
 
Česká klusácká asociace 
Disciplinární komise 
Čj: DiK 10-2009                                                                                  V Praze dne 25.9.2009 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČKA 
 
Disciplinární komise České klusácké asociace, jako příslušný orgán České klusácké asociace 
podle ustanovení § 15 písm. a) Klusáckého dostihového řádu (dále jen „KDŘ“) v záležitosti 
přestupků jezdců am. Žirovnického a am. Svobody v dostihu č. 1144 dne 19.9.2009 („Cena JS 
Konsorcium“) rozhodla z vlastního podnětu takto: 
 

Podle ustanovení § 15 a) KDŘ se jezdci am. Janu Žirovnickému uděluje sankce 500 Kč 
za nedodržení první jízdní stopy (§ 271 písm. a) KDŘ) a jezdci am. Jiřímu Svobodovi se 
uděluje sankce výstraha za změnu jízdní dráhy (§ 271 písm. d) KDŘ).  

 
Odůvodnění: 
Disciplinární komise při projednávání odvolání jezdce Kalčíka proti rozhodnutí Dostihové 
komise o výsledku dostihu č. 1144 dne 19.9.2009 („Cena JS Konsorcium“) zjistila, že v tomto 
dostihu došlo k dalším porušením KDŘ, které spolu s přestupkem jezdce Kalčíka vedly 
k nebezpečné situaci na začátku cílové roviny a zacválání koně č. 3 Větroplach. Při ukládání 
sankce am. Jiřímu Svobodovi Disciplinární komise přihlédla k tomu, že změně jízdní dráhy 
koně č. 1 I Can Fly Diamant předcházelo omezení tohoto koně koněm č. 3 Větroplach 
tísněním (vytlačováním do vnější stopy) – viz rozhodnutí Disciplinární komise č. 09-2009. 
Pro úplnost dodáváme, že jedním z viníků výše uvedené situace byla také jezdkyně Monika 
Kalčíková, které byla udělena sankce 19.9.2009 Dostihovou komisí. 
Disciplinární komise projednala záležitost ve složení Mgr. Klára Jelínková, Mgr. Otakar 
Nový a Ing. Petr Malík. Jednání Disciplinární komise byla přítomna Ing. Michaela Zemanová, 
která se nepodílela na rozhodnutí z důvodu majitelského vztahu ke koni Větroplach. 
Rozhodnutí je tedy v souladu s § 16 KDŘ (ve znění platném od 6.4.2007), podle kterého jsou 
jednání Disciplinární komise vždy přítomni její předseda, člen Výkonného výboru ČKA a 
člen Technické komise ČKA a při projednávání záležitosti týkající se člena Disciplinární 
komise se tento člen nepodílí na rozhodnutí. Obdobně viz jednání Disciplinární komise 
o rozhodnutích č. 06-2007, 12-2007, 13-2007 a 1-2008. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je podle KDŘ přípustné odvolání k Výkonnému výboru ČKA. 
 
Mgr. Klára Jelínková – předseda Disciplinární komise 
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