
Zápis z jednání Sportovní a veterinární komise ČMS CHPH 
 
Jednání se uskutečnilo dne 3.8.2021 v restauraci Tři Věžičky ve Stříteži od 18 hodin 
 
Přítomni: MVDr.Martin Polášek, Pavel Lundák, Petr Husák 
Omluven: Ing.Jaroslav Novotný, Miroslav Uherek 
 
1. Vypracování závěrečného návrhu na úpravu - zrušení hostování 
 Sportovní komise vypracovala definitivní návrh na úpravu § 3 bodu 4) ZŘ týkajícího 
 se hostování a s tím související úpravu Propozic výkonnostních soutěží. 
 Návrh bude předložen prezidiu ke schválení. Poté bude zaslán na jednotlivé předsedy 
 OS ČMS CHPH, aby mohl být projednán na podzimních Zemských konferencích. 
 
2. Vypracování návrhu podmínek pro vytváření závodních plánů v OS 
 Sportovní komise se domnívá, že současná legislativa jasně deklaruje, jak mají OS 
 postupovat při vytváření a schvalování závodních plánů. Závodní plán má mít každý 
 OS jen jeden, schválený konferencí, a musí splňovat podmínku Závodního řádu 
 uvedenou v § 1 bodě 1).  
 Přesto se zdá nutné výše uvedené upřesnit. Proto Sportovní komise vypracovala 
 návrh na úpravu bodu 1.7 Propozic výkonnostních soutěží, kde bude tvorba 
 oficiálních závodních plánů přesněji definována. 
 Návrh bude předložen prezidiu ke schválení. 
 
3. Projednání nabídky výpočetního programu od fy.Benzing a příprava na případnou 
 digitalizaci výsledků  
 Sportovní komise obdržela a projednala nabídku fy.Benzing na pronájem výpočetního 
 programu s případnou možností digitalizace zadávání výsledků. 
 Bohužel do dnešního dne jsou zaslány podklady s přehledem elektronických systémů 
 pouze od 13 OS z celého ČMS. Proto nelze udělat konkrétní závěr a úkol pro 
 jednotlivé OS stále trvá. 
 Ze zatím přijatých dokumentů nicméně vyplývá, že na online zadávání výsledků by 
 bylo připraveno jen mizivé procento chovatelů a ZS a výhody takového programu by   
 byly prakticky mizivé.  
 Sportovní komise na základě výše uvedeného, a na základě ceny pronájmu takového 
 programu, v současné době zatím nemůže prezidiu pronájem doporučit.  
 A to i vzhledem k tomu, že máme plně funkční výpočetní program k dispozici. 
 Sportovní komise ale navrhuje prezidiu, aby bylo zahájeno konkrétní jednání se 
 zástupcem fy.Benzing, kterého se zúčastní Ing.Jaroslav Novotný, MVDr.Martin Polášek 
 a Lubomír Kubáček. Výsledek jednání s přesnými podmínkami a požadavky na 
 jednotlivé el.systémy pak budou předány prezidiu k projednání a definitivní rozhodnutí 
 připadne celostátní konferenci. 
 Sportovní komise dále doporučuje zahájit jednání s Ing.Stanislavem Škovranem o 
 možnostech přípravy a úpravy stávajícího programu na online zadávání výsledků. 
 Sportovní komise také žádá předsedy těch OS, kteří zatím nezaslali podklady o evidenci 
 EKS, aby tak za svůj OS učinili do konce září. 
 
4. Vypracování návrhu na možná omezení závodů při extrémních klimatických 
 podmínkách 
 Sportovní komise vypracovala návrh na doplnění § 1 ZŘ o bod 4), který by definoval 
 pravomoc prezidia omezit nebo doporučit omezení závodní činnosti při extrémních 
 klimatických podmínkách.  
 Návrh vychází z přesných definic Systému integrované výstražné služby (SIVS) a 
 vydávání výstrah tímto systémem. 
 Návrh bude předložen prezidiu k projednání a po případném schválení rozeslán 
 jednotlivým předsedům OS a zařazen na podzimní jednání Zemských konferencí. 



5. Různé 
 MVDr.Polášek informoval členy Sportovní komise o provedených dopingových 
 kontrolách. Kontroly byly provedeny u chovatelů Olympia Mácha a Ing.Roman Randják 
 z MSSCHPH a u chovatelů Rostislav Krejzek a Préďa Team z ČSCHPH. 
 V současné době jsou vzorky na analýze a výsledky budou známy později. 
 Mvdr.Polášek děkuje kontrolorům Ing. Jaroslavu Novotnému, Jiřímu Novotnému a 
 Janu Stehlíkovi za pomoc při odběru vzorků a vybraným chovatelům ke kontrole za 
 bezchybnou spolupráci a profesionalitu. 
 
 Sportovní komise se zabývala možností omezit pořádání dvojzávodů tak, aby při 
 konání závodů od 600-800 km bylo možné pořádat druhý závod do max. střední 
 vzdálenosti 350 km. Důvodem je snaha zatraktivnit a zkvalitnit závody na DT a také 
 odpověď na žádosti celkem početné části členské základny, pro které je pořádání 
 dvojzávodů složených ze dvou dlouhých tratí velmi omezující.   
 Protože sportovní komise dostala tyto návrhy těsně před jednáním a neměla tento 
 bod připraven, navrhuje aby bylo výše uvedené projednáno na řídících výborech 
 zemských sdružení a komise vypracuje případný definitivní návrh až na základě 
 souhlasných stanovisek zemských spolků. 
 
 
 
Ve Stříteži, dne 3.8.2021 
 
Zapsal MVDr.Martin Polášek 
 


