Věstník 3/2011 (březen )

OZNÁMENÍ
Seznam dlužníků k 20.3.2011 - 2.část
Záporné zůstatky zúčtovacího centra z roku 2010
dosud neuhrazené (vyúčtování rozeslána k 20.1.2011) :
Červinka Milan 7.238 Kč
Hračková Jana 2.648 Kč
Laška Jan 18.416 Kč (na žádost splátkový kalendář)

Veterinární podmínky pro pořádání svodů (Klusácké dostihy 2011
dle termínové listiny), které se budou konat na závodišti v Praze 5
- Velké Chuchli, Radotínská 69 - stanovila MěVS v Praze
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s §23 odst.4 zákona
č.154/2000 Sb.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat podmínky na jejich označení
podle § 13 až 17 vyhlášky MZe č.136/2004 Sb.
3. V průkazu koně musí být uvedeno, že :
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakciny
proti influenze (chřipce 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 MZe č.382/2003 Sb.
e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, musí splňovat požadavky
§ 63 až 65 vyhlášky MZe č.382/2003 Sb.
4. Veterinární přejímku zajistí MVDr.Zdeněk Krupil, kterého si pořadatel zajistí
pro celou dobu konání svodu.

5. Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární
přejímkou.
6. Výše uvedené dokumenty musí mít pořadatel k dispozici pro potřeby státního
veterinárního dozoru před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.
7. Pořadatel má schválený řád ochrany zvířat čj.6909/2009-17210 z 20.3.2009.

Zásady registrace dostihového koně při jeho importu do České
republiky
Žadatel o registraci dostihového koně zajistí dodání následujících dokumentů
sekretariátu ČKA:
1. zákonem stanovené Hlášení importu vyplněné a podepsané v originále, s
uvedením, za kterou dostihovou stáj bude kůň startovat a který trenér přijímá
koně na svou tréninkovou listinu
2. platný exportní certifikát ze země vývozu v originále (předběžně lze zaslat
faxem kopii, která je bezprostředně následována orignálním dokumentem)
3. průkaz koně v originále
4. kompletní dostihová kariéra ze země původu vydaná autoritou vývozní země
5. doplnění koně na tréninkovou listinu trenéra s platnou licencí stvrzené jeho
orginálním podpisem
Žadatel o registraci dostihového koně zajistí úhradu stanoveného importního
poplatku dle schváleného Platebního výměru.

Dne 17.3.2011 obdržel sekretariát ČKA první zprávu o dvou jednáních STK :
Záznam z jednání z jednání STK ČKA ve dnech 2. a 15. března 2011
Přítomni:
2.3. P. Malík, J. Klaubenschalk, J. Kotouč, P. Nowicki
15.3. P. Malík, J. Klaubenschalk, J. Kotouč, P. Nowicki, M. Palkovský
K bodům, které zaslala MVDr. Pokorná k projednání, přijala komise následující závěry:
1. Změnu dostihového řádu není možné připravit v řádu dvou týdnů před začátkem dostihové
sezony 2011, STK se bude podílet na přípravě nového dostihového řádu, který bude
připravován v průběhu sezony 2011 tak, aby platil od sezony 2012. Změna dostihového řádu
je tak zásadní, že by se k němu měla vyjádřit většina klusácké obce, což v tak krátkém
časovém horizontu není možné. STK oceňuje práci JUDr. Jelínkové, které se podařilo dát
dohromady aktuální znění dostihového řádu.
2. STK diskutovala nad zněním Doplňujících ustanovení platných pro sezonu 2011, k novému

znění zatím nedospěla, vzhledem k velice krátkému časovému prostoru.
Diskutovány byly následující změny:
- při startu je čas od jedné minuty do startu v moci startéra, který bude postupovat podle citu
- STK navrhuje zrušit přehlídku před běžnými dostihy, v čase 5 minut před dostihem již není
možno nahřívat koně na dráze, smí se tam pohybovat pouze koně účastnící se daného dostihu.
Přehlídka se uskuteční pouze před významnými dostihy (klasické, ročníkové, ZO) v pořadí
podle startovních čísel.
- předání cen po významných dostizích (klasické, ročníkové, ZO) by mělo být v malém
paddocku v blízkosti tribuny, aby majitelé nemuseli podlézat bariéry na cvalové dráze a
mnohdy procházet loužemi v písku, navíc koně by se více přiblížili divákům.
- STK navrhuje zrušení funkce dostihového delegáta, která neměla v roce 2010 podle členů
STK výrazný význam
- STK navrhuje snížit hranice vynuceného zisku. 10 tisíc pro klisnu nebo 30 tisíc pro hřebce
nebo valachy v libovolném věku. Samozřejmě koně, kteří budou dovezeni s vyšším
celoživotním ziskem budou běhat za něj.
- STK navrhuje zrušit metu + 80 metrů v handicapových dostizích. Koně startující z této mety
často nenastupovali do dostihů s cílem zvítězit.
- STK doporučuje nerušit dostihy s dlouhodobými přihláškami, měly by být odběhnuty i
s pouze 1 startujícím koněm.
- STK nesouhlasí s plošným zvýšením sankčních oplatků na dvojnásobek. Zvýšení by se mělo
týkat především zásadních přestupků. Velice tvrdě by měly být postihovány prohřešky proti
důvěryhodnosti dostihového sportu (především účast v dostihu bez úmyslu zvítězit) a
ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků dostihového provozu.
3. STK velmi dlouze hovořila o návrhu nového modelu, jehož základem by nebyl časový
handicap, ale vzhledem k velmi omezenému počtu koní je hledání jakéhokoliv jiného modelu
velice obtížné. Byly probírány různé možnosti, například:
- zrušení přihlášek, automatické dělení koní v dostizích podle celoživotního zisku, opatření by
vedlo k tomu, aby dostihy byly co možná nejvíce obsazené
- další možností by bylo běhat za roční zisk, lépe řečeno za 12 měsíční (klouzavý zisk; zisk
květen- květen, červenec – červenec atd.), ale tato možnost vede, že by se v dostizích
setkávali koně s velice různou výkonností. Proto se jako lepší varianta jeví dostihy se
čtyřletým ziskem. Tato varianta samozřejmě vyžaduje softwarové úpravy, aby mohla být
zveřejněna na internetu a dala se používat.
- nakonec STK doporučuje ještě na omezenou dobu existenci dvou stávajících handicapových
dostihů podle časového handicapu, ale již v průběhu sezony by došlo k testování nového
modelu, který by mohl nahradit stávající subjektivní hodnocení.
- handicap, který byl stanoven na konci minulé sezony musí novými handicapery významně
upraven, aby odrážel skutečnou výkonnost koní.
STK požaduje zásadní změnu ve funkci handicapera i jeho asistenta!
V této souvislosti STK navrhuje, aby za hlášení metráže do handicapových dostihů, ale i
všech dostihů z met měl trenér koně!
STK dále doporučuje, aby počet dostihů v rámci dostihového dne byl maximálně 9 a snahou
všech tři tvorbě propozic by mělo být, aby se běhaly co nejvíce obsazené dostihy, uměle
zachraňované dostihy nedělají dobré jméno klusáckému sportu, navíc i pro ten zbytek diváků
nejsou atraktivní, navíc vypisování sázek na tyto dostihy je téměř nemožné!
Zásadně musí být změněn systém dostihů pro francouzské odchovance Trotteur Francais
(TF). STK zásadně nesouhlasí aby byly běhány podle handicapu a navrhuje následující
model:
Koně by měli být rozděleni do dvou kategorií slabší – celkový životní zisk do 500 tisíc Kč –

počet dostihů v sezoně: 5 – způsob startu dostihů: mety – celková dotace 1 dostihu: 40 tisíc
korun – distance dostihů: 2180 metrů (1 x 2715 metrů)
Obsazení met: koně se ziskem do 50 tisíc Kč ze základní mety, pro koně se ziskem nad 50
tisíc Kč + 20 metrů, pro koně se ziskem nad 100 tisíc + 40 metrů, pro koně se ziskem nad 200
+ 60 metrů. Za každé vítězství v dostihu TF v roce 2011 + 20 metrů
Upozornění: Není vhodné, aby dostihy pro slabší francouzské koně byly dostihy na pozvání!
Kategorie silnější – bez omezení celoživotního zisku – počet dostihů v sezoně: 9 (2x autostart
a 7x mety) – způsob startu dostihů: mety nebo autostart – celková dotace 1 dostihu: 60 tisíc
Kč – distance dostihů: pravidelně střídat 2180 a 2715 metrů
Pro starty z met navrhujeme tyto varianty:
A. za celoživotní zisk – koně se zisk do 500 tisíc ze základní mety, koně se ziskem do 1
milionu Kč + 20 metrů, koně se ziskem do 2 milionů Kč + 40 metrů, koně se ziskem nad 2
miliony 2 Kč + 60 metrů. Za každé vítězství v dostihu TF v roce 2011 + 20 metrů.
B. za roční zisk nejlépe za 12 měsíců klouzavý – koně se ziskem 100 tisíc Kč ze základní
mety, koně se ziskem nad 100 tisíc Kč + 20 metrů, pro koně se ziskem nad 200 tisíc Kč + 40
metrů, pro koně se ziskem nad 300 tisíc Kč + 60 metrů. Za každé vítězství v dostihu TF
v roce 2011 + 20 metrů.
Takto navržený model by platil pro první část sezony do 18. června, a pro další část sezony by
se lehce upravil podle prokázané výkonnosti a zisku koní v přibližně čtyř odběhnutých
dostizích do té doby.
STK navrhuje snížit počet dostihů Zlatého okruhu. Stačí 8 místo plánovaných 10 (2 x 1670
metrů, 1 x heat 1670 metrů, 3 x 2180 metrů a 2 x 2715 metrů). Tento systém doplnit 4 dostihy
z met (podle celoživotního zisku; podle vítězství v dostizích Zlatého okruhu, vítěz 1 dostihu
ZO + 20 metrů, vítěz 2 nebo 3 dostihů ZO + 40 metrů, vícenásobný vítěz ZO + 60 metrů nebo
podle ročního /klouzavého/ zisku). Takové dostihy budou daleko zajímavější než autostarty a
zvyšuje se naděje na vítězství pro koně, kteří v ZO nedosahují takových úspěchů, neboť by
startovali z předních met. Celkový počet dostihů pro elitu bude 12, což znamená, že budou
moci běhat každý druhý dostihový den.
Zvýšit celkovou dotaci v dostizích ZO na 75 tisíc Kč (nižší finanční náročnost než v 9
dostizích ZO) v jednom dostihu. Dostihy z met dotovat částkou 40 tisíc.
4. K námětům pana Kalčíka sděluje STK následující:
Metodiku ohledně kontroly medikace by měla zpracovat MVDr. Pokorná, která má v této
oblasti i mezinárodní zkušenosti, navíc je i členkou veterinární komise JC ČR. V STK není
zastoupen žádný veterinář, a tak se komise nepovažuje za kompetentní v této záležitosti
jakkoliv jednat. Dokument pro ČR by měl vycházet z dokumentů schválených UET. STK
dává ke zvážení také možnost oslovit v této problematice také MVDr. Jahna, který
antidopingovou oblast zastřešuje pro JC ČR.
U startů českých koní v zahraničí STK navrhuje dát současný poplatek za všechny koně
jednoho trenéra v jeden dostihový den.
Ve věci rozhodčích je nutná spolupráce se sekretariátem a také VV ČKA. Měla by být zřízena
funkce předsedy komise rozhodčích, který nejen komisaře vyhledával, ale také je školil a
zvyšoval jejich odbornou úroveň. STK jako sbor dobrovolníků nemá dostatek prostoru, aby
rozhodčí kontaktovala a pracovala s nimi.
5. STK požaduje zaslání posledních testů z dostihového řádu, aby mohla provést přezkoušení
nových žadatelů o licenci. Navrhujeme uspořádat přezkoušení v pondělí 28. března ve
večerních hodinách nebo v sobotu 2. 4. od 10.00 hodin na závodišti ve Velké Chuchli (v
tomto případě prosíme sekretariát ČKA o zajištění odpovídajících prostor).

6. Model 2 dostihové dny – pauza – 2 dostihové dny je dobrý, ale již v návrhu zveřejněném na
internetu není zásada úplně dodržena. K navržené termínové listině má STK následující
připomínky:
Dostihové dny plánované na soboty 4. 6. a 11. 6. přesunout na čtvrtky 2. 6. a 9. 6. – v červnu
jsou jedny z nejdelších dní v roce (2. 6. – západ slunce 21.02; o týden později dokonce 21.08),
a tak dostihový program může končit například ve 20.40, a tím i začátek dostihového dne
nemusí být tak brzy. Při čtvrtečních dostizích není dobrý začátek v 15.30 hodin!
Pokud by se podařilo dát začátek na 17 hodin, je daleko lépe stihnutelný pro diváky i sloužící.
Příklad organizace podvečerního dostihového dne (9 dostihů): 17.00; 17.30; 18.00; 18.30;
19.00; 19.25; 19.50;20.15 a 20.40.
Stejné západy slunce jsou i při plánovaných dostihových dnech v červenci, a tak by měl být
stanoven jednotný začátek dostihového dne na 17.00. Devět dostihů je ze strany diváků
rozumný kompromis. Začátky dostihových dní v srpnu posunout na 16.30 hodin, neboť západ
slunce je 20.42 resp. 20.30.
Model prezentovaný na stránkách počítá se 6 dostihovými dny ve čtvrtek, model navrhovaný
komisí počítá se 7 dostihovými dny v tento den.
Provést drobné úpravy v termínové listiny s tím, model 2 dny – pauza – 2 dny bude přes léto
občas nahrazen modelem 3 dny – pauza a odpadne tím, model 4 dny - pauza. Navrhované
termíny: 21. 7. místo 28. 7.; 28. 7. pauza; 4. 8.; 11. 8. místo 18. 8. (lepší světelné podmínky) a
18. 8. volno. 25. 8. přesunout na sobotu 27. 8. vzhledem k světelným podmínkám.
Zvážit možnost organizace 2 klusáckých dostihů při dostizích ve Slušovicích v neděli 10. 7.,
v neděli 21. 8. a v pátek 28. 10. Poslední dva termíny navíc připadají na pauze v Praze.
Termín Českého klusáckého derby (10. 9) se kryje s poslední kvalifikací na Velkou
pardubickou (TV přenos?)
Dostihy Trotteur Francais (silnější kategorie) neběhat ve stejný dostihový den jako Zlatý
okruh.
Další připomínky a postřehy STK:
- VV ČKA by měl dbát o příliv mladých jezdců do klusáckého odvětví
- lepší rozdělení dostihů Breeders´ Crownu v rámci celé sezony, je nevhodné, aby první BC
pro pětileté a starší byl na programu již 3. dostihový den a všechny byl odběhány do srpna!
- STK se dotazuje, zda je sekretariát ČKA personálně posílen, jak bylo avizováno na Valném
shromáždění
- STK navrhuje, aby se Valná shromáždění (především volební) konala vždy na konci
listopadu, těsně po skončení sezony, aby nově zvolené vedení mělo dostatek času na přípravu
nové sezony. Během necelých dvou měsíců (navíc uměle zkrácených) není dostatek času na
kvalitní přípravu následující sezony. Všechno vzniká velice kvapně a nekoncepčně.
- STK požaduje aby Věstník, Ročenky a Plemenné knihy vycházely opět v papírové podobě.
Věstník by měl být vydáván minimálně 1 x měsíčně, Ročenka by měla být vydávána před
startem nové dostihové sezony. Dobrým vzorem pro vydání ročenky je stejná publikace
pravidelně vydávaná JC ČR.
- STK navrhuje zvážit možnost uspořádat několik dostihových dní mimo Prahu (například
Lysá nad Labem) za příznivějších finančních podmínek.
- STK navrhuje přezkoušet funkčnost jednotlivých met, aby starty z nich byly co možná
nejregulérnější.
- STK doporučuje VV, aby zvolil předsedu disciplinární komise, a ten by si ve spolupráci VV
vytvořil okruh spolupracovníků, které by využíval k řešení jednotlivých případů.
Zapsal: Malík, 16. března 2011

CHOV
Klusácká hříbata narozená v roce 2 011 - 1.část :
14.2. SHERMAN, hřebec, hnědák, po Orlík(NL) ze Sunny, chov.J. Tihelka,
Strážnice
1.3. HAVETA, klisna, hnědka, po Up di Poggio(I) z Harena,chov.
M.Fraňková,Radostice
3.3. ZARINA MISI, klisna, hnědka, po Zoning America(I) ze Zelissa(D),
chov.M.Šíma, Říčany
5.3. ARNIKA V, klisna, hnědka, po Up di Poggio(I) z Ann Marie, chov.L.Vojáček,
Mysločovice
5.3. ALET CONCH, klisna, hnědka, po King Conch(US) z Ann Tribute(S),
chov.J.Klaubenschalk, Praha
16.3. DOMINÁTOR, hřebec, hnědák, po V.G.Starsboy(SF) z Domika(SK),
chov.J.Svoboda, Ostrava
Pozn.sekr. Uvádíme hříbata, od nichž byla dodána předepsaná dokumentace.

K 11.3.2011 byla vydána Osvědčení plemenného hřebce pro působení v
klusácké plemenitbě v roce 2011 pro t yto hřebce :
a) přirozená plemenitba
1/ Chips and Fish(US) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 1.2.2011
2/ Aristote(F) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 16.2.2011 (max.10 připuštěných
klisen, cena dohodou)
3/ Valley Guardian(US) - MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice - od
16.2.2011 - stanoviště : Bravantice
4/ Orlík(NL) - mgr.Karel Kadlec, Praha - od 1.2.2011 - stanoviště : Lysá nad
Labem
5/ Raket Sund(S) - ing.Vladimír Müller, Praha - od 1.2.2011
6/ Kavaljer Hornline(S) - Pravoslav Hykeš, Okřešice - od 15.2.2011
7/ Fazimo(D) - JUDr.Milan Šíma, Hořejší Krušec - od 15.2.2011
8/ Steakhouse(US) - JUDr.Milan Šíma, Hořejší Krušec - od 19.2.2011
9/ Zoning America(I) - Ivan Coufal, Květná - od 11.3.2011

b) umělá inseminace
1/ Prakas(US) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 1.2.2011

