
 
 

Zápis z jednání Klubu plemene Hereford 
ze dne 23.09.2021, Skalský dvůr 

 
Jednání klubu zahájil v 18:30 předseda klubu Ing. Jan Machač. Přivítal přítomné 

chovatele a seznámil je s programem jednání. Prezenční listina je přílohou zápisu. 
 
Program: 

1. Všeobecné info 
2. Úpravy podmínek odchovu pl.býčků na OPB 2021 (od 1.turnusu, srpen 2021) 
3. Typické zbarvení-znaky Hereforda 
4. Klubový web HRF 
5. Různé 

 
 

1) Všeobecné info 
- Předseda klubu seznámil přítomné s průběhem NVHZ Brno 2021, s obsazením stánku 

Hereford, se zajištěním občerstvení, návštěvností stánku a s připravenou kolekcí zvířat 
HRF. Vyjádřil nespokojenost s aktivní účastí ostatních chovatelů HRF. 

- Předseda seznámil přítomné s obchodováním s jalovicemi HRF (možný export) 
 
 

2) Podmínky odchovu: Hereford 

-  Předseda klubu seznámil přítomné se změnami podmínek odchovu býků HRF od nové 
sezóny 2021-2022, tj. od srpna 2021, které schválila Rada PK HRF na svém jednání dne 
29.06.2021 (mailem, telefonicky). 

Aktuální podmínky odchovu býků HRF na OPB: 

 hmotnost ve 120 dnech - 170 kg hmotnosti ve 210 dnech - 275 kg  
(je povolena možnost odchylky ve 120 dnech - 3 kg , ve 210 dnech - 5 kg vždy pouze v 
jednom případě)  

 u býčků je doporučeno přihlížet na výšku býčka při odstavu  
 plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot nad průměr populace  

tj. dle výpočtu k 30.6.2020 pro matky býčků 113 a více v PE a nebo 106 a více v 
ME  

 vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období  
I . turnus - k 30.06.2020 - 116/106  
II . turnus - k 30.09.2020 -  
III .turnus - k 31.12.2020 -  
IV . turnus - k 31.03.2021 -  

 býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném 
ET mají RPH bez omezení.  

 test na bezrohost - býček musí být otestován na bezrohost  
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 ověření původu matky - alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře 
imunogenetiky 

 lineární hodnocení matky - ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí 
vykazovat zjevné vady  

 je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích 
předků býčka 

 
3) Typické zbarvení-znaky Hereforda 

Dále bylo diskutováno řešení typického zbarvení plemenných zvířat HRF – postupně 
klást důležitost a limity na typické znaky Hereforda – bílé zbarvení hřbetu, hlavy, nohou, 
krku-hrudi, růžové zbarvení mulce, toto vše zvažovat při výběru do další plemenitby, 
vč.výběru pl.býků. Závěr – vše řešit v návaznosti na aktuální stav stáda každého chovatele, 
provádět postupné selekční kroky jak u plemenic tak i býčků. 

 
4) Klubový web HRF 

Předseda seznámil přítomné se záměrem úpravy webových stránek HRF, 
vč.případného propojení s web stránkami svazu. Další možností by bylo využití aplikace 
FCB, příp.jiných soc. sítí – bude nadále zpracováno. 

 
5) Různé 

- Předseda seznámil přítomné s aktuálním stavem finančních prostředku Klubu 
HRF vedeném na svazovém účtu, po aktualizaci nákladů NVHZ 2021 

- Diskutována záležitost rozšíření dalšího možného prodeje HRF zvířat, zejména 
soustředěním se na možnost vlastních výkrmů a prodejem herefordského 
hovězího přímo z farmy, ve formě balíčků, případně jednotlivě baleného masa 

- Dále předseda klubu seznámil přítomné se záležitostí požadavku více 
početných plemen na poměrné zastoupení při hlasování ve výboru svazu 
v návaznosti na počet zapsaných krav v PK, tento návrh bude dále diskutován 
v chovatelské veřejnosti 

- Posledním bodem byla záležitost GEPH ohledně testace DNA starších žijících  
plemeníků a plemenic, apel na chovatele, u kterých se ještě vyskytují někteří 
vybraní jednici   

 
 

Jednání Klubu plemene Hereford ukončeno ve 19:30 hodin. 
 

 
Zapsal: Ing.J.Machač 




