
 

Zápis z ustavující schůze klubu WAGYU 
Hotel Tři věžičky, 24.1.2013 

 

 

Přítomni: Silovský Václav (Šumavský angus), Strejc Miloslav (Ekofarma Rumburk), Bernas Mirko 

(MBH), Ficbauer Petr, Krontorád Petr (BOVET), Müller Josef (ERC Pardubice), Tampierová 

Martina (Čapí hnízdo, Agrofert), Bílek Petr (Zelená louka), Hořák Jan 

za ČSCHMS: Kopecký, Malát 

 

1. informace o počtech zvířat plemene wagyu 

většinou se jedná o plemenné býky importované ze zahraniční, jedna žijící plemenice na 

chovu firmy ERC, několik desítek březostí po ET 

2. informace o založené plemenné knihy wagyu 

diskuze na téma členství v klubu a hlasovacím právu 

závěr: řádným členem klubu s hlasovacím právem může být každý aktivní chovatel plemene 

wagyu bez ohledu na to zda má čistokrevnou plemenici wagyu zapsanou v PK 

3. zvolení zástupců klubu a rady PK 

rada PK byla zvolena v následujícím složení: Krontorád (předseda rady PK), Bernas, Müller, 

Strejc, Tampierová. Klub bude ve výboru ČSCHMS zastupovat MVDr. Krontorád 

4. testování a výběry plemenných býků 

klub se dohodl, že plemenní  býci nebudou testování na vlastní užitkovosti na OPB nebo 

formou odchovu u chovatele. Býci budou vybírání zpravidla v podzimním období v termínu 

IV. turnusů ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do 

plemenitby podané do 31.8. daného roku řediteli PK. Hlavním kritériem pro výběr bude 

lineární hodnocení při výběru. Letošní rok se očekává výběr cca 10 býků.  

5. národní výstava hospodářských zvířat výstava Brno 2013 

chovatelé se zavázali zajistit ukázkovou expozici plemene wagyu v obdobném rozsahu jako 

v roce 2011 formou ukázky zvířat všech věkových kategorií (pan Ficbauer - plemenný býk 

WAG-1, pan Müller (ERC) - kráva s teletem, Čapí hnízdo - jalovice) 

6. různé 

diskuze na téma   

- přítomní se dohodli, že čistokrevní býci i jalovice, kteří budou zapisování do PK by se 

neměli odrohovávat. 

- diskuze o zpeněžování masa z plemene wagyu  

 

 

                                                       

                                                                                                              Zapsal Malát 
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