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2. výstava potkanů při veletrhu ForPets 2014 

 

 
Rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník výstav potkanů při veletrhu ForPets pořádané ZO chovatelů 

morčat a jiných drobných hlodavců konaných 5. a 6. 4. 2014 na výstavišti v Praze v Letňanech 

 

datum konání: 5. 4. 2014 (potkani s PP - šampioni) a 6. 4. 2014 (potkani mazlíci) 

místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00, Praha 9 – Letňany 

garant výstavy: Bc. Helena Lužná (ChS Mouseville, 737 986 263, chsmouseville@email.cz) 
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2. výstava potkanů při veletrhu ForPets 

2. výstava potkanů ForPets je rozdělena do dvou výstavních dnů. 

V sobotu 5. 4. 2014 proběhne 1. Speciální výstava šampionů 
Výstava je určena pouze pro potkany s PP (Průkaz původu) ZO CHMH nebo ČKP s unikátním číslem 
vrhu nebo s registračním číslem. Při veterinární přejímce bude PP kontrolováno– nezapomeňte si je 
tedy vzít s sebou! Bez příslušného dokumentu nebude zvíře do prostor výstavy vpuštěno. 
Členství v ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců není podmínkou. 

V neděli 6. 4. 2014 proběhne 1. Výstava mazlíčků 
Výstava je určena pro potkany s PP, VP nebo bez původu. Potkan může i nemusí být registrován v ZO 
CHMH nebo v jiném klubu sdružující chovatele potkanů. U zvířat se nehodnotí barva a kresba. 
Členství v ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců není podmínkou. 

Výstava se řídí platnými Zásadami pro pořádání a organizaci výstav a přehlídek ČSCH a Řádem 
ochrany zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu. 

Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem 
k vrácení výstavních poplatků! 

Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změnit či sloučit vyhlášené výstavní kategorie. 

Veterinární přejímka 9:00 – 9:45 
Potkani musí být nejpozději do 9:45 ve výstavních klecích, jinak nebudou posouzeni! 
Posuzování potkanů: od 10:00 
Vyhlášení výsledků: 16:00 - 17:00 sobota / 15:30 neděle 
Ukončení výstavy: 18:00 sobota / 16:30 neděle 

ČASY SE MOHOU DLE POKYNŮ VÝSTAVIŠTĚ MĚNIT – VČAS BUDOU UPŘESNĚNY! 

Potkani se budou vystavovat v klecích ÚOK CHMH. V jedné kleci ÚOK CHMH mohou být přihlášeni 
maximálně dva potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo kresbě. Potkani budou mít na 
výstavě zajištěnou podestýlku, krmivo a zeleninu. NAPAJEČKY SI KAŽDÝ VYSTAVOVATEL ZAJIŠŤUJE 
SÁM ! 
V případě zájmu je možné vystavit potkany ve vlastních Geo Maxi boxech (výrobce Ferplast) nebo 
ve vlastních Faunaboxech Aquazoo 5 (výrobce Marchioro) v jednom vlastním boxu mohou být 
maximálně dva potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo kresbě. 

POVOLENÉ VLASTNÍ BOXY 
Ferplast Geo Maxi 

41,3 x 26 x 29,8 cm / L. 21 
Fauna Box Aquazoo 5 
43 x 28 x 28 cm 20 L 
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POTKANI MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU KONÁNÍ VÝSTAVY V PŘÍSLUŠNÉ VÝSTAVNÍ KLECI – tj. od 10:00 
– 18:00 (sobota) nebo 16:30 (neděle), nepřítomnost jedince ve výstavní kleci je důvod k okamžité 
diskvalifikaci ! 

Výstava pro veřejnost 

Vstupné 

Plné vstupné – 150 Kč 

Zlevněné vstupné – 70 Kč (důchodci, registrace po internetu) 

Hromadné vstupné pro školy se seznamem žáků – 30 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) - 300 Kč 

děti do 130 cm a držitelé průkazu ZTP – zdarma 

parkovné - 100 Kč 

VSTUP PRO VEŘEJNOST: 

sobota  10:00 – 18:00 

neděle 10:00 – 17:00 

Veterinární podmínky 

-  veterinární potvrzení:  vystavovatel je povinen předložit veterinární potvrzení u veterinární 

přejímky před vstupem na výstavu pro všechna zvířata (vystavovaná zvířata, zvířata určená pro 

převoz či na prodej), veterinární potvrzení nesmí být starší tří dnů a musí být celkově vyplněné na 

počítači (na rukou dopsané dodatky nebude brán ohled), pro veterinární potvrzení je 

akceptovatelný pouze předtisk generovaný registračním systémem na výstavy 

-  veterinární přejímka: všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která 

bud probíhat od 9:00 – 9:45 hod, vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději do 9:40, 

zvířata která nebudou přítomna do 9:45 nebudou prohlédnuta a nemohou se účastnit výstavy 

- vyloučení při veterinární přejímce: k vyloučení zvířete u veterinární přejímky je podmíněno 

výskytem jednoho nebo více níže zmíněných projevů, majitel vyloučených zvířat nemá nárok na 

vrácení výstavních poplatků 

 onemocnění dýchacích cest (projev: vrkání nebo velmi časté pšíkání) 

 přítomnost vnějších parazitů (projev: stroupky v srsti, hnidy na srsti) 

 nález jakéhokoli novotvaru (nádoru) kdekoli na těle zvířete 

 přítomnost čerstvých poranění (př. roztržená kůže, kousance, stržený drápek) a zanícených 

míst (abscesy) 

 přítomnost zánětu v očích nebo uších doprovázeného hnisavým výtokem 

 přítomnost porfyrinu ve velikém množství v oblasti očí či v oblasti čumáčku 

 podvýživa zvířete nebo výrazná sešlost u zvířat 

 agresivita zvířete (pokousání posuzovatele či nosiče) 

 jiný důvod obhájený veterinárním lékařem nebo jinou pověřenou osobou, která provádí 

veterinární přejímku 
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Vyloučená zvířata z veterinární přejímky musí být neprodleně odnesena z výstavního sálu a 

majitel je povinen jim zajistit adekvátní umístění mimo výstavní halu. 

-  Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice, tzn. samice zabřezlé po předchozím krytí před 

výstavou a samice těsně po porodu až do odstavu mláďat (min 5 týdnů po porodu) 

-  Je zakázáno vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB 

-  Povolený minimální věk vystavovaných zvířat je 3 měsíce (tzn. je zakázáno vystavovat zvířata 

narozená 6. 1. 2014 a později) 

-  Horní věková hranice není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici starších 

zvířat 

-   S VYSTAVENÝMI ZVÍŘATY JE BĚHEM VÝSTAVY ZAKÁZÁNO JAKKOLI MANIPULOVAT, tzn. vystavená 

zvířata musí být od veterinární přejímky do vyhlášení výsledků ve výstavní kleci, důsledkem jejich 

případné nepřítomnosti může být neposouzení či diskvalifikace, výjimku tvoří odborné posouzení 

zvířete (se zvířetem tehdy může manipulovat pouze organizátory výstavy pověřený nosič a 

posuzovatel) 

VETERINÁRNÍ DOHLED 

MVDr. Denisa Vítková 

 

Posuzování zvířat 

5. 4. 2013 – 1. Speciální výstava šampionů 

Ing. Eva Onderková (Bebecha) 

zapisovatel:  

nosič:  

6. 4. 2014 – 1. Výstava mazlíčků 

Ing. Markéta Čacká (Utahraptor) 

zapisovatel:  

nosič:  

-  posuzování zvířat bude probíhat dle platného standardu ČR – ÚOK CHMH 

-  U POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT MOHOU BÝT JEN ORGANIZÁTORY POVĚŘENÉ OSOBY A MAJITEL 

POSUZOVANÉHO ZVÍŘETE, tzn. odborný posuzovatel, zapisovatel, nosič zvířat 

majitel posuzovaného zvířete musí posouzení vyslechnout v naprosté tichosti, posuzovatele nijak 

nevyrušovat, nediskutovat s nimi a neovlivňovat výsledek posouzení slovně, zvuky ani gesty, při 

porušení zákazu  hrozí diskvalifikace posuzovaného zvířete, v případě opakovaného porušení zákazu 

hrozí diskvalifikace vystavovatele 

- diskvalifikace při posouzení je možná v případě agresivního nebo extrémně ustrašeného chování 

(kousnutí, syčení, vřískání) nebo při nálezu jakékoli podmínky pro vyloučení zvířete při veterinární 

přejímce 
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Výstavní kategorie 

5. 4. 2013 – 1. Speciální výstava šampionů 

-  vystavena mohou být pouze zvířata s PP ČSCH / PP ČKP s přiděleným platným číslem vrhu nebo 

s registračním číslem, vystavovatel může i nemusí být členem ZO chovatelů morčat a jiných 

drobných hlodavců 

- vystavená zvířata zároveň musí splnit podmínku soutěžení v šampionech: zvíře musí mít titul 

Šampiona ZO CHMH nebo ČKP nebo alespoň jednu čekatelskou kartičku na titul Šampiona vydanou 

ZO CHMH nebo ČKP nebo musí alespoň na jedné předešlé výstavě obdržet minimálně 95 bodů – 

kontrola čekatelských kartiček, potvrzení o získání titulu Šampion nebo výstavních lístků 

s bodovým hodnocením proběhne zároveň s kontrolou PP u veterinární přejímky 

- zvířata mohou vystavovat pouze jejích právoplatní majitelé 

- pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých vystavovatelů 

- pokud nebude přihlášený dostatek zvířat, může docházet ke spojování kategorií - př. mladý potkan 

(samci + samice) nebo ke zrušení kategorie (majitelé již přihlášených zvířat budou informováni 

emailem) 

-  3 vítězná místa se vyhlašují od minimálního počtu 7 zvířat v jedné kategorii (při 6 zvířatech v 

jedné kategorii se vyhlašují dvě vítězná místa, při 5 zvířatech v jedné kategorii se vyhlašuje jedno 

vítězné místo) 

- pokud i přes dostatečný počet přihlášených zvířat pro otevření kategorie bude na výstavě tento 

počet snížen z důvodu nepřivezení přihlášeného zvířete či jeho diskvalifikace u veterinární přejímky v 

kategorii pod pět zvířata, bude i přes to vyhlášeno jedno vítězné místo 

- Věkové kategorie: 

Mladá zvířata – 3-6 měsíců věku (narozena od 6. 10. 2013 do 5. 1. 2014) 

Dospělá zvířata – starší 6ti měsíců (narozena do 5. 10. 2013) 

HLAVNÍ KATEGORIE 
1. místo = pohár + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
2. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
3. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
-  Mladý samec šampion – MMCH - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců 
-  Mladá samice šampion – MFCH - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců 
-  Mladý Fuzz - MFuzz - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců 
-  Dospělý samec šampion – DMCH - věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno 
-  Dospělá samice šampion - DFCH - věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno 
-  Dospělý Fuzz - DFuzz - věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno 
O vítězi rozhoduje součet bodů, v případě stejného počtu bodů, rozhoduje posuzovatel subjektivním 
hodnocením. U kategorie Mladý Fuzz a Dospělý Fuzz získává potkan automaticky plný počet bodů za 
barvu a znaky, o vítězi rozhoduje primárně bodové hodnocení srsti, v případě stejného počtu bodů 
rozhoduje celkový bodový součet. 

VEDLEJŠÍ KATEGORIE 
1. místo = kokarda + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
2. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
3. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
Pořadatel výstavy vyhrazuje posuzovatelům právo neudělit ceny v kategorii, pokud všechna 
přihlášená zvířata v dané kategorii budou mít u hodnocené položky (uši / srst / barva) méně než 6 
bodů (tzn. 5 a méně bodů). 
Pořadatel si vyhrazuje právo danou vedlejší kategorii bez oznámení zrušit, v případě, že podmínky pro 
tuto kategorii bude splňovat méně než pět přihlášených zvířat. 
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Nejlepší potkan variety dumbo 
Nejlepší potkan variety standardní 
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) nebo co 
nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. 

SPECIÁLNÍ KATEGORIE 
vyhlášeno bude pouze 1. místo 
Nejlepší potkan v barvě 
Konkrétní barvy, které budou vyhlášeny, budou známé až po uzávěrce přihlášek. Pro vyhlášení 
nejlepšího potkana v dané barvě je nutná účast minimálně 5 jedinců stejné barvy na výstavě. 
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení barvy. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) nebo 
co nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. Této výstavní kategorie se 
nemohou účastnit potkani variety fuzz. 
Nejlepší potkan v kresbě 
Konkrétní kresby, které budou vyhlášeny, budou známé až po uzávěrce přihlášek. Pro vyhlášení 
nejlepšího potkana v dané kresbě je nutná účast minimálně 5 jedinců stejné kresby na výstavě. 
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení kresby. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.20) nebo 
co nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. Této výstavní kategorie se 
nemohou účastnit potkani variety fuzz. 

DOPLŇKOVÉ KATEGORIE 
kokarda + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
Čestná cena posuzovatele Ing. Evy Onderkové 

ŠAMPION VÝSTAVY 
pohár + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
- posuzovatel subjektivně vybírá vítězného potkana celé výstavy 

KOLEKCE 
- dle počtu přihlášených kolekcí se bude vyhlašovat 1. – 3. místo 
-  v kolekci musí být 3 zvířata stejných znaků a stejné barvy (stejnou barvou se rozumí barva 
s tickingem či bez tickingu, př. černá + aguti, béžová + plavá, buvolí+ topazová, ruská modrá + ruská 
modrá aguti, atd.), lišit se mohou pohlavím, barvou očí a varietou 
-  všichni jedinci v kolekci musí mít stejného majitele 
-  kolekce bude hodnocena dle součtu obdržených bodů 
 

6. 4. 2014 – 1. Výstava mazlíčků 

-  vystavena mohou být zvířata s PP, s VP nebo bez známého původu, zvířata mohou i nemusí být 

registrovaná, majitel zvířat může i nemusí být členem ZO CHMH 

- zvířata mohou vystavovat pouze jejích právoplatní majitelé 

- u zvířat se neposuzuje barva ani kresba 

- pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých vystavovatelů 

- pokud nebude přihlášený dostatek zvířat, může docházet ke spojování kategorií - př. mladý potkan 

(samci + samice) nebo ke zrušení kategorie (majitelé již přihlášených zvířat budou informováni 

emailem) 

-  3 vítězná místa se vyhlašují od minimálního počtu 7 zvířat v jedné kategorii (při 6 zvířatech v 

jedné kategorii se vyhlašují dvě vítězná místa, při 5 zvířatech v jedné kategorii se vyhlašuje jedno 

vítězné místo) 

- pokud i přes dostatečný počet přihlášených zvířat pro otevření kategorie bude na výstavě tento 

počet snížen z důvodu nepřivezení přihlášeného zvířete či jeho diskvalifikace u veterinární přejímky v 

kategorii pod pět zvířata, bude i přes to vyhlášeno jedno vítězné místo 
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- Věkové kategorie: 

Mladá zvířata – 3-6 měsíců věku (narozena od 6. 10. 2013 do 5. 1. 2014) 

Dospělá zvířata – starší 6ti měsíců (narozena do 5. 10. 2013) 

HLAVNÍ KATEGORIE 
1. místo = pohár + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
2. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
3. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
- Mladý samec mazlík  
- Mladá samice mazlík  
- Dospělý samec mazlík  
- Dospělá samice mazlík  
O vítězi rozhoduje součet bodů, v případě stejného čísla, rozhoduje posuzovatel subjektivním 
hodnocením. 

VEDLEJŠÍ KATEGORIE 
1. místo = kokarda + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
2. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
3. místo = diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
Nejlepší potkan ouška dumbo 
Nejlepší potkan ouška standard 
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) nebo co 
nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. 
Nejlepší potkan kožíšek 
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení srsti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) nebo 
co nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. 
Nejstrakatější potkan 
O vítězi rozhoduje posuzovatel subjektivně dle nestandardnosti kresby, potkan nesmí mít v celkovém 
hodnocení hrubé chyby. 

DOPLŇKOVÉ KATEGORIE 
kokarda + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
Čestná cena posuzovatele Ing. Markéty Čacké 

MAZLÍČEK VÝSTAVY 
pohár + diplom + ceny věnované sponzory výstavy 
- posuzovatel subjektivně vybírá vítězného potkana celé výstavy 

Přihlášky na výstavu 

Přihlášky na výstavu budou spuštěny  3. 3. 2014 

První kolo uzávěrky přihlášek a plateb proběhne 16. 3. 2014 23:59 Do tohoto data musí být poplatky 

na účtu pořadatele. Po tomto termínu budou uvolněna nezaplacená místa pro další zájemce. 

Druhé kolo uzávěrky přihlášek a plateb proběhne 20. 3. 2014 23:59 Do tohoto data musí být 

poplatky na účtu pořadatele. Po tomto termínu už není možné žádná další místa rezervovat!! 

Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců: 

135300369/0800 nejpozději do 21. 3. 2014. 

Změny v přihláškách mohou být prováděny nejpozději do čtvrtka 20. 3. 2014, 23:59. Po tomto 

termínu není možné z důvodu tisku katalogů a posuzovacích lístků nic měnit, dohlašovat ani 

odhlašovat. A to ani na místě v den výstavy!!   

Prosíme o detailní kontrolu Vámi nahlášených údajů! Děkujeme za pochopení. 
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Na jednoho vystavovatele jsou k dispozici celkově maximálně 5 klecí nebo boxů, do jedné klece lze 

umístit maximálně 2 zvířata stejného pohlaví, která jsou odlišná v barvě, varietě či kresbě, tzn. 

celkem až 10 zvířat. 

Po prvním kole uzávěrky přihlášek bude limit na vystavovatele zrušen a bude možné dohlásit větší 

počet zvířat. 

NAPAJEČKY KE KLECÍM SI ZAJIŠŤUJE VYSTAVOVATEL! 

 

 

Výstavní poplatky 

Poplatky prosím posílejte až na základě informací obdržených emailem pro potvrzení přijetí 

přihlášky převodem na účet číslo 0135300369/0800, variabilní symbol Vám přidělí přihláška, do 

zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. 

Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců: 

0135300369/0800 nejpozději do 24. 3. 2014. 

Variabilní symbol vygeneruje přihláška, zpráva pro příjemce je Vaše jméno a příjmení 

Každý vystavovatel získá volnou vstupenku na výstavu a výstavní katalog. Doprovod si musí u vstupu 

zakoupit vlastní vstupenku. 

 

Zápisné:   150 Kč  

Mladý chovatel, který je členem ČSCH (chovatel narozený 1995 a později) je od zápisného osvobozen 

Klecné (za 1 zvíře):  70 Kč  

 

Zahraniční vystavovatelé / External exhibitors / Ausländische Aussteller : 

Zápisné / Registration / Eintrag   150 Kč 

Klecné / Cage / Käfig     70 Kč           

 

Prodej potkanů s PP 

- Prodejce musí být zároveň vystavovatel min 2 potkanů 

- Na výstavě bude povolen prodej potkaních mláďat starších 5 týdnů (narozená 28. 2. 2014 a starší) 

s PP (Průkaz původu). Za průkaz původu je považován pouze oficiální průkaz původu s hlavičkou 

Českého svazu chovatelů / Českého klubu potkanů a s přiděleným číslem vrhu z knihy vrhů, 

podepsaný chovatelem. 

- Během výstavy musí být mláďata umístěna v klecích, průhledných boxech nebo průhledných 

přepravkách, které na výstavu dodá prodejce a které vyhovují počtu v nich umístěných mláďat, klece 

musí být vybaveny funkčními a dostatečně velikými napáječkami a vhodným krmivem 

- vytisknuté PP k mláďatům se bude kontrolovat u veterinární přejímky 

- Všechna mláďata určená na prodej musí mít platné veterinární potvrzení (viz veterinární potvrzení 

pro vystavovaná zvířata) a musí projít veterinární přejímkou v časovém rozmezí 9:00 – 9:45 (i zvíře 

k prodeji lze u veterinární přejímky vyloučit) 

- Každý prodejce je povinen vyplnit ke každému prodávanému zvířeti prodejní  lístek, lístek přilepí 
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viditelně na prodejní klec, na konci výstavy odvede prodejce za každé prodané zvíře 20% z jeho 

ceny 

- zájemci o koupi kontaktují přímo chovatele podle informací uvedených na prodejním lístku 

 

Kontakty 

Pořadatel výstavy: ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 

Výstavní email: sampion.potkan@rodent.cz 

Garant výstavy: Bc. Helena Lužná – ChS Mouseville  chsmouseville@email.cz , +420 737 986 263 

 

 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:sampion%2epotkan%40rodent%2ecz
mailto:chsmouseville@email.cz

