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INZERÁTY : 

Prodej klusácké klisny ZARIA(SK) za 1.000 EUR. Řádně registrovaná klisna je 
tmavá hnědka, narozená 31.3.2010, po otci Mastermind Jago(NL) z matky 
Zarja(SK) po V.G.Starsboy(SF). Milá, nekonfliktní klisna, 100% zdravá, bez 

úrazů, t.č. na pastvinách, zcela bez výcviku (zvyklá na ohlávku). K vidění je v 
obci Bludička u Zvolena. http://www.trotdb.info/horse.php?id=13275 

Kontakt: Michaela Medvecova, + 421 911 449 117, e-mail: info@mojkon.sk 

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

1/ OZNÁMENÍ 

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

Informace z pošty doručené dne 21.2.2013 :  

  
Na základě Insolvenčního návrhu podaného J.J.N. a.s. dne 

14.2.2013 spolu s dalšími dvěma věřiteli JUDr.Klárou 
Jelínkovou a Ing.Michaelou Zemanovou bylo dne 15.2.2013 
zahájeno Insolvenční řízení s dlužníkem Českou klusáckou 

asociací, 
podrobnosti na www.justice.cz 

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

Prodejní prezentace francouzských klusáků ve Francii 
Francouzský partner nám nabídl uspořádat ve dnech 11.- 17.4. pro 



české zájemce prodejní prezentaci francouzských klisen s jednotnou 
cenou prodejní cenou ve výši 5.000 EUR (z toho český kupec hradí 

2.500 EUR). Jedná se o 3-7leté klisny, zdravé, v dostihovém 
tréninku, schválené pro budoucí zařazení do chovu francouzského 

klusáka - ze stejné akce v roce 2012 přicestovaly do České 
republiky 4 klisny - Tacene(F), Tyrolienne du Lynx(F), Uvea Star(F), 

Saga(F).  
Definitivní odpověď musíme zaslat nejpozději 22.2.2013, proto 
žádáme vážné zájemce, aby svou účast nahlásili do 21.2.2013 

sekretariátu ČKA.  

*********************************************
********* 
S jednohlasným souhlasem všech členů Výkonného výboru ČKA 
zveřejňujeme dopis pro Výkonný výbor ČKA obdržený e-mailem dne 
19.2.2013 v 18:08 h od pana Martina Vlasáka, předsedy Českého 
klusáckého spolku :  

  

Vážený výkonný výbore ČKA, 
  
(dále jen zaměstnanci JS okna) 

  
V těchto dnech jsem nucen reagovat na dva dokumenty ,které 
se mi dostaly do rukou. 
Za prvé dopis VV ČKA adresovaný ČKS na czetra.cz a za druhé 
soubor faktur pro stáj Iceberg za rok 2012. 
  
K prvnímu dokumentu: 
  
Přesně dle mého odhadu dochází ze strany ČKA ke zkreslování 
informací z dosavadních schůzek a podle starého hesla ,že 
nejlepší obranou je útok ,ČKA z téhož obviňuje ČKS. 
To je stav ,na který jsem upozorňoval v dopise prezidentovi 
ČKA ,a který byl zveřejněn na czetra .cz a je nutně výsledkem 



dvojkolejnosti organizace sezony 2013. 
  
Mimo jiné se uvádí: 
  
ČKA je stále připravena k jednání a je připraven vyjít vstříc 
v mnoha směrech .. 
ČKA je stále připravena jednat, a to již od září loňského roku 
,ovšem zatím bez hmatatelných výsledků. 
Problém netkví v ochotě jednat ,či nikoli,protože ČKA na 
většině dosavadních jednání deklarovala primární zájem na 
znovuobnovení sezony 2013 ve Velké Chuchli,jak na Mze ,tak 
na VS i jinde. 
Toto je společné zadání a společný základní stavební 
kámen,společná filozofie a vycházeje z tohoto faktu i cíl. 
Z dosavadních jednání i jmenovaného dokumentu mám 
ovšem pocit,že ČKA mylně pochopila stávající situaci .A to v 
 tom smyslu,že pořadatelem dostihů v Praze je ČKS,s kterým je 
ochotna ČKA donekonečna jednat,i přes skutečnost ,že 
jednání se vlečou od loňského září a sezona má začít za 
několik týdnů.Je ochotna nám něco povolit ,něco ne a 
rozhodně vítá naší snahu ,ale sama ČKA se stává pořadatelem 
a servisní organizací dostihů ,jak sama mazaně uvádí ,nikoli 
ve Slušovicích ,ale na Moravě.Kde asi? 

Toto je zcela mylná interpretace. 
V tomto momentě supluje ČKS práci ČKA a nabízí 14-16 
dostihových dní a aktuální otázka zní :Co přináší ČKA ,dle své 
deklarace o rozhodném znovuobnovení dostihů v metropoli 
do hry.Kolika dostihovými dny je ochotna tento program 
podpořit. 
Pan Svoboda(opakuji se od loňského září) nechť si dělá na 
Moravě co chce. 



Obě organizace nyní pracují na společném projektu,na který 
se již vyplýtval veškerý čas a dostihové stáje se oprávněně, 
denně ptají zda se bude běhat či nikoliv.(v Chuchli 
,pochopitelně). 
Pokud ČKA nemá co nabídnout,není myslitelné ,aby si kladla 
jakékoli podmínky. 
Krátce k bodům dopisu: 
"stále platný dostihový řád".Specielně k tomuto tématu byla 
technická schůzka a Judr.Jelínková má zpracovat novelizaci 
DŘ,který je již tak nepřehledný,že neplní svoji funkci. 
  
" O ekonomickou schůzku s mgr.Svobodou projevil zájem pan 
Balcar a o jakékoli podmíněnosti v ekonomických otázkách 
není ani zmínka" 

Tato schůzka měla proběhnout proto,aby o podmíněnosti 
v ekonomických otázkách mohla být zmínka.Proto je mgr 
.Svoboda natolik zaneprázdněn,že se přes množství výzev ke 
schůzce neměl" v tom fofru" možnost zúčastnit. 
  
"bude stanoven klíč k rozdělení státních dotací" 

Ze schůzky U sedmi statečných si pamatuji,že zástupci ČKA 
souhlasili s tím ,že klíč bude stanoven 
v poměru,cituji"100:O"(viz audiozáznam). 
Logika tohoto bodu je prostá.Po apokalypse klusáckého 
sportu z loňského roku máme poskrovnu koní i majitelů a 
nelze tyto prostředky tříštit mezi Chuchli a jakoukoli jinou 
variantu.Rozhodně by to nedovolila ČKA,která má za primární 
cíl znovuobnovení provozu tamtéž. 
  
Tvorbu a vytištění programu bude v režii ČKA.To je jen 
nepatrný příspěvek chuchelskému provozu. 



  
"požadavek na snížení poplatků za zahraniční starty byl 
vznesen poprvé" 

  
Co si touto větou počít?Co vysvětluje či dokazuje slovo 
poprvé? 

Fakt je ,že ČKA kasíruje stáje ,které vyhnala do exilu a tak jako 
vždy se ptám ,co za daný poplatek tyto stáje obdrží.Jak vysoký 
je reprezentační příspěvek? 

  
Druhý dokument-faktury 

  
První faktura se týká klasického zápisného (dále jen H 
systém) na rok 2013 a 2014. 
Následuje H systém mých koní za rok 2012.Ex post. 
ČKA je organizace,která si dovolí urgovat mé stáji zpětně 
poplatky za zmařenou sezonu,ve které mé koně byli zbavení 
možnosti startu na regulérní dráze jak v klasických,tak 
v jakýchkoli jiných dostizích a ČKA si dovolí s nekonečnou 
drzostí se přihlásit o poplatky a zároveň přiložit fakturu na 
následující sezony. 
Marně pátrám v paměti,kdy si někdo něco podobného 
dovolil,nemluvě o skutečnosti,že se jedná o organizaci,kerá 
má hájit moje zájmy. 
V případě ,že bych přistoupil na tuto nehoráznost,rozporoval 
bych lékařské vysvědčení ,přiložené k jezdecké 
licenci,protože by se ukázalo,že nejsem mentálně způsobilý 
k dostihovému provozu i jinak. 
Žádám o navrácení klasického zápisného za sezonu 2012. 
  
Dále je zde upomínka za neuhrazenou licenci stáje,koní a 



jezdce za sezonu 2012. 
Týž problém.Neumím si představit ,co bych s těmito 
dokumenty dělal v tomto roce a zaslal někomu 4000Kč? 

Za užitečnější považuji tyto prostředky zaslat na maďarský 
červený kříž.Efekt týž,jen lepší pocit. 
K tomuto bodu opakuji to co jsem krátce přednesl na schůzce 
v Praze U dvou tučňáků. 
Nerozumím systému,který není orientován ke změně ,ale 
k novému roku. 
Již jste si zažádali o řidičské oprávnění na rok 2013? 

Stejně u hovězího dobytka jsou hlášení logická.Přísun do 
hospodářství,odsun z hospodářství.Mezi tím se nachází 
faktický stav,který musí odpovídat kontrole. 
Stejně vzniká dostihová stáj či zaniká.Hlásím změnu.K Novému 
roku si můžeme popřát.Což je ovšem bez poplatků. 
  
Proč mi ČKA posílá faktury za poplatky za sezonu 2O12,když je 
zpětně patrné,že jsem se tyto sezony neúčastnil? 

  
Výjimkou byl jediný start dvou koní v Bratislavě,kdy ještě byl 
platný příslib sezony v Chuchli.Přesněji,řečeno nikoho by ve 
snu nenapadlo,že by mohlo být jinak. 
Za tento start jsem obdržel poplatek za zahraniční start.(viz 
výše) 

Pokud si pamatuji bankovní spojení s Bratislavským 
závodištěm vyřizovala A.Čemusová,formality tamtéž řešil pan 
Jančovič a vozidlo řídil pan Pecka. 
ČKA pro mě neudělala nic.Za nic se neplatí. 
  
Zkráceno a sečteno:V ROCE 2012 SE MOJE KONĚ(PŘIPRAVENÍ NA 
SEZONU) NEÚČASTNILI DOSTIHŮ A ČKA JE SVÝMI POSTOJI 



PŘIPRAVILA O ROK DOSTIHOVÉ KARIERY A ZÁROVEŇ PO MĚ 
POŽADUJE 15 408kč. 
  
Komu se to stane?(neorganizovanému v ČKA). 
Kdo v posední době prodával klusáka(a bude jich zřejmě 
přibývat),dá mi za pravdu,že tato částka je shodná s cenou za 
níž se dá nyní prodat klusák. 
ČKA ,která si neplní nejzákladnější povinnosti,chce po mě 
jako desátek za sezonu ,které jsem se neúčastnil , jednoho 
koně.Kolik sezon mohu vydržet?(viz.registr koní 
v hospodářství),které mimochodem již není schopno živit 
administrativu ČKA. 
  
Namísto svazku faktur dokreslujících současné postoje ČKA 
,která je přes veškerá ujištění nebezpečná svému poslání 
očekávám dopis jehož koncept přikládám: 
  
Vážený pane Vlasáku, 
  
Jsme si vědomi,že naší dosavadním přístupem se klusácký 
sport i chov dostaly na scestí a nyní je mimo naše síly tuto 
situaci vlastními silami řešit. 
Jsme vám zavázáni za vaší aktivitu,kterou jste dokázal spustit 
chod událostí,které,pevně věříme povedou k znovuobnovení 
našeho sportu na dráze ve Velké Chuchli. 
I my registrujeme zájem o nákup dostihových koní,stávající 
majitele i trenéry,kteří ovšem vyčkávají na jasně formulované 
garance provozu tamtéž. 
Veškeré faktury za sezonu 2O12,která zůstane černou skvrnou 
v klusácké historii se k vašim rukám dostaly žel mylné 
interpretaci současných potřeb spojených s vámi 



popisovanými kroky na záchranu klusáckého sportu. 
Nad tímto vyjadřujeme politování a i přes veškeré negativní 
dopady na vaší dostihovou stáj a koně doufáme,že nám 
zachováte přízeň a zúčastníte se nadcházející sezony.  
  
  
VV ČKA 

  
  
Děkuji. 
  
Start sezony 2O13? 

  
1/Pokud ČKA nepřestane být "vstřícná všem jednáním" a 
namísto toho nezačne řešit konkrétní úkoly spojené 
s provozem ve Velké Chuchli,neopustí teorii,že ČKS si pořádá 
dostihy v Chuchli a ČKA v Bravanticích,nepřestane hledat 
klíče k dělení dotací,tak pro nás sezona 2013 již skončila. 
2/Pokud v těchto ohledech ČKA diametrálně nezmění 
dosavadní rétoriku,tak se stane jediné.J.Balcar se vrátí do 
republiky ,trošičku se rozzlobí a sezona 2013 skončí. 
Nemusím zdůrazňovat,že dnes,v tomto okamžiku je jediný ,kdo 
může do nadcházející sezony přinést finanční prostředky. 
Pak uslyšíme věty typu:"no to se dalo čekat  " a všichni voliči 
současného VV si mohou gratulovat k ukončení klusáckého 
dostihového sportu v ČR. 
  
  
M.Vlasák 

  
18.2.2013 



  
PS:předpokládám.že s ohledem na současnou glasnosť ze 
strany ČKA se i tento dopis objeví na czetra.cz. 
  

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

V prvním registračním termínu nahlášeno 189 
koní !!    

Prosím majitele, jezdce i trenéry, aby pečlivě zkontrolovali údaje u 
svých koní - správnost registrace za dostihovou stáj, uvedení na 

tréninkové listině apod. a shledané nesrovnalosti, za které se tímto 
předem omlouvám, neprodleně písemně nahlásili sekretariátu ČKA. 

Současně upozorňuji na nutnost u těch dokumentů, které byly 
zaslány pouze v kopii, dodat jejich originály do konce února, tedy do 

28.2.2013 !!  

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

Předběžná termínová listina klusáckých dostihů 
pořádaných  

v letošním roce v Praze Českým klusáckým spolkem, kterou 
oficiálně tento pořadatel zaslal, je v nabídce Termíny !!!  

  
***********************************************************************
************* 
Odpověď na otevřený dopis od Výboru ČKS ze dne 13.2. odeslaná 
14.2.2013 : 
  
Pro Výbor ČKS 
  
Dobrý den, 
rádi bychom tímto reagovali na Váš otevřený dopis doručený spolu 
se Zápisem o schůzi Výboru sdružení ČKS dne 8.2.2013, oba 
dokumenty nám byly doručeny e-mailem 13.2.2013 v 18:54 h. Ze 
znění těchto dokumentů vyplývá, že některé zásady naší 
spolupráce při pořádání klusáckých dostihů v roce 2013, které 
jsme již na dvoustranných schůzkách našich zástupců projednali a 
na kterých jsme se již pevně dohodli, jak vyplývá z publikovaných 



zápisů, nyní na základě jednostranného projednání Vaším výborem 
zásadně měníte. Jistě pochopíte, že je to pro nás poněkud 
překvapující, nicméně jsme připraveni i o těchto Vašich 
změněných požadavcích s Vámi jednat. 
Jak stále deklarujeme, Výkonný výbor ČKA velmi vítá Vaši 
iniciativu ohledně pořádání klusáckých dostihů, a je připraven Vám 
vyjít vstříc v mnoha směrech, potřebujeme však vědět, ve které 
fázi jsou závěry, které společně uděláme na našich oboustranných 
schůzkách, z Vaší strany brány jako definitivní, a které se naopak 
chystáte ještě měnit, mnohdy velmi zásadně.  
Pokud jde o Vaše Organizační opatření pořadatele dostihů, která 
od nás požadujete respektovat, žádáme tímto o zaslání jejich 
znění, abychom je mohli posoudit a schválit. Pokud jde o Vámi 
požadované změny Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení, 
zdá se, že naše původně pevně domluvená vzájemná spolupráce 
na této problematice Vám již nevyhovuje a předáváte vše do naší 
kompetence. Pokud jde o Vámi avizovanou Smlouvu o spolupráci 
při pořádání klusáckých dostihů v Praze, kterou bychom s Vámi 
rádi uzavřeli, žádáme Vás tímto o její zaslání, abychom ji mohli 
posoudit a připravit k podpisu naším statutárním zástupcem.  
Očekáváme Vaši brzkou reakci, abychom mohli koordinovat Vaši 
termínovou listinu s požadavky dalších pořadatelů.  
S pozdravem 
Výkonný výbor ČKA 
  
Poznámky k bodům jednání Vašeho výboru dne 8.2.2013 : 
  
Bod 1/8.2.2013 : ČKA uvedla při jednání dne 30.1.2013 
uskutečnění dostihových dnů o víkendu 15.6./16.6. a o víkendu 
19.10./20.10. na moravském závodišti, nikoli ve Slušovicích.  
  
Bod 2/8.2.2013 : Volba dostihů, které pořadatel uspořádá, je v 
jeho kompetenci a podléhá platnému Dostihovému řádu.  
  
Bod 3/8.2.2013 : Návrhy na kandidáty ČKS nejen do STK, ale i do 
DiK a do funkce rozhodčích a funkcionářů očekává dle zápisu z 
jednání 30.1.2013 ing.Petr Malík e-mailem.  
  
Bod 4/8.2.2013 : O ekonomickou schůzku s mgr.Svobodou projevil 
zájem pan Balcar (viz bod 16/ ze zápisu jednání 21.1.2013). O 
jakékoli podmíněnosti dohody o ekonomických aspektech není v 
žádném zápise ani zmínka, ze společných zápisů z 21.1.2013 i 
30.1.2013 naopak vyplývá, že klíč pro rozdělení dostihových 
poplatků a státních dotací na pořádání dostihů bude společně 
stanoven.  
  
Bod 5/8.2.2013:  
- pro pořadatele dostihů je zatím stále platný Klusácký dostihový 



řád, ČKA deklarovala a stále deklaruje vůli ke vzájemné spolupráci 
právě např. při schvalování propozic (v zápise z 30.1.2013), za 
účelem aktualizace Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení 
bude svolána zvláštní schůzka (v zápise z 30.1.2013) 
- klíč k rozdělení dostihových poplatků bude stanoven (v zápise z 
21.1.2013)  
- klíč k rozdělení státních dotací na pořádání dostihů bude 
stanoven (v zápise z 21.1.2013)  vyúčtování státních dotací má 
své pevné zásady a opravdu se nejedná jen o prosté převedení 
finančních prostředků z jednoho bankovního účtu na druhý 
- tvorba a vytištění dostihového programu je v režii ČKS (v zápise 
z 30.1.2013) 
- chovatelské prémie a bonusy jsou poprvé zmíněny a jejich 
zajištění je plně v kompetenci toho subjektu, který je vypíše, nijak 
to nesouvisí se státní dotací na cokoli 
- požadavek na snížení poplatků za zahraniční starty je vznesen 
poprvé 
  
Na vědomí : 
MZe ČR, k rukám ministra ing.P.Bendla 
MZe ČR, k rukám ing.J.Hojera 
Zemědělský výbor PS Parlamentu ČR 
Jockey club ČR, k rukám prezidenta ing.V.Luky 
  
***********************************************************************
************* 
Otevřený dopis Výkonnému výboru ČKA doručený 13.2.2013 v 
18:54 h  
  
  
Vážení, 
Výbor sdružení ČKS a další zainteresované osoby podnikly již řadu kroků 
k zajištění dostihové sezóny 2013 v Praze. Suplují tak činnost Výkonného 
výboru a sekretariátu ČKA, který se nechal zvolit členskou základnou na 
valném shromáždění v prosinci 2012, aniž by mohl svým členům řádně 
zajistit dostihovou sezónu 2013. 
Český klusácký spolek má zásadní příslib finančního krytí sezóny 2013 
v Praze v objemu cca 80 % a také předjednanou dohodu s majitelem 
závodiště o možnosti pořádat v Praze - Velké Chuchli klusácké dostihy. 
Očekáváme maximální součinnost ze strany ČKA, která byla deklarována 
na schůzce 21. ledna. ČKA jako uznané chovatelské sdružení je garantem 
výkonnostních zkoušek klusáka v České republice. Požadujeme, aby VV 
ČKA splnil požadavky uvedené v zápise ze schůze Výboru sdružení ČKS ze 
dne 8. 2.2013. Pokud se tak nestane a VV ČKA namísto toho bude klást 
dostihům pořádaným ČKS další překážky a vytvářet nejrůznější obstrukce, 
ČKS se dál v zajištění hlavní dostihové sezóny v Praze nebude angažovat, 
finanční prostředky vrátí, a velmi pravděpodobně tak v roce 2013 
regulérní klusácká sezóna v Česku neproběhne. To zřejmě v konečném 



součtu bude znamenat definitivní konec klusáckého sportu v České 
republice, protože majitelé si nadále nebudou držet dostihové koně 
v tréninku, a chovatelé nebudou mít důvod chovat klusácké koně. 
  
Výbor sdružení ČKS  
  
Na vědomí: 
Ministerstvo zemědělství, k rukám ministra Ing. Bendla 
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Jockey Club ČR, k rukám Ing. Luky 
  
Příloha: zápis ze schůze výboru sdružení ČKS 
  
Zápis ze schůze Výboru sdružení ČKS dne 8.2.2013 
Přítomni: J. Balcar, Ing. S. Froňková, PhD, JUDr. K. Jelínková, Ing. M. 
Zemanová 
  
1/ Výbor sdružení ČKS (dále jen "výbor") se zabýval termínovou listinou 
v Praze 2013. Provedl úpravy na základě podkladů od společnosti TMM 
s.r.o. a také vyhověl požadavku zástupců ČKA: dostihové dny 15.6. 
(významné dostihy: Cena Tillherra a dostih Trotteur Francais) a 19.10. 
(dostih Trotteur Francais, popř. zbývající chovatelské dostihy) se tedy 
budou konat ve Slušovicích. V Praze je tak plánováno 14 dostihových dnů. 
ČKS zveřejní tuto předběžnou termínovou listinu na svých stránkách a 
zašle ji ČKA a řediteli závodiště v Praze p. Drahošovi. 
  
2/ Výbor se zabýval ekonomickým zajištěním sezóny a rozpočtem. 
Ohledně dostihů Breeders Crownu (dále jen "BC") výbor jednomyslně 
odsouhlasil, že z ekonomického hlediska, a také vzhledem k nízkému 
portfoliu koní českého chovu, uspořádá ČKS jen čtyři dostihy BC, a to pro 
každou věkovou kategorii jeden; ČKS navrhuje uspořádat BC dvouletých I, 
BC tříletých I. (krátká distance), BC čtyřletých II. (střední distance), BC 
pětiletých a starších II. (střední distance). Zbývající dostihy BC v objemu 
300.000 Kč může uspořádat ČKA nebo jiný pořadatel.  
  
3/ Výbor se zabýval kandidáty za ČKS do Sportovně-technické komise a 
Disciplinární komise.  
  
4/ Výbor konstatoval, že ze strany ČKA se bohužel avizovaná snaha o 
spolupráci při zabezpečování dostihové sezóny v Praze neprojevuje 
v praktických krocích. Neproběhla ekonomická schůzka, ze strany ČKA se 
jednání vůbec nezúčastnil Mgr. Svoboda, jehož přítomností ČKA 
podmiňuje konečnou dohodu o ekonomických aspektech spolupráce, 
nebyla tak podepsána a zatím ani projednána Smlouva o spolupráci při 
pořádání klusáckých dostihů v Praze. Výbor se proto rozhodl znovu oslovit 
formou otevřeného dopisu vedení a členskou základnu ČKA. 
  
5/ Co se týče organizace a zabezpečení dostihové sezóny v Praze, výbor 



požaduje po ČKA splnění těchto bodů: 
- VV ČKA bude respektovat propozice a Organizační opatření pořadatele 
dostihů, předložené ČKS, a nebude do nich nijak zasahovat; zároveň 
zabezpečí avizovanou úpravu Klusáckého dostihového řádu a Doplňujících 
ustanovení tak, aby pořadatel, který dostihy finančně a organizačně 
zajišťuje a odpovídá za jejich řádný průběh a regulérnost, určoval také 
rozdělení cen v dostihu, minimální počet koní na OSK a další technické 
aspekty.  
- Příjmy z poplatků za registraci dostihové stáje, registraci dostihového 
koně, registraci jezdce (resp. vydání jezdecké licence), registraci trenéra 
(resp. vydání trenérské licence) a změnu majitele u dostihového koně ČKA 
převede na účet ČKS, příjmy z ostatních poplatků, včetně poplatků za 
zařazení importovaných koní do dovozních registrů, zůstanou příjmem 
ČKA. Příjmem ČKS budou také poplatky a sankce na základě rozhodnutí 
dostihové komise při dostihových dnech pořádaných ČKS. 
- Vzhledem k tomu, že ČKS bude v roce 2013 pořadatelem všech 
klasických a převážné většiny ostatních významných dostihů, ČKA převede 
na účet ČKS státní dotaci z dotačního titulu "Podpora příslušnému 
uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a 
kontroly dědičnosti klusáka" za rok 2013, případně další dotační tituly, 
které budou nahrazovat případné krácení výše uvedeného dotačního 
titulu. Všechny ostatní dotační tituly zůstanou ve prospěch ČKA. 
- ČKA s využitím své dostihové databáze a svého počítačového programu 
zajistí zpracování a vytištění dostihového programu pro dostihy v Praze 
(startovní listiny, výsledky, šampionáty atd.), využije přitom finance 
z výše uvedených dotačních titulů, které zůstanou ve prospěch ČKA. 
- Chovatelské prémie a bonusy bude tak jako doposud zajišťovat ČKA, 
která je příjemcem státních dotací pro vedení plemenné knihy a 
příjemcem poplatků týkajících se chovu. 
- ČKA výrazně sníží poplatky související se zahraničními starty koní. 
Zapsaly: Zemanová, Jelínková 
  

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

 První registrační termín je již 18.2.2013 !!    

Na základě žádosti ČKS byl první termín pro registraci dostihových 
stájí, dostihových koní a licencí pro rok 2013 posunut na 18.2.2013 !! 

Potřebné formuláře jsou ke stažení v nabídce Download. Z důvodu 
zkráceného termínu pro první registraci budou v první fázi přijaty 

dokumenty i v kopiích (e-mailem, faxem), do 28.2.2013 je však nutné 
je dodat v originálech !!  



V této souvislosti připomínáme, že od 1.1.2013 platí v členských 
zemích UET povinnost nosit v dostihu ochrannou vestu, která 

odpovídá normě EN 13158 nebo normě EC 1621-2 kombinované se 
speciální ochranou hrudního koše.  

*********************************************
********* 
  
4.2.2013 - Průvodní text k zápisu z technické schůzky mezi ČKA a ČKS dne 
30.1.2013 :  
ČKS odmítl uveřejnit bod, o kterém se jednalo a který bez výhrad odsouhlasil, a to, 
že zástupce ČKA má právo být u tvorby startovní listiny na dostihy pořádané ČKS. Z 
tohoto důvodu jsme odmítli odsouhlasit zápis bez tohoto bodu. Jako důkaz pro naše 
tvrzení přikládáme nahrávku týkající se inkriminováného bodu : 
http://sjinv.com/uploads/cks2-osk.mp3 
   
Inkriminovaný bod zápisu:  
Ing. Zemanová odsouhlasila, že VV ČKA má právo vyslat svého zástupce k tvorbě 
startovní listiny. Upozorňuje jen na problém, kdy startovní listina uzavíraná ve 12 
hod. může být pracovníkem zpracovávána i s 1-2 hodinovým zpožděním z důvodu 
jiných pracovních povinností. 
Celá nahrávka jednání je také k dispozici: http://sjinv.com/uploads/cks2.mp3 
  
Zápis z jednání 30.1.2013 mezi ČKA a ČKS (technická schůzka) 
  
Přítomni: Alena Čemusová , JUDr. Klára Jelínková, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar 
Nový, MVDr. Helena Pokorná, Ing. Jiří Šplíchal, Ladislav Štípa, Martin Vlasák, Ing. 
Michaela Zemanová  
  
1/ Termínová listina: ČKS sdělil, že si vyžádal od ředitele TMM s.r.o. termínovou 
listinu akcí na pražském závodišti a podle ní nemohou proběhnout předběžně 
naplánované dostihové dny 15.6. a 13.7, a tyto dny tedy budou přesunuty na jiný 
termín . ČKA uvedla, že má od dalšího pořadatele klusáckých dostihů avízo o 
zajištění finančních prostředků na dostihový den na moravském závodišti o víkendu 
15.6./16.6. a také o víkendu 19.10./20.10. Tento pořadatel dále počítá ještě 
s uspořádáním min. čtyř dostihových dnů na pevné dráze. Dále Ing. Šplíchal vyslovil 
žádost o přesunutí termínu derby-mítinku na jiný termín v důsledku zájmu některých 
moravských i českých trenérů o účast na dostizích v Budapešti. VV ČKS bude 
termínovou listinou dostihů v Praze znovu řešit a zašle ČKA její aktualizované znění. 
  
2/ Předseda ČKS M.Vlasák vyslovil žádost, aby se registrace dostihových stájí, 
dostihových koní a licencí neprováděly ani nezpoplatňovaly každým rokem, ale aby 
byly zasílány pouze změny. Stejně tak vyslovil žádost o zrušení dalších poplatků, 
např. za vydávání dokladů pro zahraniční starty.  
  
3/ Klíč ke stanovení rozdělení státních dotací na pořádání dostihů a dostihových 
poplatků: ČKA navrhuje klíč, který zohlední vyplacené dostihové výhry a počet 
uspořádaných dostihů pořadatelem. 

http://sjinv.com/uploads/cks2-osk.mp3�
http://sjinv.com/uploads/cks2.mp3�


Rozdělení by se mělo týkat těchto poplatků: 
- Registrace dostihové stáje 
- Registrace dostihového koně 
- Registrace jezdců a trenérů 
- Změna majitele u dostihových koní 
- Dočasné zařazení koní do dovozního registru 
  
4/ Dlouhodobé zápisné: připadá pořadateli dostihů s dlouhodobými přihláškami 
(týká se to samozřejmě i zápisného 200 Kč k 31.12.2012). 
  
5/ Znovuotevření dostihů s dlouhodobými přihláškami: V březnovém termínu 
škrtání z klasických dostihů bude umožněno se do těchto dostihů dohlásit tříletým a 
čtyřletým koním, kteří byli škrtnuti po 27.3.2012. Dále bude umožněno se dohlásit i 
dvouletým koním do všech 6 klasických dostihů, pokud byli řádně registrováni 
k 31.12.2012. Dostihy Breeders´ Crownů budou otevřeny pro všechny dostihové 
koně splňující propozici dostihu.  
  
6/ Dostihový řád: Za účelem aktualizace Dostihového řádu a Doplňujících 
ustanovení bude svolána zvláštní schůzka, které se zúčastní zástupci obou 
organizací. JUDr.Jelínková navrhla, aby byl vytvořen společný Dostihový řád ČKS a 
ČKA pouze pro rok 2013, s možností následné aktualizace pro rok 2014. 
  
7/ Návrh propozic pro závodiště Praha: sestaví zástupci ČKS, propozice podléhají 
schválení ČKA. Zástupci ČKS navrhují změnit termín 1. registrace dostihových stájí, 
koní a jezdců a trenérů na 18. únor tak, aby mohli podle registrovaných koní začít 
tvořit propozice, které chtějí vydat v dostatečném předstihu před zahájením sezóny.  
  
8/ Přihlášky a startovní listiny, dostihový program pro závodiště Praha: 
- ČKS nebude přijímat přihlášky do dostihů, ale jen rovnou OSK 
- Uzávěrka OSK bude v pondělí do 12. hodin. Do 24 hodin zveřejní ČKS startovní 
listinu, kterou zároveň poskytne sekretariátu ČKA k sestavení startovních listin do 
Dostihového programu. Tyto předá sekretariát zástupcům ČKS nejpozději v úterý do 
17. hodin. Za tuto činnost sdělí ČKA brzy svůj finanční požadavek.  
- Tvorba a vytištění Dostihového programu je v režii ČKS 
  
9/ Odvolací orgán  DiK: Zástupci ČKS a ČKA si sdělí písemně (e-mailem) svůj 
návrh na jeho složení a jeho členy. 
  
10/ Handicapy a handicaper: ČKS nebude vypisovat handicapové dostihy, ale pro 
starší koně bude uplatněna jiná alternativa propozice. Tímto doporučuje ČKA zrušení 
pozice handicapera. 
  
11/ Trotteur Francais: MVDr. Pokorná sdělila, že zatím ústně přislíbená výše 
subvence pro dostihy Trotteur Francais pro letošní rok je 30.000 euro, česká strana 
musí k této částce dodat 3.000 euro (spoluúčast)  definitivní písemné potvrzení zašle 
francouzský partner jako každým rokem v průběhu února 2013. 
  
12/ Rozhodčí a funkcionáři: Obě strany navrhnou seznam rozhodčích pro letošní 
rok (e-mailem). Noví rozhodčí musí splnit zkoušku z Dostihového řádu, která je 
v kompetenci ČKA. 



  
13/ Sportovně-technická komise: Zástupci ČKS zašlou předsedovi této komise Ing. 
Malíkovi svůj návrh členů emailem. 
  
14/ Seznam dlužníků a řešení případných sporů: Obě strany se domluvily na 
vzájemném respektování Seznamu dlužníků. Obě strany znovu deklarovaly vůli 
k vzájemné spolupráci (např. při schvalování propozic ČKA), a také se domluvily na 
tom, že případné spory budou nejprve řešit mezi sebou.  
  
15/Termíny jednání: Příští týden se koná avizovaná ekonomická schůzka, její termín 
bude v nejbližší době upřesněn. Za dva týdny proběhne další technická schůze (viz 
bod 4). 
Zapsala: Zemanová 

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

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

 První registrační termín je již 18.2.2013 !!    

Na základě žádosti ČKS byl první termín pro registraci dostihových stájí, 
dostihových koní a licencí pro rok 2013 posunut na 18.2.2013 !! Potřebné 

formuláře jsou ke stažení v nabídce Download. Z důvodu zkráceného termínu pro 
první registraci budou v první fázi přijaty dokumenty i v kopiích (e-mailem, faxem), 

do 28.2.2013 je však nutné je dodat v originálech !!  

V této souvislosti připomínáme, že od 1.1.2013 platí v členských 
zemích UET povinnost nosit v dostihu ochrannou vestu, která 

odpovídá normě EN 13158 nebo normě EC 1621-2 kombinované se 
speciální ochranou hrudního koše.  

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

 Platební výměr pro rok 2013 - aktualizace :   
Změna sazby DPH od 1.1.2013 - základní sazba 21%, snížená 

sazba 15% !!! 

  
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 
II. DOSTIHOVÁ OBLAST  
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč  
* registrace dostihové stáje pro rok 2013 : 1.200 Kč 
* registrace dostihového koně pro rok 2013 do 18.2.2013 za 240 Kč, od 19.2.2013 za 
600 Kč  
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - první vydání za 1.200,- Kč  
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - opakované vydání do 18.2.2013 
za 600 Kč, od 19.2.2013 za 1.200,- Kč  
III. VŠEOBECNÁ OBLAST  
* poplatek za pozdní hlášení změny: 500 Kč  

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

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

Seznam dlužníků  

faktura č.11097 - splatná 31.7.2011 - am.Hovorka Josef - sankce 500 Kč 

faktura č.12080 - splatná 15.6.2012 - am.Hovorka Josef - licence 1.440 
Kč 

faktura č.11105 - splatná 7.7.2011 - Jürgen/Stan Martin - Klasické 
zápisné 6.588 Kč 

(Machek B. a Lajner J. mají na vlastní žádost stanovený splátkový 
kalendář)  

 2/ CHOV  

PLEMENÍCI  

Platné Osvědčení pro použití plemenného hřebce v klusácké 
plemenitbě v roce 2013 již bylo vydáno pro tyto hřebce - 

aktualizace 7.2.2013 : 

1/ Eilean Donon(US) (Angus Hall-Legend Queen), nar.2001, 
mgr.J.Svoboda, Bravantice, připouštěcí poplatek 50 + 800 EUR 
(podrobnosti v zápise o licentaci)  

2/ Aristote(F), (Florestan-Lonisera), nar.1988, mgr.J.Svoboda, Bravantice, 
připouštěcí poplatek dohodou 



3/ Jackpot Dream(F) (Quito de Talonay-Daisy Chain), nar.1997, 
mgr.J.Svoboda, Bravantice, připouštěcí poplatek pro TF klisny 50 + 500 
EUR (podrobnosti v zápise o licentaci) 

4/ Sir Gill(D) (Divinator-Aischa), nar.2003, MVDr.ing.Ladislav Vojáček, 
Mysločovice, připouštěcí poplatek 3.000 Kč za březí klisnu + 5.000 Kč po 
narození živého hříběte 

5/ Ocean Al (Sugar Candor-Otherwisemeadow), nar.2003, Alle Loman, 
Rozkoš, připouštěcí poplatek 0 Kč  

6/ Steakhouse(US) (Muscles Yankee-Chipped Steak), nar.2001, 
JUDr.M.Šíma, Hořejší Krušec, připouštěcí poplatek 25.000 Kč + DPH 

7/ Wine and Blues(NL) (Echo-Starlite Merc), nar.2004, Z.Škobis, Praha 3, 
připouštěcí poplatek neuveden 

Plemeníci - další obdržené žádosti o Osvědčení pro použití 
plemenného hřebce v klusácké plemenitbě v roce 2013  

1/ Orlík(NL) (Incredible Crafts-Wilma Oostland), nar.1997, J.Kotásek, 
Ratíškovice 

2/ Kavaljer Hornline(S) (Lindy's Crown-Charlotte Palema), nar.1994, 
P.Hykeš, Okřešice   

Licentace nových plemeníků  

Dne 29.1.2013 provedla Licentační komise ČKA ve složení 
ing.Tihelka J., ing.Semerád J., ing.Šplíchal J., Chrastina R. a 
MVDr.Pokorná H. výběr plemenných hřebců Eilean Donon(US) 
(Angus Hall-Legend Queen), hnědák nar.2001, Jackpot Dream(F) 
(Quito de Talonay - Daisy Chain), černý hnědák nar.1997, 
provozovatel mgr.Jiří Svoboda, Bravantice, pro klusácký chov.  

EILEAN DONON(US) - rekord 1:10,9(3)aK, 1:12,2(2)aK, zisk 
403.068 USD 

Popis hřebce : Souladný hřebec obdélníkového rámce, lehce přestavěný. 
Klínovitá hrubší hlava, dostatečně dlouhý středně nasazený krk, hluboký a 
široký, výrazný kohoutek, pevný delší hřbet, pevná dobře vázaná bedra, 
dostatečně dlouhá skloněná záď. Přiměřeně dlouhá lopatka, postoj 
korektní vpředu i vzadu. Lehce prohnuté přední končetiny. Pohyb korektní. 
Pravé varle chybí po chirurgickém ošetřením kýly. Hřebec byl vzorně 
připraven k licentaci. Míry : KVH 162 cm, KVP 173 cm, výška zádě 164 
cm, obvod hrudníku 196 cm, obvod holeně 22,0 cm. Připouštěcí poplatek 
50 EUR při registraci klisny a 800 EUR po narození živého hříběte. Hřebec 



připouští inseminací čerstvým semenem, proto jsou při připuštění hrazeny 
náklady veterinárního lékaře provádějícího odběr semene a inseminci. 

JACKPOT DREAM(F) - rekord 1:15,2(4)aM, 1:16,0(3)aM, zisk 
89.457 EUR  

Popis hřebce : Souladný hřebec středního obdélníkového rámce. Ušlechtilá 
menší rovná hlava, hřebčí výraz, dlouhý vysoko nasazený krk, hluboký a 
široký, výrazný kohoutek, pevný hřbet, pevná dobře vázaná bedra, 
dostatečně dlouhá záď. Dlouhá lopatka, postoj korektní vpředu i vzadu. 
Pohyb korektní. Hřebec ve velmi dobré kondici byl dobře připraven k 
licentaci (beprostředně po transportu). . Míry : KVH 159,5 cm, KVP 166 
cm, výška zádě 156 cm, obvod hrudníku 188 cm, obvod holeně 20,0 cm. 
Připouštěcí poplatek 50 EUR při registraci klisny a 500 EUR při zjištěné 
březí klisně francouzského klusáka (TF) k 1.9.2013. Hřebec připouští 
inseminací čerstvým semenem, proto jsou při připuštění hrazeny náklady 
veterinárního lékaře provádějícího odběr semene a inseminci. 

Dne 23.1.2013 provedla Licentační komise ČKA ve složení 
ing.Tihelka J., ing.Semerád J., Chrastina R. a MVDr.Pokorná H. 
výběr plemenného hřebce Ocean Al (Sugar Candor-
Otherwisemeadow), tmavý hnědák nar.2003, maj. Alle Loman, 
Rozkoš pro klusácký chov.  

OCEAN AL - rekord 1:13,3(6) aK, zisk 1.013.339 Kč 

Popis hřebce : Líbivý, harmonický a souladný hřebec čtvercového rámce, 
rovná hlava, přiměřeně dlouhý klenutý dobře nasazený krk, méně 
hluboký, výrazný kohoutek, pevná dobře vázaná bedra, přiměřeně dlouhá 
záď. Postoj dostatečně široký, vpředu korektní, vzadu lehce šavlovitý. 
Pohyb korektní. Hřebec byl vzorně připraven k licentaci. Míry : KVH 165 
cm, KVP 175 cm, obvod hrudníku 185 cm, obvod holeně 20,0 cm. 
Připouštěcí poplatek 0 Kč, kontakt : A.Loman 603 454 091  

Plemenné klisny - Hlášení chovatelského výsledku z připouštěcího 
období 2012 - obdržené růžové kopie připuštěcích lístků (jiný 

chovatelský výsledek než narozené hříbě)  

1/ Kristýna Misi (Scooter-Kajsa Balk), nar.1999, připuštěna 13.6.2012 
Steakhouse(US) - jalová, maj.JUDr.M.Šíma, Říčany  

2/ Kitty Misi (Scooter-Kitty Royal), nar.1999, připuštěna 18.4.2012 
Steakhouse(US) - zmetala, maj.JUDr.M.Šíma, Říčany  

3/ Dahlia(I), (Armbro Goal-Nitria), nar.2000, připuštěna 11.6.2012 
Steakhouse(US) - jalová, maj.JUDr.M.Šíma, Říčany 



4/ Victoria Cub (Running Sea-Vanessa Tilly), nar.2001, připuštěna 
14.6.2012 Wine and Blues(NL) - jalová, maj.J.Dobruský, Černá u 
Bohdanče  

Plemenné klisny - zařazení do chovu  

1/ Electra Glide (Profumo Om-Essencia), nar.2008, maj.mgr.J.Svoboda, 
Ostrava  

2/ Dizzy Boko(S) (Make It Happen-Champagne Kisses), nar.2010, 
maj.mgr.J.Svoboda, Ostrava 

3/ Tyrolienne du Lynx(F) (Lynx de Bellouet-Attaque de Bouce), nar.2007, 
maj.mgr.J.Svoboda, Ostrava  

3/ KONĚ  

Změna majitele formou prodeje  

1/ Lollo Axe (I) (Love You-Osia Pegaso), nar.2005, od 10.12.2012 
(hlášeno 4.2.2013) nový majitel : J.J.N. a.s., Praha 4 

2/ Lollo Axe (I) (Love You-Osia Pegaso), nar.2005, od 17.12.2012 
(hlášeno 28.12.2012 - doložen Průkaz koně), nový majitel : Nadační fond 
"Kůň pro zdraví", Praha 8 

3/ Angie (Sabbath-Anna Stamor), nar.1999, od 11.1.2013 (hlášeno 
5.2.2013), nový majitel : Petra Cejnarová, Roudnice  

4/ Yantar Teč (Zoning America-Yankee Star), nar.2009, od 3.2.2013 
(hlášeno 6.2.2013), nový majitel : Petra Zielinová, Ostrava  

5/ Canava (Up di Poggio-Clear Connection), nar.2008, od 3.2.2013 
(hlášeno 11.2.2013), nový majitel : Ivana Raszková, Třinec 

6/ Starlight Vixi(DK) (Noble Hanover-Fiola Viking), nar.1990, od 3.2.2013 
(hlášeno 11.2.2013), nový majitel : Lenka Ticháčková, Březnice 

7/ Vulcan Jet Cub (Jet Fortuna-Vanessa Tilly), nar. 2005, od 16.2.2013 
(hlášeno 18.2.2013), nový majitel: Lukáš Greguš, Lázně Bohdaneč 

8/ Ifetayo(D) (Abano As-Kasey), nar.2007, od 13.2.2013 (hlášeno 
18.2.2013), nový majitel: Jindřich Klaubenschalk, Praha 4 

9/ Charles le Magne(NL) (Yzeren Hein-Pretresse du Lys), nar. 2009, od 
18.2.2012 (hlášeno 19.2.2013), nový majitel: Otakar Bureš, Nymburk 



10/ Šeherezad (Do the Trot-Šaverina), nar.2003, od 16.2.2013 (hlášeno 
19.2.2013), nový majitel: Jana Trojanová, Čelákovice 

11/ Charming Oreau(NL) (Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, od 
1.2.2013 (hlášeno 19.2.2013), nový majitel: Alle Loman, Praha 8 

12/ Bon Ami(NL) (Incredible Crafts-Victory Joe), nar. 2008, od 1.2.2013 
(hlášeno 19.2.2013), nový majitel: Alle Loman, Praha 8 

13/ Harmonie(Killy Lobell-Hany), nar.1996, od 10.2.2013 (hlášeno 
19.2.2013), nový majitel: Jitka Šindlerová, Lužná 

14/ Shake the Mountain(D) (Divinator-Sugarcanes Sun), nar. 2004, od 
31.12.2012 (hlášeno 22.2.2013), nový majitel: Nadační fond Kůň pro 
zdraví, Praha 4 

15/ Siesta Misi (Fazimo-Sine Asperra), nar.2007, od 15.2.2013 (hlášeno 
28.2.2013), nový majitel: Ján Balucha, Zákopčie 

Změna majitele  

1/ Shake the Mountain(D) (Divinator-Sugarcanes Sun), nar. 2004, od 
28.2.2013 (hlášeno 22.2.2013), nový majitel: Vyšší odborná škola a 
střední zemědělská škola, Benešov  

Změna majitele formou Čestného prohlášení   

1/ Sant'Elia (Meadow Frank-Santa Cruz), nar.1989, od r.2004 (hlášeno 
14.2.2013) nový majitel : Marie Veithová, Třeboň (poslední předchozí 
majitel od r.2004 Nadační fond Kůň pro zdraví, Praha 8) 

2/ Dalila (Hanko-Dia), nar.1984, od r.2001 (hlášeno 22.2.2013), nový 
majitel: Karel Křížek, Kutná Hora 

Pronájem koní  

1/ Alies(D) (Allison Hollow-Snack Time), nar.1999, od 1.2.2013 do 
31.10.2014 (hlášeno 7.2.2013) nájemce: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava   

2/ Harlekýna (Sundown Yankee-Harena), nar.2005, od 17.2. do 
30.11.2013 (hlášeno 14.2.2013), nájemce: PMB-ZOS s.r.o., Havířov 

3/ Pralinka (Sabbath-Plejáda), nar.2008, klisna, od 17.2. do 30.11.2013 
(hlášeno 14.2.2013), nájemce : PMB-ZOS s.r.o., Havířov 

4/ Ricky Rouge(D) (Shane Scottseth-Rina Rouge), nar.2002, valach, od 
17.2. do 30.11.2013 (hlášeno 14.2.2013), nájemce :ing.Tomáš Klvaňa, 
Bílovec  



5/ Vancho de Ba (F) (Sancho Panca-Noda Josselyn), nar.2009, od 
17.2.2013 (hlášeno 18.2.2013), nájemce: Jaromír Kotásek, Ratíškovice 

6/ Euforia(NL) (Muscles Yankee-US Wowie), nar. 2011, od 15.2.2013 
(hlášeno 19.2.2013), nájemce: Eurokoberce s.r.o., Praha 6 

7/ Easypeasy Rhythm(NL) (Muscles Yankee-Rhythm and Speed), nar. 
2011, od 15.2.2013 (hlášeno 19.2.2013), nájemce: Eurokoberce s.r.o., 
Praha 6 

8/ Ben Hurry(F) (Rolling d'Heripre-Pisa), nar. 2011, od 15.2.2013 
(hlášeno 19.2.2013), nájemce: Eurokoberce s.r.o., Praha 6 

9/ Charming Oreau(NL) (Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar. 2009, od 
15.2.2013 (hlášeno 19.2.2013), nájemce: Eurokoberce s.r.o., Praha 6 

10/ Bon Ami(NL) (Incredible Crafts-Victory Joe), nar. 2008, od 15.2.2013 
(hlášeno 19.2.2013), nájemce: Eurokoberce s.r.o., Praha 6 

11/ Sherman (Orlík-Sunny), nar.2011, hřebec, od 18.2.2013 (hlášeno 
20.2.2012), nájemce : Jaromír Kotásek, Ratíškovice 

12/ Rudy Pierre(S) (Dajuc-Karola November), nar.2005, valach, od 
13.2.2013 (hlášeno 20.2.2013), nájemce: Jindřich Klaubenschalk, Praha 4 

15/ Siesta Misi (Fazimo-Sine Asperra), nar.2007, od 17.2.2013 do 
17.11.2013 (hlášeno 28.2.2013), nájemce: PhDr.Dalibor Skladan, 
Bratislava  

Dočasný export - prodloužení   

1/ Crazy Madonna(S) (Alf Palema-Femita Crazy), nar.2005, klisna, Trot 
Centre Alet, původní dočasný exportní certifikát je platný do 28.2.2013, 
žádost o prodloužení obdržena 28.2.2013 (14:25 h) - dočasný export 
prodloužen do 30.5.2013  

Trvalý import - zatím nedokončená registrace   

1/ Vancho de Ba (F) (Sancho Panca-Noda Josselyn), nar.2009, valach, 
Ecurie des Sable, Francie, od 15.2.2013 (hlášeno 18.2.2013)  

2/ Ustang du Moulin(F) (Beautiful Somoli-Dafra), nar.2008, majitel J.J.N. 
a.s., Praha 4, od 12.2.2013 (hlášeno 26.2.2013) 

Při kontrole tohoto importovaného koně byl nalezen jiný mikročip 
než je uváděn v Průkazu koně, byl odebrán biologický vzorek pro 
ověření identity porovnáním DNA-profilu s DNA-profilem 
provedeným ve Francii v roce 2008, který si ČKA vyžádala od 



francouzské laboratoře, a byla informována francouzská autorita 
SECF, u které ČKA zažádala pro majitele na základě jeho žádosti o 
vystavení trvalého exportního certifkátu a kam také zaslala Průkaz 
koně k provedení patřičných oprav a k vystavení exportního 
certifikátu nezbytného pro účast v dostizích.  

3/ Elodie Venus(A) (Carnarvon Hall-Elinda), nar.2010, klisna, od 
12.2.2013 (hlášeno 26.2.2013), majitel: J.J.N. a.s., Praha 4 

Kastrace koní  

1/ Unkas (Appleton-Ulanowa), nar.2007, 10.2.2013 (hlášeno 15.2.2013) 
majitel : Inter Trab Centrum Napajedla s.r.o.  

2/ Doctor Schermer(NL) (Juliano Star-Dee Schermer), 10.2.2013 (hlášeno 
18.2.2013), majitel : Jaromír Kotásek, Ratíškovice 

3/ Nordsturm(D) (Baltic Bet-Hyppinges Matilda), 18.4.2012 (hlášeno 
26.2.2013), nájemce: J.J.N. a.s. 

4/ Winchester(D) (Valley Guardian-Waffes Glory), 18.4.2012 (hlášeno 
26.2.2013), nájemce: J.J.N. a.s. 

5/ Patron Titan(D) (Titan Way-Patriotin), 18.4.2012 (hlášeno 26.2.2013), 
nájemce: J.J.N. a.s. 

6/ Lucky Money(D) (Look de Star-Little Larceny), 15.12.2012 (hlášeno 
26.2.2013), nájemce: J.J.N. a.s. 

7/ Collin(D) (Baltic Bet-Hyppinges Matilda), 15.12.2012 (hlášeno 
26.2.2013), nájemce: J.J.N. a.s. 

Porážka koní  

1/ Fazimo(D) (Speedy Soma-Fazime), nar.1993, 11.2.2013 (hlášeno 
12.2.2013), maj.: JUDr.Milan Šíma, Říčany 

2/ Lamia Vin (Logan Kosmos-Lidó), nar. 1991, 25.2.2013 (hlášeno 
27.2.2013), maj.: Jan Hlaváček, Svinařov 

Úhyn, utracení   

1/ Klasse Kades(NL) (Speedy Soma-Fazime), nar.1993, 12.2.2013 
(hlášeno 14.2.2013) maj.: František Novák, Vysoké Mýto  

2/ Sant'Elia (Meadow Frank-Santa Cruz), nar.1989, 11.2.2013 (hlášeno 
14.2.2013) maj.: Marie Veithová, Třeboň 



3/ Gambit(SU) (Madrigal-Groznaja), nar.1985, 10.2.2012 (hlášeno 
15.2.2013), maj.Jindřich Klaubenschalk, Praha 4  

4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI (aktualizace 28.2.2013) 

Registrované dostihové stáje a dostihoví koně 2013 

AGRO Vojáček - Arnika V 

Ecurie Popcorn - Voyou Renka(F) 

Hippospol Velká Chuchle - Paashaas 

JK Misi Hartmanice CZ - Wikomt Misi, Wigo Misi, Zorro Misi, Sargon Misi 

JS Konsorcium - I Can Fly Diamant(D), The Generals Wish(D), Kaizer 
Jamacan(S), Box Wine(S), Tacene(F), Manboy(S), M.T.Hurricane(S), 
Rubby Blue, Earl Cape(S), Quick Pine, Quality Twin, Star Fly, Tip Gate, 
Ready Get, Quatro Fit, Blondie, Boccaccio, Dominátor, Fish and Chips, 
Karolina Nova, Lumius, Stella, Violetta 

Kora Ratíškovice - Reve de l'Odon(F), Västerbo Passad(S), Unzen(F), ** 
Vancho de Ba(F), Doctor Schermer(NL), Elwin Boko(NL), Evian Boko(NL), 
Sherman, Banymedarche(F), ** Aladin Fab(F), ** Arthus Fab(F) 

Kroupa Kyselovice - Apollo, Treviso 

Liva Předslavice - Rob des Picanes(F) 

Maf TK - Ricky Rouge(D) 

MISHANO.COM - Fastino, Mishano 

PMB-ZOS s.r.o. - Harlekýna, Pralinka 

Praga Racing - Oscar de Mesangy(F), Ann Magic(A) 

Pražská agrární s.r.o. - Errol, Costa WS(NL), Ofarim Venus(A) 

Rokyta advokát Bílovec - Expert(A), Sněženka 

S.Gloria - Busby Cartouche(NL) 

SJINV.com - Meteor JDS, Magicmatch JDS 

SŠ Dostihového sportu - On Air of Iceberg, Iceman Alet, Big Heigerjen(D), 
Schanhay(F), Witendo(D) 



Stáj California - Merlin Ribb, Madam Ribb, Mr Ribb 

Stáj Dobruský - Vera Cub, Niagara Cub, Viking Cub, Odeta 

Stáj Eurokoberce s.r.o. - Ocean Al, Bon Ami(NL), B Vijfendertig(NL), 
Charming Oreau(NL), Damalia(NL), Doutje(NL), A Speedy Boy(F), 
Easypeasy Rhythm(NL), Euforia(NL), Ben Hurry(F)  

Stáj Hanka - Santiago, Elefanda, Hajnej Poggi 

Stáj Jokr - Zazazoo(NL) 

Stáj Květná - Generál, Gilli, Gesy, Glejdy, *Veine Barbes(F), *Quido z Lišic 

Stáj Leopoldov - Unkas, Cartouche(NL), Chirone Scott(NL), 
Aerodynamica(F) 

Stáj SIAM - Ramree(F) 

Stáj Skree - Aadje Boer(NL), Colet la Brousse(NL), Couragelabrousse(NL), 
Espace Giant, Kiss Me Skree, Klinda Skree, Sir Viking(A), Truman Skree, 
Winterboy(NL), Degro Teo 

Stáj Tečovice - Alpro Teč, Salet Teč, Astra Teč, Samba Teč, Split America 
Teč, Athos 

Stáj Viktoria - Botero(NL), Bob Harley(NL), Premium Edition(I), Jos(D), 
Elina Oldeson(D), Chuck Norris(D), Taiji de Bomo(F), Contador Bros(NL) 

Stáj Zuzka - Lucky Leffe 

Taxon-Equistro - Starboy BN, Lesmeral de Chenu(F), Roswitha Skal, Un 
Voyou de Beau(F), About the Power(F) 

Trotalet.com - Nino Hammering, Elisabeth 

Trot Centre Alet - Crazy Madonna(S), Rudy Pierre(S), Kavalerie(A), 
Ifetayo(D), Mikeila Alet, V.I.P.Alet, Alet Conch, Everlasting Boko(NL) 

Trotting Stars - Lusso OZ(SL) 

Vávra Chropyně - Ann Poggi, Harmony Best, Skyline(D), Lanzelot 

Vávra Chropyně 2 - Agita(A), Cafu Boko(NL), Donadonitranss R(NL) 

Veronika - Regent  



Pozn. Označení * znamená, že zatím není doložen uváděný 
pronájem koně,  označení ** znamená, že uváděný importovaný 
kůň není registrován 

Doručené žádosti o registraci dostihové stáje a dostihových 
koní 2013 

FVE-Relay-J.O.Levín - ** Elodie Venus(A), ** Ustang du Moulin(F), Kissin 
Dynamite(D), Peter Pan(F), Jasan Teč, Victim As(D), Pirate de Jour(I), 
Lover(D), Lucky Money(D), Ain'tshes Diamond(D), Buffalo Joy(D), 
Avalance Boshoeve(S), Nordsturm(D), Walentine, Jenny Mc Murtie(D), Le 
Grand Cheval(D), Amazonka, Winchester(D), Kevin Kurányi(D), Collin(D), 
Patron Titan(D), Snowman(F) 

Lukas - Coca(A) 

PASA - Dace Beuckenswyk(NL) 

PlayAda Stables - Playboy DS, Siesta Misi 

PRDUCH Club Stržiště - Suzi BN, Karel CZ(A) 

Racing Team Blatnice - Champion J'Ami, Tadeáš Best 

Sochor spol. s r.o. - **Uvea Star(F), Poesia Baciata(I), Pushinka(RU), Pas 
Sans Toi, Radius(UA), Italianec(UA), *Beautiful Yankee(RU), 
*Gliptika(RU), *No-Shpa(RU), *Gotika(RU), *Rapida(RU) 

Stáj Otrokovice - K Two 

Stall Iceberg - Västeras JK, Onward Iceberg, Odds Eagle IceB 

Pozn. Označení * znamená, že zatím není doložen uváděný 
pronájem koní, označení ** znamená, že uváděný importovaný 
kůň není registrován  

Vydané licence 2013 

Trenéři A - Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz 
Patrik, Klaubenschalk Jindřich, Kotásek Jaromír, Loman Alle, Svoboda Jiří, 
Štípa Ladislav, Tihelka Jaromír, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín  

Trenéři B - Dobruská Jitka, Klvaňa Tomáš, Novák Bedřich, Pátková 
Renata, Rokyta Lubomír, Semerád Josef, Škobis Zdeněk, Štichová Marie, 
Vojáček Ladislav 

Jezdci profesionální - Coufal Ivan, Dobrovolný David, Dobrovolný Jaroslav, 
Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Klaubenschalk Jindřich, Kotásek 



Jaromír, Škobis Zdeněk, Švolbová Zuzana, Tihelka Jaromír, Vávra Pavel, 
Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín 

Jezdci amatéři - Dobruský Josef, Dobruský Josef ml., Hykeš Pravoslav, 
Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára, Jungmannová Pavla, Klvaňa Tomáš, 
Loman Alle, Maňásková Štěpánka, Novák Bedřich, Pokorná Helena, Rokyta 
Lubomír, Rokytová Helena, Semerád Josef, Stískal Zbyněk, Štichová 
Marie, Tvrzová Alena, Vojáček Ladislav, Vojáčková Zuzana, Vorlická 
Stanislava, Zemanová Michaela 

Doručené žádosti o vydání licence 2013 

Trenéři A - Kalčík Michal, Šamšurin Vjačeslav, Volf Mykola 

Trenéři B - Lajner Filip, Laška Jan, Skladan Dalibor  

Jezdci profesionální - Kalčík Michal, Kalčíková Monika, Komlóši Ondrej, 
Kozel Ondřej, Lajner Filip, Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav, Volf Mykola, 
Volf Marina, Volf Elena 

Jezdci amatéři - Bříza Lukáš, Křížková Darina, Sahligerová Zuzana, 
Skladan Dalibor, Veselý Petr, Vlasák Martin, Vytiska Jaromír, Zmeko Peter 

Tréninková listina 2013 

Coufal Ivan 

Generál (V.G.Starsboy-Geisha), 2007, hřebec, Stáj Květná 

Gilli (Vanity Lobell-Gita), 2008, klisna, Stáj Květná 

Gesy(V.G.Starsboy-Gita), 2009, klisna, Stáj Květná 

Glejdy(Castleton Magic-Gita), 2010, klisna, Stáj Květná 

Veine Barbes(F)(Jardy-Jeine Barbes), 2009, klisna, Stáj Květná 

Quido z Lišic(Chips and Fish-Quansana Eam), 2011, hřebec, Stáj Květná 

Dobrovolný Jaroslav 

Aadje Boer(NL) (Rise and Shine-Starlite Merc), 2007, hřebec, Stáj Skree 

Colet la Brousse(NL)(Echo-Starlite Merc), 2009, klisna, Stáj Skree 

Couragelabrousse(NL)(Juliano Star-On Route), 2009, hřebec, Stáj Skree 

Espace Giant (New York Giant-Evropa Osteo), 2008, valach, Stáj Skree 



Kiss Me Skree(Air Step-Kitty Royal), 2008, klisna, Stáj Skree 

Klinda Skree(Air Step-Kitty Royal), 2009, valach, Stáj Skree 

Sir Viking(A)(Sir Isaac-Otilda Staro), 2005, valach, Stáj Skree 

Tru Man Skree(Air Step-True Skree), 2009, valach, Stáj Skree 

Winterboy(NL)(Echo-On Route), 2004, hřebec, Stáj Skree 

Degro Teo(NL)(Liverman Hanove-United Viola), 2010, hřebec, Stáj Skree 

Oscar de Mesangy(F)(Workaholic-Agathe des Sarts), 2002, hřebec, Praga 
Racing 

Ann Magic(A)(Castleton Magic-Ann Tribute), 2005, valach, Praga Racing  

Dobruská Jitka 

Vera Cub(Prime Prospect-Vanessa Tilly), 2008, klisna, Stáj Dobruský 

Viking Cub(Chips and Fish-Vanessa Tilly), 2010, hřebec, Stáj Dobruský 

Niagara Cub(Zoning America-Night Century), 2010, klisna, Stáj Dobruský 

Odeta(Västerbo Today-Olina Baldwin), 2010, klisna, Stáj Dobruský 

Chrastina Roman 

Alpro Teč(Profumo Om-Alies), 2011, hřebec, Stáj Tečovice 

Salet Teč(Let's Go-Sahara Teč), 2011, hřebec, Stáj Tečovice 

Astra Teč(Up di Poggio-Alies), 2010, klisna, Stáj Tečovice 

Samba Teč(Zoning America-Sahara Teč), 2010, klisna, Stáj Tečovice 

Split America Teč(Zoning America-Sahara Teč), 2009, hřebec, Stáj 
Tečovice 

Athos(Brandy dei Fiori-Aronita), 2008, hřebec, Stáj Tečovice 

Jurkiewicz Patrik  

Kalčík Michal  

Elodie Venus(A)(Carnarvon Hall-Elinda), 2010, klisna, FVE-Relay-J.O.Levín 



Ustang du Moulin(F)(Beautiful Somolli-Dafra), 2008, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Mishano(Do the Trot-Miss Kyjov), 2002, valach, MISHANO.COM 

Peter Pan(F)(Kaisy Dream-Harmonie Castelets), 2003, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Kissin Dynamite(D) (Valley Guardian-Kaiserpracht, 2010, klisna, FVE-
Relay-J.O.Levín 

Jasan Teč(Giorgio-Jennifer), 2002, valach, FVE-Relay-J.O.Levín 

Victim As(D)(Abano As-Victory Serenade), 2008, hřebec, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Pirate de Jour(I)(Coktail Jet-Belle de Jour), 2009, hřebec, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Lover(D)(Divinator-Little Larceny), 2004, hřebec,FVE-Relay-J.O.Levín 

Lucky Money(D)(Look de Star-Little Larceny), 2009, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Ain'tshes Diamond(D)(Yankee Matador-Ain't She Nice), 2007, valach, FVE-
Relay-J.O.Levín 

Buffalo Joy(D)(Castleton Magic-Cheerina), 2002, hřebec, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Avalance Boshoeve(S)(Juliano Star-Nadjeda Boshoeve), 2007, klisna, 
FVE-Relay-J.O.Levín 

Nordstrum(D)(Baltic Bet-Hyppinges Matilda), 2009, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Walentine(Orlík-Wawa Hammering), 2007, klisna, FVE-Relay-J.O.Levín 

Jenny Mc Murtie(D)(Divinator-Jessy Tara), 2005, klisna, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Le Grand Cheval(D)(Divinator-Little Larceny), 2006, klisna, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Amazonka(Up di Poggio-Aronita), 2009, klisna, FVE-Relay-J.O.Levín 

Winchester(D)(Valley Guardian-Waffes Glory), 2010, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 



Kevin Kuranyi(D)(Pablo As-Katjana As), 2010, hřebec, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Collin(D)(Valley Guardian-Chocolat), 2010, valach, FVE-Relay-J.O.Levín 

Patron Titan(D)(Titan Way-Patriotin), 2009, valach, FVE-Relay-J.O.Levín 

Snowman(F)(Goetmals Wood-Gauloise du Pont), 2006, valach, FVE-Relay-
J.O.Levín 

Klaubenschalk Jindřich  

Nino Hammering(Ex Hammering-Nynke Frisia), 2003, valach, Trotalet.com 

Crazy Madonna(S)(Alf Palema-Femita Crazy), 2005, klisna, Trot Centre 
Alet  

Rudy Pierre(S)(Dajuc-Karola November), 2005, valach, Trot Centre Alet 

Kavalerie(A) (Orlík-Kanjer BD), 2006, klisna, Trot Centre Alet 

Ifetayo(D)(Abano As-Kasey), 2007, klisna, Trot Centre Alet 

Mikeila Alet (Zoning America-Miss Osteo), 2008, klisna, Trot Centre Alet 

Elisabeth(Ride the Bullit-Estell Skal), 2008, klisna, Trotalet.com 

V.I.P.Alet (Västerbo Today-Västerbo Pi), 2011, klisna, Trot Centre Alet 

Alet Conch(King Conch-Ann Tribute), 2011, klisna, Trot Centre Alet 

Everlasting Boko(NL)(Virgill Boko-Tilly Boko), 2011, hřebec, Trot Centre 
Alet 

Klvaňa Tomáš 

Harlekýna (Sundown Yankee-Harena), 2005, klisna, PMB-ZOS s.r.o. 

Pralinka(Sabbath-Plejáda), 2008, klisna, PMB-ZOS s.r.o. 

Ricky Rouge(D) (Shane Scottseth-Rina Rouge), 2002, valach, Maf TK 

Playboy DS(Crysta's Best-Plejáda),2009, valach, PlayAda Stables  

Kotásek Jaromír  

Lusso OZ(SL)(Zoler Cobra-Leona IV), 2009, hřebec, Trotting Stars  



Ramree(F)(Latinus-Kanchee), 2005, valach, Stáj SIAM 

Meteor JDS(Eilean Donon-Margit Boko), 2009, hřebec, SJINV.com 

Magicmatch JDS(Capetown Hall-Margit Boko), 2010, hřebec, SJINV.com 

Voyou Renka(F)(Ni Ho Ped d'Ombree-Paola de Cenoman), 2009, hřebec, 
Ecurie Popcorn 

Busby Cartouche(NL)(Juliano Star-Sugar Limburgia), 2008, valach, 
S.Gloria 

Zazazoo(NL)(Passing Renka-Inside), 2006, hřebec, Stáj Jokr 

Banymedarche(F)(Ganymede-Noriadarche), 2011, hřebec, Kora 
Ratíškovice 

Sherman(Orlík-Sunny), 2011, hřebec, Kora Ratíškovice 

Evian Boko(NL)(Make it Happen-Aqua), 2011, hřebec, Kora Ratíškovice 

Elwin Boko(NL)(Virgill Boko-Zoia Boko), 2011, hřebec, Kora Ratíškovice 

Doctor Schermer(NL)(Juliano Star-Dee Schermer), 2010, valach, Kora 
Ratíškovice 

Unzen(F)(Hermes de Pericard-Miyakejima), 2008, hřebec, Kora 
Ratíškovice 

Vancho de Ba(F)(Sanch Panca-Noda Josselyn) , 2009, valach, Kora 
Ratíškovice 

Västerbo Passad(S)(Joyau d'Amour-White Bow), 2005, valach, Kora 
Ratíškovice 

Reve de l'Odon(F)(Fighter Horse-Etonnante Fany), 2005, valach, Kora 
Ratíškovice 

Aladin Fab(F)(Jet Fortuna-Mission de Crouay), 2010, hřebec, Kora 
Ratíškovice  

Arthus Fab(F)(General du Pommeau-La Bryere), 2010, hřebec, Kora 
Ratíškovice 

Lajner Filip  

Suzi BN(Orlík-Star Hammering), 2010, klisna, PRDUCH Club Stržiště 



Karel CZ(A) (Castleton Magic-Kanjer BD), 2005, valach, PRDUCH Club 
Stržiště 

Tadeáš Best (Crysta's Best-Thenis Skal), 2007, valach, Racing Team 
Blatnice 

Champion J'Ami(Västerbo Gigolo-Charm Sund),1996, valach, Racing Team 
Blatnice   

Laška Jan  

Coca(A)(Up di Poggio-Clear Connection), 2009, klisna, Lukas 

Loman Alle  

Ocean Al (Sugar Candor-Otherwisemeadow), 2003, hřebec, Stáj 
Eurokoberce s.r.o. 

Bon Ami(NL)(Incredible Crafts-Victory Joe), 2008, valach, Stáj 
Eurkokoberce s.r.o. 

B Vijfendertig(NL)(Yzeren Hein-Laetitianora) 2008, klisna, Stáj 
Eurokoberce s.r.o. 

Charming Oreau(NL) (Eilean Donon-Oreau Hendrika), 2009, klisna, Stáj 
Eurokoberce s.r.o. 

Damalia(NL) (Opus Viervil-Victory Joe), 2010, klisna, Stáj Eurokoberce 
s.r.o. 

Doutje(NL) (Love You-US Wowie), 2010, klisna, Stáj Eurokoberce s.r.o. 

A Speedy Boy(F) (Joker de Rozoy-Pisa), 2010, hřebec, Stáj Eurokoberce 
s.r.o. 

Euforia(NL) (Muscles Yankee-US Wowie), 2011, klisna, Stáj Eurokoberce 
s.r.o. 

Easypeasy Rhythm(NL) (Muscles Yankee-Rhythm and Speed), 2011, 
hřebec, Stáj Eurokoberce s.r.o. 

Ben Hurry(F) (Rolling d'Heripre-Pisa), 2011, hřebec, Stáj Eurkoberce s.r.o. 

Novák Bedřich  

Starboy BN(Sabbath-Star Hammering), 2008, hřebec, Taxon-Equistro 

Roswitha Skal(Crysta's Best-Rotfeder), 2006, klisna, Taxon-Equistro  



Lesmeral de Chenu(F)(Vivaldi de Chenu-Daisy de Chenu), 2000, valach, 
Taxon-Equistro 

Un Voyou de Beau(F)(Kitko-Belle Beau), 2008, valach, Taxon-Equistro 

About the Power(F)(Power Jet-Moving Nice), 2010, hřebec, Taxon-Equistro 

Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), 2005, valach, Liva 
Předslavice 

Pátková Renata 

Paashaas (V.G.Starsboy-Geisha), 2007, klisna, Hippospol Velká Chuchle 

Witendo(D) (Divinator-Vivien), 2001, valach, SŠ Dostihového sportu 

Big Heigerjen(D)(LV Glory Bound-Bicorette), 2000, valach, SŠ 
Dostihového sportu 

Iceman Alet(Defiant One-Oce Flower), 2005, valach, SŠ Dostihového 
sportu 

On Air of Iceberg(Västerbo Yupiie-Otherwisemeadow), 2004, valach, SŠ 
Dostihového sportu 

Schanhay(F)(Indy de Vive-Miami Sun), 2006, valach, SŠ Dostihového 
sportu 

Rokyta Lubomír 

Expert(A) (Castleton Magic-Elegance Girl), 2005, valach, Rokyta advokát 
Bílovec 

Sněženka(Orlík-Space Pearl), 2006, klisna, Rokyta advokát Bílovec 

Semerád Josef 

Errol(Castleton Magic-Essencia), 2006, valach, Pražská agrární s.r.o. 

Costa WS(NL)(Castleton Bass-Ici d'Amour), 2009, valach, Pražská agrární 
s.r.o. 

Ofarim Venus(A)(Edu's Speedy-Oxygen Blue), 2011, hřebec, Pražská 
agrární s.r.o  

Skladan Dalibor  

Siesta Misi (Fazimo-Sine Asperra), 2007, PlayAda Stables 



Svoboda Jiří  

I Can Fly Diamant(D) (Prakas-Starlight Vixi), 2004, valach, JS Konsorcium  

The Generals Wish(D) (General November-Everyone's Wish), 2001, 
hřebec, JS Konsorcium  

Kaizer Jamacan(S) A)(Rotation-Champagne Royal), 2007, hřebec, JS 
Konsorcium  

Box Wine(S) (Pearsall Hanover-Rodham Boko), 2007, klisna, JS 
Konsorcium 

Tacene(F) (Lucky d'Hilly-Judith du Bouffey), 2007, klisna, JS Konsorcium 

Manboy(S) (Flirtin Man-Sweet Cindy), 2009, hřebec, JS Konsorcium 

M.T.Hurricane(S)(Quite Easy-Fifth Avenue Girl), 2009, hřebec, JS 
Konsorcium 

Rubby Blue (New York Giant-Ruleta Skal), 2009, klisna, JS Konsorcium 

Quick Pine(Chips and Fish-Queen Mum), 2010, klisna, JS Konsorcium 

Quality Twin(Chips and Fish-Qwantanamera), 2010, klisna, JS Konsorcium 

Star Fly(Prakas-Starlight Vixi), 2010, klisna, JS Konsorcium 

Earl Cape(S)(Angus Hall-Illona Cape), 2010, hřebec, JS Konsorcium 

Tip Gate(Chips and Fish-Top Palema), 2011, hřebec, JS Konsorcium 

Ready Get(Orlík-Ruleta Skal), 2011, hřebec, JS Konsorcium 

Quatro Fit(Orlík-Qwantanamera), 2011, hřebec, JS Konsorcium 

Blondie(Jardy-Iena de Mosta), 2011, klisna, JS Konsorcium 

Boccaccio(Carpe Diem-Haria des Champs), 2011, hřebec, JS Konsorcium 

Dominátor(V.G.Starsboy-Domika), 2011, hřebec, JS Konsorcium 

Fish and Chips(Chips and Fish-Forza Diamond), 2011, hřebec, JS 
Konsorcium 

Karolina Nova(Chips and Fish-Kanjer BD), 2011, klisna, JS Konsorcium 

Lumius(Chips and Fish-Laika Boshoeve), 2011, hřebec, JS Konsorcium 



Stella(Chips and Fish-Stella Suit), 2011, klisna, JS Konsorcium 

Violetta(Chips and Fish-Viola Idzarda), 2011, klisna, JS Konsorcium  

Šamšurin Vjačeslav  

Dace Beuckenswyk(NL)(Urban Beuckenswyk-Naja Beuckenswyk), 2010, 
klisna, PASA 

Premium Edition(I)(Turbo Sund-Indivina), 2009, valach, Stáj Viktoria 

Botero(NL) (Incredible Cratfs-Mikado), 2008, hřebec, Stáj Viktoria 

Bob Harley(NL) (Love You-Miss Harley), 2008, hřebec, Stáj Viktoria 

Taiji de Bomo(F) (Orlando Vici-Kabylienne Queen), 2007, Stáj Viktoria 

Jos(D) (Love You-Supergirl As), 2010, hřebec, Stáj Viktoria 

Elina Oldeson(D)(Goetmals Wood-Trond's Mari), 2011, klisna, Stáj Viktoria 

Chuck Norris(D) (Love You-C'est la Vie), 2011, hřebec, Stáj Viktoria  

Škobis Zdeněk  

Contador Bros(NL)(Juliano Star-Calci), 2009, hřebec, Stáj Viktoria  

Štichová Marie  

Merlin Ribb(Demon Ribb-Miss Kyjov), 2005, valach, Stáj California 

Madam Ribb(Demon Ribb-Miss Kyjov), 2008, klisna, Stáj California  

Mr Ribb(Demon Ribb-Miss Kyjov), 2010, valach, Stáj California  

Štípa Ladislav  

Västeras JK(Ride the Bullit-Västerbo Pi), 2006, hřebec, Stall Iceberg 

Onward Iceberg(Defiant One-Otherwisemeadow), 2008, valach, Stall 
Iceberg  

Odds Eagle IceB(Orlík-Otherwisemeadow), 2010, hřebec, Stall Iceberg 

Tihelka Jaromír  

K Two (Allison Hollow-Kanjer BD), 2008, klisna, Stáj Otrokovice 



Unkas (Appleton-Ulanowa), 2007, valach, Stáj Leopoldov 

Cartouche(NL) (Juliano Star-Sugar Limburgia), 2009, valach, Stáj 
Leopoldov 

Chirone Scott(NL) (Chirone Dei-Umber Boko), 2009, valach, Stáj 
Leopoldov 

Aerodynamica(F) (Joker de Rozoy-Queen of the World), 2010, klisna, Stáj 
Leopoldov  

Vávra Zdeněk 

Donadonitranss R(NL)(Ken Warkentin-The Best Fanatic),2010,hřebec, 
Vávra Chropyně 2 

Cafu Boko(NL) (Flirtin Man-Valentina Boko), 2009, hřebec, Vávra 
Chropyně 2 

Agita(A)(Castleton Magic-Ann Lis), 2005, klisna, Vávra Chropyně 2 

Apollo(Up di Poggio-Ann Lis), 2009, valach, Kroupa Kyselovice  

Treviso(Jet Fortuna-Tussy Skal), 2007, valach, Kroupa Kyselovice 

Harmony Best(Crysta's Best-Harena), 2008, klisna, Vávra Chropyně 

Ann Poggi(Up di Poggio-Ann Tribute), 2008, klisna, Vávra Chropyně 

Lanzelot(Crysta's Best-La Scala Sund), 2007, valach, Vávra Chropyně 

Skyline(D)(Divinator-Sheila Lobell), 2004, klisna, Vávra Chropyně 

Vojáček Ladislav  

Arnika V(Up di Poggio-Ann Marie), 2011, klisna, AGRO Vojáček 

Lucky Leffe(Valley Guardian-Lucky Promotion), 2008, klisna, Stáj Zuzka  

Volf Mykola  

Uvea Star(F) (Gabor Star-Liaison d'Un Soir), 2008, klisna, Sochor spol. s 
r.o.  

Poesia Baciata(I) (Yankee Slide-Cher Om), 2009, klisna, Sochor spol. s 
r.o. 

Pushinka(RU) (Shalun-Palba), 2007, klisna, Sochor spol. s r.o.  



Pas Sans Toi (King Conch-Pettite Privée), 2011, klisna, Sochor spol. s r.o. 

Beautiful Yankee(RU) (Yankee Glide-Breathtaking Tune), 2011, klisna, 
Sochor spol. s r.o. 

No-Shpa(RU) (Power to Charm-Norma), 2010, klisna, Sochor spol. s r.o. 

Gliptika(RU) (Power to Charm-Garcia), 2010, klisna, Sochor spol. s r.o. 

Gotika(RU) (Triceptual-Gran Fail), 2010, klisna, Sochor spol. s.r.o. 

Rapida(RU) (Power to Charm-Radmila), 2010, klisna, Sochor spol. s r.o. 

Radius(UA) (Quattre Juillet-Rosaria du Tijas), 2009, hřebec, Sochor spol. s 
r.o. 

Italianec(I) (In Dix Huit-Ilary Gar), 2010, hřebec, Sochor spol. s r.o.  

Zorro Misi (Edu's Speedy-Zelissa), 2008, valach, JK MISI Hartmanice 

Wikomt Misi (Fazimo-Wild Madness), 2009, valach, JK MISI Hartmanice 

Wigo Misi (Gobernador-Wild Madness), 2010, hřebec, JK MISI Hartmanice 

Sargon Misi (Zoning America-Sunshine Misi), 2011, hřebec, JK MISI 
Hartmanice 

Regent (Ride the Bullit-Regenboog), 2006, valach, Veronika 

Fastino (Vie Agra-Fast Hammering), 2009, valach, MISHANO.COM 

  

5/ DOSTIHY (aktualizace 28.2.2013) 

Upozornění na dostihy v Rakousku - Magna Racino, 
Ebreichsdorf 

Na www.aroc.at naleznete termínovou listinu dostihových dnů v 
rakouském Ebreichsdorfu, první předsunutý zvláštní klusácký 

dostihový den mají o Velikonočním pondělí 1.4.2013.  

Na www.aroc jsou také zveřejněny propozice 10 dostihů pro tento 
den se zajímavými cenami od 1.500 EUR do 2.800 EUR.  

NEPŘEHLÉDNĚTE !!! 



Do mezinárodního dostihu č.5 s cenou 2.800 EUR se přijímají 
přihlášky již zítra, tedy v pátek 1.3.2013 (8:00 - 10:00 h), 

přihlášky do ostatních dostihů se přijímají v pondělí 18.3.2013 (8-
10 h) a oznámení startujících koní v pondělí 25.3.2013 (8-10 h) !!! 

Upozornění na termín 28.2.2013 v Německu - uzávěrka 
přihlášek prodloužena do 28.2.2013 !!! 

Na www.hvt.de v nabídce Gehobene Rennen naleznete významné 
německé dostihy pro koně všech věkových kategorií, z nichž 

mnohé jsou uzavírány k 28.2.2013. Německý pořadatel v Berlíně-
Mariendorfu stojí zejména o přihlášky do mezinárodního 

amatérského dostihu v pátek 2.8.2013 !!!  

Upozornění na PMU-dostihy v Německu, Berlin-Mariendorf 
!!! 

Na www.berlintrab.de naleznete propozice zajímavě dotovaných 
dostihů při PMU-dostihovém dni 8.3.2013.   

Dlouhodobé přihlášky do českých dostihů 

K 6.2.2013 byl Yantar Teč škrtnut z obou Breeders'Crownů čtyřletých 
2013.  

K 15.2.2013 byl Charles le Magne(NL) škrtnut z Jarní ceny čtyřletých 
2013, Derby 2013 a St.Leger 2013. 

  

6/ RŮZNÉ 

Zpráva o zasedání UET dne 26.1.2013 v Paříži 

Na programu 69.generálního zasedání UET byly následující body : 

1/ Připomenuté závěry 68.generálního zasedání UET z 28.1.2012 v Paříži. 

2/ Výroční zpráva prezidenta UET Jean-Pierre Kratzera. 

3/ Odstoupení volených orgánů a nové volby prezidenta a výkonného 
výboru UET pro období 2013-2015, aklamací byly v těchto funkcích 
potvrzeny osoby, které je zastávaly v uplynulém volebním období, drobné 
personální změny nastaly pouze ve složení jednotlivých komisí UET 
(technická, chovatelská, pro zdraví a pohodu zvířat), do kterých jsou 
členové nominováni. 



4/ Byl předložen návrh na aktualizaci, modifikaci a kompletaci mezinárodní 
dohody o klusáckých dostizích International Agreement on Trotting Races, 
poprvé vydané v roce 1991 a dle rozhodnutí World Trotting Conference v 
roce 1993 rozšířené i do Kanady, Spojených států amerických, Austrálie a 
Nového Zélandu. 

5/ Prezident UET J.-P.Kratzer prezentoval výzvu k založení Evropské 
dostihové federace společně s cvalovými organizacemi za účelem plnění 
úkolů společných jednotlivým dostihovým sektorům s vytýčením hlavních 
bodů : 

a) uznání a ochrana základů dostihového sportu evropskými předpisy 

b) uznání společných úkolů evropských dostihových sektorů 

c) nový model dostihových sázek a jejich rozšíření 

d) harmonizace zásad chovu a ochrany zvířat 

6/ Byl prezentován přehled termínů konání významných evropských 
dostihů včetně série dostihů Trotting Masters nahrazujících od roku 2012 
evropský Grand Circuit. 

7/ Byla projednána žádost Bulharska o přijetí za plnoprávného člena UET - 
po uskutečnění návštěvy zástupců UET v Bulharsku bude členství této 
země předloženo k hlasování na příštím generálním zasedání UET.  

8/ Zpráva o hospodaření UET za rok 2012 a rozpočet pro rok 2013 - bylo 
konstatováno, že členské příspěvky za rok 2012 dluží ještě 4 státy 
(Estonsko, Maďarsko, Slovinsko a Malta), pro rok 2013 byly členské 
příspěvky pro všechny skupiny zvýšeny, konkrétně pro Skupinu III, v níž 
je zařazena Česká republika, na 2.500 EUR za rok. Dále byly konstatovány 
poměrně vysoké nevyrovnané závazky dvou členských zemí za zápisné do 
Grand Prix UET (Rusko, Německo). 

9/ Byly prezentovány některé dostihové statistiky z členských zemí UET za 
rok 2012.  

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

Česká republika obdržela písemné odpovědi na své otázky týkající se 
registrace koní nepocházejících z Evropské unie pro klusácké dostihy a 
chov, kdy bylo jednoznačně konstatováno, že je zcela na rozhodnutí 
národní klusácké autority, zda přijme rizika spojená s registrací těchto 
koní nebo ne. Otázku registrace importovaných koní řešila na základě 
oficálního českého dotazu také chovatelská komise UET, která dospěla k 
závěru, že žádný kůň z neuznaných (not recognized) zemí se nemůže 



účastnit dostihu, protože není možné ověřit jeho výsledky a registraci v 
plemenné knize. Je na zodpovědnosti každé země, zda - v závislosti na 
svých pravidlech a vědoma si rizik - tyto koně přijme nebo ne.  

Uvádíme doslovně obdrženou odpověď v originále : 

During the meeting the delegates have made the remarks that no 
horse from those countries (not recognized by UET) can 
participate to race as it is not possible to check the performances 
and the registration in the stud-book. Also, it is the responsibility 
of each country, according to their regulation, to accept or not 
these horses, knowing the risks.  

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

Změny a modifikace mezinárodní dohody o klusáckých dostizích 
International Agreement on Trotting Races přijaté na 
69.generálním zasedání UET : 

1/ Žádný klusák narozený jako produkt klonování, genetického 
inženýringu nebo selekce spermií se nesmí účastnit dostihů pořádaných v 
zemích, které podepsaly tuto dohodu, a nesmí být registrován v klusácké 
plemenné knize.  

2/ Semeno mrtvého nebo zmizelého hřebce se nesmí používat po konci 
roku následujícího po smrti nebo zmizení tohoto hřebce. Žádné hříbě se 
nesmí registrovat po tomto limitu. 

3/ V případě žadatele o licenci, který je starší 70 let, musí být předloženo 
lékařské osvědčení o jeho způsobilosti každým rokem.  

4/ Dostihoví rozhodčí posoudí povahu úderů bičem a v případě krutosti a 
brutality postihují toto použití biče sankcemi bez ohledu na počet úderů. 

5/ Krvácí-li kůň z končetin po doběhu dostihu, může být jeho trenér 
sankcionován a kůň může být na určité období vyloučen z dostihů  
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