
     

Klub plemene piemontese - zápis z jednání  

Místo konání: Dvůr Seletice – farma pana Pešky, Seletice 160, 289 34 SELETICE

Termín konání: 16. září 2022, 10:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Program pracovní schůzky:

1) Úvodní slovo předsedy a přivítání hostů

2) Směřování plemene piemontese - hodnocení býků, krav a jalovic, propagace plemene

3) Revize šlechtitelského programu

4) Problematika členských schůzí - četnost setkání za rok, střídání hostujících chovatelů

5) Dovoz býků a inseminačních dávek z Itálie

6) Poznávací výlet do Itálie - zjištění zájmu

7) Účast na výstavách - NVHZ Brno 2023, Země živitelka 2023

8) Diskuse

9) Závěr

Zápis z jednání:

Ad 1) Jednání zahájil předseda klubu Ing. Zdeněk Novák, který všechny přítomné přivítal a seznámil

je s programem celého jednání.

Ad 2) Jako první byla nastolena otázka směřování plemene piemontese v oblasti hodnocení býků, krav

a  jalovic.  Dohodlo  se,  že  hodnocení  bude  probíhat  stejným  způsobem  jako  doposud.  Nikdo  z

přítomných nevyžaduje žádné zásadní změny. V oblasti společné propagace plemene nebyly vzneseny

žádné  zásadní  návrhy.  Rodina Nových poznamenala,  že nejlepší  společnou propagací  je  účast  na

výstavách.  Ing. Káčer řekl, že nejlepší propagací je dávat býky do odchovu, aby následně mohli být

nabízeni k prodeji. Bohužel nabídka plemenných býků je již delší dobu velice nízká. Pan Jaroš zmínil

a připomněl možnost návrhu finančních pobídek ze strany klubu jako motivace chovatelů k inseminaci

a následné produkci plemenných býků. Poté se rozpoutala diskuse z níž vyplynulo, že nedostatek býků

je opravdu problém, který musí být neodkladně řešen.

Z jednání vzešlo usnesení, že všichni chovatelé jsou povinni na každých 20 krav dát do odchovu

jednoho plemenného býka každý rok!



     

Ad 3) Dalším bodem jednání byla revize šlechtitelského programu. Předseda Ing. Novák poznamenal,

že některá zvířata (býci) mají problém dodržet váhu v 210 dnech, jejíž minimální hodnota je nyní

nastavena na 260 kg. Ostatní přítomní se k tomu měli možnost vyjádřit a po komentářích Ing. Káčera a

Ing. Dobeše bylo dohodnuto, že šlechtitelský program se prozatím měnit nebude. Pokud v budoucnosti

ano, tak se rozhodně nebudou nynější hodnoty snižovat, ale naopak by se navýšily. Ing. Káčer také

uvedl, že býci, kteří mají váhu na samé hranici 260 kg, se v odchovnách velmi těžko udrží a často jsou

vyřazovány ještě před základním výběrem.

    

Ad 4) Tento bod programu nakonec nebyl řešen a bude zařazen do programu příštího jednání klubu.

Neoficiálně bylo předjednáno, že by se příští schůze konala na farmě Sečkových v Moravském Písku.

Termín bude stanoven později.

Ad 5) Velice důležitým bodem programu byl dovoz býků a inseminačních dávek z Itálie. Zde se slova

ujal  Ing.  Káčer  a  seznámil  přítomné  s  aktuálními  informacemi  přímo  z  Itálie.  Plemenné  býky  i

inseminační dávky je možné dovézt. Dovoz ID se uskuteční přes firmu Jihočeský chovatel a.s. Byla

představena nabídka inseminačních býků (přímo z webových stránek ANABORAPI), z nichž 4 byly

předvybráni. Ing. Káčer se zavázal, že vytvoří objednací formulář se seznamem vybraných býků a ten

zašle všem chovatelům na email.  Každý zde vyplní  kolik dávek a od jakého býka pro svůj  chov

požaduje a podle těchto údajů budou ID dovezeny. Pan Jaroš se ještě informoval, kdy přibližně budou

nové dávky k dispozici, na což Ing. Káčer odpověděl, že dávky doveze během několika příštích týdnů.

Ad 6) Poznávací výlet do Itálie bude spojen s nákupem plemenných býků. Ing Káčer s italskými

kolegy předjednal možnost přijet si býky vybrat přímo do testační stanice v Cuneu. Vybírat se bude

moci  pouze  z  testačních  býků,  kteří  nejsou  prověřeni  stejně  jako  tomu bylo  v  minulosti.  Italové

vyžadují, aby byl výběr uskutečněn v týdnu a nikoli o víkendu. Jednalo by se o vícedenní výlet, při

kterém by kromě nákupu plemeníků došlo také k návštěvě vybraných chovů, kteří se specializují na

plemeno piemotese a také seznámení se se způsobem zpracování masa v Itálii. Předběžně byl navržen

termín 18. - 21. 10. 2022, který už byl Italům Ing. Káčerem při mailové komunikaci avizován a oni ho

přislíbili. Konečný termín bude oficiálně oznámen na webových stránkách ČSCHMS.

Ad 7)  Velkým tématem byla účast na výstavách v roce 2023. P. Nový se zeptal na možnost účasti

piemontských  zvířat  na  výstavě  Země  živitelka  v  Českých  Budějovicích.  Tato  možnost  bude

zkonzultována se svazem a v případě potvrzeného zájmu dále řešena. Největším tématem však byla

účast  zvířat  na  NVHZ 2023 v Brně.  Ing.  Káčer  a  rodina Nových apelovali  na ostatní  o  nutnosti

uspořádat alespoň jeden soutěžní šampionát (např.: v kategorii starších jalovic). Tento požadavek se

však u většiny chovatelů nesetkal v kladnou odezvou. Ing. Dobeš navrhl možnost svézt zvířata, která

by mohla jít na výstavu na centrální shromaždiště (cca měsíc před výstavou) a zde zvířata na výstavu



     

připravit (dát jim jádro a naučit je vodit). Ing. Dobeš také navrhl, že by náklady na svoz a krmné dny

mohl spoluhradit (nebo uhradit) svaz z klubových peněz jako finanční pobídku pro účast na výstavách.

Dále se k této problematice vyjádřil  Ing. Káčer,  který řekl,  že by měla být  připravena výzva pro

chovatele s tématikou účasti na výstavách. Zde by uvedli,  kolik a jaká zvířata  mohou na výstavu

poskytnout. Až budou známy počty zvířat, mohou se oslovit chovatelé, kteří mají pro udané množství

zvířat prostory a kteří by byli ochotni se o cizí zvířata nějaký čas postarat. Také se musí najít člověk,

který bude ochoten, naučit daná zvířat vodit.

Ad 8) Diskuse neformálně probíhala během celého jednání a všechny konstruktivní připomínky byly

zaznamenány  do  tohoto  zápisu.  Později  se  k  jednání  připojil  také  majitel  farmy  p.  Peška,  který

všechny přítomné přivítal, s každým si popovídal o jeho chovu a chovatelských plánech a následně

pozval osazenstvo na prohlídku své farmy, výkrmu býků, jatek a nově vznikající bourárny. 

Jednání ukončil Ing. Novák, který všem poděkoval za účast a připomněl důležitost účasti na výroční

členské schůzi 21. - 22. 9. 2022 ve Skalském dvoře, kde se bude hlasovat o změně stanov.

Na závěr proběhla prohlídka farmy a zvířat v chovu pana Pešky. V rámci této prohlídky bylo možné

zeptat se Ing. Dobeše (inspektora svazu) na hodnocení plemenných zvířat, na posuzování končetin a

na vysvětlení jednotlivých parametrů, které se vyskytují v hodnotících kritériích.

 

V Seleticích dne 16. září 2022

Zapsala: Ing. Eva Nová

Ověřil: Ing. Zdeněk Novák
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