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OZNÁMENÍ
HLÁŠENÍ V DOSTIHOVÉM PROVOZU 2020
Registrace účastníků dostihového provozu u JC ČR 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 a označí 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, doklad o registraci do Evidence zemědělských podnikatelů
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,
kvalifikaci a praxi 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 v příslušném oboru vzdělání.
Žádost o vydání licence jezdce žáka doporučuje ředitel příslušné školy.
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 (viz DU čl. 6 f) – VČT 6/2020).
Osoby mladší 18 - ti let musí mít žádost opatřenu ověřeným souhlasem zákonných zástupců.

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 napíší e- mailovou adresu, na kterou budou dostávat elektronicky výpisy ze ZC
Všichni žadatelé o licenci potvrdí svým podpisem, že budou respektovat Dostihový řád, Doplňující ustanovení a rozhodnutí
orgánů Jockey Clubu České republiky, v případě první žádosti o licenci dále podepíší příkazní smlouvu a souhlas se
zpracováním osobních dat v souvislosti s účastí v dostihovém provozu, trenéři a jezdci s uveřejněním telefonního čísla
v tištěné i internetové verzi VČT.
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 24/2019)
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 JC ČR a doloženo kopií živnostenského listu nebo obdobným dokladem. Zpětné vrácení daně není možné.
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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 JC ČR. 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 24/2019).
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 ohlásit v souladu s Vyhl.136/2004 Sb. Jockey Clubu ČR na
předepsaném formuláři Hlášení změny a zároveň předložit průkaz koně – týká se koní plemene A 1/1. Změny majitele
polokrevných koní vyřizuje přímo ÚEK Slatiňany a majitel dá tuto změnu Jockey Clubu ČR na vědomí.
JC ČR 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.
Registrace polokrevného koně jako dostihového:
„Polokrevník“ využívaný v dostihovém provozu musí splňovat podmínky § 1 DŘ.
Při první registraci je nutno předložit:
průkaz koně vydaný ÚEK, 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 24/2019.
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 (je-li kůň dovezen ze země, jejíž autorita
využívá systému „passport endorsement“).
4. JC ČR musí obdržet od zahraniční autority exportní certifikát.
5. 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 (VČT
24/2019). Majitel koně musí dodat kompletní oficiální dostihovou kariéru koně nebo potvrzení, že kůň dosud
nestartoval. Tato povinnost se netýká importovaných odstávčat, ročků a koní, kteří byli dovezeni bez jména.

TRÉNINKOVÁ LISTINA – příloha k žádosti o licenci trenéra
Přikládá se k žádosti při 1. vydání licence, 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 ohlásí bezodkladně Jockey Clubu ČR.
Tréninkové listiny, které byly Jockey Clubu ČR předloženy v letech 2015 - 2019 a byly průběžně aktualizovány,
zůstávají dále v platnosti a pro trenéry, žádající o obnovení licence v roce 2020 platí, že je nepředkládají celé znovu.
Seznamy koní na tréninkových listinách je třeba ihned aktualizovat, tj. do 24 hodin ohlásit JC ČR převzetí kteréhokoliv
koně do tréninku a odchod kteréhokoliv koně z tréninku (§ 125 Dostihového řádu).
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ÚDAJE O TRÉNINKOVÝCH STŘEDISCÍCH a PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ – příloha k žádosti o licenci trenéra
Žadatel vyplní požadované údaje o všech svých tréninkových střediscích a o osobách, které zaměstnává a se kterými
spolupracuje při tréninku dostihových koní (např. 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 24/2019).

Žadatel o obnovení licence trenéra nebo jezdce, který nebyl 3 roky a déle držitelem jezdecké nebo
trenérské licence v ĆR, se musí 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)
b)
c)
d)

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 JC ČR 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.
Majitel, který žádá poprvé o zaregistrování do dostihového provozu, dodá na JC ČR 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).
Žadatel o licenci trenéra nebo jezdce uhradí pod svým variabilním symbolem příslušný obnos na účet zúčtovacího
centra a na JC ČR dodá správně vyplněné formuláře.
Žadatel o první vydání licence trenéra nebo jezdce dodá na JC ČR 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 k tomu 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 JC ČR, nebo vytiskne z internetu:
www.dostihyjc.cz, oddíl Dokumenty – Formuláře - Licence majitele
4. Žadatel vyplní požadované údaje (viz Hlášení v dostihovém provozu) a na sekretariátu JC ČR si nechá
odsouhlasit název dostihové stáje a dostihové barvy.
5. Po zavedení majitele do databáze nahlásí sekretariát JC ČR majiteli jeho IZC (interní číslo v 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
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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 JC ČR.
9. Registrace majitele, dostihové stáje a barev a dostihového koně musí být provedena tj. i uhrazena alespoň 14 dní
před první přihláškou koně do dostihu

METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK KONÍ ZE ZPŮSOBILOSTI
KE STARTU Z BOXŮ
Koně musí dle ustanovení § 343 DŘ před svým prvním startem ze startovacích boxů absolvovat zkoušku způsobilosti ke
startu z boxů (absolvování zkoušky způsobilosti ke startu z boxů se považuje za kvalifikaci pro dostih ve smyslu § 214 DŘ).
Tyto zkoušky včetně přezkoušení provádějí osoby schválené Jockey Clubem ČR (dále jen JC ČR) na kterémkoliv z míst
schválených JC ČR. Schválené osoby a schválená místa musí být uveřejněné ve Věstníku českého turfu (dále jen VČT).
Každá osoba schválená k provádění těchto zkoušek (dále jen oprávněná osoba) má k potvrzení o přezkoušení k dispozici
razítko JC ČR. 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 Test“
„Jméno a příjmení“
a bude každoročně zapůjčeno osobám oprávněným 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 a na formuláři „Potvrzení o provedení zkoušky startu z boxů“ (dále jen Potvrzení).
Oprávněná osoba odpovídá za zapůjčené razítko a za jeho používání včetně zneužití.
Oprávněná osoba má povinnost provádět záznam o každé úspěšně složené zkoušce dle tohoto 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 záznamu v průkazu koně a na Potvrzení.
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 atd.
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 na místech schválených JC ČR a zveřejněných ve VČT.
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b)

j)

Termín zkoušky musí každý zájemce telefonicky dohodnout s oprávněnou osobou v dostatečném předstihu dle
jejích možností.
Na vykonání zkoušky není právní nárok.
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.
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 uvedený kůň. V případě pochybnosti o
identitě koně vykonávajícího zkoušku má oprávněná osoba právo provedení zkoušky odmítnout.
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.
Kůň musí do boxu vstoupit v době stanovené pro vstup do startovacích boxů dle platného DŘ.
Oprávněná osoba je zodpovědná za to, že kůň prokázal stání ve startovním boxu min. 4 minuty.
Po provedení startu musí kůň bez problémů odstartovat a v klidu cválat v přímém směru tak, aby bylo jisté, že
při dostihu je schopen s jistotou odstartovat a neohrozit zdraví své, svého jezdce ani ostatních účastníků dostihu a
dostihového provozu.
O výsledku zkoušky a splnění všech jejích náležitostí rozhoduje oprávněná osoba provádějící zkoušku.

k)

Absolvování zkoušky může proběhnout s výsledkem:

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

l)

m)
n)
o)

p)

1) úspěšně
2) neúspěšně
Oprávněná osoba provede zápis o absolvování zkoušky do průkazu koně a zároveň vyhotoví Potvrzení, a to
bezprostředně po jejím úspěšném splnění. O absolvovaných zkouškách si oprávněná osoba vede evidenci
obsahující tyto údaje: Datum provedení zkoušky, místo, kde byla zkouška absolvována, jméno koně a trenér.
Neúspěšné pokusy se nezaznamenávají a zkouška může být opakována u kterékoliv oprávněné osoby.
Záznam o úspěšném absolvování zkoušky bude uznán jako platný pouze v případě, že bude proveden a potvrzen
schválenou oprávněnou osobou.
Oprávněná osoba vrátí průkaz koně majiteli, trenérovi nebo jejich zástupci bezprostředně po provedení záznamu
o absolvování zkoušky do průkazu koně spolu s Potvrzením, popřípadě po neúspěšném absolvování zkoušky.
Záznam o absolvování zkoušky bude do průkazu koně proveden následujícím způsobem:
 Datum uskutečnění zkoušky
 Místo vykonané zkoušky
 Podpis a razítko osoby oprávněné ke zkoušce.
Vystavené Potvrzení je trenér koně, který zkoušku úspěšně absolvoval, povinen doručit Jockey
Clubu ČR nejpozději do okamžiku OSK do dostihu, do kterého je dotčený kůň přihlášen. Pokud tak neučiní, nebude
kůň uveden na startovní listině, neboť absolvování zkoušky způsobilosti ke startu z boxů se považuje za kvalifikaci
pro dostih ve smyslu ustanovení § 214 DŘ.

ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI KE STARTU ZE STARTOVACÍCH BOXŮ
Místo zkoušky:
Velká Chuchle
Slušovice
Tochovice
Karlovy Vary
Pardubice
Lysá n.Labem
Brno
Zhoř u Jihlavy

Tel.:
604 298 152
737 346 650
603 181 048
603 869 131
730 126 721
724 056 426
606 638 334
606 435 444
602 296 369
604 281 721
602 664 371

Oprávněná osoba
Hana Pancová
Jaroslav Fabris
Vlastimil Knápek
Mgr. Zdeněk Karlach
Ing. Václav Chaloupka
Pavel Horčička
Ivan Janatka
MVDr. Jiří Janda
Jan Palyza
Josef Vymazal
MVDr. Čestmír Olehla
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Chotouň
Mimoň
Pičín
Most
Krabčice
Velké Karlovice
DS Dvorce
Újezd u Boskovic
Chyše

773 635 141
739 544 040
725 442 033
725 527 978
603 824 098
724 104 335
739 082 115
725 308 990
602 429 629

František Zobal
Filip Neuberg
Allan Petrlík
Václav Štědronský
Ing. Ladislav Pohanka
Radek Holčák
Pavel Tůma
Luboš Urbánek
Josef Váňa st.

V případě, že kůň, který již zkoušku úspěšně absolvoval, bude 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 přímo k tomu vyjmenovaných, na místech
uvedených u jejich jména.
Přezkoušení nařízené orgány JC ČR musí proběhnout za přítomnosti některé z níže uvedených oprávněných osob a bude
již zpoplatněno částkou 1300,- Kč včetně DPH. Plátcem této částky ve prospěch provozovatele boxů je trenér koně, který se
podrobil přezkoušen.

Oprávněné osoby pro opakované přezkoušení způsobilosti koně ke startu ze startovacích boxů:
Hana Pancová – Velká Chuchle
Mgr. Zdeněk Karlach - Slušovice
Ivan Janatka – Karlovy Vary
MVDr. Jiří Janda - Pardubice
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JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY
POTVRZENÍ O PROVEDENÍ ZKOUŠKY STARTU Z BOXŮ

KŮŇ (jméno vč. suffixu)………....……………………………………………………..
UELN (identifikační číslo koně)……………………………… rok nar………………..
Trenér(ka) koně ……………………………....................…………………………….
absolvoval úspěšně zkoušku startu z boxů.
Pomůcky použité při provedení zkoušky: …………………………………………......
(jmenovitě - zaváděcí deka, kapuce apod.)
Místo zkoušky ………………………………..........…

Datum………………....…

Razítko a podpis osoby oprávněné k potvrzení zkoušky:

✂----------------------------------------------------------------------------------------

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY
POTVRZENÍ O PROVEDENÍ ZKOUŠKY STARTU Z BOXŮ

KŮŇ (jméno vč. suffixu)………....……………………………………………………..
UELN (identifikační číslo koně)……………………………… rok nar………………..
Trenér(ka) koně ……………………………....................…………………………….
absolvoval úspěšně zkoušku startu z boxů.
Pomůcky použité při provedení zkoušky: …………………………………………......
(jmenovitě - zaváděcí deka, kapuce apod.)
Místo zkoušky ………………………………..........…

Datum………………....…

Razítko a podpis osoby oprávněné k potvrzení zkoušky:
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CHOV
KONĚ
Důrazně žádáme majitele a trenéry dostihových koní, aby neodkládali registraci nově importovaných
koní na období před následující dostihovou sezónou, ale registrovali koně v plemenné knize a
Ústřední evidenci koní ČR bezprostředně v souladu s platnou vyhláškou plemenářského zákona (tj.
nejpozději do 30 dnů od data importu, či ukončení karantény)! Tato povinnost nesouvisí s platbou za
zařazení do dostihového provozu! Dále připomínáme povinnost trenérů nově příchozí koně nahlásit
neprodleně na konkrétní tréninkovou listinu. Upozorňujeme na namátkové kontroly, které budou
probíhat v souvislosti s plněním této povinnosti.

IMPORTOVANÍ KONĚ
ARKADAG(IRE), Hd, 2018 po Elzaam z Amga River, Dylan Thomas; imp. IRE, maj. V. Bukhtoyarov
BAILEYS TEMPTRESS(FR), Ra, 2014 po Medicean z Khelwa, Traditionally; imp. FR,
maj. Charvát Group, s.r.o.
INDEPENDENT BLACK(FR), tHd, 2017 po Diamond Green z Interior, Fusaichi Pegasus; imp. POL,
maj. W. J. Kartus
KAMSSIO(FR), B, 2018 po Kendargent z Rampoldina, Montjeu; imp. FR, maj. Ing. F. Hrubý
LAUNCH ZONE(IRE), Hd, 2018 po Zoffany z Last Laugh, Smart Strike; imp. IRE,
maj. Russian Racing Syndicate
PERSONAL COACH(FR), Hd, val., 2013 po Motivator z Castellina, Danzig Connection; imp. GB,
maj. K. Zatloukal
ROSA ALPINA(FR), Hda, 2017 po Pedro the Great z Sanisa, Panis; imp. FR, maj. H. Veselá
SI SIGNORA(IRE), Hda, 2013 po Dream Ahead z Sorrenta, Bernstein; imp. GER, maj. M. Neumann
SIGSAUER(IRE), tHd, 2018 po Evasive z Tres Forte, Whipper; imp. IRE, maj. V. Bukhtoyarov
VI FI(IRE), tHd, 2018 po Footstepsinthesand z Velvet Flicker, Fasliyev; imp. IRE,
maj. Russian Racing Syndicate
WORTH CHOICE(IRE), Hd, 2016 po Worthadd z Alba Verde, Verglas; imp. POL, maj. P. Sůrová

EXPORTOVANÍ KONĚ od 4. 3. 2020
Irsko:
AGNES SEICE(IRE), Hda, 2012 po Strategic Prince z Colomone Cross
EFILY(FR), Hda, 2013 po Slickly z Efisia
Slovensko:
OVER LOOK, Hd, val., 2010 po Look Honey z Over the Sun
Srbsko:
BLUE CORAL(IRE), tHd, 2004 po Grand Lodge z Pharmacist
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DODATEČNÉ POJMENOVÁNÍ
TARAWERA(IRE), Hda, 2018 po Twilight Son z A Place For Us
VATAN, Hd, 2019 po Mikhail Glinka z Volturi
VENOM, Hd, 2017 po Zazou z Volturi

HŘEBCI, KTERÝM BYLO PRO ROK 2020 UDĚLENO
OSVĚDČENÍ K POUŽITÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU
( 4. část )
Hřebec
Stanice
Age of Jape(POL)
Vlachovice
Amico Fritz(GER)
Napajedla
Durante Alighieri(GB)
Pičín
Dux Scholar(GB)
Krabčice
Eagle Top(GB)
Střelice
Egerton(GER)
Napajedla
God Bless You
Neveklov
Limario(GER)
Staré Město
Majestic Missile(IRE)
Krabčice
Mikesh(IRE)
Uherský Ostroh
Mikhail Glinka(IRE)
Krabčice
Pop Rock(JPN)
Němčice
Pouvoir Absolu(IRE)
Napajedla
Rol’Over Beethoven(FR)
Pičín
Rosensturm(IRE)
Doubravy
Shaywan(IRE)
Brno – Líšeň
Sleeping Indian(GB)
Halenkovice
Va Bank(IRE)
Střelice
Wallace(GB)
St. Červená voda
Wireless(FR)
Napajedla
Zazou(GER)
Krabčice

Osvědčení od:
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
12. 3. 2020
17. 2. 2020
15. 2. 2020
24. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2020
18. 2. 2020
15. 2. 2020
25. 2. 2020
15. 2. 2020
24. 2. 2020
15. 2. 2020
15. 2. 2019

Připouštěcí období začíná 15. 2. 2020 a končí 15. 7. 2020!
Doporučujeme majitelům chovných klisen sledovat seznam hřebců, kterým byla udělena licence pro
připouštěcí sezonu 2020 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

datum

pozn.

ANGELFIRE(IRE)
AVOCADO(IRE)
CALLIARA(IRE)
DONIA ZIRA(POL)
FIORHEAD
HISTORINA(FR)

Slovensko
Polsko
Slovensko
Polsko
Slovensko
Slovensko

23. 2. 2020
28. 2. 2020
23. 2. 2020
26. 2. 2020
3. 3. 2020
1. 3. 2020

březí po Dux Scolar(GB)
jalová
jalová
březí po Exaltation(IRE)
jalová
jalová
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JAM-BELLA(POL)
KAZZIRA(GER)
MASTERPRICE(IRE)
QUSSI QUEEN(GER)
STORY OF THE CAT(POL)
TESTAROSSA(POL)

Polsko
Německo
Polsko
Slovensko
Polsko
Polsko

29. 2. 2020
1. 3. 2020
26. 2. 2020
3. 3. 2020
26. 2. 2020
26. 2. 2020

jalová
maiden
jalová
maiden
maiden
březí po Needham’s Fort(USA)

KRÁTKODOBÝ EXPORT KLISEN DO ZAHRANIČÍ
Klisna

země

datum

pozn.

FRANCIE(IRE)

Irsko

12. 3.2020

s hříbětem po Pop Rock(JPN)

SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2020
FRATELLO
SENSI TOP

z Francie(IRE)
z Sun of Gracie(IRE)

Oprava:
PACESETTER z Priscilla(FR)

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),
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d)

e)
f)

g)
h)
i)

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,
sestávající zcela nebo zčásti z iniciál, čísel, spojovníků, pomlček, teček, dvojteček, čárek,
vykřičníků, závorek, lomítek, zpětných lomítek nebo středníků,
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),
smyslu, výslovnosti nebo pravopisu umožňujících výklad znamenající hrubost nebo
pohanu,
která mohou způsobit nejasnosti v dostihovém nebo sázkovém provozu,
začínající jiným znakem než písmenem.

KONĚ
Přehled kastrací hlášených v období od 4. 3. 2020 do 18. 3. 2020
AZDAR(FR), 5, thd
CASSAL(IRE), 3, r
ORSON, 5, hd
PREMIER LION(FR), 5, hd
SKYLINE RUNNER(IRE), 7, hd

Po AUTHORIZED(IRE) z ZEYA RIVER(GB)
Po ZOFFANY(IRE) z AL JASRAH(IRE)
Po EGERTON(GER) z OLMAIA(GER*)
Po ZANZIBARI(USA) z FAMMI SOGNARE(IRE)
Po ZOFFANY(IRE) z TEA SERVICE(USA)

5. 1 .2020
11. 3. 2020
5. 1. 2020
13. 11. 2019
5. 1. 2020

MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
Změny majitele hlášené v období od 4. 3. 2020 do 18. 3. 2020
Kůň

Původní a nový majitel

Datum změny

ACCELERATOR(FR), 7, hdv
ALEGORIA, 8, hda
ARABESCA, 10, ba
AZKABAN(POL), 13, hdv
BONNEY(SVK), 8, thda
DAWN RULER(GER), 6, thdv
FANTASTIC DESSERT, 4, rv
FANTASTIC DESSERT, 4, rv
FANTASTIC DESSERT, 4, rv
FIDELL(SVK), 4, hdv
FJÄRIL, 3, rv
FJÄRIL, 3, rv
HOLIDAY DREAM(SLO), 22, ra
ILEK(FR), 8, hdv
IRELAND, 20, hdv
JEAN GREEN, 9, ra

z Scuderia Aichner SRL, Bolzano, Itálie na Šlechta Martin, Česká Lípa
z Plšek František, Hvozd na Chytra Josef, Uničov
z Čudlá Natálie, Pohořelice na Sládková Zdeňka, Těchonín
z Černá Anna, Spálené Poříčí na Krejčí Pavel, Dubné
z Králíková Michaela, Babice na Votavová Lucie, Praha 4
z Rosenfeld Michael, Praha 7 na Poláková Nikola, Osnice
z I.K.Art, s.r.o, Brno na Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice
z Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice na I.K.Art, s.r.o, Brno
z I.K.Art, s.r.o, Brno na Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4
z Piskla Miroslav Ing, Bratislava na Piruch Jozef, Horní Němčí
z Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice na I.K.Art, s.r.o, Brno
z I.K.Art, s.r.o, Brno na Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4
z Jeništová Lenka, Trhový Štěpánov na Brunclíková Nikol, Uhlířské Janovice
z Paragan s.r.o., Přerov na Tomečková Romana, Rakov
z Ducháčková Františka, Svitavy na Vrána Jiří, Moravská Třebová
z Charvát Group, s.r.o., Zbraslavice na Orling, spol.s r.o., Ústí nad Orlicí

6. 3. 2020
3. 3. 2020
29. 2. 2020
29. 2. 2020
29. 2. 2020
29. 2. 2020
1. 1. 2020
1. 1. 2020
1. 1. 2020
2. 2. 2020
1. 1. 2020
1. 1. 2020
15. 2. 2020
1. 1. 2020
6. 2. 2020
25. 2. 2020

P
VN
P
P
P
P
VN
P
N
P
P
N
P
N
P
P
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KAISERTALER(GER), 5, thdv
LADY PULPIT, 6, ra
LAPAJ, 19, hdv
LARIA, 21, hda
LATARMISSIE, 2, hda
LORELLAI, 14, hda
LOULOU`S JACKPOT(GER), 8, thd
LUCKA, 11, hda
MADAM ZAZOU, 3, ra
MAMBO LADY(FR), 12, hda
MATYLDA, 1, hda
MIREČEK, 4, rv
MLODY PAN(IRE), 4, hdv
MOLLY MARIE(GER), 8, thda
MORGAN, 6, hdv
NARA, 9, hda
NEKTARRIN, 12, thd
PAOLA PRINCESS(GER), 12, ra
SAINT ABSOLU, 2, hd
SALVADOR(POL), 6, hdv
SESS, 21, thda
SICILIAN ROCK(IRE), 5, thdv
SONATA, 5, thda
SUPRBLESK, 17, thdv
TANKRÉGA, 13, hda
TOS SIA(IRE), 3, ba

z Arendsen Natalie, Ústí nad Labem na Schneider Jens, Dresden, Německo
z Fryč Karel, Praha 6 na 27. ZO ČSOP, Ptice
z Meliš Zdeněk, Holice na Verebely Václav, Rapotín
z Flejta, s.r.o., Loučany na Janusová Kateřina, Liberec
z Horáková Lenka, Pardubice na Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4
z SYGNUM, s.r.o., Otrokovice na Jelínková Růžičková Martina, Jílové u Prahy
z Arendsen Natalie, Ústí nad Labem na Schneider Jens, Dresden, Německo
z Blažek Hynek, Ing., Slavonice na Taras Milan, Studená
z Křenek Vladimír, Most na Jirka Petr, Most
z Křenek Vladimír, Most na Jirka Petr, Most
z Křenek Vladimír, Most na Jirka Petr, Most
z Křenek Vladimír, Most na Jirka Petr, Most
z Elektrovasury spol.s r.o., Kolesa na Kudrhaltová Lenka, Aš
z Lampert Bettina, Jenins, Švýcarsko na Husáková Naďa, Chrastava
z Zichová Ivana, Nalžovice na Pašková Helena, Nýřany
z Lucky Horse Ranch, s.r.o., Ostrava na Berki Marek, Horní Suchá
z Sládková Zdeňka, Těchonín na Miklasová Veronika, Nehvizdy
z Čech Tomáš, Opava na Ben Arous Radka, Opava
z SYGNUM, s.r.o., Otrokovice na Rolincová Kristýna, Bystřice pod Hostýnem
z Kabelková Hana, Chrudim na Dejmek Jan, Hrádek nad Nisou
z Žáčková Zuzana, Bartošovice na Kubík Jaroslav, Kelč
z Plšek František, Hvozd na Chytra Josef, Uničov
z Kytková Dominika, Polní Chrčice na Vorlíková Zuzana, Praha 4
z Studýnka Antonín, Uherčice na Szabová Patricia, Břeclav
z Rokslav, s.r.o., Slavičín na Mouková Hana, Holubice
z BKS Services, s.r.o., Praha 5 na Bláhová Lucie, Praha 5

11. 3. 2020
27. 2. 2020
12. 2. 2020
5. 3. 2020
1. 1. 2020
20. 2. 2020
8. 3. 2020
10. 5. 2019
5. 3. 2020
5. 3. 2020
5. 3. 2020
5. 3. 2020
7. 3. 2020
24. 2. 2020
7. 3. 2020
6. 2. 2020
29. 2. 2020
1. 3. 2020
28. 2. 2020
8. 10. 2018
28. 2. 2020
3. 3. 2020
5. 1. 2020
16. 1. 2020
29. 2. 2020
12. 3. 2020

N
P
P
P
N
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
VN
P
P
P
N

Změny trenéra registrované v období od 5. 3. 2020 do 18. 3. 2020
Kůň

Původní trenér

Nový trenér

ACCELERATOR(FR), 7, hdv

Váňa ml. Josef

neuvedeno

Datum ohlášení/platnosti změny
20. 2. 2020

ANTHON, 11, thdv

Ministr Antonín

neuvedeno

11. 3. 2020

FAROM, 3, b

Derych Vladimír

Ilíková Kateřina

9. 3. 2020

HEURE, 9, hda

Derych Vladimír

Ilíková Kateřina

9. 3. 2020

CHAMAR, 4, hd

Derych Vladimír

Ilíková Kateřina

9. 3. 2020

CHASMAR, 2, hd

neuvedeno

Ilíková Kateřina

INDEPENDENT BLACK(FR), 3, thd

neuvedeno

Wroblewski Grzegorz

KAFIA(POL), 7, thda

Složil Pavel

Chaloupka Václav, Ing.

9. 3. 2020

MÉDIUM, 12, hdv

Ilíková Kateřina

neuvedeno

9. 3. 2020

MOSANTO(IRE), 5, hdv

Nováková Jana, Ing.

Poles Pavel

5. 3. 2020

OUTBACK RIDER(IRE), 4, hd

Šavujev Arslangirej

Bodlák Radim

9. 3. 2020

PAMPELIŠKA, 3, hda

neuvedeno

Vašina Josef

9. 3. 2020

PASANTA, 8, hda

Vašina Josef

neuvedeno

9. 3. 2020

QUICK BEAUTY(FR), 5, ba

Váňa ml. Josef

neuvedeno

20. 2. 2020

ROSA ALPINA(FR), 3, hda

neuvedeno

Luka Václav, Ing.

18. 2. 2020

ZAMINARA, 2, ra

neuvedeno

Liška Martin

15. 3. 2020

9. 3. 2020
10. 2. 2020
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Seznam majitelů, dostihových stájí a barev 6. část k 18.03.2020
Majitel / stáj

dostihové barvy

čapky

Ambruschitz Alexandra
Stáj Magog

červenobílá šach.bílé ruk.

červená, bílá

Berthier Charly
Blue Star

modrý,bílá hvězda a hvězdy na r.

modrá, modrobílá

Bláhová Lucie
Dostihová stáj Sedrik

černý, zelenobílá šer.

zelená, černá

Dobrovolný Karel
Dobrovolný

bílý,červená hvězda červené ruk.bílé hv.

červená

Dostálová Dagmar, MUDr.
Dagmar Dostálová

zelenorůžové káro,bílé r.

zelená, bílá

Dvořák Jiří
Marpet HK Trans s.r.o.

oranž.černá šer. černooranž kár.ruk.

modrá, černá

Fabrisová Radana
Vabank

červenočerná šach. černé ruk.

černá, červená, červenočerná

Fialová Jana, JUDr.
Estrella

fialový, žlutá hv. a nár.

fialová, žlutofialová

Filip Vladimír
Stáj Filip

červenomodrá šach.modré r

červená, modrá, bílá

Florian Petr
Stáj Mirkov - Florian

bílý, zelené švy a náram

zelená

Gold &Turf s.r.o.
Gold & Turf

zelený, žluté hv. a nár.

žlutá, zelená

Häkkinen Mika
Mika

bílý,oranž.kl., švy na r.

oranžovobílá

Hamplová Věra
Stáj Lovka

modrá, černé ruk.

modrá, černá

Hořejší Ivetta, JUDr
Joe

žlutý, černé V

černá

JAMAX s.r.o.
Jamax

zelenožluté káro,zelené ruk.

zelenožlutá, zelená

Johnstone Steven
Steven Johnstone

žlutý, vínová hv., vínovožluté káro na r.

vínovožlutá, žlutá

Kašpar Martin
Alegres
IRSAY

modrobílý šikmo půl. červenozel. šer.bílé r.
modročerné svis.pruhy, bílé ruk.,modré hv.

bílá, modrá, červená
bílá, modrá

Kejzlar Přemek
Stáj Kejzlar

fialový,žlutý př.pr.

fialová, žlutá

Komárek Viktor, Ing.
Komárek Viktor Ing.

zelený,modré šle

zelená, modrá

Kompresory - Kopřiva, s.r.o.
DS Kompresory - Kopřiva

bílý, zelený kr, černobílé šach.ruk

zelená, černá
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Král Václav
Stáj Farel

zelený,šedé hvězdy,

šedá, zelená

Loko Trans Slovakia s.r.o.
LOKOTRANS Slovakia CZ

oranžový, černobílá šach.na ruk

černooranžová, oranžová, černá

Luftmanová Karin, JUDr.Ing.
KI Racing

modrý, oranžové švy na ruk.

modrá

Mimra Zdeněk
Kipling co.- Mimra
Mimra Matyáš a Tobiáš
MVDr. Richard Minařík - Mimra

červený, žluté ruk. červené hv.
bílý,zelenožluté V a nár.
černý,oranž.sv.pr.žluté šle a ruk.oranž.švy

červená, žlutá
zelená, bílá, žlutá
černá, žlutočerná, žlutá

Neuberg Filip
Filip Neuberg
Flash - Neuberg
LUČ stajka - Neuberg
R Kirgasser - Neuberg

černý, červené kruhy, černé ruk.
vínový, bílý svis.pruh,
modrý, červené epol., červenomodré kár.ruk
zelený, béžové švy

červená, černá
bílá, černá
červená, modrá
béžová, zelená

Novák Milan
Hospůdka U Nováků

žlutý, modrá hv., bílé ruk. modré hv.

černá

Piruch Jozef
Syndikát 2020 - Piruch

růžovomodré diabolo, půlené ruk.

modrá, růžová, růžovomodrá

Pletková Alena
A & L Company

sv.modrý,tm.modré kr. a ruk.

modrá, bílá

Plšek František
PF Ludmírov

mordý, bílá hv.a ruk., modré hv.

modrobílá, modrá

Přibyl Rostislav, Ing.
Jerevan

bílý, zelená šerpa a ruk.

zelená, bílá

Reiser Roman
Stáj Cabrio

červenočerné šikmé pruhy, červené ruk.

černá, červená, červenočerná

Rozkovec Miloš
Rozkovec

žlutý, modré hv. a švy na ruk.

žlutá, modrá

Russian Racing Syndicate
Russian Racing Syndicate

červenobílá šach., modré ruk.

modrá, červená

Sarl Ecurie Haras de Beaufay
Ecurie Haras de Beaufay

bílý, červenobílé káro na ruk.

červená

Schneider Jens
Stall Carlsberg

půl.žlutočerný, černé ruk

černá, žlutá

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

červená, modrý př.pr. a ruk.

červená, modrá

Srubovka s.r.o.
DS Malá Morávka

žlutý,červená šer.

červená, žlutá

Stašková Eva, Ing.
TARPON LINE - Stašková

modročerná šach., černé ruk.

černá, modrá

Stejskalová Drahomíra
Drahomíra Stejskalová

vínový, bílé V a rukávy

vínová, bílá, vínovobílá

Stoklásková Magda
Pálenice Pavlovice

fialový, zelená hv.a nár.

fialová, zelená
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Šenigla Pavol
Stajňa Corinne ČR

bílý, 2 červené př.pr.a švy na r.

červená, bílá

Šimáková Eva
Stáj ŠIMI

oranžový, černé kruhy, oranžové ruk.

oranžová, černá

Váňa Josef
Josef Váňa

žlutočené káro, černé ruk.

černá, žlutá, žlutočerná

Váňa Tomáš
Stáj Lascar-Váňa

modrohnědé čtv. a šachovnice na ruk

modrá

Vašina Josef
Peinture naive - Vašina
RePeTe -Vašina

zelený,žluté kr.bílé r.
modročerné čtv.bílé r.

zelená, bílá, žlutá
bílá, modrá, černá

Velechovská Jana
Velda Racing

béžový, šedý kruh, béžové ruk.

šedá

Vocetka Kamil
Vocetka Kamil

oranžový, modré ruk.

oranžová, modrá

Vocetka Václav
Vocetka

oranžový, modré hvězdy na ruk.

oranžová, modrá

Zatloukal Karel
Nýznerov

modrobílé diab.sv.pr. na ruk.

bílá, modrobílá, modrá

Zelenková Yvona
Stáj Zelenková Yvona

vínový,bílá hv.př.pr.na r

vínovobílá, bílá, -

Zeman Miroslav
Zeman-Florian

oranžový, černé hv. a ruk.

černá, žlutá

TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
Opravy propozic
KARLOVY VARY 20. 9. 2020
020702

Cena Jockey Clubu ČR
Nezískali jednotlivou cenu 6000 Kč - 2,5 kg.

PARDUBICE 10. 10. 2020
041005

HANDICAP
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.

MOST 17. 10. 2020
090703

CENA
Dodatečná přihláška do termínu OSK za trojnásobek zápisného.
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SLUŠOVICE 28. 10. 2020
030501

CENA
Hmotnost: 3letí 60,5 kg, 4letí a starší 61 kg.

KOLESA 7. 11. 2020
030501

CENA
Deklarace jezdců: 3. 11. 2020 v 15 hodin.

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
PRAHA VELKÁ CHUCHLE - 01
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Pořadatelem dostihů ve Velké Chuchli je společnost TMM, s. r. o., Radotínská 69, 159 00, Praha 5-Velká Chuchle.
IČ: 25164449, DIČ: CZ25164449
Zapsáno v OR Městského soudu Praha, spis. značka. C, vl. 86987
Kontakty
tel.: 242 447 031 (sekretariát), fax: 242 447 032
www.velka-chuchle.cz
e-mail: hipodrom@velka-chuchle.cz
správce areálu: Hana Pancová (604 298 152)
Přihlášky a OSK zasílejte na adresu:
Jockey Club ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5-Velká Chuchle
tel: 242 447 037 fax: 257 310 088
nebo prostřednictvím internetu na www.dostihyjc.cz
Veškeré platby mezi pořadatelem, majiteli koní a jezdci probíhají prostřednictvím Zúčtovacího centra JCČR.
Kontaktní telefon pro ohlášení nestartujícího koně 604 298 152 (do 10.00 hod. dne konání dostihů)
Dostihy se konají dle platného Dostihového řádu a podle Doplňujících ustanovení pro rok 2020, zveřejněných VČT.
Všichni koně přijíždějící na dostihy musí splňovat podmínky pro přesun a účast v dostizích (zveřejněno ve VČT).
Koně i průkazy koní musí být na závodišti k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru a v zájmu zajištění
bezproblémového průběhu dostihového dne nejpozději 1,5 hod. před začátkem prvního dostihu daného
dostihového dne (DU 2020/2d).
Klinickou přejímku koní, kontrolu dokladů a zdravotního stavu koní provádí MVDr. Ilja Pták (774 491 495).
Bude-li průběhu dostihového dne prováděna dopingová kontrola, musí majitel koně vybraného ke kontrole (nebo
osoba zmocněná), zabezpečit okamžitý příchod tohoto koně (po doběhu dostihu) do stáje, určené k odběru vzorků.
Maximální počty startujících koní na dráze ve Velké Chuchli:
1000 m
12 koní
1400 m
16 koní
1800 m
16 koní
2600 m
16 koní
1200 m
14 koní
1500 m
16 koní
2200 m
16 koní
2800 m
16 koní
1300 m
16 koní
1600 m
16 koní
2400 m
16 koní
3200 m
14 koní
Vzhledem k tomu, že v některém období bude na dráze posunována bariéra, je možné, že po dohodě s JCČR bude
maximální počet startujících na jednotlivých distancích měněn.
Zkušební cval se uskuteční PO PÍSKOVÉ DRÁZE, nejkratší cestou na start, nebo dle pokynu startéra. (Zpravidla
na mety 1800 - 1200 m vlevo po východu z paddocku, na ostatní mety vpravo, podle tribuny.) V dostizích se slavnostní
přehlídkou, se na výslovný pokyn startéra, může uskutečnit zkušební cval výjimečně po travnaté dráze. Neoprávněný
zkušební cval po travnaté dráze bude postihován jako porušení Provozního řádu a bude pokutován.
Koně se zavádějí DO STARTOVACÍCH BOXŮ SE ZAVŘENÝMI PŘEDNÍMI DVÍŘKY – bez výjimky – A POUZE
TÝMEM ZAVADĚČŮ delegovaným pořadatelem. Vodiči koní po opuštění paddocku vyčkají konce dostihu u prostoru cíle,
mimo dostihovou dráhu. Neuposlechnutí pokynů startéra jezdcem koně, neoprávněná účast nepovolaných osob místa
startu budou pořadatelem hodnoceny jako porušení Provozního řádu a budou pokutovány.
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Kapuci na zakrytí očí zajistí pořadatel (DU 2020/15a). Při nasazení nesmí být kapuce jakkoli fixována (DU
2020/15c), za její včasné sejmutí je plně odpovědný jezdec příslušného koně. Zaváděcí deku („bednu“)
pořadatel nezajišťuje, ZÁMĚR POUŽITÍ TAKOVÉ DEKY OZNÁMÍ TRENÉR PŘI HLÁŠENÍ ZMĚN DK. Použít lze
POUZE takovou, která bude vybavena systémem pro uchycení ke konstrukci startovních boxů – o funkčnosti
a následném použití rozhoduje pořadatel.
Vodění koní do dostihu (jejich převádění od „horních stájí“) je možné POUZE PO MALÉ TRAVNATÉ NEBO PÍSKOVÉ
DRÁZE. Používání hlavní travnaté dráhy, velkého písku a jiných vchodů do dráhy mimo dvou hlavních je přísně
zakázáno a bude hodnoceno jako porušení Provozního řádu.
Koně budou ustájeni podle pokynů pracovníka pořadatele. Seznam ustájených koní bude k dispozici ve vrátnici tribuny,
ve vjezdu k „dolním stájím“ a ve stáji – plechové hale v prostoru „horních stájí“. Neoprávněné ustájení bude
hodnoceno a postihováno jako porušení Provozního řádu. Kapacita ustájení je omezena, proto žádáme
o dodržování rozpisu ustájení. Z téhož důvodu dále žádáme trenéry, aby neúčast svých koní v dostihu, o které budou
vědět už v době mezi uzavřením startovních listin a dnem konání dostihu, včas oznámili, tak aby bylo možno ve
volném boxu ustájit jiného koně.
Vjezd všech vozidel do prostoru stájí je z bezpečnostních důvodů PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. Výjimku tvoří přepravní
vozidla přivážející koně na dostihy, která po nezbytně nutnou dobu do prostoru stájí vjet mohou. Neprodleně po
vyložení koní u stájí řidiči tato vozidla dopraví na jedno z parkovišť (v horní části označené příslušné prostory za
stájemi a v dolní části parkoviště za vjezdem, pod výběhy). Parkování u stájí a další neoprávněné vjezdy
automobilů do areálu budou hodnoceny a postihovány jako porušení Provozního řádu a dále řešeny ve
spolupráci s Městskou policií.
Ve všech prostorách závodiště je zakázán volný pohyb psů.
Do prostoru vážnice mají v průběhu dostihového odpoledne přístup pouze členové dostihové komise, dostihový
tajemník, osoby pověřené JCČR a pořadatelem dostihů, rozhodčí u váhy a jezdci, trenéři a majitelé dostihových koní,
kteří se účastní dostihů, konaných během dostihového dne.
Do prostoru váhy mají v době otevření váhy přístup pouze rozhodčí u váhy, jezdec, který je vážen, členové dostihové
komise a dostihový tajemník.
Do prostoru shromaždiště jezdců mají vstup pouze jezdci, startér, členové DK, rozhodčí, dostihový tajemník a osoby
k tomu pověřené pořadatelem nebo JCČR.
Do šaten jezdců mají v průběhu dostihového dne přístup pouze jezdci a trenéři dostihových koní účastnících se
dostihů dostihového dne, dále členové dostihové komise, dostihový tajemník a osoby k tomu písemně pověřené
pořadatelem nebo JCČR.
Po doběhu dostihu se koně a jezdci účastnící se dostihu shromáždí na určeném místě dostihové dráhy (prostor před
dekorovacím paddockem). Zde může být k jednomu koni a jezdci přítomna pouze jedna další osoba, a to trenér nebo
vodič koně. Před odsedláním je jakýkoliv fyzický kontakt s koněm jinou osobou než jeho jezdcem zakázán
(vyjma výjimečných případů, povolených DK – např. zranění).
Po odsedlání na místě k tomu určeném se jezdci odeberou v doprovodu dostihového tajemníka a bez jakéhokoliv
prodlení přímo do prostoru váhy, kde provedou odvážení. Na místo určené k odsedlávání nemají do odvážení jezdců
přístup žádné osoby kromě vodičů nebo trenérů koní, členů DK, dostihového tajemníka, rozhodčích a službu
konajícího veterináře. Před odvážením je jakýkoliv fyzický kontakt jezdce s jinou osobou zakázán.
V dostizích, kde pořadatel věnuje vítěznému koni deku, vodič koně je povinen zajistit, aby jeho kůň měl tuto deku
během ceremoniálu dekorování a předávání čestných cen na sobě.
Všichni účastníci dostihů jsou povinni respektovat Provozní řád dostihového střediska.

