
Zápis z jednání klubu chovatelů masného simentála v hotelu Skalský dvůr ze 
dne 24.9.2019 

Předseda klubu přivítal všechny přítomné a vyzdvihl vysokou účast. 

1) Zhodnocení NVHZ 2019. Poděkování panu Hořákovi za zajištění jídla a pití na stánek. 
Stánek MS občerstvoval i chovatele ostatních plemen. Zajištění stánku vyšlo na 40000 kč. 
Předseda vyzývá k zamyšlení, zda příště zajistit občerstvení jen pro chovatele MS. 

Chytka: Na příští výstavu navrhuje jako rozhodčího někoho z Irska nebo VB. V úvahu 
přichází Michael Robson (Kilbride farm). V současné době bezrohá genetika zažívá v těchto 
zemích rozmach. Bylo by vhodné, aby přivezl i ostatní chovatele a česká genetika by se jim 
zde mohla prezentovat, eventuelně nabídnout bezrohá zvířata k prodeji. 

2) Zvýšení selekčního kritéria roční hmotnosti u býků na 506 kg od února 2020. Předseda 
nechává hlasovat.  

Pro:18, zdrželi se: 2 

3) U výběru býků (odchovu býků u chovatele) by měl nově být v komisi přítomen i chovatel. 
Klub reaguje seminářem na sladění oka, kde budou chovatelé proškoleni. Seminář se 
uskuteční v lednu 2020 v Měcholupech. Zájemci se hlásí Danielu Nátrovi 

4) Problém černé plemenitby stále přetrvává. Klub MS na výroční členské schůzi dá návrh do 
usnesení, aby plemenářská inspekce více kontrolovala podezřelé chovatele. 

5) Zbarvení mulců.  

Chytka: Jelikož se zde zapouští býci z VB a Irska, kde je tento problém velice častý, nelze 
selektovat tato zvířata. Navrhuje, aby vadila pouze černá barva.  Předseda nechává hlasovat. 

Pro:19, zdržel se:1 

6) Zvýšení nároků na otce a matky plemenných býků. Do budoucna začít řešit.  

7) Zhodnocení 1. Jihočeské aukce jalovic. Martina Kopáčková vyzdvihla kvalitu 
simentálských jalovic a poděkovala zúčastněným chovatelům. 

8) Nabídka od Jihočeského chovatele na možnost prodeje březích jalovic na Balkán (cena 
2000 euro/kus). Zájemci se mohou hlásit Pavlu Káčerovi nebo Martině Kopáčkové. 

9) Testování jalovic při prodeji na bezrohost jako povinnost. Testovat se budou všechna 
zvířata mimo kombinací: (PP x PP, pp x pp, PP x pp).  Platnost od 1.10.2019. Předseda 
nechává hlasovat. 

Pro: 19, zdržel se: 1 

10) Různé: 

Chytka: vyzývá chovatele k vyššímu využívání rohatých osvalených býků na PP krávy, nebo 
alespoň býků, kteří mají tyto býky v rodokmenu, jelikož chybí masnému simentálovi osvalení. 
Horší jatečná výtěžnost stojí za momentálním nižším zájmem o simentálské býky. Cílem by 
měla být zvířata osvalená jako ta z VB a Irska.  

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. 

 

Zapsal: Vladimír Chytka 

Ověřil: Daniel Nátr 






