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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážené dámy a pánové, 

jsme rádi, že můžeme ve Výroční zprávě kynologického klubu hodnotit i rok 

2015 jako velice úspěšný. 

 Činnost našeho sdružení stále pokračuje ve cvičení sportovní kynologie 

podle všech zkušebních řádů. Narůstající zájem o výcvik především štěňat a psů 

do věku 18 měsíců svědčí o spokojenosti našich odchovanců, kteří prošli základ-

ními výcvikovými kurzy. Agility zaznamenalo v roce 2015 rekordní počty absol-

ventů. Všechny kurzy jsou pod vedením zkušených výcvikářů, kteří se podílí 

největší mírou na úspěších celého našeho klubu. 

 Aby výcvikový areál vyhovoval požadavkům na různé psí sporty a součas-

ně zajišťoval alespoň částečné  pohodlí a příjemné prostředí pro všechny ná-

vštěvníky, je nezbytné jej stále upravovat, opravovat a modernizovat. Brigád-

nickou činností všech členů klubu se snažíme zajistit veškeré potřebné práce na 

cvičišti.  

 Moderní standardy kynologie si vyžadují zajištění kvalitních profesionál-

ních výcvikových pomůcek, a to bychom bez každoroční pomoci Města Rudná 

sami nezvládli. Děkujeme za finanční podporu. 

 Pořádáním již tradičních společenských akcí pro děti i dospělé, jako je 

Drahelská tlapka a Psí den, chceme ukázat všem zúčastněným, že soužití lidí a 

psů je krásné! 

Děkujeme všem, kdo svojí činností přispívají k rozvoji kynologie v Rudné. 

 

Kateřina Zavadilová 

předsedkyně klubu 

V Rudné dne 11.6.2016 
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CÍLE SPOLKU 

  

 Hlavním posláním spolku Kynologický klub Drahelčice—Rudná, z.s. je zvy-

šovat základní znalosti a zkušenosti u svých členů a dalších zájemců o tento typ 

sportovní aktivity včetně reprezentace klubu na kynologických závodech a dal-

ších tematicky zaměřených akcích.  

 Kynologický klub dále pořádá speciální kurzy kynologických sportů zamě-

řených na výcvik poslušnosti, výcvik obran a agility. Výcvik je prováděn 

s důrazem na pozitivní motivaci psa. Mezi další aktivity klubu patří poskytování 

poradenské činnosti a zvyšování informovanosti o psích sportech mezi širokou 

veřejností. Klub se reprezentuje pořádáním různých kynologických akcí, soutěží 

a závodů pro širokou veřejnost. 

 Kynologický klub vznikl v roce 2009 jako nevládní a neziskové sdružení 

chovatelů, majitelů a příznivců psů a jako nástupce navazující na činnost původ-

ní ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná. 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

 Vznik a zánik členství ve spolku, včetně práv a povinností řádných členů 

je popsán ve stanovách schválených Ministerstvem vnitra dne 29.1.2009 pod  

čj. VS/1-1/74375/09-R. Detailnější popisy práv a povinností členů klubu jsou 

popsány v interních předpisech. 

 V roce 2009 založilo klub 6 zakládajících členů. V průběhu roku 2009 se 

do občanského sdružení přihlásilo dalších 5 zájemců. Na konci roku 2009 činil 

celkový počet členů klubu 11 členů. 

 V roce 2015 měl klub 14 registrovaných členů klubu, všichni s hlasovacím 

právem. 

Stránka 4 



Výroční zpráva 2015 

ČINNOST V ROCE 2015 

 

V roce 2015 byly otevřeny tyto pravidelné kurzy. 

Výcvik základní poslušnosti pro malá plemena a nejmladší štěňata 
– tzv. miniškolička 

 V lednu 2015 jsme na základě požadavků kurzistů otevřeli nový kurz, 

který je speciálně zaměřen na nejmladší štěňátka okolo 5-6 měsíců věku a pak 

na všechna malá plemena psů.  

 U štěňátek je výcvik zaměřen hlavně na socializaci, přivykání si na jméno 

a fixaci na psovoda. Veškerý výcvik je koncipován ve formě her, během nichž se 

pejsek učí základní povely. U starších psů malých plemen je výcvik zaměřen již 

na standardní povely a cviky, které jsou kombinovány různými překážkami, kte-

ré jsou přizpůsobeny velikosti psů. 

 Délka kurzu je stanovena na 10 výcvikových hodin. Novému kurzistovi je 

poskytnuta ukázková hodina, během které se standardně zapojí do výcviku. Po 

této ukázkové hodině se psovod rozhodne, zda mu forma výcviku vyhovuje a 

zda bude pokračovat ve výcviku svého psa pod vedením lektorů klubu či nikoliv.  

 Kurz se pravidelně konal v sobotu v časnějších dopoledních hodinách pod 

vedením Dany Dohnalové a Kateřiny Jaškové. 

 

 

Stránka 5 



Výroční zpráva 2015 

Výcvik základní poslušnosti – psí školička 

 Kurz základní poslušnosti je určen pro psy do 1 roku věku. Náplň výcviko-

vého kurzu je speciálně upravena pro starší štěňata a psí výrostky a je zaměře-

na převážně na řádnou socializaci psa a základní ovladatelnost. Hlavním cílem 

tohoto kurzu je seznámit psovody se základními znalostmi s výchovou a výcvi-

kem svého psa a také upevnit základní povelovou techniku. Psovodi se v kurzu 

seznámí se základními návyky chování majitele psa, mezi něž patří řádná výži-

vová i veterinární péče o psa a chování na veřejných prostranstvích. V kurzu 

jsou také psi i psovodi připravováni na možné situace z běžného života.  

 Při výcviku se kombinují cviky zaměřené na poslušnost a soustředěnost 

psa s cviky zábavnějšími, např. prvky, které se využívají při základním výcviku 

agility. U psů je během výcviku důležitý kontakt s jinými psy, s jinými lidmi růz-

ných věkových kategorií, případně jsou vytvářeny rušivé vlivy, mezi které lze 

zařadit např. nepříjemné zvuky. Všechny tyto výcvikové metody sledují jediný 

cíl, a to aby pes byl dostatečně socializován.  

 Délka kurzu je stanovena na 10 výcvikových hodin. Novému kurzistovi je 

poskytnuta ukázková hodina. Po této ukázkové hodině se psovod rozhodne, zda 

mu forma výcviku vyhovuje a zda bude pokračovat ve výcviku svého psa pod 

vedením lektorů klubu či nikoliv.  

 Kurz je již tradičním výcvikovým kurzem poskytovaným kynologickým 

klubem. Kurz se pravidelně konal v sobotu v dopoledních hodinách pod vedením 

Kateřiny Jaškové, Renáty Horákové a Tomáše Kašpara. Na výcviku se také podí-

lely v roli asistentek Dana Vlčková a Monika Novotná. 

 V roce 

2015 prošlo 

výcvikem zá-

kladní posluš-

nosti 74 týmů 

(psovod a 

pes). Některé 

týmy navázaly 

na ukončený 

kurz dalším 

v ý c v i k o v ý m 

kurzem.  
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Výcvik poslušnosti pro dospělé psy 

 Kurz poslušnosti pro dospělé psy je určen pro psy starší 1 roku věku. Na-

vazuje na kurz Výcvik základní poslušnosti — školičku. Náplň výcvikového kurzu 

je založena na zdokonalování povelové techniky a precizním provedením cviků a 

dále je doplňována speciálními cviky z oblasti běžného života. Při výcviku je kla-

den důraz na ovladatelnost a poslušnost psa tak, aby psovod se psem tvořili se-

hraný tým. Hlavním výcvikovou metodou je pozitivní motivace psa. 

 Kurz se konal každou sobotu dopoledne po ukončení kurzu Výcviku zá-

kladní poslušnosti. Kurzu se převážně účastnili členové klubu a dále zájemci o 

výcvik dospělého psa, či do tohoto kurzu byli přeřazeni kurzisti z Výcviku zá-

kladní poslušnosti, kteří splnili podmínku dospělého psa. 

 V průběhu roku se do kurzu pro dospělé psy přihlásilo 13 týmů. 

Kurz vedli lektoři Tomáš Kašpar, Kateřina Jašková a Renáta Horáková. 

 

Výcvik agility 

 Výcvik agility je určen pro psy všech velikostí, všech plemen včetně voříš-

ků. V rámci výcviku agility se upevňuje kontakt psa a psovoda, neboť výcvik 

agility je týmový sport, ve kterém se psovod snaží navádět pomocí povelů a 

gest svého psa na různé překážky. Podle stáří psa a jeho výkonnost je koncipo-

vána parkurová dráha. Agility by mělo jak pejskovi tak psovodovi přinášet ra-

dost z pohybu a ze hry a prohlubovat tak jejich vzájemný přátelský vztah. 

V průběhu roku 2015 byly hodiny agility vypisovány jednotlivě dle časo-

vých možností lektorky. Na výcvikové hodiny se zájemci přihlašovali prostřed-

nictvím webového formuláře.  

 Výcvik agility probíhal pod vedením Kateřiny Lerlové a výcviku se zúčast-

nilo dohromady 40 týmů. 

 

Dále byly během roku 2015 realizovány tyto nepravidelné kurzy a výcviky. 

Kurz přípravy na výstavu 

 Kurz příprava na výstavu se konal nepravidelně, pouze na základě poža-

davku zájemců, kteří chtěli pomoci s nácvikem před účastí na výstavě. Kurz je 

zaměřen pouze na psy s průkazem původu, jejichž majitel se chce zúčastňovat 

kynologických výstav. Během hodinového výcviku se zájemce naučí základní vý-
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stavní prvky, jako je postoj psa, volný pohyb v kruhu, posouzení psa. Kurz je 

také určen pro zájemce, kteří si před zahájením výstavní sezóny chtějí zopako-

vat praktická „výstavní“ cvičení. Hodinové lekce byly realizovány pod vedením 

Renáty Horákové. 

 Lekce přípravy na výstavu v roce 2015 absolvovaly 4 týmy. 

 

Nácvik obran 

 V roce 2015 

byly nepravidelně 

v neděli dopoledne 

vypisovány hodiny 

výcviku obran. Cí-

lem kurzu je po-

stupně podporovat  

u psa kořistnický 

pud. Tyto výcvikové 

hodiny navštěvovali 

převážně členové 

klubu, kteří mají 

služební plemena. Většina psů výcvik obran miluje a je pro ně skvělou zábavou. 

Výcvik se konal pod odborným dohledem Kateřiny Jaškové. Role figuranta se 

zhostil Jan Prager. 

 

Jiné aktivity 

Závod O Drahelskou tlapku 

 Dne 25.4.2015 uspořádal klub 6. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“. 

Závod byl uspořádán v polesí Chrustenice a byl rozčleněn na 2 různě dlouhé tra-

sy a 3 závodní kategorie. Kratší trasa měřila cca 6 km, delší trasa cca 12 km. 

Účastníci závodu si mohli vybrat, kterou trať chtějí absolvovat. Délka trasy určo-

vala výběr kategorie. Juniorská kategorie, která byla určena pro psovody do  

16-cti let věku a tito mohli absolvovat pouze krátkou trať. Podmínky a koncepce 

závodu jsou v souladu s dogtrekkingovými pravidly.  

Na každé trati závodní týmy plnily rozličné úkoly. Většina úkolů byla za-

měřena na znalosti a zkušenosti psovoda a dva až tři úkoly museli splnit psi. 
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 V průběhu zá-

vodu musel být pso-

vod pevně svázán 

se svým psem či 

psy, buď prostřed-

nictvím vodítka, ne-

bo bederního pásu. 

V případě zjištění 

volného pohybu psa 

po trati byl tým dis-

kvalifikován. Pes mohl být na volno pouze ve výjimečných případech, například 

při plnění zadaného úkolu. 

 V den zahájení závodu se na startu zaregistrovalo 58 zájemců, stanovená 

kapacita závodu byla naplněna. 

 Dlouhá trať vedla převážně po turisticky značených cestách, aby závodní-

ci měli snazší orien-

taci v terénu. Trasa 

vedla v lesích mezi 

Úhonicemi a Nena-

čovicemi. Na dlou-

hé trati zvítězil pan 

Petr Marek se psem 

Hugem v celkovém 

čase 2 hodina 2 mi-

nuty. Na druhém 

místě se umístila 

paní Tereza Ku-

charská s fenkou Alegrou v čase 2 hodiny a 3 minuty a na třetím místě doběhl 

pan Pavel Böhm se psem Bahramem v 

čase 2 hodiny a 16 minut. 

 Na krátké trati zvítězila paní Han-

ka Gawdunová s fenkou Sendy v celko-

vém čase 42 minut, na druhém místě se 

umístil pan Adam Neubauer se psem An-

dym v čase 45 minut a třetí místo obsadil 

pan Robert Javorský s fenkou Fergie, 

kteří doběhli do cíle za 47 minut. 
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 V juniorské kategorii zvítězila Nikola Hanušová se psem Teddym v celko-

vém čase 49 minut, na druhém místě se umístila Tereza Libichová se psem Ma-

týskem v čase 57 minut a třetí místo s celkovým časem 58 minut obsadila Anna 

Fricová s fenkou Nessy z Kraje Karla IV. 

 Věcné ceny pro vítěze poskytla firma Robimaus — chovatelské potřeby, 

Rudná a firma TENESCO. Firma Ovoce Zelenina Pražma dodala pro všechny zá-

vodníky občerstvení v podobě chutný jablek, pomerančů a banánů. Zároveň dí-

ky sponzorskému daru od obce Drahelčice byly pro všechny závodníky vyrobeny 

pamětní plaketky a pro vítěze ve všech kategoriích kokardy. 

 

Den Země 

Pořadatel Dne Země pan Zbyšek Prager z ČSOP Žlutý květ nás požádal o 

prezentaci kynologického klubu a vyčlenil tak pro náš klub 30 minutový časový 

prostor, kde jsme mohli všem zájemcům ukázat vybrané kynologické sporty. 

Shodou okolností Den Země se uskutečnil ve stejný den jako závod o Drahel-

skou tlapku, tedy 25.4.2015 (naštěstí až v odpoledních hodinách). 

Nejprve se návštěvníkům Dne Země prezentoval pudlík Riki se svým 
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klaunským představením, 

kde dokazoval svou obrat-

n o s t  a  z r u č n o s t 

v překonávání různých 

překážek a rekvizit. Po 

tomto představení šikov-

nosti pejska následovala 

ukázka služebního výcviku 

včetně vyštěkání a zadrže-

ní figuranta, který před-

vedla fena německého ov-

čáka Bety. Dokonce došlo i na střelbu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.  

Po praktických ukázkách mohli zájemci využít příležitosti a mohli si pejsky 

pohladit a zároveň mohli členům klubu pokládat otázky týkající se výcviku, vý-

chovy nebo výživy psa. 

 

Psí Den 

Psí den, aneb zábavné odpoledne pro celou rodinu a jejich chlupáče jsme 

pořádali v našem výcvikovém areálu již druhým rokem. Krásné slunečné počasí 

přivítalo 3. října odpoledne téměř 100 návštěvníků a jejich čtyřnohých přátel.  

Ukázky z výcviku 

obran a poslušnosti 

předvedli psi členů 

našeho klubu. Pro 

návštěvníky byla 

připravena speciál-

ní soutěž O pejska 

šikulku, která měla 

velký ohlas a na 

přání návštěvníků 

bylo uspořádáno 

ještě druhé kolo. 

Další na programu 

bylo představení 

dogdancingu na profesionální úrovni, které nadchlo úplně všechny. Na závěr od-

poledne hbití páníčci a jejich super rychlí pejsani předvedli, jak se na agility pře-
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Stránka 12 

konávají překážky na parkuru. 

Celé odpoledne doprovázel jarmark, kde bylo možno pořídit spoustu 

drobností pro domácí mazlíčky. Hlavní sponzor kynologického klubu firma  

Robimaus Rudná se představil se svým širokým sortimentem krmiva, hraček, 

doplňků a dobrůtek pro mnoho druhů zvířat. Veterinární lékařka Petra Smržová 

poskytovala odborné odpovědi na dotazy o zdraví, výživě a různých potížích zví-

řátek od hadů až po koně. Psí útulek Voříškov představil zástupce svých klientů 

a nabízel krásné ozdoby a hračky pro psy a kočičky. Výtěžek z dobrovolného 

vstupného byl věnován v celé výši tomuto útulku pro vylepšování zázemí pro 

týrané a opuštěné pejsky. 

Na závěr odpoledne jsme si při opékání buřtů společně pochvalovali jak 

se dnešní Jarmark vydařil a už se těšíme na organizování 3. ročníku v příštím 

roce. 

 
 
 



Aktivity spojené se zlepšováním zázemí 

 Každoročně klub zahajuje brigádnickou činnost jarním úklidem, kdy je 

uklizen samotný areál cvičiště i jeho blízké okolí od odpadků, náletů a dalšího 

smetí, které se objeví po zimě.  

 Dále probíhala standardní údržba klubovny a úschoven překážek. 

V kontejneru na překážky byly instalovány nové police. Průběžně se ještě drobně 

dorovnával pozemek a dozatravňovaly se holé plochy. Řádně se dokončilo oplo-

cení celého areálu, které bylo realizováno z projektu „Revitalizace kynologického 

cvičiště v Rudné“ v rámci 5. Výzvy na podporu občanské vybavenosti a služeb 

MAS Karlštejnsko, o.s. Realizace projektu byla spolufinancována Fondem pro roz-

voj venkova, který zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond. Dále 

z tohoto projektu byl zakoupen zahradní traktor a mobilní chemické WC. 

 

 

 Z výcvikových pomůcek bylo zakoupeno áčko – šikmá stěna pro výcvik 

agility. 

 Po celou sezónu se průběžně sekala tráva v celém areálu cvičiště.  

 

Výroční zpráva 2015 
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Stránka 14 

FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 

  

V roce 2015 klub vykonával svou činnost v souladu se stanovami a se všemi od-

souhlasenými vnitřními předpisy. Účetnictví bylo vedeno v souladu  

s platnými zákonnými předpisy pro vedení účetnictví občanských sdružení.  

 Příjmy byly tvořeny převážně z členských příspěvků a vlastní činností. 

Žádný z příjmů není tvořen z reklamy. Klub získal od města Rudná příspěvek na 

činnosti ve výši 10.000,- Kč účelově vázaný na nákup áčka – šikmé stěny pro 

výcvik agility a příspěvek na činnost od obce Drahelčice na podporu realizace 

závodu O Drahelskou tlapku. 

 Výdaje byly tvořeny z převážné části za realizaci projektu a nákupu no-

vých výcvikových pomůcek, nákupem potřebného materiálu na uspořádání zá-

vodů, provozními náklady a mzdovými náklady. Klub nedisponuje žádným ne-

movitým majetkem.  

 Hospodaření klubu za rok 2015 skončilo se ziskem 62.270,61 Kč, který je 

převeden do dalšího roku. 

Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2014 43.674,20 Výcvikové pomůcky - 20.720,- 

Členské příspěvky 6.500,- 
Spotřební materiál + 

provozní náklady 
- 22.267,- 

Vlastní činnost (školička, 

poslušnost, agility) 
87.200,- 

Náklady na pořádané ak-

ce 
- 4.784,- 

Poplatky za pořádané 

soutěže 
5.740,- Projektové aktivity - 89.468,- 

Příspěvek na činnost 15.000,- Lektorování - 37.646,- 

Vyúčtování Projektu 

SZIF 
99.039,- Propagační materiály -5.000,- 

Zaúčtování úroků 2,41 
Vrácení bezúročné půjč-

ky od členů klubu 
- 65.000,- 

Bezúročná půjčka 50.000,-   

Suma 307.155,61 Suma - 244.885,- 



ORGÁNY SPOLKU 

  

 Volební členská schůze, která se konala dne 27. října 2012, zvolila výbor 

klubu od 1. ledna 2013 ve složení předseda klubu, jednatel a pokladník. Na této 

schůzi byl zvolen i revizor klubu. Bohužel na konci roku 2013 rezignoval na svou 

funkci stávající revizor a od začátku roku 2014 vykonává funkci revizora paní  

Lubica Kotoučková. Orgány klubu reprezentují tito členové: 

Výbor klubu: 

Předseda klubu:  Kateřina Zavadilová 

Jednatelka klubu:  Renáta Horáková 

Pokladník klubu:  Kateřina Jašková 

Revizor klubu:  Lubica Kotoučková 

 Volební proces a počty členů v jednotlivých orgánech klubu jsou uvedeny 

ve stanovách klubu. Volební období výboru a revizora klubu je čtyřleté.  

 

 

ZÁMĚR SPOLKU PRO ROK 2016 

 

 V roce 2016 klub bude pokračovat ve stávajících aktivitách, tzn. 

v pravidelných výcvikových kurzech. V roce 2016 bude od ledna otevřen pravi-

delný kurz obran. V dubnu 2016 proběhne v polesí Chrustenice 7. ročník závodu 

„O Drahelskou tlapku“. Závod bude opět rozdělen do třech kategorií (krátká, 

dlouhá a junior) a dvou tratí s odlišnou délkou a náročností terénu. 

 Na začátku října bude uspořádána zábavná akce „Psí den“ pro všechny mi-

lovníky psích sportů a kynologie.  

 Z nekynologických aktivit jsou naplánovány činnosti vedoucí ke zvelebová-

ní pozemku. Budou vyrobeny nové mobilní lavičky a stůl. Dále bude pokračovat 

péče o pozemek a přilehlé okolí cvičiště. 

 Z výcvikových pomůcek se plánuje nakoupit kvalitní oděv pro figuranta a 

nový návlek na rukáv. 
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PODĚKOVÁNÍ 

  

 Za celoroční materiální pomoc v roce 2015 a poskytnutí věcných darů pro 

účastníky závodu O Drahelskou tlapku děkujeme firmě Robimaus – chovatelské 

potřeby. Za poskytnutí věcných darů pro účastníky závodu a cen pro vítěze zá-

vodu O Drahelskou tlapku děkujeme firmě TENESCO. Za zabezpečení občerstve-

ní pro účastníky závodu děkujeme firmě Ovoce Zelenina Pražma. 

Za podporu a aktivní účast na Psím dni děkujeme firmě Robimaus – chovatelské 

potřeby, psímu miniazylu Voříškov a Veterinární ordinaci Petra. 

 Za poskytnutí finančního příspěvku na činnost děkujeme městu Rudná a 

obci Drahelčice.  

 Dále velké díky patří všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na výro-

bě a opravách překážek a výcvikových pomůcek a na neustálých úpravách a vy-

lepšování zázemí. Většina členů klubu tráví mnoho svého volného času za úče-

lem zvelebování, jak celého areálu cvičiště, tak i zázemí klubu. 

  

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

  

název organizace:   Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s. 

identifikační číslo:   26570785 

datum registrace:   29.1.2009 Ministerstvem vnitra,  

     čj.: VS/1-1/74375/09-R 

sídlo organizace:   Drahelčice 130, 252 19 Rudná 

statutární zástupce:  Kateřina Zavadilová - předsedkyně 

     Renáta Horáková - jednatelka 

Telefon:    724 526 164, 723 873 910 

Email:     info@kkdrahelcice.cz 

Webové stránky:   www.kkdrahelcice.cz 

  

Zprávu zpracoval a vydal výbor Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, z.s. 

Vydáno: červen 2016 


