
 

 

             VÝSTAVNÍ PODMÍNKY    
       

Moravská chovatelská výstava na Výstavišti Flora Olomouc, a.s. konaná ve dnech 27. – 28. října 2017 

 

Přihlášky budeme doručovat na všechny okresní organizace, dále budou zveřejněny ve svazovém časopise Chovatel, odkud si 

bude moci každý vystavovatel tuto přihlášku okopírovat a budou ke stažení i na internetových stránkách: www.flora-ol.cz V 

záhlaví přihlášky musí být čitelně uveden druh přihlašovaných zvířat. Názvy plemen a jejich rázů vypisujte celé bez zkratek, u 

králíků označte druh kolekce (S 4 nebo S 2+2) 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Ing. Hana Zacpálková zacpalkova@flora-ol.cz 

Přihláška je přijata, jen pokud bude e-mailem potvrzeno přijetí. Po uzávěrce katalogu budou vystavovateli zaslána čísla klecí a 

podrobnější informace. 

Uzávěrka přihlášek: 10. října 2017 

Na přepravce musí být umístěno číslo klece a uvedena hmotnost zvířete. Při příjmu zvířat bude od vystavovatelů vybíráno platné 

potvrzení o zdravotním stavu vystavovaných zvířat. Po celou dobu trvání příjmu bude přítomen soukromý veterinární lékař. 

Zaklecování zvířat si provede každý vystavovatel samostatně. 

Mladí chovatelé 

Mladí chovatelé označí přihlášku zkratkou „MCH“ a vyplní rok narození. Přepravka mladého chovatele musí být označena 

zkratkou „MCH“. Mladí chovatelé budou osvobozeni od klecného na čtyři zvířata. To však neplatí u zvířat, která jsou určena k 

prodeji. 

Ocenění a čestné ceny 

Posouzení zvířat proběhne ve čtvrtek 26. října 2017, a to bez přítomnosti veřejnosti. Na nejlépe oceněná zvířata budou uděleny 

čestné ceny, poháry a tituly Mistr Moravy a Šampión Moravy. Poháry a čestné ceny budou vydávány v průběhu výstavy, a to ve 

stánku krajského sdružení u předsedy Drahomíra Konečného. Všichni dárci a sponzoři mohou této výstavě věnovat věcné i 

finanční dary a ceny, a to do termínu uzávěrky přihlášek.  

Katalog výstavy 

Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog s oceněním, katalog bude mít rezervován po celou dobu výstavy.  

Otevření pro veřejnost 

Pátek 27. října 2017 od 9.00 do 18.00 hod.  

Sobota 28. října 2017 od 9.00 do 18.00 hod. 

Vstupné 

Dospělí   60,- Kč 

mládež do 12 let  zdarma 

Výstavní poplatky 

klecné králík  50,- Kč 

klecné drůbež  50,- Kč 

klecné holub  50,- Kč          

správní poplatek   100,- Kč 

katalog + ocenění  100,- Kč 

http://www.flora-ol.cz/
mailto:zacpalkova@flora-ol.cz


 

Veškeré poplatky bude nutné uhradit při příjmu zvířat. Budeme požadovat uhrazení veškerých výstavních poplatků i v případě, že 

nahlášená zvířata na výstavu nebudou dodány. 

 

Prodej zvířat 

Prodej zvířat se uskuteční pouze prostřednictvím výstavní kanceláře. Prodávající obdrží 100 % z ceny uvedené na přihlášce. 

Kupujícímu bude účtována 10% přirážka, která připadne výstavnímu výboru. Zvířata budou vydávána po zaplacení a předložení 

potvrzení o prodeji u garantů.  

Upozorňujeme vystavovatele: u prodejných zvířat nebudou vyvěšovány prodejní lístky, budou prodávána jen zvířata uvedena 

v katalogu jako prodejná. Kdo bude mít zájem o koupi prodejných zvířat má tuto možnost provést přes výstavní pokladnu. 

Veškeré informace o prodejných zvířatech získáte u jednotlivých garantů. 

Příjem zvířat 

Všechna zvířata, to znamená, králíci, drůbež a holubi musí být doručeni na výstavu ve středu 25. října 2017 do 18.00 hod. Ve 

výjimečném případě dne 26. října 2017 do 7:30 hod. Při předávání zvířat máte ještě možnost nahlásit případné změny 

vystavovaných zvířat. Změny kolekcí změny zvířat k prodeji nebo zrušení prodeje atd. 

Výdej zvířat 

Výdej zvířat bude 28. října 2017 od 18.00 hod. U hromadných odvozů žádáme, aby byly odebrány katalogy a čestné ceny pro 

nepřítomné vystavovatele. 

Upozornění pro vystavovatele: kdo si přijde pro zvířata před plánovaným ukončením výstavy, bude považován jako návštěvník 

a je povinen uhradit vstupné. 

Králíci 

Výstavu lze obeslat králíky všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen králíků, jakož i králíky z povoleného 

novošlechtění. Vystavuje se ve čtyřčlenných kolekcích, a to S 4- sourozenci jednoho vrhu S 2+2 - sourozeneckých vrhů stejného 

plemene a barevného rázu. Lze vystavit i jednotlivce. Vystavená zvířata nesmí být mladší 4 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 5 

měsíců (střední a velká plemena). Za dospělá jsou považována ta, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a 

zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena). 

Drůbež 

Výstavu lze obeslat drůbeží všech uznaných plemen, barevných a kresebných rázů. Všechna drůbež hrabavá a plemena vodní, 

kachny, pižmovky, perličky atd. budou vystavována v kolekcích 1+1. A budou vystavena jako jednotlivci samostatně. Husy a 

krůty budou vystaveny jako jednotlivci samostatně. Všechna drůbež hrabavá i vodní bude hodnocena jako jednotlivec. 

Holubi 

Výstavu lze obeslat holuby všech plemen, holubi budou bodováni. Všichni holubi budou vystavováni pouze jednotlivě v klecích. 

Počet vystavených holubů jedním vystavovatelem není omezen.  

Další ustanovení 

Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení, úhrady škody na zvířatech vzniklé prokazatelně během průběhu 

výstavy, avšak v souladu s reglementem EE do výše pětinásobku klecného. Toto se nevztahuje na zvířata, jejichž zdravotní stav 

utrpěl při přepravě na výstavu nebo na doporučení veterinárního lékaře při příjmu zvířat. Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení 

poplatku z důvodu zrušení výstavy z veterinárních opatření, přírodních katastrof apod. Vrácena bude pouze poměrná část, a to až 

po vyúčtování nákladů spojených s výstavou. 

Veškeré dotazy a informace o možnostech umístění stánků v prostorách výstaviště, možnosti parkování přívěsů, případně 

parkování automobilů pro odvoz zvířat, umístění reklamy do výstavního katalogu, sponzorské dary, darování pohárů na jednotlivá 

zvířata atd. vám zodpoví hlavní garant výstavních prostor: 

 

Ing. Hana Zacpálková 

telefon: +420 585 726 234 

mobil: +420 603 935 280 

zacpalkova@flora-ol.cz 

mailto:zacpalkova.hana@flora-ol.cz


 

 

 

I. ročník nové chovatelské soutěže pro členy ČSCH 

 

Charakter soutěže 

Vyhlašovatel soutěže: Výstavní výbor Moravská chovatelská výstava VFO, a. s. ve spolupráci s krajským sdružením kraje 

Olomouc. 

Termín a místo konání: 27. - 28. 10. 2017 na Výstavišti Flora Olomouc 

Působnost soutěže: zúčastnit se mohou jednotlivé okresy v rámci ČSCH v odbornostech králíků, holubů a drůbeže. Okresy 

soutěžící ve všech odbornostech budou zařazeny do hlavní soutěže o vítězný okres. 

Cíl: podstatou je zvýšení zájmu o soutěživost chovatelů a rovněž o chov čistokrevných plemen drobných zvířat, porovnání kvality 

a úrovně jednotlivých plemen. Díky zvýšenému zájmu o soutěživost se předpokládají i vyšší počty, pestrost a rozmanitost 

vystavených plemen. Nezanedbatelný by mohl být i vyšší počet samotných návštěvníků. Tato soutěž by měla být pro okresy, které 

mají soutěžního ducha především prestižní záležitostí. 

Podmínky soutěže: soutěží se v chovatelských odbornostech králíků, holubů a drůbeže. U králíků, holubů i drůbeže budou soutěžit 

čtyřčlenné kolekce. Do soutěže by měla být především zařazena zvířata, která jsou schopna bodového ohodnocení. U králíků je 

tak možné zařazení jak zvířat mladých, tak dospělých. Stáří zvířat ani pohlaví není omezeno. V každé kolekci okresu mohou být 

zařazeny kolekce stejného plemene, avšak jiného barevného rázu případně kresby. Seznam soutěžních kolekcí (zvířat) se přijímá 

nejpozději den před posuzováním v zalepené obálce, která bude označena názvem: NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ OKRESŮ 

 

Stanovení počtu zvířat: 

Králíci: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo barevných či kresebných rázů 

Holubi: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo barevných či kresebných rázů 

Drůbež: 10 dvoučlenných kolekcí plemen nebo barevných či kresebných rázů 

V každé odbornosti budou odečteny dva nejméně ohodnocené kusy. 

 

Vyhodnocení soutěže: 

Vyhodnocení soutěže a určení pořadí jednotlivých okresů provede předem určená komise ze zástupců zúčastněných okresů.  

 

Při rovnosti bodů bude stanoveno pořadí dle: 

a) Bodového ohodnocení nejlepších kolekcí 

b) Počtu zvířat s nejvyšším bodovým ohodnocením 

c) Počtu zvířat s kresbou nebo barevným rázem 

d) Počtu udělených čestných cen 

 

Zveřejnění a vyhlášení výsledků: 

Výsledky budou zveřejněny na výsledkové listině v prostorách konání výstavy, na webových stránkách ČSCH a v časopise 

Chovatel.  

Odměnění nejúspěšnějších okresů proběhne na vhodném místě, které bude včas oznámeno. 

Pozn. Formulář pro přihlášení do soutěže bude rozeslán na okresy, rovněž bude u příjmu zvířat na výstavišti.  

 


