
Český svaz chovatelů, občanské sdružení se sídlem v Praze 
 

     Svaz sdružuje chovatele a milovníky zvířat, zejména drůbeže, králíků, okrasných a 

užitkových holubů, poštovních holubů, okrasného a exotického ptactva, kanárů, koček, 

kožešinových zvířat, akvarijních rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců, koz a ovcí, 

psů a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat. Ve své činnosti vychází 

z odborných zájmů chovatelů, které respektují ochranu životního prostředí a zvířat. ČSCH je 

od roku 2010 členem ČRDM. 

 

     V rámci ČSCH jsou členy i mladí chovatelé, kteří svoji  zájmovou činnost realizují 

v chovatelských kroužcích nebo přímo v základních organizacích svazu. Členství jim 

umožňuje rozvíjet zájem o chovatelství ve vybraných odbornostech, aktivně se zúčastňovat 

výstav všech stupňů i samostatných výstav zvířat v držení mladých chovatelů u nás i v 

zahraničí, zúčastňovat se různých soutěží a celoroční činnosti v chovatelských kroužcích  a 

základních organizacích svazu včetně účasti na letních a zimních chovatelských táborech se 

zvířaty. Své teoretické znalosti prověřují v tradiční vědomostní soutěži, kterou je každoroční 

Olympiáda mladých chovatelů, která má svoji tradici od roku 1968. Její vrcholovou částí je  

pořádané celostátní kolo, které je od roku 2005 doplněno o mezinárodní kolo, které je střídavě 

pořádáno v České republice a na Slovensku a jehož se zúčastňují nejúspěšnější mladí 

chovatelé z obou zemí. Vítězi mezinárodních kol byli doposud vždy mladí chovatelé z České 

republiky. 

 

        Přijď i Ty mezi nás! Kontakty a informace získáte na:                

                               www.cschdz.eu , mladez@cschdz.eu nebo na adrese 

                         ÚKPM ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 684 148 

  

 

                                                                                                         Číslo legitimace ČSCH 

PŘIHLÁŠKA 
 

Jméno a příjmení ____________________________________________________________ 

 
Povolání ______________________________ Dat.nar. ______________________________ 

 

Bydliště vč.PSČ _____________________________________________________________ 
 

Okres ________________________________ Č.OP ________________________________ 

 
Tel. byt _______________________________ Tel.zam.______________________________ 

 

Mobil ________________________________ Skype ________________________________ 
 

E-mail ________________________________ ICQ _________________________________ 

 
Chována zvířata______________________________________________________________ 

 

                                      Prohlašuji že souhlasím se stanovami a zpracováním osobních údajů pro účely svazu. 
 

                                                                                                                    Vlastnoruční podpis 

 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    

http://www.cschdz.eu/
mailto:mladez@cschdz.eu


Olympiáda mladých chovatelů – zkrácené zásady 
 

Pořadatel soutěže: 

Český svaz chovatelů, občanské sdružení.  

Vyhlašovatel jednotlivých ročníků soutěže:  

Ústřední komise pro práci s mládeží Českého svazu chovatelů (ÚKPM ČSCH). 

Cíl a poslání soutěže: 

Olympiáda mladých chovatelů (OMCH) je jednou z forem soustavné práce s dětmi a mládeží 

v rámci organizované náplně volného času. Tato soutěž umožňuje mladým chovatelům 

uplatnit soutěžní formou své znalosti v oblasti chovatelství. Svým způsobem zvyšuje zájem 

dětí a mládeže o systematickou práci s živou přírodou, včetně její ochrany.  

Soutěž je určena: 
- jednotlivým mladým chovatelům organizovaným v základních organizacích Českého svazu chovatelů ( ZO 

ČSCH), 

- členům chovatelských kroužků při ZO ČSCH, 

- členům zájmových kroužků při Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých přírodovědců,  

- neorganizovaným dětem ze základních, středních a učňovských škol 

Soutěžní kategorie: 
I. Děti, které v kalendářním roce konání CK/MK dovrší 14 let a mladší,  

II. Děti, které v kalendářním roce konání CK/MK dovrší 15 až 18 let. 

U první kategorie není určena spodní hranice věku. O zařazení do jednotlivých kategorií 

rozhoduje jednoznačně rok narození (nikoliv měsíc). 

Soutěž se člení dle chovatelských odborností: 
Králíků, drůbeže (hrabavé i vodní), holubů (včetně poštovních), ovcí a koz, okrasného ptactva a kanárů (včetně 

bažantů, pávů, okrasných kachniček, křepelek, hrdliček a holoubků), akvarijních rybek, terarijních živočichů, 

drobných hlodavců (včetně morčat), koček, psů, kožešinových zvířat (činčily, norci, nutrie, lišky apod.). 

Organizační struktura soutěže: 

Soutěž je třístupňová (místní, okresní a celostátní/mezinárodní kola) 

 

Podmínky pro zapojení do soutěže:  

1) zpracování písemné práce na základě vlastního pozorování, týkající se jednoho druhu 

zvířat v rámci výše   uvedených oborů. Doporučená osnova:  úvodní list obsahující název 

soutěže,obor, soutěžní kategorii, téma práce, úplnou adresu zpracovatele včetně data narození, 

popř. ilustrační foto zvířete, jehož se práce týká, 2.strana : obsah či osnova písemné práce. 

Následující členění. Úvod (proč si zpracovatel dané téma zvolil). Vlastní práce: popis 

chovaného zvířete, krmení (kdy, jaké množství, složení potravy), ustájení (popis,        

nákres,čištění), veterinární péče a hygiena, výstavy (příprava, hodnocení, zkušenosti), 

odchovy, výcvik, příhody. Obsah práce doplnit fotografiemi, grafy, tabulkami, obrázky. 

Závěr: shrnutí výsledků, zhodnocení, včetně vlastnoručního podpisu zpracovatele. Poslední 

strana  obsahuje použitou literaturu ( autor, dílo,nakladatelství a rok vydání). Práci je možné 

napsat čitelně rukou, nebo s využitím psacího stroje či počítače ( uvést jméno toho, kdo práci 

přepisoval). Všechny stránky je nutné očíslovat ! Práci spojit sešitím či vložením do desek. 

2) písemný test odborných znalostí ve všech kolech  

3) poznávání zvířat podle obrázků, diapozitivů, videa či živých zvířat ve všech kolech                             

4)  odborný pohovor pouze v celostátním/mezinárodním kole  

Účastníci všech stupňů olympiády jsou prostřednictvím ÚKPM ČSCH pojištěni pro 

případ úrazu, vedoucí soutěžních družstev, všichni organizátoři a zkušební komisaři 

jsou dále pojištěni na odpovědnost za způsobenou škodu.  
Informace získáte na: www.cschdz.eu , písemně či osobně na ÚKPM ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 

284 684 148 nebo na: mladez@cschdz.eu . 

http://www.cschdz/
mailto:mladez@cschdz.eu


 

 

 

 

 

 

                               
 

 

Práce s dětmi 
 a mládeží 

 
v Českém svazu chovatelů 

 
 

 
 
 

www.cschdz.eu 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Kontakty : 

 
ÚV ČSCH Praha, 

 Ústřední komise pro práci s mládeží, 
182 53 Praha 8 - Kobylisy, Maškova 3 

www.cschdz.eu 

mladez@cschdz.eu 
                      telefon : 284 684 148   
 
           
 

Vlastimil Jura st.,  
Ústecký kraj 

mobil 602 682 600 
vlastimil.jura@seznam.cz 

 
Marcela Dolečková,  

Středočeský kraj 
marceladoleckova@centrum.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Český svaz chovatelů je 
občanské sdružení, jehož 

členy jsou zájemci a 
chovatelé drobných  

          domácích  zvířat 
 i exotických zvířat. 

 

Hlavní činností je pořádání 
výstav,  odborné vzdělávání, 
chov a rozmnožování 
čistokrevných zvířat, jejich 
další šlechtění. 
Zabýváme se i činností 
s dětmi a mládeží se zájmem 
o chovatelství.  

 V rámci ČSCH působí  
samostatná komise ÚKPM. 

 

Aktivity pro děti a mládež: 

-  chovatelské kroužky 
-  výstavy a expozice zvířat    
   mladých chovatelů na     
   výstavách 
-  korespondenční soutěže    
   v časopise CHOVATEL   
-  letní a zimní tábory   
   zaměřené na chovatelství 
-  každoroční olympiáda   
   mladých chovatelů 

-  všichni jsou úrazově pojištěni   

http://www.cschdz.eu/
http://www.cschdz.eu/
mailto:mladez@cschdz.eu
mailto:vlastimil.jura@seznam.cz
mailto:marceladoleckova@centrum.cz
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PÍSEMNÁ PRÁCE 

 

Soutěžící předem zpracovává písemnou práci na základě 

pozorování svého chovu. Uvádí chovatelské začátky, 

chovatelské zkušenosti, krmení, odchovy, péči apod..  

 

PÍSEMNÉ TESTY    

ODBORNÝ POHOVOR  

 

Otázky jsou z dané odbornosti.  

 

Obsahují znalosti : 

 

- charakteristika skupin – zařazení druhů a plemen, latinské 

názvosloví,  chráněné druhy 

- historie chovu  - ve světě i u nás, zdomácnění, příp. dovoz, 

průkopníci chovu 

- anatomie – kostra, zažívací soustava, trávicí soustava, 

vylučovací soustava, rozmnožovací soustava,  

dýchací soustava, krevní oběh, smysly,  pohybová     

  soustava 

- chov- chovatelská zařízení, rozmnožování, březost 

 ( příp.inkubační doba), porod,   genetika, evidence a  

registrace, uznávání do chovu 

- výživa a krmení – základy krmení, četnost, výživa, 

vitamíny, minerální látky 

- zdravověda a prevence – zoohygiena, očkování, nemoci, 

druhy nemocí,    léčba nemocí,  prevence  

- výstavnictví a zkoušky – druhy výstav, bodování, 

udělování titulů, druhy  zkoušek 

- druhy a plemena – standardy 

- všeobecné znalosti z chovatelství  – odborné termíny, 

vysvětlení pojmů a  zkratek 

 P OZNÁVÁNÍ ZVÍŘAT 

 

Poznávání plemen na živých zvířatech nebo z obrázků  

či diapozitivů. 

 
 
    

 
 

 

 

 
Olympiáda mladých chovatelů 

 

 
A. OKRUH SOUTĚŽÍCÍCH 

 

       Soutěž je určena jednotlivcům a to : 

- jednotlivým mladým chovatelům organizovaným 

v ČSCH 

- mladým chovatelům, členům chovatelských kroužků 

při ZO ČSCH 

- členům zájmových kroužků při Domech dětí a 

mládeže, Stanicích mladých přírodovědců, při 

školách apod. institucích 

- i neorganizovaným dětem a mládeži  

 

B. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

 

 I.   mladší – soutěžící do 14-ti let včetně 

        II.  starší   – soutěžící od 15-ti do 18-ti let včetně 

 

 

C. SOUTĚŽNÍ ODBORNOSTI 

 

Králíků, drůbeže, okrasných, užitkových holubů a poštovních 

holubů, okrasného ptactva a kanárů, koček, psů, akvarijních ryb, 

terarijních živočichů, kožešinových zvířat, morčat a drobných 

hlodavců, koz a ovcí 

 

 

D. STRUKTURA SOUTĚŽE 

 

Soutěž je třístupňová a to : 

 

- místní kola 

- okresní kola 

- celostátní kolo 

 

E. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

 

1. zpracování písemné práce 

2. písemné testy 

3. poznávání zvířat 

4. odborný pohovor 

 
 
 
 
 
Drahomíra  H r u b á,  
Zlínský kraj 
mobil 731 571 366     e-mail : DufkovaDraha@seznam.cz 
 
Antonín  K o r e c,                                                                                            
Plzeňský kraj 
mobil 721 220 078     e-mail : korec.a@seznam.cz 
 
Roman  K u č e r a,                                                                              
Pardubický kraj 
mobil 604 534 984     e-mail : tauben@seznam.cz 
 
Jana  N o v á č k o v á,                                                                   
Středočeský kraj 
mobil 732 266 935     e-mail : novackova@centrum.cz 
 
Zdeněk  Š t ě p a n k e v i č,                                                           
Moravskoslezský kraj 
mobil 739 013 084     e-mail : stepankevic@seznam.cz 

 
Dagmar  K i č u r o v á,   
Moravskoslezský kraj 
mobil 739 788 750     e-mail : dasa.kicurova@seznam.cz 
 
Ing. Jiří  Č u m í č e k,                                                                            
Moravskoslezský kraj 
                                   e-mail : jiri.cumicek@seznam.cz 
 
Bc. Vlastimil J u r a  ml.,                                                                                                
Hlavní město Praha  
mobil: 777 864 884    e-mail: v.jura@email.cz 
 
Pavla  K a b á t o v á,                                                                                                       
Olomoucký kraj 
                                   e-mail: pavla.kabatova@seznam.cz 
 

Jiří  R o v e n s k ý  ml.,                                                                                    
Jihomoravský kraj 
                                   e-mail : jirka.rovensky@seznam.cz 
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