
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016. 

Sportovní činnost 

Během roku se konalo celkem 32 organizovaných výcviků (v roce 2015 to bylo 39 výcviků a 

v roce 2014 38). Jedná se tedy o pokles o 16 až 18%. U kurzů je tento pokles ještě výraznější. 

33 kurzů v roce 2016, 44 v roce 2015 a 47 v roce 2014. Vyjádřeno v procentech se jedná o 

pokles 25 až 30%. Přitom počet uspořádaných akcí, kdy se kurzy a společný výcvik nekonají, 

byl v roce 2016 proti roku 2015 o dvě menší. Během roku 2016 uspořádala naše organizace 7 

zkouškových akcí. Naprostá většina účastníků těchto akcí byla z naší vlastní organizace. I 

letos jsme zažili akce, kdy byli všichni účastníci úspěšní, ale také akce, kde byla naše 

úspěšnost výrazně nižší. Na základě informací od výcvikářky splnili naši členové celkem 37 

zkoušek, včetně zkoušek složených mimo naší organizaci. Proti předchozímu roku je to 

pokles o 8 zkoušek, ovšem na této činnosti se podílelo o pět členů méně (celkem 13 tj. 

38,24% členské základny). Z tohoto čísla je mimo jiné patrno, že v průměru každý účastník 

složil za sezónu téměř 3 zkoušky. Nejvíce zkoušek jsem letos složil J. Reizenthaler – šest se 

třemi psy. Nejvíce zkoušek s jedením psem jsem složil já – pět. Z hlediska hodnoty zkoušek 

bych nejvýše stavěl ZVV3 Karla Vilda a ZPS 2 Věry Bendové.  Pokud jde o úspěšnost na 

zkouškách, nemám momentálně k dispozici úspěšnost na zkouškách KJ Brno, kde je tradičně 

dosahováno nejvyšší úspěšnosti. Na zkouškách dle Národního zkušebního řádu bylo 

dosaženo úspěšnosti 58,8% (2015 – 61,9%). Na zkouškách IPO byla úspěšnost 66,7% (2015 – 

51,9%).     

Z hlediska hospodářského výsledku skončily v kladných číslech všechny letošní zkouškové 

akce. Vzhledem k pořádání zkoušek bych ještě rád využil příležitosti a poděkoval všem, kteří 

se podíleli na organizaci těchto akcí. 

Kromě zkouškové činnosti se celkem 5 našich členů zúčastnilo různých kynologických soutěží 

v jiných organizacích. Celkem 5 x z toho byla pomyslná bedna. 3 x 3 místo (Vápeník T1, Nergl 

ZMP 1 a Vild ZVV 2). Jedenkrát druhé místo (Vild ZVV 1) a jedenkrát první místo (Nergl 

ZMMP).     

Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. S ohledem na 

to, že máme v současné době v organizaci několik psů s vycvičeností ve všestrannosti 

minimálně druhého stupně, rozhodli jsme se letos uspořádat závod v kategorii IPO 2 a 

v kategorii ZZO 1. Bohužel z nejrůznějších příčin byla nakonec kategorie IPO 2 obsazena 

pouze třemi závodníky a vítězem se stal Karel Vild. V kategorii ZZO1 soutěžilo 12 závodníků, 

přičemž 9 jich splnilo limit zkoušky. V této kategorii zvítězil Luboš Nergl, před paní 

Bartošovou a paní Škůrkovou.  

Chovatelství 

Z chovatelských akcí se naše činnost omezuje na každoroční pořádání bonitace NO. 

V uplynulé sezóně tomu nebylo jinak. Na akci se negativně projevila změna chovatelských 

předpisů pro plemeno NO, kdy feny již neopakují bonitaci po dvou letech. To bylo hlavním 



důvodem, že se bonitace zúčastnilo jen 10 zvířat, což je z hlediska hospodárnosti akce 

minimální počet pro její financování. 

Naši členové se samozřejmě se svými psy účastní řady výstav i jiných chovatelských akcí. 

Bohužel o této činnosti nemám absolutně přehled, takže tyto výsledky neuvádím. Nakonec 

na výstavách je člověk sám za sebe a v podstatě žádným způsobem nereprezentuje 

mateřskou základní organizaci.    

 

Ostatní činnost 

V této kapitole se musím zmínit o dvou akcích investičního charakteru, které jsme 

v hodnotícím období provedli. Jednalo se o výměnu střešní krytiny na hlavní budově a o 

celkovou rekonstrukci vnitřních prostor hlavní budovy. Tato akce není ještě úplně 

dokončena. Z pohledu rozsahu prací se jednalo o jejich největší rozsah, od doby budování 

cvičiště. Zatímco výměna střešní krytiny proběhla celkem hladce a delší dobu trvala samotná 

příprava, než následná realizace. U rekonstrukce vnitřních prostor to bylo přesně obráceně. 

Provedení této akce bylo schváleno výborem přibližně v polovině října a již zhruba za měsíc 

byla zahájena realizace. Bohužel, se nepodařilo dodržet termín dohotovení, na čemž 

částečně nese vinu i počasí. V současné době zbývá dokončit některé drobné elektrikářské 

práce a akce ještě není plně profinancována.   

Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 566 hodin. Brigádnickou 

povinnost beze zbytku splnilo celkem 21 členů. Brigádnické hodiny byly odpracovány při 

běžné údržbě našeho areálu, při zajišťování chodu organizace, při přípravě a pořádání 

kynologických akcí a v rámci pomoci při realizaci dvou výše zmíněných investičních akcí. 

Sponzoring – jediným sponzorem naší ZKO zůstává firma Euroben s.r.o., od které můžeme za 

zvýhodněné ceny odebírat krmivo a která sponzoruje náš klubový závod. Částku, za kterou 

jsme v loňském roce odebrali krmivo bohužel zatím neznám. Jakmile tyto informace dostanu, 

budu Vás informovat.  

Dotace – za rok 2016 jsme získali dotaci pouze od ČKS a to ve výši 14 000,-Kč a dotaci od 

MěÚ Lovosice ve výši 31 000,-Kč. 

Kurzy 

Během roku 2016 prošlo našimi kurzy 30 osob.   

Tolik letošní zpráva o činnosti naší organizace a našich členů. Závěrem mi dovolte, abych 

poděkoval všem, kteří se na činnosti naší organizace podíleli.     

Děkuji Vám za pozornost. 

Vápeník Pavel 

předseda ZKO 



 


