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OZNÁMENÍ
ÚŘEDNÍ HODINY JOCKEY CLUBU ČR
Pondělí ----------------13,00 – 15,00
Úterý
----------------------------------Středa 8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Čtvrtek ----------------13,00 – 15,00
Pátek
8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Tel: +420 257 941 171, 257 941 177, 257 941 173
Fax: +420 257 310 088

CHOVATELSKÁ ROČENKA 2017
Upozorňujeme všechny zájemce, že právě vyšla Chovatelská ročenka 2017.
Cena: 140,-Kč + poštovné 30,- Kč. Objednávky: Alena Čupová, e-mail: cupova@dostihy.cz, Ing. Eva
Chaloupková, e-mail: chaloupkova@dostihy.cz

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH VYKONÁVAT FUNKCI
ROZHODČÍHO V ROCE 2018
1. dodatek
ROZHODČÍ – označení *) mohou vykonávat funkci startéra:
Petr Hochman *)
Ing. Jiří Šindler *)
Miroslav Tampier *)

METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK KONÍ ZE
ZPŮSOBILOSTI KE STARTU Z BOXŮ
Koně musí dle předpisů JC ČR před svým prvním startem ze startovacích boxů absolvovat zkoušku způsobilosti ke
startu z boxů. Tyto zkoušky včetně přezkoušení provádějí pro JC ČR osoby schválené JC ČR a uveřejněné ve VČT
s uvedením místa, kde zkoušky provádějí.
Každá osoba schválená k provádění těchto zkoušek (dále jen oprávněná osoba) má k potvrzení o přezkoušení k dispozici
razítko JC ČR s pořadovým číslem. Oprávněné osoby jednají při pořádání zkoušek způsobilosti startu ze startovacích boxů
dle tohoto metodického pokynu, který stanovuje práva a povinnosti oprávněných osob a žadatelů o zkoušku.
Razítko JC ČR o složení zkoušky obsahuje text:
Jockey Club ČR
„Zkouška startu z boxů“
„Starting stalls certificate“
a bude každoročně zapůjčeno oprávněným osobám k organizaci a provádění zkoušky.
Oprávněná osoba má právo organizovat a provádět zkoušky způsobilosti startu ze startovacích boxů a absolvování
zkoušky potvrzovat do průkazu koně.
Oprávněná osoba odpovídá za každé zapůjčené razítko a za jeho používání včetně zneužití.
Oprávněná osoba má povinnost provádět záznam o každé úspěšně složené zkoušce a zaslat hlášení v čitelné a přesné
podobě na JC ČR před prvním následujícím dostihovým dnem v ČR dle metodického pokynu k provádění zkoušky
způsobilosti startu ze startovacích boxů.
Oprávněná osoba může od oprávnění k provádění zkoušek kdykoliv ustoupit a to s okamžitou platností a s tím
souvisejícím vrácením příslušného razítka. V takovém případě je povinna všechny následné možné zájemce o provedení
zkoušky informovat, že již tuto službu neposkytuje.
Oprávněná osoba odpovídá za provedení zkoušky a za správnost provedení záznamu do průkazu koně.
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Jockey Club ČR má právo kdykoliv s okamžitou platností odebrat oprávnění k provádění zkoušky a to na základě
rozhodnutí orgánů JC ČR, dále při podezření z podvodu v provádění zkoušek, neodpovídajícího technického stavu boxů,
porušování předpisů JC ČR atp.
Oprávnění k provádění zkoušek je platné vždy do konce kalendářního roku, v němž bylo uděleno a bude každý rok
zveřejněno ve VČT
Provádění zkoušky:
a)
Zkoušku způsobilosti startu ze startovacích boxů smí každý kůň absolvovat pouze u osob k tomu schválených JC
ČR a zveřejněných ve VČT.
b)
Termín zkoušky musí každý zájemce telefonicky dohodnout s oprávněnou osobou v dostatečném předstihu dle
jejích možností.
c)
Na vykonání zkoušky není právní nárok.
d)
Majitel, trenér nebo jejich zástupce předá průkaz koně určeného k provedení zkoušky oprávněné osobě provádějící
zkoušku, a to okamžitě po příjezdu na místo konání zkoušky.
e)
Oprávněná osoba provede osobně kontrolu totožnosti koně dle předloženého průkazu koně bezprostředně před
provedením zkoušky a od tohoto okamžiku ručí za to, že zkoušku vykonává deklarovaný kůň. V případě
pochybnosti o identitě koně vykonávajícího zkoušku má oprávněná osoba právo provedení zkoušky odmítnout.
f)
Oprávněná osoba provede bezprostředně po úspěšném absolvování zkoušky zápis do průkazu koně o jejím
absolvování, v případě neúspěšného absolvování nebude toto zaznamenáno v průkazu koně.
g)
Záznam o úspěšném absolvování zkoušky bude uznán jako platný pouze v případě, že bude proveden a potvrzen
schválenou oprávněnou osobou.
h)
Oprávněná osoba vrátí průkaz koně majiteli, trenérovi nebo jejich zástupci bezprostředně po provedení záznamu
o absolvování zkoušky do průkazu koně, popřípadě po neúspěšném absolvování zkoušky.
i)
Kůň musí do startovacího boxu vstoupit bez užití prostředků a postupů, které jsou v rozporu se zákonem na
ochranu zvířat proti týrání a s tím souvisejících předpisů, včetně platných předpisů JC ČR.
j)
Kůň musí do boxu vstoupit v době stanovené pro start v dostihu dle platného DŘ.
k)
Po provedení startu musí kůň bez problémů odstartovat a v klidu cválat minimálně 75 m v přímém směru, tak aby
bylo jisté, že při dostihu je schopen s jistotou odstartovat a neohrozit zdraví své, svého jezdce a ani ostatních
účastníků dostihu a dostihového provozu.
l)
O výsledku zkoušky a splnění všech jejích náležitostí rozhoduje oprávněná osoba provádějící zkoušku.
m) Záznam o absolvování zkoušky bude proveden následujícím způsobem:



n)

Datum uskutečnění zkoušky
Místo vykonané zkoušky
Podpis a razítko osoby oprávněné ke zkoušce.

Zkouška může proběhnout s výsledkem: 1) úspěšným
2) neúspěšným.
ad 1) je jako úspěšně absolvovaná zanesena do průkazu koně.
2) neúspěšně absolvovaná smí být opakována u kterékoliv oprávněné osoby.

V případě, že bude kůň, který již zkoušku úspěšně absolvoval, shledán orgány JC ČR v dostihovém provozu
nezpůsobilým ke startu ze startovacích boxů a bude jimi nařízeno, aby tuto zkoušku absolvoval znovu, může být
opakované přezkoušení provedeno pouze u oprávněných osob k tomu určených a uvedených níže.
ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI KE STARTU ZE STARTOVACÍCH BOXŮ
Místo zkoušky:
Velká Chuchle

Tel.:
604 298 152
728 713 745
603 525 399
606 914 749
731 502 870
605 254 469

Oprávněná osoba
Hana Pancová
Tomáš Šatra
Ing.Ivana Pejšková
Jaroslav Drlík
Ing.Soňa Froňková
Vladislav Fedorowicz
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Slušovice
Tochovice
Karlovy Vary
Světlá Hora
Pardubice
Lysá n.Labem
Brno
Zhoř u Jihlavy
Chotouň
Ostrov u Lanškrouna
Mimoň
Pičín
Most
Krabčice
Velké Karlovice
DS Dvorce

603 385 083
737 884 429
730 126 721
724 056 426
353 592 125, 606 638 334
602 664 371
777 750 922
606 435 444
602 296 369
604 281 721
725 439 926
606 910 977
776 809 460
739 544 040
725 44 2033
725 527 978
724 390 981
602 517 313
739 082 115

Jan Demele
Radim Bodlák
Ing. Václav Chaloupka
Pavel Horčička
Ivan Janatka
MVDr. Čestmír Olehla
Kateřina Mandysová
MVDr.Jiří Janda
Jan Palyza
Josef Vymazal
Dalibor Török
Ing. Václav Luka
Jaroslav Votava
Filip Neuberg
Allan Petrlík
Václav Štědronský
Ing. Karel Dvořák
František Holčák
Pavel Tůma

Telefonický kontakt s oprávněnými osobami provádějte pouze v průběhu pracovních dnů.
Přezkoušení nařízené orgány JC ČR musí proběhnout za přítomnosti některé z níže uvedených oprávněných osob a
bude již zpoplatněno částkou 1000,- Kč ve prospěch provozovatele boxů.
Oprávněné osoby pro opakované přezkoušení způsobilosti koně ke startu ze startovacích boxů:
Hana Pancová
MVDr.Čestmír Olehla
Ivan Janatka
MVDr. Jiří Janda

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA JEZDCŮ
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2018
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
Platný od 1. ledna 2018
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ
STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za
„Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a
M3.
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ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně
schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem
(např. léčiva
v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky
schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS,
(b) Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně
2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM,
např. andarin, LGD-4033, ostarin a RAD140), tibolon, zeranol a zilpaterol, ale ne s omezením pouze
na ně.
Pro účely skupiny této sekce:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně
neprodukuje.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně
produkuje.
S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY
A MIMETIKA
Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky
jsou zakázány:
1. Erytropoetiny (EPO) a prostředky ovlivňující erytropoézu, včetně, ale ne s omezením pouze
na ně:
1.1 Agonisté erytropoetinového receptoru, např.
darbepoetiny (dEPO);
erytropoetiny (EPO);
sloučeniny založené na EPO (EPO-Fc, methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA));
EPO-mimetické prostředky a jejich sloučeniny (např. CNTO 530 a peginesatid).
1.2 Aktivační prostředky hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), např.
argon;
kobalt;
molidustat;
roxadustat (FG-4592);
xenon.
1.3 Inhibitory GATA, např.
K-11706
1.4 Inhibitory TGF – beta (TGF – β), např.
luspatercept;
sotatercept.
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1.5 Agonisté vrozeného opravného receptoru. např.
asialo EPO;
karbamylovaný EPO.
2. Peptidové hormony a hormonové modulátory
2.1 Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory, např. buserelin,
deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin a triptorelin, u mužů.
2.2 Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory, např. kortikorelin.
2.3 Růstový hormon (GH), jeho fragmenty a uvolňující faktory, včetně, ale ne s omezením pouze na
ně:
fragmenty růstového hormonu, např. AOD-9604 a hGH 176-191;
hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) a jeho analoga, např.
CJC-1295, sermorelin a tesamorelin;
sekretagogy růstového hormonu (GHS), např. ghrelin a mimetika ghrelinu, např. anamorelin,
ipamorelin a tabimorelin;
uvolňující peptidy růstového hormonu (GHRP), např. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin),
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelin.
3. Růstové faktory a modulátory růstových faktorů, včetně, ale ne s omezením pouze na ně:
fibroblastové růstové faktory (FGFs);
hepatocytový růstový faktor (HGF);
insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1) a jeho analoga
mechanické růstové faktory (MGF);
růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF);
thymosin- β4 a jeho deriváty, např. TB-500;
vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF).
Další růstové faktory a modulátory růstových faktorů ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů,
šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových
vláken.
S3. BETA2- AGONISTÉ
Všichni selektivní i neselektivní beta2- agonisté, včetně všech optických isomerů, jsou zakázáni.
Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):
Fenoterol; formoterol; higenamin; indakaterol; olodaterol; prokaterol; reproterol; salbutamol;
salmeterol; terbutalin; tolobuterol; vilanterol.
Výjimkou jsou:
- inhalační salbutamol (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách,
nepřekračujících 800 mikrogramů během každých 12 hodin po jakékoliv dávce);
- inhalační formoterol (maximální dodaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin);
- inhalační salmeterol (maximálně 200 mikrogramů za 24 hodin).
Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v
koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za terapeutické použití, ale bude považována za
pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že
abnormální výsledek byl způsoben terapeutickou dávkou (v inhalaci) nižší, než výše uvedená
maximální dávka.
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S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Zakázané jsou následující hormonové a metabolické modulátory:
1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Aminoglutethimid; anastrozol; androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion) ; androsta-3,5dien-7-17-dion (arimistan) ;
4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo) ; exemestan; formestan; letrozol
a testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.
2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: Raloxifen, tamoxifen a
toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.
3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Cyklofenil, fulvestrant a klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.
4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze
na ně.
5. Metabolické modulátory:
5.1 Aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), např. AICAR;
a Agonisté Receptoru delta aktivovaného peroxizomovými proliferátory (PPARδ ), např. 2-(2methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) kyselina
octová (GW1516, GW501516);
5.2 Insuliny a mimetika insulinů;
5.3 Meldonium;
5.4 Trimetazidin.
S5. DIURETIKA A MASKOVACÍ LÁTKY
Následující diuretika a maskovací látky jsou zakázané, stejně jako další látky s podobnou
chemickou strukturou a podobnými biologickými účinky.
Zahrnují:



Desmopressin, plasmaexpandery (např. nitrožilní podání albuminu, dextranu,
hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid, ale ne s omezením pouze na ně.
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon,
kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid,
hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a vaptany
(např. tolvaptan), ale ne s omezením pouze na ně.

S výjimkou:



drospirenonu, pamabromu a očního podání inhibitorů karboanhydrázy (např. dorzolamidu a
brinzolamidu)
Lokálního podání felypressinu pro zubní anestézii

Nález jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem
(tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve Vzorku Sportovce kdykoliv
nebo případně Při Soutěži ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou, bude považováno za
Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec nemá schválenou Terapeutickou výjimku na tuto látku
navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.
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ZAKÁZANÉ METODY
M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI
Zakázané je následující:
1.

Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo
heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do
oběhového systému.

2.

Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku. Zahrnující:
modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu a
mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s
omezením pouze na ně. Inhalační suplementace kyslíkem zakázána není.

3.

Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními
nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
Zakázané je následující:
1.

Podvádění, nebo Pokus o Podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při
Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s
omezením pouze na ně.

2.

Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 100 ml za 12 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v
průběhu nemocničních zákroků, chirurgických zákroků nebo klinických diagnostických metod.

M3. GENOVÝ DOPING
Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:
1. Použití polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů.
2. Použití geneticky produkovaných přípravků, vytvořených k pozměňování
a/nebo k transkripční nebo epigenetické regulaci genové exprese.
3. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk.

sekvencí genomu

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše
jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY
S6. STIMULANCIA
Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů, např. d- a l-, jsou zakázaná.
Stimulancia zahrnují:
(a) Nespecifická stimulancia:
Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin,
bromantan, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin, fenproporex, fentermin,
fonturacetam (4-fenylpiracetam (karfedon)), furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid,
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krotetamid, lisdexamfetamin, mefenorex, mefentermin, metamfetamin (d-), mezokarb,
modafinil, norfenfluramin, p-metylamfetamin, prenylamin a prolintan.
Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.
(b) Specifická stimulancia:
Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):
Adrenalin (epinefrin)****, benzfetamin, dimethylamfetamin, efedrin***, etamivan, etylamfetamin,
etylefrin, famprofazon, fenbutrazát, fenetylamin a jeho deriváty, fenkamfamin, fenmetrazin,
fenprometamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin), isomethepten,
katin**, katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron a alfa-pyrolidinovalerofenon),
levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin***, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, 4metylhexan-2-amin (metylhexanamin), niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin
(metylsynefrin), pemolin, pentetrazol, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin,
strychnin, tenamfetamin (metylendioxyamfetamin), tuaminoheptan a další látky s podobnou
chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
S výjimkou:
-

klonidinu
derivátů imidazolu v případě jejich místního/očního použití a stimulancií zahrnutých do
Monitorovacího programu pro rok 2018*.

* Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol a synefrin: Tyto látky jsou
zahrnuté do Monitorovacího programu 2018 a nejsou považovány za Zakázané látky.
** Katin: je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
*** Efedrin a methylefedrin: jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.
**** Adrenalin (epinefrin): není zakázán při lokálním podání, např. nosní, oční aplikace nebo jeho
podání společně s lokálními anestetiky.
***** Pseudoefedrin: je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na
mililitr.
S7. NARKOTIKA
Zakázané je následující:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon,
morfin, nikomorfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin a petidin.
S8. KANABINOIDY
Následující kanabinoidy jsou zakázané:



Přírodní kanabinoidy, např. hašiš, konopí a marihuana,
Syntetické kanabinoidy, např. delta9- tetrahydrokanabinol (THC) a ostatní kanabinimetika

S9. GLUKOKORTIKOIDY
Všechny glukokortikoidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou
zakázané.
Včetně, ale ne s omezením pouze na ně:
betametazon; budesonid; deflazakort; dexametazon; flutikason; hydrokortizon; kortizon;
metylprednisolon; prednisolon; prednison; triamcinolon.
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LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
P1. BETA-BLOKÁTORY
Beta-blokátory jsou zakázány pouze v následujících sportech Při Soutěži, a kde je to označeno i Mimo
soutěž.






Automobilový sport (FIA)
Billiard (všechny discipliny) (WCBS)
Golf (IGF)
Lukostřelba (WA)*
Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa, a snowboard U-rampa
a „big air“

Podvodní sporty (nádechové potápění) (CMAS) v disciplínách konstantní váha s ploutvemi nebo
bez ploutví, dynamická apnoe s ploutvemi nebo bez ploutví, free immersion, jump blue,
spearfishing, statická apnoe, střelba harpunou na terč a variabilní váha.

Střelba (ISSF, IPC)*

Šipky (WDF)
* Zakázané také Mimo soutěž
Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol,
karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol,
propranolol, sotalol a timolol, ale ne s omezením pouze na ně.
SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU V ČR, SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX, SEZNAM ZAKÁZANÝCH
LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2018,
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÉKŮ PRO SPORTOVCE OD 1. 1. 2018 NAJDETE
NA WWW.DOSTIHYJC.CZ V SEKCI DOKUMENTY – DOSTIHOVÝ PROVOZ

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA KONÍ
METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ ANTIDOPINGOVÉ KONTROLY
DOSTIHOVÝCH KONÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Mezinárodní dohoda o chovu koní a dostizích, ke které přistoupila Česká republika, předpokládá
provádění kontroly výskytu zakázaných látek uvedených v seznamu Mezinárodní federace
dostihových autorit v tělních tekutinách, tkáních a exkretech koní startujících v dostizích pořádaných
na území České republiky.
Jockey Club ČR plně respektuje aktualizaci tohoto materiálu, včetně doplňků. Dohoda stanovuje
obecný seznam zakázaných látek, přičemž za zakázanou látku se považuje látka samotná, její
metabolit, izomer nebo metabolit izomeru. Stanovuje také seznam látek s tolerovaným množstvím
a jejich povolené hodnoty.
Odpovědnost za provádění dopingových kontrol v ČR nese Jockey Club ČR a jim podřízené
Dostihové komise jednotlivých závodišť v den pořádání dostihů, přičemž nejsou dotčeny kompetence
Státního veterinárního dozoru. Oprávnění k odběru antidopingových vzorků od dostihových koní
vychází z Dostihových řádů Jockey Clubu ČR (§§ 292-299 včetně). Svůj souhlas se zněním DŘ a
dodržováním jeho ustanovení písemně potvrdili všichni majitelé dostihových koní startujících na
dostizích v ČR.
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Odběr vzorků na závodištích ČR provádí proškolení veterinární lékaři delegovaní pro tuto činnost
Jockey Clubem ČR za přítomnosti osoby odpovědné za koně (majitele, trenéra nebo jimi pověřeného
pracovníka).
Úkolem veterinárního lékaře pověřeného odběrem vzorků je pouze provedení antidopingové kontroly
(odběr vzorků) koní vybraných ze startovního pole dostihového dne rozhodnutím Jockey Clubu ČR a
Dostihové komise na závodišti. Ke splnění tohoto úkolu si může přizvat asistenta dle vlastní volby.
Výběr koně k antidopingovém kontrole během dostihového dne je, mimo důvodů uvedených v § 292
DŘ, nahodilý. DK může o provedení dopingové kontroly rozhodnout také na základě zdravotního
stavu koně, případně výkonu koně a jezdce v dostihu.
Odebírající veterinář je plně odpovědný za prostor, který určí pro odběr vzorku. Pořadatel dostihů
musí zajistit minimálně jeden odběrový box, izolovaný od veřejnosti, mechanicky vyčištěný,
vydezinfikovaný a opatřený podestýlkou ze slámy nebo pilin, bez funkčního napájecího zařízení.
Pokud bude kůň na výslovnou žádost osoby zodpovědné za koně napojen, bude tato skutečnost
zaznamenána do protokolu o odběru vzorků.
Osoba zodpovědná za koně nese veškerá rizika spojená s případným pozitivním výsledkem
antidopingové kontroly. Odebírající veterinář je plně kompetentní rozhodnout o provedení
antidopingové kontroly i na jiném místě.
Odběrové místo - povinností pořadatele dostihů je zajistit odběrové místo v blízkosti místa pro
odsedlání koní po dostihu a vybavit je stolem, minimálně dvěma židlemi, uzavíratelným odpadkovým
košem, umyvadlem s tekoucí vodou, případně přenosným umyvadlem s dostatkem vody na mytí,
ručníkem a dvěma kusy zařízení na odchyt moči (kyveta nebo síťka na tyči dlouhé cca 120 cm).
Pro uskladnění vzorků je pořadatel povinen zajistit uzamykatelnou místnost, případně místo,
umožňující bezpečné skladování vzorků v průběhu dostihového dne.
Odběr vzorků v tréninkových zařízeních provádí proškolení veterinární lékaři delegovaní Jockey
Clubem ČR za přítomnosti osoby odpovědné za koně (majitele, trenéra nebo jimi pověřeného
pracovníka). O výběru koní, kteří nespadají do pravomoci dostihové komise, k antidopingové kontrole
rozhoduje JC ČR. Trenér (popř. pověřená osoba) je povinen poskytnout veterinárnímu lékaři za
účelem odběru vzorku volný box, Průkaz koně, příp. Medikační deník). K odběru vzorku si může
veterinář přizvat asistenta dle vlastní volby.
Odběr vzorků tělních tekutin koně se provádí do schválených vzorkovnic antidopingové soupravy.
Soupravy jsou uloženy a zamčeny ve skladu Jockey Clubu ČR a dle potřeby jsou předány
provádějícímu odběr veterinárnímu lékaři určeným pracovníkem. Předání je doloženo zápisem, kde je
uvedeno datum, místo, čas, počet předaných souprav a podpisy předávajícího a přebírajícího. Platí
zásada, že pro jeden odběr musí být k dispozici minimálně dvě antidopingové soupravy.
Vedoucím pracovníkem při vlastním odběru je odebírající veterinární lékař. Je plně kompetentní
posoudit regulérnost podmínek odběru a je za ně také plně zodpovědný. Pokud neshledá podmínky
odběru odpovídající požadavkům na regulérnost, má právo antidopingovou kontrolu neprovádět a
současně má povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit dostihové komisi, Jockey Clubu České
republiky (v případě odběru ve stáji).
Po určení koně k antidopingovému odběru během dostihů bude jméno vybraného koně veřejně
oznámeno rozhlasem a současně trenérovi, případně majiteli koně nebo pověřenému zástupci. Pokud
někdo z nich odmítne podrobit koně antidopingové kontrole, je kůň automaticky považován za
pozitivního se všemi důsledky (diskvalifikace, sankce atd.). Veterinární lékař antidopingové
kontroly, případně jeho asistent převezme koně pod svou kontrolu, kterou uplatňuje až do skončení
odběru. Analogicky postup platí i pro antidopingové odběry v tréninkových zařízeních.
Před zavedením koně do boxů pro odběr vzorků předá osoba zodpovědná za koně Průkaz koně
veterinárnímu lékaři antidopingové kontroly za účelem ověření totožnosti koně kontrolou dat
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uvedených v Průkazu koně v porovnání se skutečností. Trenérovi, majiteli, případně osobě
odpovědné za koně nechá vybrat nejméně ze dvou uzavřených odběrových souprav a předvede
mu neporušenost zvolené soupravy. Po zavedení koně do boxu a rozpečetění setu si navlékne
plastikové rukavice a umístí plastikový sáček do odběrového zařízení na moč. Důsledně je nutno
dodržovat zásadu, že odběr moči je možný pouze spontánní mikcí koně, není dovoleno použití
diuretik ani katetrizace testovaného zvířete. O době, po kterou je očekávána spontánní mikce koně
rozhoduje odebírající veterinární lékař a ten je také plně kompetentní po zvážení všech okolností
přistoupit k odběru krve.
Je dovoleno, aby odchytávání moče prováděl vlastní ošetřovatel zvířete pod dohledem veterinárního
lékaře antidopingové kontroly. Odebraná moč se z plastikového sáčku rozlije do dvou vzorkovnic,
přičemž platí zásada, že v jedné vzorkovnici nesmí být méně než 30 ml. moči. Upřednostňován je
odběr moči, pokud se odběr nepodaří, je nutno odebrat krev. V případě podezření na přítomnost
látky snižující výkon se upřednostňuje odběr krve. Moč se odebírá následně do druhého setu. Krev
odebírá veterinární lékař sterilní jehlou, která je součástí setu. Krev se odebírá do dvou vzorkovnic,
přičemž platí, že jeden vzorek je 40 ml krve.
Po odběru se vzorky uzavřou speciálními víčky, vloží zpět do antidopingového setu a veterinární
lékař vyplní protokol o provedení odběru vzorků k antidopingové kontrole, kde kromě údajů o
místě, datu a čase, údajích o testovaném zvířeti a druhu zaslaných vzorků uvádí i čísla speciálních
víček, kterými jsou uzavřeny vzorkovnice naplněné močí či krví testovaného zvířete. Protokol je
podepsán osobou zodpovědnou za koně a odebírajícím veterinárním lékařem.
Jedna část protokolu je vložena spolu s antidopingovým setem do krabice, která je hned po té
zapečetěna, přelepena páskou a opatřena podpisy, případně razítkem zúčastněných přes pečetící
pásku, druhá část je předána osobě zodpovědné za koně, třetí zůstává odebírajícímu veterinárnímu
lékaři. Kopie celého protokolu je předána Jockey Clubu ČR, kde je zapečetěna a uložena až do
obdržení výsledků z laboratoře.
Odebrané a zapečetěné vzorky zasílá odebírající veterinární lékař na náklady Jockey Clubu
ČR do 24 hodin do určené laboratoře. Od doby odběru vzorků až do jejich odeslání je tento
veterinární lékař za vzorky plně zodpovědný.
O výši postihů při průkazu zakázaných látek nebo zakázaných praktik rozhoduje pořádková komise JC
ČR. Při rozhodování se opírá o odborné stanovisko antidopingové komise JC ČR. V případě
pozitivního dopingového nálezu u koně trénovaného v zahraničí postupuje JC ČR v součinnosti
s dostihovou autoritou země, kde je kůň registrován stejně, jako v případě pozitivního dopingového
nálezu u koně registrovaného JC ČR při jeho zahraničním startu.
V Praze dne 10. 4. 2018

MVDr. Ivo Strauss
předseda komise pro antidopingovou kontrolu koní

MEZINÁRODNÍ DOHODA O CHOVU, DOSTIZÍCH A SÁZKÁCH 2018
Výňatek z článku 6A – ZAKÁZANÉ LÁTKY
Cíl
1. Cílem je chránit integritu dostihového sportu a welfare koně prostřednictvím kontroly látek, které
mohou koně zvýhodnit nebo naopak znevýhodnit oproti ostatním koním, na rozdíl od vlastního
projevu výkonnosti koně.
Odběr vzorků
2. Za účelem zjištění přítomnosti zakázaných látek se provádí odběr vzorků u koní zúčastněných
v dostihu. Dostihové autority jsou oprávněny rovněž k odběrům vzorků přikročit kdykoliv na
základě svých vlastních předpisů. Vzorkem se rozumí vzorek pocházející z jakékoli části koně
nebo z kontaktu s jakoukoli jeho částí.
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Vzorek odebraný pod zajištěným dozorem má být rozdělen na vzorek A a vzorek B. Vzorek A se
odešle do laboratoře pro testování podle pravidel příslušné dostihové autority. Vzorek A je jediný
vzorek použitý pro primární analýzu. Jakákoli rozdělená část stejného vzorku A, jakkoli se
jmenuje, by neměla být odeslána do jiné laboratoře pro primární analýzu bez znalosti a souhlasu
primární laboratoře. Pokud se u vzorku A prokáží zakázané látky, lze přistoupit k analýze vzorku
B, buď automaticky, nebo na základě žádosti trenéra nebo majitele nebo dostihové autority.
4. V případě nalezení zakázané látky u koně, který je přihlášen k dostihu nebo v dostihu startoval
v rámci dostihové autority, ale je trénován v zahraničí, je nutno informovat jeho zahraniční
autoritu a ta na požádání musí poskytnout pomoc.
Sankce
5. Kůň bude diskvalifikován vždy, když analýza oficiálního vzorku odebraného při dostihovém dni
prokáže pozitivní nález zakázané látky, jak je definován příslušným dostihovým řádem. Trenér
koně musí být potrestán, s výjimkou případů, kdy „splnil své povinnosti“, jak je popsáno níže. V
případě prokázání přítomnosti látky dle definice v článku 6 E - bod 4 se kůň nesmí účastnit
dostihů po dobu šesti měsíců od pozitivního nálezu a do dostihu může být poté přihlášen až po
negativním oficiálním dopingovém testu.
6. Pokud se prokáží zakázané látky u odběrů mimo konání dostihů, příslušná dostihová autorita na
základě vlastních pravidel přistoupí k sankcím proti koni, trenérovi, majiteli nebo jiným osobám s
licencí.
3.

Odpovědnost trenéra
7. Trenér je vždy odpovědný za:
krmení, ošetřování, ochranu a zajištění bezpečí koní v jeho tréninku,
zabezpečení odpovídajících opatření k zamezení kontaktu se zakázanými látkami u koní v
jeho tréninku,
zabezpečení informovanosti o možných následcích léčby a péče o koně,
vedení řádných záznamů o všech veterinárních postupech a použité medikamentózní léčbě.
Pravidla v rámci dostihového dne
8. Nikdo s výjimkou autorizovaných veterinářů s povolením dostihové komise nebo dostihové
autority nesmí v den dostihů do stájí na závodišti přinést zakázanou látku a v žádném případě
s ní nesmí manipulovat.
9.

Bez oficiálního povolení nesmí být koni poskytnuta žádná veterinární péče v období před
dostihem a po něm do následného odběru vzorků.

Zakázané látky
10. Zakázané jsou následující látky:

Látky ovlivňující funkci některého z uvedených systémů:
-

nervové soustavy
kardiovaskulárního systému
respiračního systému
vylučovacího systému
vylučovacího aparátu
reprodukčního systému
muskuloskeletárního systému
krevního systému
imunitního systému s výjimkou licencovaných vakcín proti infekcím
endokrinního systému






Endokrinní sekrety a jejich syntetické analogy
Látky maskující účinky jiných látek
Kyslíkové nosiče
Látky, které přímo či nepřímo ovlivňují genovou expresi

14
11. Nálezem zakázané látky se rozumí potvrzení přítomnosti látky samotné nebo metabolické
formy, izomeru, případně metabolické formy izomeru. Důkaz o podání zakázané látky je roven
odhalení přítomnosti této látky.
12. Na pomoc trenérům a jejich veterinárním lékařům mohou dostihové autority vytvořit přehledy
zakázaných a povolených látek do svých vlastních pravidel.
13. S cílem poskytnout vnitřní směrnici zakázaných látek v dostizích, může dostihová autorita vytvořit
klasifikaci zakázaných látek.
14. Prahové hodnoty zakázaných látek
Mezinárodní prahové hodnoty mohou být přijaty pouze u:
endogenních substancí,
substancí pocházejících z rostlin, které se nacházejí na pastvě nebo se sklízejí jako
krmiva pro koně.
15. Prahové hodnoty podléhají doporučení Federačního poradního výboru pro zakázané látky, po
konzultacích s úředními znalci a veterináři signatářských zemí a po schválení Federací.
16. Zakázané látky pod níže uvedenými prahovými hodnotami nejsou klasifikovány jako
porušení norem (Tab. 1):
Tab. 1
Látka

Prahová koncentrace

Arzenik



0,3 µg/ml moči

Boldenon



0,015 µg volného a konjugovaného boldenonu/ml moči koní
samčího pohlaví (ne valachů)

Kobalt*




0,1 µg celkového kobaltu/ml moči
0,025 µg celkového kobaltu/ml plazmy

Dimethylsulfoxid (DMSO)




15 µg/ml moči nebo
1 µg/ml plazmy

Estranediol (samčí pohlaví, ne valaši)



0,045 µg volného a glukurokonjugovaného 5α estran-3β,
17α-diol/ml moči koní samčího pohlaví (ne valachů), kdy ve
fázi screeningu volný a glukurokonjugovaný estradiol 5αestran-3β, 17α-diol přesahuje volný a glukurokonjugovaný
5,10 estran-3β, 17α-diol v moči

Hydrokortizon



1 µg/ml moči

Kyselina salicylová




750 µg/ml moči nebo
6,5 µg/ml plazmy

Methoxytyramin



4 µg volného a konjugovaného 3 methoxytyramin/ml moči

Oxid uhličitý



36 mmol/l plazmy

Testosteron



0,02 µg volného a konjugovaného testosteronu/ml moči
(valaši) nebo
100 pg volného testosteronu/ml plazmy (valaši), (klisny –
pokud nejsou březí) nebo
0,055 µg volného a konjugovaného testosteronu/ml moči
(klisny – pokud nejsou březí)




Prednisolon



0,01 µg volného/ml moči
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* Dostihové autority by měly poskytovat poradenství ohledně používání doplňků obsahujících kobalt.
Prahové hodnoty jsou regulační limity a číselné hodnoty vyjádřené výše nemají žádnou implicitní přesnost (např. 0,3
je stejné jako 0,300). Zda byla prahová hodnota překročena nebo nebyla, je stanoveno výlučně ze zjištěné
koncentrace a nejistoty měření spojeného s tímto stanovením.

17. Použití mezinárodních prahových hodnot pro testování mimo soutěž (OOCT):



Mezinárodní prahové hodnoty pro testosteron, estranediol, boldenon a methoxytyramin se
vztahují na vzorky OOCT, pokud nejsou splněny požadavky článku 6E – bod 5.
Mezinárodní prahové hodnoty pro hydrokortison, arzen, DMSO, kobalt, kyselinu salicylovou
a oxid uhličitý jsou použitelné pro vzorky OOCT. Nemohou však být napadnutelné, pokud je
řádně zaznamenána legitimní léčba.

18. Po každém nalezení zakázané látky může dostihová autorita dál koně prověřit, nebo tak učinit
na žádost trenéra nebo majitele.
Laboratorní servis
19. Cílem signatářských zemí je, že jejich laboratoře by měly:
být akreditované podle ISO/IEC 17025, Obecné požadavky na způsobilost zkušebních
a kalibračních laboratoří a dle dodatku ILAC-G7, Požadavky na akreditaci a operační
kritéria laboratoří pro dostihový sport
být v souladu s příručkou pro stanovení zakázaných látek (Část B ILAG-G7)
plnit specifikaci dle IFHA www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=7
účastnit se mezilaboratorních porovnání (clause 5.9(b) ISO/IEC 17025 : 2005)
kontrolovat detekci léčebných látek podle mezinárodně daných screeningových limitů,
které byly dle doporučení Rady IFHA schváleny signatářskými zeměmi
http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=1
kontrolovat detekci zakázaných environmentálních látek podle mezinárodně daných
limitů reziduí, které byly dle doporučení rady IFHA schváleny signatářskými zeměmi
http://www.ifhaonline.org/resources/Feed_Contaminants_Environmental_Substances_
Guidelines.pdf)
20. S cílem zabránit možného porušení právních předpisů, které se týkají použití léčebných látek,
může dostihová autorita podle svého uvážení:
zpřístupnit detekční časy,
upozornit na nové nebo modifikované testy,
poskytovat analytické služby ke zjištění, zda vzorek od koně přihlášeného do dostihu
obsahuje specifikované látky.
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CHOV
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme držitele plemenných hřebců na povinnost kontrolovat totožnost chovných klisen
před připouštěním! Připouštění, u kterého prokazatelně nebyl k dispozici průkaz klisny nebude
registrováno!
Dále upozorňujeme, že je nezbytné odeslat do Laboratoře imunogenetiky ČMSCH spolu
s identifikační kartou hříběte po jeho očipování i samolepící štítky s číslem čipu! Podrobný průběh
registrace hříbat je možno sledovat ve výsledcích plemenitby 2018 na www.dostihyjc.cz (záložka
Dokumenty/chov), které jsou průběžně aktualizovány.

NÁVRHY JMEN PRO HŘÍBATA:
Návrhy jmen se podávají prostřednictvím formuláře, který JC zasílá chovateli automaticky po dodání
připouštěcího lístku! Při jeho ztrátě prosím kontaktujte příslušného pracovníka JC ČR. Jméno hříběte
musí začínat písmenem shodným s počátečním písmenem jména matky a musí odpovídat
podmínkám stanoveným Mezinárodní dohodou o chovu, dostizích a sázkách (IABRW).
Dále: Jockey Club ČR nesmí schválit jméno, které bylo na území ČR již přiděleno:
a) chovné klisně anglického plnokrevníka, a to do uplynutí 10 let po jejím úhynu nebo utracení, nebo
do uplynutí 10 let po roce, kdy byla naposledy připuštěna nebo dala hříbě, nebo do uplynutí 25 let
jejího věku,
b) plemennému hřebci anglického plnokrevníka do uplynutí 15 let po jeho úhynu nebo utracení, nebo
do uplynutí 15 let po roce, kdy naposled připouštěl, nebo do uplynutí 35 let jeho věku (cokoli
nastane dříve)
c) ostatním dostihovým koním, a to do uplynutí 5 let po jejich úhynu nebo utracení, nebo do uplynutí
20 let jejich věku.
Dále Jockey Club ČR neschválí jména:
a) uvedená na mezinárodní nebo národní listině chráněných jmen koní (seznam je k nalezení
na www.dostihyjc.cz v záložce dokumenty-chov, resp. www.horseracingintfed.com ,
v záložce „International Protected Names“),
b) která mají více než 18 znaků (včetně mezer a interpunkce),
c) osobností (s výjimkou doložení žádosti písemným souhlasem zainteresované osoby nebo
jejích potomků),
d) s pravopisem nebo výslovností stejnou nebo podobnou jménu chráněnému nebo již
přidělenému koni, jehož rok narození předchází méně než deset let roku narození
pojmenovávaného koně,
e) sestávající zcela nebo zčásti z iniciál, čísel, spojovníků, pomlček, teček, dvojteček, čárek,
vykřičníků, závorek, lomítek, zpětných lomítek nebo středníků,
f)
která mají charakter reklamy společnosti nebo výrobku, s výjimkou doložení žádosti
písemným souhlasem společnosti nebo osoby spojené s výrobkem (tato jména mohou být
Jockey Clubem odmítnuta i bez udání důvodů),
g) smyslu, výslovnosti nebo pravopisu umožňujících výklad znamenající hrubost nebo
pohanu,
h) která mohou způsobit nejasnosti v dostihovém nebo sázkovém provozu,
i)
začínající jiným znakem než písmenem.
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HŘEBCI, KTERÝM BYLO PRO ROK 2018 UDĚLENO
OSVĚDČENÍ K POUŽITÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU
( 5. část )
Hřebec
Stanice
Age of Jape(POL)
Vlachovice
Amico Fritz(GER)
Napajedla
Blue Coral(IRE)
Napajedla
Bretigny(FR)
Zahájí
Durante Alighieri(GB)
Chotouň
Colorado Kid(USA)
Hájek
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
Rol’Over Beethoven(FR)
Pičín
Rosensturm(IRE)
Doubravy
Sleeping Indian(GB)
Skržice
Stormy Jail(IRE)
Napajedla
Tiger Cafe(JPN) Častolovické Horky
Tullamore(USA)
Radkova Lhota
Wallace(GB)
St.Červená Voda
Zazou(GER)
Krabčice

Osvědčení od:
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
29. 3. 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
20.3. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
5. 3. 2018
15. 2. 2018

Připouštěcí období začíná 15. 2. 2018 a končí 15. 7. 2018!
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/ .
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DODATEČNÉ POJMENOVÁNÍ
ASTORIA(FR), Ba, 2016 po Silver Frost z Kolymbia
BE MAN(FR), R, 2016 po Manduro z Be In Motion

SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2018
CENNÝ MONARCHO
SOLEMEENA

z Cenná panenka
z Serena

KRÁTKODOBÝ DOVOZ KLISEN ZE ZAHRANIČÍ
Klisna

země

FILEALANGLAISE(FR)
JAM-BELLA(POL)
KAPRYSNA(POL)
MINI WELLS(IRE)
SHEILA OF LIGHT(SLO)
SINABUNG(IRE)
SQUAW CITY(FR)
TUDELA(POL)
UCZITELKA TANCA(POL)
VIRGINIA HILL(IRE)

Slovensko
Polsko
Polsko
Slovensko
Slovensko
Maďarsko
Maďarsko
Polsko
Polsko
Slovensko

datum
15. 3. 2018
29. 3. 2018
8. 3. 2018
15. 2. 2018
29. 3. 2018
10. 2. 2018
15. 2. 2018
29. 3. 2018
8. 3. 2018
9. 3. 2018

pozn.
jalová
s hříbětem po Mikhail Glinka
maiden
maiden
s A ½ hříbětem
jalová
jalová
jalová
maiden
březí po Sleeping Indian(GB)

KRÁTKODOBÝ EXPORT KLISEN DO ZAHRANIČÍ
Klisna

země

datum

pozn.

PATRICIE(FR)

Polsko

17. 4. 2018

maiden

KONĚ
ÚHYN – UTRACENÍ

(hlášeno od 29. 3. 2018)

CELTIC KING, hdv, 2003, po Drak z Celnaja
BEAUTIFUL DIRECTA(GER), hda, 2008, po Paolini(GER) z Breda(GER)
MAGIE ROSE(FR), hda, 1993, po Diamond Prospect(USA) z Milford Sound(USA)
DOCTORCA(GB), hda, 2006, po Dr Fong(USA) z Sentee(IRE)
ARMATOR(POL), rv, 2002, po Duke Valentino(GER) z Alpha Magic(GB)
ATTACCANTE(GER), rv, 2007, po Banyumanik(IRE) z Art of Easter(GER)
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IMPORTOVANÍ KONĚ
ALE AMBROSIO(IRE), tHda, 2012 po Big Bad Bob z Memorys of Madness, Presenting; imp. IRE,
maj. D. Adam
BLONDIE(GB), Ra, 2016 po Mount Nelson z Amour Fou, Piccolo; imp. GB, maj. Albgalopp, v.o.s.
BREZILOS(FR), Hd, val., 2013 po Blue Bresil z Yakaminza, Franc Parler; imp. FR, maj. P. Vítek
CARTAGENA(IRE), Ra, 2014 po Peintre Celebre z Clunia, Silent Times; imp. GER,
maj. Westminter RH
COVE BEACH(GB), Ra, 2015 po Harbour Watch z Dubai Affair, Dubawi; imp. GB,
maj. Albgalop v.o.s.
DENIM(IRE), Ra, 2011 po Elnadim z Sister Sox, Elbio; imp. SVK, maj. I. Dostálová
DESIROSE(GER), Ba, 2016 po Santiago z Desimona, Monsun; imp. GER, maj. GKZ, s.r.o.
EASYRIDER(FR), Hd, val., 2015 po Dream Ahead z Hashbrown, Big Shuffle; imp. FR,
maj. P. Nieslanik
FIRESTORM(GER), Hd, val., 2011 po Dylan Thomas z Fitness, Monsun; imp. GB, maj. Albgalopp,
v.o.s.
GANSEBLUMCHEN(IRE), Hda, 2014 po Elusive Pimpernel z All Tied Up, Desert Prince; imp. GER,
maj. U. Kossmagk
GREAT GUNNAR(GB), tHd, 2016 po Aussie Rules z Blaise Chorus, Singspiel; imp. IRE,
maj. Westminster RH
CHANCELLOR(FR), Ra, 2014 po Stormy River z Exgray, Exceed and Excel; imp. FR,
maj. M. Lehmann
KAJAGOOGOO(GB), Hd, 2016 po Phoenix Reach z Gurteen Diamond, Kyllachy; imp. GB,
maj. Albgalop v.o.s.
LINOVSKY(POL), Hd, 2015 po Estejo z La fendi, Goldneyev; imp. POL, maj. V. Vocetka
MAINE D’ANGE(I|RE), Hda, 2015 po Motivator z Maine Rose, Red Ransom; imp. FR, maj. E. Ullyns
MISS WHISTLE(IRE), tHda, 2009 po Maramouresh z Miss Tiny, Desert Prince; imp. SVK,
maj. J. Váhala
MYSTICAL WIND(IRE), Hd, val., 2009 po Montjeu z Krissante, Kris; imp. GER, maj. H. Pohl
N.N.(GB), tHd, 2016 po Intello z Foundation Filly, Lando; imp. IRE, maj. Charvát Group, s.r.o.
N.N.(GB), Hd, 2016 po Champs Elysees z Dragonera, Doyen; imp. IRE, maj. Zámecký Vrch, s.r.o.
N.N.(GB), Ra, 2017 po Toronado z Holder’s Hill, Danehill Dancer; imp. GB,
maj. Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
N.N.(GB), Hda, 2017 po Bated Breath z Heavenly Sound, Street Cry; imp. GB,
maj. Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
N.N.(IRE), Hda, 2017 po Make Believe z Okavango, Nayef; imp. GB,maj. Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
N.N.(IRE), Hda, 2017 po New Approach z Persinette, Kingmambo; imp. GB,
maj. Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
NIGHT FAIRY(GER), Hda, 2016 po Areion z Najinskaja, Tannenkönig; imp. GER, maj. Acton s.r.o.
NIGHT KING(GER), Hd, 2014 po Areion z Najinskaja, Tannenkönig; imp. SVK, maj. H. Poledníková
PRINCE D’ORAGE(FR), tHd, val., 2015 po Tirwanako z Tenue d’Orage, Stormy River; imp. FR,
maj. Scuderia Aichner SRL
REMUS(HUN), Hd, 2014 po Satin Stone z Royal Lujain, Lujain; imp. POL, maj. Crows, s.r.o.
SNAN(IRE), tHd, val., 2013 po High Chaparral z Slow Sand, Dixieland Band; imp. GER,
maj. Stall Liegau
TOSEN PUISSANCE(IRE), Hda, 2015 po High Chaparral z Bee Eater, Green Desert; imp. FR,
maj. S. Bodláková
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EXPORTOVANÍ KONĚ

od 26. 3. 2018

Francie:
TYFONA(POL), Ba, 2013 po Tempelwächter z Tracja
Itálie:
DUKE IS BACK(FR), R, val., 2012 po Redback z Royale Aube
POWER FLOWER(ITY), Hda, 2014 po Red Rocks z Pracers Pride
Německo:
MEMORY OF LONGING, Hda, 2002 po Glenstal z Most Desirable
Slovensko:
LIKE A LORD(FR), Hd, val., 2006 po Lord of Men z Darlika
WOODLAND LODGE(IRE), tHda, 2002 po Grand Lodge z Ultra Finesse

PŘEHLED KASTRACÍ hlášených v období od 27. 3. 2018 do 9. 4. 2018
FLASHPOINT(GER), 3, thd
NIGHT KING(GER), 4, hd
REMUS(HUN), 4, hd
RONALDO KING, 3, hd
WHIST, 2, hd

Po SHIROCCO(GER) z FLASHING COLOUR(GER)
Po AREION(GER) z NAJINSKAJA(GER)
Po SATIN STONE(USA) z ROYAL LUJAIN(GB)
Po STORMY JAIL(IRE) z RENAISSANCE
Po EGERTON(GER) z WERENA

18. 10. 2017
1. 11. 2017
1. 3. 2018
27. 3. 2018
16. 3. 2018

ZMĚNY MAJITELE hlášené v období od 27. 3. 2018 do 9. 4. 2018
Kůň

Původní a nový majitel

ASISTENT, 14, čhdv
BALTIC DU FRUITIER(FR), 7, hda
BALTIC DU FRUITIER(FR), 7, hda
ČIPSY, 6, hda
DALEWARI(IRE), 6, hdv
DASHING GEORDIE, 12, hdv
DETEKCE, 7, hda
DETEKCE, 7, hda
EASYRIDER(FR), 3, hdv
FARAON, 7, hdv
FLASHPOINT(GER), 3, thdv
FREEDOM, 22, hdv
GANSEBLUMCHEN(IRE), 4, hda
GRAN SET(GER), 17, hda
HARUZA(IRE), 4, hda
HOLLYDARA, 15, hda
CHANCELLOR(FR), 4, ra
CHERI TIGER, 7, hdv
CHERI TIGER, 7, hdv
IRISH VALENTINE, 2, hd
JURATA(POL), 3, thda
LADAR, 6, bv
LADAR, 6, bv
LASATIC, 5, hdv

z Hurt Hrubešová Barbora, Benešov na Kulštejnová Marta, Neveklov
z Vráblik Marian, Velká Polom na Kovář Stanislav, Doubravice nad Svitavou
z Kovář Stanislav, Doubravice nad Svitavou na Vráblik Marian, Velká Polom
z Jakubíček Josef, Brno na Doležalová Sára, Rychnov na Moravě
z Šedová Klára, Raby na Kolovratníková Lucie, Pardubice
z Brožková Helena, Černošice na Melicharová Petra, Hejnice
z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Kantek Petr, MVDr., Brno
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Nieslanik Petr, Jablunkov na Nieslaniková Eva, MUDr., Jablunkov
z Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov na Fulín Jan, Neveklov
z Váňa Josef, Chyše na Jána Petr, Ing., Horní Věstonice
z Fabrisová Radana, Praha 2 na Fialová Petra, Šternberk
z Kossmagk Uwe, Annweiler, Německo na Fedorowicz Vladislav, Praha 4
z Struppová Markéta, Velký Šenov na Poláčková Denisa, Šluknov
z Vocetka Václav, Okrouhlo na Vocetka Kamil, Okrouhlo
z Svobodová Blanka, Hrotovice na Dvořáková Aneta, Sedlčany
z Lehman Marco, Dielsdorf, Švýcarsko na Fedorowicz Vladislav, Praha 4
z Hörnirger Doris, Hörschinig, Rakousko na Brodková Renata, Mikulůvka
z Brodková Renata, Mikulůvka na Michna Jaroslav, Velká Bystřice
z Pátek Ondřej, MUDr, Praha 5 na Pátková Renata, Ing., Praha 5
z Vocetka Václav, Okrouhlo na Vocetka Kamil, Okrouhlo
z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Kantek Petr, MVDr., Brno
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Dočkal Václav, České Budějovice na Lišková Andrea, Předslavice

Datum změny
24. 3. 2018
19. 3 .2018
19. 3. 2018
13. 3. 2018
1. 4. 2018
30. 3. 2018
14. 2. 2018
14. 2. 2018
5. 4. 2018
23. 3. 2018
27. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
30. 3. 2018
3. 4. 2018
28. 2. 2018
3. 4. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018
9. 4. 2018
29. 3. 2018
14. 2. 2018
14. 2. 2018
3. 4. 2018

P
VN
P
P
P
P
VN
N
N
P
P
VN
N
P
P
P
N
VN
N
N
P
VN
N
P
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LEMESÍNA, 8, ra
LEMESÍNA, 8, ra
LEVANDULE, 2, hda
MACESHKA, 6, čhda
MACESHKA, 6, čhda
MAINE D`ANGE(IRE), 3, hda
MERIDA, 2, thda
MYSTICAL WIND(IRE), 9, hdv
NEUTRON, 21, hdv
OUR LASS(IRE), 8, hda
OUR LASS(IRE), 8, hda
PEER, 8, r
PLAYBOY, 4, thdv
PLAYBOY, 4, thdv
RABBIT BEST(GB), 12, ra
RIVERSIDE, 9, ba
RIVERSIDE, 9, ba
SADDEX DE NOE(FR), 4, hdv
SHERRILL, 8, hda
STRASSBURG(GB), 2, hda
TELLUR(POL), 6, rv
TOSEN PUISSANCE(IRE), 3, hda
TURDUS(POL), 7, hdv
VENTIL, 22, rv
VESELÝ MYŠÁK, 3, bv
WAVE OF GRACIE, 4, hda
WAVE OF GRACIE, 4, hda

z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Kantek Petr, MVDr., Brno
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Falta Ivan, Družec na Horová Oliva, Ing., Praha 5
z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Kantek Petr, MVDr., Brno
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Ullyus Julie, Dielsdorf, Švýcarsko na Fedorowicz Vladislav, Praha 4
z Červenka Luděk,Ing., Praha 6 na Neuberg Filip, Mimoň
z Pohl Horst na Johnstone Steven, London
z Falta Ivan, Družec na Horová Oliva, Ing., Praha 5
z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Kantek Petr, MVDr., Brno
z Kantek Petr, MVDr., Brno na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Řezanka Václav, Netolice na Kopfová Renata, Netolice
z Holčák Radek, Velké Karlovice na Posad Jiří, Valašské Meziříčí
z Posad Jiří, Valašské Meziříčí na Ševiolová Šárka, Orlová-Lutyně
z Kulštejnová Marta, Neveklov na Hora Karel, Praha 5
z Reality Roli s.r.o., Rokycany na Hrubá Petra, Bučovice
z Hrubá Petra, Bučovice na Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany
z Vítek Pavel, Praha 6 na Černohorská Klára, Chotoviny
z Nováčková Sandra, Karlovice na Žáková Veronika, Karlovice
z Germič Karel, Bystřice u Benešova na Šefraný Rostislav, Praha 3
z Red Rebels s.r.o., Vizovice na Nechvílová Markéta, Pardubice
z Bodláková Soňa, Dvorce na Tůmová Eva, Opava
z Kabelka Michal, Ing., Chrudim na Kabelková Hana, Chrudim
z Kobr Jan, Benešov u Semil na Rišková Ester, Benešov u Semil
z Šimek J.,Ing.+Elgnerová I., Ing., Libošovice na Stašková Eva, Ing., Škvorec
z BORS Břeclav a.s., Břeclav na Horák Jindřich, Zlín
z Horák Jindřich, Zlín na Piruch Jozef, Horní Němčí

14. 2. 2018
14. 2. 2018
29. 12. 2017
14. 2. 2018
14. 2. 2018
3. 4. 2018
6. 4. 2018
30. 3. 2018
29. 12. 2017
14. 2. 2018
14. 2. 2018
25. 3. 2018
20. 3. 2018
23. 3. 2018
18. 2. 2018
14. 2. 2018
14. 2. 2018
24. 2. 2018
26. 3. 2018
8. 4. 2018
1. 2. 2018
4. 4. 2018
14. 2. 2018
30. 3. 2018
4. 4. 2018
29. 3. 2018
1. 4. 2018
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N
N
N
P
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N
P
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P
P
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N
P
P
P
N
P
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P
N
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TRVALÉ VYŘAZENÍ Z EVIDENCE DOSTIHOVÝCH KONÍ
PLAYBOY, tmhdv, 2014

po Next Desert(IRE) z Playa Bonita(FR)

20. 3. 2018

MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
ZMĚNY TRENÉRA registrované v období od 28. 3. 2018 do 10. 4. 2018
Kůň

Původní trenér

Nový trenér

BAROCCO(FR), 3, hdv

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

Datum ohlášení/platnosti změny
8. 3. 2018

BONN COL, 3, hd

neuvedeno

3. 4. 2018

CAPE WITCHER, 1, hd

neuvedeno

Krysmanová Renner Martina,
Arch.
Baštová Pavlína, Ing.

CARTAGENA(IRE), 4, ra

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

19. 6. 2017

COLD AS ICE(POL), 7, ra

Křídlová Tamara

neuvedeno

28. 3. 2018

DEE DEE, 1, ra

neuvedeno

Baštová Pavlína, Ing.

DIAMANT, 5, hdv

Mach Ján, MVDr.

Bělka Martin

DOUBLE DELIGHT, 3, thd

Mach Ján, MVDr.

Bělka Martin

10. 4.2018

DUKE IS BACK(FR), 6, rv

Váňa st. Josef

neuvedeno

28. 3. 2018

ELEGANT DEVIL(GER), 14, thdv

Křídlová Tamara

neuvedeno

28. 3. 2018

ELEN(FR), 8, hda

Sůrová Pavlína

Křídlová Tamara

3. 4. 2018

FIRESTORM(GER), 7, hdv

neuvedeno

Albrecht Jürgen

8. 2. 2018

5. 4. 2018

5. 4. 2018
10. 4. 2018
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GANSEBLUMCHEN(IRE), 4, hda

neuvedeno

Fedorowicz Vladislav

29. 1 .2018

CHANCELLOR(FR), 4, ra

neuvedeno

Fedorowicz Vladislav

23. 2. 2018

CHARISMATIC, 6, rv

Kub Petr

Junková Jana

KITE OF GRACIE, 8, thdv

Horáková Lenka

neuvedeno

LIKE A TRINITY(GB), 4, hda

Koplík Zdeno

Březina Ladislav, Ing.

LUCK AHEAD(IRE), 5, hdv

neuvedeno

Ministr Antonín

29. 3. 2018

MAINE D`ANGE(IRE), 3, hda

neuvedeno

Fedorowicz Vladislav

23. 2. 2018

MISS REEMEYA(FR), 5, hda

Křídlová Tamara

Hulínský Václav, MUDr.

28. 3. 2018

MOTIV, 3, hdv

neuvedeno

Lempochnerová Veronika

6. 4. 2018

MYSTICAL WIND(IRE), 9, hdv

neuvedeno

Wroblewski Grzegorz

4. 4. 2018

NID(POL), 8, hdv

neuvedeno

Havlíčková Zdena, Ing.

NIKOLETTA, 2, hda

neuvedeno

Blažek Svatoslav

NINE(GER), 7, hdv

Sůrová Pavlína

neuvedeno

3. 4. 2018

POWER FLOWER(ITY), 4, hda

Váňa st. Josef

neuvedeno

28. 3. 2018

PRINCE D`ORAGE(FR), 3, hdv

neuvedeno

Váňa st. Josef

28. 3. 2018

RAMSSIO(IRE), 2, hd

Drlík Jaroslav

Luka Václav, Ing.

5. 4. 2018

REAPER(GER*), 9, hdv

Myšková Štěpánka

Kabelková Hana

5. 4. 2018

REMUS(HUN), 4, hdv

neuvedeno

Theimer Milan, Ing.

2. 1. 2018

ROXETTE, 2, hda

Voršilková Helena, Ing.

Duchoň Tomáš

1. 4. 2018

SÁI FÉI, 4, thda

neuvedeno

Novák Antonín

3. 4. 2018

SALUS, 2, hda

neuvedeno

Hrudka ml. Jaromír

3. 4. 2018

SEASON OF SAINTS(FR), 5, rv

Myšková Štěpánka

neuvedeno

3. 4. 2018

SMAJLÍK, 8, hdv

Mach Ján, MVDr.

Bělka Martin

10. 4. 2018

SNAN(IRE), 5, thdv

neuvedeno

Voršilková Helena, Ing.

29. 3. 2018

SORGENIO, 8, hdv

Mach Ján, MVDr.

Bělka Martin

10. 4. 2018

SWAN PRINCESS, 2, hda

neuvedeno

Horáková Lenka

27. 3. 2018

TEX, 4, bv

Mach Ján, MVDr.

Bělka Martin

10. 4. 2018

TOSEN PUISSANCE(IRE), 3, hda

neuvedeno

Tůma Pavel

25. 1. 2018

TRAFFIC TOUR, 11, thdv

Křídlová Tamara

neuvedeno

28. 3. 2018

TYFONA(POL), 5, ba

Ilíková Kateřina

neuvedeno

WALDO PEPPER(FR), 5, rv

neuvedeno

Ministr Antonín

29. 3. 2018

WERI, 2, thda

neuvedeno

Blažek Svatoslav

28. 3. 2018

ZAFIRO(POL), 2, hd

neuvedeno

Myšková Štěpánka

5. 4. 2018
27. 3. 2018
3. 4. 2018

4. 4. 2018
28. 3. 2018

3. 4. 2018

3. 4. 2018
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SEZNAM MAJITELŮ, DOSTIHOVÝCH STÁJÍ A BAREV
5. část k 10. 04. 2018
Majitel / Stáj

Dostihové barvy

Čapky

All Print s.r.o.
Brigantia

červený,červenočerný kr.

červená, černá

Andrle Tomáš
Stáj Trocadero

červený,červenočerné lom.pr.

červená, černá

Autodoprava Blažek s.r.o.
Autodoprava Blažek s.r.o.

modrobílé káro, bílé ruk.

bílá, černá

Baštová Pavlína, Ing.
DC Osvinov-Baštová

zelený,červený klín,

oranžová, červená, žlutá

Boček Jiří
DS Albertovec

modrý,červená šerpa

červená, modrá

Bruna Jaroslav, Ing.
Stáj JB

černý, žluté epol. černožluté př.pr.ruk.

černá

Březina Ladislav, Ing.
Březina Legacy Buršice

hnědý,zelené ruk.

zelená, žlutá

Eble Jacqueline
Stáj Success (CZ)

bílý, modrobílé šach.ruk.

modrobílá

Evidencia Dokumentation HB
Hvitas stjerna ČR

oranžový, zelené kruhy, oranž.ruk

zelená

Fabrisová Radana
Vabank

červenočerná šach. černé ruk.

černá, červená, červenočerná

Fajkoš Alfréd,Ing
AF Turf

červený,černobílý příč.pruh

červená, černá, bílá, oranžová

Fedorowicz Vladislav
F-K Racing - Fedorowicz

zelený, červená šer. a náram.

zelená

Höck Jan, Ing.
Albert Stolany

fialový,černý klín,

fialová, černá, bílá

Horová Oliva
Falun-Horová

bílý,červené šer.kříž.

červená, bílá, červenobílá

Hořejší Ivetta, JUDr
Joe

žlutý, černé V

černá

Ilíková Kateřina
DS JOKI - Ilíková

žlutofialové diabolo, žlutofialové půl.ruk.

fialová, žlutá

Johnstone Steven
St Johns

žlutý, vínová hv., vínovožluté káro na r.

vínovožlutá, žlutá

Karlík Petr, DiS.
TIPPLER Group s.r.o.

červenobílé př.pr., červené ruk.

červená, bílá, červenobílá

Keclík Zdeněk
DS Dvorce

černý,bílé kruhy

černá, bílá

Kovářová Romana
Stáj Luki

modrý,žluté klín,půlené modrožluté ruk.

modrá, žlutá, černá

24
Kubiš Pavel
Kis-vodomery.cz

černý,bílý sv.pruh

bílá, černá

Kunzendorf s.r.o.
Jitřenka

modrý,žlutá hvězda a ruk.

žlutá, modrá

Macháč - Motors s.r.o.
Macháč - Motors

zelený,béžová hvězda

zelená, béžová

Macháčová-Bittnerová Lucie
Stáj Latén

zelený,béžové hv.na ruk.

zelená, béžová

Marianov z.s.
DSS Marianov

modrý,žluté šer.kříž.ruk.

modrá, žlutá, zelená

Mellen Josef
Nico

půl.černobílý,černobílé sv.pr. r.

bílá, černá, černobílá

Mikulčák Jaroslav
Stáj Mikulčák

modrý,bílé ruk.modré kr.

oranžová

Nesládek Miroslav, Ing.
Jasna

sv.modrý,tm.modrá hv.a ruk.

červená, modrá

Neuberg Filip
Flash - Neuberg
LUČ stajka - Neuberg

vínový, bílý svis.pruh,
bílá, černá
modrý, červené epol., červenomodré kár.ruk červená, modrá

Nosek František
Stáj Fano

půl.zelenožlutý,modrá šer.a ruk.

modrožlutá, zelenožlutá

Odložil Pavel
Stáj Dopa-Odložil

žlutý,zelený př.pr. modré r.

žlutá, zelená, modrá

Pecháček Jaroslav
Premin - Pecháček
Rianon-Pecháček

černozelený půl. černozelené sv.pr.ruk
fialovobílé sv.pr.bílé r.

černozelená, černá, zelená
bílofialová, bílá

Piruch Jozef
Syndikát H.N.P. - Piruch

bílý, fialové epol.a náram

bílá, fialová

Poláková Martina, Mba
Racing Photo

červený,modrý kr. modrobílé sv.pr.ruk.

modrá, červená

PonyTrans s.r.o.
DS Ponytrans

červený,bílý př.pr, červenobílé sv.pr na ruk

červená, bílá

Rosenfeld Michael
Epona

modrý,růžové švy

modrá

Sportovní stáj Aliance Jičín s.r.o.
Stáj Aliance Jičín

červená, modrý př.pr. a ruk.

červená, modrá

Stašková Eva, Ing.
TARPON LINE - Stašková

modročerná šach., černé ruk.

černá, modrá

SV Vondra s.r.o.
SV Vondra GAIN

oranžový, černé hvězdy, černooranž.př.pr.ruk. černá, oranžová

Svobodová Věra
Stáje Těchov

červený, černá šerpa a náram.

červenočerná, černá, červená

Šomanová Lenka, Ing.
Šomanová Lenka-Lipina

žlutý,bílé V,žlutočerné káro na r.

žlutočerná, černá, žlutá

Štoudek Zdeněk
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Štoudek Doubravice

modrý,červené ruk., modrý nár.

modrá, červená

Tajmr Josef, MVDr.
HIPIATER Tajmr

červený,černobílé lom.pr.na r.

černá, červená

Tůmová Eva
PT Team&Kaločová

černý, červené ruk.

červená, černá

Valachovič Oto, Ing.
MN-Racing.CZ

bílý,červené švy na ruk.

bílá, červená

Vašina Josef
GPS prehled.cz.-Vašina
RePeTe -Vašina

černooranžové čtverce, bílé ruk.
modročerné čtv.bílé r.

černá, oranžová, černooranžová
bílá, modrá, černá

Vinklárek René, Bc.
Stall Vinklárek

červený,žluté šle, červené ruk.

červená, žlutá

Vraná Petra
Statek Stráž-Vraná

modrý, bílý kruh a epol.

oranžová, žlutá

Zima Jaroslav, Ing.
VaZi

zelený, žlutý sv.pruh, zelené ruk.

žlutá, zelená

TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
POZOR – OPRAVA TERMÍNU PŘIHLÁŠEK A OSK
LYSÁ N. LABEM
2. – pátek 06. 07. 2018

Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka OSK
Deklarace jezdců:

pondělí
čtvrtek
čtvrtek

25. 06. 2018
28. 06. 2018
28. 06. 2018

ve 12 hod
v 10 hod
v 15 hod

