VÝSTAVNÍ ŘÁD
a

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU
Tento Výstavní řád je prováděcím předpisem k ust. § 2 bod 1. Stanov Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů, Vančurova 54, 615 00 Brno, IČ 266660041 (dále jen ČMS CHPH)
a vztahuje se na poštovní holuby. Je závazným předpisem pro pořadatele výstav a
vystavovatele na výstavách pořádaných organizacemi a orgány ČMS CHPH.
Řád stanoví požadavky na ochranu holubů a péči o jejich pohodu, určuje podmínky pro ochranu
holubů při veřejných vystoupeních a svodech ve smyslu Evropské dohody o ochraně zvířat v
zájmových chovech (Sdělení MZ ČR č. 19/2000 Sb.m.s). Závaznými zákony pro pořádání výstav
jsou zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění.

I. DRUHY VÝSTAV
Výstavy jsou pořádány organizačními jednotkami ČMS CHPH za účelem porovnání dosažených
výsledků. Trvání výstavy je omezeno na dobu dle propozic výstavy.
Posuzování se provádí dle platného mezinárodního standardu poštovních holubů. V době
posuzování bez přístupu veřejnosti. Při propagační výstavě posuzování neprobíhá.
-

Místní výstavy - pořádají místní spolky s vědomím příslušného oblastního spolku chovatelů
poštovních holubů.

-

Oblastní výstavy - pořádají oblastní spolky chovatelů poštovních holubů s vědomím
příslušného zemského spolku chovatelů poštovních holubů.

-

Zemské výstavy - pořádají zemské spolky chovatelů poštovních holubů s vědomím ČMS
CHPH.

-

Celostátní výstavy - pořádá ČMS CHPH. Organizačně může z pověření ČMS CHPH výstavu
zajistí nižší organizační jednotka ČMS CHPH na základě smluvního ujednání.

Posuzuje se pouze exteriér poštovních holubů. Holubi jsou stacionárně umístěni v klecích.

II. ZÁSADY PRO ORGANIZOVÁNÍ VÝSTAV
1. Sekretariát ČMS CHPH zveřejňuje v předstihu termíny konání celostátní výstavy a výstav
pořádaných zemskými spolky. V termínu konání těchto výstav nesmí být konány jiné
výstavy.
2. K organizačnímu zabezpečení výstavy ustavuje pořádající organizace výstavní výbor a
jmenuje jeho členy.
Výstavní výbor je složen:
- předseda (ředitel) - odpovídá za organizaci a průběh výstavy
- jednatel (tajemník) - zajišťuje administrativu výstavy
- pokladník (ekonom) - vede účetní agendu výstavy
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- garant (pořadatel) - odpovídá za péči o holuby, jejich ochranu a pohodu od jejich přijetí
na výstavu, až do doby vydání holubů zpět jejich majitelům, nebo pověřeným osobám na
základě písemného pověření.
3. Garantem (pořadatelem) při veřejném vystoupení nebo svodu, může být pouze osoba s
takovými teoretickými a praktickými znalostmi o biologických potřebách holubů a
používaném chovatelském systému, aby byla schopna:
-

rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu holuba

-

určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody holubů

4. Výstavní výbor uspořádá před konáním vlastní akce setkání, kde předseda (ředitel)
výstavního výboru seznámí všechny členy výstavního výboru s platnými právními normami
na ochranu zvířat, včetně tohoto řádu a ostatními podmínkami ke konání výstavy. O
proškolení je pořízen záznam, který podepisují všichni přítomní na jednání. Zápis je uložen u
jednatele (tajemníka) výstavy. Výstavní výbor je uveden vždy jmenovitě (jméno a funkce).
5. Výstavní výbor zajišťuje provedení výstavy, odpovídá za propagaci, průběh a likvidaci
výstavy po stránce organizační, odborné, technické a ekonomické. Pořádající organizace
může pro pořádání výstavy jmenovat čestné předsednictvo za podmínky, že jednotliví
navrhovaní členové vysloví předem se jmenováním souhlas. Zásady pro udělení ocenění na
výstavách zpracuje pořadatel výstavy.
6. Přepravu holubů na výstavu zajišťují vystavovatelé.

III. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel výstavy je povinen zajistit všestranné podmínky pro konání výstavy. Zejména je povinen
a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání výstavy krajské veterinární správě a příslušné
obci:
- místo a datum konání,
- druh a počet zvířat, která se mají výstavy zúčastnit,
- údaje umožňující identifikaci fyzické osoby, která bude přítomná při výstavě a která je
schopna rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, zjistit změny v
chování zvířat, určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
b) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují výstavy, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat
pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany
zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu výstavy dodržují,
c) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem výstavy krajské veterinární správě.

3. Pořadatel zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele a
vystavovatele. Stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy a průběhu výstavy.
4. Pořadatel vydává výstavní katalog, který obsahuje seznam holubů přihlášených na výstavu,
seznam vystavovatelů, případně ocenění holubů a další údaje. Katalog nesmí být
distribuován před skončením posuzování.
5. Pořadatel odpovídá za škody vzniklé při zcizení, zaviněném poškození nebo zaviněném úhynu
holubů na výstavě. Vystavovatel má v takovém případě nárok na náhradu škody za holuba ve
výši orientační ceny stanovené příslušnou směrnicí ČMS CHPH. Likvidace uhynulého holuba se
provádí podle veterinárních podmínek.

6. Po dohodě s předsedou posuzovatelského sboru jednotlivých regionů, zajišťuje pořadatel
posuzovatele. Pořadatel výstavy zajistí přiměřené podmínky pro výkon jejich funkce, včetně
potřebné kancelářské techniky pro výpočet výsledků. Bodovací lístky všech posuzovatelů
zůstávají k dispozici po celou dobu výstavy.
7. Pořadatel výstavy zajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a hlídání
vystavených holubů. Předkládaná krmiva musí splňovat biologické potřeby holubů a musí
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být zdravotně nezávadná. Napájení a krmení musí být zajištěno nejméně 1x denně,
vyžadují-li to klimatické podmínky napájení, musí být častější.
8. Pořadatel výstavy zajišťuje bezpečné ustájení holubů tak, aby prostor pro holuby, zejména
výstavní klece a jejich vybavení, minimalizovaly riziko poranění (vyloučení předmětů, ostrých
hran atd.). Každá výstavní klec je vybavena vhodným krmítkem a napaječkou. Klece musí
mít odpovídající rozměry a musí být před umístěním holubů a po skončení svodu (výstavy)
vyčištěny a vydesinfikovány. Po dobu konání výstavy musí být zajištěn úklid prostor a klecí.
Při výstavě musí být holubi zabezpečeni proti nepříznivým povětrnostním vlivům a výrazným
rozdílům v klimatických podmínkách.
Minimální standardní rozměry klece pro zabezpečení ochrany a pohody holubů.
Přibližná hmotnost - minimální výška klece - minimální podlahová plocha na jednoho holuba
0,5 kg

0,0625 m2

0,25 m

IV. PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELŮ
1. Vystavovatel na výstavu své holuby přihlašuje písemnou přihláškou, kterou doručí ve
stanovené lhůtě pořadateli. Je povinen seznámit se s propozicemi výstavy a řídit se
opatřeními vydanými výstavním výborem i v průběhu výstavy.
2. Vystavovatel dopraví na výstavu holuby čisté bez zjevných příznaků onemocnění
s příslušnými veterinárními doklady a v přepravce zaručující bezpečnou a hygienickou
přepravu zamezující týrání holubů. Je povinen podle propozic sjednat způsob převzetí
holubů po skončení výstavy.
3. Přepravu holubů na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.

V. ORGANIZACE A POŘÁDÁNÍ VÝSTAV
1. Organizace výstav
a) Propagace chovu poštovních holubů všemi organizačními složekami ČMS CHPH, je
zajišťována zejména pořádáním výstav.
b) Předáním holuba vystavovatelem pořadateli výstavy a jeho zapsání do seznamu
vystavovaných holubů, ručí za vystavovaného holuba pořadatel výstavy. Jeho
odpovědnost končí vydáním holuba majiteli, nebo jím pověřenému zástupci.
c) Majitel holuba, nebo jím pověřený zástupce má právo sám vkládat holuba do výstavní
klece, je však povinen umožnit identifikaci holuba vkládaného do klece.
d) Po vložení holuba do výstavní klece, musí být výstavní klec pořadatelem mechanicky
zajištěna tak, aby nikdo nepovolaný neměl možnost brát holuba do ruky, nebo jinak s
ním manipulovat. Právo brát holuba do ruky má pouze delegovaný posuzovatel při jeho
posuzování.
e) Pořadatel zabezpečí, aby holubi vystavovaní v kategorii standard byli před jejich
posuzováním umístněni v samostatném bloku. Sestavení kolekcí, nebo jednotlivých
skupin holubů se provede až po posouzení holubů a přidělení bodů. V průběhu
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posuzování nesmí být na výstavních klecích výstavní štítky ani propagační materiál
vystavovatelů.
f)

Pořadatel je povinen vystavované holuby vizuálně kontrolovat a holuby zjevně nemocné,
nebo z nemoci podezřelé, z výstavy vyloučit. Vystavovatel je povinen před předáním
vystavovaného holuba pořadateli, předložit veterinární osvědčení. Všichni vystavení
holubi musí být očkováni proti Paramyxoviróze. Za hygienické podmínky vystavovaných
holubů odpovídá pořadatel. Každý vystavovaný holub musí mít při vícedenní výstavě k
dispozici samostatné krmítko a nádobku na vodu. Holubi musí být minimálně 1x za den
nakrmeni a napojeni. Podlaha výstavní klece musí být udržována v čistotě.

g) Posuzovatele a zapisovatele Celostátní výstavy určuje komise posuzovatelů ČMS CHPH
na svém pravidelném podzimním školení. Výběr se provádí pouze z posuzovatelů, kteří
se těchto školení zúčastňují. Posuzovatele Celostátní výstavy schvaluje prezídium ČMS
CHPH. Bodovací bloky zajistí komise posuzovatelů. Za správnost přidělení a sečtení
bodů odpovídá posuzovatel. Po skončení posuzování se průměrné body zapíší do
výstavní karty. Bodovací lístky všech posuzovatelů zůstávají k dispozici po celou dobu
výstavy. Posuzovatelé sestaví pořadí prvních 10-ti holubů a holubic. Po skončení
posuzování provede komise posuzovatelů vyhodnocení posuzování.
h) Posuzovatelé oblastních a ostatních pořádaných výstav mají nárok na bezplatný vstup
na tyto výstavy včetně katalogu výstavy.
i)

Organizace a posuzování výstav poštovních holubů jsou závazné pro pořadatele a
posuzovatele výstav na všech úrovních ČMS CHPH.

2. Organizace a řízení posuzovatelů
a) Posuzovatelé jsou organizováni ve sboru posuzovatelů ČMS CHPH. Prezídium ČMS
CHPH jmenuje pro jejich řízení komisi posuzovatelů. Předseda komise posuzovatelů je
členem prezídia s hlasem poradním.
b) Komise posuzovatelů ČMS CHPH řídí činnost posuzovatelů, vede evidenci posuzovatelů
a čekatelů na posuzovatele. Komise posuzovatelů odpovídá za odbornou připravenost
posuzovatelů k vykonávání této funkce.
c) Práce komise posuzovatelů spočívá v odborném a organizačním zabezpečení
posuzovatelské činnosti, zabezpečení posuzování výstav všech stupňů, přednáškové
činnosti pro chovatelskou veřejnost, výchově čekatelů na posuzovatele, pravidelném
školení posuzovatelů na každoročním školení. V případě požadavku, nebo jiné možnosti
spolupracuje se zahraničními posuzovatelskými sbory.
d) Posuzovatelé ČMS CHPH jsou začleněni do 4 regionů posuzovatelských sborů, 2 na
Moravě a 2 v Čechách. Každý region má svého vedoucího, kterého voli začlenění
posuzovatelé. Vedoucí posuzovatelského sboru regionu zabezpečuje na žádost
pořadatele výstavy příslušný počet posuzovatelů k jejímu posouzení. V této činnosti
respektuje požadavek pořadatele, pokud je dodrženo hledisko nestrannosti posuzovatele
k pořadateli výstavy.
e) Chovatel, který podá přihlášku na posuzovatele, se stává čekatelem od data podání
přihlášky. Čekatelská lhůta nesmí přesáhnout 3 roky od podání přihlášky do ukončení
zkoušky na posuzovatele.
3.Zásady platné pro posuzovatele
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a) Posuzovatel nejen svými odbornými znalostmi, ale i společenským vystupováním dává
příklad ostatním chovatelům. Musí být aktivním chovatelem poštovních holubů a
zúčastňovat se pořádaných závodů v místním spolku kde je členem.
b) Posuzovatel je povinen včas oznámit předsedovi regionu zda delegaci přijímá. Jestliže
se později z vážných důvodů nemůže posuzování zúčastnit, je povinen toto včas
oznámit.
c) Posuzovatel se má vyvarovat pohybu ve výstavních prostorách před započetím
posuzování. Je povinen odmítat jakékoliv informace o vlastnictví, původu a dosažených
závodních výsledcích posuzovaných holubů. Posuzovatel nesmí posuzovat vlastní
vystavené holuby.
d) Posuzovatel odpovídá za udělení bodových hodnot jednotlivých partií posuzovaného
holuba, jejich sečtení a je povinen kontrolovat práci zapisovatele. Dokud posuzovatel
neodevzdá bodovací lístek je oprávněn provést změnu bodových hodnot, musí však
vyplnit nový bodovací lístek. Přepisování a škrtání v bodovacím lístku není dovoleno.
e) Ve sporných případech může posuzovatel spornou věc konzultovat s vedoucím
posuzování. Jiné diskuse mezi posuzovateli v průběhu posuzování nejsou dovoleny. V
průběhu posuzování nesmí posuzovatel ani zapisovatel opustit výstavní prostor kde
posuzování probíhá. Není dovoleno posuzování výstavy bez vyplnění bodovacích lístků.
4.Práva a povinnosti posuzovatelů
a) Při posuzování holubů se řídit platným mezinárodním standardem poštovních holubů.
b) Ve své posuzovatelské činnosti vystupovat vždy tak, aby jeho odborné znalosti a
vystupování bylo na vysoké společenské úrovni.
c) Svoji činností napomáhat dalšímu rozvoji chovu poštovních holubů, zejména
prohlubováním odborných znalostí chovatelů poštovních holubů, aktivně se podílet na
výchově čekatelů a při praktickém posuzování jim poskytnout požadované informace a
vysvětlení.
d) Účastnit se školení, instruktáží a ostatních akcí pořádaných komisí posuzovatelů ČMS
CHPH, samostatně rozšiřovat své odborné znalosti.
e) Aktivně provozovat chov poštovních holubů včetně závodní činnosti.
f)

Posuzovatel má právo po složení zkoušky na posuzovatele na vydání průkazu
posuzovatele poštovních holubů.

g) Po dohodě s pořadatelem výstavy má posuzovatel nárok na nezbytně nutné cestovní
náklady.
h) Porušení ustanovení článku 3, odstavec a) a c) má za následek zákaz činnosti
posuzovatele po dobu 2 let od data zjištění tohoto porušení.
i)

Porušení ustanovení článku 1. odst a) – i) Organizace výstav ze strany ČMS CHPH
pověřeného pořadatele celostátní výstavy bude postiženo pokutou ve výši 30.000,- Kč,
kterou pořadatel odvede do15-ti dnů po ukončení Celostátní výstavy do pokladny
Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.
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VI. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
1. Pořadatel i vystavovatel jsou povinni při činnostech souvisejících s výstavou holubů,
dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky a další související předpisy.
2. Vystavovaní holubi musí mít příslušné veterinární doklady. Po dobu konání výstavy nesmějí
být do prostoru konání výstavy umístněni holubi, kteří neprošli veterinární prohlídkou.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud je v tomto Řádu uvedeno pořádání výstavy, rozumí se tím v zákonné terminologii
svod (termín svod viz zákon č.166/1999 Sb.). Tento Řád nenahrazuje ustanovení a
podmínky určené pro svody zvířat obecnými právními předpisy, zejména plemenářským
zákonem, veterinárním zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání a prováděcími
předpisy k nim.
2. Pokud bude výstavy holubů využito pro prodej holubů, musí být tato skutečnost výslovně
uvedena v propozicích výstavy. Tuto službu může organizovat výhradně pořadatel výstavy,
nikoliv vystavovatelé.
3. Doplňující pokyny, pokud je to potřebné k těmto zásadám, nesmí měnit základní ustanovení
nebo význam tohoto řádu.
4. Tento řád se předkládá ke schválení Ústřední komisi pro ochranu zvířat /ÚKOZ/ a na vědomí
Státní veterinární správě ČR (SVS ČR).
5. ČMS CHPH souhlasí, aby tento výstavní řád byl využíván v informačním systému ÚKOZ a
SVS ČR.
Výstavní řád ČMS CHPH byl schválen svazovou konferencí dne xx.xx.2021. Znění tohoto
řádu je účinné od data schválení.
Ing. Jaroslav Novotný
prezident svazu
Tento řád je registrován UKOZ pod č.j. 44047/2004-11020
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