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Směrnice č. 2,  

která upravuje 

metodiku měření kohoutkové výšky u plemen whippet a italský chrtík 
 
 

1. Termíny měření kohoutkové výšky 
Dostihová a coursingová komise (dále DaCK) vypíše minimálně čtyři termíny měření kohoutkové 
výšky za kalendářní rok. DaCK a předsednictvo ČMKU mohou vyhlásit mimořádné přeměření 
whippetů a italských chrtíků.  
 

2. Podmínky účasti na měření kohoutkové výšky 
Majitel přihlásí psa na měření předem v termínu stanoveném DaCK a zaplatí poplatek za měření dle 
platného ceníku publikovaného na webových stránkách ČMKU a DaCK. 
Poplatek je splatný v hotovosti při měření, případně předem na účet DaCK. 
Údaje pro platbu na účet: 

- Číslo účtu: 2201666537/2010 
- Variabilní symbol: 300 
- Zpráva pro příjemce / poznámka: jméno psa 
 

Adresa administrátorky pro zaslání přihlášky: veru3607@seznam.cz 
 

3. Metodika měření kohoutkové výšky 
Měření kohoutkové výšky jsou organizována a potvrzována pouze prostřednictvím DaCK a prováděna 
pouze oprávněnými rozhodčími, následovně:  

a) Měření kohoutkové výšky u whippetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku 
nejméně 12 měsíců.  
Podruhé musí být každý pes přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která 
následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční 
karty.  

b) Z měření je možné odstoupit maximálně 1x, do tréninkové nebo licenční karty (Ostatní 
záznamy) se uvede datum měření s poznámkou „odstoupil“.  

c) Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a DaCK musí licenční kartu 
psa stáhnout.  

d) Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo dostatečně 
velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou 
(hrdlo psa je zhruba ve stejné úrovni jako vrchol kohoutku - viz obrazová příloha). 

e) Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa vede jeho majitel 
nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou postavení psa upravit pouze se 
souhlasem majitele/psovoda. 

f) Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na 
trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do 
správné pozice, měření se ukončí a do tréninkové nebo licenční karty se zapíše „neposouzen“. 
Pes může být „neposouzen“ pouze jednou. 

g) Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na 
dvou nohách umožňujících naměření pravdivých hodnot. 

h) Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje ČMKU. Tito rozhodčí ani zapisovatelé 
nesmějí být majiteli měřeného psa.  
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i) Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho zapisovatele a člena 
DaCK. Zapisovatel má povinnost prověřit historii měření přihlášeného psa. Rozhodčí se při 
měření střídají a dohlíží na správný způsob měření. Zapisovatel zaznamenává výsledky měření.  

j) Pes se měří 6x. Do tréninkové nebo licenční karty psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Je-li 
zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě jednotného 
rozhodnutí měření ukončit po 4. pokusu a zjištěné výsledky zaznamenat do tréninkové nebo 
licenční karty psa. Vznikne-li po šesti měřeních situace, kdy 3 výsledky byly pod míru a 3 nad 
míru, provede se sedmé měření, které je definitivní a je zaneseno do tréninkové nebo licenční 
karty psa. 

k) Konečný výsledek měření může do tréninkové nebo licenční karty zanést pouze osoba či 
komise pověřená ČMKU. Výsledky měření se zapisují do tréninkové nebo licenční karty do 
kolonky Ostatní záznamy. 

 

3. Protest proti výšce whippeta, italského chrtíka  
Pokud je podán protest proti naměřené výšce whippeta nebo italského chrtíka, bude provedeno 
přeměření. Protest smí být podán jen občanem ČR a pouze na psa v držení českého majitele. Protest 
musí být podán písemně, současně se složením kauce 5.000,- Kč.  
Předsednictvo ČMKU na návrh Komise rozhodčích ČMKU určí datum a místo přeměření a jmenuje 
tříčlennou komisi, která přeměření provede. Jedním členem komise musí být rozhodčí, který měřil 
výšku, proti které je dáván protest. Zbývající rozhodčí jsou jmenováni z rozhodčích, kteří se 
původního měření nezúčastnili.  
V případě oprávněného protestu se kauce vrací navrhovateli. Pokud je protest neoprávněný, kauce 
propadá DaCK na úhradu nákladů spojených s přeměřením.  
Zjistí-li se pochybení rozhodčích, DaCK požádá Komisi rozhodčích ČMKU o prošetření. Protest na 
jednoho psa smí být podán pouze 1x, výsledek je konečný. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postavení psa při měření kohoutkové výšky 
 
 


