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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

Rok 2020 se nesl ve znamení protiepidemických opatření v souvislosti 

s omezením šíření koronaviru vyhlašovaných Vládou ČR. Některá opatření měla 

dopad i na chod našeho kynologického cvičiště, kdy jsme museli mít zcela za-

vřeno, nebo jsme mohli poskytovat pouze individuální výcvikové hodiny. Mnoho 

naplánovaných činností a aktivit tak bylo omezeno. Naštěstí jsme 3. října mohli 

uspořádat Psí den, bez významnějších restrikcí.  

Začátkem roku 2020 jsme zavedli elektronický rezervační systém, prostřed-

nictvím něhož mají lektoři možnost vypisovat výcvikového hodiny, na které se 

následně zájemci o výcvik přihlašují. Tato změna významně zlepšila koordinaci, 

řízení a plánování jednotlivých aktivit včetně efektivního využívání kynologické-

ho cvičiště a zlepšila přehlednost jak pro klienty, tak i pro lektory.  

Děkujeme Vám všem za podporu v těchto nelehkých dobách a těším se na 

další setkávání s Vámi.  

 

Renáta Horáková 

jednatelka 

 

Rudná, 25. června 2021 
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CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

  

Hlavním posláním občanského sdružení Kynologický klub Drahelčice – Rud-

ná, z.s. je zlepšovat základní znalosti a prohlubovat zkušenosti u jeho členů a 

dalších zájemců o tento typ sportovní aktivity včetně reprezentace klubu na ky-

nologických závodech a dalších tematicky zaměřených akcích.  

Klub dále pořádá speciální kurzy kynologických sportů zaměřených na vý-

cvik poslušnosti, výcvik obran a agility. Výcvik je prováděn s důrazem na pozi-

tivní motivaci psa. Mezi další aktivity klubu patří poskytování poradenské čin-

nosti a zvyšování informovanosti o psích sportech mezi širokou veřejností. Klub 

se prezentuje pořádáním různých kynologických akcí, soutěží a závodů pro širo-

kou veřejnost. 

Kynologický klub vznikl v roce 2009 jako nevládní a neziskové sdružení cho-

vatelů, majitelů a příznivců psů a jako nástupce navazující na činnost původní 

ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná. V souladu s novým občanským záko-

níkem byl klub zapsán do veřejného rejstříku jako spolek. 

 

 

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 uve-

deny v interních předpisech. 

V roce 2020 měl klub 19 registrovaných členů. Všichni členové měli hlasova-

cí právo. 
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ČINNOST V ROCE 2020 

 

V roce 2020 jsme plně zavedli elektronický rezervační systém, v rámci kte-

rého se mohli zájemci přihlašovat na jednotlivé vypisované výcvikové hodiny. 

Mezi takto nabízené výcvikové aktivity patřily: 

 

Výcvik základní poslušnosti pro nejmladší štěňata – tzv. miniško-

lička 

Jedná se o speciální výcvikovou hodinu se zaměření na nejmladší štěňátka 

okolo 4–6 měsíců věku. V rámci této výcvikové hodiny je dáván akcent na soci-

alizaci, přivykání si na jméno a fixaci na psovoda. Výcvik je koncipován ve for-

mě her, během nichž se pejsek učí základní povely.  

 

Výcvik základní poslušnosti – psí školička 

Tento výcvik základní poslušnosti je určen pro psy ve věku přibližně od 6 do 

18 měsíců. Náplň výcvikové hodiny je speciálně upravena pro starší štěňata a 

psí výrostky a zaměřuje se převážně na řádnou socializaci psa a základní ovla-
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datelnost. Hlavním cílem kurzu je seznámit psovody se základními znalostmi 

o výchově a výcviku jejich psa a také upevnit základní povelovou techniku. Pso-

vodi se v kurzu seznámí se základními návyky chování majitele psa, mezi něž 

patří řádná výživová i veterinární péče o psa a chování na veřejných prostran-

stvích. V kurzu jsou také psi i psovodi připravováni na možné situace z běžného 

života.  

Při výcvikové hodině se kombinují cviky zaměřené na poslušnost a soustře-

děnost 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 různých věkových kategorií, případně se vytvářejí rušivé vlivy, např. nepří-

jemné zvuky. Všechny tyto výcvikové metody sledují jediný cíl, a to aby pes byl 

dostatečně socializován.  

Tyto výcvikové hodiny se členily na hodiny zaměřené na začátečníky a na 

hodiny pro pokročilé. Dále byly vypisovány i speciální výcvikové hodiny pro ma-

lá plemena. 

 

Výcvik poslušnosti pro dospělé psy 

Výcvik poslušnosti pro dospělé psy je určen pro psy starší 1 roku. Navazuje 

na kurz Výcvik základní poslušnosti — školička. Náplň výcvikového kurzu je za-

ložena na zdokonalování povelové techniky a precizním provedení cviků a dále 

je doplňována speciálními cviky z oblasti běžného života. Při výcviku se klade 

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

tým. Hlavním výcvikovou metodou je pozitivní motivace psa. Do výcviku jsou 

standardně zapojovány dílčí cviky ze zkušebních řádů, jako je Národní zkušební 

řád a zkušební řád Obedience. 

Výcvikové hodiny se členi-

ly na hodiny pro pejsky, je-

jichž psovodi si chtějí se svým 

psem zacvičit pro radost a na 

hodiny se zaměřením na pří-

pravu na zkoušky.  
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Výcvik agility, skokové gymnastiky a hoopers 

Výcvik agility je určen pro psy všech velikostí a plemen včetně voříšků. 

V jeho rámci 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 

překážky. Podle stáří a výkonnosti psa je koncipována parkurová dráha. Agility 

by mělo jak pejskovi tak psovodovi přinášet radost z pohybu a ze hry a prohlu-

bovat jejich vzájemný přátelský vztah.  

Skoková gymnastika představuje souhrn skokových cvičení zejména pro 

řádný trénink agility. Psi se učí odhadnout výšku skoku, potřebnou sílu pro od-

raz, rytmus ve skákání, vzdálenost mezi překážkami, točení okolo překážek. 

Cvičení bylo koncipováno podle metodiky Susan Salo. Kurz je určený pro týmy, 

které se chtějí neustále zlepšovat a precizovat svou techniku.  

Hoopers je poměrně nová kynologická disciplína vycházející z agility, ale pří-

větivější i k plemenům, které jejich stavba těla může při pohybu mezi překážka-

mi agility limitovat. V Hoopers je dráha postavena z oblouků, kterými pes probí-

há, barelů a zástěn, které má oběhnout, a tunelů, které mají průměr 80 cm. 

Důraz je kladen na samostatnost psa a ovladatelnost na dálku, ve vyšších tří-

dách je pohyb psovoda omezen jen na vyznačený prostor a psa na překážky vy-

sílá samotného. 
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Lovecký výcvik 

V roce 2020 jsme do portfolia výcvikových aktivit zahrnuli i lovecký výcvik 

se zaměřením na práci retrívrů. Výcvik byl členěn na začátečníky a na přípravu 

na zkoušky OVVR. Úvodní hodiny se odehrávaly v areálu cvičiště, kde se psi učili 

základní povelové technice a správnému zájmu o aport. Po úvodních hodinách 

se výcvik přesunul do terénu, kde psi už museli zvládat složitější situace a hlav-

ně se vyrovnat s různými pachy a nástrahami terénu.  

 

Obedience 

Výcvik obedience je určen pro pejsky, kteří mají zvládnuté povely ze zákla-

dů poslušnosti a ovladatelnosti psa. Pejsek musí mít zvládnuté přivolání, odlože-

ní a chůzi u nohy. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset 

cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do 

kategorie pachových prací - jedná se o rozlišení předmětu psovoda.  

Obedience se také přezdívá vysoká škola poslušnosti. Proto musí být psovod 

a pes sehraný tým a oba dva tento druh výcviku musí bavit, neboť při zkouš-

kách nemá pes na krku ani obojek. 

 

Nosework 

Doslovný překlad slova no-

sework je práce nosem. Jde o 

vyhledávání specifického pachu 

v různých prostředích. Nose-

work vychází z nejpřirozenější 

schopnosti všech psů, čichu. 

Pes ve spolupráci s psovodem 

vyhledává specifické pachy v 

různých situacích. Inspirací jsou 

profesionální týmy policie, ar-

mády nebo záchranářů.  

Nejčastěji se při noseworku 
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hledá pomeranč a skořice, ale ve velmi malých množstvích. Je to tedy sport pro 

pejsky, kteří rádi čuchají. 

 

Individuální výcvik 

Individuální výcvik je určen všem, kteří nechtějí se svým pejskem absolvo-

vat hromadný výcvik, nebo je potřeba vyřešit nějaký konkrétní problém či se 

intenzivněji zaměřit na nějakou konkrétní věc v rámci výcviku. Tímto výcvikem 

může psovod dosáhnout správného vnímání povelů a správné komunikace se 

svým psem. V rámci tohoto hodinového individuálního výcviku se lektor věnuje 

pouze jednomu týmu. Výcviku se 

mohli účastnit psi všech plemen, čis-

tokrevní i kříženci všech velikostí a 

jakéhokoliv věku.  

 

Kurz přípravy na výstavu 

Na základě požadavku zájemců, 

kteří chtěli pomoci s nácvikem před 

účastí na výstavě, byly vypisovány i 

výcvikové hodiny přípravy na výstavu. Kurz je zaměřen pouze na psy s průka-

zem původu, jejichž majitel se chce zúčastňovat kynologických výstav. Během 

hodinového výcviku se zájemce naučí základní výstavní prvky, jako je postoj 

psa, volný pohyb v kruhu a posouzení psa. Kurz je určen také pro zájemce, kte-

ří si před zahájením výstavní sezóny chtějí zopakovat praktická „výstavní“ cvi-

čení.  
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Jiné aktivity 

Vycházka za bobry a nutriemi 

Nový rok jsme aktivně přivítali novoroční procházkou podél Kačáku v úseku 

mezi Nenačovicemi a Chrbinami. V tomto úseku žije rodinka nutrií a i se tu za-

bydlel bobr, který je vel-

kým stavitelem. Revitalizo-

vaný úsek Kačáku si tak 

přetváří k obrazu svému a 

postupně staví nové a no-

vé hráze.  

 Samotného bobra jsme 

sice neviděli, ale na klim-

bající nutrie jsme nakonec 

narazili. Naštěstí naši psi 

jsou natolik vychovaní, že 

se s nutriemi nešli blíže 

seznámit. 

 

Závod O Drahelskou tlapku 

Bohužel v roce 2020 jsme byli nuceni tradiční závod O Drahelskou tlapku 

z důvodu protiepidemických opatření zrušit. Přestože jsme již měli veškeré pří-

pravné práce téměř ukončené a měli jsme zajištěny vše potřebné pro závodní-

ky, tak vyhlášený lockdown všechno zastavil. 

 

Psí den 

Naštěstí Psí den aneb zábavné od-

poledne pro celou rodinu a jejich chlu-

páče se podařilo uspořádat, a to 

v plném rozsahu. V tomto roce jsme 

změnili formát konání Psího dne. In-

spirovali jsme se pořádáním dětských 
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dnů a pro pejsky a jejich páníčky jsme vytvořili 10 různých dovednostních sta-

novišť. Pokud pejsek  zvládl daný úkol na stanovišti, dostal páníček do startova-

cí kartičky razítko. Za 10 získaných razítek byli pro všechny připravené odměny.  

Součástí Psího dne byl již tradičně jarmark, kde měli své stánky útulky For 

Dogs a Voříškov, kteří prodávali různé věci pro pejsky i páníčky. Dále na jar-

marku měl stánek i náš sponzor – společnost HUSSE, která prodávala pro pej-

sky samé dobroty a zároveň měli pro páníčky připravenou speciální loterii o 

hodnotné ceny. Na jarmarku jsme měli možnost letos poprvé přivítat paní Cha-

lupovou, která prodávala svoje krásné keramické výrobky. 

Přestože se na Psí den dostavilo relativně málo zájemců, což bylo způsobeno 

danou situací, musíme konstatovat, že takto pojatý Psí den byl úspěšný a těm, 

kteří projevili jistou odvahu a přišli se rozhodně líbil. 
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Stránka 12 

Aktivity spojené se zlepšováním zázemí 

Každoročně klub zahajuje brigádnickou činnost jarním úklidem, kdy se uklidí 

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

které se objeví po zimě.  

V průběhu roku se pravidelně provádí sekání trávníku a péče o zeleň.  

Z výcvikových pomůcek byly zakoupeny nové překážky pro agility – skok do 

dálky a nový tunel. Dále byla zakoupena krycí plachta na áčko a z dotace od ob-

ce Drahelčice byly pořízeny světelné reflektory.  

Bohužel situace v roce 2020 významně ovlivnila i plánované rozvojové akti-

vity, které z důvodu omezování shromažďování vícečetných skupin, nebylo mož-

no naplnit. Proto většina plánovaných aktivit je přesunuta do roku 2021. 



FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

V roce 2020 klub vykonával svou činnost v souladu se stanovami a se všemi 

odsouhlasenými vnitřními předpisy. Účetnictví bylo vedeno v souladu s platnými 

zákonnými předpisy pro vedení účetnictví nestátních neziskových organizací.  

Příjmy byly tvořeny převážně z členských příspěvků a z vlastní činnosti. Žád-

ný příjem nevzešel z reklamy. Klub získal od města Rudná příspěvek na činnost 

ve výši 10.000,- Kč účelově vázaný na nákup překážek pro agility a příspěvek na 

činnost od obce Drahelčice ve výši 12.000,- Kč na elektrifikaci cvičiště.  

Výdaje tvořil převážně nákup nových výcvikových pomůcek, nákup potřebné-

ho materiálu na uspořádání závodů a provozní náklady. Dále pak výdaje tvořily 

mzdové náklady. Klub měl v roce 2020 plán zavést elektrickou energii na poze-

mek, ale bohužel z důvodu epidemie, byly zakoupeny pouze reflektory. Klub ne-

disponuje žádným nemovitým majetkem.  

Hospodaření klubu za rok 2020 skončilo ziskem 173.647,11 Kč, který je pře-

veden do dalšího roku. 

Výroční zpráva 2020 
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Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2019 60.285,35 Kč Výcvikové pomůcky -18.358,60 Kč 

Členské příspěvky 7.750,- Kč Provozní náklady -16.611,60 Kč 

Vlastní činnost (školička, po-
slušnost, obrany, agility) 

214.652,- Kč 
Nákup světelných reflekto-

rů 
-12.343,- Kč 

Poplatky za pořádané soutěže 2.000,- Kč Náklady na pořádané akce -5.294,70 Kč 

Příspěvek na činnost od měs-
ta Rudná 

10.000,- Kč Lektorování -96.192,- Kč 

Příspěvek na činnost od obce 
Drahelčice 

12.000,- Kč Dar psím útulkům -2.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od Stře-
dočeského kraje 

10.000,- Kč Vrácení kurzovného -2.300,- Kč 

Dar a zaúčtování úroků 20.009,66 Kč   

Suma 326.747,01  Suma -153.099,90 
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ORGÁNY ORGANIZACE 

  

Volební členská schůze, která se konala dne 26. listopadu 2016, zvolila vý-

bor klubu s mandátem od 1. ledna 2017 ve složení předseda klubu, jednatel a 

hospodář. Na první členské schůzi v roce 2020 byl zvolen nový revizor klubu – 

Mirek Fojt. Orgány klubu reprezentují tito členové: 

Výbor klubu: 

Předsedkyně klubu: Kateřina Zavadilová 

Jednatelka klubu:   Renáta Horáková 

Hospodářka klubu:  Kateřina Jašková 

Revizor klubu:    Mirek Fojt 

Volební proces a počty členů v jednotlivých orgánech jsou uvedeny ve sta-

novách klubu. Volební období výboru klubu a revizora je čtyřleté. Na konci roku 

2020 se měly konat volby do výboru klubu, z důvodu protiepidemických opatře-

ní nemohla být uspořádána volební schůze, proto volby do výboru klubu byly 

odloženy na dobu, kdy bude možné uspořádat schůzi. 

  

 

ZÁMĚR ORGANIZACE PRO ROK 2021 

  

V roce 2021 bude klub pokračovat ve stávajících aktivitách, tzn. 

v poskytování výcvikových kurzů. V roce 2021 pokud situace dovolí budou do-

končeny plánované aktivity z roku 2020, mezi které patří elektrifikace cvičiště.  

Rádi bychom uspořádali další ročník závodu o Drahelskou tlapku. 

V září 2021 bude klub participovat na programu Drahelčického posvícení, 

kde opět bude předvedena ukázka psích dovedností. Dále na začátku měsíce říj-

na bude uspořádána zábavná akce „Psí den“ pro všechny milovníky psích sportů 

a kynologie. 

Z nekynologických aktivit jsou naplánovány činnosti vedoucí ke zvelebování 



pozemku. Dále budou probíhat úpravy interiéru klubovny. Standardně již bude 

pokračovat péče o pozemek a přilehlé okolí cvičiště.  

Z výcvikových pomůcek se plánují nákupy nových skokových překážek a rádi 

bychom pořídili novou úschovnu překážek.  

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

  

Za celoroční materiální pomoc v roce 2020 za poskytnutí finančního příspěvku 

na činnost děkujeme městu Rudná a obci Drahelčice.  

Za poskytnutí věcných darů pro účastníky Psího dne děkujeme firmě HUSSE.  

Dále děkujeme společnosti Recycons, s.r.o. za po skytnutí účelově vázaného 

finančního daru. 

Dále patří velké díky všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na výrobě a 

opravách překážek a výcvikových pomůcek a na neustálých úpravách a vylepšo-

vání zázemí. Většina členů klubu tráví mnoho svého volného času zvelebováním 

jak celého areálu cvičiště, tak i zázemí klubu. 
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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 

Zápis do veřejného rejstříku    8. srpna 2016  

Spisová značka:            L 19815 vedená u Městského soudu v Praze 

sídlo organizace:           Školská 591/2, 252 19 Rudná 

Statutární zástupce:         Alena Kopejtková – předsedkyně (zvolena dne   

                      19.2.2021) 

                      Renáta Horáková – jednatelka 

Telefon:                 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 2021 
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