Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 15.11.2009, Dvůr Králové nad Labem
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, V. Pašek,
Omluven: J. Šimek

Program:
1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
2/ Mistrovství Evropy v coursingu 2009 Mariánské Lázně
3/ Dopingová kontrola při ME v coursingu 2009 Mariánské Lázně
4/ Jednání se zástupcem SMSC
5/ Hodnocení coursingu v Chlumci nad Cidlinou
6/ Změny a nová směrnice pro třídu pracovní na výstavách
7/ Zpráva ze zasedání komise CdL FCI
8/ Rozpočet na rok 2010
9/ Změna názvů dostihů v kalendáři 2010
10/ Ţádost o poskytnutí výjimky z Dostihového řádu
11/ Různé
1/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
Bod 2 - odpověď na dotazy. Ing. Z.Barákovi dotazy zodpověděl MVDr. P.Vodička.
Platba v Eurech - je dána Mezinárodním Dostihovým a coursingovým řádem.
Propozice v českém jazyce - vzhledem ke krátké době, která zbývala do data ME by to jiţ
nedokázalo splnit svůj účel.
2/ Mistrovství Evropy v coursingu 2009 Mariánské Lázně
Na dnešní zasedání byl pozván předseda SEB clubu (pořadatel ME) Ing. Jiří Nešpor, který se
z jednání omluvil.
DaCK konstatovala, ţe ME probíhalo zcela v reţii SEB clubu, pod vedením delegátky FCI
paní Mariny Franz. Spolupráce s ČMKU byla téměř nulová, coţ se projevilo i na způsobu
prezentace - například český jazyk nebyl pouţíván, místo české hymny při zahájení byla
pouţita skladba „Vltava“, na zahájení nebyl oficiálně pozván nikdo z předsednictva ČMKU.
Po organizační a technické stránce bylo ME zajištěno na špičkové úrovni. Prostory pro
parkury byly více neţ vyhovující a upravené, stejně tak i pro parkování a ubytování.
Problémy byly pouze v komunikaci a následně v nedodání podkladů, které jsou třeba pro
odeslání na FCI k vystavení CACIL karet. Bez těchto podkladů FCI nevystaví CACIL karty.
Dle vedoucího ekipy pana Víta Paška veterinární přejímka neodpovídala pravidlům a
speciální veterinární kontrola pro psy mladší 2 let a starší 6 let (dle Mezinárodního řádu bod
3.1.6.) nebyla prováděna vůbec.
3/ Dopingová kontrola při ME v coursingu 2009 Mariánské Lázně
Informace vedoucího ekipy pana Víta Paška:
Při dopingové zkoušce nebyly dodrţeny postupy dle řádu. Při odběru dopingové zkoušky
(které byl po celou dobu pan V. Pašek jako vedoucí ekipy přítomen) u barzoje psa Angel of
Mine Royal Lily paní Aleny Portešové nebyl při dopingové zkoušce vůbec přítomen určený
asistent, pes nebyl hlídán, ani nebyla zjištěna totoţnost psa. Nebyl odebrán „B“ vzorek
dopingového testu - na základě tvrzení veterinární lékařky, ţe není vzorek „B“ potřeba.
Informace vedoucího Dopingové komise Ing. Zdeňka Baráka:

V den konání akce byly tyto argumenty sděleny předsedovi Dopingové komise Ing. Z.
Barákovi a ten tvrdí, ţe všechny povinné účastníky poučil o tom, jak má odběr probíhat. Pro
výše zmiňovaného barzoje byl určen jako pozorovatel odběru pan Matuš Škríb, který tvrdil,
ţe výše jmenovaného psa pozoroval. Veterinární lékařka MVDr. Milotová sdělila Ing.
Z.Barákovi, ţe uvedené mnoţství, které se jí podařilo odebrat bylo vše, co se jí podařilo,
nikoliv to, ţe vzorek „B“ není třeba. Celou věc Ing. Barák osobně prošetřil a pro druhý den
konání znovu zainteresované poučil. Shodou okolností nastal problém ze strany vedoucího
české ekipy pouze u českého psa.
Protoţe informace jsou protichůdné, byla kontaktována majitelka barzoje paní A.Portešová,
která sdělila následující:
Vedoucí ekipy pan Pašek jí oznámil, ţe její pes se podrobí dopingové zkoušce. Po obdrţení
odběrné nádobky se za přítomnosti pana Paška snaţila odebrat od psa vzorek moči, coţ se
však nepodařilo. Následně veterinární lékařka odebrala vzorek krve. Na dotaz pana Paška, zda
krve není málo, odpověděla veterinární lékařka, ţe kdyţ se to bere z krve, ţe to stačí.
Na dotaz z DaCK, kdo vše byl při dopingové zkoušce přítomen odpověděla paní Portešová, ţe
jen pan Pašek a byla u toho téţ slečna Pavlína Pašková (adeptka na rozhodčí).
Informace DaCK:
Při dopingové zkoušce musí být dodrţovány předpisy (nehledě na to, ţe při řešení sporů by
bylo dáno za pravdu stěţovateli - právě pro nedodrţení předepsaných předpisů).
Všechny výsledky dopingových kontrol byly negativní, bez nálezu zakázaných látek a budou
oznámeny majitelům testovaných zvířat.
Protokoly dopingové analýzy předseda DaCK MVDr.S.Chrpa předal Ing. Z.Barákovi, který
zajistí odeslání výsledků majitelům testovaných psů. Na dalším zasedání DaCK Ing.Z.Barák
protokoly vrátí MVDr.Chrpovi k archivaci.
Zajistí: Ing.Z.Barák
4/ Jednání se zástupcem SMSC
Na dnešní zasedání byla pozvána předsedkyně SMSC paní Barbora Zdráhalová, která se
z jednání omluvila.
Předseda DaCK MVDr.Chrpa zajistí projednání celé záleţitosti s paní Zdráhalovou na půdě
ČMKU. Termín bude upřesněn po konzultaci s paní Zdráhalovou a ČMKU.
Zajistí: MVDr.S.Chrpa
5/ Hodnocení coursingu v Chlumci nad Cidlinou (pořadatel KCHCHADP)
DaCK projednala Zprávu o coursingu, z které vyplývá, ţe ne vše bylo v souladu s řády. A
seznámila se s dodanými výsledky, z kterých není moţno stanovit kompletní výsledky
závodu, proto poţádala o původní zápisy rozhodčích z akce. DaCK prostuduje všechny
podklady a o konečném rozhodnutí bude jednáno na příštím zasedání DaCK.
Zajistí: V.Pašek
6/ Změny a nová směrnice pro třídu pracovní na výstavách
P ČMKU řeší a vydá novou směrnici pro zařazování psů do třídy pracovní na výstavách a
vystavování certifikátů.
7/ Zpráva ze zasedání komise CdL FCI
DaCK vzala na vědomí zprávu předsedy MVDr.S.Chrpy ze zasedání komise CdL FCI
z 5.9.2009 v Gelsenkirchenu. Zprávy ze zasedání CdL jsou zveřejňovány na stránkách FCI.
8/ Rozpočet na rok 2010
DaCK připravila rozpočet, který bude neprodleně odeslán na ČMKU.

9/ Změna názvů dostihů v kalendáři 2010
ZO Kolín poţádala o tyto změny (termíny závodů se nemění):
6.6. - DG Doggear Race of Champions (změna názvu závodu)
24.7. Roboran cup bude na 360 m (změna délky tratě)
10/ Ţádost o poskytnutí výjimky z Dostihového řádu
Klub Shih-Tzu poţádal o udělení výjimky na nošení košíku.
Stanovisko DaCK - Z bezpečnostních důvodů výjimku nedoporučuje.
DaCK se staví za názor, ţe krátkolebá plemena nejsou určena pro dostihy a coursing.
Ing. Z.Barák zdůrazňuje, ţe dostihy chrtů jsou přístupné dle Mezinárodního Dostihového a
coursingového řádu (bod 1.2. Ochrana zvířat, 1.4.1. Přejímka) pouze chrtům FCI skup. 10 a
vyjmenovaným plemenům z FCI skup. 5.
11/ Různé
a) Agenda rozhodčích
Na přání pana Jaroslava Šimka bylo projednáno s panem Vítem Paškem předání agendy
rozhodčích. Pan Pašek se spojí s panem Šimkem ohledně předání agendy.
Schváleno: D.Bejčková, MVDr.S.Chrpa, V.Pašek
Zdrţel se: Ing.Z.Barák
b) Školení rozhodčích
DaCK navrhuje kromě rozhodčích svolat téţ zástupce organizací pořádajících dostihy a
coursingy.
Při školení budou provedeny i zkoušky adeptů na rozhodčí.
Návrh termínu školení: neděle 6.12.2009 v České Třebové.
Bude připraven program a rozeslány pozvánky.
Zajistí: V. Pašek
c) Dopis paní Věry Malátkové
DaCK projednala dopis paní Malátkové s podněty a návrhy.
Odpověd zajistí: MVDr.S. Chrpa
d) Protokoly z licenčních zkoušek
Po kaţdém treninku, kde se budou plnit licenční zkoušky, vypracuje pořadatel protokol o
splněných licenčních bězích se jmény psů a rozhodčích, kteří tyto licenční zkoušky potvrdili.
DaCK zpracuje vzor protokolu, který bude následně umístěn na stránky ČMKU.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Zápis ověřil: Vít Pašek
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

