
Zápis z jednání chovatelů plemene wagyu 
ze dne 13.7.2021, Mnětice u Pardubic 

 
Přítomno: 20 osob z toho 5 řádných členů v PK WA (prezenční listina je přílohou zápisu) 
 
Program jednání: 

1. Prohlídka chovu hostitelské farmy 
2. Debata o založení samostatného klubu chovatelů plemene wagyu fungujícího pod ČSCHMS 
3. Volba orgánů klubu a Rady PK  
4. Výhled šlechtění plemene na další období 
5. Účast na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 
6. Ing. Jaroslav Valenta: Zajímavé postřehy o chovu wagyu z cesty po Japonsku 
7. Různé, diskuze, závěr 

 
Průběh jednání: 

1. Založení klubu chovatelů plemene wagyu  
Malát – představil fungování Klubu pod hlavičkou ČSCHMS a Rady PK a vyzval k diskusi 
Krontorád (současný předseda rady PK) – vzhledem k rozrůstající se členské základně chovatelů WA by byl 
pro založení Klubu chovatelů 
Malát – požádal o představení přítomných chovatelů/jejich farem a o vyjádření, kdo z řádných členů by měl 
zájem o zastupování chovatelů v Radě PK 
Krontorád – navrhl na post předsedy Klubu a Rady PK Ing. Josefa Müllera 
Müller – vyzval ke kandidatuře na post předsedy mladší chovatele, ale funkce se nezříká 

 
2. Volba Rady PK WA a založení klubu 
Volba členů rady Plemenné knihy wagyu proběhla dohodou mezi chovateli. 
Rada PK bude pracovat ve složení: Ing. Josef Müller (předseda), MVDr. Petr Krontorád, Petr Ficbauer, 
Jakub Tmej – Farma Horky s.r.o., Petr Novák  
 
Založení klubu: Kdo z přítomných řádných členů je pro založení Klubu chovatelů plemene wagyu? 
Hlasování: PRO jednomyslně (5 hlasů) 
Závěr: Klub chovatelů plemene wagyu byl založen s účinností od dnešního dne.  
 
3. Výhled šlechtění plemene na další období 
Malát – otevřel k diskusi případnou potřebu změn ve standardu plemene ve šlechtitelském programu WA 
Krontorád – parametry jsou v současné době vyhovující tak jak jsou nastaveny a není třeba je měnit 
Závěr: Chovatelé souhlasí s aktuálním nastavením parametrů. 

 
4. Účast na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 
Malát – otevřel diskusi nad účastí na NVHZ v Brně v září tohoto roku. Vyzval chovatele k účasti s kolekcí 
zvířat s tím, že klubový stánek (případně šampionát) by se řešil na následujících akcích.  
Závěr: Výstavy s ukázkou plemene se v letošním roce zúčastní Müllerovi (dovezou staršího býka a dvě 
jalovice),  Ficbauerovi (krávu s teletem).  

 
5. Přednáška Ing. Jaroslava Valenty - chovu wagyu v Japonsku 

 
6. Různé, diskuze, závěr 

Krontorád – problém označování zvířat WA v rámci ÚE pod písmenem „Z“ - ostatní plemena 
Malát – přechod na nový systém ČMSCH (ÚE) - přislíbeno vyřešení do dvou let 

 
Zapsala: Pavla Vydrová, ověřil: Ing. Josef Müller 

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

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


