
                                                                    

Vážení chovatelé,  

obdobně jako v minulém roce, se i letos uskuteční výstava „Opařany“ na předvadišti v Řepči, tentokrát ve 

čtvrtek dne 12. září 2019 od 9:30 hodin. 

Vzhledem k velmi dobré úrovni zvířat na loňské výstavě, bychom uvítali Vaši účast v letošním roce.  

 

Podklady do katalogu potřebujeme nejpozději do 26.8.2019. 

Informace o plemenicích: ušní číslo zvířete, jméno 

 

Informace zasílejte na adresu: 

1. Za C plemeno - Ing. Jiří Andrýsek, Ph.D. ze Svazu. – tel. 606 618 568 

  E-mailová adresa: andrysek@cestr.cz  

 

2. Za  plemeno H - Ing. Zdeněk Schaffelhofer z Jihočeského chovatele a.s. České Budějovice –        

    Tel:724 275 389, E-mailová adresa: schaffelhofer@jchovatel.cz . 

 

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) IBR - skot z nevakcinovaný stád prostých IBR. Vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před 

přesunem serologicky vyšetřena na IBR s negativním výsledkem 

 

b) BVD - vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na IBR 

s negativním výsledkem  

 

c) Paratuberkulóza - vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem serologicky 

vyšetřena na paratuberkulózu s negativním výsledkem  

 

2. Připravit zvířata na výstavu – odpovídající významu akce (ostříhání a příprava na předvedení 

v kruhu). 

 

3. Vzít si s sebou: 

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

 Vazáky pro fixaci vyvázaných krav 

 Ohlávky s vodítky pro všechna předváděná zvířata  

 Propagaci podniku (reklamní tabuli nebo plakát odpovídající velikosti) k zavěšení nad vystavená zvířata 

 

4. Zajistit ošetřovatele (předváděče) 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) 

 

5. Dopravit zvířata na místo výstavy: návoz - 12.9.2019 

Český strakatý skot – nejpozději do 7:00 hod. 

Holštýnský skot – nejpozději do 9:00 hod.  

 



Číslo hospodářství výstaviště: CZ 3111408800 

Chovatelé  nahlásí do ÚE přísun a odsun svých zvířat na výstaviště a zpět. 

Na výstavě dbát pokynů organizátorů.   

 Organizaci zvířat na výstavě zajišťuje  p. Ladislav Brůžek, ZD Opařany –tel.:737 274 135,  

    E-mailová adresa:  bruzek@zdoparany.cz 

 

Pořadí předvádění krav: krávy plemene C a následně plemeno H. 

 

     Předpokládané ukončení výstavy v 14.00 hod. 

     

Nejlepší plemenice budou v jednotlivých kategorií oceněny. 

Kategorie:  

Cestr: 

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 nejlepším vemenem 

Kolekce krav z jednoho podniku  

Nejlepší jalovice 

 

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). 

 

Holstein: 

Nejlepší prvotelka 

Starší kráva 

Kráva s nejlepším vemenem 

Šampionka H 

 

Náklady za dopravu uhradí pořadatelé.  

Fakturu zasílejte na adresu: 

REPROGEN, a.s. Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí. 

IČO: 46678450 

 

V Plané nad Lužnicí 1.8.2019 

 

 

Za výstavní výbor s pozdravem       Ing. Miroslav Vondruška 

          Ing. Jaroslav Smažík 

          REPROGEN, a.s. 

mailto:bruzek@zdoparany.cz

