
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmínky soutěže: 
 
Myslivecký kroužek při Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno vyhlašuje 7. ročník soutěže mezi 
základními školami ve sběru kaštanů, žaludů, bukvic a ořechů. 
 
Soutěžní kategorie: 
Nejúspěšnější jednotlivec – 1. – 3. místo 
Nejúspěšnější třída (kolektiv) – 1. – 3. místo 
Nejúspěšnější škola – 1. – 3. místo 
 
Pro nejlepší sběrače (jednotlivce) jsou připraveny odměny od sponzorů, návštěva obory 
s názorným výkladem a pozorováním zvěře. 
Pro zúčastněné školy jsou připraveny přednášky na zvolené téma (příroda, myslivost, zvěř, 
přikrmování, kynologie, chování v přírodě, třídění odpadů…). 
 
Soutěž ve sběru kaštanů, žaludů, bukvic, ořechů (vlašské, lískové,…) probíhá do 30.11.2019.  
Soutěž bude vyhodnocena v průběhu únoru/března 2020.  
 
Skladování plodů: 
1) Plody je možné skladovat v suchém stavu a tím zabránit vzniku zaplísnění. Absolutně 

nevhodné jsou igelitové sáčky a pytle. Pozor!!! k zaplísnění může dojít i v  uzavřeném 
papírovém pytli či krabici, pokud jsou plody vlhké.  

Není vhodné skladování v blízkosti topení v uzavřeném obalu, kdy dochází rychle k zapaření a 
následnému vzniku plísně.  
Obal musí větrat! 
2) Plody je možné skladovat ve venkovním prostředí volně ložené bez obalu, kdy nedochází 

k zapaření a vzniku plísní. 
V případě dotazů kontaktujte organizátory. Při vzniku plísní není možné plody předkládat zvěři. 
 
Sbírané plody: 
Za 1 kilogram bukvic – zisk 10 bodů 
Za 1 kilogram žaludů – zisk 5 bodů 
Za 1 kilogram kaštanů – zisk 1 bodu 
Za 1 kg ořechů – zisk 10 bodů 
Za mix plodů (při neoddělení jednotlivých druhů) 1 kilogram – zisk 1 bodu. 
 
Plody budou odvezeny ve smluvené termíny. V případě většího množství plodů je možné vyzvednutí 
přímo u dětí doma (po domluvě). 
 
Podmínky pro jednotlivce – čtěte pozorně! 
Pro jednotlivce z každé třídy je připravena tabulka (viz níže), kde si budou sběrači sami zapisovat 
přinesené množství plodů s řádným označením množství a druhu přinesených plodů.  
Kontrolu může provádět učitel, pokud nechce, nemusí.  
POZOR ! ! ! Zpětná kontrola dodržení zaznamenaného množství plodů bude prováděna 
při přebírce plodů vážením. Při zjištění nižšího množství odevzdaných plodů než bude součet kg 
jednotlivých sběračů, bude daná třída penalizována odečtením 2x chybějící množství v bodové 
hodnotě daných plodů!  
Pokud nebude určeno jinak, je nutné dodržet označení, které třídě dané plody patří.  
Ve vlastním zájmu prosím pytle, krabice, atd. výrazně označte. 
 
Buďte zodpovědní a podpořte svou třídu svou aktivitou  
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. 
 
Soutěž je vyhlášena pod záštitou předsedy Mysliveckého kroužku při VFU Brno MVDr. Miloše Vávry. 
 

Za pořadatele – MVDr. Miloš Vávra, tel.:734 607 056, 
email: mvdr.vavra@gmail.com 

 

mailto:mvdr.vavra@gmail.com


Soutěž základních škol ve sběru kaštanů a dalších plodů - 7. ročník 
(2019) 

Škola, třída, učitel: 
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