
Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop

 

SCHŮZE VÝBORU 3/2021


Datum konání: 13. 5. 2021


Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.


Přítomni: Barbora Kohoutová, Miloslav Sedláček, Petra Molkupová, Miroslava Davidová, Eva Beránková, 
Jana Černá, Helena Sedláčková, Monika Davidová (při projednávání bodu č. 1 a 2)


Program: 

1. Prosba klubu od Lady Šípové 
Výbor obdržel mail, kde Lada Šípová opět žádala o posunutí účinnosti změn v registračním řádu. 
Jednalo se o nutnost uchovnění obou sportovních rodičů vrhu a povinnost chovatelů mladších 18 let 
žádat o odsouhlasení plánovaného vrhu. Výbor společně s registrátorkou opět diskutovali o těchto 
návrzích, nicméně došli k závěru, že aktuální registrační řád dále zůstává platný a nebudou se v něm 
dělat žádně změny. Nyní již jsou závody v plném proudu a tedy není problém s uchovněním králíků. 
Registrační řád byl zveřejněn 16. 12. 2020 na webových stránkách klubu a registrátorkou byl sepsán 
podrobný “návod” k registraci králíků. S těmito dokumenty byli všichni chovatelé registrátorkou 
informováni prostřednictvím mailu. Tudíž nelze ani říci, že by novinky pro sportovní odchov nebyly řádně 
zpopularizovány. 

2. Odvolání proti rozhodnutí klubu o neuznání rodokmenů 
Martina Hájková podala žádost o přehodnocení situace ohledně vrhu chovatele mladšího 18 let, který 
byl registrátorem schválen po jiném samci a na minulé výborové schůzi výbor rozhodl o nevystavení 
rodokmenů tomuto vrhu. Výbor své rozhodnutí nezměnil. V době krytí byla podána žádost o odchov 
vrhu po dané samici v CHS, jejíž majitelka nemá 18 let. Není tedy možné odchov po této samici 
registrovat pod jinou CHS. 
 
Dále byla řešena otázka možnosti “rodinných” CHS. Výbor se shodl na tom, že i v rámci rodiny jsou 
platné podmínky, kdy pod jedinečným názvem CHS odchovává pouze 1 osoba, která musí být zároveň 
majitelem samice.  

3. Výroční členská schůze 
Nový termín členské schůze byl stanoven na neděli 18. 7. 2021. Schůze se uskuteční v Humpolci, 
předpokládaný začátek od 12:00. Program schůze výbor dořeší na příští schůzi.  

4. Individuální uchovnění 
Nyní již nebude možné. Po oznámení byl o tuto formu uchovnění zájem, ale vzhledem k rychlému startu 
závodů, se žádné neuskutečnilo. Individuální uchovnění bude opět umožněno v případě zákazu konání 
závodů.  

5. Aktuální opatření na závodech 
Od 17. 5. 2021 musí být splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15 
m² plochy sportoviště. Dále musí sportovci před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či 
antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. V případě testování dětí 
může zákonný zástupce čestným prohlášením doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. 
Případně lze využít samotestování na místě. 
 
Výbor o této skutečnosti informuje pořadatele nadcházejících závodů. Doporučujeme, aby všichni 
závodníci rovnou přijeli s negativním výsledkem testu.  

6. Kvalifikace na MČR 2021  
Kvalifikace na letošní mistrovství byly uzavřeny k 31. 12. 2020. Kvalifikace z kvalifikačních závodů na 
MČR21 je tedy platná, i když králík začal v letošním roce závodit ve vyšší výkonnostní kategorii v rámci 
klasických závodů. Na MČR budou moci být králíci přihlášeni v nejvyšší třídě, ve které byli na MČR 



kvalifikováni.  

7. MČR 2021 
Konání letošního mistrovství je plánováno na září/říjen. Konání mistrovství si vezme na starosti výbor, 
případně osloví vybrané pořadatele. Výbor se bude snažit co nejdříve najít vhodný termín a místo 
konání mistrovství.   

8. Podmínky pro kvalifikační závody na MČR 2022 
Kvalifikační závody na MČR 2022 již mohou probíhat, nutné schválení od jednatele klubu při zaslání 
propozic na daný závod. 


• každý pořadatel závodů má možnost pořádat v daném kvalifikačním roce jeden kvalifikační závod, mimo 
případné pořádání závodů při celostátní výstavě


• při nenaplnění maximálního počtu závodů bude mít jeden pořadatel možnost požádat o více 
kvalifikačních závodů v daném kvalifikačním roce


• při kvalifikačních závodech se musí vždy vypsat všechny disciplíny v souladu s MČR

• soutěže ve skoku vysokém a dalekém začínají a postupují na stejné výšce a dálce, jaké jsou stanoveny 

pro dané mistrovství republiky, pro které jsou kvalifikační

• při kvalifikačních závodech se nesmí omezovat počet startů

• v případě, že se některá z disciplín nekonala z důvodů nezávislých na pořadateli závodů (málo 

přihlášených startů, nedostavení se závodníků na závody, zásah vyšší moci), jsou závody uznány jako 
kvalifikační


• v případě, že by se některá z disciplín nekonala z důvodu pořadatele závodů (nepřipravenost, špatná 
organizace) nebo při nedodržování podmínek pro pořadatele, nebude pořadateli umožněno pořádání 
kvalifikačních závodů v příštím kvalifikačním roce


• rovinka i parkur proběhnou dvoukolově, hodnoceny musí být součty obou běhů

• doporučení přítomnosti 3 rozhodčích na závodech

• pořadatelé musí mít zkušenosti s pořádáním závodů

• závodní plocha musí mít 300 m2

• výsledkové listiny musí pořadatel odeslat do týdne od data konání závodů  

9. Podmínky pro kvalifikaci králíků na MČR 2022 
Rovinná dráha a parkur: 
Střední třída - umístění do 3. místa  
Těžká třída - umístění do 4. místa  
Elitní třída - umístění do 5. místa 
 
Skok vysoký: 
Počáteční výška - 50 cm, kvalifikační výška - 80 cm, zvedá se do 70 cm po 10 cm, poté po 5 cm 
 
Skok daleký: 
Počáteční dálka - 100 cm, kvalifikační dálka - 200 cm, prodlužuje se po 20 cm do 200 cm, poté po 10 
cm 

10. Nová podmínka pro pořadatele závodů 
Ve výsledkových listinách musí být vždy rozepsané chyby (za překážky, odmítnutí a čas) v jednotlivých 
bězích. 

11. Televizní natáčení na závodech 
Nelze průběh závodů přizpůsobovat požadavkům televize a ostatních médií.  

12. Soutěž mladých hopáků 
Byla vyhlášena Soutěž mladých chovatelů s odborností králičí hop. Nemáme žádné informace o 
způsobu konání. Barbora Kohoutová kontaktuje tajemnici ÚKPMCH Pavlu Kabátovou.  

Další výborová schůze byla naplánována na 3. 6. 2021. 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 		 	 	 	   Zápis ověřil: Miloslav Sedláček


