
Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene galloway, highland, shorthorn a texas longhorn 
24.3.2022, Perná  

 
Přítomní: viz prezenční listina – přílohou tohoto zápisu   
 
Program jednání: 
1. Zpráva z jednání výboru ČSCHMS 
2. Využití plemenných hodnot pro chovatele GA, HI, SS, TX 
3. Různé 
4. Volná diskuze nad směrem šlechtění plemen 

 
Průběh jednání:  
1. Zpráva z jednání výboru ČSCHMS 
Terč – prezentace (přílohou zápisu) 
 
2. Využití plemenných hodnot pro chovatele GA, HI, SS, TX 
Birovaš (dříve Svitáková) 

 Nový výpis z webKUMP (viz příloha zápisu jako ukázka) – neslouží jako oficiální potvrzení z PK (zootechnický 
certifikát), ale jako výpis ze služby webKUMP a je úplný u zvířat, která u nás prošla kontrolou užitkovosti, u 
imporotovaných zvířat údaje chybí. Užitečný nástroj pro chovatele např. při prodeji zvířat se dá velmi jednoduše 
vytvořit pdf katalog a sdílet mailem s potenciálním kupcem, nemusí se již informace složitě předávat přes 
plemennou knihu. Velkou výhodou je maximální informovanost a transparentnost = každý si na výpisu najde co 
potřebuje, není to limitované věkem, každé zvíře které prošlo chovem lze tímto způsobem dohledat - aktualizace 
databáze probhíhá cca 1 x za měsíc  

 Přednáška k využívání plemenných hodnot pro chovatele – apel na sledování mateřských vlastností 
(maternálních efektů), diskuse nad vhodným odchovem extenzivních plemen ve vztahu ke krmné dávce apod.  

 
3. Různé 

 Terč – informace o chystané mimořádné členské schůzi 11.4. → volba nového předsedy a úprava stanov 
(http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3433)  

 Představení „nové“ rady PK HI  

 Malát – poděkoval za akční přístup předsedy Klubu ve vztahu k vedení Klubu i aktivity při jednáních výboru, 
pochválil prezentaci, předal informace k volbě předsedy a cíli ve vztahu k omezeným plným mocem 

 Čerpání klubového účtu (152.158 Kč) – předseda žádá o návrhy na čerpání  

 Představení služby webKUMP (http://ssl2.cschms.cz/kump/)  

 Jmenování čestného člena z řad Klubu - při posledním jednání výboru před výroční členskou schůzí v roce 2020 
navhl předseda Klubu jmenovat čestným členem Ing. Vladimíra Krtouše, bývalého předsedu Klubu a člena revizní 
komise ČSCHMS a dlouholetého předsedu Rady PK plemene highland. Výbor návrh schválil a doporučil ke 
jmenování na VČS. Z důvodu nepřítomnosti Ing. Krtouše při VČS bylo předání plakety odloženo na jednání klubu, 
které bylo z důvodu covidových opatření několikrát odloženo. Předseda Klubu poděkoval Ing. Krtoušovi za jeho 
přínost plemeni a Klubu a předal památeční plaketu a dádek  

 Potůžek – otevřel debatu na téma ponížení nákladů na výběr býků dovezených ze zahraničí do plemenitby v ČR 
→ důvodem vyšší částky je zejména obrana před dovozem velkého množství nekvalitních zvířat/býků 

 Potůček – apel na zasílání POP/ZC poštou s fakturou nikoli na dobírku → bylo opakovaně řešeno a vysvětlováno 
na výboru i na grémiu/klubech - změna systému je spojená s větší pracovní náročností, kterou není ČSCHMS 
v současné době schopný pokrýt a zároveň by hrozilo zvýšení dlužníků  

 
4. Volná diskuze nad směrem šlechtění plemen 
 

 
zapsala Pavla Vydrová………………….   ověřil Jindřich Terč……………………… 

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

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

http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3433
http://ssl2.cschms.cz/kump/


Jednání klubu 

GA, HI, SS, TX
Perná, 24. března 2022

Jindřich Terč



Jednání klubu 14.3.2019

 Národní výstava hospodářských zvířat

 Porodní hmotnosti a jejich vliv na odhad plemenných 

hodnot

 Genomická testace

 Změny ve šlechtitelském programu plemen



Býk Jalovice

Malý Prům. Velký Malá Průměr Velká

highland 25 30 35 23 28 33

galloway 28 32 37 25 30 35

texas longhorn 21 24 27 21 24 27

shorthorn 29 34 39 26 31 36



iGenetika.cz

 Kvalitní odběr vzorků

 Genetické vady

 Včasná úhrada faktur



Porody

 Matka musí stát na hospodářství, které je zapojeno do 

KUMP

 Hlášení porodní hmotnosti do Portálu farmáře. Jiné získání 

porodní hmotnosti zpoplatnění !!!

 Pro zápis zvířete do PK je nutné zajistit minimálně dvě 

hmotnosti zvířete (narození, 120, 210, 365).



Rada PK

 Hodnocení temperamentu

 Sledování nových znaků – hodnocení končetin a hodnocení 

vemen 











Postoj předních končetin













Grémium Rad PK

 Genetické hodnocení plodnosti masného skotu



Podmínky pro odchov plemenných býků

 Návrh: Rady PK GA a HI projednají návrh kdy matky býků 

musí mít v lineárním hodnocení zevnějšku ve všech 

ukazatelích minimálně 5 a více bodů a nesmí vykazovat 

zjevné vady.

 Pro 5, proti: 0, zdrželi se:3



Výsledky jednání Rady PK GA, Dubová 

Hora, 13.6.2019

 Rada PK GA navrhuje podmínky pro výběr plemenných 

býků za níže uvedených podmínek:

 Ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené 

osvědčením laboratoře imunogenetiky.

 Je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v 

prvních dvou generací předků.



Výsledky jednání Rady PK GA, Dubová 

Hora, 13.6.2019

 Lineární hodnocení matky ve všech ukazatelích minimálně 

5 a více a nesmí vykazovat genetické vady.

 Plemenná příslušnost otce W100

 Hodnocení tělesného rámce v den základního výběru více 

jak 3body dle parametrů plemene Galloway 

(113cm/365dní)

 Hodnocení bodů za hmotnost v den základního výběru více 

jak 3body dle parametrů plemene GA a současné 

minimálně hmotnost v 365 dnech věku 275 kg.



Jednání výboru svazu



Podpora na tele masného typu.

 Zpřísnění podmínek, díky šanci na udržení této formy 

podpory. Chov skotu se jeví jako rentabilní a stavy skotu 

stoupají.

 Výborem svazu podpořena varianta, kdy podporu dostane 

chovatel, kde se zvíře narodilo, a žilo následně 1měsíc. 

Zvířata, která by opustila hospodářství před 1 měsícem by 

nebyla podporována.



Dopis nespokojených chovatelů

 1. Nastavení šlechtění u jednotlivých plemen

 (porevoluční podmínky, selekce dle růstových vlastností, tlak na ekonomický 

přínos,…). Větší kompetence k rozhodování a všech aspektech šlechtění.

 2. Způsob rozhodování v ČSCHMS

 Čtyři hlavní plemena (80% stavu krav) mají ve výboru méně než 1/3 hlasů.

 3. Hospodaření ČSCHMS

 Prezentace výsledků je minimalistická, návrh na účetní uzávěrku před konáním VČS

 Při zaslání pozvánky zaslat účetní uzávěrku vč. výroční zprávy se slovním hodnocením, 

rozvahu v plném rozsahu, objednat audit účetní uzávěrky.



Ostatní činnosti svazu

 Podpora obcím poničené tornádem.

 Podpora Ukrajiny.

 NVHZ 2021 Brno

 Úvahy o výstavní hale v gesci ČSCHMS

 Nová inspektorka Ing. Olga Kovalová

 Život na farmě – zábavná forma propagace pro mladou 
generaci.

 Pracovní skupiny – legislativa a informační systémy (Terč, 
Potůček).

 Účast plemen GA HI na výstavě Silva Regina 2022 Brno



Investice

 Možnost investic ČSCHMS.



Podněty chovatelů

 Změna ceníku pro importované býky – dovoz genetického materiálu do 

ČR.

 Nastavení podmínek pro platbu zoot-c. dobírka.



Čestný člen
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