VÝSTAVNÍ ŘÁD
a

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU
Tento Výstavní řád je prováděcím předpisem k ust. § 1 čl. 2 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 (č. 19/2000 SbMzs). Závaznými zákony pro pořádání výstav jsou zákon č.
166/1999 Sb. (veterinární zákon), zákon č.246/1992 Sb., ve znění zákona č. 359/2012 Sb. o ochraně
zvířat proti týrání.

I. DRUHY VÝSTAV
Výstavy jsou pořádány organizačními jednotkami ČMS CHPH zpravidla za účelem porovnání
dosažených výsledků a výběru vhodných jedinců do dalšího chovu. Trvání výstavy je omezeno
na dobu předvedení holubů.
Posuzování se koná podle druhu pořádané výstavy a 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.

Na žádném stupni výstav nedochází k drezůře a sportovním soutěžím, 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. Výstavy pořádané místními spolky a oblastními spolky jsou konány v časovém
sledu v kalendářním roce.
2. K organizačnímu zabezpečení výstavy ustavuje pořádající organizace výstavní výbor a
jmenuje jeho členy.
Výstavní výbor je složen:
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- předseda (ředitel) - odpovídá za organizaci a průběh výstavy
- jednatel (tajemník) - zajišťuje administrativu výstavy
- pokladník (ekonom) - vede účetní agendu výstavy
- 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

-

organizačně zabezpečit ochranu holubů při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu

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. Posuzovatelé holubů se řídí
dokumentem schváleným ČMS CHPH "Zásady organizace a posuzování výstav poštovních
holubů". 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,
bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat a organizačně zabezpečit ochranu zvířat při
pořádání výstavy.
b. současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty
c. 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,
d. oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem výstavy krajské veterinární správě.

1. Pořadatel zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele a
vystavovatele. Stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy a průběhu výstavy.
2. Pořadatel musí respektovat zásady pro vystavení holubů a péči o ně v průběhu výstavy:
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a) Od předání 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.
b) Majitel holuba, nebo jím pověřený zástupce má právo sám vkládat holuba do výstavní
klece, je však povinen umožnit identifikaci holuba vkládaného do klece.
c) 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.
d) 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 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.
3. Pořadatel kontroluje při přejímce holubů jejich stáří podle rodového kroužku.
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 oblastí, 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 ručí za řádné předání holubů vystavovatelům. Pořadatel může vydat holuby
zmocněné osobě, která předloží věrohodné písemné zmocnění k převzetí. V průběhu
výstavy je zakázáno holuby přemísťovat.
8. Pořadatel výstavy zajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a hlídání
vystavených holubů. Předkládaná krmiva musí splňovat biologické potřeby holubů a musí
být zdravotně nezávadná. Napájení a krmení musí být zajištěno nejméně 1x denně,
vyžadují-li to klimatické podmínky napájení, musí být častější.
9. 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 m 2

0,25 m
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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.
4. Vystavovatel má právo požadovat od pořadatele výstavy bodovací lístek holuba a vydání
diplomů nebo věcných cen, jestliže byly holubům podle propozic uděleny.

V. 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.

VI. 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 20. 2. 2016. 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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