
 
 

 

Vážení chovatelé vystavovatelé, 
přihlásili jste se k aktivní účasti na Jihočeské beef show 2022, která se koná v rámci letošního 

ročníku veletrhu Země živitelka (25. - 30. 8. 2022), věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, 
naleznete zde mnoho užitečných informací, pokud zde nějakou nenajdete, bude uvedena na webu (kde 
je vše průběžně aktualizováno) nebo mě neváhejte kdykoli kontaktovat.  

Vjezd(y) a vstup(y) do areálu českobudějovického výstaviště NEbudou odesílány poštou, ale budou 
k vyzvednutí na stánku ČSCHMS (v hale „D“ proti předvadišti) po příjezdu. Parkovací průkaz vás opravňuje 
k vjezdu/odjezdu branou č. 4 (za Tescem z ul. Boreckého) a to 24 hodin denně. Tudy projedete 24. 8. i bez 
průkazu, na bráně je to domluvené. Parkovací průkaz je platný pouze pro vyhrazené parkoviště (po pravé 
straně po průjezdu branou č. 4.) a musí být umístěn na viditelném místě (za předním sklem automobilu) a 
opatřen tel. číslem majitele auta/řidiče a vyplněnou SPZ. Věnujte prosím pozornost přiložené mapce, 
která vám usnadní orientaci v areálu. Parkování v bezprostřední blízkosti haly „D“ není možné z důvodu 
následně ztížené manipulace s těžkou technikou a nutnosti zajištění dostatečného prostoru určenému na 
mytí zvířat a uskladnění materiálu. Děkujeme za pochopení. Karavany bude možné umístit ve vyčleněné 
části na stejném parkovišti jako auta. Stany si můžete postavit na louce za halami „D“. 

Objednané košile s logem Svazu/klubu či asociace si vyzvedněte na stáncích. Informace 
k objednaným obědům (pav. H - více viz příloha), možnosti využívání šatny, sociálních zařízení a sprch a 
dalšího zázemí i organizační info vám rádi poskytneme na stánku ČSCHMS po vašem příjezdu i kdykoli 
během výstavy (v hale D), ostatní stánky klubů/asociace budou umístěny v okolí předvadiště a zvířat.   

!!! DŮLEŽITÉ !!! 
1. hlášení do CE o odsunu na výstavu a přesun zpět z výstavy si zajišťuje každý chovatel sám - číslo 
hospodářství Výstaviště ČB v CE: 31034067  
2. nezapomeňte vzít na výstavu průvodní listy zvířat (karty z ÚE)! 
3. řádně vyplněné veterinární osvědčení (odevzdat při příjezdu) 
4. svoz zvířat na výstavu je ve středu 24. 8. 2022 od 12 hod. (výlučně bránou č. 4 viz mapka), odsun zvířat 
z výstavy je v úterý 30. 8. 2022 po 17 hodině (také bránou č. 4) 
5. pojištění zvířat po dobu výstavy zajišťuje a hradí organizátor  
6. každý chovatel si zajistí pracovníky k předváděným zvířatům v odpovídajícím počtu a také si přiveze 
vlastní pracovní pomůcky (kbelíky, lopaty, metly, vidle, kolečka atd.), ohlávky, vodítka, případně jadrná 
krmiva (seno a slámu zajišťuje organizátor)  
7. pro předvádění zvířat si vystavovatel zajistí jednotný oděv v podobě klubové košile  
8. je nezbytné, aby byl každý chovatel u vykládky a nakládky svých zvířat (pokud se nedomluví s jiným 
chovatelem, který to zabezpečí za něj) -  eliminace stresu a zranění zvířat i lidí 
 
Další informace na webu ČSCHMS (https://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=259):  
- PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE (obecné informace) 
- DOPRAVA ZVÍŘAT (organizovanou domlouvá Ing. Chroust, následně komunikujte s dopravcem) 
- VETERINÁRNÍ PODMÍNKY (povinné zdravotní zkoušky) 
- POJIŠTĚNÍ ZVÍŘAT 
- KATALOG ZVÍŘAT s uvedením nahlášených zvířat na výstavu 
- CHOVATELSKÝ VEČER  
- soutěžní kategorie, program, nabídka ubytování, atd. 
 
Za celý organizační tým se těším na setkání v Českých Budějovicích! 
 

S pozdravem        Pavla Vydrová 
tel. 724 229 094, vydrova@cschm.cz 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 
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