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Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů  

České asociace sleddog sportů, z.s. 

Datum konání:  7. 9. 2019  

Místo konání:   Parkhotel Průhonice    

 

Přítomní: 

Za ČASS: Martin Vrtěl, Michal Tobiášek, Jirka Mencák, Hela Levíčková, Renata Válková 

Za ČMSKSP: Roman Habásko 

Generální sekretář: Jana Králová 

Manažer reprezentace: Kryštof Spilka 

Kluby (dle jejich čísla): 

Krušnohorský: Milan Šindelář 

Hanácký: Petr Macek ml. 

Metuje: Roman Zasadil 

Krakonoš: Aleš Pícl 

Český ráj: Veronika Navrátilová 

Kladno: Venca Zetek 

Plzeň: Martin Kotiš 

Bílá stopa: Zdeněk Dolejš 

Askino: Renata Válková 

Klub ČHP: Milan Vodák 

Maxičky: Kamila Šrolerová 

Děti Severu: Dušan Erbs 

Ostrava: Tomáš Mrovec 

JCC: Lenka Klímová 

Bílé vrcholky: Věrka Zelenková 

Tlapky v tahu: Dominika Potměšilová 

+ hosté: Rostislav Job, Lukáš Němec, Marie Ševelová, Kristýna Zábranská, František 

Zeman, Michal Ženíšek  
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1. Úvod  

 Přivítaní všech účastníků a zahájení schůze (R. Habásko, M. Vrtěl) v 10:00. 

 Představení nové pozice v ČASS: právní poradce - Kamila Šrolerová. 

 Shrnutí povinností předsedů klubů: 

 do 31.08. přihlášení závodu do termínového kalendáře 

 podzimní závody: do 15.12. zaslat podklady pro proplacení příspěvku (2x 

smlouva o technickém zajištění + výsledkové listiny v předepsaném formátu) 

 zimní závody: do 31.03. zaslat podklady pro proplacení příspěvku (2x smlouva 

o technickém zajištění + výsledkové listiny v předepsaném formátu) 

 administrativa členských příspěvků – počet řádných členů k 31.08. x 150 Kč – 
platba musí být připsána na svazový účet do 30.09. 

 

2. Reprezentace  

Manažer reprezentace seznámil přítomné s návrhem na nominační kritéria na MS, ME pro 

sezonu 2019/2020  

 MS IFSS Nybro (SWE) 23. – 27. 10. 2019 – nominační závody – Lesná, Biřička, 
Hrob, Abertamy 

 ME FISTC Magyarpolany (HUN) 07. – 10. 11. 2019 – bez nominace 

 ME IFSS on-snow Falun (SWE) 20. – 23. 2. 2020 – individuální kategorie 
jednokolové, nominační kritéria v ½ prosince – 1. české závody, 2. náhradní 

zahraniční závody, 3. měřené tréninky 

 

3. Kalendář závodů 

 podzimní MČR sprint – 2 uchazeči: Červenovodské sedlo a Abertamy – schváleny 

Abertamy 

 podzimní MČR mid – 1 uchazeč: Stochov, schváleno 

 zimní MČR sprint – 1 uchazeč: Tři Studně, schváleno (jako záložní platí Zásada) 

 zimní MČR mid – 1 uchazeč: Abertamy, schváleno (jako záložní platí Janovičky a 

pak Zásada) 

 zimní MČR long – 1 uchazeč: Šediváčkův long, schváleno 

 

4. Diskuze 

 Během přidělování statusu MČR se zmínily nároky, které jsou s tímto spojené a 
případní zájemci by je měli brát na zřetel: 
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1. Dostatečně veliká a vhodná parkovací plocha s ohledem i na větší soupravy 

(obytná auta s přepraváky, karavany apod.) 

2. Povrch tratě bezpečný a šetrný ke psům (ideálně žádné nebo naprosto nezbytné 

minimum tvrdého povrchu jako asfalt, kamenité cesty apod.) 

3. Vzdálenosti adekvátní kalendářnímu datu a místě konání a nepřekračující 

standardy IFSS & FISTC 

4. Toalety v místě konání a voda pro psy 

To jsou zhruba ty nejdůležitější. Dále je vhodné mít k dispozici nějaký zastřešený 

prostor, kde se v případě např. nepřízně počasí, může odehrát vyhlášení, dále 

možnost nějakého občerstvení atd. 

 Diskutovala se možnost oprášit starý nápad Dušana Erbse na vytvoření odděleného 
MČR v canicrosse. Je potřeba doladit detaily, ale panovala vcelku shoda na tomto 

nápadu. 

 Upřesňovaly se vzdálenosti a věkové hranice pro juniory v CC a SKJ. 

 Roman Habásko prezentoval nápad od organizátorů Šediváčkova longu na 

zavedení oficiální kategorie long SKJ2 a opětovné rozdělení otevřených dle počtu 

psů – stejně jako je tomu v midu. Aby mohl být závodníkům udělován titul mistra 

ČR. 

 Stejně tak Venca Zetek připomněl potřebu zoficiálnit po letech kategorii MCC. Ze 

stejných důvodů. 

 Bylo řečeno Alešem Píclem, že velikost členské základny nemá vliv na získávání 

dotací. 

 Zmínilo se úrazové pojištění, které díky členství v České unii sportu máme, více 
zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html 

A při této příležitosti Aleš Pícl zmínil, že jeho klub má ještě svoje vlastní pojištění. 

Především z důvodů pořádání závodů a možných rizik s tím spojených. V jeho 

případě u společnosti Renomia. Bližší informace naleznete na jejich webu: 

https://www.renomia.cz 

 V srpnu jsme spolu s čistými schválili nového řešitele dotačních výzev. Stal se jím 
bývalý starosta Žďáru nad Sázavou (2014-2018) pan Zdeněk Navrátil a společnost 

Civic. Stránky zde: https://civic.batyskaf.net 

 Poslední téma bylo Výborem ČASS zamítnutí podání dotace na techniku. 

Důvodů bylo hned několik. Koupě movitého majetku v hodnotě přes 1 milion 

českých korun, navíc ze státních peněz (tedy pod zcela jiným drobnohledem), je 

trošku komplikovanější než nakoupit např. čtečky čipů ze své kapsy. 

Správa takového majetku, který byl zamýšlen pořídit – sněžný skůtr, čtyřkolka s 

pásy, vlek na přepravu apod. vyžaduje jasně daná pravidla nejen k řádné a 

pravidelné údržbě, zabezpečeného a odpovídajícího místa k uskladnění, řešení 

všech pojištění, STK, ale i nezbytné proškolení osob, které jediné by tento majetek 
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mohly využívat. To vše samozřejmě v situaci, kdy nemáme nějaký areál, kde 

bychom pravidelně pořádali závody a vše bychom tak měli na jednom místě. Ale 

zimní závody jsou od Orlických hor, přes Krkonoše po Krušné hory a ještě na 

Vysočině a dokonce v Jihočeském kraji. A i to sebou přináší nemalé logistické 

nároky a samozřejmě s tím spojená rizika zimního provozu. 

Samozřejmě zeptáte-li se kohokoli, jestli nechce zadarmo skůtr k užívání, drtivá 

většina vám řekne, že chce. To je bez debat. Každá mince má ale dvě strany. 

Závěr. Výbor v tom prozatím vidí víc rizik než přínosu. Což na druhou stranu 

neznamená, že se to v budoucnu nemůže přehodnotit. 

 

Zapsali: Jana Králová a Martin Vrtěl 
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