
Zasedání Dostihové a coursingové komise, dne 17.5.2008, Kolín  

 

 
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, K. Jeřábková 

Omluveni: Ing. Z. Barák, J. Šimek 

 

Program: 

1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2/Informace o setkání 

3/ Vipet Aschley Stohe 

4/ Starty nechrtích plemen na coursinzích 

5/ Delegát do komise FCI  

6/ Stav aktivity rozhodčích 

7/ Jmenování rozhodčích 

8/ Třída pracovní na výstavách ČMKU 

9/ Řád na ochranu zvířat při dostihovém a coursingovém sportu chrtů    

 

1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání 

Bod 6) Rozhodčí – řešeno dle plánu na dnešním zasedání 

Bod 2) Překlad řádu – náprava byla zjednána. 

 

2/ Informace o setkání  

Předseda DaCK informoval o setkání s R.Lerchem na půdě ČMKU. 

Na základě dohody DaCK doporučuje, aby pořadatelé závodů předem kontaktovali 

delegované rozhodčí a dohodli s nimi podmínky plateb za výkon a cestovné. 

 

3/ Vipet Aschley Stohe 

DaCK byla upozorněna, že vipet Aschley Stohe startuje na zahraničních dostizích.  

(Informace o situaci /viz schválení zápisu DaCK na zasedání P ČMKU 23.8.2007/: Aschley 

Stohe má v Dostihové licenci administrativní chybou zapsán mylný údaj o naměřené 

kohoutkové výšce. Majitelka psa Petra Pařízková byla DaCK vyzvána k předložení DL 

k opravě chybného údaje, což odmítla a požadovala uznat mylný zápis za platný. DaCK 

navrhla jako smírčí řešení přeměření psa, s čímž majitelka nesouhlasila. DaCK trvala na 

opravě chybného údaje, ze strany majitelky psa došlo ke stížnosti na ČMKU. P ČMKU 

potvrdilo verdikt DaCK. Majitelka psa však do dnešního dne DL k opravě nepředložila).  

DaCK navrhuje, aby prostřednictvím sekretariátu ČMKU byla majitelka psa paní Pařízková 

opět informována o výsledcích jednání a povinnosti předložit registrátorce licencí D. 

Bejčkové Dostihovou licenci psa k opravě. Pokud tak neučiní do lhůty stanovené P ČMKU, 

navrhuje DaCK prohlásit DL za neplatnou. 

 

4/ Start nechrtích plemen na coursingových závodech 

DaCK byla vytvořena jako poradní orgán ČMKU, s úkolem řídit dostihy a coursingy chrtů 

skup. FCI X a vyjmenovaných plemen ze skup. FCI V. Řídí se Mezinárodním dostihovým a 

coursingovým řádem FCI a Národním dostihovým řádem ČMKU, který se týká výhradně 

výše jmenovaných skupin/plemen. 

DaCK navrhuje umožnit vyžití psů jiných plemen v coursingovém sportu prostřednictvím 

coursingových klubů, které budou řídit coursingovou činnost nechrtů. Bez možnosti získání 

titulu Mistr ČR a Dostihový vítěz ČR. Klubové tituly lze udělovat dle uvážení. Zároveň 

DaCK upozorňuje, že je nutné vypracovat Coursingový řád pro nechrtovitá plemena a Řád 

ochrany zvířat, s přihlédnutím na specifiku některých plemen, který podléhá schválení 



ÚKOZ. Nutno je též proškolit rozhodčí pro posuzování coursingu nechrtovitých plemen. 

Vypracování řádů a řízení coursingů pro tato plemena je v kompetenci coursingových klubů. 

DaCK navrhuje, aby i vystavování licencí pro nechrty podléhalo coursingovým klubům a 

taktéž poplatky za licence pro nechrty byly ČMKU odevzdávány prostřednictvím 

coursingových klubů, případně registrátorem licencí přímo na ČMKU, v termínech určených 

ČMKU.  

 

5/ Delegát do komise FCI (Úkol DaCK ze zasedání P ČMKU) 

DaCK navrhuje MVDr. Stanislava Chrpu. 

 

6/ Stav aktivity rozhodčích 

Po posledním školení rozhodčích, které proběhlo dne 22.3.2008, provedla DaCK revizi 

rozhodčích, protože někteří rozhodčí dlouhodobě (několik let) nejsou aktivní - neposuzují, 

nezúčastňují se školení rozhodčích, nereagují na pozvánky, neinformovali o změně adresy a 

telefonního spojení a ani jinak nekomunikují. DaCK proto navrhuje, aby tito rozhodčí byli 

vyřazeni ze seznamu rozhodčích.  

Jedná se o tyto rozhodčí: Jareš Ivan, Jirout Jiří, Lanč Josef, Kolaja Zdeněk, Lajbl Vladimír, 

Ing., Vaněk Jaroslav, Vaněk Václav. 

 

7/ Jmenování rozhodčích 

V rámci školení 22.3.2008 splnili podmínky pro funkci rozhodčího tito jedinci v následujících 

kategoriích: 

Dráhový rozhodčí – Kateřina Jeřábková 

Hlavní rozhodčí – Dana Bejčková, Veronika Kučerová-Chrpová, Tomáš Tyl 

Mezinárodní rozhodčí – MVDr.Stanislav Chrpa, MUDr.Jiří Martinec 

DaCK navrhuje potvrdit těmto rozhodčím uvedené aprobace. 

Dále DaCK navrhuje: Vzhledem k tomu, že Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI 

nerozlišuje kategorie rozhodčích (tak jak je známe u nás), navrhujeme, vyžádá-li si 

rozhodčího zahraniční subjekt, umožnit účast na zahraničních dostizích a coursinzích bez 

rozdílu všem rozhodčím, kteří mají aprobaci rozhodčího.  

 

8/ Třída pracovní na výstavách ČMKU 

Na základě žádostí majitelů chrtů DaCK navrhuje umožnit chrtům ze skup. FCI X a 

vyjmenovaným plemenům ze skup. FCI V (dle Národního dostihového řádu) vystavovat na 

všech typech výstav ČMKU (kromě MVP) ve třídě pracovní na základě tzv. „malého 

certifikátu“ (výstavní řád ČMKU,článek 4 - Výstavní třídy). 

Návrh podmínek pro vystavení „malého certifikátu“ – pes musí splnit  následující podmínky: 

1/ Musí mít Dostihovou nebo Coursingovou licenci 

2/ Musí absolvovat nejméně 5 dostihů nebo coursingů (není časově omezeno). Současně se 

musí alespoň na jednom z těchto pěti dostihů umístit do šestého místa ve finále „A“, nebo na 

coursingu musí alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou 

disciplín se sčítají. 

 

9/ Řád na ochranu zvířat při dostihovém a coursingovém sportu chrtů    

MVDr.S.Chrpa je pověřen dokončením jednání o uznání Řádu na ochranu zvířat při 

dostihovém a coursingovém sportu chrtů.      

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.   

Zapsala: Dana Bejčková 

Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK 



 

 

  

 


