
 



Informační pokyny pro vystavovatele  

Národní výstava českého strakatého skotu 25. dubna 2023 v Brně  

 
Vážení chovatelé,  
v letošním roce nás čeká Národní výstava českého strakatého skotu poprvé v Brně v rámci 
veletrhu ANIMAL TECH  v úterý  25. dubna 2023 od 9:30 hodin.  
Vzhledem k velmi dobré úrovni zvířat na regionálních přehlídkách, se již těšíme na zvířata 
předvedená na Národní výstavě.  
Podklady do katalogu potřebujeme nejpozději do 27.3. 2023  
Žádáme přihlášení plemenic pře ON-LINE formulář :  
https://www.cestr.cz/cs/narodni-vystava-Brno 2023  

 
 

CHOVATEL ve spolupráci s oprávněnou organizací ZABEZPEČÍ:  

 
1. Dodržení veterinárních podmínek – viz. veterinární podmínky v příloze.  

Na základě rozhodnutí pořadatelů budou zvířata splňovat i následující podmínky a Krajská 
veterinární správa Brno vydala za základě žádosti hlavního organizátora veterinární 
podmínky pro konání Národní výstavy hospodářských zvířat. Ty jsou ze strany organizátora 
stejně jako v minulosti zpřísněny ve vztahu k IBR, BVD, paratuberkulóze a odčervení. Chovatel 
zajistí na svoje náklady příslušné zdravotní a veterinární zkoušky na základě vydaných 
veterinárních podmínek pro tuto výstavu. Provedené zdravotní zkoušky budou chovateli 
proplaceny dle propozic. Vzhledem k náročnosti harmonogramu finančního vypořádání 
výstavy nebude ČMSCH, a.s. brát zřetel a proplácet doklady dodané po 31.5.2023! 
 
Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 30 
dnů po skončení výstavy (tj. ode dne 26.4. 2023, akceptovány budou doklady přijaté nejpozději 
31.5.2023), kdy se zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy, to 
znamená 22. - 26.4.2023 
 



Organizátor výstavy zpřísňuje veterinární podmínky pro skot následovně: výstavy se může 
účastnit nevakcinovaný skot ze stád prostých IBR!  
Na základě rozhodnutí pořadatele svodu bude skot splňovat i následující podmínky (bude 
doloženo potvrzením nebo doklady ve smyslu veterinárních podmínek):  
IBR – nejdéle 30 dní před přesunem budou zvířata sérologicky vyšetřena na IBR/IPV s 
negativním výsledkem.  
BVD/MD – nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na BVD/MD s negativním 
výsledkem.  
Paratuberkulóza - nejdéle 30 dní před přesunem budou zvířata sérologicky vyšetřena na 
paratuberkulózu s negativním výsledkem a zvířata nebudou pocházet z chovu, který se 
nachází v režimu mimořádných veterinárních opatření.  
 
Adresa pro zasílání dokladů k fakturaci  
fakturace@cmsch.cz  
Poštou na: ekonomické oddělení, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Benešovská 123 
252 09 Hradištko 
 Fakturační údaje:  
Název: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 
Sídlo: Benešovská 123, 252 09 Hradištko  
IČ: 26162539 DIČ: CZ26162539  
Na fakturu uvést text (nutné!): Doprava zvířat (materiálu, techniky, ...) na výstavu zvířat v 
rámci Národní výstavy hospodářských zvířat Brno 2023. 
Zdravotní zkoušky za vystavovaná zvířata v rámci NVHZ Brno 2023 (+ výčet čísel 
vystavovaných zvířat 
 
2. Připravit zvířata na výstavu – odpovídající významu akce.  
 
Zvířata musí být řádně čištěná, ošetřené paznehty, musí být vychozená a navyklá na 
předvádění, odstraněné pedometry.  

•  Přípravu zvířat (ostříhání a příprava na předvedení v kruhu) – přípravě věnujte 
pozornost odpovídající výstavě !!!!!  

•  Mycí a desinfekční prostředky, kbelíky, hřbílka, kartáče, utěrky  

•  Vazáky pro fixaci vyvázaných krav (případně bude možnost půjčit na kauci)  

• Kbelíky pro napájení zvířat  

• Ohlávky s vodítky pro všechna předváděná zvířata  

• Desinfekční prostředky a veterinární doklad, průvodní list skotu  

• Odstranění pedometrů u vystavovaných zvířat  
 
Případné nezbytné léčení zvířat během výstavy zabezpečuje veterinární služba na náklady 
organizátorů. Pojištění zvířat a odpovědnosti zajistí a hradí hromadně organizátor. Pojištění 
se bude vztahovat pouze na průběh konání výstavy. 
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3. Zajistit ošetřovatele (vodiče) na výstavě.  
 

Jednotné oblečení (kalhoty modré barvy – rifle, pevná pracovní obuv) – Trička dodají 
pořadatelé.  
Jiné oblečení i doplňky s reklamním sdělením jsou nepřípustné! (čepice, vesty, samolepky)  
Chovatel zajistí pracovníky k předváděným zvířatům v odpovídajícím počtu (dle počtu 
zvířat). 
 

4. Doprava zvířata na místo výstavy:  
 
Zvířata budou naskladněna následovně: 
 

24.4. v době od 17:00 do 5:00 25.4.  – český strakatý skot 
 

Ve výjimečných případech mimo výše uvedené časy je přejímka možná pouze po dohodě s 

veterinárním lékařem konajícím přejímku. 

Za složení zvířat z přepravního prostředku je zodpovědný chovatel. 

Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a 

plné vytížení dopravního prostředku!!!  

Odvoz zvířat bude následující: 
 

26.4. v době od 17:00 do 22:00 hod – český strakatý skot 
 
Poté je třeba provést úklid ustájovacích míst a vrácení 

zapůjčeného materiálu. 

Chovatelům bude hrazena individuální doprava zvířat (tam a zpět).pouze na zvíře, 

které se skutečně výstavy zúčastnilo. 

Na hromadný svoz skotu organizovaný vystavovatelem přispívá chovatel částkou  

1 000 Kč za ks. 

Pokud chovatel nezruší objednanou přepravu do 48 hodin před výstavou z 

prokazatelných důvodů (nemoc zvířete, ...) platí penále 1 000 kč za kus.  

Nesouhlasí-li chovatel s podmínkami přepravy jako je čas nakládky, množství zvířat v 

boxu atd. veze si zvíře na vlastní náklady vlastní dopravou. 

 

Adresa pro zasílání dokladů k fakturaci  
fakturace@cmsch.cz  
Poštou na: ekonomické oddělení, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

Benešovská 123 252 09 Hradištko Fakturační údaje:  

Název: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

Sídlo: Benešovská 123, 252 09 Hradištko  

IČ: 26162539 DIČ: CZ26162539  

Na fakturu uvést text (nutné!): Doprava zvířat (materiálu, techniky, ...) na výstavu 

zvířat v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat Brno 2023. 
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Chovatel přiveze se zvířaty: jadrná krmiva a mléčné směsi na celou dobu výstavy, kbelíky, 

lopaty, košťata, vidle, kolečka, čisticí prostředky a veškeré nářadí a náčiní dle upřesněných 

požadavků organizátorů; dále ohlávky, vodítka, Vazáky pro vyvázání  (případně bude 

možnost půjčit na kauci) . 

 

Číslo hospodářství výstaviště: CZ 62062039  
 
Chovatelé nahlásí do ÚE přísun a odsun svých zvířat na výstaviště a zpět.  
 

5. POŘADATEL VÝSTAVY na svoje náklady ZAJISTÍ:  
 

Veterinární a v den výstavy, případné léčení zvířat  

Objemné krmivo (kvalitní seno) , TMR 

Dojírnu 

Mycí boxy  

Kotce pro volně vystavovaná zvířata  

Stravování ošetřovatelům  

Stájové tabulky  

Pořadatelskou a asistenční službu při návozu a předvádění zvířat  

Katalog vystavovaných zvířat  

Pokyny ošetřovatelům pro správné předvedení zvířat na výstavách  

Jednotné oblečení (tričko s logem výstavy a čepici)  

 

Organizaci zvířat na výstavě zajišťuje  

Ing. Tereza Dodávková, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s.  

telefon 604 480 891  

E-mailová adresa: dodavkova@cestr.cz  

 

Nejlepší plemenice budou oceněny v jednotlivých kategoriích :  

• Nejlepší prvotelka (1., 2., 3. místo ) 

• Nejlepší kráva na II. laktaci (1., 2., 3. místo)  

• Nejlepší kráva na III. laktaci (1., 2., 3. místo)  

• Nejlepší kráva na IV. a vyšší laktaci (1., 2., 3. místo)  

• Národní mladá šampiónka (vzejde z vítězek kategorií I. a II. laktace)  

• Národní starší šampiónka (vzejde z vítězek III. a IV. a další laktace)  

• Kráva s nejlépe utvářeným vemenem  

• Kolekce krav z jednoho podniku  
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Nejlepší kolekce krav za podnik: Kategorie vyhlašovaná u podniků, které budou mít na 

výstavě 3 a více krav. Podmínkou u vyhodnocování je, že minimálně jedna kráva musí být na 

II. a vyšší laktaci. Podnik předem nahlásí 3 krávy, které chce do soutěže přihlásit (při 

ohlašování zvířat na výstavu tyto 3 plemenice označit). 

Rozhodčím výstavy bude Jože Smolinger- Slovinsko. 

 

Kontaktní adresa:  

Svaz chovatelů českého strakatého skotu  

pracoviště Radešínská Svratka 193  

592 33 Radešínská Svratka  

Ing. Tereza Dodávková  

Mobil : 604 480 891, e-mail : dodavkova@cestr.cz  

Ing. Hana Vlčková 

Mobil : 728 863 464, e-mail : vlckova@cestr.cz  

 


