
Změna veterinárních podmínek výstavy 
Po konzultaci s veterináři (MVDr. Pletichová – Wildnerová, MVDr. Nosek, MVDr. Hejda a další) se 

pořadatelé výstavy rozhodli NEVYŽADOVAT po vystavovatelích povinné bakteriální stěry, neboť tyto 

nezaručí potřebný efekt. Vystavovatelé budou kromě obvyklého veterinárního potvrzení dokládat 

čestné prohlášení (text prohlášení bude vystavovatelům včas zaslán na jejich e-mailovou adresu). 

Budou zavedena tato preventivní opatření (ve stručných bodech): 

1) Zpřísněná veterinární přejímka (v odůvodněných případech nebudou připuštěny na výstavu 

ani jedinci sdílející přepravku s diskvalifikovaným zvířetem) 

2) Po veterinární přejímce a umístění vystavovaných zvířat v ubikacích s nimi již nebude přímo 

manipulovat nikdo kromě posuzovatelů. 

3) Vystavovatelům doporučujeme použít na výstavě především boxy, u klubových klecí alespoň 

vytvoříme zástěny, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi klecemi. 

4) Pokud bude nutné, aby kdokoliv manipuloval s cizím zvířetem, měl by si před a po manipulaci 

desinfikovat ruce a nepouštět zvíře na své oblečení. 

5) Bude zpřísněno nakládání s prodávanými mláďaty a zvířaty na převoz tak, aby nedocházelo 

ke zbytečné expozici. 

Následuje podrobnější rozpis konkrétních opatření, tento rozpis bude zaslán vystavovatelům na jejich 

e-mailové adresy a bude i k nahlédnutí na výstavě. 

Podrobnější podmínky 
Místo bakteriálních stěrů, budou zavedena jiná, vhodnější opatření. Především se bude bát na 

preventivní opatření, která mají zabránit jednotlivým potkanům v kontaktu s případným zdrojem 

nákazy. Vystavovatelé budou dokládat – kromě obvyklého veterinárního potvrzení – i čestné 

prohlášení. Věříme, že nikdo nebude chtít vědomě ohrozit výstavu svou nezodpovědností. 

Zpřísnění zoohygienických podmínek výstavy 

Jedním z hlavních způsobů, jak zabránit přenosu jakékoliv infekce (ať už bakteriální či virové), je 

minimalizovat kontakt mezi jednotlivými zvířaty. V tomto ohledu tedy apelujeme na vystavovatele, 

aby ve vlastním zájmu se chovali zodpovědně a zbytečně nepřicházeli do kontaktu s x zvířaty jen 

proto, že si je chtějí pomazlit. Žádná výstava nemůže být zcela rizika prostá, ale věříme, že při 

dodržení několika zásad se dají rizika minimalizovat. 

Veterinární přejímka bude zpřísněna v tom smyslu, že pokud jeden z potkanů bude jevit známky 

zdravotních potížích, může (podle povahy potíží – to, že má potkan např. absces, není důvodem) 

veterinář vyloučit z výstavy všechny potkany ze stejné přepravky. Zvířata, která budou při přejímce 

diskvalifikována, budou umístěna ve vyhrazených prostorech, kde setrvají po celou dobu výstavy a 

nebude dovoleno ani majitelům, aby je vyndávali nebo dokonce někam přenášeli (bez závažného 

důvodu – např. ohrožení života zvířete). Zvířatům, která veterinární přejímku neabsolvují, nebude 

povolen vstup.  

Vystavovaná zvířata budou po veterinární přejímce umístěna vystavovatelem do výstavních ubikací a 

po celou dobu trvání výstavy zde setrvají. Vystavovatelům se doporučuje, aby svá zvířata bezdůvodně 

z ubikací nevyndávali (důvodem je např. rvačka v ubikaci, nikoliv to, že by si někdo rád pochoval 



potkana). Přímý kontakt a manipulace s cizími zvířaty bude dovolena pouze posuzovatelům 

sjednaným na výstavu. Nosiči budou vždy přenášet celou ubikaci, nikoliv jednotlivá zvířata, a 

nebudou je vyndávat sami z ubikace ani na posuzovatelském stole. Návštěvníci budou upozorněni, že 

vzhledem k opatřením není možné, aby se s potkany volně mazlili. Vážné narušení těchto pravidel 

může být důvodem k vyloučení z výstavních prostor. 

Prosíme vystavovatele, kteří disponují vlastními výstavními boxy, aby pokud mohou, vystavovali 

v nich. Klubové klece budou opatřeny zástěnami, které je od sebe částečně oddělí. Zdrojem 

kontaminace nemusí být jen přímý kontakt s jiným potkanem ale i kontakt s podkladem, na kterém 

se potkan pohyboval. Doporučujeme tedy před manipulací s jiným zvířetem (než vlastním) si 

vydesinfikovat ruce a nepouštět cizího potkana z rukou (např. aby si zalezl do mikiny, skotačil po 

svetru a pod.). Desinfekci použijte i po manipulaci s cizím potkanem. Na výstavě budou k dispozici 

desinfekční prostředky. 

Mláďata, která budou předem nahlášena k prodeji, budou po veterinární přejímce umístěna do 

vyhrazené ubikace a prodávající je povinen zaručit dohled nad prodávanými zvířaty tak aby 

nedocházelo ke kolování mláďat po výstavě. Ideální by bylo, aby si návštěvníci mládě vzali až při 

opouštění výstavy a pak s ním rovnou pokračovali ven. Vystavujícím se doporučuje si mláďata 

vyzvednout až po výstavě. Nebude možné umisťovat zakoupená mláďata do výstavních ubikací. 

Pro převážená zvířata platí, že zůstanou umístěna v přepravce až do doby, kdy dojde k předání. Po 

předání musí opět zůstat v přepravce. Není možné s nimi volně korzovat po výstavních prostorách 

nebo je umisťovat do výstavních ubikací. 

Na výstavu nebude umožněn vstup jinému druhu zvířat, než je vystavovaný (tedy pouze potkani). 

Pořadatelé výstavy si vyhrazují možnost odmítnout vstup návštěvníkům s jinými zvířaty. U vstupu 

bude probíhat kontrola, zda nedochází ke vstupu s jedinci, kteří neprošli veterinární přejímkou.  

Čestné prohlášení 

Vystavovatelé, kteří se nezúčastnili inkriminované výstavy, doloží čestné prohlášení, že jejich zvířata 

nepřišla do styku s kontaminovanými chovy a že se u nich od poslední výstavy neprojevily žádné 

příznaky infekce SDA ani rozsáhlejší jiné infekce (tj. nemocných více jak 1 – 3 zvířat).  

Vystavovatelé, kteří na inkriminované výstavě byli, ale nebyla u nich zaznamenána nákaza, doloží 

čestné prohlášení, že se u nich od poslední výstavy neprojevily žádné příznaky infekce SDA ani 

rozsáhlejší jiné infekce (tj. nemocných více jak 1 – 3 zvířat). Čestné prohlášení může být doplněno o 

výsledky bakteriálních stěrů. 

U těch, u kterých nákaza propukla, budou dokládat čestné prohlášení, že chov řádně přeléčili, 

dodrželi karanténní podmínky a v současné době se v jejich chovu již neprojevují žádné příznaky 

infekce SDA ani jiné rozsáhlejší infekce (tj. nemocných více jak 1 – 3 zvířat). Čestné prohlášení může 

být doplněno o výsledky bakteriálních stěrů. 

 

 


