
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSCH-KKH 

HUMPOLEC, HOTEL JIRMÁSEK 

8. 2. 2020 od 12:00 hod 
 

Výroční členskou schůzi svolal výbor rozesláním pozvánek 

a zveřejněním pozvánky na webových a facebookových 

stránkách klubu s následujícím programem 
 

 1. Zahájení 

 2. Prezence, volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 3. Přečtení a schválení zápisu z výroční členské schůze 9.2.2019 

 4. Zpráva jednatele 

 5. Zpráva registrátora 

 6. Zpráva o evidenci VP 

 7. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 8. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2020 

 9. Zpráva předsedy rozhodčích 

10. Klubové předměty 

11. Hodnocení MČR 2019 

12. MČR 2020 

13. Kvalifikační podmínky na MČR 2021 

14. ME 2020 a kvalifikace na ME 2020 

15. Olympiáda mladých hopáků 

16. Různé a diskuze 

17. Usnesení 

18. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně Barbora Kohoutová, kdy přivítala všechny přítomné. 

 

2. Prezence, volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

3. Přečtení a schválení zápisu z výroční členské schůze 9. 2.2019 

Jednatel Miloslav Sedláček přečetl zápis z výroční členské schůze r. 2019 

 

4. Zpráva jednatele 

Za rok 2019 bylo přijato 30 členů, počet členů k 8. 2. 2020 – 132. Bohužel po 

nezaplacení členského příspěvku bylo 28 členů vyřazeno z členské základny. Počet 

členů s volebním právem (nad 18 let) k 8. 2. 2020 je 52. 

 

V roce 2019 bylo uděleno 17 titulů a to: 4x Nikole Čapkové, Marii Mihalíčkové, 2x 

Agátě Štveráčkové, 2x Štěpánce Kunstové, Petře Svatoňové, Julii Jarošové, Karolíně 

Milotové, Janě Škarytkové, Evě Beránkové, Emě Hulcové, Davidu Rozkošnému a 

Martině Čihákové. 



Závody – V roce 2019 jsme zorganizovali 55 závodů. Z toho 1 Mistrovství ČR, 2 

semináře a 27 závodů bylo kvalifikačních na MČR. Nejvíce obsazeným závodem byly 

Podzimní Zdounky (392 startů), dále Grand Prix (391), 3. Radostné Hopání (386) a 2. 

Skok z léta (337). 

 

 

5. Zpráva registrátora 

Zprávu registrátora přednesla Monika Davidová.  Odchováno bylo 94 ks 

registrovaných sportovních králíků. Do plemenné knihy bylo zapsáno 36 králíků, takže 

jich tam aktuálně je 240. V roce 2019 pod KKH evidováno 34 chovatelských stanic.  

 

6. Zpráva o evidenci VP 

Petra Molkupová seznámila členy se stavem výkonnostních průkazů k dnešnímu dni. 

- celkově k 8.2.2020 vydáno - 2 298 ks 
- nově vydáno za r. 2019 (od členské schůze 2019 do členské schůze 2020) - 467 ks 
 
- statistika vývoje: 
rok 2015 - 181 ks 
rok 2016 - 292 ks 
rok 2017 - 454 ks 
rok 2018 - 481 ks 
rok 2019 - 467 ks 
 
- statistika vydaných VP na člověka v r. 2019 
1 - 28 ks - Agáta Štveráčková 
2 - 17 ks - Petra Svatoňová 
3 - 14 ks - Nikola Čapková, Nikola Zahradníčková 
4 - 12 ks - Simona Judasová, Kristýna Jiskrová 
 
- statistika vydaných VP na člověka celkově k 8.2.2020 
1 - 75 ks - Agáta Štveráčková 
2 - 61 ks - Lada Šípová 
3 - 50 ks - Míša Kratochvílová 
4 - 45 ks - Nikola Čapková 
5 - 37 ks - Kristýna Černá 
6 - 35 ks - Petra Svatoňová 
7 - 33 ks - Kateřina Baštová, Adéla Sedmíková 
8 - 30 ks - Denisa Němečková, Sabina Tabáčková 
9 - 28 ks - David Rozkošný, Simona Judasová 
10 - 27 ks - Nikola Zahradníčková 

 

 

7. Zpráva kontrolní a revizní komise 

S činností kontrolní a revizní komise seznámil členskou schůzi Hajný Vítězslav – zpráva 

je přílohou zápisu. 

 

8. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Výroční zpráva o hospodaření KKH za rok 2019 



        

        

Zůstatky k: 01.01.2019 31.12.2019   

Bankovní účet: 247 046,17 Kč 398 218,27 Kč   

Pokladna: 9 339,00 Kč 8 443,00 Kč   

Celkem : 256 385,17 Kč 406 661,27 Kč   

        

        

Příjmy:       

členské příspěvky 24 000,00 Kč     

odvody za závody 109 780,00 Kč     

tržba z klub. 
předmětů 75 203,00 Kč     

výkonnostní průkazy 22 940,00 Kč     

jiné přijaté 27 678,71 Kč     

Dotace 15 000,00 Kč     

Celkem 274 601,71 Kč     

        

        

Výdaje:       

klubové předměty 67 793,61 Kč     

cestovné 4 070,00 Kč     

materiál 33 066,00 Kč     

ostatní služby 18 405,00 Kč     

jiné platby 2 271,00 Kč     

Celkem 125 605,61 Kč     

        

        

        

Výsledek hospodaření za rok 2019   148 996,10 Kč 

Návrh rozpočtu KKH 2020   

     

příjmy   výdaje  

členské příspěvky 25 000,00 Kč  klubové předměty 50 000,00 Kč 

odvody za závody 60 000,00 Kč  plakety za titul šampiona 10 000,00 Kč 



tržba z klub. předmětů 40 000,00 Kč  materiál, kancl.potřeby 6 000,00 Kč 

výkonnostní průkazy 10 000,00 Kč  poplatky banky, web 4 000,00 Kč 

MČR 2019 50 000,00 Kč  MČR 2019 80 000,00 Kč 

ME 2020 70 000,00 Kč  ME 2020 80 000,00 Kč 

 255 000,00 Kč  2x členská schůze 15 000,00 Kč 

   školení a zkoušky rozhodčích 10 000,00 Kč 

    255 000,00Kč 

 

 

9. Zpráva předsedy rozhodčích 

 

Zprávu přednesla Nikol Šváchová. Minulý rok proběhla dvě školení rozhodčích. Na 

jaře se změnil soutěžní řád a jeho změny jsou zveřejněny na webu KKH. Vstupem do 

roku 2020 zaniklo členství třem rozhodčím: A. Kratochvílovi, R. Vlačihovi a J. 

Šípovi. Omezení výkonnostní kategorie je doplněno o start na MČR, který byl povolen 

pro rok 2020. Pro další roky pravděpodobně bude start zakázán. Momentálně jsou 

takto omezena tři zvířata – Raya (666 Petra Molkupová a 1066 Agáta Štveráčková), 

Monty (942 Daniela Horáková), Majlík (731 Denisa Němečková). Příprava zkoušek 

rozhodčích na rok 2020, byl vznesen dotaz na členy KKH, aby se přihlásili na 

zkoušky. Komise rozhodčích bude dále měnit Soutěžní řád vždy po MČR. Návrhy na 

změny mohou členové klubu průběžně zasílat na email předsedy rozhodčích, který je 

rozešle na komisi rozhodčích. 

 

10. Klubové předměty 

Zprávu o prodeji klubových předmětů přednesla Eva Beránková. Výdaje za klubové předměty 
67 793,61 Kč, příjmy 75 203,00 Kč.  

 

11. Hodnocení MČR 2019 

7. Mistrovství České republiky se uskutečnilo 9. 3. 2019 v Jindřichově Hradci. Podpora akce 

proběhla nejen v regionálních, ale také v celostátních médiích (např. blesk.cz, 

novinky.cz, iprima.cz, Hitrádio Faktor, Deník, ČT :D). Nejen díky tomu mělo Mistrovství 

velikou návštěvnost. Kladný hospodářský výsledek. Zprávu přednesla Barbora Kohoutová. 
 

12. MČR 2020 

 

Mistrovství se bude konat 11. 4. 2020 v Kutné Hoře, sportovní hala Klimeška. Očekáváme 

veliký nárůst počtu startů. Bylo zažádáno o dotaci od města, neúspěšně. 

Sponzoři - Nutrin (3.000 Kč), Rodinné vozy (2.000 Kč), Vinné sklepy Kutná Hora (víno+ 

nealko), cukrárna Zumřík (občerstvení pro rozhodčí a pořadatele, Biomac (pelety). 

Odpovědný pořadatel mistrovství je Kateřina Štveráčková. Zprávu přednesla Barbora 

Kohoutová. 

 

13. Kvalifikační podmínky na MČR 2021 

 
Pravidla pro pořádání kvalifikačních závodů: 

- v rámci kvalifikačního roku pořádat 15-20 kvalifikačních závodů 

- 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  

http://blesk.cz/
http://novinky.cz/
http://iprima.cz/


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), je možné zpětně výborem KKH rozhodnout, že závody nebyly 

kvalifikační  

-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 minimálně 300 m2  

 

Kvalifikační podmínky pro závodníky na MČR 2021: (Bez omezení chyb nebo 

konkurence.) 

 

Rovinná dráha a parkur 

Střední třída - umístění do 3. místa  

Těžká třída - umístění do 4. místa  

Elita - 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  

Zvedá se po 20 cm do 200 cm, poté po 10 cm 

14. ME 2020 a kvalifikace na ME 2020 

 

Mistrovství se uskuteční 25.-27. 9. 2020 ve Sportovní hale v Jindřichově Hradci. Ve čtvrtek 

24. příprava. Králíci budou ubytováni v party stanu 20x10 m, který bude umístěn vedle haly. 

Žádost o dotaci. Ubytování českých závodníků Švecova kolej, kapacita cca 50 osob.  

 

Kvalifikace 

Automaticky jsou kvalifikováni mistři roku 2019, z MČR 2020 se kvalifikují první tři 

vítězové ze všech disciplín, včetně výšky a dálky. Z kvalifikačních závodů budou vybráni 

nejlepší závodníci (dle kvóty na ME). Nutná pomoc českých závodníků s organizací. Web 

mistrovství me.kralicihop.eu.  

 

Hodnocení rovinné dráhy a parkuru 

 

Rovinná dráha a parkur budou probíhat ve 2 kolech. První kolo je kvalifikační, kterého se 

účastní všichni závodníci. Druhé kolo je finálové, do kterého postupuje první polovina 

závodních týmů z prvního kola. Do výsledků se započítávají pouze výsledky druhého kola. 

Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčím a 

vyvěšen vždy před vyhlášenou disciplínou ve startovní listině. 

 

http://me.kralicihop.eu/


Hodnocení skoku vysokého 

 

Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm výšky zvyšování po 10 cm, poté 

zvyšování po 5 cm.  

 

Hodnocení skoku dalekého 

 

Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm délky prodlužování po 20 cm, poté po 

10 cm. 

 

 

15. Olympiáda mladých hopáků 

zatím v realizaci 

 

16. Různé a diskuze 

Šváchová Nikol otevřela problém sjednocení podmínek pro zařazení králíků do třídy 

Veteráni – členská schůze navrhuje probrat a vyřešit tento problém na schůzi 

rozhodčích. 

 

Šípová Lada nabídla prezentaci výcvikových center KKH na akci: FOR PETS 

PRAHA konané čt – ne 16 – 19. 4. 2020. Prezentace by mohla probíhat ve dnech: 

čtvrtek, pátek a neděle. V sobotu by zde proběhly kvalifikační závody na ME 2020. 

 

Členská schůze navrhla a odsouhlasila zástupce KKH na Schůzi chovatelů, konané 

v březnu 2020. Spolek bude zastupovat předsedkyně Barbora Kohoutová, 

náhradníkem je jednatel Miloslav Sedláček. 

 

17. Usnesení 

 

18. Závěr 

Miloslav Sedláček poděkoval všem za účast na dnešní schůzi a popřál všem hodně 

zdarů v králičím hopu v roce 2020.  

 

 

Zapsala: Miroslava Davidová 

 

Ověřil: Miloslav Sedláček, Barbora Kohoutová 

 

 

 


