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1. Evropský šampionát chovatelů terčovců 

3. Český šampionát chovatelů terčovců 
 

Vážení akvaristé a přátelé terčovců, 

 

 obracíme se na vás jako spolupořadatelé akvaristické výstavy AKVÁRIUM 2007. 

Výstava se koná v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

její součástí je, kromě Mezinárodní výstavy halančíků a Mistrovství České republiky Guppy a 

Xipho-Molly, též 1. Evropský šampionát chovatelů terčovců a současně 3. Český šampionát 

chovatelů terčovců. Šampionát chovatelů terčovců s mezinárodní účastí pořádá již tradičně 

Český klub chovatelů terčovců, člen European Discus Federation. 

 

 První ročník šampionátu se konal v roce 2004 v Ostravě, zde se účastnilo 24 chovatelů 

z pěti států. O šampionátu se psalo mimo jiné v německém časopise DiskusLive č. 14 a v 

Diskus Weltreport č. 4/2004. 

 Druhý ročník se konal v Praze za účasti 37 chovatelů z pěti evropských států a 

jednoho chovatele z USA. Hosty šampionátu byly takové osobnosti jako např. Horst Linke, 

Bernd Degen a dále zástupci spolků chovatelů terčovců z několika evropských zemí. V rámci 

šampionátu došlo ke schůzce zástupců chovatelských organizací terčovců Německa, Polska, 

Rakouska, Slovenska a České republiky. Při této schůzce byla založena European Discus 

Federation, jejímž vedením byl pověřen předseda ČKCHT pan Kersten Opitz. Německý 

časopis DiskusLive (č.18/2005) uveřejnil informaci o založení European Discus Federation a 

věnoval plných 6 stránek reportáži z 2. Českého šampionátu chovatelů terčovců. Autorem 

článku byl celý šampionát hodnocen jako nejzdařilejší výstava terčovců po Duisburgu.  

 O letošním, tedy třetím ročníku, tak již můžeme hovořit jako o tradičním šampionátu 

chovatelů terčovců pořádaném opět Českým klubem chovatelů terčovců. Navíc, po dohodě s 

ostatními členy European Discus Federation, zakládáme pořádáním souběžného 1. 

Evropského šampionátu chovatelů terčovců i další šampionát evropského rozměru. 
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 Do Evropského šampionátu bude započítáno hodnocení všech soutěžních ryb, do 

Českého šampionátu budou zařazeni terčovci vystavovatelů z České republiky. 

 

 Šampionát proběhne od 27.9.2007 do 30.9.2007. Posuzování provede minimálně 

tříčlenná mezinárodní jury dle pravidel uplatňovaných v Evropě. Hodnocení proběhne 

28.9.2007 do 12.00 hod. Pro veřejnost budou výstavní prostory šampionátů zpřístupněny ve 

dnech 27.9.2007 - 30.9.2007 od 10.00 do 18.00 hod. Místem konání je Botanická zahrada 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, 128 00 Praha 2.  

 Vystavovaní terčovci budou umístěni do celoskleněných nádrží o objemu 112 litrů 

(rozměr 80x35x40 cm) s krycími skly. Nádrže budou mít samostatnou filtraci a vytápění s 

teplotou vody 28-31°C. Protože se výstava koná ve skleníku botanické zahrady, bude 

základním osvětlením denní světlo, v případě potřeby budou nádrže dosvětleny zářivkovým 

osvětlením. Poplatek za účast jednoho výstavního exempláře terčovce je stanoven stejně jako 

v předchozích letech na 1.000,- Kč nebo ekv. v Euro dle aktuálního kurzu ČNB. Podrobné 

podmínky a instrukce, včetně dělení do deseti soutěžních kategorií, jsou popsány v přiložené 

přihlášce. 

 

 Uzávěrka přihlášek je do 31.8.2007. Na přihlášky zaslané do 31.6.2007 lze uplatnit 

slevu 200,- Kč za každou vystavovanou rybu. 

  

 Vyhlášení výsledků proběhne v členění pro: 

  1. Evropský šampionát chovatelů terčovců 

   -  celkový vítěz a vítěz v každé kategorii 

   -  vyhlášení pořadí 1.- 3. umístění pro každou kategorii zvlášť 

  3. Český šampionát chovatelů terčovců 

   -  celkový vítěz a vítěz v každé kategorii 

   -  vyhlášení pořadí 1.- 3. umístění pro každou kategorii zvlášť 
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 Místem konání je velmi příjemné prostředí skleníku Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jedné z nejstarších evropských univerzit. 

Botanická zahrada je velmi známé a navštěvované místo, kde mimo bohaté botanické 

expozice návštěvníci nalézají každým rokem mnoho zajímavých výstav nejen akvarijních 

tropických ryb, ale také květin, kaktusů a exotického ptactva.  

 

 Celý Český klub chovatelů terčovců vás srdečně zve na letošní ročník šampionátu. 

Jakékoliv dotazy k průběhu nebo pořádáni šampionátu rádi zodpovíme na e-mailu 

spolek@discus.cz nebo na telefonním čísle  +420 776 845 974 

 

V Praze dne 16.3.2007 

 

 Za pořadatele: 

  Kersten Opitz - prezident EDF a předseda ČKCHT 

  Milan Pokorný - místopředseda ČKCHT 

  Ing. Vladimír Glaser CSc. - manažer šampionátu (ČKCHT) 

  Pavel Mžourek, AKVARISTA.cz - mediální podpora šampionátu 
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