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OZNÁMENÍ

Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 03/2022
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný
rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně American Charlie (FR), nar. 15.
března 2019, majitele stáj Vocetka, trenéra Ludvíka Harise z dostihu č. 1041 Cena společnosti
Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového
dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HAVANA SILK (GB), 3
VIGNETTA, 3
AGADIR GOLD (IRE), 3
CAUCASIAN (IRE), 3
APOLLON (GER), 3
WELL RIGHT (GB), 3
COSTA SMERALDA (GB), 3
CONNIE, 3

Kůň AMERICAN CHARLIE (FR), 3 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).
a uložila:
trenéru Ludvíku Harisovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na
odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 24. dubna 2022 po doběhu dostihu koni American
Charlie (FR).
Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku
dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč)
konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu
zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni American Charlie (FR) v rámci
antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 20. května
2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical
Report AR202201694), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu
České republiky ze dne 6. června 2022, stejně jako společné písemné vyjádření trenéra Ludvíka
Harise a majitele Václava Vocetky, ve kterém se vzdali práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a
trenéra Harise v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.
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Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně American Charlie (FR) po odběhnutí dostihu č.
1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného
v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost
zakázané látky morfin.
Trenér Ludvík Haris vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň American Charlie (FR) nebyl
léčen žádnými přípravky obsahujícími morfin, ani žádnou látku, která na morfin metabolizuje, dospěli
společně s majitelem Václavem Vocetkou k závěru, že nejpravděpodobnějším způsobem, jak se
zakázaná látka morfin do těla koně American Charlie (FR) mohla dostat je kontaminace z krmiva.
Z tohoto důvodu byly vzorky krmného ovsa a doplňkových krmiv Nutri Horse, Red Mills 14%
Racehorse Cubes a Red Mills 20% OAT Balancer Cooked Mix, kterými byl kůň American Charlie (FR)
v období kolem startu v dostihu, po němž měl pozitivní výsledek antidopingové kontroly, krmen,
majitelem panem Vocetkou odeslány k analýze na přítomnost morfinu do Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře. Pořádkové komisi byly poskytnuty
výsledky této analýzy s tím, že dle výsledku obsaženého v Protokolu o zkouškách vzorku č.
919/2022/K BR v předloženém vzorku krmné suroviny – krmného ovsa byla zjištěna přítomnost
morfinu. Trenér Haris uvedl, že dodavatelem kontaminovaného ovsa bylo Zemědělské družstvo Libeň,
dosud s ovsem od tohoto dodavatele žádné problémy neměli a při standardních kontrolách, které
prováděli – optická kontrola, resp. prosívání, nic nenasvědčovalo přítomnosti máku. Majitel Vocetka
v e-mailu, kterým na sekretariát JC ČR zasílal výsledky analýzy krmiv od ÚKZÚZ uvedl, že v současné
době již krmný oves odebírají u jiného dodavatele.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u
koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být
z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin
patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ
a § 429 písm. c) koně American Charlie (FR) z doběhu dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport
(rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24.
dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních
tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér,
jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou
odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do
schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem
takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž
bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled
nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění
dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu
pana Harise, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od
dosud bezproblémového dodavatele, nelze u trenéra Harise podle názoru Pořádkové komise dovodit
odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat,
aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení.
Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody
o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi
signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude
sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní,
kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla
trenéru Harisovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených
s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být
doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění
napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.
V Praze, dne 27. července 2022
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR

Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 04/2022
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný
rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Tribute (POL), nar. 11. dubna
2018, majitele stáj FVE – Relay JK Levín, trenéra Michala Kalčíka z dostihu č. 1119 Cena Hipospolu
při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800
metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké
Chuchli.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CHARMING EMMA, 5
LYSYANARGENT (FR), 8
ETERNITY, 6
GALNOTS (FR), 5
RABBIT WIN (IRE), 7
GOLDEN WARRIOR, 4

Kůň TRIBUTE (POL), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).
a uložila:
trenéru Michalu Kalčíkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na
odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 4. června 2022 po doběhu dostihu koni Tribute
(POL).
Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku
dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V.
kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022
na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku
odebraném koni Tribute (POL) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu
tohoto dostihu.
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Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 24. června
2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical
Report AR202202269), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu
České republiky ze dne 7. července 2022, stejně jako písemné vyjádření zástupkyně společnosti
Jahodník s. r. o. (faktický vlastník koně Tribute (POL)) paní Petry Buřičové, ve kterém se jménem
majitele i trenéra vzdává práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a jednatele společnosti Jahodník s.
r. o. Jiří Balcara a trenéra Michala Kalčíka v rámci jednání, kterému byli osobně přítomni, vyslechla.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Tribute (POL) po odběhnutí dostihu č. 1119
Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí
a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v
Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázaných látek morfinu, kodeinu a oripavinu.
Trenér Michal Kalčík ještě před jednáním Pořádkové komise na dotaz sekretariátu JC ČR písemně
uvedl, že kůň Tribute (POL) neměl v letošním roce vůbec žádné zdravotní problémy, očkování a
odčervení jsme dělali v celé stáji hromadně v prosinci a jeho medikační deník pro letošní rok je tedy
úplně prázdný. Vzhledem k této skutečnosti pan Balcar i trenér Kalčík za nejpravděpodobnější
možnost, jak se zakázané látky morfin, kodein a opipavin do těla koně Tribute (POL) mohly dostat,
považují kontaminaci z krmiva. Podle trenéra Kalčíka je kůň krmen převážně ovsem v kombinaci s
granulemi Energys v množství jeden kilogram denně, dále pět dní před plánovaným dostihem ještě
müsli Nutrihorse a Premin v množství cca 250 gramů od každého. Vzorky dostupných šarží těchto
krmiv, kterými byl kůň krmen v době pozitivního výsledku antidopingové kontroly byly předány
k analýze morfinu do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční
laboratoře (stanovení oripavinu a kodeinu tato laboratoř neprovádí). Z potvrzení o přijetí vzorků
k analýze od ÚKZÚZ (Ing, Jana Kalinová) ze dne 27, července 2022, které předložil pan Balcar,
vyplývá, že analyzovaný vzorek krmného ovsa byl zjištěn jako pozitivní na morfin, s tím, že ještě bude
provedena kvantitativní zkouška. Dodavatelem krmného ovsa pro levínskou tréninkovou centrálu je
místní zemědělec pan Řehák, s jehož dodávkami podle sdělení trenéra Kalčíka i pana Balcara dosud
neměli žádné problémy.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u
koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být
z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že
morfin, kodein i oripavin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na
základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Tribute (POL) z doběhu dostihu č. 1119 Cena
Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a
starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v
Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních
tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér,
jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou
odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do
schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem
takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž
bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled
nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění
dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu
pana Kalčíka, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od
dosud bezproblémového dodavatele, přičemž domněnku kontaminace krmivem (nebo pozřením
rostlin máku) s ohledem na přítomnost oripavinu (opioidní alkaloid přírodního původu, který se
přirozeně nachází v máku a jenž se nevyskytuje v žádném léčivém přípravku, není metabolitem
kodeinu ani morfinu a úmyslné podání této látky je proto nepravděpodobné) potvrzuje i stanovisko
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Antidopingové komise Jockey Clubu ČR, nelze u trenéra Kalčíka podle názoru Pořádkové komise
dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě
požadovat, aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu
jeho složení. Výjimečnost celé situace potvrzuje i výsledek antidopingové kontroly u jiného svěřence
trenéra Kalčíka klisny Frami Hit, která se jí s negativním výsledkem podrobila 6. července 2022 po
svém vítězství na závodišti v Lysé nad Labem. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení
odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o
zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér
koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil
veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám
v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenéru Kalčíkovi neudělit žádnou sankci,
zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku
stanovená v ustanovení § 299 DŘ.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být
doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění
napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.
V Praze, dne 27. července 2022
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR

