
 
 

Zápis z jednání dostihové a coursingové komise  
 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 

 

Přítomni DaCK: Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta 
Rouchalová 

Omluveni:  - 
Hosté: -  
Datum konání: 27.9.2021  
Místo konání: On-line 

 

Program: 

1. Agenda rozhodčích 

2. Termínový kalendář na rok 2022 

3. Dostihový a coursingový vítěz 2020, 2021 

4. Projednání stížností a protestů 

5. Národní dostihový a coursingový řád 

 

1. Agenda rozhodčích 

DaCK přijala žádosti o zařazení mezi adepty na funkci dráhového pozorovatele nebo coursingového 

rozhodčího od následujících uchazečů: pan Jirásek, paní Tvarogová a paní Maier. Zkoušky rozhodčích se 

budou konat v roce 2022 podle nových řádů. 

DaCK žádá předsednictvo ČMKU o jmenování paní Jitky Kutiové dráhovým pozorovatelem. Jmenovaná 

složila zkoušku v roce 2020 a poizději doložila i další požadované náležitosti. 

 

2. Termínový kalendář na rok 2022 

DaCK na základě požadavků pořadatelů zpracovala termínový kalendář pro rok 2022. Koordinační 

schůzka s pořadateli proběhla dne 10.7.2021 v Kolíně. Odeslání kalendáře předsednictvu ČMKU bylo 

pozdrženo, jelikož nebyly známé termíny konání mistrovství světa na dráze a v coursingu. V minulém 

týdnu byl zveřejněn kalendář FCI, na základě v něm uvedených termínů je nutné v připraveném 

kalendáři provést ještě několik změn. Organizátoři akcí, kde kolidují termíny, budou osloveni a kalendář 

bude připraven ke zveřejnění do 10.10.2021. 

 

3. Dostihový a coursingový vítěz 2020 a 2021 

Na příštím jednání DaCK bude stanoven termín předání ocenění dostihovým a coursingovým vítězům za 

rok 2020 a 2021. Zároveň budou oceněni i úspěšní reprezentanti na ME v dostizích a coursingu. 

 

4. Projednání stížností a protestů 

o Stížnost účastníků coursingu ve Velké Dobré ze dne 31.7.2021 

Účastníci závodu si stěžovali na špatný stav trati (vysokou trávu, nebezpečně postavenou trať), na 

neprofesionální tažení návnady a na velké rozdíly v bodování jednotlivých rozhodčích. DaCK 

konstatuje, že stav trati je plně v kompetenci pořadatele a rozhodčích, kteří jsou nejvyšší institucí 

v rámci akce a jsou zodpovědní za kontrolu dráhy a její schválení před zahájením závodu. DaCK 

v rámci následných školení rozhodčích a pořadatelů bude klást velký důraz na problematiku 

regulérnosti dráhy. Od roku 2022 budou všichni operátoři (tahači) licencovaní.  

 



 

 

o Stížnost na nevhodné chování majitelky psa na dostihu v Kolíně 11.7.2021 

V zápise z výše uvedeného dostihu si obsluha sedliště stěžuje na nevhodné a nesportovní chování 

majitelky závodícího psa paní Evy Krejčové. DaCK tímto důrazně žádá paní Evu Krejčovou o 

dodržování pravidel slušného chování. 

o Projednání protestu podaného na Mistrovství ČR dne 18.9.2021 ve Vysočanech 

Byl podán oficiální protest proti provedené záměně psů v závodu paní Evu Baxovou. Záměna 

nebyla odhalena v sedlišti. Vedoucí závodu situaci projednala s majiteli dotčených psů a 

s rozhodčími, kteří konstatovali, že záměna, jelikož se odehrála v prvním kole, nemohla mít vliv na 

jejich hodnocení běhů. V budoucnu této situaci zabrání povinnost čtení čipů v sedlišti na všech 

závodech pořádaných podle Národního i Mezinárodního řádu. 

 

5. Národní dostihový a coursingový řád 

Nejpozději do 31.10.2021 připraví DaCK první pracovní verzi NDaCŘ. Tato verze bude bez prodlení 

zaslána zástupcům chovatelských klubů chrtů a vyjmenovaných plemen skupiny 5, zástupcům 

pořadatelů dostihových a coursingových soutěží a rozhodčím k prvnímu připomínkování. Ve druhé 

polovině listopadu se uskuteční schůzka DaCK se zástupci pořadatelů, klubů a rozhodčích, kde budou 

prodiskutovány připomínky ke znění návrhu nového řádu. Poté bude dopracován návrh finální verze 

NDaCŘ, který bude jeden měsíc publikován na webu ČMKU k připomínkování veřejností. Finální verze by 

poté měla být schválena předsednictvem ČMKU v průběhu ledna 2022. Účinnost řádu je plánována od 

1.3.2022 – tj. veškeré závody roku 2022 budou pořádány podle nového NDaCŘ. 

 

Základní principy nového NDaCŘ: 

o základem pro zpracování nového NDaCŘ bude nový Mezinárodní dostihový a coursingový řád 

platný od 1.1.2022 

o odlišně od MDaCŘ bude upraveno, že jednotlivá plemena nebudou dělena podle výstavních 

kritérií 

o bude zachováno měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů  

o bude zachován současný systém dostihů – rozběhy, finále A pro 6 nejrychlejších, finále B (u 

bodovacích dostihů) pro dalších 6 

o budou nově zpracovány podmínky a postupy při měření kohoutkové výšky 

o budou zpracovány podmínky pro získání licence obsluhy (tažení) návnady 

o budou nově zpracovány podmínky pro získání licence rozhodčího a dráhového pozorovatele 

o budou nově zpracovány podmínky pro získání licence pro dostihy a pro coursing 

o NDaCŘ stanoví novou podobu licenční knížky, tak aby vyhovovala MDaCŘ a zároveň umožňovala 

zápisy podle NDaCŘ 

o budou nově zpracovány podmínky soutěže o dostihového a coursingového vítěze 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Richterová 
Za správnost: Vít Černý 
  

 


