
9. Celostátní výstava exotických ježků  

PRAHA - Velká Chuchle 2021 

 
Propozice výstavy 

 

datum konání:       16. 10. 2021 

místo konání:                 Starochuchelská 5, Velká Chuchle, Praha 5, 150 00 

pořadatel výstavy:  Klub chovatelů ježků a Klub chovatelů zakrslých králíků 

garant výstavy:      Monika Rousová, Renata Kvěšková 

 

Program výstavy: 

08.30 – 09.30   veterinární přejímka zvířat 

09.30 – 15.00   posuzování, bonitace 

15.00 – 16.00   příprava ocenění 

16.00 – 16.30   vyhlášení vítězů + focení s poháry 

16.30 – 17.00   úklid výstavních prostor 

 

Program je časově pouze orientační a upozorňujeme, že jeho průběh se může změnit! 

 

Veterinární podmínky: 

• Jiné druhy zvířat, kromě vystavovaných (ježci, morčata), mají do výstavních prostor vstup 

povolen pouze po předchozí domluvě s výborem KCHJ a za jím stanovených podmínek. 

Kontaktujte nás, prosím, na oficiálním e-mailu jezek-klub@seznam.cz . 

• Vystavovatel je povinen předložit veterinární potvrzení o dobrém zdravotním stavu zvířat  

při veterinární přejímce. Veterinární potvrzení nesmí být starší 3 dnů a musí být zapsáno  

ve zdravotní knížce zvířete nebo na zvláštním listu celkově psaném na PC. Na dodatky 

připisované rukou nebude brán zřetel. Veterinární průkazka či potvrzení musí být označeny 

celým jménem ježka. 

• Všichni ježci musí být podrobeni důkladné veterinární přejímce, konané od 8.30 do 9.30 hod. 

K veterinární přejímce se dostavte nejpozději v 9.20 hod. Pozdější kontrola nebude možná. 

Přejímat ježky budou posuzovatelé výstavy. 

• Dojde-li při přejímce ke zjištění patrných známek vnějších parazitů, onemocnění dýchacích 

cest, zlomeniny, abscesů, podvýživy, neplatného potvrzení veterinární kontroly (beze jména, 

propadlé či bez razítka apod.) či jiné zdravotní komplikace znemožňující zúčastnit se výstavy, 

bude ježek vyloučen a oddělen do karantény. Vyloučit ježka může veterinární lékař  

či posuzovatel, který dělá přejímku zvířat. Vystavovatel se může na místě odvolat 

k Výstavnímu výboru složeného ze 3 členů výboru Klubu chovatelů ježků, z .s. a jeho revizní 

komise, popřípadě posuzovatele a to do 60 minut od rozhodnutí o vyloučení. Ti případ prošetří 
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a hlasováním rozhodnou o vyloučení či ponechání zvířete v soutěži. Pozdější odvolání není 

možné. V případě diskvalifikace zvířete z výstavy se výstavní poplatek nevrací. 

• Při podezření na infekční onemocnění ježka může pořadatel vyloučit všechny ježky, které 

vystavovatel přihlásil, aby se zabránilo šíření infekce. 

• Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice. 

• Povolený minimální věk zvířete je 12 týdnů. Je tedy zakázáno vystavovat zvířata narozená 

24. 7. 2021 a mladší. 

• Horní věková hranice není stanovena, je však nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu  

a kondici starších zvířat. 

• S vystavenými zvířaty je během výstavy zakázáno jakkoliv manipulovat, vystavená zvířata 

musí být od veterinární přejímky až po vyhlášení vítězů ve výstavní ubikaci. Výjimku tvoří 

bonitace, odborné posouzení zvířete a „opracování“ cca 5 minut před samotným posouzením. 

V žádném případě zvíře nesmí opustit sál. 

 

Posuzovatelé výstavy: 

Ing. Klára Štychová 

MDDr. Veronika Chytrá  

Ing. Kateřina Nováková  

Veronika Heitzerová 

Monika Rousová 

 

 

Pomocníci a přísedící: 

Lukáš Thiel Hostinský 

Pavla Thiel Hostinská 

Simona Linková 

 

 

Posuzování 

Ve všech kategoriích budou zvířata posuzována dle platného Standardu (Standard of Perfection IHA).  

Bodová hranice na dosažení titulu Champion je stanovena na 95 b. 

U posuzování zvířat mohou být jen posuzovatel a majitel zvířete. 

Majitel zvířete musí posouzení vyslechnout v naprosté tichosti, posuzovatele nijak nevyrušovat, 

nediskutovat s nimi a neovlivňovat výsledek posouzení slovně, zvuky ani gesty. Při porušení zákazu 

hrozí diskvalifikace zvířete, při opakovaném porušování diskvalifikace vystavovatele. 

Diskvalifikace při posouzení je možná z důvodu velmi ustrašeného nebo agresivního chování,  

nebo při nálezu jakékoliv podmínky pro vyloučení při veterinární přejímce. 



Přihlášením a účastí na výstavě souhlasí vystavovatel s manipulací zvířete pořadateli 

a posuzovateli a rovněž souhlasí s výstavním řádem Klubu chovatelů ježků, z.s.  

Přihlášením a účastí na výstavě souhlasí vystavovatel s uveřejněním svého jména a jména svého 

ježka na startovní listině, ve výstavním katalogu a na výsledkové listině. 

Přihlášením a účastí na výstavě uděluje vystavovatel souhlas k pořizování fotografií 

a videozáznamů v prostorách výstavy a jejich následnému zveřejnění na webu KCHJ či na oficiální 

Facebookové stránce KCHJ. Pokud je tomu jinak, prosíme o písemné vyjádření nesouhlasu zaslané 

na e-mailovou adresu klubu jezek-klub@seznam.cz . 

 

Výstavní kategorie: 

Výstavní kategorie budou stanoveny dle zaslaných přihlášek. Celkem je možné otevřít až 7 kategorií.  

Přihlášení ježci musí mít průkaz původu KCHJ, v případě, že vlastní průkaz původu jiné, i zahraniční 

organizace zabývající se organizací chovu exotických ježků, prosíme, aby byl průkaz čitelně 

oskenován a zaslán na e-mailovou adresu klubu jezek-klub@seznam.cz. Do předmětu uveďte: 

9. Celostátní výstava exotických ježků Praha – Velká Chuchle 2021 + jméno ježka  

Kategorie Pet nebude otevřena! 

 

Pro otevření kategorie je nutná účast minimálně 5 zvířat od dvou různých vystavovatelů. 

Pokud nebude přihlášený dostatečný počet zvířat, může dojít ke zrušení kategorie, případně sloučení 

s jinou kategorií.  

Pokud nebude přihlášený dostatečný počet zvířat, může dojít ke zrušení výstavy nebo změně 

v expozici. 

V každé kategorii jsou vyhlášena 3 vítězná místa. 

 

Ocenění vítězných zvířat: 

Všechny oficiální kategorie 

1. místo: pohár + věcné ceny  

2. místo: pohár + věcné ceny  

3. místo: pohár + věcné ceny  

 

Best in Show: pohár + věcné ceny  

Ježek Champion: kokarda + certifikát 

Ježek sympaťák: pohár + věcné ceny 

 

Majitelé oceněných ježků jsou povinni ježky spolu s poháry a medailemi předvést k fotografování. 
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Best in Show je titul, který bude přidělen nejlepšímu zvířeti výstavy za následujících podmínek: 

❖ Ježek získá plný počet bodů – 100 b. 

❖ Pokud žádný ježek nezíská plný počet bodů., vybere tým posuzovatelů vítěze výstavy ze tří zvířat 

s nejvyšším počtem bodů, kterému udělí titul Best in Show. 

❖ Titul může být udělen jakémukoliv ježkovi soutěžícímu v jedné z vypsaných kategorií a bude mu 

zapsán do PP. 

❖ Posuzovatel nesmí hlasovat pro zvíře, k němuž má vztah (chovatel, majitel). 

 

 

Přihlášky: 

Přihlášky na výstavu jsou od 20. 9. 2021 umístěny na webu klubu v sekci Co se u nás děje - Akce 

klubu. Přihlášky se podávají elektronicky na online formuláři. Jeden vystavovatel může přihlásit 

maximálně 6 ježků. 

Uzávěrka přihlášek proběhne v neděli 3. 10. 2021 ve 20:00. Přihlášky se nepotvrzují. Poplatky musí 

být na účtu pořadatele nejdéle ve středu 6. 10. 2021. Po tomto termínu již nebudou možné žádné 

dohlášky a změny v přihláškách. 

Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet Klubu chovatelů ježků: 2700410819 / 2010 v řádném 

termínu.  

 

ČLEN KCHJ  

Zápisné – 100 Kč za jednoho vystavovatele (poplatek zahrnuje 2x volnou vstupenku a výstavní 

katalog) 

Klecné – 80 Kč za jedno zvíře (poplatek zahrnuje označení ubikace zvířete, zapůjčení výstavní 

ubikace s podestýlkou, označení vystavovatele a odborné posouzení ježka posuzovatelem, bonitaci). 

!zápisné se hradí pouze jednou + klecné podle počtu hlášených zvířat! 

 

NEČLEN KCHJ 

Zápisné – 100 Kč za jednoho vystavovatele (poplatek zahrnuje 2x volnou vstupenku a výstavní 

katalog) 

Klecné – 160 Kč za jedno zvíře (poplatek zahrnuje označení ubikace zvířete, zapůjčení výstavní ubikace 

s podestýlkou, označení vystavovatele a odborné posouzení ježka posuzovatelem, bonitaci). 

!zápisné se hradí pouze jednou + klecné podle počtu hlášených zvířat! 

 

 

 



Do jedné výstavní ubikace může být umístěno pouze jedno zvíře. Používání vlastních ubikací není 

možné. Nádoby na napájení a krmivo si zajišťuje vystavovatel sám. Je zakázáno přikrývat výstavní 

boxy dekou. Povolené jsou pouze tulipytlíky a dečky uvnitř boxu. 

Prodej zvířat v průběhu výstavy není dovolen, je však možné se domluvit na předání zvířat na výstavě 

po předchozí domluvě s pořadatelem. Všechna zvířata přítomná v sále musí mít veterinární potvrzení 

o zdravotním stavu a absolvovat veterinární přejímku. 

 

Co s sebou? 

* Roušku/respirátor 

* Hygienickou podložku (lze použít pleny pro štěňata) alespoň 40x40 cm 

* Zdravotní knížku nebo jiný záznam o zdravotní způsobilosti zvířete 

* PP zvířete  

* Členové KCHJ členskou kartu 

* Dle vlastního uvážení misky na krmivo, vodu, tulipytlík/dečku 

 

PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI  

Při příchodu musí být všichni návštěvníci schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek 

vstupu, např. prostřednictvím aplikace Tečka nebo jiným způsobem v aktuálně platném nařízení: 

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin (ze zdravotnického zařízení), 

• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 

• 180 dnů přede dnem konání akce, 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé  

u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní 

 

MAPKA KONÁNÍ VÝSTAVY: 

Starochuchelská 5, 150 00 PRAHA 5 – VELKÁ CHUCHLE 

 

 


