VÝROČNÍ ZPRÁVA
ČESKÉ ASOCIACE SLEDDOG SPORTŮ
ZA ROK 2019

Česká asociace sleddog sportů, z.s.
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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31.
prosince 2019.
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1. Základní údaje o spolku:
_____________________________________________________________________
Název:
Sídlo:
IČ:
Datum vzniku:
Právní forma:
Spisová značka:
Emailová adresa:
Webové stránky:
Datová schránka:

Česká asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen ČASS)
Březí č.p. 64, 594 53
227 25 041
4. září 2008
spolek
L 26207 vedená u Krajského soudu v Brně
info@racing-kennel.com
www.mushing.cz
kctwte9

2. Orgány ČASS

_____________________________________________________________________
Název nejvyššího orgánu
Členská schůze
Předseda – statutární orgán Martin Vrtěl
Výkonný výbor ČASS
Sprint:
Jiří Trnka st.
Jiří Mencák
Mid/Long:
Martin Vrtěl
Ing. Helena Levíčková
Individuální disciplíny:
Michal Tobiášek
Renata Válková

Hlavním posláním ČASS je zvyšování sportovní úrovně sleddog sportů vytvářením
optimálních podmínek pro jeho provozování, zajišťování spolupráce s
Českomoravským sportovním klubem severských psů (dále také ČMSKSP), který
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organizuje zájemce o sleddog sporty, kteří k jeho provozování používají severských
psů s průkazem původu (tzv. čistokrevní) a zajištění napojení na odpovídající
mezinárodní organizace.
ČASS plní zejména tyto úkoly:
a) vytváří podmínky pro stálé zvyšování sportovní a výkonnostní úrovně sleddog
sportů, zejména zajišťováním podmínek pro reprezentaci a jejich kontaktů s
evropskou a světovou špičkou,
b) spolupracuje s ČMSKSP jako se svou sesterskou organizací,
c) podílí se na vytváření potřebných organizačních, ekonomických, materiálních a
jiných podmínek potřebných k naplňování cílů své činnosti,
d) prosazuje a hájí zájmy a práva svých členů ve vztahu ke státním i jiným
organizacím,
e) soustřeďuje svěřené veřejné i soukromé zdroje určené jako příspěvky nebo dary
pro provozování své činnosti a zajišťuje její financování, jakož i vedení řádného
účetnictví,
f) spravuje vlastní, případně svěřený majetek a práva,
g) podílí se na přípravě a vydávání termínového kalendáře závodů psích spřežení
pořádaných na území České republiky,
h) vydává závodní licence musherům, pokud tato činnost nebude v rámci spolupráce
s ČMSKSP svěřena jinému orgánu,
i) spolupracuje s ČMSKSP na vydání společného soutěžního řádu a společného
závodního řádu a dalších pravidel nutných pro fungování sleddog sportů, dohlíží nad
jejich dodržováním svými členy.

3. Charakteristika a struktura organizace
_____________________________________________________________________
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Nejvyšším orgánem ČASS je členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je Výbor
ČASS. ČASS organizačně zastřešuje sportovní kluby. Sportovní kluby provozují a
organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu
ČASS jako celku.
ČASS a její činnost se řídí Stanovami, vnitřními směrnicemi, Řádem na ochranu zvířat
při závodech psích spřežení, Závodním a Soutěžním řádem.
Ve sledovaném období došlo ke změně předsedy a zároveň složení Výboru ČASS a to
18. května 2019 na základě výsledků řádné volební členské schůze.

4. Členská základna
_____________________________________________________________________
Česká asociace sleddog sportů, z.s. evidovala na konci sledovaného období tuto
členskou základnu:
Počet členů celkem

1029

Z toho dívek a žen

522

Počet dětí a mládeže do 18-ti let

126

Z toho dívek

76

Počet sportovců v soutěžích

767

Z toho dívek a žen

396

Počet sportovních klubů

23

Počet krajů

13

5. Sportovní činnost
_____________________________________________________________________
ČASS je jediná svého druhu v České republice, zastřešující sportovní kluby, které se
věnují mushingu, tj. sportu psích spřežení. Jako taková má jediná výhradní právo
vysílat své reprezentanty na ME a MS.
Závodíme v několika třídách. Od individuálních, tj. sportovec a jeden/dva psi až po
klasické psí zápřahy.
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Závody dělíme na tzv. na suchu (dryland, off-snow) a na sněhu (on-snow). Oboje
mají své vlastní mistrovství republiky.
Po splnění kvalifikačních kritérií se vybírá reprezentace pro nadcházející dryland a
on-snow ME či MS.
V roce 2019 zaznamenal sport psích spřežení opět velké mezinárodní úspěchy a to
jak v individuálních třídách (canicross, bikejoring, scooter, skijoring, kombinace), tak
i v klasických psích zápřazích. Naši reprezentanti přivezli medaile ze závodů offsnow, ale i on-snow. Stále tedy platí, že i když sněhové podmínky nemáme zdaleka
tak kvalitní jako některé jiné národy, daří se nám dosahovat skvělých výsledků.
Naši reprezentanti se v roce 2019 zúčastnili MS Bessans (FRA; on snow), kde získali 7
medailí, z toho 4 zlaté. Dále byla velmi úspěšná česká reprezentace na MS Nybro
(SWE; off-snow) – 9 medailí, z toho 4 zlaté. A čistokrevná sekce závodila na ME
Magyarpolány (HUN; off-snow), kde získali 12 medailí, z toho 5 zlatých.
Mistři České republiky 2019
OFF - SNOW
Sprint (krátké tratě)
Canicross: muži – Tomáš Jaša, ženy – Barbora Zoubková, mladší žáci (7-10 let) –
Zuzana Zasadilová, starší žáci (11-14 let) – Andrea Bieliková
Scooter: 1 pes – Jiří Suchý, 2 psi – Jiří Suchý, čistokrevní – Matěj Lovas
Bikejoring: muži – Vlastimil Rec, ženy – Marie Ševelová
Spřežení 4 psů: Jiří Mencák, čistokrevní – Jan Svoboda
Spřežení 8 psů: Michal Tobiášek, čistokrevní – Roman Habásko
Mid (střední tratě)
Canicross: Jan Bielik
Scooter: Anna Tichá
Bikejoring: Lukáš Pubrdle
Spřežení 6 psů: Martin Vrtěl, čistokrevní – Lucie Müllerová, Vojtěch Němec
Spřežení 7 a více psů: Vít Kolátor, čistokrevní – Roman Habásko
ON – SNOW
Sprint (krátké tratě)
Skijoring 1 pes: muži – Dušan Erbs, ženy – Soňa Klikarová
Skijoring 2 psi: Bára Krombholcová
Spřežení 4 psi: Michal Tobiášek, čistokrevní – Ondřej Stejskal
Spřežení 6 psů: Martin Vrtěl
Spřežení 8 psů: Vít Kolátor
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Mid (střední tratě)
Skijoring: Petr Kolář
Spřežení 6 psů: Rostislav Job, čistokrevní – Pavel Šplouchal, Vladimír Vraštil
Spřežení 7 a více psů: Pavel Pfeifer, čistokrevní – Kateřina Kulhánková
Long (dlouhé tratě)
Skijoring: Petr Kolář
Spřežení 2 – 4 psů: čistokrevní – Dana Koňáková
Spřežení 5 – 8 psů: čistokrevní – Lukáš Klíma
Spřežení 9 a více psů: Martin Řehout
Umístění na významných mezinárodních závodech ME, MS 2019
MS IFSS, on – snow, Bessans (FRA)
Skijoring 1 pes: ženy – Martina Štěpánková – 1. místo
Kombinace ženy: Martina Štěpánková – 1. místo
Spřežení 4 psy, sprint s hromadným startem: Michal Ženíšek – 2. místo
Spřežení 6 psů sprint: Renata Válková – 1. místo
Spřežení 12 psů mid: Pavel Pfeifer – 2. místo
Skijoring mid: Zbyněk Hruška – 1. místo, Petr Kolář – 2. místo
MS IFSS, off – snow, Nybro (SWE)
Canicross: muži – Tomáš Jaša – 2. místo, junioři – Zora Lehká – 1. místo, Aneta
Erlebachová – 3. místo
Scooter 1 pes: Hana Štípalová – 1. místo, Marie Ševelová – 2. místo
Scooter 2 psi: Veronika Navrátilová – 1. místo
Štafeta: Tomáš Jaša (canicross), Hana Štípalová (scooter), Jiří Mencák (bikejoring) – 2.
místo
Spřežení 6 psů sprint: Martin Vrtěl – 1. místo, čistokrevní – Roman Habásko – 3. místo
ME FISTC, off – snow, Magyarpolány (HUN)
Bikejoring mid: Eva Fialová – 1. místo
Spřežení 4 psi mid: Lukáš Klíma – 1. místo
Spřežení 6 psů mid: Milan Plšek – 2. místo, Jaroslav Charouz – 3. místo
Spřežení 8 psů mid: Petr Gurega – 2. místo, Milan Šindelář – 3. místo
Canicross 2 psi: Zdena Dušková – 1. místo
Scooter 1 pes: Martin Plšek – 2. místo
Scooter 2 psi: muži – Matěj Lovas – 2. místo, ženy – Veronika Klímová – 1. místo
Spřežení 4 psi sprint: Lukáš Klíma – 1. místo
Spřežení 8 psů sprint: Roman Habásko – 2. místo
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6. Ekonomická část
_____________________________________________________________________
Hlavním zdrojem příjmů byly členské příspěvky a dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Jiné příjmy ČASS ve sledovaném období neměla.
Dotace ČASS získala letos dvě.
1. Organizace sportu – Sportovní svazy
2. REPRE – tuto jsme letos získali vůbec poprvé
Výdaje byly obvyklé. Příspěvky pořadatelům na pořádání závodů, příspěvek na
administrativu klubům, poplatky mezinárodním federacím, správa webu,
ekonomické služby, cestovní příkazy teamlídrům a na zasedání, DPP, školení.
Reprezentanti získali díky výše uvedené dotaci REPRE stejnokroj a příspěvek na
startovné a cestovné, a to dle pravidel uvedených ve směrnici č. 5.
Příjmy byly ve sledovaném období nižší než výdaje a proto jsme skončili
s hospodářským výsledkem -208.589,72 Kč.

Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztrát
Příloha č. 2: Rozvaha v plném rozsahu
Příloha č. 3: Příloha k účetní závěrce

Sestavil: Martin Vrtěl
Dne: 22. 6. 2020
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