
Dostihová a coursingová komise ČMKU 
__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Dostihová a coursingová komise ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy 
e-mail: dack@cmku.cz 

 

 

Stanovisko DaCK 

 k aktualizované verzi Mezinárodního dostihového a coursingového řádu (draft 5), která bude 

schvalována dne 8.5.2021 na zasedání CSS 

Dne 2.5.2021 proběhlo jednání členů Dostihové a coursingové komise. Obsahem jednání byla analýza 

aktualizované verze Mezinárodního dostihového a coursingového řádu (draft 5), která bude 

schvalována dne 8.5.2021 na zasedání CSS. 

Na úvod svého jednání členové DaCK konstatovali, že delegátka v CSS paní Veronika Chrpová 

neprosazovala stanovisko DaCK schválené předsednictvem ČMKU ze dne 28.1.2021. Naopak dne 

6.2.2021 na jednání CSS nehlasovala v souladu s jeho zněním. Ze zápisu z jednání CSS nevyplývá, že 

prosazovala zachování měření a neprosazovala zrušení dělení plemen podle výstavních výsledků. 

Dále ze zápisu vyplývá, že v diskuzi vyjádřila názor, že delegáti mají mandát hlasovat dle svého 

vlastního uvážení a nemusí nic projednávat se sportovními komisemi. V zápisu je také uvedeno, že 

delegátka v CSS paní Veronika Chrpová byla na jednání zvolena členkou pracovní skupiny, která měla 

za úkol návrh odmítnutý stanoviskem DaCK a předsednictvem ČMKU dále dopracovat do konečné 

podoby. 

Detailní posouzení navrhovaných úprav Mezinárodního dostihového a coursingového řádu je pro 

členy DaCK velmi obtížné, jelikož se o aktualizovaných návrzích řádu komise opakovaně dozvídá 

pouze ze zahraničních zdrojů na facebooku. Teprve poté, kdy se na facebooku rozpoutala o návrzích 

změn diskuze, delegátka znění návrhů zaslala členům DaCK. Konkrétně v tomto posledním případě 

členové DaCK obdrželi k posouzení 48 stran textu v angličtině jeden týden před jeho oficiálním 

schvalováním v CSS (návrh jsme obdrželi 28.4. přičemž delegátka měla jeho finální znění k dispozici 

22.4.). 

Členové DaCK k navrhovanému znění Mezinárodního dostihového a coursingového řádu (draft 5) 

zaujímají následující stanovisko: Draft 5 je v současné podobě pro členy DaCK nepřijatelný a nelze 

pro něj na jednání CSS dne 8.5.2021 hlasovat. Návrh řádu způsobí diskriminaci některých skupin 

psů, enormně zvýší možnost zranění psů a dále výrazně zkomplikuje provozování dostihového a 

coursingového sportu jak pro majitele psů, tak pro organizátory závodů. DaCK žádá předsednictvo 

ČMKU, aby toto stanovisko podpořilo a apelovalo na delegátku, aby hlasovala proti znění draftu 5.  

K tomuto stanovisku členy DaCK vedou následující důvody: 

• Dochází k diskriminaci závodních psů, kdy mají být v závodech děleni do kategorií podle 

výstavních výsledků. Například psi po úrazu, který jim neznemožňuje sportování (např. 

zlomený ocas, vyražený zub, potrhané ucho) nebudou mít šanci běhat o titul mistra Evropy 

nebo světa, jelikož by na výstavě nemohli získat ocenění VD. Ale např. pro zařazení do chovu 

toto není překážka. Pro udělování čekatelství titulu CACIL podmínku výstavních výsledků 

nerozporujeme, pouze požadujeme, aby byla zachována rovnost psů pro účast v soutěžích o 

mistrovské tituly.  

• Dochází k devalvaci výsledků závodů, jelikož nejrychlejší pes nebo pes s nejvyšším počtem 

bodů v plemeni nemusí být vítězem – tím může být pes, který absolvoval požadované 

výstavy, ale jeho výkon je v soutěži horší. Tedy Mistrem Evropy/světa se nemusí stát nejlepší 

jedinec plemene. 
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• Dochází k diskriminaci vyjmenovaných plemen třídy V – nemají dle návrhu řádu šanci bojovat 

o mistrovské tituly 

• Změna systému dostihů – zde dochází k naprostému zničení dosavadního principu a 

myšlenky dostihů chrtů. Představa, že závod nevyvrcholí ve finále, kde poběží nejlepší psi, ale 

bude finálových běhů několik, kde se spolu nestřetnou nejlepší jedinci, naprosto devalvuje 

závod a naprosto sníží jeho atraktivitu pro diváky a tím i další potenciální závodníky. 

Navrhujeme zachování současných funkčních a ověřených postupových klíčů (dva rozběhy 

s postupem do finále nebo rozběh, semifinále a finále se zachováním výjimky pro 

greyhoundy). 

• Dojde k enormnímu zatížení organizátorů CACIL závodů – hlavně po stránce organizační, 

administrativní, ke zvýšení nákladů (např. udělování dalších titulů BOB, BOS,…). Dle informací 

pořadatelů by se přijetím této verze výrazně snížil počet CACIL závodů. DaCK zvažuje, zda 

pořádání mistrovství Evropy v coursingu v roce 2022 v České republice podle navrhované 

verze řádu je vůbec reálné. 

• Návrh řádu ruší měření whippetů a italských chrtíků. DaCK rozumí tomu, že byl změněn 

standard whippetů, kde jejich výška není omezena. DaCK ale naprosto odmítá situace, kdy se 

v běhu podle současných pravidel, kdy psi z boxů vybíhají do zatáčky, potkají diametrálně 

výškově a váhově rozdílní jedinci. DaCK požaduje, aby CSS v návrhu řádu eliminovala enormní 

nebezpečí zranění psů. Jako možné řešení tohoto problému navrhuje vybíhání z boxů do 

rovinky a ne do zatáčky (možnost závod zkrátit na 280-300 metrů nebo start z „velkých boxů“ 

a cíl na protilehlé rovince).  

• DaCK chápe snahu CSS, aby se závodů účastnili pouze standardní představitelé jednotlivých 

plemen, ale není přesvědčena, že tato snaha bude naplněna požadavkem výstavních 

výsledků. Dává na zvážení sjednocení chovatelských podmínek pro chrty a vyjmenovaná 

plemena třídy V. V rámci zachování čistoty plemene navrhuje provádět testy paternity u 

všech štěňat narozených ode dne účinnosti řádu. 

• DaCK dále dává na zvážení změnu data účinnosti nového řádu. Vzhledem k tomu, že řád má 

být přeložen do jazyků členských zemí, proškolen a publikován pro širokou chrtařskou 

veřejnost, je nutný časový prostor pro realizaci změn. Je nutné zajistit školení pořadatelů, 

rozhodčích, seznámit se změnami majitele závodních psů, vyměnit všechny již vydané licence, 

změnit software (pokud bude schválena navržená verze). Dále je nutné přepracovat národní 

řády tak, aby byly v souladu s mezinárodním. V současné době různých omezení vzhledem 

k pandemii covid-19 dle názoru DaCK není možné vše zajistit do 1.1.2022. 

 

 

Dne 2.5.2021 

 

Za dostihovou a coursingovou komisi 

 

Vít Černý , předseda  

Eva Jeník Dufková, Hana Richterová a Žaneta Rouchalová - členové 

 


