
Zápis z jednání rozšířeného prezidia konaného dne 12.1.2018 ve Vápenkách 

Přítomni: MVDr. J. Dražan, Ing. R. Klos, F. Nedbálek, T. Janda, Ing. J. Kunát, L. Karásek, Ing. L. Jelínek, 

F. Srnec, Ing. V. Šmelko, Ing. F. Grácz, B. Políček 

Omluveni: Ing. L. Gotthardová CSc., Ing. M. Kosová Ph.D., Ing. V. Sitter, MVDr. F. Horník 

 

1. Zhodnocení za r. 2017 a návrh činnosti na r. 2018 

Jednání zahájil Dr. Dražan v 18.00. Především přivítal přítomné, poděkoval jim za účast a za dosavadní 

spolupráci a popřál všem vše nejlepší do nového roku. Dále seznámil přítomné s proběhlými akcemi a 

představil plán na činnost především v rámci slavnostního roku 2018 ve smyslu několika významných 

výročí, především pak 100 let založení samostatného státu. 

2. Návrh společných pravidel pro soutěže chladnokrevníků 

Dr. Dražan – ideální by bylo mít jednotná pravidla v podstatě na úrovni pravidel FEI. Za tím účelem 

pozval zkušeného mezinárodního rozhodčího spřežení Ing. Jiřího Kunáta. Zároveň lituje, že se jednání 

nezúčastnil zástupci chovatelského svazu a pořadatelů a soutěžících Dr. Horník a M. Kubíček 

Z diskuse vyplynul termín a místo konání mezinárodní soutěže: 

Termín a místo konání mezinárodní česko-slovenské soutěže: Klokočov 29.9.2018, zúčastní se 6+6 

dvojspřeží 

Dále byly diskutovány změny současných pravidel: 

Návrh úpravy se týká především mezinárodních všeobecných pravidel. Cílem je zjednodušení a 

vyjasnění některých pojmů a jejich posun směrem k standardním pravidlům pro spřežení. Na znění 

jednotlivých bodů se shodla česká i slovenská strana a pravidla budou kompatibilní s dílčími 

nuancemi a výjimkami pravidel národních (včetně pravidel pro jednospřeží).  

Důležité změny - Kvalifikace na MČR – kočí i přísedící starší 18 let a chladnokrevník starší 5ti let 

Důležité jsou formulace - soutěže kombinovaná, kompletní a dílčí pro dvojspřeží. Ten kdo nedokončí, 

nebo je vyloučen z dílčí soutěže se nemůže umístit výše než poslední který dokončil všechny dílčí 

soutěže.  

Ing. Kunát – pravidla musí být jednoznačná a mít jednotný výklad. Rozhodčí se nesmí bát soudcovat a 

soutěžící mají mít možnost se odvolat. 

Jednání bylo ukončeno ve 22.00 a v úpravě pravidel bude pokračovat úzká (cca 5ti členná) skupina za 

účasti Ing. J. Kunáta.  

Kauza hřebců Lotrando a Caracas – prezidium obdrželo další žádost p. Vymětalíkové o retrospektivní 

licentaci těchto hřebců a nadále trvá na své rozhodnutí ze 7.11.2017, a to že se necítí zodpovědno a 

kompetentní ve smyslu žádosti rozhodnout. 

Zapsal: 

B. Políček 

 

 


