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Provozní řád cvičiště 
 

Cvičiště a zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství 

a sportovní výcvik ve smyslu stanov ČKS. Právo užívat cvičiště a pomůcky k výcviku 

mají členové a registrovaní hosté kynologické organizace Heřmanův Městec. 

 

Při užívání cvičiště jsou členové a hosté povinni se řídit tímto Provozním řádem 

cvičiště a rozhodnutími Výboru (předsedy) ZKO. 

 

1. Na cvičiště mají přístup pouze členové a hosté se zdravým, řádně očkovaným 

psem, prohlídku psa, vyšetření trusu a kontrolu očkovacích průkazů provádí 

v našem areálu 2x ročně smluvní veterinární lékař MVDr. Jiří Beránek  

2. V prostorách klubovny a cvičiště jsou členové i hosté povinni udržovat pořádek 

a čistotu. Po svém psu jsou všichni povinni uklízet výkaly nejen v areálu, ale 

i jeho blízkém okolí 

3. Při výcviku psů se ke psu chovají ohleduplně, psa nepřetěžují, netýrají ho, ani 

ho neúměrně netrestají 

4. Členové nevyužívají cvičiště ve svůj prospěch, neprovozují soukromou 

výdělečnou činnost a neumožňují výcvik psů psovodům, kteří nejsou 

registrování v naší ZKO 

5. V prostorách cvičiště lze odkládat psy pouze do velkých nebo malých kotců, 

členům jsou přednostně přiděleny kotce betonové 

6. V době konání kurzů (školičky) základní poslušnosti bez předchozí domluvy 

s instruktorem je zakázán vstup ostatních osob se psy do prostoru cvičiště 

7. Členové a hosté odpovídají za škody, které způsobí sami, popřípadě jejich 

zvířata na majetku ZKO nebo ostatním osobám přítomným na cvičišti. Tuto 

škodu jsou povinni nahradit buď, finančně nebo uvést věc do původního stavu 

na vlastní náklady a to neprodleně po tom, co se škoda stala nebo byla zjištěna 

8. Členové pomáhají podle svých schopností při akcích pořádaných ZKO 

a zúčastňují se brigád na údržbu areálu a cvičebních pomůcek 

9. V době pořádání externích táborů mají členové a hosté k dispozici vedlejší 

cvičák se všemi potřebnými cvičebními pomůckami 

10. Závažné nebo opakované porušení tohoto Provozního řádu může být důvodem 

pro vyloučení člena nebo zrušení hostování 

11. Výbor ZKO je oprávněn rozhodnout o změnách nebo doplnění tohoto 

„Provozního řádu cvičiště“ 


