
Zápis z jednání ke KMK, Velký Rybník 15.11.2018 

Přítomni: Mgr. K. Hanušová, Ing. L. Gotthardová CSc., Ing. H. Civišová PhD., P. Půlpán (KK), MVDr. V. 

Holý (Český trakén), Ing. V. Sitter, MVDr. J. Dražan, Ing. R. Klos, A. Fiala, B. Políček, Ing. P. Galatík 

(MT), Ing. J. Chýle, S. Hošák, Ing. Z. Muller (CS), R. Novák 

Jednání začalo v 16.00 

Dr. Dražan vyzval přítomné, kteří se zúčastnili přípravného jednání 2.11. na Hradištku, aby nás 

seznámili s průběhem sezony a závěry z jednání. 

P. Půlpán – nejzásadnější je změna systému. Nevypláceli se výhry, ale přímé náklady zúčastněným. Na 

cestovné, ošetřování apod. Abychom nenesli celou finanční zátěž rozdělili jsme letošní rok na 2 

poloviny. Bylo to zajímavější finančně, ale složitější administrativně. V současné době je první ½ 

vyplacená a shromažďujeme žádosti za druhou polovinu. Náklady na cestovné vyplácíme dle 

přihlášek (číslo hospodářství) a pak dle mapy.  

K. Hanušová – upozorňuje na riziko při proplácení nákladů na cestovné a změně hospodářství během 

sezony 

V. Holý – majitel je jeden, ale mohu dát koně jinam do výcviku, změní se hospodářství 

K. Hanušová – v pořádku, je to možné, ale je potřeba nahlásit na které závody jel kůň z jakého 

hospodářství 

L. Gotthardová – dalším závěrem z minulého jednání je, že KMK se bude v příštím roce týkat pouze 

koní v disciplínách skok a drezura, nikoli military 

K. Hanušová, P. Galatík – pořádání KMK ve všestrannosti je velmi finančně náročné, nutné vytvořit 

samostatnou trať, překážky, rozhodčí a počet zúčastněných koní není velký 

H. Civišová – důležitým argumentem pro pořádání je, že většina koní je plemene ČT 

J. Dražan – po vyslechnutí všech připomínek budeme pro příští rok pořádat KMK v disciplínách skoky 

a drezura 

J. Dražan – tím, že vedeme PK ČT máme jistou morální povinnost KMK pořádat. Proto jsme se v rámci 

prezidia usnesli, že pro příští rok organizaci zaštítíme a žádám vás o spolupráci 

K. Hanušová – startovné (je akceptovatelné) a je zdrojem peněz na uhrazení části z 30%, které 

neobdržíme. Z toho vyplývá pořádat KMK na takových místech, aby bylo co nejvíce startů. Proto 

doporučuji 4 kvalifikace v Čechách a 2 na Moravě. Stejně tak drezura. Ideální je držet se v okolí 

středních čech vzhledem k potenciálním počtům startů a dojezdové vzdálenosti.  

V. Holý – aby soutěž jako celek měla požadovanou vypovídající hodnotu a mělo smysl se vůbec 

účastnit trval bych za Moravu na alespoň 3 místech. To znamená 7 kol + finále 

K. Hanušová – podle současného finančního modelu nevím, jestli zvládneme tolik kol ufinancovat 

A. Fiala – rozhodně chceme 7 kol. 

K. Hanušová – finanční podmínky jsou jednoznačné. 20.000,- pro pořadatele a skutečné prokázané 

náklady do limitů uvedených ve smlouvě. Pořadatelé zároveň nemohou vybírat startovné 

Místa konání: skoky - Písek, Ptýrov, Hradištko, Hořovice, Opava, Olomouc, Tlumačov. Finále ideálně 

v Písku (náhradní místo Hradištko), drezura – Kralovice, Hradištko 



V. Holý – vzhledem cestovním náhradám doporučuji jednotlivé rozhodčí rekrutovat pokud možno 

z okolí místa konání 

K. Hanušová – procentuální účast cca 80% ČT, 15% CS a 5% KK, Český trakén a MT 

V. Holý – chovatele je potřeba připravit na to, že se pokusíme plnit náklady do 8 Kč na km a reálně 

nakonec budeme moci proplatit např. 6 Kč (v případě že celkové náklady převýší maximální výši 

uhraditelných nákladů) 

J. Dražan – náklady (ztráta), které nám zbydou budeme muset rozdělit mezi zúčastněné PK dle 

poměru zúčastněných koní. 

Z. Muller – 15% z 2.850.000,- je pro CS cca 450.000 ze kterých pak možná zpětně obdržíme 70%. Na 

to jsme za CS připraveni. Jen upozorňuji že finance použité na tento předmět musí PK vydělat, nikoli 

je obdržet z jiného dotačního titulu. V totožné situaci jsme i se zkouškami výkonnosti klisen 

K. Hanušová – startovné bylo ve výši 400 Kč/koně, což nám pomohlo zaplatit náklady na pomocný 

personál a rozhodčí. Startovné jsme vybírali na svaz (nikoli jednotliví pořadatelé).  

H. Civišová – když jste vše vyúčtovali za jak dlouho jste dostali finance z MZe 

K. Hanušová – do měsíce 

A. Fiala – ztotožňují se i ostatní PK s rozdělením nákladů mezi PK? Ing. Muller se přihlásil k tomu, že 

CS počítá s poměrnou částkou 

V. Holý – ano souhlasíme, musíme se dohodnout k jakému datu.  

K. Hanušová – ano doporučuje uzavřít vše v době známých přihlášek na poslední soutěž - cca na 

začátku září. Dále doporučuje promyslet účast koní (včetně valachů) kteří nemají příslušnost 

k žádnému našemu plemeni, ale jsou narozeni v Čechách. 

Z. Muller – za CS souhlasíme se záměrem podílet se procentuálně na nákladech a jsme schopni je 

finančně pokrýt 

Stejně tak souhlasí i V. Holý, P. Půlpán. P. Galatík chce nejdříve odsouhlasit ve vedením svazu MT 

K. Hanušová – vhodné by bylo alespoň na finále se pokusit o sehnání sponzora a zaplacení výhercům 

za umístění 

Všichni přítomní se shodli na jedné organizační komisi, jejíž složení navrhl Dr. Dražan: 

Mgr. K. Hanušová, P. Půlpán, Ing. H. Civišová PhD., Ing. R. Klos a Bc. B. Políček 

Tato komise má pravomoc připravit zásady pro konání KMK 2019, určit jednotlivé pořadatele a 

uzavírat smlouvy s nimi smlouvy, po dohodě s pořadateli pak jmenovat komisaře, stavitele a hlavního 

rozhodčího a veškeré další organizační záležitosti. Rozhodnutí o finančních záležitostech souvisejících 

s KMK podléhá schválení prezidiem ASCHK. Celkový rozpočet komise předloží do 10.12. ke schválení 

prezidiu ASCHK, resp. i ostatním zainteresovaným svazům.  

Předběžný termín konání finále KMK 13. – 15. 9.2019 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 

Zapsal: B. Políček 


