
 

 

 

 

Zápis z jednání Klubu plemene Hereford 
ze dne 25.02.2022, OPB Osík  

 

Jednání klubu zahájil v 12:00 předseda klubu Ing. Jan Machač. Přivítal přítomné 

chovatele a zaměstnance svazu a seznámil je s programem jednání. Prezenční listina je 

přílohou zápisu. 

 

Program: 

1. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 

2. Situace ve vedení ČSCHMS (volba nového předsedy) 

3. Odchov plemenných býků v r.2022 

4. Evropská Herefordská konference 2022, Sommet de lÉlevage, Francie  

5. Různé – pracovní skupina pro legislativu – stanovy 

6. Závěr 

 

 

Jednání: 

 

1. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 

Předseda klubu seznámil přítomné s činností za uplynulé období od konání posledního 

klubu na VČS na Skalském dvoře. 

 

2. Situace ve vedení ČSCHMS (volba nového předsedy) 

Předseda seznámil přítomné s nastalou situací ve vedení svazu (spolku) po úmrtí 

RNDr.M.Tichého. Vysvětlil příčiny nutného svolání mimořádné členské schůze s volbou 

nového předsedy svazu (spolku). 

 

3. Odchov plemenných býků v r.2022 

Předseda shrnul počty naskladněných býčků na OPB a zapojených do odchovu u 

chovatele.  

- 1.turnus naskladněno – celkem 14ks býčků - OPB, 1ks - Odchov u chovatele   

- 2.turnus naskladněno – celkem 14ks býčků – OPB, 9ks – Odchov u chovatele 

 

4. Evropská Herefordská konference 2022, Sommet de lÉlevage, Francie  

Předseda seznámil přítomné s konáním mezinárodní herefordské konference 2022 ve 

Francii s možnosti se přihlásit na tuto konferenci, vč. sjednocení případné společné 

dopravy (bus, dodávka, OA).  

 

5. Různé  

5.1. Pracovní skupiny pro IT technologie, pracovní skupina pro legislativu 

Předseda informoval o ustanovení pracovních skupin pod výborem svazu 

s možností chovatelů se těchto skupin aktivně účastnit. Do pracovní skupiny 

pro legislativu byl jednohlasně zvolen právě předseda klubu. Další pracovní 

skupiny zůstaly zatím bez odezvy účasti přítomných. 

5.2. Účast na výstavě Animal Tech v Brně od 03.04.2022 do 06.04.2022 

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

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



 

 

Ukázku plemen masného skotu doplní za herefordy – Machač (kráva + tele), 

Zelený (2jalovice) 

5.3. Inseminace, dávky, inseminační technici – předseda informoval o firmách 

nabízejících ID, vč. vyzvednutí firem zajišťujících inseminace svými techniky. 

Seznámil přítomné s novým hlavním šlechtitelem firmy Naturál s.r.o. 

(Vl.Chytkou).  

   

 

6. Závěr 

Závěrem schůze klubu předseda poděkoval všem přítomným za účast a zároveň 

všechny vyzval k aktivnějšímu zapojení přítomných na nadcházejících jednáních klubu i 

svazu, kdy nejbližším jednáním bude mimořádné členská schůze předběžně v měsíci 

dubnu s hlavním bodem - volby nového předsedy svazu (spolku). 

 

Jednání Klubu plemene Hereford ukončeno ve 13:30 hodin. 

 

 

Zapsal: J.Machač 

 

Ověřil: K.Malát 
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