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***********************************************
*******  

1/ OZNÁMENÍ  

***********************************************
*******  

Dne 8.4.2015 doručil ing.Semerád do sekretariátu ČKA následující 
dopis : 

  

Kontrolní komise ČKA  

Radotínská 69  

159 00 Praha 5 

Ing. Jiří Šplíchal 

Prezident (do vlastních rukou) 

České klusácká asociace 

Radotínská 69  

159 00 Praha 5  

  

Věc: Svolání Valného shromáždění ČKA. 

---------------------------------------------------------- 



Kontrolní komise ČKA, ve složení MVDr. Ing. Ladislav Vojáček, Ing. Josef 
Semerád, Zdeněk Škobis, zasílá poslední výzvu prezidentovi ČKA 
k okamžitému svolání Valného shromáždění ČKA, a to nejpozději do 30. dubna 
2015. Nejedná se jen o svolání VS do tohoto termínu, ale KK ČKA požaduje, 
aby se VS do 30.4.2015 i uskutečnilo. 

Důvodem výzvy je skutečnost, že stávajícímu VV a ostatnímvoleným orgánům 
skončilo dvouleté období, dle platných stanov ČKA, na které byly tyto orgány 
zvoleny. Kontrolní komise konstatovala, že prezident ČKA a VV ČKA neplní 
usnesení Valného shromáždění ze dne 14.12.2013. Prezident, jako statutární 
orgán naprosto ignoruje závěry KK ČKA. 

Kontrolní komise ČKA upozorňuje prezidenta a VV ČKA, že nejvyšším 
orgánem ČKA je VS a KK ČKA je nezávislý orgán, který podléhá pouze VS ČKA 
a který je pověřen VS ČKA kontrolou činnosti jak prezidenta, tak VV ČKA a 
všeho dění v ČKA. 

KK ČKA upozorňuje prezidenta a VV , že přestože jim skončilo dvouleté 
volební období, jsou plně zodpovědní za činnost ČKA až do zvolení nových 
orgánů. 

Navrhovaný program VS. 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise 

3. Kontrola plnění úkolů uložených VS ze dne 14.12.2013, VV ČKA 

4. Zpráva prezidenta o činnosti a hospodaření za rok 2014 

5. Zpráva prezidenta o přiznaných státních dotací na vedení Plemenné knihy, 
výstavy, a zkoušky výkonnosti za rok 2014, a jejich rozdělení( jak byly použity) 

6. Projednání a rozhodnutí o oddělení Klusácké autority tj ČKA od jednotlivých 
pořadatelů dostihů 

7. Diskuse I. část 

8. Odstoupení stávajícího VV a členů komisí 

9. Volba nového VV ČKA, KK, předsedy STK, CHK, DiK 

10. Informace Equi forum o zajištění a pořádání dostihů v Bravanticích 

11. Informace ČEKLUSU o zajištění a pořádání dostihů v Praze 

12. Projednání nároků na chovatelské prémie chovatelů za roky 2011, 2012, 
2013 



13. Diskuse II.část 

14. Návrh usnesení VS a jeho odhlasování 

15. Závěr  

  

KK ČKA požaduje: 

1. přítomnost dvou členů KK u prezentace 

2. Zastupovaní na VS ČKA , pouze s ověřeným podpisem písemné plné moci 

3. Dodat písemně předsedovi KK jmenovitý seznam členů ČKA, nejpozději do 
20.4.2015 

4. Zveřejnění celého znění této výzvy na stránkách "czetra " , ihned po 
obdržení této výzvy.  

5. V případě, že prezident ČKA a VV ČKA bude opět ignorovat výzvu KK ČKA, 
použije KK, po datu 30.4.2015, všech možností, jak právní cestou sjednat 
nápravu. 

Městský soud v Praze OR, MZE ČR, kontrolní orgány nadřízené ČKA, případně 
i Policii ČR. 

  

Za KK ČKA MVDr. Ing. Ladislav Vojáček 

Předseda KK ČKADne: 31.3.2015.2015  

(připojeny podpisy L.Vojáčka, Z.Škobise, J.Semeráda, pozn.sekr.)  

Na vědomí: MVDr. Pokorná  trotting@czetra.cz 

Mgr. Jiří Svoboda  jsjr@jskonsorcium.cz  

Zdeněk Vávra - zdenek.vavra@tiscali.cz  

Malík Petr - malik@dpp.cz  

  

Dodatek doručený MVDr.Ladislavem Vojáčkem dne 12.4.2015 : 

1. VV ČKA požaduje svolání VS ČKA mimo dostihový den. 



2. VV ČKA požaduje zajistit místo jednání VS ČKA na rozhraní Čech a Moravy, 
tj.Velká Bíteš, nebo Velké Meziříčí.  

Vzhledem k situaci v ČKA není přípustné, aby VS ČKA se uskutečnilo v den, 
kdy probíhají dostihy a rovněž není přípustné aby se jednání uskutečnilo v 
Bravanticích.  

Za KK ČKA MVDr.Ladislav Vojáček 

***********************************************
*******  

*************************************************************************************
************  

Jeden z nových sponzorů FEGATu, Hotel Son Cosmet na Mallorce a 
jeho manažer Damian Oliver, nabízí amatérským jezdcům z členských 
zemí FEGATu 10% slevu na všechny rezervace mezi 15.4. a 30.6.2015 
a dále jim nabízí bezplatnou možnost startu v klusáckém dostihu na 

Mallorce během jejich pobytu. Kontakty naleznete na 
www.soncosmet.com 

*************************************************************************************
************  

Francouzský partner upozorňuje, že se blíží termín uzávěrky příjmu 
přihlášek pro účast na další prodejní prezentaci francouzských 

klusáků (3leté klisny v ceně 7.000 EUR a 4-7leté klisny v ceně 4.500 
EUR, příspěvek na transport každé klisny je 1.500 EUR), a to 

prezentace konané od 1.6.2015. Přihlášky jsou přijímány do 17.4.2015 
(další podrobnosti jsme uvedli ve Věstníku 2/2015).  

*************************************************************************************
************  

 INZERCE    

1/ Začínající francouzská klisna na prodej  

CHANSON RUSSE(F) (Meaulnes du Corta-Melodine Marceaux), Trotteur 
Francais, hnědka nar.2012, v tréninku a připravená ke kvalifikaci, polosestra 

od Azov(F), schválená od roku 2016 pro chov francouzského klusáka, prodejní 
cena 2.500 EUR. Kontakt : Mykola Volf, tel. 602 251 123 

2/ Dostihový klusák velmi levně na prodej nebo do pronájmu 



KAREL CZ(A) (Castleton Magic-Kanjer BD), hnědý valach nar.2005, zisk 
250.185 Kč a rekord 1:14,8, 67 startů - 15 vítězství - 35 umístění. Kontakt : Filip 

Lajner, tel. 721 566 126.  

3/ Dva dostihoví klusáci na prodej  

EUFORIA(NL)(Muscles Yankee-Us Wowie), hnědka nar.2011, zisk 24.200 Kč, 
rekord 1:20,3, v roce 2014 celkem 8 startů-2 vítězství-3 umístění, v plném 

tréninku a připravená ke startu v dostihu, prodejní cena 50.000 Kč. 

FEDOR OREAU(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), hnědák nar.2012, pravý 
bratr Charming Oreau(NL), v plném tréninku a připravený ke kvalifikaci, 

prodejní cena 50.000 Kč. 

Kontakt : Alle Loman, tel. 603 454 091 (ve stáji jsou i další klusáci na prodej, 
osobní domluva) 

4/ Dostihová klisna na prodej  

GLIPTIKA(RU)(Power to Charm-Garcia), tmavá hnědka nar.2010, zisk 66.000 
Kč, rekord 1:17,5, prodejní cena 40.000 Kč. Kontakt : Mykola Volf, tel. 602 251 

123 

5/ Dva klusáci levně na prodej z důvodu nedostatku času  

TOP EAGLE (Orlík-Thenis Skal po Vanity Lobell), hnědý valach nar. 2012, 
zapřažený, momentálně není v tréninku. Je přihlášený do všech významných 
dostihů let 2015-2016 včetně letošních Breeders'Crownů pro tříleté. Cena k 

jednání 1.300 EUR.  

TADEÁŠ BEST (Crysta's Best-Thenis Skal po Vanity Lobell), tmavý hnědák, 
valach nar.2007, zisk 99.960 Kč, rekord 1:18,6. Momentálně není v tréninku. Je 
obsednutý a zvyklý chodit v zápřahu v páru ve voze a v bryčce. Cena k jednání 

1.100 EUR. 

Oba koně jsou boxově ustájeni, na pastvině zvyklí ve skupině, nekonfliktní, 
respektují elektrický ohradník. Kontakt : Jaromír Vytiska, tel. 607 764 403 nebo 

e-mail: xchipsy@seznam.cz 

6/ Francouzský dostihový klusák levně na prodej  

RAMREE(F) (Latinus-Kanchee), hnědý valach nar.2005, francouzský klusák s 
celkovým ziskem 1.463.455 Kč a rekordem 1:16,0. Cena 30.000 Kč. 

Kontakt : Roman Chrastina 736 716 408  

7/ Dostihový klusák levně na prodej  



EVERLASTING BOKO(NL) (Virgill Boko-Tilly Boko), hnědý hřebec nar.2011, 
zisk 11.200 Kč a rekord 1:22,6. Cena 35.000 Kč. Kontakt : J.Klaubenschalk 602 

110 144  

***********************************************
******* 

 Platební výměr pro rok 2015 - pokračování :    

I. CHOVATELSKÁ OBLAST  
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce fyzicky přítomného na českém území 
do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 14.400 Kč 
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce používaného pouze formou spermatu 
do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 6.000 Kč 
* registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v minulých 
kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) : 3.600 Kč 
* pozdní zařazení klisny do chovu (po prvním připuštění klisny): 1000 Kč 
* zajištění předepsaných úkonů před registrací nově narozeného hříběte 
vč.cestovného: 600 Kč 
II. DOSTIHOVÁ OBLAST  
* poplatek za trvalé zařazení importovaného koně do dovozního registru dostihových 
koní 5.000,- Kč  
* poplatek za první zařazení dočasně importovaného koně do dovozního registru 
dostihových koní 1.000,- Kč, prodloužení v době platnosti dočasného exportního 
certifikátu zdarma za předpokladu, že kůň startuje od prvního zařazení do českého 
dovozního registru pouze na území České republiky  
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč  
* registrace dostihové stáje pro rok 2015 : 1.200 Kč 
* registrace dostihového koně pro rok 2015 v prvním termínu do 12.2.2015 za 240 
Kč, později za 600 Kč  
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2015 - první vydání za 1.200,- Kč  
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2015 - opakované vydání v prvním 
termínu do 12.2.2015 za 600 Kč, později za 1.200,- Kč  
* licence jednodenní 200,- Kč 
* hlášení změny majitele nebo trenéra dostihového koně: před OSK 300 Kč, po OSK 
600 Kč 
III. VŠEOBECNÁ OBLAST  
* poplatek za pozdní hlášení jakékoli změny u koně: 500 Kč  
* vydání exportního certifikátu dočasného ve standartní lhůtě: 600 Kč 
* vystavení exportního certifikátu dočasného v expresní lhůtě příplatek 100 % 
* vydání exportního certifikátu trvalého: 2400 Kč 
* prodloužení dočasného exportního certifikátu v době jeho platnosti: bezplatně 
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů ve standartní lhůtě : 120 Kč 
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů v expresní lhůtě příplatek 
100% 
* potvrzení licence pro zahraničí ve standartní lhůtě: 120 Kč 
* potvrzení licence pro zahraničí v expresní lhůtě příplatek 100% 
* vystavení duplikátu průkazu koně : 1200 Kč 



Všechny poplatky podléhají zákonné sazbě DPH 21%.  
Formuláře jsou ke stažení v nabídce Download.  

***********************************************
******* 

Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po 
splatnosti evidované k 20.4.2015 

Bankovní spojení ČKA : 

GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600  

Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky 

vyúčtování dostihů 2010 - Červinka Milan - 7.238 Kč - 20.1.2011 

faktura č.09168 - Follauf Jaromír - 4.251 Kč - 12.5.2009 

faktura č.09225 - Follauf Jaromír - 2.725 Kč - 5.6.2009 

faktura č.09349 - Follauf Jaromír - 1.744 Kč - 20.1.2010 

faktura č.10115 - Follauf Jaromír - 6.528 Kč - 20.4.2010 

faktura č.10623 - Follaufová Patricie - 960 Kč - 31.1.2011 

faktura č.10433 - Hračková Jana - 2.648 Kč - 31.10.2010 

faktura č.15034 - Lajner Jindřich - 1.742,40 Kč - 20.2.2015 

faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012 

faktura č.15001 - Vojáček Ladislav - 4.356 Kč - 31.1.2015 

(aktualizace seznamu k 1.dni kalendářního měsíce) 

***********************************************
*******  

Finanční závazky vůči ČKA plněné na základě schváleného splátkového 
kalendáře (pro tyto závazky nejsou tyto 3 subjekty vedeny na Seznamu 
dlužníků) : Laška Jan, Škobis Zdeněk, Vojáček Ladislav.  

***********************************************
*******  

2/ CHOV 



Dodatek PK XII.- pokračování 

Plemenní hřebci s vydaným Osvědčením plemenného hřebce pro 
použití v klusácké plemenitbě v roce 2015 

1/ Eilean Donon(US)(Angus Hall-Legend Queen), nar.2001, od 
1.2.2015 připouštění čerstvým semenem, připouštěcí poplatek 50 EUR při 
připuštění klisny + 800 EUR po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h, 
stanoviště Bravantice, majitel: Boko Stables, NL, provozovatel: mgr.Jiří 
Svoboda, Bravantice 

2/ Aristote(F)(Florestan-Lonisera), nar.1988, od 1.2.2015 přirozená 
plemenitba, připouštěcí poplatek 100 EUR při připuštění klisny + 400 EUR 
po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h, stanoviště Bravantice, 
majitel a provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, Bravantice 

3/ Steakhouse (US)(Muscles Yankee-Chipped Steak), nar.2001, od 
1.2.2015 přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 12.000,- Kč, 
stanoviště Hořejší Krušec, majitel a provozovatel: JUDr.Milan Šíma, 
Říčany 

4/ Wine and Blues(NL)(Echo-Starlite Merc), nar.2004, od 1.2.2015 
přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 2.000 Kč, stanoviště Květná, 
majitel Zdeněk Škobis, Praha, provozovatel: Ivan Coufal, Květná 

5/ Sir Gill(D)(Divinator-Aischa), nar.2003, od 6.2.2015, přirozená 
plemenitba, připouštěcí poplatek 1000 Kč při připuštění klisny + 4000 Kč 
po narození živého hříběte, stanoviště Šelešovice, majitel a provozovatel: 
MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice  

6/ Ekir de Léau(F)(Fakir du Vivier-Noix de Coco), nar.1992, od 
8.2.2015 přirozená plemenitba, připouštěcí poplatek 100 EUR při 
připuštění klisny + 500 EUR po narození živého hříběte v jeho stáří 48 h, 
stanoviště Bravantice, majitel a provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, 
Bravantice  

7/ San Pellegrino(US)(Valley Victory-Self Supporting), nar.1996, 
od 10.3.2015 inseminace mraženým semenem pouze pro 2 klisny, 
připouštěcí poplatek dohodou, majitel a provozovatel: JUDr.Milan Šíma, 
Říčany 

Plemenní hřebci - doručené žádosti o vydání Osvědčení 
plemenného hřebce pro použití v klusácké plemenitbě v roce 2015 

1/ Bob Harley(NL)(Love You-Miss Harley), nar.2008, inseminace 
mraženým semenem, pouze pro vlastní chov, stanoviště Šelešovice, 
majitel: Zdeněk Škobis, Praha, provozovatel: MVDr.ing.Ladislav Vojáček, 
Mysločovice  



Plemenné klisny - zařazení do chovu 

1/ Lucky Leffe (Valley Guardian-Lucky Promotion), nar.2008, hlášeno 
15.4.2015, majitel: Zuzana Vojáčková, Mysločovice 

2/ Vourasia du Lys(F)(General du Pommeau-Hourasia du Lys), nar.2009, 
hlášeno 16.4.2015, majitel: ing.Josef Semerád, Praha 

Plemenné klisny - výsledek připuštění z roku 2014/živě narozené 
hříbě 

1/ ..............................(Eilean Donon-Margit Boko),klisnička 
nar.26.1.2015, hnědka, chovatel ing.Jiří Šplíchal, Říčany 

2/ VIKTOR CUB (Sir Gill-Victory Expo),hřebeček nar.28.1.2015, hnědák, 
chovatel Josef Dobruský, Černá u Bohdanče 

3/ ABBA (Sir Gill-Ann Marie),klisnička nar.4.2.2015, hnědka, chovatel 
MVDr.Ladislav Vojáček, Mysločovice 

4/ SAKKO TEČ (Eilean Donon-Sahara Teč), hřebeček nar.19.2.2015, 
hnědák, chovatel Jaroslav Chrastina, Tečovice  

5/ D'ARTAGNAN MISI (San Pellegrino-Dahlia), hřebeček nar.26.2.2015, 
tmavý hnědák, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany 

6/ GAZDA MISI (San Pellegrino-Geny Allmar), hřebeček nar.3.3.2015, 
hnědák, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany 

7/ UNIVERS MONEY (Steakhouse-Unikalia), hřebeček nar.11.3.2015, 
tmavý hnědák, chovatel Michael Levinson, Moskva, Rusko 

8/ AARON (Sir Gill-Anne Titan),hřebeček nar.15.3.2015, hnědák, 
chovatel Zuzana Vojáčková, Mysločovice 

9/ ........................ (Aristote-Viola Idzarda), klisnička nar.28.3.2015, 
hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava 

10/ SÁRA MISI (San Pellegrino-Sunshine Misi), klisnička nar.4.4.2015, 
tmavá hnědka, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany 

11/ ANNA STAR (Sir Gill-Ann Poggi),klisnička nar.4.4.2015, hnědka, 
chovatel MVDr.Ladislav Vojáček, Mysločovice 

........................ (Jardy-Haria des Champs), klisnička nar.7.4.2015, 
tmavá hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (úhyn 9.4.2015) 



12/ LUNA (Sir Gill-Ladia Pit),klisnička nar.8.4.2015, hnědka, chovatel 
Ivan Coufal, Květná   

13/ ........................ (Jackpot Dream-Tyrolienne du Lynx), hřebeček 
nar.13.4.2015, tmavý hnědák, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava 

14/ LARA (Sir Gill-La Scala Sund),klisnička nar.17.4.2015, hnědka, 
chovatel Miroslava Bartošová, Dětkovice 

----------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

I/ ........................(A) (Eilean Donon-Alies), klisnička nar.18.3.2015, 
hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava 

II/ ........................(A) (Eilean Donon-Queen Mum), klisnička 
nar.26.4.2015, hnědka, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava 

----------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

Osobou, která byla pro rok 2015 jmenována pracovníkem 
pověřeným kontrolou totožnosti klusáckých hříbat před vydáním 
průkazu koně, implantací přiděleného mikročipu a odběrem 
biologického materiálu pro stanovení DNA-profilu, je MVDr.Helena 
Pokorná. 

----------------------------------------------------------------------------------
----------------   

3/ KONĚ 

Změna majitele formou prodeje  

1/ Earl Cape(S)(Angus Hall-Ilona Cape), nar.2010, 29.3.2015 (hlášeno 
1.4.2015), nový majitel: Tereza Široká, Pustá Polom 

2/ Gotika(RU)(Triceptual-Gran Fail), nar.2010, 2.4.2015 (hlášeno 
2.4.2015), nový majitel: Frank Boenke, Gelsenkirchen, GER 

3/ Top Gill(Sir Gill-Top Palema), nar.2013, 5.4.2015 (hlášeno 13.4.2015), 
nový majitel: JK Ranch Pančocha o.s., Pančocha 

4/ Jiminy(S)(Defiant One-Jiffy), nar.2000, 3.4.2015 (hlášeno 13.4.2015), 
nový majitel: Jiří Vedral, Přerov nad Labem 

5/ No-Shpa(RU)(Power to Charm-Norma), nar.2010, 14.4.2015 (hlášeno 
14.4.2015), nový majitel: P.I.Damen, Ichinveld, NL 



6/ Akello Paal(Orlík-Ann Lobell), nar.2012, 11.4.2015 (hlášeno 
14.4.2015), nový majitel: Kateřina Janatová, Blansko 

7/ Seven Paal(Orlík-Senty), nar.2012, 17.4.2015 (hlášeno 21.4.2015), 
nový majitel: Miroslava Voňavková, Praha 9-Čakovice 

8/ Ykora(NL)(Silver Pine-Opal Boko), nar.2005, 23.4.2015 (hlášeno 
25.4.2015), nový majitel: Jana Svatušková, Lysá nad Labem 

Změna majitele formou pronájmu na neurčito  

1/ Magicmatch JDS(Capetown Hall-Margit Boko), nar.2010, 5.4.2015 
(hlášeno 4.4.2015), nájemce: Jan Laška, Dobřeň 

2/ Only Forever Z.A.(S)(Kiss Francais-Västerbo Dollar), nar.2012, 
16.4.2015 (hlášeno 16.4.2015), nájemce: Jindřich Klaubenschalk, Lány 

Změna majitele formou ukončení pronájmu  

1/ Akello Paal(Orlík-Ann Lobell), nar.2012, 28.3.2015 (hlášeno 
14.4.2015), majitel: Alice Paškrtová, Lysá nad Labem 

2/ No-Shpa(RU)(Power to Charm-Norma), nar.2010, 14.4.2015 (hlášeno 
14.4.2015), majitel: Zlynsky Stud Farm, RUS 

3/ Vallee du Rib(Memphis du Rib-Litya de Bossens), nar.2009, 21.4.2015 
(hlášeno 21.4.2015), majitel: Ecurie des Sables, Granville, Francie 

4/ Reve de l'Odon(Fighter Horse-Etonnante Fany), nar.2005, 21.4.2015 
(hlášeno 21.4.2015), majitel: Ecurie des Sables, Granville, Francie 

Trvalý import 

1/ Mon Audace(F)(Defi d'Aunou-Quelle Audace), chovná klisna nar.2000, 
z Francie, připuštěná 16.6.2014 plemeníkem Frullino Jet(I), majitel: 
JUDr.Milan Šíma, Říčany 

2/ Nidara du Goutier(F)(Coktail Jet-Idara du Goutier), chovná klisna 
nar.2001, z Francie, připuštěná 15.5.2014 plemeníkem Rombaldi(F), 
majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava 

Trvalý import - zatím nedokončená registrace  

1/ From Heaven(S)(From Above-La Reine), chovná klisna nar.2009, z 
Rakouska, majitel: JUDr.Milan Šíma, Říčany 

Dočasný import - zatím nedokončená registrace  



1/ Chanson Russe(F)(Meaulnes du Corta-Melodine Marceaux), chovná 
klisna nar.2012, z Francie, majitel: Andrey Nikulin, Francie 

2/ JS Solo Dancer(A)(Dale Qui-JS Step Dance), valach nar.2011, ze 
Slovenska, majitel: PhDr.Dalibor Skladan - PlayAda Stables SK, 
Bratislava, SK 

Dočasný import  

1/ Milow(D)(SJ's Photo-Sweet Release), nar.2011, 13.4.-19.4.2015 
(hlášeno 13.4.2015), z Německa, majitel: Johann Lenz, Wien, AUT 

2/ Hamba Best(A)(Crysta's Best-Harunka), nar.2009, 13.4.- 31.5.2015 
(hlášeno 13.4.2015), z Rakouska, majitel: Georg Kreuzhuber, 
Leopoldsdorf, AUT 

3/ Saga(F)(Bon Conseil-Heure Precise), nar.2006, 13.4.- 19.4.2015 
(hlášeno 13.4.2015), z Polska, majitel: Stud Lucky Star, POL 

4/ Nitisa Josselyn(F)(Himo Josselyn-Conovoitise), nar.2001, 13.4.- 
19.4.2015 (hlášeno 13.4.2015), z Polska, majitel: Stud Lucky Star, POL 

5/ Blueberry Santana(S)(Jag de Bellouet-Dixie Santana), nar.2009, 13.4.- 
19.4.2015 (hlášeno 13.4.2015), ze Švédska, majitel: Johann Lenz, Wien, 
AUT 

6/ Just Mad(S)(Marion Mad Money-Hilma), nar.2011, 14.4.- 14.10.2015 
(hlášeno 14.4.2015), ze Švédska, nájemce: Jindřich Klaubenschalk, Lány 

7/ Only Forever Z.A.(S)(Kiss Francais-Västerbo Dollar), nar.2012, 14.4.- 
14.10.2015 (hlášeno 14.4.2015), ze Švédska, nájemce: Jindřich 
Klaubenschalk, Lány 

8/ Don Camillo S.R.(S)(S.J.'s Photo-Cremona), nar.2010, 24.4.- 
24.10.2015 (hlášeno 24.4.2015), ze Švédska, majitel: Sonja Simon, 
Wien, AUT 

9/ Blueberry Santana(S)(Jag de Bellouet-Dixie Santana), nar.2009, 27.4.- 
3.5.2015 (hlášeno 13.4.2015), ze Švédska, majitel: Johann Lenz, Wien, 
AUT 

10/ Milow(D)(SJ's Photo-Sweet Release), nar.2011, 27.4.-3.5.2015 
(hlášeno 27.4.2015), z Německa, majitel: Johann Lenz, Wien, AUT 

11/ Ossi(A)(Bay Mink-Orofina), nar.2010, 27.4.- 3.5.2015 (hlášeno 
27.4.2015), z Rakouska, majitel: Johann Lenz, Wien, AUT 



12/ All the Money(F)(Islero de Bellouet-Golden Girl), nar.2010, 27.4.- 
3.5.2015 (hlášeno 27.4.2015), z Rakouska, majitel: Johann Lenz, Wien, 
AUT 

Trvalý export  

1/ Gotika(RU)(Triceptual-Gran Fail), nar.2010, 2.4.2015 (hlášeno 
2.4.2015), do Německa, majitel: Frank Boenke, Gelsenkirchen, GER 

2/ No-Shpa(RU)(Power to Charm-Norma), nar.2010, 14.4.2015 (hlášeno 
14.4.2015), do Německa, majitel: P.I.Damen, Schinveld, NL 

Dočasný export 

1/ Reve de l'Odon(F)(Fighter Horse-Etonnante Fany), nar.2005, 22.4.-
31.12.2015 (hlášeno 21.4.2015), do Francie, majitel: Ecurie des Sables, 
Granville, Francie, účel-dostihy 

2/ Nidara du Goutier(F)(Coktail Jet-Idara du Goutier), nar.2001, 22.4. - 
31.12.2015 (hlášeno 22.4.2015), do Francie, majitel: mgr.Jiří Svoboda, 
Ostrava, účel - ohřebení a připuštění 

3/ Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), nar.2005, 30.4.-
11.52.2015 (hlášeno 28.4.2015), do Polska, majitel: Aktivant Equistro, 
účel-dostihy 

Kastrace  

1/ Caviar Misi (C Toj Frokjaer-Calamity Rex), nar.2013, 30.3.2015 
(hlášeno 4.4.2015), majitel: JUDr.Milan Šíma, Říčany   

Jiná změna  

1/ Jolly Journay(Killy Lobell-Singapore Sling), nar.1996, od roku 2011 
změna příjmení a bydliště majitelky (hlášeno 15.4.2015), 
majitel:Miloslava Špiritová, Radvančice 

Utracení  

1/ Scarlett(A)(Bay Mink-Ssissi die Erste), nar.2012, 10.4.2015 (hlášeno 
22.4.2015), majitel: Gestüt Nottingham, Ma.Enzersdorf, AUT 

  

4/ MAJITELÉ, JEZDCI, TRENÉŘI  

Registrované dostihové stáje 2015 (změny od 1.4.2015) 



Gestüt Nottingham - 22.4.2015 vyřazena Scarlett(A) 

Hej-Fi - 21.4.2015 vyřazen Seven Paal 

J&L Investment - 5.4.2015 vyřazen Magicmatch JDS 

JS Konsorcium - 13.4.2015 vyřazen Ready Get 

Kora Ratíškovice - 21.4.2015 vyřazeni Reve de l'Odon(F) a Vallee du 
Rib(F) 

Lukas - Akello Paal, 5.4.2015 zařazen Magicmatch JDS, 14.4.2015 
vyřazen Akello Paal  

Pražská agrární s.r.o. - 16.4.2015 vyřazena Vourasia du Lys(F) 

Sintro Invest - 13.4.2015 zařazen Ready Get 

Sochor s.r.o. - 2.4.2015 vyřazena Gotika(RU), 14.4.2015 vyřazena No-
Shpa(RU) 

Stáj Avals - Bahia Jiel(F), Un Espoir(I), Gromoboj(UA) 

Stáj Zuzka - 15.4.2015 vyřazena Lucky Leffe 

Stall Iceberg - Onward Iceberg 

Trot Centre Alet - 16.4.2015 zařazena Only Forever Z.A.(S) 

Doručené žádosti o registraci dostihové stáje 2015  

Gestüt Quidenus - Caramello Qui(A) 

Stáj Lajner - Karel CZ(A) 

Stáj Otrokovice - Matilda(A)* import zatím nedokončen 

Stall Wahnsinn + Robert Matejka - Tosca Joy(A) 

Doplnění koně Raissa du Roumois(F) do dostihové stáje SŠDSaJ - 
27.4.2015 

Vydané licence pro rok 2015 

Trenérská licence - trenér A :  

Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav 



Trenérská licence - trenér B :  

Lajner Filip 

Jezdecká licence - profesionální jezdec :  

Kubíková Ilona, Lajner Filip, Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav 

Jezdecká licence - žákovský jezdec :  

Rysová Markéta 

Jezdecká licence - amatérský jezdec :  

Bříza Lukáš, Vlasák Martin 

Doručené žádosti o vydání licence 2015 

Jezdecká licence - profesionální jezdec :  

Komlóši Ondrej 

Tréninková listina 2015 - změny od 1.4.2015 

Kotásek Jaromír - 5.4.2015 vyřazen Magicmatch JDS, 21.4.2015 vyřazeni 
Reve de l'Odon(F) a Vallee du Rib(F) 

Klaubenschalk Jindřich - 16.4.2015 zařazena Only Forever Z.A.(S) 

Laška Jan - Akello Paal, 5.4.2015 zařazen Magicmatch JDS, 14.4.2015 
vyřazen Akello Paal 

Paškrtová Alice - 21.4.2015 vyřazen Seven Paal 

Pátková Renata - 27.4.2015 zařazena Raissa du Roumois(F) 

Semerád Josef - 16.4.2015 vyřazena Vourasia du Lys(F) 

Štípa Ladislav - 16.4.2015 zařazen Onward Iceberg 

Vojáček Ladislav - 15.4.2015 vyřazena Lucky Leffe 

Volf Mykola - 2.4.2015 vyřazena Gotika(RU), 14.4.2015 vyřazena No-
Shpa(RU) 

***********************************************************
********** 



Na základě zpoplatněné žádosti byla jezdecká výjimka udělena 
amatérskému jezdci J.Hovorkovi pro start s vlastním koněm v dostizích v 
dostizích chovatelských, a to s platností do 30.9.2015 a s možností 
dalšího prodloužení pro celou sezónu 2015.   

***********************************************************
********** 

5/ DOSTIHY  

Kvalifikace 2015 

8003/10.4./Bravantice/1640 m/Konstans Misi/Kotásek J./1:24,4 

8004/11.4./Bravantice/1640 m/Celia de Maubec(F)/Švecová 
V./1:28,1 

8004/11.4./Bravantice/1640 m/Shadow/Svoboda J./1:28,5 

8005/15.4./V.Chuchle/1600 m/Gelios OV/Volf E./1:27,1 

8005/15.4./V.Chuchle/1600 m/Gabreta Misi/Volf M./1:27,5 

8005/15.4./V.Chuchle/1600 m/Tempura Wise(I)/Volf2 M./1:27,6 

8006/16.4./Lysá n.L./1600 m/Only Forever 
Z.A.(S)/Klaubenschalk J./1:23,2 

8007/18.4./Levín/2100 m/Juillet V/Kalčík M. /1:24,5 

8008/21.4./Lysá n.L./1600 m/Tullamore Paal/Paškrtová 
A./1:27,1 

8009/25.4./V.Chuchle/1670 m/Fedor Oreau(NL)/Lajner F. 
/1:20,9 

****************************************************
*********** 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ 

ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK  VELKÁ CHUCHLE 2015 

  

1. Klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se 
konají podle Klusáckého dostihového řádu a těchto organizačních 
opatření. Těchto dostihů se mohou zúčastnit koně českého chovu 



a importovaní koně zaregistrovaní na základě trvalého nebo 
dočasného exportního certifikátu. 

2. Pořadatel neručí za onemocnění nebo úraz koní, jezdců nebo 
stájového personálu při dostizích, během pobytu na závodišti 
nebo při přepravě koní na dostihy a zpět. Pořadatel nenese 
odpovědnost za škody způsobené koněm či jezdcem. Do prostoru 
dostihové dráhy je nepovolaným osobám vstup zakázán. 

3. Do dostihů nejsou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení 
startujících koní (dále jen "OSK"). Minimální počet koní pro 
zachování dostihu na OSK je 5. Při méně než 5 oznámených koních 
je dostih zrušen. Dostih je možné rozdělit na dvě oddělení u 
autostartu při nejméně 12 oznámených koních, u startu z met při 
nejméně 14 oznámených koních. 

4. V případě, že počet koní oznámených jako startující je vyšší než 
maximální počet startujících a dostih není rozdělen, přistoupí se 
k eliminaci podle § 176 a 177 Klusáckého dostihového řádu. 

5. Kůň ohlášený jako startující do zrušeného dostihu nebo 
eliminovaný může být oznámen jako startující do jiného dostihu 
téhož dostihového dne, pokud splňuje propozici tohoto dostihu. 
V případě nízkého počtu koní oznámených jako startující může 
pořadatel spojit dva dostihy do jednoho dostihu nebo vypsat 
dostihy s novou propozicí. 

6. V termínu OSK je možné nahlásit koně do kvalifikačního dostihu 
podle § 153 až 156 Klusáckého dostihového řádu. Kvalifikační 
dostih se koná, pokud je do něj v termínu OSK nahlášen alespoň 
jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel 
neuvede vzdálenost jinou. 

7. V termínu OSK je možné také nahlásit koně do zkušebního 
dostihu (probestartu). Zkušební dostih se koná, pokud je do něj 
v termínu OSK nahlášen alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 
1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou. 

8. Zápisné do dostihu je obecně 4 % z ceny dostihu, při 5 koních 
na startovní listině 5 % z ceny dostihu. Ceny pro vítěze a 
umístěné koně jsou obecně rozděleny podílem I.  45 %, II.  23%, 
III.  15%, IV.  10%, V. - 7%, v dostihu při 5 koních na OSK 
podílem I.  45 %, II.  25 %, III.  20 % - IV. 10 %.  

9. OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz. 
Pořadatel doporučuje přihlašovatelům nastavit si v elektronické 
poště potvrzení o doručení elektronické zprávy, na žádost bude 
zaslána stručná odpověď o obdržení OSK. Uzávěrka příjmu OSK je 



v zásadě vždy v pondělí ve 12:00, pokud není v propozici dostihu 
uvedeno jinak. 

10. Na OSK přihlašovatel uvede datum a místo konání dostihu, 
číslo dostihu, jméno koně, celé jméno jezdce včetně titulu amatér 
nebo žák a dostihové barvy včetně barvy přilby. Přihlašovatel dále 
u každého koně při prvním oznámení do dostihu pořádaného 
Českým klusáckým spolkem uvede jeho věk, pohlaví, barvu, jméno 
otce a matky, jméno stáje a trenéra, zisk a rekord. 

11. Startovní listina se zveřejňuje na www.ceklus.cz nejpozději do 
12:00 dne následujícího po uzávěrce příjmu OSK. 

12. Do 12:00 dne předcházejícího konání dostihu je koně možné 
z veterinárních důvodů nebo bez udání důvodu škrtnout 
elektronicky na adrese osk-ceklus@seznam.cz. 

13. Úhrada zápisného do dostihů a dostihových poplatků probíhá v 
hotovosti při dostihovém dnu. Za každého startujícího koně musí 
být veškeré finanční závazky vůči Českému klusáckému spolku 
(související s koněm, majitelem dostihové stáje či trenérem) 
uhrazeny nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu 
dostihového dne. Pro výběr zápisného a dostihových poplatků je 
při dostihovém dni vyčleněna doba 2,5 - 1,5 h před startem 
prvního dostihu dostihového dne. Kůň, za něhož nebudou v 
termínu hlášení změn v dostihovém programu vyrovnané veškeré 
finanční závazky vůči Českému klusáckému spolku související s 
koněm, majitelem dostihové stáje nebo trenérem, bude z dostihů 
škrtnut a škrtnutí bude klasifikováno jako nezdůvodněné a tím i 
zpoplatněné.  

14. Výplata dostihových výher probíhá v hotovosti při dostihovém 
dnu. 

15. Sankce uložené dostihovou komisí při dostihových dnech 
pořádaných Českým klusáckým spolkem jsou splatné do 14 dnů 
ode dne jejich uložení, lze je uhradit v hotovosti při dostihovém 
dnu nebo zaslat na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení 
sankce do doby splatnosti nebude jezdec, kterému byla sankce 
uložena, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo dostihové 
stáje přihlašovatele, kterému byla sankce uložena, uveden na 
startovní listině dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem. 

16. Osoba odpovědná za startující koně je povinna nejpozději 1,5 
h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit 
dostihovému tajemníkovi přítomnost koní na závodišti, změny 
v dostihovém programu a případnou změnu formy koní. Pokud 
nedojde k tomuto ohlášení nebo zpoždění příjezdu koní na 



závodiště nebude telefonicky avizováno (dostihovému tajemníkovi 
nebo členům dostihové komise), budou koně z dostihů škrtnuti a 
toto škrtnutí klasifikováno jako nezdůvodněné. 

17. Dostihovému tajemníkovi je možné nejpozději 1,5 h před 
startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit koně do 
zkušebního dostihu (probestartu), pokud se v daný dostihový den 
zkušební dostih koná.  

18. Nahřívat koně na dostihové dráze mohou pouze jezdci 
s platnou jezdeckou licencí. Kromě předepsané výstroje podle § 
227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu i při 
nahřívání na dostihové dráze také ochrannou vestu odpovídající 
normě EN 13158 nebo EC 1621-2. Vybavení touto ochrannou 
vestou bude kontrolovat pověřený člen dostihové komise.  

19. Vnitřní dvě stopy dostihové dráhy jsou vyhrazené pro rychlou 
práci, je zakázáno se v nich pohybovat při pomalém nahřívání. 
Koně při najíždění a vyjíždění z dráhy vždy dávají přednost koním, 
kteří na dráze pracují. Příprava koní účastnících se dostihového 
dne je na dráze v průběhu dostihového dne povolena až do 
stanoveného zvukového signálu - hudební znělky, která oznamuje 
1 minutu do nástupu koní na přehlídku před dostihem, resp. 6 
minut do startu dostihu. Po tomto signálu koně neúčastnící se 
bezprostředně následujícího dostihu ihned opustí sektor dráhy. 
Koně účastnící se tohoto dostihu na pokyn dostihového tajemníka 
vyjedou na přehlídku před dostihem v protisměru dostihu. Každý 
jezdec může bezprostředně po přehlídce absolvovat se svým 
koněm rychlý tréninkový úsek ve směru dostihu nebo pokračovat 
v nahřívání v protisměru dostihu. 

20. Maximální počet startujících je při autostartu 10 (první řada 5 
koní, druhá řada 5 koní) a při startu z met 12 koní (na jedné metě 
max. 6 koní, a to v první řadě 3 koně a ve druhé řadě také 3 
koně), maximální metrážní zatížení je 80 m. Pokud se některý kůň 
uvedený v dostihovém programu dostihu nezúčastní, posouvají se 
startovní pozice v rámci jedné řady, a to tak, aby bylo dodrženo 
vzestupné pořadí podle startovních čísel od první stopy. 

21. Koně startují z následujících pozic: 

a) je-li ve druhé řadě pouze 1 kůň, startuje z libovolné pozice, 

b) jsou-li ve druhé řadě 2 koně, startuje kůň s nižším startovním 
číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s vyšším startovním číslem za 
číslem 3 nebo 4, 



c) jsou-li ve druhé řadě 3 koně, startuje kůň s nejnižším 
startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s nejvyšším startovním 
číslem za číslem 4 nebo 5, kůň s prostředním startovním číslem za 
číslem 3 (popř. za číslem 2 nebo 4, ale to pouze v případě, že tyto 
pozice nejsou obsazeny), 

d) jsou-li ve druhé řadě 4 koně, startují vzestupně za čísly 1 až 4, 

e) je-li ve druhé řadě 5 koní, startují vzestupně za čísly 1 až 5. 

22. Jezdec koně diskvalifikovaného v průběhu dostihu je povinen 
ihned po vyvěšení čísla svého koně opustit s maximální opatrností 
startovní pole a poté může dokončit dostih, avšak musí jet s 
dostatečným odstupem za polem, nesmí nijak omezovat ostatní 
účastníky dostihu, ani ty koně, kteří bez kontaktu platně pokračují 
v dostihu.  

23. Po doběhu dostihu jsou všichni jezdci povinni shromáždit se v 
prostoru cíle, který je jim povoleno opustit až výslovným pokynem 
dostihového tajemníka "opusťte dráhu". V této době mohou u 
dostihového tajemníka podat písemnou formou protest podle 
§ 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu na formuláři, který je u 
něj k dispozici. Všechny ostatní neoficiální stížnosti a komentáře 
budou postihovány jako nekázeň a nevhodné chování. Dostihový 
tajemník vydává povolení opustit dráhu, vysílá vítězného koně na 
dekorování a vydává pokyny jezdci koně vybraného ke kontrole 
medikace. 

24. Zápis protestu podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového 
řádu, podávaného po doběhu dostihu, diktuje protestující jezdec 
dostihovému tajemníkovi a podání protestu a souhlas s pozdějším 
složením kauce stvrzuje svým podpisem. Trenér nebo majitel 
dostihové stáje mohou podat protest podle § 282 a násl. 
Klusáckého dostihového řádu po doběhu dostihu členům dostihové 
komise v místnosti dostihové komise, podání protestu a souhlas s 
pozdějším složením kauce stvrzují svým podpisem. 

25. Dostihová komise o protestu podaném před dostihovým dnem 
nebo během dostihového dne rozhodne před schválením výsledku 
dostihu, kterého se protest týká. Vyhoví-li dostihová komise 
protestu, kauce se vrací, nevyhoví-li dostihová komise protestu, 
rozhodne o propadnutí kauce ve prospěch Českého klusáckého 
spolku nebo o vrácení kauce.  

26. Kauce za protest k dostihové komisi je splatná nejpozději do 2 
pracovních dnů od podání protestu na účet č. 7292126001 / 5500. 
Při neuhrazení kauce nebude jezdec, který podal protest, nebo 
kůň ze startovní listiny trenéra nebo z dostihové stáje majitele, 



který podal protest, uveden na startovní listině dostihů 
pořádaných Českým klusáckým spolkem. 

27. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního 
dostihu odpovědná osoba vyzvedne průkazy totožnosti startujících 
koní tam, kde byly odevzdány. Nejpozději do 30 minut po 
schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba odevzdává 
startovní čísla, a to nepoškozená a čistá, tam, kde byly převzaty. 

METODICKÝ POKYN KE STARTŮM 

OBECNĚ: 

* cválání koně na startu není důvodem k prohlášení startu za 
neplatný, start je neplatný pouze v případě poškození jiného koně 

* zaviní-li jezdec při autostartu nebo letmém startu opakování 
startu (v okamžiku startu poškodí jiného koně), je sankcionován a 
startuje při opakovaném startu ze třetí řady; zaviní-li stejný 
jezdec dvakrát opakování startu, je sankcionován a vyloučen z 
účasti v dostihu 

* startér je odpovědný za to, že jeho hlasové pokyny a označení 
jezdce, který zavinil opakování startu, budou slyšitelné pro 
všechny zúčastněné jezdce 

* neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací  několikerým 
zatroubením klaksonu startovacího auta, současně ji startér 
oznamuje výraznou signalizací praporkem a při autostartu nebo 
letmém startu ji asistent startéra signalizací svým praporkem 
potvrzuje. Při startu z met startovacím zařízením rozhodčí v autě 
přebírá funkci asistenta startéra, pokud jde o signalizaci 
neplatného startu praporkem. Startér musí vždy příčinu opakování 
startu ihned oznámit dostihové komisi a označit případného 
viníka, kterého je povinen na tuto skutečnost ihned upozornit. 
Autostart nebo letmý start se opakuje pouze výjimečně v případě 
zásadního poškození účastníka dostihu.  

AUTOSTART: 

* jezdci mají povinnost se na místo startu dostavit v souvislosti se 
standardními pokyny vydávanými rozhlasem včas (nájezd na start 
2180 m - jezdci najíždějí na dostihovou dráhu u mety 1670 m ve 
směru dostihu, na start 1670 m - jezdci najíždějí na dostihovou 
dráhu v prostoru cíle ve směru dostihu) 

* jezdci mají povinnost disciplinovaně a včas přijíždět k autu tak, 
aby v okamžiku startu byli u auta přibližně zároveň, a to zejména 



jezdci koní startujících z první startovní řady (nebude brán ohled 
na jediného jezdce, který sám přijede za auto a bude si vynucovat 
rozjetí auta, nebude brán ohled ani na jezdce, který šel na start 
pozdě a za auto na rozdíl od ostatních dojet nestihl)  

* přihlašovatel koně, který potřebuje na start "jít zezadu", si musí 
při OSK požádat o druhou startovní řadu, neboť tento kůň 
zaostáváním při najíždění své startovní pozice nesmí bránit koni v 
druhé řadě v zaujetí jeho startovní pozice 

* před výchozí pozicí startovacího auta již musí mít jezdci koní v 
1. řadě zaujatou svou správnou startovní pozici, po rozjetí 
startovacího auta si již nemohou tito jezdci vynucovat možnost 
zaujmout své místo v první řadě, jsou povinni odstartovat ze třetí 
řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí startovní pozice 

START Z MET: 

* při startu z met (1670 m i 2180 m) vstupují koně na pokyn 
dostihového tajemníka na dráhu za cílem, v protisměru dostihu se 
odeberou na místo startu, před 1. metou sjíždějí dovnitř oválu 
dráhy ke svým metám (při startu z met 2180 m sjíždějí koně z 
dráhy hned za reklamními panely)  

* jezdci zavádějí své koně na povel startéra "krokem na dráhu" na 
startovní pozici z otočky - kroužku (z prostoru mimo dráhu), za 
kuželem umístěným v cca polovině vzdálenosti mezi jednotlivými 
metami, a to krokem tak, aby zavádějící kůň startoval z místa co 
nejvíce vně dráhy a ponechal tak dostatek prostoru koním 
startujícím z téže mety s nižším startovním číslem,  

* na povel startéra otočit jezdci otočí své koně do směru dostihu a 
na pokyn start odstartují; v případě startu plného počtu koní z 
jedné mety (6 koní) je nutné, aby jezdci najížděli na metu ve dvou 
řadách pomalu a pohromadě, aby se všichni koně vešli na dráhu; 
startér stojí z technických důvodů na schůdkách uvnitř dráhy, aby 
mohl v okamžiku startu vypnout startovací zařízení; startér 
používá megafon pro navádění jezdců na dráhu a sám určí 
okamžik startu 

* důvodem opakování startu je špatné najetí na metu zavádějícím 
koněm, kdy se již na dráhu nevešli ostatní koně, nebo kdy ostatní 
koně neměli dostatek prostoru k otočení; (to však neznamená 
opakování startu tehdy, když zavádějící jezdec najede metu 
správně a jiný kůň se zbytečně velkým odstupem je ještě mimo 
dráhu nebo svou startovní pozici) 



* rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné 
najíždění koní v první řadě na první metě na startovní pozice a 
místo (jízdní stopu), ve které se především zavádějící koně otáčí 
do směru dostihu 

* za zaujetí startovní pozice a správné zavádění na metu je plně 
odpovědný jezdec a případné nezaujetí startovní pozice či 
nesprávné zavedení na metu je postihováno. 

POPLATKY, SANKCE, KAUCE 

Poplatky ve prospěch pořadatele dostihů  hradí majitel dostihové 
stáje 

(podléhají zákonné sazbě DPH 21%) 

* škrtnutí koně bez udání důvodu písemně nahlášené nejpozději 
do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu - 200 Kč 

* škrtnutí koně z veterinárních důvodů nahlášené později než do 
12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu (doložené 
písemným potvrzením veterinárního lékaře dodaným pořadateli 
dostihů nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 
200 Kč 

* škrtnutí koně zdůvodněné z jiných závažných důvodů (posoudí 
dostihová komise) v den konání dostihů - 500 Kč 

* nezdůvodněné škrtnutí koně později než do 12:00 h dne 
předcházejícího dni konání dostihu  1000 Kč 

* uvedení koně na startovní listině kvalifikačního dostihu  300 Kč 

* uvedení koně na startovní listině zkušebního dostihu 
(probestartu)  300 Kč 

* uvedení "x" místo jezdce při OSK nebo neuvedení žádného 
jezdce - 300 Kč 

* nezdůvodněná nahlášená změna jezdce (za zdůvodněnou se 
považuje pouze změna ze zdravotních důvodů doložených 
písemně lékařskou zprávou nejpozději následující pracovní den po 
konání dostihu) - 1000 Kč 

* nenahlášená změna jezdce 2000 Kč 

* nahlášená změna barev dresu nebo čapky 200 Kč 



Sankce ve prospěch pořadatele dostihů 

(nepodléhají DPH) 

1. Sankce jezdci  

* nevhodná či nepovolená výstroj či výzbroj jezdce - 200 Kč až 
nepřipuštění k dostihu 

* absence povinné ochranné vesty  500 Kč a nepřipuštění k 
dostihu 

* nenahlášená změna barev dresu nebo čapky - 300 Kč 

* neúčast na přehlídce - 200 Kč 

* nahřívání koně po časovém limitu - 200 Kč 

* nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly - 500 Kč 

* nenahlášená pomoc u startu - 500 Kč 

* první zavinění opakování startu - 300 Kč 

* druhé zavinění opakování startu - 500 Kč + vyloučení z účasti v 
dostihu 

* nezaujetí startovní pozice, nekázeň na startu - 300 Kč 

* nebezpečná jízda (omezení, ohrožení, braní cválajícího koně 
zpět s omezením nebo ohrožením jiných koní, vynucování jízdní 
stopy apod.) - 500-2000 Kč + až odnětí licence 

* nekázeň (omezení koní při aktivní účasti v dostihu s 
diskvalifikovaným koněm, neuposlechnutí pokynů rozhodčích, 
hlasité projevy v dostihu i po doběhu, vulgární či ohrožující 
gestikulace) - 500-1000 Kč 

* nezaujetí či nedodržení předepsané jízdní stopy - 200-1000 Kč 

* přenechání nedovolené výhody nebo poškození jiného koně - 
min. 500 Kč + odnětí licence 

* nevyjetí/nedostatečná podpora koně - min. 500 Kč + odnětí 
licence 

* nevyčkání pokynu k opuštění dráhy v prostoru cíle po doběhu 
dostihu - 200 Kč 



* pobízení koně bičem drženým v jedné ruce bez oprati - 10 % z 
ceny dostihu určené vítězi, min. 1000 Kč 

* nadměrné použití biče: více než 3 údery s nápřahem po projetí 
kolem distančního mezníku - 400 Kč, více než 7 úderů s nápřahem 
v posledních 500 m dostihu - 600 Kč 

* nesprávné použití biče (nedovolené, zbytečné, nevhodné) - min. 
1000 Kč 

2. Sankce trenérovi 

* nahřívání koně bez čísla nebo s chybným číslem - 200 Kč 

* nevhodná výstroj či výzbroj koně - 500 Kč až nepřipuštění koně 
k dostihu 

* nahřívání koně na dostihové dráze jezdcem bez platné licence  
500 Kč 

* nepřipravenost koně k dostihu (neovladatelnost aj.) - 500 Kč, 
event. nařízená opatření (start z druhé řady, kvalifikace apod.) 

* nezdůvodněná a nenahlášená změna formy koně - 500 Kč 

* pozdě odevzdané startovní číslo - 200 Kč 

* neodevzdané startovní číslo - 1000 Kč 

3. Sankce přihlašovateli 

chybné hlášení koně při OSK - 500 Kč 

Kauce za protest k dostihové komisi  hradí účastník dostihu, který 
podává protest 2000 Kč 

****************************************************
*********** 

Veterinární podmínky určené MěVS v Praze SVS pořadateli svodu 
Český klusácký spolek pro pořádání svodů koní, které se budou 
konat pod názvem Klusácké dostihy v Praze v areálu Dostihového 
závodiště Praha-Velká Chuchle ve dnech 
11.4.,25.4.,8.5.,23.5.,14.6.,4.7.,18.7.,9.8.,23.8.,12.9.,26.9.,10.10., 
28.10.,7.11.2015 : 

1/ Koně musí být doprovázeni Průkazem koně v souladu s §23 odst.4 
Zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 



zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve 
znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v 
nařízení 504/2008, které upravuje metody identifikace koňovitých.  

2/ Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavkyna jejich 
označení dle nařízení 504/2008 Sb.  

3/ V průkazu koně musí být dále uvedeno, že : 

a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem a je 
v imunitě proti influenze (chřipka koní), poslední vakcinace byla 
provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu 

b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním 
výsledkem na infekční anemii koní, vyšetření nesmí být starší 24 měsíců 

c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření 
alergologicky vyšetřen 

d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat požadavky §19 
odst.2 vyhlášky č. 382/2003 Sb.o veterinárních požadavcích na 
obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze 
třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30.11.2009) 

e) kůň pocházející ze třetí země, popř. její části, která je uvedena na 
seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do 
Evropské unie, a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný 
dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 
63 až § 65 vyhlášky č.382/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na 
obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze 
třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30.11.2009) 

3/ V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro 
potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v 
době 1,5 h před začátkem závodu, kterého se kůň účastní. 

4/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří 
podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly 
použity k přepravě koní na svod. 

5/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař, kterého zajistí 
pořadatel svodu po celou dobu konání akce. Závodů se nesmí zúčastnit 
koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou. Veterinární 
přejímka při dostihovém dni je stanovena od 11 h do 13 h.  

6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli 
změněny nebo zrušeny. 



****************************************************
*********** 

Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 
2015 (požadavek zaslal pořadatel ČKS) :  

Předseda Dostihové komise : ing.Soňa Froňková, Ladislav Štípa, mgr.Otakar Nový 

Ostatní dostihoví funkcionáři : všechny osoby s oprávněním vykonávat funkci 
předsedy Dostihové komise a dále Otakar Grund, Patrik Jurkiewicz, Josef Kotouč, 
ing.Martin Langer, Hana Pancová, ing.Leona Pokorná, ing.Veronika Pokorná, 
Dagmar Skopalová, ing.Miroslav Steimar 

Osoby se zájmem o výkon práce dostihových funkcionářů, které tuto funkci od 
1.1.2012 ani jednou nevykonávaly, musí před uvedením do funkce absolvovat 
přezkoušení z Klusáckého dostihového řádu.  

***************************************************************************
**************   

Dostihy s dlouhodobými přihláškami 

Akello Paal - 14.4.2015 vyškrtnut ze všech dostihů, do kterých byl hlášen 

Seven Paal - 21.4.2015 vyškrtnut ze St.Leger 2016 

Scarlett(A) - 22.4.2015 vyškrtnuta ze všech dostihů, do kterých byla 
hlášena 

***********************************************
*******  

  


