
Zápis z video jednání výboru ČASCH konaného ve středu 10. února 2021 

Přítomni: Josef Váňa, Martin Liška (přes občasné výpadky ve spojení), Soňa Froňková, Karin 

Luftmanová, František Horák, Stanislav Chudáček, Tamara Křídlová, Petr Hochman, Petr Malík, Jaroslav 

Müller (jako host, ředitel pardubického závodiště) 

Omluven: Jiří Janda  

1. Projednání propozic na sezónu 2021 v Pardubicích 

Členové výboru obdrželi propozice v předstihu, aby s nimi mohli seznámit. Několik připomínek 

přednesl Petr Malík, reagoval na ně Jaroslav Müller, který následně doplnil, že se propozice se ještě 

mohou měnit především v závislosti na epidemiologické situaci, která bude ve společnosti.  

Po vyjasnění stanovisek byly propozice na pardubické dostihy v roce 2021 schváleny.  

2. Osoba nového generálního sekretáře Jockey Clubu České republiky  

Prezident Jockey Clubu Josef Bečvář již před několika dny avizoval, že dojde ke změně generálního 

sekretáře Jockey Clubu České republiky. Sandra Dangová končí k 15. únoru na konci zkušební doby a 

na její místo je Radě JC navrhován Martin Pecka, do podzimu 2020 ředitel závodiště Chuchle Arena 

Praha.  

Výbor o novém generálním sekretáři diskutoval a po seznámení upozornil na jeho kvalifikační 

nedostatečnost (upravenou plemenářským zákonem) v oblasti chovu a šlechtění anglického 

plnokrevníka.  

3. Minimální hmotnost 63 kilogramů  

Martin Liška konstatoval, že výbor již dříve předložil legislativní komisi, aby v překážkových dostizích 

byla stanovena minimální hmotnost 63 kilogramů.  

Změna, pokud bude schválena, má vliv na propozice prvního dostihového dne v Brně 17. 4. 2021, a tak 

bude pořadatel vyzván, aby v jednom dostihu upravil a znova zastal propozice.  

4. Propozice na ostatních závodištích v České republice v roce 2021 

Propozice byly předloženy v předstihu, byla předložena připomínka ohledně přeložení dostihů 

v Karlových Varech ze září na červenec, kdy je v České republice méně dostihů než v září. Josef Váňa 

prověří možnost přehození s Ivanem Janatkou, zástupcem karlovarského pořadatele. K ostatním 

dostihům nebyly připomínky a propozice byly schváleny.  

5. Otevření klasických rovinových dostihů pro valachy  

Josef Váňa navrhl, zda by výbor nepodpořil návrat valachů do klasických rovinových dostihů, neboť ve 

stájích není dostatek personálu pro přípravu hřebců. Výbor o problematice vedl diskusi a navrhl Jockey 

Clubu České republiky, aby zřídil expertní skupinu, která se bude zabývat podnětem na návrat valachů 

do klasických dostihů v České republice.  

6. Stanovisko k výstupu expertní skupiny pardubického závodiště o úpravě překážek  

Po Velké pardubické 2020 svolalo pardubické závodiště expertní skupinu, která projednávala možné 

úpravy překážek v kurzu, aby se omezila možnost fatálních zranění koní. Návrhy na úpravy společně 

s komentáři členů expertní skupiny dostali členové výboru v předstihu. Po diskusi bylo konstatováno, 

že s úpravami příkopů na překážkách č. 2 a 4 výbor souhlasí. K osazení odskokových břeven na překážce 

č. 4 (Velký Taxisův příkop) si výbor vyžádal ještě stanovisko Překážkové komise Jockey Clubu České 

republiky.  



7. Situace na startu dostihů v Pardubicích před překážkou č. 1 

Na závěr se rozproudila diskuse o situacích na startu dostihů u tzv. brány borců v souvislosti s tam 

umístěnou bariérou. Podle stanoviska startérů nebyl v roce 2020 problém, vyjma ve Velké pardubické, 

kde startoval vyšší počet koní. Výbor vyzval k vytvoření expertní skupiny za účasti jezdců, startérů, 

členů překážkové komise a pořadatele dostihů v Pardubicích, která navrhne, jak budou starty na 

zmiňovaném místě v sezóně 2021 organizovány.  

8. Valné shromáždění ČASCH 

Výbor konstatoval, že se v loňském roce nemohlo valné shromáždění vlivem epidemiologické situace 

a souvisejících opatření vlády konat, a usnesl se, že tedy proběhne v omezeném rozsahu zahrnujícím 

schválení hospodaření a seznámení členů s činností ČASCH písemnou formou. Karin Luftmanová 

připraví ve spolupráci se sekretářem, Ing. Jelínkem nezbytné podklady.  

Zapsal: Ing. Petr Malík 

V Praze 10. února 2020 

 


