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ZMĚNY DOSTIHOVÉHO ŘÁDU PLATNÉ PRO ROK 2018
Změny Dostihového řádu platné pro rok 2018 schválené na jednání Rady Jockey Clubu ČR dne 23.
února 2018. Změny jsou v textu příslušného ustanovení DŘ vyznačeny kurzívou (resp. přeškrtnutým
písmem).
§ 36 – doplnění chybějícího symbolu § (návrh sekretariátu JC ČR)
§ 36
Po zveřejnění listiny oznámení hmotností nesmí být hmotnostní zatížení měněna s výjimkou
zřejmého omylu a případů uvedených v § 234 Dostihového řádu.

§ 62 – zpřesnění textu ustanovení (návrh sekretariátu JC ČR)
Vedoucí sboru pořadatelů
§ 62 Vedoucí sboru pořadatelů organizuje práci jemu podřízeného pořadatelského sboru,
personálu u startovacích boxů a zajišťuje přítomnost lékařské ou služby na závodišti, veterinární a
podkovářskou službu.
Připravenost všech uvedených složek k výkonu funkcí hlásí neprodleně dostihovému
tajemníkovi, stejně jako veškeré skutečnosti, které brání řádnému výkonu práce jemu podřízených
osob a lékařské, veterinární nebo podkovářské služby.
§ 150 – ztráta nároku na jízdné v důsledku nedodržení kurzu dostihu (návrh sekretariátu JC ČR)
§ 150
Nárok na jízdné vzniká jezdci z povolání po odvážení do dostihu. Pak jej ztratí pouze tehdy,
když:
a) dostihová komise uvede ve výsledku dostihu, že kůň se nezúčastnil dostihu v důsledku zavinění
jezdce, nebo
b) dostihová komise koně po dostihu diskvalifikuje nebo přesune z platného místa v důsledku
zavinění jezdce, nebo
c) dostihová komise uvede ve výsledku dostihu, že kůň nedokončil dostih z důvodu nedodržení kurzu
dostihu v důsledku zavinění jezdce.
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§ 157 – úprava systému úlev (návrhy od RK A ČASCH, po úpravě vyplývající z diskuze na jednání
Rady JC ČR, vzhledem k jejich zásadním odlišnostem byly úpravy pro každý typ dostihů uvedeny
zvlášť)
§ 157
a)

V rovinových dostizích vyhrazených jezdcům žákům mají jezdci žáci, kteří ještě nezvítězili
ve třech dostizích, hmotnostní úlevu 3,5 kg. V ostatních rovinových dostizích mohou jezdci
žáci požadovat úlevu 5 kg, pokud nezvítězili ve 3 dostizích, 3,5 kg, pokud nezvítězili v 15
dostizích, 2,5 kg pokud nezvítězili ve 30 dostizích, a 1,5 kg, pokud nezvítězili ještě v 50
dostizích.
Jezdci mají ve všech rovinových dostizích hmotnostní úlevu 2,5 kg, pokud nezvítězili ještě ve
30 dostizích, a úlevu 1,5 kg, pokud nezvítězili ještě v 50 dostizích.
V rovinových dostizích určených pro jezdce amatéry mají jezdci amatéři hmotnostní úlevu 3,5
kg, pokud nezvítězili ještě v pěti dostizích, a 2,5 kg, pokud nezvítězili ještě v deseti dostizích.
V rovinových dostizích, kterých se účastní jezdci z povolání, mají jezdci amatéři hmotnostní
úlevu 5 kg, pokud nezvítězili ve 3 dostizích, 3,5 kg, pokud ještě nezvítězili v 15 dostizích, 2,5
kg pokud ještě nezvítězili ve 30 dostizích, a 1,5 kg, pokud ještě nezvítězili v 50 dostizích. Po
50. vítězství ztrácejí nárok na úlevu.
b)
V překážkových dostizích vyhrazených jezdcům žákům mají jezdci žáci, kteří ještě
nezvítězili ve třech dostizích, hmotnostní úlevu 3,5 kg. V ostatních překážkových dostizích
mohou jezdci žáci požadovat úlevu 5,0 kg, pokud nezvítězili v 10 dostizích, 3,5 kg, pokud
nezvítězili ve 30 dostizích, a 1,5 kg, pokud nezvítězili ještě v 50 dostizích.
Jezdci mají ve všech překážkových dostizích hmotnostní úlevu 4,0 kg pokud ještě nezvítězili
v 10 dostizích, 2,5 kg, pokud nezvítězili ještě ve 30 dostizích a úlevu 1,5 kg, pokud nezvítězili
ještě v 50 dostizích.
V překážkových dostizích určených pro jezdce amatéry mají jezdci amatéři hmotnostní úlevu
3,5 kg, pokud nezvítězili ještě v pěti dostizích, a 2,5 kg, pokud nezvítězili ještě v deseti
dostizích.
V překážkových dostizích, kterých se účastní jezdci z povolání, mají jezdci amatéři
hmotnostní úlevu 5,0 kg, pokud ještě nezvítězili v 10 dostizích, 3,5 kg pokud nezvítězili ve 30
dostizích, a 1,5 kg, pokud ještě nezvítězili v 50 dostizích. Po 50. vítězství ztrácejí nárok na
úlevu.
Při stanovení počtu vítězství se rozlišují vítězství dosažená v rovinových a překážkových dostizích.
§ 234 – snížení automatického přívažku na vítězství v handicapových dostizích (návrh RK)
§ 234
Jestliže v době od oznámení startujících koní do doby startu dostihu, pro který byla
hmotnostní zatížení stanovena, kůň zvítězil, zvýší se mu hmotnostní zatížení v handicapovém dostihu
o 4 6 kg.
§ 246 – prodloužení minimální distance dostihů pro dvouleté koně (návrh RK)
§ 246
Pro dvouleté koně nesmí být pořádány dostihy dříve než 1. května a délka dostihu do 31.
července nesmí přesahovat 1400 m. Po 31. červenci smí být pořádány dostihy pro dvouleté až do
délky dostihu 1600 m včetně, a po 30. září do délky 1800 m včetně a po 31. říjnu do délky 2 000 m
včetně.
Dostihy dvouletých se staršími koňmi smí být vypsány na vzdálenost maximálně 1400 m, a
to až po 31. červenci.
Pro dvouleté koně smí být handicapové dostihy pořádány až po 30. červnu.
Pro dvouleté a starší koně nesmí být vypisovány společné handicapové dostihy.
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§ 293 – sjednocení úpravy s ustanovením § 292 (návrh LK)
§ 293 Žádný kůň zapsaný na tréninkové listině trenéra nesmí mít ve svých tkáních, tělních tekutinách
nebo exkretech zakázanou látku, pokud není tato látka podávána podle předpisu veterináře
z léčebných důvodů.
Přestupku proti ustanovením DŘ se dopustí každý, kdo takovou látku aplikuje, o aplikaci se pokusil, u
ní spolupůsobil nebo ji umožnil.
Přestupku proti ustanovením DŘ se dopustil trenér dostihových koní, jestliže je takováto látka
prokázána u koně, kterého trénuje.
Jockey Club ČR má právo kdykoli nařídit odběr potřebných biologických vzorků kterémukoli koni
uvedenému na tréninkové listině kteréhokoli trenéra dostihových koní. Pokud trenér nebo majitel
odběr vzorku u vybraného koně odmítne nebo znemožní, bude takový kůň považován za koně s
pozitivním nálezem zakázané látky.
§ 302 – změna osoby nesoucí odpovědnost za nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu (návrh vyplynul
z diskuze v rámci jednání Rady JC ČR)
Neúčast koně, který byl oznámen jako startující, v dostihu
§ 302
Každý kvalifikovaný kůň, který byl oznámen do dostihu jako startující, se musí zúčastnit
dostihu (s výjimkou včasného stažení oznámení podle ustanovení § 267 DŘ) a koně, který byl z účasti
v dostihu vyloučen (podle § 281 DŘ).
Pokud se kterýkoliv kůň, který byl oznámen jako startující, dostihu nezúčastní, pak jeho
majitel trenér bude postižen sankcí podle tohoto Dostihového řádu. Jestliže však:
a)
majitel a/nebo jeho zástupce podle úsudku dostihové komise dostatečně doloží, že neúčast
koně byla vyvolána okolnostmi, které nebylo v silách majitele (a/nebo jeho zmocněnce) nebo trenéra
ovlivnit, dostihová komise upustí od postihu,
b)
koni bylo znemožněno startovat pořadatelem dostihů z toho důvodu, že jeho majitel je
uveden na seznamu dlužníků. V takovém případě bude sankcí postižen majitel,
b c)
dostihová komise usoudí, že neúčast koně v dostihu je zaviněna neúctou majitele k zájmům
dostihové veřejnosti nebo jinými trestuhodnými motivy trenéra, majitele nebo jeho zástupce, pak může
dostihová komise:
bca)
majitele nebo jeho zástupce nebo trenéra postihnout maximální sankcí, kterou jí
umožňuje uložit Dostihový řád za přestupek proti ustanovení Dostihového řádu,
bcb)
dostihová komise může rozhodnout předat záležitost pořádkové komisi,
c d)
majitel, jeho zástupce nebo trenér oznámí neúčast koně v dostihu v době mezi termínem
uzávěrky oznámení startujících koní a 10:00 hod. v den konání dostihu, upustí dostihová komise od
postihu. Neúčast koně v dostihu může být oznámena do posledního pracovního dne předcházejícího
dni konání dostihu, buď pořadateli nebo Jockey Clubu ČR a v době mezi 9:00 a 10:00 hod. v den
konání dostihu pořadateli. Pořadatel uvede v organizačních ustanoveních, jakým způsobem mu bude
oznámení nestartujících koní předáno.
§ 310 – fixace momentu, kdy kůň musí mít nasazeny nahlášené pomůcky (návrh sekretariátu JC ČR)
§ 310
Kůň může být do dostihu vybaven pomůckami (stínidly nebo lícním/i beránkem/ky), která
zabraňují výhledu nebo jej omezují. Kůň může mít fixován jazyk fixačním materiálem, který splňuje
kritéria stanovená v ustanovení § 303. Použití stínidel, beránku/ů, fixace jazyka musí být uvedeno na
oznámení startujících koní.
Pokud kůň nebyl vybaven pomůckami uvedenými na oznámení startujících koní, popřípadě
bylo ohlášeno jejich sejmutí na základě dodatečné žádosti nejpozději při hlášení změn v Dostihovém
programu, bude trenérovi koně uložena sankce, resp. příslušný poplatek.
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Pokud kůň byl vybaven pomůckami uvedenými v tomto ustanovení, které nebyly ohlášeny
při oznámení startujících koní, popřípadě byly ohlášeny až na základě dodatečné žádosti nejpozději
při hlášení změn v Dostihovém programu, bude trenérovi koně uložena sankce, resp. příslušný
poplatek.
Všechny nahlášené pomůcky musí mít kůň nasazeny nejpozději v momentu vydání pokynu
rozhodčího u startu k opuštění paddocku.
§ 364 – zrušení výjimky pro Velkou pardubickou (návrh ČASCH)
§ 364
Povinností jezdce v průběhu dostihu je:
…
g)
po pádu koně nebo jezdce nepokračovat v dostihu. Výjimku jednoho pádu jezdce lze udělit v
propozicích pro Velkou pardubickou,
…
§ 366 – zrušení duplicitního ustanovení, tato materie je upravena v ustanovení § 430
§ 366
(zrušen) V rovinovém dostihu bude kůň, který nedosáhl distančního mezníku v okamžiku,
kdy první kůň probíhá cílem, diskvalifikován.
§ 429 - Návrh na implementaci nového modelového pravidla o omezování / zasahování do DŘ
§ 429
a)

Orgány dostihového provozu jsou povinny diskvalifikovat koně v případech, kdy:
nebyl do dostihu přihlášen a oznámen jako startující v souladu s ustanoveními DŘ, nebo se
dostihu zúčastnil v rozporu s podmínkami propozic dostihu,
b)
pokud došlo k přestupku proti ustanovením Dostihového řádu o vážení jezdců před dostihem,
o průběhu dostihu nebo o vážení jezdců po dostihu,
c)
došlo k podvodům nebo úmyslnému klamání, nebo kůň měl v době dostihu ve svých tkáních,
tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku nebo u něj bylo prokázáno použití
zakázané praktiky.
Pokud má být kůň diskvalifikován proto, že v dostihu nesl hmotnostní zatížení, které bylo v rozporu
s propozicemi dostihu, není skutečnost, že kůň nesl v dostihu vyšší hmotnostní zatížení, než mu
ukládaly propozice dostihu, důvodem k diskvalifikaci.
Kůň bude diskvalifikován proto, že v průběhu dostihu tísnil, strkal, najížděl, narážel na jiného koně,
nebo jej křižoval, pokud tato skutečnost měla dle mínění dostihové komise v řízení o protestu nebo
dostihového soudu v odvolacím řízení vliv na výsledek dostihu. V těchto případech mohou dostihová
komise nebo dostihový soud rozhodnout, jestli kůň bude diskvalifikován zcela nebo bude pouze
přesunut za poškozené koně.
Pokud podle názoru příslušného orgánu dostihového provozu (dostihové komise nebo dostihového
soudu), kůň nebo jeho jezdec způsobí výše uvedené omezení a tento kůň dostih dokončí před
poškozeným koněm, avšak bez ohledu na tento incident by poškozený kůň viníka incidentu neporazil,
pořadí dosažené na dráze zůstane nezměněno.
Pokud podle názoru příslušného orgánu dostihového provozu (dostihové komise nebo dostihového
soudu), kůň nebo jeho jezdec způsobí výše uvedené omezení a tento kůň dostih dokončí před
poškozeným koněm, avšak nebýt tohoto incidentu by poškozený dostih dokončil před viníkem
incidentu, bude viník přesunut bezprostředně za poškozeného koně.
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Příslušné orgány dostihového provozu (dostihová komise nebo dostihový soud) koně z dostihu
diskvalifikují úplně, pokud dospějí k závěru, že si jeho jezdec při jízdě počínal nebezpečným
způsobem (způsobil závažné omezení jiného koně úmyslně anebo si počínal způsobem, který by
mohl ohrozit bezpečnost jiného koně anebo jezdce).
Startuje-li v dostihu více koní téhož majitele a jeden z nich se chová způsobem uvedeným v tomto
odstavci, přičemž je to ku prospěchu jiného koně téhož majitele, mohou být diskvalifikováni všichni
koně tohoto majitele.
§ 430 – diskvalifikace pro opuštění dráhy (přesun z DÚ, návrh ČASCH)
§ 430
Bez podání protestu bude diskvalifikován kůň, který v rovinovém dostihu nedosáhl
distančního mezníku v okamžiku, kdy první kůň probíhal cílem. Bez podání protestu bude
diskvalifikován i kůň, který v průběhu dostihu opustí dostihovou dráhu (např. na závodišti, na kterém
není dostihová dráha oddělena od tréninkové pískové dráhy bariérou, v průběhu dostihu vstoupí do
písku).
§ 438 – změna okamžiku účinnosti sankcí odnětí licence (návrh AČTJ) – návrh zapracován
§ 438
Odnětí licence je účinné devátý první kalendářní den následující po posledním dostihovém
dni, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (netýká se dlouhodobých
přihlášek), nejsou-li na žádný dostihový den zveřejněny přihlášky je účinné devátý kalendářní den po
dni uložení sankce. Tím není dotčen odkladný účinek odvolání. Na návrh postiženého může začít
účinnost těchto sankcí již dnem následujícím po dni uložení sankce. Návrh může být zamítnut, pokud
odůvodnění uvedené postiženým není shledáno závažným
§ 466 – zrušení pětidenní lhůty pro projednání odvolání dostihovým soudem (návrh LK)
§ 466
Dostihový soud projedná odvolání bez zbytečného odkladu do pěti pracovních dnů od
obdržení odvolání. O předmětu sporu jedná Dostihový soud ústně. Dostihový soud musí projednat
předmět sporu a všechny předložené důkazy. Musí přizvat rovněž všechny zúčastněné, pokud je to
nutné k objasnění předmětu sporu. Postiženým je nutné oznámit projednávání odvolání a je jim
rovněž nutné dát možnost (na jejich vlastní náklady) účastnit se projednávání odvolání.
§ 470 – úprava podmínek pro podání odvolání (návrh AČTJ) – návrh upraven LK a doplněn na jednání
Rady JC ČR (analogicky bude upravena i definice odvolání v řízení o přestupcích obsažená v
ustanovení § 1 DŘ)
§ 470 Každý, komu dostihová komise uložila finanční sankci vyšší než 2000,- Kč a vyšší, sankci
odnětí jezdecké licence na dobu delší jak dva jeden dostihovýé deny nebo sankci odnětí licence
trenéra, nebo sankci distancování na dobu delší než dva týdny, stejně jako každý komu uložila
Pořádková komise finanční sankci vyšší než 4000,- Kč a vyšší, sankci odnětí jezdecké licence na
dobu delší jak tři dostihové dny nebo sankci zákaz činnosti při dostizích, odejmutí oprávnění pořádat
dostihy, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje, odnětí licence trenéra, služebního
průkazu, distancování, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu nebo zrušení registrace
dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, se může písemně odvolat k Dostihovému soudu. Odvolání
má odkladné účinky.
Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k dostihovému
soudu.
Na odvolací řízení se vztahují přiměřeně ustanovení paragrafů 465 - 469 DŘ.
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DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ V DOSTIHOVÉM PROVOZU PRO ROK 2018
1. Obecné podmínky:

a) Tato Doplňující ustanovení byla vydána k doplnění ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů dne 5. 3. 2018
b) Cvalové dostihy jsou zařazeny do pěti kategorií. Dostihy, kterým byl přiznán statut NL, L nebo Gd, jsou dostihy I. kat.
c) Koně zahraničních majitelů mohou startovat ve všech dostizích, ve kterých splňují podmínky stanovené propozicí
dostihu a těmito Doplňujícími ustanoveními.
d) Vyjmenované platby v dostihovém provozu tj. vydání nebo prodloužení dostihových licencí, registrace stájí,
dostihových barev a koní do dostihových stájí, minimální jízdné, podíl trenérů a jezdců na výhrách koní, poplatky za
povolení dle DŘ a sankce za porušení DŘ a DU je možno provádět pouze prostřednictvím Zúčtovacího centra (ZC).
Ostatní platby ve prospěch a na účet Jockey Clubu ČR lze hradit prostřednictvím ZC pouze po domluvě s pověřeným
pracovníkem JC ČR.
e) Majitelská prémie je obnos uvedený v propozici, rozdělený pro jednoho až tři umístěné, který obdrží majitelé koní
tuzemského chovu nejlépe umístěných na platných místech.
Majitelské ani chovatelské ani jiné prémie (bonusy) nejsou součástí ceny dostihu, ani celkové výhry nebo celkového
zisku koně a koně proto nejsou za získané prémie penalizováni.
f) Členové Rady JCČR jsou pověřeni kontrolou dostihových zařízení, při provádění kontroly se prokazují odznakem Rady
JCČR.
g) Rovinové dostihy Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České derby, Oaks, St.Leger, Velká cena Prahy, Velká cena českého
turfu, Svatováclavská cena, Cena zimního favorita a Cena zimní královny jsou otevřeny pouze pro anglické plnokrevníky
z uznaných plemenných knih a NTB registru. Klasické dostihy jsou otevřeny pouze pro hřebce a klisny.
2.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Povinnosti pořadatele:

Pořadatel předloží JCČR závaznou verzi termínů dostihových dnů a návrh propozic dostihů dle pokynů JCČR. Návrh
propozic pro překážkové dostihy předkládaný pořadatelem musí být schválen ČASCH.
Pořadatel nebo jeho statutární zástupce svým podpisem potvrdí, že bude bez výhrad respektovat Dostihový řád
a ostatní předpisy vydané JCČR a uzavře s JCČR Smlouvu o zajištění dostihového provozu. Bez uzavření této
smlouvy nelze pořádat dostihy.
Pořadatel se zavazuje dodržovat exkluzivitu názvů dostihů: názvy klasických dostihů, Memoriál Vlastimila Smolíka,
Memoriál Dr. Frankenbergera, Velká květnová cena, Cena Jezdectví, Zlatý pohár, Cena Jockey Clubu, Lázeňská
míle, Cena zimního favorita, Cena zimní královny, Cena prezidenta republiky, Velká cena Prahy, Velká cena
českého turfu, Svatováclavská cena, Gerschův memoriál, Velká pardubická steeplechase, Cena Labe, Cena Vltavy,
Memoriál kpt. Rudolfa Poplera, Cena ČASCH, Stříbrná trofej, Křišťálový pohár, Zlatá spona tříletých, Prvomájová
steeplechase, Velká mostecká steeplechase, Velká slušovická steeplechase.
Pořadatel je povinen dodržet předepsané veterinární podmínky a upozorní majitele v organizačních ustanoveních nebo
jiným vhodným způsobem na termín (den a čas), kdy bude zajištěna veterinární služba pro přejímku při vykládce koní.
Dále zabezpečí provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu.
Celková cena dostihu je dělena na pět platných míst: 50 % - 23 % - 15 % - 7 % - 5 % vyjma dostihy s dlouhodobými
přihláškami a kvalifikačních dostihů pro Velkou pardubickou, ve kterých může být celková cena dostihu dělena na sedm
míst: 40 % - 22 % - 14 % - 10 % - 7 % - 4 % - 3 %
Pořadatel uvede v organizačních ustanoveních telefonní spojení na osobu, která je oprávněná přijmout ohlášení
neúčasti koně v dostihu (DŘ § 302 d) v den konání dostihů mezi 9:00 - 10:00 hod (bez uvedení důvodu a sankce).
Pořadatel zajistí, aby mohla Dostihová komise v nutném případu (ležící kůň nebo jezdec v dostihové dráze) zastavit
dostih výrazným zvukovým signálem (siréna). O charakteru signálu budou jezdci předem informováni.
Pořadatel rovinových dostihů na závodišti kategorie A zajistí vyznačení čtyřistametrových úseků pro měření mezičasů
takovým způsobem, aby označení bylo dostatečně viditelné ze stanoviště cílové kamery.
Slavnostní přehlídka může být vypsána pouze v dostizích vyjmenovaných v bodu 2 c.

3. Povinnosti majitele dostihové stáje a trenéra:
a)

Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen ohlásit tajemníkovi změny v DP nejpozději 1,5 hod před plánovaným
startem prvního dostihu.
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b)

c)
d)
e)

Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen předložit zástupci pořadatele (dostihovému tajemníkovi nebo službu
konajícímu veterináři) Průkaz koně k ověření veterinárních záznamů nejpozději 1,5 hod před plánovaným startem
dostihu, kterého se kůň účastní, není-li Krajskou veterinární správou ve veterinárních podmínkách pro dané
závodiště stanoveno jinak. V této době již dotčený kůň musí být fyzicky přítomen na závodišti. Kůň, jehož totožnost a
veterinární záznamy nelze ověřit, bude z dostihu vyloučen. Takto vyřazený kůň bude posuzován jako nezdůvodněně
škrtnutý.
Majitel, trenér nebo jejich zástupce je povinen zúčastnit se předávání cen v korektním oděvu. Jezdec je povinen
zúčastnit se předávání cen v dresu majitele vítězného koně.
Má-li majitel registrovaný JCČR koně registrovaného zahraniční dostihovou autoritou (trénovaného v zahraničí) je
tento kůň posuzován jako kůň zahraniční a může se zúčastnit dostihů, které jsou pro zahraniční účastníky otevřeny,
za podmínek, které platí pro účast koní zahraničních majitelů.
Jestliže majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen vyžádat si od
příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději
k termínu uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí
nebude jezdec na OSK přijat.

4. Zahraniční majitel:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

Žádost o registraci dostihové stáje zahraniční fyzické nebo právnické osoby musí být doložena souhlasem zahraniční
dostihové autority podle státní příslušnosti žadatele.
Zahraničnímu majiteli bude dle platných právních předpisů z výher odečtena srážková daň, pokud nedodá daňový
domicil. Plátce DPH musí dodat při první přihlášce VAT number.
Na koně zahraničních majitelů, kteří jsou registrováni Jockey Clubem ČR (trénované na území ČR držitelem tuzemské
licence trenéra dostihových koní) je pohlíženo jako na koně českých majitelů.
Přihlašovatel koně (majitel, trenér ap.) registrovaného zahraniční dostihovou autoritou je povinen v přihlášce uvést
kompletní údaje o koni pro zavedení do databáze (pokud již v ČR nestartoval) a uvést nezbytné údaje pro Zúčtovací
centrum o majiteli a trenérovi (na stránkách www.dostihyjc.cz jsou tiskopisy pro přihlášky a OSK a bankovní detaily).
Bez výše uvedených náležitostí je přihláška neplatná. Do uzávěrky přihlášek nebo do termínu posledního škrtání musí
přihlašovatel dodat JCČR kompletní dostihovou kariéru koně s aktuálním handicapem nebo mezinárodním
hodnocením, potvrzenou řídící dostihovou autoritou v příslušné zemi a zabezpečit u ní dodání RCN tj. Potvrzení pro
start v zahraničí k termínu OSK. Kariéru koně je přihlašovatel povinen aktualizovat k datu OSK.
Jestliže zahraniční majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen
si od příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději k termínu
uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí nebude
jezdec na OSK přijat.
Koně registrovaní dostihovou autoritou Slovenské republiky nemusí mít při startu v ČR RCN a dostihová kariéra koně
je požadována pouze tehdy, startoval-li kůň mimo území ČR a SR.
Údaje pro Zúčtovací centrum jsou však povinné.
Pro koně registrované zahraniční autoritou v rovinových dostizích platí, že v dostizích s penalitami platí
pravidla dle čl. 10 A a 10 B, zatímco v handicapech platí pravidla dle čl. 10 C a 11.
Majitelům koní registrovaných zahraniční dostihovou autoritou bude odečteno 5 % z vyhrané částky na náklady spojené
s účastí zahraničního koně.

5. Podmínky pro registraci dostihových koní
a)
b)

Všechny náležitosti pro registraci dostihových koní se řídí metodikou "Hlášení v dostihovém provozu" - VČT 4/2018.
Dostihový kůň musí být zaregistrován do stáje nejméně 14 dnů před podáním první přihlášky do dostihu.
Všechny náležitosti pro registraci importovaných koní se řídí pokyny k registraci importovaného koně – VČT 4/2018.

6. Podmínky pro start jezdců a povinnosti jezdce při startu v zahraničí:
a)

Jezdci, jezdci žáci a jezdci amatéři, kteří mají dostihovou licenci vystavenou zahraniční dostihovou autoritou, mají
hmotnostní jezdeckou úlevu dle platných pravidel v ČR, avšak pouze v případě, že dodají na JCČR oficiální
aktuální jezdeckou kariéru potvrzenou autoritou, která jim vydala jezdeckou licenci a svoje čestné prohlášení o
počtu aktuálně dosažených vítězství (zvlášť pro rovinové a překážkové dostihy). Bez předložení těchto dokladů
nebude jezdci úleva poskytnuta. Tyto doklady nemusí předkládat jezdci, kterým licenci vystavila slovenská
dostihová autorita.
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

Cizí státní příslušníci dlouhodobě angažovaní trenéry s tuzemskou licencí musí požádat JCČR o vydání jezdecké
dostihové licence. Žádost je nutno doložit mimo jiné potvrzením řídící dostihové autority země, která vydala poslední
jezdeckou licenci, o vrácení licence, o beztrestnosti a o dosavadní jezdecké kariéře. Od osob ze zemí mimo EU je navíc
vyžadována ověřená kopie povolení k pobytu v ČR a pracovního povolení.
Pokud jezdec, který je držitelem tuzemské dostihové licence, zvítězí v zahraničí na koni, který není registrovaný jako
dostihový JC ČR, je povinen vítězství ohlásit nejpozději následující pracovní den Jockey Clubu ČR v případě, že v
daném druhu dostihu (na rovině nebo na překážkách) ještě nedosáhl 50 vítězství.
Minimální jízdné profesionálních jezdců dle DŘ § 149 (bude propláceno prostřednictvím ZC):
rovinové dostihy
překážkové dostihy
kat. III. - V.
kat. I. a II.
kat. III. - V.
kat. I. a II.
Jezdec 50 a více vítězství
500 Kč
900 Kč
600 Kč
1000 Kč
Jezdec do 50 vítězství
350 Kč
900 Kč
450 Kč
1000 Kč
Jezdec-žák
175 Kč
450 Kč
225 Kč
500 Kč
Poplatek ve prospěch SČADJ za angažovaného jezdce amatéra je ve stejné výši jako za jezdce žáka, v dostizích pro
jezdce amatéry nebudou poplatky odváděny. V případě vítězství nebo umístění koně s amatérským jezdcem bude ve
prospěch SČADJ odvedeno 5 % z příslušné ceny dostihu, tato částka bude odváděna na příslušný účet spravovaný
Jockey Clubem ČR v rámci Zúčtovacího centra a bude použita na financování dostihů vypsaných pro jezdce amatéry.
Rozdělení cen za vítězství a umístění v dostizích probíhá následujícím způsobem:
- majitel vítězného nebo umístěného koně – 85 % z příslušné části ceny dostihu
- jezdec vítězného nebo umístěného koně – 5 % z příslušné části ceny dostihu
- trenér vítězného nebo umístěného koně – 10 % z příslušné části ceny dostihu
Do ceny dostihu nejsou započítávány majitelské ani jiné prémie.
Trenéři pověřeni AČTJ doporučovat vydání dostihových licencí: Holčák František, Chaloupka Jiří, Luka Václav ml.,
Neuberg Filip, Olehla Čestmír, Popelka Stanislav, Sůrová Pavlína, Váňa Josef st.
Mladý jezdec
Pro překážkové dostihy - jezdec, který nedosáhl 50 vítězství na překážkách.

7. Snižování počtu startujících koní
maximální počty startujících koní:
Závodiště
Rovina
Praha
16 boxy
Karlovy Vary
12 boxy
Mimoň
12
Most
16 boxy
Pardubice
12 boxy
Benešov
Brno-Dvorska
Kolesa
Lysá/L
Netolice
Slušovice
Světlá Hora
a)
b)

12
12 (boxy)
12
14 (boxy)
12
12 boxy
10

p.p.
14
Otočné umělé skoky 14
12
18 Živé ploty
3l. 14
4+ 16
12
14
10

stch
14
18
16

stch c.c.

4 l., 4 a 5 l. 16
4+ ,5+,6+ 20; L 25

12, nad 4000 m 14
14
14
16
16
16
14

Kůň, který startoval a nemá stanovený handicap, je považován za koně s nejnižším handicapem.
Nemá-li kůň handicap v ČR, bude mu handicaperem přidělen eliminační handicap pouze pro potřebu
snižování počtu startujících koní. Handicaper musí obdržet od majitele (trenéra)
ba) aktuální dostihovou kariéru potvrzenou zahraniční dostihovou autoritou
bb) hodnocení handicapera ze zahraničí, potvrzené zahraniční dostihovou autoritou, jestliže kůň takového hodnocení
dosáhl, nebo mezinárodní klasifikaci
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Je-li třeba stanovit eliminační handicap, handicaper jej stanoví do 24 hodin před OSK a zveřejní jej na internetu.
Změní-li se k termínu OSK výše eliminačního handicapu na základě dosažených výsledků (start koně po
uzávěrce
přihlášek), handicaper tuto změnu zveřejní na startovní listině a internetu.
Jestliže handicaper nemá dostatek podkladů pro stanovení eliminačního handicapu, je kůň považován za koně bez
handicapu.
c) V dostizích s dlouhodobými přihláškami (JCK, VJC, Derby, Oaks, StL, VP) budou eliminováni všichni oznámení koně
dle DŘ § 281 a), avšak 60 % startovních míst je rezervováno pro koně majitelů registrovaných JCČR (tj. při šestnácti
startovacích boxech 10 míst, při dvanácti startovacích boxech 8 míst).

8. Penalizování koní a výpočet hmotnosti
a)

b)
c)

Penality jsou koním počítány za penalizační období ke dni startu.
Penalizační období:
- do 30. 6. 2018 vždy od 1. dne stejného měsíce 2017 (tzn. např. pro všechny dubnové dostihy 2018 „od 1. 4. 2017“).
- od 1. 7. 2018 vždy od 1. dne následujícího měsíce 2017 (tzn. např. pro všechny srpnové dostihy 2018 „od 1. 9. 2017“).
Za výpočet hmotnosti v dostizích mimo handicapy odpovídá osoba, která koně do dostihu přihlašuje. Oprava chybně
vypočítané hmotnosti na přihláškách musí být provedena písemně do termínu OSK.
Oprava chybně vypočteného hmotnostního zatížení: každou žádost o opravu bude DK řešit v řízení o přestupku
(dle DŘ § 457), a to i v případě, bude-li žádost podána podle § 290 DŘ. DK provede šetření dle dostupných informací
a odpovědnou osobu postihne odpovídající sankcí, případně postoupí případ Pořádkové komisi. Žádosti o opravu může
být vyhověno pouze v těchto případech:

ca) vznikl-li chybný údaj chybou zpracovatele startovní listiny a byl-li údaj na OSK v souladu s propozicí a ostatními ustanoveními D
cb) mohlo-li by bez opravy dojít k diskvalifikaci koně.
d)

e)

V případech nevyjmenovaných v předchozích odstavcích ponese kůň hmotnost uvedenou ve startovní listině
V překážkových dostizích I. – III. kat. jsou počítány zvlášť penality za steeplechase cross-country a zvlášť za ostatní
překážkové dostihy. V dostizích IV. a V. kat. jsou koně penalizováni za všechny překážkové dostihy dohromady,
s výjimkou překážkových dostihů čtyřletých, ve kterých se penality zvlášť za steeplechase cross-country a zvlášť za
ostatní překážkové dostihy rozlišují i v dostizích IV. kategorie.
Minimální hmotnost v rovinových dostizích je stanovena na 48 kg, v překážkových dostizích na 60 kg.

9. Přepočtová tabulka cen získaných v zahraničí:
STÁT
Evropská unie
Dánsko
Chorvatsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Polsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie

MĚNA
Euro
Dánská koruna - DKK
Kuna
Kanadský dolar - CAD
Forint - HUF
Norská koruna - NOK
Zlotý - PLN
Srbský dinár - RSD
Švédská koruna - SEK
Švýcarský frank - CHF
US dolar - USD
Libra - GBP

r. 2016

r. 2017
27,00
3,60
3,50
19,00
0,09
3,00
6,30
0,25
3,00
25,00
25,50
37,00

r. 2018
27,00
3,60
3,60
19,20
0,09
3,00
6,30
0,25
3,00
25,30
25,00
32,20

25,50
3,40
3,45
17,00
0,08
2,65
6,20
0,25
2,60
22,00
21,50
29,00

U států zde neuvedených, bude přepočtový koeficient stanoven komisí s ohledem na hodnotu a význam dostihu
Přepočtový koeficient může být v průběhu dostihové sezóny upraven, pokud dojde k výrazné změně oficiálního kurzu.
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10. Zařazení koní a podmínky startu – rovinové dostihy:

A. Dvouletí koně – s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) Debutující a nezvítězivší dvouletí mohou startovat v dostizích III. kategorie a vyšší.
b) Dostihy IV. kategorie jsou uzavřeny pro koně, kteří získali jednotlivou cenu 4 300 Kč a nestartovavší alespoň 1x
v dostizích III. kategorie.
c) Vítězové mohou startovat v dostizích těch kategorií, v nichž jim start umožní propozice dostihu a tato DU.
d) Vítězům dostihu s cenou 45000 Kč a vyšší (III. kategorie) není povolen opětovný start v dostihu III. kategorie.
e) Dostihy III. kategorie na závodištích C mohou být vypsány pouze tam, kde jsou k dispozici startovací boxy.
B. Tříletí a starší koně - s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) kteří mají v ČR handicap na rovině, mohou startovat ve všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a
těchto ustanovení.
b) importovaní nebo registrovaní v zahraničí, kteří nemají handicap na rovině v ČR, mohou startovat v dostizích III. kat.
a vyšší a budou penalizování za přepočtený zisk v zahraničí dle přepočtové tabulky (pokud je toto relevantní) plus
za ceny získané v ČR. Jestliže v r. 2018 získají handicap za platně absolvované dostihy v r. 2018, mohou startovat
ve všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a těchto ustanovení.
c) Jestliže v dostihu pro 3leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 3letý kůň, sníží
se základní hmotnost v dostihu na 58 kg.
d) Jestliže v dostihu pro 2 leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 2letý kůň, sníží
se základní hmotnost 3 letých koní v dostihu na 58 kg.
C. Handicapy:
V handicapových dostizích mohou startovat všichni koně, jakmile splní podmínky pro stanovení handicapu v ČR.
a) V handicapech mohou startovat koně, kteří mají k datu oznámení startujících koní stanoven handicap.
b) Je-li v propozici uveden Hdc+ nebo Hdc- a číslo, pak toto číslo vyjadřuje kilogramy, které se přičtou nebo odečtou
od handicapu k termínu oznámení startujících koní.

11. Podmínky získání klasifikace a handicapu v ČR:
a)
b)

c)
d)

Klasifikace je hodnocení koní po skončení dostihové sezóny za nejlepší výkon v sezóně a získá ji každý kůň, který v ČR
v hodnocené sezóně platně absolvoval dostih, nebo kůň registrovaný v ČR, který platně absolvoval dostih v zahraničí.
Handicap je hodnocení koní v průběhu dostihové sezóny a může jej získat kůň, registrovaný v ČR, SR, Německu,
Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který v hodnocené nebo minulé sezóně v uvedených zemích platně absolvoval
(ve výsledku dostihu je u jeho jména uvedeno pořadí v cíli) dva dostihy bez jakékoliv, tj. okamžité i následné,
diskvalifikace, nebo zvítězil. Takovému koni může handicaper zohlednit i případné další starty v ostatním zahraničí.
Koni registrovanému v ČR, může handicaper přidělit handicap okamžitě po splnění podmínek, koni, registrovanému
v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku může handicaper po splnění podmínek přidělit handicap při podání
přihlášky do dostihu v ČR.
Koni registrovanému v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který získal handicap v ČR a který absolvoval
svůj poslední start jinde než v ČR, bude handicap aktualizován po podání přihlášky do dostihu v ČR.
Pro všechny typy překážkových dostihů je veden společný handicap.

12. Podmínky pro start importovaných koní:
a)
b)

Importovaný kůň musí být nejméně 2 týdny před první přihláškou do dostihu zaregistrován do dostihového provozu a dostihové
stáje a je prokazatelně trénován na území ČR.(viz Metodika registrace koně v dostihovém provozu - VČT 4/2018).
Pro stanovení doby tréninku je rozhodné datum zaregistrování koně do dostihové stáje u JCČR a zaregistrování
na tréninkovou listinu trenéra, který je aktuálně držitelem příslušné licence.

13. Podmínky pro starty v zahraničí
a)

b)

Majitel nebo trenér, který se hodlá účastnit se svými koňmi dostihů v zahraničí, je povinen toto ohlásit JC ČR
na předepsaném tiskopisu nejpozději k termínu podání přihlášek, požádat zaslání dostihové kariéry a k termínu OSK
požádat o zaslání potvrzení pro start v zahraničí (RCN) pořadateli dostihů na konkrétní dostih. Za opožděné hlášení
nebo neohlášení zahraničního startu bude účtován poplatek
Trenér koně startujícího v zahraničí zajistí dodání výsledku dostihu JC ČR k doplnění kariéry. Kůň s neúplnou
kariérou se nesmí dál účastnit dostihů.
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14. Ostatní ustanovení
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

Je-li součástí propozice dostihu veterinární prohlídka, musí se jí zúčastnit všichni koně v dostihu startující, a to na místě
a v čase, který stanoví pořadatel. Veterinární prohlídce musí být přítomen majitel nebo jeho zmocněnec nebo trenér.
Kůň je předváděn na uzdečce a předvádějící musí být korektně oblečen. Veterinární prohlídku provádí veterinární
komise, jejíž složení navrhuje pořadatel a potvrzuje orgán schvalující propozici dostihu. Veterinární komise provádí
veterinární prohlídku všech koní startujících v dostihu, posuzuje jejich zdravotní stav a na závěr vystaví písemný
posudek o schopnosti či neschopnosti koní v dostihu startovat. Tento posudek je konečný a pro příslušnou dostihovou
komisi závazný.
Kůň, uvedený na startovní listině může být bezplatně škrtnut z dostihu nejpozději do 10 hod. v den konání dostihu,
později pouze ze zdravotních důvodů a trenér (majitel) je pak povinen dodat JCČR nejpozději do následujícího
pracovního dne do 12 hod. veterinární osvědčení. Majitel nezdůvodněně škrtnutého koně bude postižen sankcí.

Trenér či majitel, který angažuje do dostihu jezdce, jehož nezaměstnává nebo s nímž nemá dlouhodobou smlouvu,
je povinen uzavřít s ním "Dohodu o sjednání závazku" na určitý den, závodiště, dostih, koně a hmotnost, kterou kůň
v dostihu ponese. Tento doklad je pro DK rozhodující v případě posouzení důvodu při eventuální změně jezdce a podle
toho DK určí, komu přísluší poplatek či sankce.
Jezdec, uvedený na startovní listině může být nahrazen jiným jezdcem bez poplatku či sankce pouze ze zdravotních
důvodů. K tomu:
da) trenér či majitel je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské
potvrzení jezdce. Pokud tak neučiní, bude změna považována za nezdůvodněnou a majiteli bude účtován
poplatek ve prospěch pořadatele, nebo
db) jezdec je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské potvrzení.
Pokud tak neučiní, bude změna považována za nedodržení sjednaného závazku a jezdec bude postižen sankcí.
Změna jezdce z jiných důvodů je možná jako neodůvodněná za poplatek. Při jakékoliv změně jezdce je nutné dodržení
následující podmínky: nesená hmotnost se stanoví v souladu s propozicí dostihu a jezdeckou úlevou náhradního
jezdce, minimálně však ve výši zapsané v OSK (to znamená, pokud byla odečtena jezdecká úleva deklarovaného
jezdce a náhradní jezdec má úlevu menší nebo žádnou, musí být nesená hmotnost zvýšena na hodnotu odpovídající
propozici, jestliže však byl nahrazen jezdec bez úlevy nebo s menší úlevou nebo byla původnímu jezdci nahlášena
„přesváha“, potom zůstává v platnosti hmotnost uvedená v dostihovém programu)
Všichni vodiči koní v paddocku musí mít na rukávu číslo totožné s číslem koně, kterého vodí (za vrácení čísla
pořadateli ručí trenér).
Při vstupu do paddocku je nutný korektní oděv, pracovní či sportovní oblečení nebo krátké kalhoty nejsou přípustné.
Dostih s časným termínem přihlášek - dostih s termínem prvních přihlášek v době, kdy jsou přihlašovaní koně
ve věku ročka a ještě nejsou zaregistrováni v dostihové stáji. Oprávněnou osobou k podání přihlášky do tohoto dostihu
může být i chovatel takového koně. V ostatních případech je nutná registrace koně do registrované dostihové stáje
a přihlášení do tréninku trenérem vlastnícím odpovídající licenci.
Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní – o trvalé vyřazení koně z registru dostihových koní může JC ČR požádat
majitel na základě vlastního rozhodnutí a doporučení veterinárního lékaře. JC ČR provede záznam do průkazu koně a zveřejní
tuto skutečnost ve VČT. Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní se nemůže účastnit v ČR dostihů. Majitel koně je
povinen při prodeji koně toto sdělit novému majiteli.
Z evidence dostihových koní lze trvale vyřadit pouze koně, který byl registrován jako dostihový.
změna propozice pořadatelem po zveřejnění (vyjma ust. § 277 písm. c) DŘ ) bude projednána na základě písemné
žádosti, která musí být doručena na sekretariát JC ČR nejpozději týden před uzávěrkou přihlášek předmětného
dostihového dne. Projednání žádosti je zpoplatněno.
Pořadatelé na závodištích, která jsou vybavena startovacími boxy, mohou vypsat dostih IV. a V. kat. na vzdálenost
2 800 m a delší, startovaný praporkem nebo gumou.
Podmínky pro výkon funkce předsedy DK, člena DK, rozhodčího a dostihového tajemníka stanoví Jockey Club ČR
v Kariérním řádu, který je k dispozici ke stažení na www.dostihy.cz .

15. Ustanovení pro starty ze startovacích boxů

Absolvování zkoušky způsobilosti ke startu ze startovacích boxů musí být potvrzeno v průkazu koně. Provedení
zkoušky se řídí Metodickým pokynem k provádění přezkoušení koní ze způsobilosti ke startu z boxů. Metodický pokyn
a seznam osob oprávněných zkoušky provádět bude zveřejněn ve VČT.
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a)

b)
c)
d)

Koně, kterým bylo DK nařízeno přezkoušení ze způsobilosti startu z boxů, může přezkoušet pouze osoba k tomu
určená dle seznamu oprávněných osob: Hana Pancová (Velká Chuchle), Janatka Ivan (Karlovy Vary, Most) a MVDr.
Olehla Čestmír. Přezkoušení je zpoplatněno částkou 1000 Kč ve prospěch provozovatele boxů.
Koně, kterým bylo nařízeno přezkoušení ze způsobilosti ke startu z boxů, budou vedeni na seznamu problémových
koní. Ze seznamu problémových koní mohou být vyškrtnuti na návrh Dostihové komise.
Pořadatel dostihů zajistí:
- minimálně 6 pracovníků na pomoc při zavádění koní do startovacích boxů
- ohrazení prostoru za startovacími boxy pro vodění koní do okamžiku startu dostihu
- kapuce na zakrytí očí
- popruh s oky pro zavaděče k zavedení koně do startovacích boxů
Kůň zaváděný do startovacích boxů musí mít na uzdečce zaváděcí řemínek.
Kapuce nesmí být při zavádění jakkoli fixována
Potřebuje-li trenér k zavedení koně do boxu 2 zavaděče, uvědomí DK prostřednictvím dostihového tajemníka
nejpozději 1,5 hod. před startem prvního dostihu dne.

16. Poplatky a sankce za povolení dle DŘ nebo za porušení DŘ či Doplňujících ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nezdůvodněná změna jezdce (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna dresu (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna barvy čapky (poplatek – majiteli)
Opožděné hlášení změn v DP nebo opožděné předložení průkazu koně (poplatek –
trenérovi)
Osvobození od zkušebního cvalu a vedení ke startu (poplatek – majiteli)
Osvobození od slavnostní přehlídky (poplatek – majiteli)
Pomoc u startu / u startovacích boxů (poplatek – majiteli)
Žádost o poslední startovní číslo (poplatek - majiteli)
Nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu (sankce – majiteli)
Neoprávněné požádání o ochranu proti opětnému vyloučení na OSK (sankce –
přihlašovateli)
Ohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka – dodatečně při
změnách (poplatek – trenérovi)
Neohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka (sankce –
trenérovi)
Neohlášená změna dresu (sankce – majiteli)
Neohlášená změna barvy čapky (sankce – majiteli)
Nedodržení sjednaného závazku (sankce – jezdci)
Žádost o udělení výjimky z DŘ (poplatek ve prospěch JC ČR)
Pozdní hlášení nebo neohlášení zahraničního startu koně (poplatek ve prospěch JC ČR –
trenérovi)
Chybějící zaváděcí řemínek (sankce – trenérovi)
Pozdní příchod do paddocku (sankce – trenérovi)

17. Peněžní kauce při podávání protestů nebo odvolání

2500 Kč
500 Kč
200 Kč
1000 Kč
1500 Kč
5000 Kč
200 Kč
300 Kč
2500 Kč
2000 Kč
400 Kč
1500 Kč
1000 Kč
400 Kč
2500 Kč
3000 Kč
500 Kč
200 Kč
500 Kč

Pro rok 2018 je stanovena výše kauce na 3.000 Kč při protestu k Dostihové nebo Pořádkové komisi, při odvolání
k Dostihovému soudu stanovil předseda Dostihového soudu dle §465 DŘ pro rok 2018 výši zálohy na náklady spojené
s odvoláním ve výši 3.000 Kč.

18. Maximální výše peněžitých sankcí, které mohou udělit jednotlivé komise
V souladu s ustanovením § 433 DŘ jsou v roce 2018 oprávněni uložit peněžitou sankci:
- startér do výše
5.000 Kč
- dostihová komise do výše
50.000 Kč
- pořádková komise do výše
100.000 Kč
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Minimální výše sankcí za porušení ustanovení §§ 1, 314, 315, 316. 350 DŘ:
a) Startér či komise uloží za každé porušení ustanovení § 315 a 350 DŘ sankci ve výši nejméně 1.000,- Kč.
b) Komise uloží za každé porušení ustanovení § 314 DŘ sankci ve výši nejméně 2.000,- Kč.
c) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 1 dostihový den v případě, kdy shledá, že údery bičíkem:
ca. byly opakovaně na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně, nebo při nichž se ruka nebo bičík
dostaly nad úroveň ramen jezdce, nebo
cb. byly opakovaně tak silné, že ovlivňovaly rovnováhu koně, snižovaly jeho rychlost nebo měly za následek jeho
vybočení, nebo
cc. byly opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři
cvalové skoky), nebo
cd. pokračovaly i potom, kdy kůň jasně nebojoval o dotované umístění nebo již proběhl cílem.
d) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 2 dostihové dny v případě, kdy službu konající veterinář
konstatuje, že údery bičíkem způsobily zranění koně nebo zjevné podlitiny.
e) V případě přestupku překročení maximálního povoleného množství úderů bičíkem, komise uloží peněžité sankce
(PS) a sankce odnětí jezdecké licence (OJL) minimálně dle následující tabulky:
Počet přestupků překročení
maximálního povoleného množství
úderů bičíkem v období posledních
12 měsíců
1
2

3 a více

Minimální sankce udělená komisí
PS = 2,5 % z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na
některém z dotovaných míst, nejméně však 500,- Kč (1 % je-li jezdec
žák/amatér, nejméně však 200,- Kč).
PS = 5 % z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
z dotovaných míst, nejméně však 1.000,- Kč (2 % je-li jezdec žák/amatér,
nejméně však 400,- Kč).
PS = 5 % z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
z dotovaných míst, nejméně však 2.000,- Kč (2 % je-li jezdec žák/amatér,
nejméně však 600,- Kč) + 1 dostihový den OJL za každý další přestupek nad
rámec prvních dvou, tj. od třetího přestupku včetně.

19. Veterinární podmínky pro přesuny (svody) koní
Veterinární podmínky pro přesuny (svody) platné pro rok 2018 jsou k dispozici ke stažení na a www.dostihyjc.cz .

20. Označování koní
Všichni plnokrevní, NTB a polokrevní koně narození v r. 2005 a později, kteří budou v r. 2018 registrováni
v dostihovém provozu, musí být označeni mikročipem. Doplnění čipů importovaných koní, kteří takto nejsou dosud
označeni, bude prováděno podle pokynů JC ČR, zveřejněných ve VČT.

21. Provize pořadatele dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami
Majitel prodaného koně má nárok na částku z dosažené ceny koně ve výši, za kterou jej dle přihlášky do dostihu
přihlásil a nabídl k prodeji. Rozdíl mezi touto částkou a skutečně dosaženou cenou, ať už v dražbě nebo vyhodnocením
nabídek zájemců, se dělí mezi majitele koně a pořadatele dostihů rovným dílem. Je-li pořadatel registrovaným plátcem
DPH, zahrnuje částka provize připadající pořadateli i DPH.

22. Poplatek za ustájení koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními
podmínkami
Nový majitel koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními podmínkami je povinen zajistit odvoz
koně ze závodiště nejpozději do 3 hodin od vyhlášení výsledku dostihu, jinak je povinen uhradit pořadateli poplatek
za ustájení koně ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každých dalších zahájených 24 hodin pobytu takového koně
na závodišti, nedohodne-li se s pořadatelem jinak.
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VOLBY JC ČR
SLOŽENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ JC ČR NA ROK 2018
KOMISE PRO ROVINOVÉ DOSTIHY
1) CHALOUPKOVÁ Eva, Ing.
2) JANATKA Ivan
3) JANDA Tomáš, Ing.
4) MINAŘÍK Ferdinand mladší
5) NEUBERG Filip
6) ZLÁMANÝ Jiří
7) FABRIS Jaroslav
8) ŽID Jan
9) CHALOUPKA Jiří
LEGISLATIVNÍ KOMISE
1) NOVÝ Otakar, Mgr. - předseda
2) ČERVENKA Jan, JUDr.
3) LUFTMANOVÁ Karin, JUDr. Ing.
4) OLEHLA Čestmír, MVDr.
5) ŠIMÁK Marek, Mgr.
6) KREJČÍ Martina, Ing. Ph. D.
KOMISE PRO CHOV
1) ČERNOCKÝ Antonín, MVDr.
2) JANDA Tomáš, Ing.
3) JELÍNEK Jaroslav, Ing. CSc.
4) CHUDÁČEK Stanislav, Ing.
5) NOVÁK František, Ing.
6) PAVLŮ Andrea, Ing.
7) PLACHÁ Věra, Ing.
8) PLACHÝ Ondřej
9) VANDA Vítězslav
10) HOLÍK Jiří, Ing.
11) BENKOVÁ Martina
KOMISE PRO LICENTACI PLEMENNÝCH HŘEBCŮ DO CHOVU A1/1
1) ČERNOCKÝ Antonín, MVDr.
2) HLAČÍK Libor, MVDr.
3) HLAČÍK Zdeněk, Ing.
4) KUBÍČEK Eduard, MVDr.
5) NEUBERG Quido
6) NOVÁK František, Ing.
7) ŠEVČÍK Miroslav, Ing.
8) VANDA Vítězslav
9) HOLÍK Jiří, Ing.
10) SEMANIK Viktor, MVDr.
11) PLACHÝ Ondřej, Bc.
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HANDICAPEŘI
FABRIS Jaroslav
ŽID Jan
KOMISE PRO PŘEKÁŽKOVÉ DOSTIHY
1) BARTOŠ Josef ml.
2) JELÍNEK Jaroslav, Ing. CSc.
3) THEIMER Milan, Ing.
4) HORÁK František, MVDr.
5) SŮROVÁ Pavlína
6) VÁŇA Josef st.
7) MYŠKA Jaroslav
8) SLOŽIL Pavel
9) LIŠKA Martin
10) FABRIS Jaroslav
11) ŽID Jan
12) RŮŽIČKOVÁ Martina
13) BLAHNÍK Ondřej
INSPEKTOŘI ROVINOVÝCH DRAH a INSPEKTOŘI PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH
1) DEMELE Jan
2) CHALOUPKA Jiří
3) LUKA Václav, Ing. ml.
4) KORÁB Milan
5) HOROVÁ Oliva, Ing.
6) TOMAN Milan, Ing.
7) VÍTEK Roman, MVDr.
8) NEUBERG Filip
9) ZÁGLER Jan
10) BARTOŠ Josef ml.
11) HOLÍK Jiří, Ing.
12) HORÁK František, MVDr.
13) JELÍNEK Jaroslav, Ing. CSc.
14) MYŠKA Jaroslav
15) MORAVEC Zdeněk
16) OLEHLA Čestmír, MVDr.
17) SLOŽIL Pavel
18) TOMAN Milan, Ing.
19) VÁŇA Josef
ZKUŠEBNÍ KOMISE PRO ZKOUŠKY ROZHODČÍCH, JEZDCŮ A TRENÉRŮ
1) DIVIŠ Štěpán
2) FROŇKOVÁ Soňa, Ing. Ph. D.
3) HORÁK František, MVDr.
4) HOROVÁ Oliva, Ing.
5) CHALOUPKOVÁ Eva, Ing.
6) OLEHLA Čestmír, MVDr.
7) VAŇOUREK Jan ml., Ing.
8) PÍNOVÁ Markéta
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LÉKAŘSKÁ KOMISE
1) BROŽ Tomáš, MUDr.
2) HULÍNSKÝ Václav, MUDr.
KOMISE PRO VETERINÁRNÍ KONTROU
1) KRUPIL Zdeněk, MVDr.
2) MEZEROVÁ Jana, MVDr.
3) PŘIKRYL Petr, MVDr.
4) PTÁK Ilja, MVDr.
5) ZATLOUKAL Vít, MVDr.
KOMISE PRO ANTIDOPINGOVOU KONTROLU KONÍ
1) JAHN Petr, MVDr.
2) POTOCKÝ Zdeněk, MVDr.
3) STRAUSS Ivo, MVDr.
4) ŠIMONÍK Vladimír, MVDr.
5) MELKOVÁ Pavlína, MVDr.
6) BÍLKOVÁ Simona, MVDr.
Schváleno na jednání Rady JC ČR dne 23. 2. 2018

HLÁŠENÍ V DOSTIHOVÉM PROVOZU:
Registrace účastníků dostihového provozu u JCČR a zúčtovacího centra
Formulář k udělení nebo obnovení licence účastníka dostihového provozu (majitele, trenéra, jezdce) je
totožný pro všechny výše uvedené účastníky. Žadatel o licenci označí X o jaký druh licence nebo
licencí žádá a ČITELNĚ vyplní všechny potřebné údaje, dále označí X odpovídají údaje o podnikání a
platbě DPH.
1. Majitel – fyzická nebo právnická osoba, majitelské sdružení – označte x příslušnou kolonku
Fyzická osoba – vyplní příslušné údaje, IČO vyplňuje, jestliže podniká v oboru, DIČ je-li plátcem
DPH. Při první žádosti o licenci majitele požadujeme kopii Živnostenského listu, Osvědčení o
zápisu do Evidence soukromě hospodařících rolníků apod. Fyzickým osobám bez podnikání
v oboru bude z výher nad 10000 Kč dle Zákona o dani z příjmu
č. 261/2007 §4 f strhávána srážková daň ve výši 15 %.
Právnická osoba – vyplní přesný název a adresu, IČO, DIČ a údaje o statutárním zástupci
Majitelské sdružení (DŘ §1) – dodá dohodu o založení se jmény a adresami všech podílníků
včetně výše podílů, se jménem a daty osoby pověřené zastupováním sdružení a podepsanou
všemi podílníky.
Majitel dostihové stáje musí být vlastníkem nebo nájemcem koní, které budou v daném roce za
dostihovou stáj startovat.
2. Trenér – označí x o jaký druh trenérské licence žádá. Při první žádosti o vydání licence vyplní
údaje o vzdělání
a kvalifikaci a dodá kopie dokladů o jejich získání (vysvědčení, potvrzení o úspěšném složení
zkoušek apod.)
3. Jezdec – označí x o jaký druh jezdecké licence žádá.
Všichni žadatelé musí splnit podmínky stanovené Dostihovým řádem v §§ 143 – 148, schopnost
provozovat dostihový sport musí být potvrzena lékařem. Žadatel napíše, na jakou minimální
hmotnost může přijmout závazek.
K první žádosti o licenci jezdce je žadatel povinen přiložit kopii výučního listu příslušného SOU.
K žádosti o vydání licence jezdce žáka je nutné doporučení ředitele SOU.
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Žádost o licenci jezdce amatéra musí doporučit SČADJ. K první žádosti o licenci jezdce amatéra
je třeba přiložit potvrzení o úspěšném absolvování kursu, složení zkoušek (DŘ §143 g) a
potvrzení o jezdecké způsobilosti od trenéra, který má oprávnění potvrzovat žádosti o licence
amatérů. Dále musí žadatel předložit potvrzení o studiu nebo
o pracovním zařazení od zaměstnavatele.
Osoby mladší 18 - ti let musí mít žádost opatřenu ověřeným souhlasem zákonných zástupců.
Za vydání či obnovení jezdecké licence zaplatí žadatel poplatek dle ceníku služeb v dostihovém
provozu – VČT 1/2018.
Všichni žadatelé o licenci vyplní čitelně bankovní spojení tj. název a adresa banky, název
majitele účtu, číslo účtu. Žadatelé, kteří předpokládají, že budou startovat v zahraničí, uvedou IBAN
a BIC. Pokud si žadatel přeje, aby mu byly výhry ze zahraničí posílány na EURO účet, pak
uvede adresu banky, IBAN a BIC k tomuto účtu.
Všichni žadatelé o licenci potvrdí svým podpisem, že budou respektovat Dostihový řád, Doplňující
ustanovení a rozhodnutí orgánů Jockey Clubu České republiky, dále pak, že se seznámili a souhlasí
se zněním příkazní smlouvy a s jejím respektováním, že souhlasí se zpracováním osobních dat
v souvislosti s účastí v dostihovém provozu, trenéři a jezdci
s uveřejněním telefonního čísla v tištěné i internetové verzi Věstníku českého turfu.
Trenérům, jezdcům a majitelům dostihových stájí bude vystavena karta – licence s čárovým kódem.
Za vystavení licence nebo její obnovení zaplatí žadatelé poplatek dle ceníku (VČT 1/2018)
Údaje ve formuláři vyplňte prosím čitelně a tak, jak mají být uvedeny na výpisech ze
zúčtovacího centra.
Vyřídí-li si fyzická osoba i v průběhu dostihové sezóny podnikání v oboru, srážková daň nebude odečítána
od data, kdy toto bude
ohlášeno JCČR a doloženo kopií živnostenského listu nebo obdobným dokladem. Zpětné vrácení
daně není možné.
4. Přílohy:
DOSTIHOVÉ STÁJE – příloha k žádosti o licenci majitele
Žadatel vyplní čitelně název stáje do dostihového programu, maximálně 24 znaků včetně mezer
nebo interpunkce, Jestliže je majitel zároveň trenérem dostihových koní, musí být jeho příjmení
součástí názvu dostihové stáje.
Slovně popíše dres a nakreslí jej do předtištěného obrázku. Povolené barvy a vzory jsou na zadní
straně formuláře. Vzory na blůze a rukávech je možno kombinovat, použité vzory mohou být
nejvýše dvoubarevné. Dostihový dres musí být stejný z přední i zadní strany. Nápisy a emblémy
nejsou rozlišovacím znakem, v některých státech jsou zakázány. Dostihové dresy různých stájí
nemohou být stejné. Dostihové barvy mohou být použity jiným majitelem po uplynutí
1 roku od ukončení poslední registrace, postoupení dostihových barev jinému majiteli dříve je
nepřípustné.
Při registraci nových dostihových barev je nutno tyto předem odsouhlasit s JCČR. Pokud zůstávají
v platnosti dostihové barvy a název stáje z předchozího roku, postačí vyplnit název stáje / stájí,
slovní popis a barvu čapky/ čapek.
Za každou dostihovou stáj zaplatí majitel poplatek 1000 Kč (viz ceník – VČT 1/2018).
SEZNAM DOSTIHOVÝCH KONÍ - příloha k žádosti o licenci majitele
Žadatel napíše požadované údaje o všech dostihových koních, kteří budou startovat za
dostihovou stáj / stáje majitele. Za každého dostihového koně zaplatí majitel stanovený poplatek viz ceník.
Veškeré změny majitele koní dostihové stáje je nutno neprodleně oznámit na předepsaném
tiskopisu (viz Hlášení změn) JCČR nezaregistruje do dostihové stáje koně, který není v majetku
nebo v nájmu majitele dostihové stáje a dále koně, jehož majitel je uveden na listině dlužníků.
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Registrace polokrevného koně jako dostihového:
„Anglický polokrevník“ využívaný v dostihovém provozu musí splňovat podmínky § 1 DŘ.
Při první registraci je nutno předložit:
Průkaz koně vydaný ÚE, osvědčení o původu do páté generace, doklad o ověření původu a
potvrzení, že kůň pochází z přirozené plemenitby.
Za registraci polokrevného do dostihového provozu zaplatí žadatel poplatek dle VČT 1/2018
Registrace importovaného koně jako dostihového:
Importovaný kůň musí splnit podmínky pro zavedení do ústřední evidence:
1. Majitel ohlásí dovoz koně na předepsaném formuláři (Hlášení o trvalém dovozu koně)
2. Kontrola totožnosti koně inspektorem a potvrzení kontroly v průkazu koně.
3. Průkaz koně musí být opatřen exportním razítkem ze země vývozu
4. JCČR musí obdržet od zahraniční autority exportní certifikát
Chce-li majitel registrovat koně do dostihového provozu, oznámí tuto skutečnost na
“Hlášení o trvalém dovozu koně“, nebo později písemně či e-mailem a zaplatí stanovený poplatek
za registraci do dostihového provozu.
5.
(VČT 1/2018) Majitel koně musí dodat kompletní oficiální dostihovou kariéru koně nebo
potvrzení, že kůň nestartoval. Tato povinnost se netýká importovaných odstávčat, ročků a koní,
kteří byli dovezeni bez jména.
TRÉNINKOVÁ LISTINA – příloha k žádosti o licenci trenéra při 1. vydání, nebo obnovení po roční
či delší přestávce).
Na tréninkovou listinu uvede trenér seznam všech koní, kteří mu byli svěřeni do tréninku a místo,
kde jsou ustájeni (tréninkové středisko). Jakékoliv změny neprodleně ohlásí Jockey Clubu ČR.
Tréninkové listiny, které byly Jockey Clubu ČR předloženy v r. 2015, 2016,2017 a byly průběžně
aktualizovány, zůstávají dále v platnosti a pro trenéry, kteří si požádají o obnovení licence v roce
2018, platí, že je nepředkládají celé znovu. Seznamy koní na tréninkových listinách je třeba ihned
aktualizovat, tj. bezodkladně hlásit na JC ČR převzetí kteréhokoliv koně do tréninku a odchod
kteréhokoliv koně z tréninku.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ – příloha k žádosti o licenci trenéra
Žadatel vyplní požadované údaje o osobách, které zaměstnává a se kterými spolupracuje při
tréninku dostihových koní (amatérští jezdci).
Dostihový kůň musí být zapsán v tréninkové listině osoby, jíž byla udělena pro tento rok
licence trenéra, jinak nemůže být registrován jako dostihový.
Dostihové stáje a koně je nutno zaregistrovat (tj. včetně úhrady příslušných poplatků)
nejpozději 14 dnů před první přihláškou do dostihu!!!
Výše poplatků za služby JCČR v dostihovém provozu je uvedena v ceníku služeb (VČT 1/2018)
Žadatel o obnovení licence trenéra nebo jezdce, který nebyl 3 roky a déle držitelem jezdecké nebo
trenérské licence v ĆR, musí se podrobit přezkoušení z aktuálního Dostihového řádu.
Úhrada poplatků za vydání (obnovení) licencí, registrace dostihových stájí a koní do stájí:

Veškeré poplatky budou hrazeny prostřednictvím zúčtovacího centra
a) Majitel obnovující registraci z předchozího roku odešle na zúčtovací centrum pod svým variabilním
symbolem příslušný obnos za registraci majitele, stáje (stájí) a koně (koní) a na JCČR dodá
správně vyplněné formuláře. Registrován je od okamžiku, kdy bylo možné z jeho interního účtu
uhradit veškeré poplatky za jím registrované dostihové stáje a koně.
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b) Majitel, který žádá poprvé o zaregistrování do dostihového provozu, dodá na JCČR správně
vyplněné formuláře, po té mu bude přiděleno interní číslo (variabilní symbol) pod kterým složí na
účet zúčtovacího centra příslušný obnos za registraci majitele, stáje (stájí) a koně (koní).
c) Žadatel o licenci trenéra nebo jezdce uhradí pod svým variabilním symbolem příslušný obnos na
účet zúčtovacího centra a na JCČR dodá správně vyplněné formuláře.
d) Žadatel o první vydání licence trenéra nebo jezdce dodá na JCČR správně vyplněné formuláře, po
té mu bude přiděleno interní číslo (variabilní symbol), pod kterým složí na účet zúčtovacího centra
příslušný obnos za vydání licence.

Jak se stát účastníkem dostihového provozu
Jste majitelem dostihového koně a chcete se účastnit dostihů? Je třeba vědět:
1. Dostihový kůň musí být trénován osobou, která má pro tyto účely platnou licenci – profesionální
trenér dostihových koní nebo trenér-majitel (může trénovat omezený počet koní vlastních, nebo
v majetku nejbližších příbuzných)
2. Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní (nebo si pronajímá) dostihového koně musí mít
zaregistrovanou dostihovou stáj a dostihové barvy.
3. Žádost o registraci podává majitel na předepsaném formuláři, který si vyžádá na JCČR, nebo
vytiskne z internetu:
www.dostihyjc.cz, oddíl Dokumenty – formulář Licence majitele
4. Žadatel vyplní požadované údaje (viz VČT5) - Hlášení v dostihovém provozu) a na sekretariátu
JCČR si nechá odsouhlasit název dostihové stáje a dostihové barvy.
5. Po zavedení majitele do databáze nahlásí sekretariát JCČR majiteli jeho IZC (interní číslo ve
zúčtovacím centru), které bude majitel používat jako variabilní symbol při platbách do zúčtovacího
centra. Na interní účet majitele budou převáděny eventuální výhry jeho koní od jednotlivých
pořadatelů.
6. Platby prováděné pouze prostřednictvím zúčtovacího centra: Registrace majitele dostihové stáje
a barev, registrace dostihového koně do dostihové stáje, přihlášky a oznámení startujících koní do
dostihů, poplatky za povolení podle
Dostihového řádu nebo za porušení Dostihového řádu či Doplňujících ustanovení ve prospěch
pořadatele, sankce udělené dostihovou komisí, jízdné a podíl jezdců a trenérů na výhrách koní,
poplatky za zavedení do zúčtovacího centra a za vedení účtu, odvod srážkové daně, pokud je toto
relevantní.
7. Majitel zašle na účet zúčtovacího centra pod svým variabilním symbolem obnos, ze kterého budou
tyto poplatky uhrazeny:
Registrace nového majitele
4000 Kč
Registrace dostihové stáje a barev
1000 Kč
Registrace dostihového koně
500 Kč
Zavedení majitele do zúčtovacího centra
1000 Kč +DPH
Poplatky za vedení účtu - viz příkazní smlouva
8. Jestliže chce majitel ukončit svoje působení v dostihovém provozu, je třeba poslat
písemnou žádost o zrušení účasti v Zúčtovacím centru na sekretariát JCČR.
9. Registrace majitele, dostihové stáje a barev a dostihového koně musí být provedena tj. i uhrazena
alespoň 14 dní před první přihláškou do dostihu.
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CHOV
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele a trenéry, že při trvalém vývozu koně do zahraničí (i v případě, že se jedná
zároveň o změnu majitele) není třeba (již od roku 2015) zasílat na JC ČR průkaz koně (pouze
hlášení změny!). Zároveň velice důrazně upozorňujeme, aby trenéři a majitelé neodkládali registraci
importovaných koní na období těsně před začátek dostihové sezony!

HŘEBCI, KTERÝM BYLO PRO ROK 2018 UDĚLENO
OSVĚDČENÍ K POUŽITÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU
( 3.část )
Hřebec
Stanice
Age of Jape(POL)
Vlachovice
Amico Fritz(GER)
Napajedla
Blue Coral(IRE)
Napajedla
Bretigny(FR)
Zahájí
Camill(IRE)
Hájek
Durante Alighieri(GB)
Chotouň
Dux Scholar(GB)
Krabčice
Eagle Top(GB)
Střelice
Egerton(GER)
Napajedla
Four Noble Truths(IRE) Vacenovice
God Bless You
Neveklov
Chardonney Tcheque(FR) Napajedla
Majestic Missile(IRE)
Krabčice
Mariydi(IRE)
Doubravy
Meandre(FR)
Napajedla
Midships(USA)
Krabčice
Mikesh(IRE)
Uherský Ostroh
Mikhail Glinka(IRE)
Krabčice
Moonjaz(GB)
Němčice
Pop Rock(JPN)
Němčice
Pouvoir Absolu(IRE)
Napajedla
Ray of Light(IRE)
Vlachovice
Rosensturm(IRE)
Doubravy
Sleeping Indian(GB)
Skržice
Stormy Jail(IRE)
Napajedla
Tiger Cafe(JPN) Častolovické Horky
Tullamore(USA)
Radkova Lhota
Zazou(GER)
Krabčice

Osvědčení od:
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
16. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018
15. 2.2018

Připouštěcí období začíná 15. 2.2018 a končí 15. 7.2018!
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Doporučujeme majitelům chovných klisen sledovat seznam hřebců, kterým byla udělena licence pro
připouštěcí sezonu 2018 na webových stránkách JCČR (v položce ,,dokumenty“), který je pravidelně
aktualizován a rovněž na internetovém portálu Fitmin na http://www.katalog-plemeniku.cz/ .

KRÁTKODOBÝ DOVOZ KLISEN ZE ZAHRANIČÍ
Klisna

země

FORTALEZA(GER)
HISTORINA(FR)
MORGENRÖTE(GER)
TANITA(SLO)
TOZZIA(POL)

Slovensko
Slovensko
Polsko
Slovensko
Polsko

datum
17. 1. 2018
17. 1. 2018
9. 2. 2018
17. 1. 2018
9. 2. 2018

pozn.
březí po Zazou(GER)
březí po Sleeping Indian(GB)
březí po Ruten(USA)
březí po Chardonney Tcheque(FR)
březí po Ruten(USA)

KRÁTKODOBÝ EXPORT KLISEN DO ZAHRANIČÍ
Klisna

země

datum

pozn.

KRASAVA
PEINTURE NAIVE(FR)

V. Británie
Polsko

30. 1. 2018
17. 3. 2018

březí po Youmzain(IRE)
jalová

DODATEČNÉ POJMENOVÁNÍ
FRITZ YES(GER), Hd, 2016 po Amico Fritz z Fabulously Red

SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2018
IRIS
KANADA
SANDRA ROCK
STEZKA

z
z
z
z

Irish Fire
Kristine(IRE)
Saxana(FR)
Sicílie

KONĚ
ÚHYN – UTRACENÍ

(hlášeno od 15. 2. 2018)

LADY LAVANDE(FR), hda, 1996, po Reprimand(GB) z Lypheor Baby(USA)
PERGON, hdv, 2001, po Law Soziri(IRE) z Permela
NERI BACAR, rv, 2006, po Bacar(IRE) z Neridé
MOONHOUSEA, tmhda, 2000, po House Rules(USA) z Moonbride(GB)
NIOBARA, hda, 1990, po Lakmus z Nivela
KIWI QUEEN, hda, 1991, po Sectori(USA) z Krajka
BAZALKA(IRE), ba, 2011, po King’s Theatre(IRE) z Belle Innocence(FR)
LOUŽE, hda, 1995, po Razmach(SU) z Lunula
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IMPORTOVANÍ KONĚ
ANTHOS(FR), Hd, val., 2012 po Air Chief Marshal z Avera, Monsun; imp. SVK, maj. Sky Group, s.r.o.
CAPTAIN LUKA(IRE), tHd, 2016 po Canford Cliffs z Aspasias Tizzy, Tiznow; imp. IRE,
maj. Westminster RH
COOL BABY(GB), čHda, 2015 po Intense Focus z Dead Cool, Kyllachy; imp. GB, maj. L. Boermans
FALCON BABY(IRE), Hda, 2016 po Sir Percy z Ballerina Blue, High Chaparral; imp. IRE,
maj. H. Horčičková
FILS DE L’AIR(FR), R, 2014 po Areion z Chica Loca, American Post; imp. FR, maj. V. Slovák
GAMUTA(IRE), Hda, 2014 po Gamut z Presenting Mary, Presenting; imp. IRE, maj. F. Vocásek
GIVING WINGS(FR), Hd, 2016 po Elusive City z Dovima, Dream Well; imp.FR, maj. E. Melnyk
HARUZA(IRE), Hda, 2014 po Sir Prancealot z Alchemy, Sadler’s Wells; imp. POL, maj. V. Vocetka
ICEBEE(IRE), Hda, 2016 po Xtension z Voom Voom, Bahamian Bounty; imp. IRE,
maj. Westminster RH
IDOL(POL), tHd, 2014 po Nowogródek z Imbra, Jape; imp. POL, maj. V. Vocetka
ILLDOWHATICAN(POL), R, 2014 po Country Club z Irkucja, Royal Court; imp. POL, maj. A. Labedzki
MANOAMANO(FR), Hd, 2016 po Alexandros z Mamitaime, Librettist; imp. FR, maj. P. Nieslanik
MISS PRAGUE(IRE), Hda, 2016 po Rip Van Winkle z Truthwillsetufree, Dalakhani; imp. IRE,
maj. Westminster RH
MONTALIE DE CERISY(FR), Ba, 2016 po Montmartre z Midalisy, Medaaly; imp. FR, maj. P. Nieslanik
NACHTSWARMER(IRE), B, 2016 po Clodovil z Femme Sauvage, Loup Sauvage; imp. IRE,
maj. Westminster RH
PERSEON(IRE), Hd, 2016 po Gale Force Ten z Paper Dreams, Green Desert; imp. IRE,
maj. M. Kašpar
PHILLIPINA, Hda, 2012 po Forever Bond z Princess Cat, One Cool Cat; imp. GER, maj. F. Neuberg
RODERIKA(IRE), Hda, 2016 po Roderic O’Connor z Deya, Shirocco; imp. IRE, maj. F. Vocásek
RUSTIKAL(IRE), Hd, 2016 po Born To Sea z Oddysey, Acclamation; imp. IRE, maj. Ing. B. Kratochvíl
SILVERSTONE(FR), Ba, 2012 po Silver Frost z Diamond Laly, Observatory; imp. SVK,
maj. H. Žďárský
TAJGA(IRE), Hda, 2016 po Arctic Cosmos z Keening Hall, Saddler’s Wels; imp. IRE, maj. F. Vocásek
WESTERNERKA(IRE), Hda, 2016 po Westerner z Kaituna, Flemensfirth; imp. IRE, maj. F. Vocásek
XTENSE(IRE), Ba, 2016 po Xtension z Bysshe, Linamix; imp. IRE, maj. Ing. S. Chudáček
YUDITA(IRE), tHda, 2016 po Elzaam z Yurituni, Bahamian Bounty; imp. IRE, maj. M. Beránek
ZLATONKA(IRE), Ra, 2016 po Famous Name z Fantastic Anna, Fantastic Light; imp. IRE,
maj. H. Horčičková

EXPORTOVANÍ KONĚ

od 14. 2.2018

Francie:
SILVER BALL(FR), Hd, val., 2014 po Rio De LA Plata z Bell su River
Německo:
NOUVELLE LUNE, tHda, 2016 po Abbashiva z Novellette
TOWARD GLORY(GER), Ra, 2010 po Doyen z Tascalina
Polsko:
NECHIUS(POL), Hd, val., 2010 po Jape z Nechemia
RAINBOW RAKTI(IRE), Hd, val., 2011 po Rakti z Vulnerable
VICTORIA PRINCESS, Hda, 2016 po Mikhail Glinka z Vilona
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Rakousko:
GOLDEN AMICULUS, Hd, 2016 po Egerton z Goldmarie
Španělsko:
CHERINA DYNAMITE(SPA), Hda, 2015 po Kodiac z Carefree Smile

PŘEHLED KASTRACÍ hlášených v období od 15. 2. 2018 do 27. 2. 2018
GOOD SIGN(FR), 4, hd
IDOL(POL), 4, thd
ILLDOWHATICAN(POL), 4, r

Po MANDURO(GER) z SIGNORELLA(GB)
Po NOWOGRÓDEK(POL) z IMBRA(POL)
Po COUNTRY CLUB(GB) z IRKUCJA(POL)

20. 10. 2018
25. 1. 2018
22. 2. 2018

ZMĚNY MAJITELE hlášené v období od 15. 2. 2018 do 27. 2. 2018
Kůň

Původní a nový majitel

A DEE JOE(FR), 8, rv
AKCELERANCE, 6, hda
AKCELERANCE, 6, hda
CALIOPE, 5, hda
CELADON(FR), 9, rv
CELADON(FR), 9, rv
CELADON(FR), 9, rv
CLAUDIUS, 10, bv
CORPUS DELICTI, 12, hdv
CROSSCHECK, 2, r
DAKAR, 5, hdv
DAKAR, 5, hdv
DARIEN, 4, thdv
DARIEN, 4, thdv
DIAMOND RACE(IRE), 10, thdv
DOCTORCA(GB), 12,
FLAME VARIO, 10, hdv
GILBERT, 6, hdv
GILBERT, 6, hdv
GILBERT, 6, hdv
GOLD OF GIBRALTAR(GER), 5, hdv
CHERWICK, 11, hdv
ILLDOWHATICAN(POL), 4, rv
ITOX, 4, hd
LANGETA, 25, hda
LAURIAN, 9, thdv
LETNÍ BOUŘE, 13, hda
LONGMUS, 10, hdv
MARQUESS, 10, rv
MODRAVA, 3, hda
MODŘÍN, 6, rv
MORNING SNOWFLAKE, 2, thda
MOTIV, 3, hdv
NEGBEN, 4, hd
NECHIUS(POL), 8, hdv
NOISETTE(GER), 13, thda
OSTRAH, 20, hdv
OTHELLO, 3, thd
REGGIE, 9, hda

z Kuntová Ivana, Kamýk nad Vltavou na MPK net s.r.o., Praha 3
z Orling spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na Málková Barbora, Přerov
z Málková Barbora, Přerov na Růžičková Martina, Jílové u Prahy
z Konečná Petra, Choťánky na Fajtová Nina, Pardubice
z Charvát Group, s.r.o., Zbraslavice na Olehla Čestmír, MVDr., Světlá Hora
z Olehla Čestmír, MVDr., Světlá Hora na Labedzki Adam, Smigiel, Polsko
z Labedzki Adam, Smigiel, Polsko na Olehla Čestmír, MVDr., Světlá Hora
z Jakubíčková Kamila, Krumvíř na Čípková Barbora, Sloup
z Šťastný Petr, Kyškovice na Jandová Michaela, Jablonec nad Nisou
z Mráčková Eva, Blovice na Mášová Taťána, Blovice
z Bartoš Josef, Nebužely na Licehamr Hynek, Mladá Vožice
z Licehamr Hynek, Mladá Vožice na Licehamr s.r.o., Praha 10
z Bartoš Josef, Nebužely na Licehamr Hynek, Mladá Vožice
z Licehamr Hynek, Mladá Vožice na Licehamr s.r.o., Praha 10
z Slabý Petr, Mgr., Litomyšl na Koštířová Denisa, Bakov nad Jizerou
z Ježková Aneta, Prostějov na Rymešová N., Benešov+Bošková L., Most
z Rajhelová Eva, Olomouc na Vorlická Pavlína, Šternberk
z Bodlák Zdeněk, Vlachovice na Říha Václav, Rusín
z Říha Václav, Rusín na Bodlák Radim, Vlachovice
z Bodlák Radim, Vlachovice na Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice
z Kuntová Ivana, Kamýk nad Vltavou na MPK net s.r.o., Praha 3
z Chmelařová Adéla, Holýšov na Zapletalová Veronika, Ludmírov
z Labedzki Adam, Smigiel, Polsko na Olehla Čestmír, MVDr., Světlá Hora
z Špak Martin, Příbram na Saller Josef ml., Říčany u Prahy
z Reimannová Pavlína, Modlany na Reimannová Martina, Modlany
z Dobošová Žofie, Kozlov na Duben Josef, Jasenná
z Hořejší Gabriela, Petříkov na Perníčková Jana, Mgr., Neveklov
z Strmisková Kateřina, Bruntál na Prosická Miluse, Hošťálkovy
z JK Stará Boleslav, z.s., Stará Boleslav na Trukmüllerová Jana, Lochousice
z Junková Jana, Rašovice na Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4
z Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 na Junková Jana, Rašovice
z Kompresory - Kopřiva, s.r.o., Buková na Stoklásková Magda, Pavlovice
z Kompresory - Kopřiva, s.r.o., Buková na Stoklásková Magda, Pavlovice
z Vápeníková Karolína, Praha 5 na Džambik Dávid, Kestřany
z Olehla Čestmír, MVDr., Světlá Hora na Labedzki Adam, Smigiel, Polsko
z Mácová Miluše, Újezd u Brna na Koudelová Eva, Ivančice
z Kocih Roman, Petrovice u Karviné na Hanáková Helena, Želešice
z Kuntová Ivana, Kamýk nad Vltavou na MPK net s.r.o., Praha 3
z Filip Vladimír, Kovalovice na Hruboš Vlastimil, Buchlovice

Datum změny
19. 2. 2018
14. 11. 2017
26. 2. 2018
12. 2. 2018
10. 11. 2017
12. 12. 2017
31. 1. 2018
27. 10. 2017
22. 2. 2017
19. 2. 2018
10. 2. 2018
10. 2. 2018
10. 2. 2018
10. 2. 2018
19. 2. 2018
14. 2. 2018
16. 2. 2018
18. 2. 2018
18. 2. 2018
18. 2. 2018
19. 2. 2018
31. 12. 2017
22. 2. 2018
31. 1. 2018
22. 2. 2018
27. 1. 2018
1. 1. 2018
10. 2. 2018
15. 2. 2018
1. 1. 2018
1. 3. 2018
12. 2. 2018
12. 2. 2018
9. 2. 2018
30. 1. 2018
12. 1. 2018
15. 2. 2018
19. 2. 2018
11. 2. 2018

P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
VN
P
P
P
P
VN
P
N
P
P
N
P
P
P
P
P
P
N
VN
P
P
P
VN
P
P
P
N
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ROSES OF RED, 9, hda
SHEBY JAIL, 8, thdv
SHEBY JAIL, 8, thdv
STRONG HEART, 12, rv
SUAVE ABSOLU, 4, hdv
THE MOLE CATCHER(IRE), 10, hdv
VESPONETTA(FR), 8, hda
ZAIRO, 9, hdv
ZAIRO, 9, hdv

z Reimannová Pavlína, Modlany na Reimannová Martina, Modlany
z Váňová Hana Ing., Holíč, Slovensko na Seménková Ludmila, Babice
z Seménková Ludmila, Babice na Píštěk Vlastimil, Ing., Jarošov
z Neuvirt Lukáš, Ostrava na Trpišovská Michaela, Brantice
z Mejtská Veronika, Pardubice na Kličková Petra, Jičín
z Špak Martin, Příbram na Saller Josef ml., Říčany u Prahy
z Grdak Tajana, Zagreb, Chorvatsko na SYGNUM, s.r.o., Otrokovice
z Sportovní stáj Aliance Jičín s.r.o., Jičín na Slabý Petr, Mgr., Litomyšl
z Slabý Petr, Mgr., Litomyšl na Sportovní stáj Aliance Jičín s.r.o., Jičín

22. 2. 2018
3. 12. 2017
12. 2. 2018
12. 2. 2018
31. 1. 2018
31. 1. 2018
1. 1. 2018
19. 2. 2018
19. 2. 2018

P
VN
N
P
P
P
N
VN
P

TRVALÉ VYŘAZENÍ Z EVIDENCE DOSTIHOVÝCH KONÍ
CALIOPE, hda, 2013

po Suteki Shinsukekun(USA) z Crisba

11. 2. 2018

MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
ZMĚNY TRENÉRA registrované v období od 16. 2. 2018 do 27. 2. 2018
Kůň

Původní trenér

Nový trenér

ADRASTEIA(GB), 8, hda

Horová Oliva, Ing.

neuvedeno

Datum ohlášení/platnosti změny
8. 1. 2018

ALL ABOUT COSSIO(POL), 9, thdv

Nováková Jana, Ing.

Poles Pavel

22. 2. 2018

ANISIO, 2, hd

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

AZTEKA, 2, ra

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

BARATEUS(IRE), 8, hdv

Vocásková Helena

neuvedeno

12. 2. 2018

BIG BOBBY(IRE), 4, thdv

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

BLITZKRIEG(FR), 2, hd

neuvedeno

Šavujev Arslangirej

26. 2. 2018

BOMBARDA(FR), 2, hda

neuvedeno

Šavujev Arslangirej

26. 2. 2018

COLLEGE SUCCES(FR), 7, hdv

Blažková Helena

neuvedeno

20. 2. 2018

COLOMBINA(FR), 2, hda

neuvedeno

Török Dalibor

15. 2. 2018

COOL BABY(GB), 3, čhda

neuvedeno

Vinklárek René, Bc.

22. 2. 2018

FILS DE L`AIR(FR), 4, r

neuvedeno

Koplík Zdeno

26. 1. 2018

GODFREY(FR), 2, thd

Török Dalibor

neuvedeno

15. 2. 2018

HÁDÉS, 5, thdv

Nováková Jana, Ing.

Poles Pavel

22. 2. 2018

CHERINA DYNAMITE(SPA), 3, hda

Luka Václav, Ing.

neuvedeno

26. 2. 2018

IBAR, 8, hdv

Pohanka Ladislav, Ing.

Bartoš st. Josef

16. 2. 2018

IDOL(POL), 4, thdv

neuvedeno

Poles Pavel

ILLDOWHATICAN(POL), 4, rv

neuvedeno

Olehla Čestmír, MVDr.

7. 12. 2017

KRISTIANO, 2, r

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

LA VELOCITA(IRE), 3, hda

Pohanka Ladislav, Ing.

Bartoš st. Josef

16. 2. 2018

LADY CATHERINE, 6, ba

neuvedeno

Neuberg Filip

22. 2. 2018

LEVANDULE, 2, hda

neuvedeno

Horová Oliva, Ing.

LORD BECCARI, 8, rv

Horová Oliva, Ing.

neuvedeno

MIREČEK, 2, r

neuvedeno

Jirka Petr

N.N.(IRE) ex BETTER TO LOVE(IRE), 2, ra

neuvedeno

Nováková Jana, Ing.

2. 1. 2018

8. 1. 2018
8. 1. 2018
20. 2. 2018
7. 2. 2018
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N.N.(IRE) ex DUNNE GRAND(USA), 2, hda

neuvedeno

Nováková Jana, Ing.

N.N.(IRE) ex HAWAIIAN STORM(GB), 2, hda

neuvedeno

Nováková Jana, Ing.

NINETEEN, 6, ba

Vašinová Petra

Řezáčová Jana

20. 2. 2018

PACIFIC HILL(GER), 2, r

neuvedeno

Holčák Radek

24. 11. 2017

PHILLIPINA, 6, hda

neuvedeno

Neuberg Filip

15. 2. 2018

POETIK(FR*), 3, hd

Török Dalibor

neuvedeno

22. 2. 2018

POLITICUM(FR), 2, b

neuvedeno

Šavujev Arslangirej

RAMSSIO(IRE), 2, hd

neuvedeno

Drlík Jaroslav

30. 11. 2017

SANTOS(IRE), 5, hdv

Havlíčková Zdena, Ing.

Török Dalibor

22. 2. 2018

SICILI POP, 4, hda

Vocásková Helena

neuvedeno

13. 2. 2018

SICILIAN, 2, hd

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

SISINKA SIKTAIL, 2, hda

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

SUNDARA(IRE), 7, hdv

Váňa Tomáš

Váňa st. Josef

27. 2. 2018

TALBEC, 10, hdv

Jirka Petr

neuvedeno

20. 2. 2018

TAO(POL), 5, rv

Wroblewski Grzegorz

Nováková Jana, Ing.

22. 2. 2018

TORQUE POWER(GB), 2, b

neuvedeno

Šavujev Arslangirej

26. 2. 2018

TOWARD GLORY(GER), 8, ra

Váňa st. Josef

neuvedeno

22. 2. 2018

WENEKA, 2, hda

neuvedeno

Řezáčová Jana

20. 2. 2018

WHIST, 2, hd

neuvedeno

Horová Oliva, Ing.

WILD, 2, hd

neuvedeno

Jirka Petr

20. 2. 2018

WILLY WONKA, 7, hda

Pohanka Ladislav, Ing.

neuvedeno

18. 2. 2018

WOLVERINE, 2, hd

neuvedeno

Vinklárek René, Bc.

22. 2. 2018

ZTRACENKA, 2, hda

neuvedeno

Vocásková Helena

12. 2. 2018

SEZNAM MAJITELŮ, DOSTIHOVÝCH STÁJÍ A BAREV
3. část k 28. 02. 2018
Majitel / Stáj

Dostihové barvy

Čapky

Bečvářová Jana, Pharm.Dr.
Tannaberg na Šumavě

zelený, bílé epolety

zelená, bílá

Beránek Miroslav
MBE

bílý, červený kříž a ruk.

bílá

Boermans Luc
Stáj Arenzo

červený, bílá šerpa

červená, bílá

CAJDAŠROT s.r.o.
Cajdašrot

modrý, červený př.pruh a náram.

červená, modrá, černá

Elektrovasury spol.s r.o.
Vasury Kolesa

černobílé čtv.černé ruk.

černobílá, černá, bílá

Filip Marcela,sdružení
Candy & Aqua

růžový,sv.modrá hv. a ruk. růž.hvězdy

růžovomodrá, růžová

Franko Jozef
DS Šance Franko Mikule

modrý,bílá hv. červenobílé př.pr.ruk.

červená

GM Electronic spol.s r.o.
GM Electronic

žlutý, modré ruk.žluté nár.

modrá, žlutá, modrožlutá

7. 2. 2018
7. 2. 2018

26. 2. 2018

8. 1. 2018
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Hrubý František, Ing.
Hrubý

bílý.zelený př.pr.a nár.

zelená, bílá, zelenobílá

JAMAX s.r.o.
Jamax

zelenožluté káro,zelené ruk.

zelenožlutá, zelená

Jirka Petr
Stáj Talcum-Jirka

bílý,modré ep.modrob.př.pr.r.

bílá, modrá

Kadyrov Ramzan
Ramzan Kadyrov

červený,zelenobíle sv. pruh.ruk

bílá, zelená, červená

Kejzlar Přemek
Stáj Kejzlar

fialový,žlutý př.pr.

fialová, žlutá

Kindl Roman
Byliny-Kindl

zelený, žlutočervený kruh,žluté ruk.

červená, žlutá

Kuntová Ivana
Cikáda

modrý, bílé šer.křížem, bílé ruk.

modrá, bílá

Labelaz, s.r.o.
DS Go

bílý,červený kr.a náram.

červená, bílá, červenobílá

Lucky Service, s.r.o.
Lucky Service

červený, bílé rukávy

červená, bílá

MPK net s.r.o.
Zámek Domoradice

modrý, bílé ruk.

červená, modrá

Píštěk Vlastimil
Aryman-Divoky

modrý, bílá hv.

modrá

Řezáčová Jana
Hudec-Řezáčová

černý, modrý př.pr.bílé r.

černá, modročerná

Stadler Walter
Stáj Walter

modrý ,bílé šer.kříž, modrobílé svis.pr

modrá, bílá

Staňka Bedřich
Staňka Uherčice

žlutočerné lom.pr.žluté ruk.

černá, žlutá, žlutočerná

Talák Václav,Ing.
Viktorie-UH

modrý, černý kl. červené r.černá nár.

červená, modrá, černá

TVD-Technická výroba a.s.
TVD a.s.

růžový,bílá šer. růžovobílé lom.pr.na r.

růžová, bílá, růžovobílá

Váňa Tomáš
Stáj Lascar-Váňa
Stáj VB-Váňa

modrohnědé čtv. a šachovnice na ruk
zelený,bílý čtv. zelenobílé sv.pr.ruk

modrá
bílá

Vocásek František
Hana Horčičková
Ladislav Špaček
Zeas Staré Hradiště

zelený, bílé švy na ruk.
červený, bílé epolety a náramky
zelený,zelenožl.šach. na ruk.

zelená, bílá, zelenobílá
červená, bílá, červenobílá
žlutá, zelená, zelenožlutá

