
vystavení holubi musí pocházet z odchovu žadatele. Holubi budou 
na výstavě umístěni v samostatné expozici pro PCH a každý chov 
bude předveden jako kolekce (holubi jednoho chovatele budou 
umístěni za sebou). Úplné znění směrnic uznávaní PCH je zveřej-
něno na webových stránkách ČSCH www.cschdz.eu.

Drůbež
Velká, zdrobnělá a zakrslá, hrabavá i vodní drůbež, perličky, 

krůty a křepelky budou vystaveny jednotlivě v klecích. Zvířata 
budou hodnocena jako jednotlivci. (V rámci meziokresní sou-
těže Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva budou hod-
noceny i kolekce – viz podmínky soutěže.) Zdrobnělá pleme-
na musí být v přihlášce zřetelně označena slovem „zdrobnělá“ 
nebo písmenem „Z“. U všech zvířat musí být v přihlášce uve-
deno pohlaví. Při zaklecování musí být na klec upevněn lístek 
s uvedenou hmotností zvířete, pokud jí chovatel již nezadal pro-
střednictvím online přihlášky. Bez dodržení všech těchto podmí-
nek nebudou zvířata posouzena.

Mladí chovatelé
Mají možnost vystavit libovolný počet zvířat, přičemž mladí 

chovatelé králíků budou mít samostatnou expozici. 
Prodejná zvířata

Prodejná zvířata budou vystavena společně s ostatními 
a bude na ně moci být udělováno ocenění. U prodejných zví-
řat musí být v přihlášce čitelně uvedeno: číslo kroužku, pohlaví 
a pevná cena (ceny určované s odvoláním na výsledek posouze-
ní jsou nepřípustné). K prodejným králíkům musí být přiloženy 
rodokmeny. Prodej zvířat může být uskutečněn pouze prostřed-
nictvím pověřeného garanta a přes výstavní pokladnu. Prodej-
ce obdrží 100 % z ceny, kterou uvedl v přihlášce. Kupující za-
platí ve prospěch výstavní pokladny 20% provizi. Prodejní cena 
uvedená v katalogu je konečná. Prodaná zvířata budou novým 
majitelům vydána ihned po zaplacení, prostřednictvím garantů.
Přihlášky

Přihlášky (formuláře) budou zveřejněny na webových strán-
kách (www.cschdz.eu) a rozeslány na kontaktní elektronické ad-
resy zástupců okresních organizací ČSCH a chovatelských klubů. 
V záhlaví přihlášky musí být čitelně uveden druh přihlašovaných 
zvířat (králíci, holubi, drůbež). Názvy plemen a jejich rázů vypi-
sujte celé – nepoužívejte zkratek. U králíků pak označte soutěžní 
kolekce písmeny vymezujícími příslušnou skupinu (S, CHS, MR, 
VR – viz výše). Preferovaný způsob přihlášení zvířat na výstavu je 
prostřednictvím online přihlášky na http://cschdz.eu/

Uzávěrka listinných a e-mailových přihlášek: 
28. 10. 2018!!!
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím webové aplikace:
1. 11. 2018!
Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.
Přihlášky se přijímají na místech – viz úvod přihlášky. Upřed-

nostňujeme zaslání přihlášek prostřednictvím online 
přihlášky nebo e-mailem. Systém online přihlášení zvířat 
umožňuje změnu uvedeného pohlaví (neplatí pro drůbež a holu-
by), registračních údajů, zařazení do kolekcí a hmotnost zvíře-
te, a to do 21. 11. do 24:00 hod. Úprava ceny (tedy její navýše-
ní, ponížení, ale i zprodejnění či stornování prodejného zvířete) 
je možná až do termínu 22. 11. do 16:00 hodin a tako provedené 
úpravy budou obsahem katalogu výstavy. Zprodejnění králíka je 
možné jen v tom případě, že bude zároveň do programu nahrán 
jeho rodokmen. Přihláška zaslaná e-mailem je přijata tehdy, po-
kud bude e-mailem potvrzeno přijetí. Po uzávěrce katalogu bu-
dou vystavovateli zaslána čísla klecí a další případné informace. 
Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky přijaty nebudou. Jednu 
přihlášku lze použít pro přihlášení jednoho druhu zvířat. Pro při-
hlášení více druhů zvířat (např. králíci a holubi) použijte samo-
statné přihlášky. Přihlášky vyplňte pouze na jednom tiskopise 
(originál - bez kopie). Přihlášky budou zpracovány počítačem, 
ze kterého bude vytištěna, a po uzávěrce vystavovateli odeslána, 
potvrzená kopie doplněná o další potřebné údaje. Vystavovate-
li, který zvířata přihlásil e-mailem, budou tyto dokumenty rovněž 
e-mailem odeslány. Vystavovatel, který přihlášení zvířat provedl 
přes online přihlášení, obdrží další pokyny rovněž na kontaktní  
e-mail v přihlášce uvedený.

Mladí chovatelé označí přihlášku v pravém horním rohu vý-
razně písmeny „MCH“ a vyplní kolonku Rok narození. 
Veterinární podmínky

Při příjmu zvířat bude od vystavovatelů vybíráno veterinární 
potvrzení o zdravotním stavu vystavovaných zvířat nebo aktuální 
prohlášení vystavovatele o zdravotním stavu vystavovaných zví-
řat. Po celou dobu trvání příjmu bude přítomen veterinární lékař.

Zvířata musí být dodána na výstaviště ve středu  
21. 11. 2018 od 11.00 do 18.00 hodin. Pořadatel zajišťu-
je transport zvířat na výstavu ve dvou trasách: 1) Opava, Brno,  
Jihlava, Lysá nad Labem, 2) Písek, Plzeň, Lysá nad Labem 

Svoz bude probíhat dne 21. 11. 2018 v časovém intervalu 
sděleném v potvrzení přihlášky, podle počtu vystavovatelů, kteří 
využijí hromadného svozu na Celostátní výstavu. Vystavovatelé, 
kteří využijí svozu zvířat, musí v přihlášce bezpodmíneč-
ně uvést kontaktní mobilní telefon.

Odvoz zvířat z výstavy si každý vystavovatel zajistí 
osobně.

Výstavní poplatky:
Klecné (králík, drůbež, holub):  80 Kč 
   (garanti vystaví jednu kolekci, tj. 4 ks, bezplatně)
   Mladí chovatelé uhradí za první čtyři přihlášená zvířata klecné 40 Kč/ks.
Klecné morčata:  120 Kč 
Administrativní poplatek: 100 Kč
Katalog s oceněním:  100 Kč 
Vstupenka:  100 Kč 
 (lze zakoupit předem – viz přihlašovací formulář;  
pokladny výstavy budou otevřeny hodinu před zahájením akce)
Permanentka na vš.výstavní dny: 220 Kč 
    (lze zakoupit předem – viz přihlašovací formulář)
Parkovné v areálu výstaviště:  100 Kč/den
    (pouze v omezené kapacitě) 

Platební podmínky:
Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oce-

něním, který bude mít garantován po celou dobu výstavy, a proto 
si ho nekupujte u vstupní pokladny. Mladý chovatel, který proká-
že odběr katalogu jiným rodinným příslušníkem, jej odebrat ne-
musí. Veškeré poplatky spojené s výstavou je nutné uhradit 
před výstavou současně s odesláním přihlášky a k při-
hlášce vystavovatel doloží kopii dokladu o zaplacení. 
Platbu vystavovatel poukáže na bankovní účet vedený u Komerč-
ní banky a.s., číslo účtu 43-7609050237/0100, s uvedením 
variabilního symbolu přiděleného na online přihlášce a speci-
fického symbolu: číslo členského průkazu vystavovatele. Hoto-
vostní platby výstavních poplatků nebudou možné, přihlášky bez 
kopie dokladu o zaplacení nebudou přijaty. Vystavovatel přihla-
šující listině nebo e-mailem uvedou variabilní symbol číslo člen-
ského průkazu, do poznámky uvedou své jméno. Nevyzvednuté 
katalogy budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady.

Doprovodnými expozicemi bude ukázka koček, zpěvných 
(harckých) kanárů, býložravých kožešinových zvířat, exotického 
ptactva. Pro dětské návštěvníky bude připraven tematický cho-
vatelský koutek.

Výstava bude otevřena v pátek 11.00-17.00, sobo-
tu od 9.00 do 17.00, neděle 9.00-12.00 hodin. Zvířata 
budou vydávána v neděli po 12.00 hodině.

Upozornění pro vystavovatele: kdo si přijde pro zví-
řata před plánovaným ukončením výstavy, bude pova-
žován jako návštěvník a je povinen uhradit vstupné.

Trh zvířat konaný při celostátní výstavě drobného 
zvířectva CHOVATEL 2018

Trh se bude konat v sobotu, dne 24. listopadu 2018 v areálu 
objektu Čapkova 22 přímo sousedícím s areálem celostátní vý-
stavy. Vzájemný průchod mezi areály je možný.

Trh se bude řídit tímto řádem:
1.  Trh je otevřen 24. 11. 2018 od 8 do 14 hodin. 
2.  Do areálu trhu je umožněn vjezd do naplnění kapacity (cca 60) 

parkoviště. Při vjezdu do areálu trhu bude vybíráno parkovné 
100 Kč/auto.

3.  Všichni účastníci a návštěvníci trhu musí mít zakoupenu vstu-
penku na výstavu CHOVATEL 2018. Vstupenku lze zakoupit při 
vjezdu/vstupu do areálu trhu.

4.  Účastník trhu uhradí klecné ve výši 10 Kč / ks za králíka či drů-
bež a 5 Kč / ks v případě holubů, morčat aj. Králíci a velká drů-
bež se doporučuje umístit v klecích jednotlivě, holubi v počtu 
max. 4 ks v kleci, zakrslá drůbež max. 2 ks v kleci. Účastníci 
trhu jsou povinni se kdykoli prokázat zaplacením klecného.

5.  Klecné je vybíráno při vstupu do haly s trhem zvířat.
 6.  V trhu je možné zakoupit kartonové přenosky ČSCH na  

zvířata.
 7.  Zvířata přinesená na trh i zakoupená na trhu není možné pře-

nášet do areálu výstaviště. Zvířata určená k prodeji v trhu je 
možné vnášet pouze přes bránu z ulice Čapkova a není je 
možné přinést přes vstupy a plochu VLL.

 8.  V areálu trhu je možnost uskladnění zakoupených zvířat „šat-
novým“ způsobem zdarma (max. do 15 hodin).

 9.  Parkoviště trhu musí být nejpozději v 15 hodin opuštěno.
10.  Za zdravotní stav, původ, manipulaci, či případné ztráty nene-

se organizátor trhu žádnou odpovědnost. 
11.  Prodej a nabízení zvířat v prostorách parkoviště a přímo z au-

tomobilů – mimo určenou halu je přísně zakázán.
12.  V trhu není možné obchodovat se psi, kočkami a jinými ma-

sožravými zvířaty.
13.  V trhu není možné zajistit speciální vybavení (elektro + voda) 

pro případný prodej akvarijních rybek a jiných exotických zví-
řat.

14.  Exotické ptactvo musí být nabízeno z prodejních klecí/boxu, 
které splňují veterinární podmínky ČR, pořadatel neposkytuje 
tento druh klecí.

15.  Prodejcům jiného zboží než jsou zvířata, bude umožněn pro-
dej po předchozí dohodě s pořadatelem výstavy a trhu.
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Pořadatel výstavy: Český svaz chovatelů, z.s.
Místo konání:  Výstaviště Lysá nad Labem,  

Masarykova 1727, Lysá nad Labem
Adresa pro zasílání Český svaz chovatelů, z.s.
přihlášek:   Maškova 1646/3,  

182 53 Praha 8 - Kobylisy
  Tel.: 284 683 454, 284 683 437
e-mail: drubez@cschdz.eu; holubi@cschdz.eu; kralici@cschdz.eu 
nebo prostřednictvím online přihlášky, odkaz na webu ČSCH 
http://cschdz.eu/ (přihlášky podané tímto způsobem jsou pre-
ferovány)

Obeslání výstavy 
Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných krá-

líků, okrasných a užitkových holubů, drůbeže a morčat. Na jed-
notlivá plemena budou udělovány tituly Mistr ČR a Šampión ČR 
dle propozic dané chovatelské sekce.

Každý vystavovatel při zaklecování (provede každý vy-
stavovatel samostatně) uvede hmotnost zvířete (králíci, 
drůbež a vybraná plemena holubů) na lístek výstavní kle-
ce, pokud již hmotnost zvířete neuvedl prostřednictvím 
online přihlášky. 

V případě nemožnosti dodání přihlášeného zvířete, je 
náhrada možná pouze stejným plemenem a barevným 
a kresebným rázem (v případě drůbeže a holubů i stejným 
pohlavím)!

Králíci
budou vystavováni jednotlivě (J) i v kolekcích, a to následovně:
Sourozenci (S4, S2+2): 4 zvířata jednoho vrhu narozená 

v roce 2017 nebo 2018;
4 zvířata (2+2 sourozenci) ze dvou rozdílných vrhů narozená 

v roce 2017 nebo 2018;
Chovná skupina (CHS): čtyřčlenná kolekce dospělých zvířat, 

v zastoupení obou pohlaví v libovolném počtu, max. stáří je 
3 roky pro všechny příslušníky kolekce, všechna zvířata jsou 
z vlastního chovu vystavovatele;

Malá rodina (MR): jeden rodič (max. stáří 6 let) a 3 potom-
ci z jednoho vrhu narození v roce 2017 nebo 2018, všechna 
zvířata musí být dospělá;

Velká rodina (VR): oba rodiče (max. stáří 6 let) a 2 sourozenci 
jednoho vrhu narození v roce 2017 nebo 2018, všechna zví-
řata musí být dospělá.
Všichni králíci přihlášení do soutěže musí být z vlastního cho-

vu vystavovatele. Výjimka je přípustná u kolekce CHS, kde 1 zvíře 
může být z cizího chovu, dále u kolekce MR, kde rodič může být 
z cizího chovu a kolekce VR může být jeden rodič z cizího chovu.

Králíci musí v den posuzování dosáhnout takového stáří, 
aby mohli být bodově ohodnoceni. Výjimka může být povole-
na pouze u kolekcí sourozenců. Králíci však nesmí být mladší 
než 4 měsíce (malá a zakrslá plemena) a 5 měsíců (střední a vel-
ká plemena). Za dospělá zvířata pro vystavování v kolekcích se 
považují ta, která v době konání výstavy dosahují věku 6 měsíců 
(malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena).

V samostatné expozici budou vystavena zvířata z „novošlech-
tění“ a jejich majitelé budou osvobozeni od klecného, avšak ni-
koli od platby katalogu. Přihlášku do expozice novošlechtění 
označte zkratkou „NŠ“. 

Vystavovatelé králíků, kteří jsou členy klubů, svoje člen-
ství uvedou zřetelně v přihlášce z důvodu naplnění Usnesení  
ÚOK - K 15/1/10/1 – PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST CHOVATEL-
SKÝCH KLUBŮ.

Holubi
Budou vystavováni jednotlivě, hodnoceni budou jednotlivě 

i jako kolekce (viz Mistrovství ČR – meziokresní soutěž). U při-
hlášených holubů musí být bezpodmínečně uvedeno pohlaví 
(usnesení Ústřední konference delegátů odbornosti holubů C) 
2. ze dne 23. 4. 2016). Bez uvedení pohlaví nebudou zvířata při-
jata na výstavu. Řazení zvířat na výstavě - holubi budou vystave-
ni zvlášť od holubic. Držitelé plemenných chovů holubů (na roky 
2017 a 2018) mají povinnost vystavit holuby plemene a barev-
ného rázu, na který mají uznaný plemenný chov. Počet vystave-
ných holubů jedním vystavovatelem není omezen. 

Podmínky pro přijetí do uznávacího řízení o přiznání plemen-
ného chovu (PCH) na roky 2019 a 2020: Vystavit 8 holubů jedno-
ho plemene, barvy a kresby (výjimka je pouze u plemene indián 
a ostravská bagdeta) na výstavě kterou určí ÚOK chovatelů holu-
bů pro uznávací řízení PCH. Bude-li uznávací řízení probíhat na 
celostátní výstavě, je vystavovatel osvobozen od poplatku klecné-
ho za 4 vystavené holuby. U vzácných plemen a rázů našich ná-
rodních plemen určených ÚOK je u všech 8 holubů osvobozen od 
poplatků klecného. Osvobození od poplatků klecného platí pou-
ze po úspěšném absolvování podmínek uznávacího řízení a část-
ka za klecné zaplacena chovatelem, mu bude zpětně vyplacena. 
Dále z těchto 8 holubů musí být dvě holubice starší jednoho roku, 
3 kusy musí být vylíhlí v roce uznání PCH (tyto u plemen indi-
án a česká čejka kropenka nahradí tříletí jedinci) a z nich jeden 
musí být holubice. Zbylé tři kusy jsou na vůli chovatele. Slučová-
ní barev a kresebných rázů v rámci plemene není přípustné, kro-
mě plemen indián a ostravská bagdeta. Holubi musí být označe-
ni nepoškozenými platnými registračními kroužky ČSCH. Všichni 
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PŘIHLÁŠKA na výstavu CHOVATEL 2018
 Celostátní výstava drobného zvířectva konaná ve dnech 23.–25. 11. 2018
zasílejte na adresu: 	 Český	svaz	chovatelů,	z.s.,	Maškova	1646/3,	182	53	Praha	8	-	Kobylisy	
	 	 	 	tel.:	284	683	454	/	437,	e-mail:	holubi@cschdz.eu;	kralici@cschdz.eu;	drubez@cschdz.eu	

(preferujeme	přihlášky	podané	prostřednicím	online	přihlášky	a	e-mailem)

Jméno	a	příjmení	………….……………………………..................................…..…................................….		Telefon:	….....................…….……….

Ulice	………..........................................................		Město……………................................……………....….		PSČ:	……....................….……….

mobil:	.............................................	e-mail:	……......................................................................................			OKRES:	............................................

Druh	přihlášených	zvířat:			 	králík    	holub    	drůbež    	morče Rok	narození	(MCH).............			Člen	klubu:	ANO	-	NE

Pohlaví
1,0 / 0,1

Plemeno Barva/Kresba Kolekce/
jednotlivec

č. tetování  
č. kroužku

Prodejní 
cena

U přihlášených holubů a drůbeže musí být bezpodmínečně uvedeno pohlaví!!!

Využiji svoz zvířat:   
  

 
		
ne    

 
 

		
ano           odkud……………….....................................................…………..…						

	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 			.

Počet přihlášených zvířat 
(ks)

Klecné 
(à 80 Kč, morče à 120 Kč; 
á 40 Kč pro MCH, 4 kusy)

Katalog
(Kč)

Administrativní
poplatek

(Kč)

Vstupenka 
denní/permanentka 

(ks x typ)

Platba 
celkem

(Kč)

100 100

Platbu poukažte složenkou typu A, vložením na účet nebo bezhotovostním převodem na účet 43-7609050237/0100. 
Platba musí být uskutečněna nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

S výstavními podmínkami souhlasím. Taktéž souhlasím, aby mé osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu a na internetu.

Podpis  …..........…………….....................………

Uzávěrka: 28. 10. 2018
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