
PODMÍNKY ÚČASTI  

 

Charolais & Simmental show 2022 
 Lysá nad Labem 8. - 9. 10. 2022 

 

 

1. Zvířata budou naskladněna: v pátek 7. 10. 2022 po 19 hod 

(návoz bude probíhat nákladovou zadní bránou "jih" z ulice Čapkova) 

2. Odvoz zvířat z výstavy:  neděli 9. 10. 2022 po ukončení výstavy 

 

3. Výběr zvířat zabezpečí chovatel ve spolupráci s pracovníkem ČSCHMS (zvířata musí být řádně očištěná, musí 

být vychozená a navyklá na předvádění). 

 

4. Chovatel si hradí: 

 dopravu zvířat  na výstavu tam a zpět. Dopravu si zabezpečuje buď chovatel sám (v případě individuální 

dopravy je nutné mít patřičné oprávnění pro transport skotu, jinak hrozí problémy při přejímce zvířat) 

nebo má možnost využít organizovanou  

 zdravotní zkoušky v rozsahu stanoveném veterinárními podmínkami pro tuto výstavu 

 stravování, pitný režim a ubytování 

ČSCHMS bude vystavujícím chovatelům refundovat část nákladů podle celkové výše dotace poskytnuté MZe. 

 

5. Chovatel zajistí pracovníky k předváděným zvířatům v odpovídajícím počtu (dle počtu zvířat). 

 

6. Chovatel přiveze se zvířaty:  

 jadrná krmiva a mléčné směsi na celou dobu výstavy, kbelíky, lopaty, metly, vidle, kolečka atd. 

 čisticí a dezinfekční prostředky a veškeré nářadí na čištění zvířat 

 vazáky (viz bod 13), ohlávky a vodítka 

 

7. Steliva, objemná krmiva, odvoz výkalů zabezpečuje pořadatel výstavy resp. Výstaviště Lysá 

 

8. Případné léčení zvířat v průběhu výstavy zabezpečuje veterinární služba na náklady majitele zvířete 

 

 

9. Pro předvádění zvířat si vystavovatel zajistí jednotný oděv v podobě klubové/svazové košile (objednávka košil 

je součástí přihlášky) 

 

10. Číslo hospodářství výstaviště v Lysé n. L. je 21049310 – přesuny v rámci ÚE hlásí každý chovatel sám 

 

11. Pojištění zvířat hradí ČSCHMS (zabezpečuje Česká pojišťovna). Pojištění se bude vztahovat na průběh 

konání výstavy - to znamená od vyložení zvířat a konče jejich naložením a odvozem z areálu výstaviště po 

ukončení výstavy. 

 

12. Parkování bude umožněno u nákladového nádraží před jižní bránou, od soboty pak uvnitř areálu. 

 

13. Zvířata, s výjimkou krav s telaty, budou po celou dobu výstavy vyvázána 

 

14. Na výstavě se mohou prezentovat i zahraniční zvířata 

 

 

 

 

Uzávěrka pro přihlášení zvířat je 4. 9. 2022 
 

Přihlášky se posílají výhradně elektronicky přes formulář dostupný pod tímto odkazem: 

ČSCHMS - Český svaz chovatelů masného skotu (cschms.cz) 

 
 

https://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=115


 

 

Výstavní kategorie 
(bude upřesněno dle skutečného počtu a věku nahlášených zvířat) 

 

Plemeno charolais 

 

 I.a  – telata narozená po 1.10.2021  

 I.b  - jalovice ve stáří 12 - 24 měsíců narozené po 1.10.2020  

 I.c - jalovice ve stáří 25 - 36 měsíců narozené po 1.10.2019  

 II.a - mladé  krávy na 1. a 2. teleti  

 II.b  –  starší krávy na 3. a dalším teleti  

 III.a  – mladí plemenní býci registrovaní v roce 2022 

 III.b  – plemenní býci do 3 let věku  

 III.c  – plemenní býci nad 3 roky věku 

 

Chovatelská skupina 

Skupina zvířat složená minimálně ze 2 soutěžních kategorií, pocházející od jednoho chovatele, společně 

předvedená. Minimální počet zvířat ve skupině jsou 3 ks. 

 

Plemeno masný simentál   

 

 I.a - telata  narozená v období od 1.10.2021 do 30.6.2022 bez rozdílu pohlaví 

 I.b - jalovice ve stáří 12 - 24 měsíců (narozené 1.10.2020 – 30.9.2021) 

 II.a - mladé  krávy na 1. a 2. teleti včetně telete otelené po 1.10.2021 

 II.b - starší krávy na 3. a více telat včetně telete otelené po 1.10.2021  

 III.a  – mladí plemenní býci registrovaní v roce 2022 

 III.b  – plemenní býci do 3 let věku  

 III.c  – plemenní býci nad 3 roky věku 

 

Chovatelská skupina 

Skupina zvířat složená minimálně ze 2 soutěžních kategorií, pocházející od jednoho chovatele, společně 

předvedená. Minimální počet zvířat ve skupině jsou 3 ks. 

 


