
Propozice 6. vánoční výstavy potkanů v Brně 2014 

6. 12. 2014 

 

 
 

Pořadatel:  

Spolek  Chovatelů ušlechtilých potkanů 

 

Výstavní výbor: 

Mgr. Helena Krupičková 

Petra Zatočilová, DiS 

Adéla Máčiková 

            

 

Veterinární dohled: MVDr. Jaroslava Šebestová 
 

Posuzovat bude:  Petra Zatočilová, DiS., Ing. Eva Onderková a Adéla Máčiková 

 

Podmínky výstavy: 

Vystavovat  se mohou  potkani s průkazem původu, výpisem i bez původu a to bez ohledu na 

to,  zda jsou majitelé členem klubu. A to - do obvyklých kategorií pouze potkani 

registrovaných chovatelů a pouze zvířata s PP nebo VP- pokud už byla zapsána do plemenné 

knihy, potkani bez průkazu původu  a bez registrace do plemenné knihy a neregistrovaných 

majitelů lze vystavovat pouze v kategorii Mazlík. V kategorii Mazlík není možné 

vystavovat registrovaná zvířata. 

 

Vystavit lze variety: standard, dumbo, rex a fuzz. Velvetýn  bude posuzován jako rex a 

dvojitého rex lze vystavit pouze v kategorii mazlík.  Třída fuzz bude vyhlášena pouze 

v případě, že bude přihlášeno nejméně 5 zvířat variety fuzz. 

 V případě nedostatku kvalitních zvířat nebo nedostatku zvířat v kategorii mají organizátoři 

právo na základě doporučení posuzovatelů nevyhlásit všechna 3 místa. 

 

Minimální věk pro vystavovaná zvířata  jsou 3 měsíce, horní věková hranice není omezena, 

ovšem senioři mohou být kvůli kondici handicapováni. Březí ani kojící samice se vystavovat 

nesmějí a to ani v případě, že březost po případném krytí není dosud potvrzena. 

 

Zvířata  se budou vystavovat v těchto třídách:  

 

PP 

 třída dospělých  (samci a samice) 1.- 3. místo 



 třída mladých (samci a samice) 1.- 3. místo  

 třída fuzz    1.- 3. místo  

 třída strakomakatých  1.- 3. místo  

 třída rex    1.- 3. místo 

 třída dumbo    1.- 3. místo 

 třída standard uši   1.- 3. místo 

 třída solid světlý   1.- 3. místo 

 třída solid tmavý   1.- 3. místo (rozdělení světlý/tmavý podle počtu 

přihlášených) 

 

Mazlík 

 třída mazlík   (samci a samice podle počtu přihlášených) 1.-3. místo 

 třída dumbo    1. místo 

 třída standard uši   1. místo 

 třída rex    1. místo 

 třída fuzz    1. místo 

 

Třída mladých je pro zvířata ve věku 3-6 měsíců 

Třída dospělých  je pro zvířata starší 6 měsíců 

Třída fuzz je pro všechna zvířata variety fuzz bez dalšího rozdělení.  

Třída mazlík je pro zvířata jakéhokoliv původu 

Třída znakatých je pro zvířata nesoucí znaky mimo znak solid, bez dalšího rozdělení. 

Do třídy znakatí, rex, dumbo, standard a solid se nepřihlašuje. 

 

Vystavovatel: 

Vystavovatel, který chce vystavovat v oficiálních kategoriích musí být majitelem registrované 

chovatelské stanice potkanů registrované pod ZO ČSCH, ČKP nebo jinou organizací. Majitel 

registrované chovatelské stanice může také v oficiálních kategoriích vystavovat zvířata, která 

mají oficiální rodokmen od jiné organizace (např. ČKP). 

Neregistrovaný chovatel má možnost vystavit svá zvířata v kategorii Mazlík. 

 

 

Systém hodnocení: 

 Všechna zvířata budou posuzována dle závazného standardu ÚOK Chovatelů morčat a 

jiných drobných hlodavců 

 U mazlíků se nebude posuzovat standardnost znaků a barvy, uši a srst budou posuzovány 

dle standardu pro danou varietu. 

 U znakatých se bude posuzovat dokonalost znaku 

 V kategorii standard a dumbo se bude posuzovat pouze dokonalost uší a u kategorie rex 

kvalita srsti 

 

Prodej zvířat: 
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce odpovídajícího vzrůstu a v odpovídající 

kondici. Mláďata musí mít PP (oficiální průkaz původu) nebo VP (výpis předků). PP/VP 

k mláďatům se kontroluje při veterinární přejímce. Příliš slabá nebo příliš malá mláďata, nebo 

mláďata, ke kterým nebude k dispozici veterinární potvrzení, nebudou moci být prodávána. 

(Výjimky nebudou povoleny!) Prodej si uskutečňuje každý prodávající sám, za každé 

prodané zvíře odvádí prodávající 50,-. Tato platba se platí po prodeji zvířat.  

Prodejce zvířat musí být zároveň vystavovatelem minimálně 2 zvířat a musí být majitelem 



registrované chovatelské stanice. 

 

Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece. Místo bude 

vyhrazeno. 

 

Prodejní stánky: 
Na výstavě je možnost prodeje vlastních výrobků (hamaky …). Prodejce se musí přihlásit do 

26. 11. 2014. Prodejci bude k dispozici stůl, kde si může své výrobky vystavit a prodávat je. 

Cena: sponzoring  

Za své výrobky si prodejce odpovídá sám. Organizátoři výstavy nezodpovídají za případnou 

ztrátu či krádež výrobků.  

 

Harmonogram 

Přebírka zvířat bude probíhat v sobotu od 8,00 hod. ráno podle dispozicí SVČ Lužánky. 

Výstava a posuzování začíná v 9,30 hod.  Výstava pro veřejnost začíná v 10,00 hod. 

Očekávaný konec výstavy: 16,00 hod. 

 

Výstavní poplatky 

 100,- za přihlášku + 70,- za každé přihlášené zvíře, poplatek musí dojít na účet 

nejpozději do  26.11.2014 

 50,- za každé prodané zvíře na místě v hotovosti 

 50,- za každou změnu zvířete na místě (změna zvířete na začástku výstavy, dohlášení 

zvířete na začátku výstavy – v tomto případě by to bylo 60,-+50,-) 

 

 Číslo účtu pro poplatky je: 1131059023/0800  

        zahraniční  vystavovatelé poplatky uhradí na místě v hotovosti, jako  variabilní symbol   

        pro platby uveďte číslo členského průkazu, nečlenové datum narození. 

 

Vstupné pro diváky 

 Dospělý  50,- 

 Děti, studenti  30,- 

 Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P  zdarma 

 

 

Kapacita výstavy: 

80 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být 

umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby). Maximálně však 4 klece na 

vystavovatele. V případě nenaplnění kapacity bude možnost dohlášek. 

 

Přihlášky se přijímají od: 1. 11. 2014 

Uzávěrka přihlášek: 21. 11. 2014 nebo do vyčerpání kapacity. 

Uzávěrka je 26. 11. 2014, po tomto termínu nebudou přijímány žádné dodatky  

vystavovaných zvířat. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky.  

Přihlášky http://vystavy.chsmouseville.cz/ 

 

Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků! 

 

Všechna zvířata  obeslaná na výstavu (včetně prodávaných mláďat) musí mít 

veterinární potvrzení o zdravotním  stavu  (ne starší tří dnů). Bez veterinárního  

potvrzení nebude na výstavu vpuštěno  žádné zvíře! 



 

Současně s přihláškou každý vystavovatel potvrzuje poučení a seznámení se s Řádem  

ochrany zvířat při veřejném vystoupení  potkanů pro hodnocení exteriéru potkanů  

 

 

S dalšími dotazy ohledně výstavy potkanů se můžete obracet na: 

 Petra Zatočilová, DiS (zatáčka)  petazata@centrum.cz 

 Mgr. Helena Krupičková  (Helinka) chov.potkani@email.cz 

 

Jakékoliv sponzorské dary jsou vítány! 

mailto:chov.potkani@email.cz

