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14. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
ČESKÉHO KŘEČČÍHO KLUBU 

 

Datum konání:   sobota 2.10.2021 

Místo konání: Toulcův dvůr 
Kubatova 32/1 

102 00 Praha 10 – Hostivař 

www.toulcuvdvur.cz 

Pořadatel výstavy:  Český křeččí klub z. s. (dále jen „ČKK“) 

    www.krecciklub.cz 

 

POHYB VYSTAVOVATELŮ A VSTUP VEŘEJNOSTI NA VÝSTAVU SE BUDE ŘÍDIT DLE 
AKTUÁLNÍHO NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR A DALŠÍCH LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ. 

 

Odesláním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že se důkladně seznámil s propozicemi 

výstavy a bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená. 

 

 

http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.krecciklub.cz/


PROGRAM VÝSTAVY 

Pořadatel si vyhrazuje právo program výstavy operativně změnit v závislosti na počtu 
přihlášených zvířat a celkovém průběhu výstavy. 

 

08:00 – 08:45  Přejímka zvířat.(1 

08:45 - 09:00  Úvodní slovo, přivítání vystavovatelů, shrnutí programu, ohlášení změn apod. 

09:00 – 15:00  Posuzování zvířat. 

15:00 – 16:00  Příprava diplomů a ocenění. 

16:00 – 17:00  Vyhlášení výsledků. 

17:00 – 18:00  Úklid výstavních prostor. 

_________________ 

(1 Po domluvě je možné přejímku zvířat pro mimopražské vystavovatele posunout max. do 10:00hod. Pokud máte o 
posunutí zájem, prosíme kontaktuje zavčasu pořadatele na e-mailu info@krecciklub.cz.  

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 

• Každý vystavovatel si smí přihlásit na výstavu křečka nebo křečíka pouze s průkazem 

původu a to bez ohledu na vystavovanou kategorii. 

• Maximální počet zvířat na jednoho vystavovatele není omezen. 

• Spuštění přihlášek: 5.9.2021 přes webový formulář http://krecciklub.cz/prihlaska-na-14-
mezinarodni-vystavu-ceskeho-krecciho-klubu/. 

• Uzávěrky přihlášek: 

− I. uzávěrka pátek 17.9.2021  23:59:59 

− II. uzávěrka pátek 24.9.2021  23:59:59  

• Přihlášky přijaté jiným způsobem, než přes webový odkaz (výše), nebudou považovány za 

platné. 

• Výstavní poplatky je nutné uhradit na bankovní účet klubu (2001876345/2010).  
Výstavní poplatek musí být na bankovním účtu připsán nejpozději 30.9.2021 (včetně). 

• Informaci o výši výstavního poplatku, včetně variabilního symbolu pro uhrazení, obdrží 

vystavovatel po zaevidování a potvrzení přihlášky. 

• Případné změny (zejména vystavovaných zvířat) je možné řešit nejpozději do 29.9.2021. Po 

tomto termínu není možné na přihlášce změnit vystavovaná zvířata. Storno (zrušení přihlášky) 
do 29.9.2021 je bez storno poplatků a výstavní poplatky se vrací v plné výši. Po tomto datu 

není možné již výstavní poplatky vrátit. 

• Zasláním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že: 

− četl a akceptuje výstavní propozice a podmínky, 

− souhlasí a bude dodržovat aktuální legislativní opatření a nařízení vlády, 

− souhlasí s manipulací se svými zvířaty v rámci veterinární přejímky, posuzování a pro 
potřeby klubu a jeho sponzorů (fotografování), 

− souhlasí se zveřejněním informací o jím přihlášených křečcích a křečících, a jeho jména 

a příjmení ve výstavním katalogu, na webu ČKK, na facebooku ČKK a případně v dalších 

souvisejících materiálech. 

• Pořadatel se zavazuje, že: 

− nejpozději do 3 pracovních dní potvrdí přijetí přihlášky a na e-mail uvedený v přihlášce 
zašle vystavovateli pokyny pro zaplacení výstavního poplatku (variabilní symbol a 

částku), 

− řádně vyhotoví katalog přihlášených zvířat, a to včetně všech sponzorů výstavy, 

− přehledně a správně seznámí vystavovatele i návštěvníky s aktuálními legislativními 
opatřeními a nařízení vlády, 

− zajistí důkladnou dezinfekci prostor, kde se výstava koná a zajistí dostatečné množství 
osobních dezinfekčních prostředků (gely). 

VSTUP PRO VYSTAVOVATELE: 8:00 až 18:30hod 

  

http://krecciklub.cz/prihlaska-na-14-mezinarodni-vystavu-ceskeho-krecciho-klubu/
http://krecciklub.cz/prihlaska-na-14-mezinarodni-vystavu-ceskeho-krecciho-klubu/


VÝSTAVA PRO VEŘEJNOST 

• Na výstavu bude umožněn vstup návštěvníkům, pokud legislativní opatření nebo nařízení vlády 

neurčí v době konání výstavy jinak.  

• Vstupné na výstavu je ve výši: 

− 50Kč  dospělá osoba,  

− 20Kč  student/dítě od 6 let/důchodci od 65 let.  
Děti do před dovršením 6 let věku mají na výstavu vstup zdarma. 

• Vstup do prostoru výstavy je dovolen i s dalšími zvířaty (např. psy). Člověk vstupující 

s takovýmto zvířetem do prostoru výstavy ovšem za něj nese plnou zodpovědnost, a to 
v případě znečištění i škody. 

• Návštěvník svojí přítomností nesmí narušovat klidný průběh výstavy a manipulovat svévolně 

s křečky, ani s jejich boxy. V případě narušování klidného průběhu výstavy, může být daný 
návštěvník z prostoru konání výstavy vykázán. 

VSTUP PRO VEŘEJNOST: 9:00 až 15:00hod 

 

 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVU 

• Všichni křečci musí být podrobeni důkladné veterinární přejímce, která bude probíhat při vstupu 
do sálu od 8:00 do 8:45 hod. Vystavovatel je povinen se dostavit k přejímce nejpozději 

v 8:45, v opačném případě nebudou zvířata posouzena bez nároku na vrácení výstavních 

poplatků. Pravomocí pořadatele je umožnit (po předchozí domluvě) vystavovateli pozdější 
příchod na přejímku. Toto bude umožněno pouze vystavovatelům dojíždějícím ze vzdálených 

měst či ze zahraničí. Maximální doba zpoždění je do 10:00 a pořadatel o tom musí být dopředu 
informován na e-mail info@krecciklub.cz. V případě že dojde k opoždění v den výstavy, 

informuje nás o tom vystavovatel neprodleně a to na telefonním čísle uvedeným v potvrzení 

přihlášky. 

• Vyloučení zvířete u veterinární přejímky je podmíněno nemocí, podezření z nemoci, po úraze a 
v případě březích a kojících samic. Majitel vyloučeného zvířete / zvířat nemá právo na vrácení 

výstavních poplatků. Vyloučená zvířata musí neprodleně opustit výstavní prostor. Pokud má 
vystavovatel další zvířata, která prošla veterinární přejímkou, musí zajistit aby zvíře vyloučené 

nebylo vůbec přítomno ve výstavních prostorách. 
 Mezi příznaky nemocí a důvody k vyloučení zvířete, patří zejména: 

− onemocnění dýchacích cest (výtok z nosu, pískání, časté pšíkání apod.), 

− přítomnost vnějších parazitů (strupy na uších, stopy v srsti – hnidy apod.), 

− nález jakéhokoli novotvaru (nádory, stroupky, abscesy apod.), 

− čerstvá a krvácející poranění (natržená kůže, kousance apod.), 

− zvířata apatická, bez zájmu o okolí, 

− výrazně podvyživená zvířata, 

− agresivita křečka vůči člověku provádějící veterinární prohlídku, 

− nedovolená úprava srsti (např. stříháním), 

− zvířata, která nejsou uvedena v katalogu dané výstavy (tzn. nepřihlášená zvířata), 

− jiný důvod obhájený tím, kdo provádí veterinární přejímku. 

• Pořadatel ani výstavní výbor neručí za případná onemocnění, úhyn nebo ztrátu zvířat, a neručí 

za škody způsobené křečkem či křečíkem v průběhu výstavy. 

• Křeček či křečík musí být starší 2 měsíců věku nejpozději v den konání výstavy. 

 
 

 

  

mailto:info@krecciklub.cz


POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT NA VÝSTAVĚ 

Posuzování probíhá dle výstavních standardů ČKK. 

 

POSUZOVATELÉ na 14. mezinárodní výstavě ČKK: 

Křeček syrský aguti + neaguti standard: Mgr. Markéta Fleková (dříve CHS von Schtaubing) 

Křeček syrský pet: Jana Svobodová (CHS Riky) 

Křečík džungarský standard + pet: Viera Kovaříková (CHS Pity) 

Křečík campbellův standard + pet: Kateřina Ungrová (CHS X-rats) 

Křečík Roborovského standard + pet: Jana Matějková (CHS Adewallé) 

 

Obecné informace o průběhu posuzování: 

• Při posuzování v kategoriích pet (mazlíček) se nehodnotí barva a kresba, ale naopak povaha. 

• Majitel posuzovaného zvířete smí být přítomen přímo u stolu posuzovatelů, ale v zájmu zachování 
anonymity a hladkého průběhu výstavy je žádoucí, aby vystavovatelé i návštěvníci nevyrušovali 
posuzovatele při hodnocení. V případě, že majitel či návštěvník bude posuzování opakovaně narušovat, 
může být u daného zvířete posuzování přerušeno či ukončeno.  

 

VÝSTAVNÍ KATEGORIE 

• V roce 2021 se rámci 14. mezinárodní výstavy ČKK budou posuzovat následující kategorie: 

− KŘEČEK SYRSKÝ AGUTI STANDARD, 
− KŘEČEK SYRSKÝ NEAGUTI STANDARD, 

− KŘEČEK SYRSKÝ PET, 

− KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ STANDARD, 
− KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ PET, 

− KŘEČÍK CAMPBELLŮV STANDARD 

− KŘEČÍK CAMPBELLŮV PET, 

− KŘEČÍK ROBOROVSKÉHO PET. 

• Vystavovat lze pouze zvířata s průkazem původu. 
• Jeden křeček smí být vystaven pouze v jedné kategorii. 

• Český křeččí klub zároveň vypisuje doprovodnou soutěž:  
NEJSYMPATIČTĚJŠÍ KŘEČEK/KŘEČÍK VÝSTAVY, do které se automaticky zapojuje každé 

vystavované zvíře a o udělení titulu rozhodují jak vystavovatelé, tak návštěvníci pomocí 
hlasovacích lístků. 

• Další soutěže (dílčí tituly) mohou být stanoveny dle rozhodnutí posuzovatelů a pořadatelů 

výstavy, např. nejkrásnější dlouhosrstý křeček výstavy, nejzajímavější zbarvení apod. Udělení 
těchto dílčích titulů není nárokovatelné. 

 

 

 

 

 

 

  



ZÁPISNÉ A VÝSTAVNÉ U I. UZÁVĚRKY – 17.9.2021 

• Zápisné člen ČKK 100Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro 
vystavovatele, druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog a rezervaci místa na stole pro jím 

přihlášená zvířata. 

• Zápisné nečlen ČKK 150Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro 
vystavovatele, druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog a rezervaci místa na stole pro jím 

přihlášená zvířata. 
• Výstavné člen ČKK 50Kč za každého přihlášeného křečka/křečíka, zahrnuje odborné 

posouzení posuzovatelem, označení přepravky a právo na umístění na stole vystavovatele. 

• Výstavné nečlen ČKK 100Kč za každého přihlášeného křečka/křečíka, zahrnuje odborné 
posouzení posuzovatelem, označení přepravky a právo na umístění na stole vystavovatele. 

 

ZÁPISNÉ A VÝSTAVNÉ U II. UZÁVĚRKY – 24.9.2021 

• Zápisné člen ČKK 150Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro 

vystavovatele, druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog a rezervaci místa na stole pro jím 

přihlášená zvířata. 
• Zápisné nečlen ČKK 200Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro 

vystavovatele, druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog a rezervaci místa na stole pro jím 

přihlášená zvířata. 
• Výstavné člen ČKK 100Kč za každého přihlášeného křečka/křečíka, zahrnuje odborné 

posouzení posuzovatelem, označení přepravky a právo na umístění na stole vystavovatele. 
• Výstavné nečlen ČKK 150Kč za každého přihlášeného křečka/křečíka, zahrnuje odborné 

posouzení posuzovatelem, označení přepravky a právo na umístění na stole vystavovatele. 

 

KAŽDÝ VYSTAVOVATEL JE POVINEN SI ZAJISTIT VLASTNÍ VÝSTAVNÍ BOXY!  

• Podmínky výstavních boxů: 

− přiměřená velikost (zvíře by mělo mít dostatek prostoru, aby se mohlo pohodlně 

natáhnout a projít), z důvodu místa na stole nesmí rozměry přesáhnout 45x35cm, 

− vhodná podestýlka (taková, která se zvířeti nebude příliš zachytávat v srsti – např. 
bukové štěpky) 

− čistota (box musí být vyčištěný a křeček musí být umístěn na čisté podestýlce), 

− viditelné označení (při veterinární přejímce obdržíte číslo vystavovaného křečka, 

kterým box viditelně a na pevno označíte, v blízkosti boxu můžete mít i vlastní označení 
– např. fotografii křečka, logo chovatelské stanice apod., avšak toto označení nesmí být 

připevněno na boxu, protože při posuzování musí být zachována anonymita), 

− bezpečí (box musí poskytovat křečkovi bezpečí, a nesmí mu umožnit se jednoduše 
dostat ven), 

− průhledné/poloprůhledné stěny (na křečka či křečíka musí být vidět i přes stěnu 

boxu), 

− snadná manipulovatelnost (výstavní box musí být snadno manipulovatelný pro 
přinesení na posouzení). 

Nedoporučuje se umístění misek s vodou přímo do výstavní boxu z důvodu možného 

zmáčení zvířete vodou, nejvhodnější podání tekutin je přísun vhodné zeleniny nebo ovoce. 

 

 

 

 

 

 

 



PRODEJ MLÁĎAT NA VÝSTAVĚ 

• Prodej mláďat je možný pouze od oficiálních chovatelů ČKK. Není nijak zpoplatněn. 

• Pořadatel neručí za případný úhyn, ztrátu či škody způsobené mládětem na prodej. 
• Podmínkou prodeje je: 

− na výstavě lze prodávat pouze křečky a křečíky s průkazem původu, 
− mláďata musí být starší 5 týdnů, 

− křečci musí být rozděleni dle pohlaví, 

− chovatel je povinen při prodeji předat průkaz původu přímo na výstavě, 
− cenu křečka udává chovatel a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. 

 

• Chovatel musí veškerá prodávaná zvířata: 

− umístit do vhodné přepravky, která bude označena nápisem „NA PRODEJ“, 

− projít veterinární přejímkou každého nabízeného mláděte na prodej, 

− prodej křečků bude probíhat u výstavního stolu každého chovatele, z toho důvodu je 
nutné si předem rezervovat prodejní místo (zdarma). 

 
V případě, že máte zájem o prodejní místo na výstavě, pošlete svůj požadavek prosím 

nejpozději do 30.9.2021 na e-mail info@krecciklub.cz s informací o přesném počtu 

přepravek, abychom vám prodejní místo dopředu připravili (nechali místo u vašeho stolu). 

 

 

KONTAKTY NA POŘADATELE VÝSTAVY 

 
Český křeččí klub, z. s. 

− web: www.krecciklub.cz 

− e-mail: info@krecciklub.cz 

− fb: www.facebook.com/ceskykrecciklubzs 
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