
XVIII. Výstava morčat a drobných hlodavců Rychnov nad Kněžnou 

23. března 2018 

Dům chovatelů, Trčkova 437, Rychnov nad Kněžnou, ČR 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY - POTKANI  

Datum konání: 24. března 2018 

Adresa konání: Dům chovatelů, Trčkova ulice 437, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká Republika. 

Pořadatel: ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou  

Posuzování 

potkani s PP: Ing. Markéta Čacká a Bc. Helena Hanusová Lužná 

potkani mazlíci: Blanka Vondráčková 

dle platného Standardu potkanů ČSCH 

Přihlašování  

Přihlašování proběhne elektronicky přes přihlašovací systém na výstavy potkanů v ČR 

http://vystavy.chsmouseville.cz/  

Přihlašování bude spuštěno 24. 2. 2018.  

První kolo uzávěrky přihlášek je 1. 3. 2018 ve 23:59.  

Druhé kolo uzávěrky přihlášek je 18. 3. 2018 ve 23:59.  

Pozdější změny a dohlášky nebudou možné. Počet přihlášených potkanů není nijak omezen na 

jednoho vystavovatele. Údaje do přihlášky vyplňujte dle standardu, celé a nepoužívejte zkratek. 

MOHOU BÝT VYSTAVENI POTKANI S PP i POTKANI MAZLÍČCI  

Kapacita výstavy je 60 klecí, možné je vystavovat ve vlastních Geo Maxi boxech, boxech Faunabox 

Aquazoo 5 či boxech Ferplast Muni Duna Multy.  

Výstava se uskuteční, pokud bude přihlášeno alespoň 40 potkanů.  

Výstavní poplatky  

Uzávěrka plateb: 19. 3. 2018 ve 23:59.  

Startovné: 70 Kč - včetně 1x vstupenky na výstavu, výstavní katalog  

Klecné: 80 Kč - cena je stejná pro výstavní i prodejní klece  

Nocleh na ubytovně: 300 Kč za osobu a noc (1/3), nebo 850 Kč za celý pokoj (3/3)  

Prodejní místo 1m2/den: 250 Kč  

Vratná kauce na úklid výstaviště – 100,- Kč/vystavovatele bude vybírána v hotovosti při přejímce 

zvířat a vrácena po úklidu výstaviště (do 19:30 hod.)  

Platbu je třeba uhradit převodem na účet 1901217594/0600, jako variabilní symbol uveďte číslo 

vygenerované registračním systémem. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Peníze musí 

být připsány na účet nejpozději v den uzávěrky plateb, tedy 19. 3. 2018. Zahraniční vystavovatelé 

mohou platit výstavní poplatky na místě.  

Veterinární podmínky a přejímka  

Přejímka bude probíhat od 07:30 do 8:30, potkani tedy musí být nejpozději do 9 h přítomni na 

výstavišti. Všichni potkani přítomní ve výstavních prostorách musí být klinicky zdraví a budou 

procházet veterinární kontrolou. Podmínkou přijetí potkana na výstavu je veterinární potvrzení od 

soukromého veterinárního lékaře, a to ne starší než 3 dny. Zákaz vystavení březích nebo kojících 

samic. Prosíme, dávejte si pozor na vnější parazity. Je zakázáno vystavovat potkany, kteří během 

posledních dvou týdnů ukončili léčbu antibiotiky. Povolený minimální věk vystavovaných zvířat jsou 3 

měsíce. V případě pochybností o zdravotním stavu nebude takovýto potkan umístěn na výstavu a to 



bez nároku vrácení klecného. Výstavy se nemohou účastnit potkani s operativním nebo jiným 

veterinárním zákrokem souvisejícím s odstraněním vady v exteriéru, tónování srsti je zakázáno.  

Prodej  

Prodej je zajišťován prodejcem/vystavovatelem zvířete, nikoliv pořadatelem výstavy. Mimo klecného 

(uvedeno níže) se žádné další poplatky, ani procenta z prodeje se nevybírají. Je možný pouze prodej 

potkanů s PP (průkazem původu), starších 5 týdnů. Doklady budou kontrolovány u přejímky. Prodaná 

zvířata budou novým majitelům vydána ihned po zaplacení. K dispozici budou papírové krabičky.  

Otevření výstavy pro veřejnost  

sobota 24. 3. 2018 – od 09:00 do 17:00  

Vstupné dospělí, děti, rodinné: 50 Kč; 30 Kč; 120 Kč  

Ocenění 

Potkani s PP – výsledek bodovým průměrem dvou posudků 

Nejlepší samec výstavy, 1.místo pohár  

Nejlepší samice výstavy, 1.místo pohár  

Nejlepší potkan tmavé barvy bez kresby, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší potkan světlé barvy bez kresby, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší potkan stínovaný bez kresby, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší potkan s kresbou, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší potkan fuzz, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší potkan kuní, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom 

V případě vysokého zájmu o výstavu lze výstavní kategorie rozdělit na mladá a dospělá zvířata 

Potkani mazlíci 

Nejlepší mazlík výstavy, 1.místo pohár 

Nejlepší samec mazlík, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom  

Nejlepší samice mazlík, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom 

Nejlepší potkan obláčkový, 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom 

V případě vysokého zájmu o výstavu lze výstavní kategorie rozdělit na mladá a dospělá zvířata  

Vedlejší kategorie – vybírají všichni 3 posuzovatelé 

Nejlepší potkan variety 1.místo pohár, 1. – 3. místo diplom - budou vyhlášeny kategorie standardní 

uši, dumbo uši, standardní srst, rex srst, velvetýn srst, vždy pokud se sejde minimálně 5 zvířat od 2 

různých vystavovatelů  

Vyhlášení výsledků proběhne asi 1 hodinu po skončení posuzování a předání výsledků ke 

zpracování. Nejdříve v 16:30 hodin  

Závěrem  

Ukončení výstavy je v 17:00, potkani musí být přítomni po celou dobu konání výstavy. Vyhlášení 

výsledků a předání ocenění proběhne po ukončení posuzování a zpracování výsledků, přibližně mezi 

17:00 – 19:00, nejdříve však v 16:30. Bez zaplacení poplatků, přihlášky, či veterinárního potvrzení 

nebudou zvířata vystavena ani prodávána a nesmí být v prostorách výstavy – celý Dům chovatelů. 

Prosíme vystavovatele o vlastní napáječky na vodu, mističky a krmení budou zajištěny. Vystavovatel 

zasláním přihlášky souhlasí s výstavními podmínkami, fotografováním svého potkana a 

manipulováním s přihlášeným potkanem pověřenými osobami výstavy. Vystavovatel zasláním 

přihlášky bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená. Pořadatel si vyhrazuje právo provést 

změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy. Kontaktovat pořadatele je možné na 

e-mailu jiri.dobiasovsky@seznam.cz 


