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Město Poděbrady 
Vážený pan 
Jaroslav Červinka 
starosta 

Jiřího náměstí 20/I 

290 31  Poděbrady   

 

                  Dne 19. 10. 2020, Poděbrady 

 

Pane starosto, 

 dne  5. 10. 2020 jsem se na Vaši žádost dostavila na další osobní schůzku na MÚ 
v Poděbradech, na které byli přítomni také sl. Andělová a pan Holas.  

Na tuto schůzku jsem šla s nadějí, že se dozvím nějaké konkrétní informace ohledně 
dalšího fungování ZKO Poděbrady, o které Vás od června žádám. Adresovala jsem několik 
dopisů ohledně této záležitosti přímo Vám, zúčastnila se několika schůzek, doteď jsem však 
neobdržela od zástupců města jediné písemné vyjádření, jak vzniklou situaci řešit.  

Osobní schůzky, které po mých písemných žádostech následují nepovažuji za odpověď, 
protože se na nich nic konkrétního k umožnění další činnosti ZKO nedozvídám. 

Dovolím si tedy shrnout obsah naší poslední schůzky. Byla jsem spolu se sl. Andělovou 
seznámena se záměrem města přebudovat a zvelebit útulek pro psy, který se nachází na stejném 
místě jako cvičiště pro psy. Návrh nového uspořádání útulku znemožňuje využití cvičiště pro 
sportovní kynologii. Z pohledu ZKO by vhodným řešením bylo vyčlenění nového prostoru pro 
výcvik psů. Rozsahem se jedná o louku rozměrů podobných fotbalovému hřišti s možností 
oplocení z důvodu zajištění bezpečnosti. Obratem bylo konstatováno, že takové možnosti město 
nemá. Zástupci města nám doporučili přerušení činnosti na dočasnou dobu, než bude provedeno 
vykácení stromů a zatravnění pozemku, na kterém je dnes umístěn útulek. Žádný projektový 
záměr na revitalizaci prostor pro využití sportovní kynologií však zpracovaný není, jedná se jen 
o momentální úvahu.  Jako alternativa k přerušení činnosti nám bylo doporučeno, abychom si 
sehnali vhodné výcvikové prostory sami.  Dále bylo řečeno, že do doby, než začne výstavba 
útulku, může ZKO využívat stávající prostory v plném rozsahu, a to minimálně do konce června 
2021. Také bylo z naší strany zmíněno, že vzhledem k situaci ZKO zruší ke konci roku 2020 
odběr elektřiny, která je využívána pro celý areál, tedy i útulek.  

Kynologický sportovní oddíl (ZKO Poděbrady) – tvoří lidé různého věku, pohlaví, 
povolání a jejich čtyřnozí „parťáci“ různých ras. Aby mohl takový oddíl existovat, musí být 
veden pod hlavičkou Českého kynologického svazu (ČKS). Dále, aby mohl být zaregistrován 
musí mít splněny náležitosti, které ČKS požaduje k provozování sportovní činnosti určitý 
minimální počet členů, ustanovení výboru spolku, pravidelné hrazení členských poplatků apod. 
K zajištění této sportovní činnosti je nutno mnoho administrativních úkonů, které si členové, 
tedy sportovci, zajišťují svépomocí.  
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Dovolte mi seznámit Vás s podstatou sportovní kynologie. Nejedná se o nácvik „lehni, 
sedni, přines“. Sportovní kynologie pro svoji komplexnost a všestrannost patří mezi 
nejnáročnější disciplíny psích sportů.  Skládá se z nácviku poslušnosti, pachových prací neboli 
stop a „královské disciplíny“ obran. Nácvik všech těchto disciplín je velmi časově náročný. 
Například kvalitní zvládnutí obran či stop je záležitostí několika let a je k tomu potřeba 
součinnosti dalších osob a speciálního vybavení (figurant, kladeč stop,  apod),  ne jen tedy 
psovod a jeho pes. Z našich řad někteří cvičí rekreačně a jiní na vyšší úrovni. Úspěšně skládáme 
zkoušky z výkonu, účastníme se různých výběrových soutěží a závodů (kde často obsazujeme 
stupně vítězů). Pár našich členů startovalo na mezinárodním šampionátu ve sportovní kynologii 
IGP (CACIT), kde podali velmi slušné výkony. Jedna členka se zúčastnila i mistrovství ČR.  

Vzhledem k výše uvedenému si dovolím nastínit další osud naší kynologické 
organizace. Co se týče výcvikového prostoru, jako provizorní řešení máme přislíben pronájem 
pozemku na další rok od soukromé osoby, který si již řadu let pronajímáme. Jedná se o horní 
plac, na kterém jsou umístěny překážky, který neoddělitelně spolu s pozemky města tvoří celý 
areál.  Tento prostor ve velmi omezeném a značně komplikovaném režimu umožní základní 
výcvik poslušnosti, zdolávání překážek, nikoliv však nácvik obran což je pro činnost sportovní 
kynologie stěžejní. Jediný přístup k tomuto pozemku je přes oplocený areál, který bude 
využívat nový provozovatel útulku. Žádám vás tedy o jednoznačné sdělení, jakým způsobem 
bude ze strany města zajištěna možnost přístupu ZKO k pronajatému pozemku, a jakým 
způsobem bude zajištěna bezpečnost psů při volném pohybu v útulku či v pronajatém 
prostoru ZKO, když pozemky nejsou odděleny plotem? Vaše odpověď na výše uvedené 
otázky je naprosto stěžejní pro rozhodování ZKO o pronájmu pozemku a dalším fungování 
vůbec. Neradi bychom zasmluvnili pronájem něčeho, co fakticky nebudeme moci využívat. 

 Pokud na tento pronajatý prostor umístíme všechny pomůcky (odkládací kotce, 
překážky, potřeby pro figurování, makety, traktůrek - sekačka, toaletu) prostor se natolik 
zmenší, že kurzy rekreačního výcviku poslušnosti pro veřejnost i členy budou muset být 
zrušeny.  

Pokud členové ztratí  možnost se připravovat se svým psem na disciplínu obran, nemají 
důvod dál zůstávat členy takové ZKO, protože tím je jim znemožněna jejich závodní činnost. 
Pokud chceme provozovat závodní činnost se psem, musíme stále trénovat a nemůžeme si 
dovolit tuto činnost přerušit či výrazně omezit. Pes stárne poměrně rychle a náklady na jeho 
pořízení i zabezpečení  jsou řádově vyšší, než když si pořizuji psa mimo sportovní kynologii.  

S velkou pravděpodobností za těchto podmínek mohu tedy očekávat, že ke konci roku, 
kdy musíme ČKS hlásit a platit členské příspěvky mi většina členů „poděkuje“ a převede své 
členství k jiné ZKO, kde bude moci dál provozovat závodní činnost. Nemohu jim to mít za zlé, 
protože právě možnost sportovní činnosti je důvod, proč jsou členy ZKO. Vše ostatní je pouze 
doplňkovou činností k té „prioritní-sportovní“. 

Již zmiňovaný nedostatek výcvikových prostor a odliv členů povede k ukončení 
poskytování výcvikových kurzů pro veřejnost, které jsou velmi oblíbené a žádané.  Na těchto 
kurzech zkušení členové učí zájemce z řad veřejnosti ve svém volném čase a zadarmo  jak 
cvičit, socializovat či napravovat chyby ve výchově psa a v neposlední řadě také poskytují 
informace zájemcům  ohledně výstav, bonitací či uchovnění. Výpadek příjmů ZKO 
z poskytování kurzů bude muset být kompenzován zvýšením členských poplatků. Tento  fakt 
pouze umocní odchod členů ZKO. 
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Shrnu-li tedy  výše   uvedené   do  jedné  věty,  tak  nemožnost  členů  připravovat  se a 
vykonávat činnost sportovní kynologie  a zvýšení členských poplatků zákonitě povede  k jejich 
odchodu, ukončení členství a tím i k zániku ZKO Poděbrady. 

Sportovní kynologie je v současných prostorách provozována od 50 let minulého století, 
nejprve neorganizovaně, následně pod hlavičkou Svazarmu a nyní pod ČKS. Městský útulek 
byl vybudován na základech kynologického spolku a bez jeho přičinění by nikdy nevznikl! 
Je smutné, že zástupci města při rozhodování o modernizaci útulku nedokáží posuzovat 
problematiku v souvislostech a zcela opomenuli fungování ZKO v těchto prostorách a nároky 
sportovní kynologie.  

Východiskem z tíživé situace ZKO by tedy mohlo být poskytnutí k užívání 
některého z níže uvedených pozemků, které jsou ve vlastnictví města Poděbrad. Jako 
vhodné   pozemky se   nám jeví tyto: LV 3404, par. č.  446/15,     par. č. 392/4   a pozemek 
zmiňovaný zástupci města par.č. 30/9 (hřiště Polabec).  Žádám Vás tedy o vyjádření k 
možnosti poskytnutí některého z výše uvedených pozemků pro účely výcvikového 
prostoru pro psy. Případné oplocení náhradního pozemku je ZKO schopna zajistit z větší části 
svépomocí. 

Dovolte mi vás požádat o písemné sdělení představy města k dalšímu fungování ZKO 
v Poděbradech. Předpokladem pro další fungování je podpora města, a to především formou 
zajištění dostatečných výcvikových prostor. V případě, že město s podporou sportovní 
kynologie a ZKO nepočítá, žádám o jednoznačné vyjádření tohoto stanoviska.  

Z důvodu časově napjatých termínů, kdy se ke konci roku mění podstata současného 
fungování útulku a na něj navazující využívání prostor ZKO, Vás žádám o zaslání písemné 
odpovědi do 30.11.2020.  Věřím, že tento termín nebudete brát jako nátlak, ale jako 
pragmatickou žádost vzhledem k nelehké situaci, ve které se ZKO ocitlo, kdy k 1.1.2021 
neexistuje právní titul, který by nás opravňoval k využívání současných výcvikových prostor.  

 

S pozdravem  

 

 

      Patricie Vyhlídalová 

    Předsedkyně ZKO Poděbrady 

e-mail: zkopodebrady@seznam.cz 


