
Zápis z jednání dostihové a coursingové komise  
1/2020 

 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 

 

Přítomni DaCK: Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta 
Rouchalová 

Omluveni: -  
Hosté: -  
Datum konání: 6.7.2020 a dále e-mailovou korespondencí od 20.7.2020 do 31.7.2020 
Místo konání: Lednice 

 

Program: 

1. Agenda rozhodčích 

2. Školení rozhodčích a pořadatelů 

3. Webové stránky DaCK 

4. Hospodaření DaCK 

5. ME v coursingu a dostizích 

6. Nominace na ME 2021 

7. Termínový kalendář na rok 2021 

8. Měření kohoutkové výšky  

9. Dostihový a coursingový vítěz 2020 

10. Směrnice a řády 

 

1. Agenda rozhodčích 

Lubomír Opavský splnil podmínky pro jmenování dráhovým pozorovatelem.  

DaCK žádá P ČMKU o jmenování dráhového pozorovatele: 

 

Příjmení Jméno Druh zkoušky Datum zkoušky Výsledek zkoušky 

Opavský Lubomír dráhový pozorovatel 6.7.2020 prospěl/a 

 

DaCK přijala žádosti o zařazení mezi adepty na funkci dráhového pozorovatele nebo 

coursingového rozhodčího od následujících uchazečů: Horáčková, Navrátilová, Václavíková, 

Beneš, Černý a Dedek.  

 

2. Školení rozhodčích a pořadatelů  

Podle Národního dostihového a coursingového řádu musí být každý rozhodčí proškolen 1x za 

dva roky. Školení dráhových pozorovatelů, dostihových a coursingových rozhodčích proběhlo 

dne 23.2.2020 v Brně.  Zúčastnilo se ho 30 z celkového počtu 58 rozhodčích a adeptů na 

rozhodčí.  



Pro rozhodčí, kteří se nemohli akce zúčastnit, bude po skončení letošní dostihové a 

coursingové sezony upořádáno náhradní školení. Rozhodčí, kteří se bez závažného důvodu 

nezúčastní ani jednoho školení, budou ze seznamu rozhodčích vyřazeni. Znovu se budou moci 

stát rozhodčím po novém složení zkoušek. 

 

3. Webové stránky DaCK 

Webové stránky DaCK fungují.  Jsou na nich zveřejněny potřebné informace pro účastníky 

závodů, rozhodčí a pořadatele. Dále slouží k publikování aktuálních informací DaCK.  

DaCK nově zřídí profil na facebooku, kam bude umisťovat informace o publikaci novinek na 

svém webu, aby se aktuality dostaly rychle k co největšímu počtu lidí. 

 

4. Hospodaření DaCK v roce 2019 a v roce 2020 

DaCK do dnešního dne neobdržela informaci o výsledku hospodaření v minulém roce a nezná 

rozpočet na rok 2020. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce neuskuteční ani ME v coursingu 

a ani MS na dráze, budou výdaje nižší. 

5. ME v coursingu a dostizích 

Delegátkou v CdL byla odeslána žádost o pořádání ME v coursingu v ČR v roce 2022. Schvalovat 

ji mělo CdL na svém zasedání při ME v coursingu v dubnu 2020. Jelikož zasedání z důvodu 

pandemie neproběhlo, doposud o pořadateli není rozhodnuto. ME v coursingu v roce 2021 

bude v Maďarsku 30.4.-2.5. a v dostizích v Německu 3.-5.9. 

6. Nominace na ME v roce 2021 

DaCK rozhodla, že i přes brzký termín konání ME, se nominační kritéria budou řídit Národním 

dostihovým a coursingovým řádem. Tzn. vypadne kritérium umístění na 1.-6. místě na MS/ME, 

jelikož se akce v roce 2020 nekonají. Nominační závody na ME v coursingu budou vypsány tři v 

březnu 2021. Hojněji bude tedy využíváno kritérium umístění v CACILových závodech. Na ME 

v dostizích bude standardně vypsáno 6 nominačních závodů. 

7. Termínový kalendář na rok 2021 

DaCK obdržela od pořadatelů návrhy termínů závodů na rok 2021. V nejbližší době zpracuje 

návrh kalendáře, v červenci předloží P ČMKU termíny CACILových závodů a v srpnu po diskusi 

s pořadateli konečný návrh kalendáře 2021. 

8. Měření kohoutkové výšky  

V letošním roce proběhla doposud dvě měření – v únoru v Dobrém Poli (přihlášeno 33 psů, 

z toho jeden odstoupil) a 5.7. při dostihu v Lednici (přihlášeno 50 psů, z toho jeden odstoupil). 

Další měření se bude konat 26.9.2020 v Mladé Boleslavi. 

DaCK diskutovala názor, že není vhodné provádět měření v den dostihu, jelikož dochází ke 

komplikacím pro pořadatele i pro závodníky. Pro rok 2021 budou po dohodě s pořadateli 

dostihů navrženy termíny v rámci tréninků, kde je menší počet lidí a výsledky měření neovlivní 

kategorie aktuálního dostihu. Na případné přeřazení psa bude mít majitel i pořadatel časový 

prostor.  



Dále byla diskutována vhodnost provádět měření veřejně, aby se předešlo spekulacím o 

výsledcích měření. Zástupci DaCK, kteří jsou přítomni měření (administrátorka a předseda 

DaCK), tuto možnost zavrhli jako nevhodnou. 

Předseda DaCK byl v loňském roce pověřen zpracováním evidence měření WH a IG dle 

požadavků CdL. Tuto evidenci nezpracoval, k dispozici má pouze interní evidenci, kterou vede 

V. Bejčková. Delegátka v CdL musí odeslat platnou verzi, která však není k dispozici. 

9. Dostihový a coursingový vítěz 2020 

DaCK dne 8.5.2020 požádala P ČMKU vzhledem k redukci počtu závodů o udělení výjimky 

z Národního dostihového a coursingového řádu. P ČMKU tuto výjimku na svém zasedání dne 

16.7.2020 schválilo. Vyhlášení vítězů DaCK plánuje oddělit od tradičního spojení se Šampionem 

šampionů (který se bude konat v rámci MVP Brno) a vyhlášení uskutečnit na samostatné akci, 

která se bude konat v lednu 2021. 

10. Řády a směrnice 

V průběhu podzimu 2020 DaCK připraví návrh změn Národního dostihového a coursingového 

řádu. Tento návrh bude neoficiálně publikovat k připomínkování na webových stránkách DaCK. 

Na základě připomínek zpracuje oficiální návrh, který projde standardním schvalovacím 

procesem ČMKU.  

V návaznosti na NŘ bude publikován i řád o jmenování rozhodčích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Richterová 
Za správnost: Vít Černý 
  

 


