
 

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene dexter 
ze dne 15. 10. 2022, Ročov 

  

Jednání klubu zahájil v 10:25 předseda klubu Karel Roden. Přivítal přítomné chovatele a 

zaměstnance Svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 33 osob z toho 13 řádných členů 

ČSCHMS s právem volit/hlasovat. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 

Program jednání: 
 

1. Zpráva z výroční členské schůze ČSCHMS konané 22.9.2022 

2. Zpráva ze zasedání Rady plemenné knihy konané 25.8.2022 

3. Výstavní činnost (Země živitelka 2022, Národní výstava ČSCHMS Brno 2023, Země živitelka 2023) 

4. Revize šlechtitelského programu plemene Dexter 

5. Diskuse, různé 

    přestávka na oběd 

6. Praktická ukázka přípravy zvířat k předvádění (fixace, vodění atd.) na chovu p. Žďárského 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zpráva z výroční členské schůze ČSCHMS konané 22.9.2022 

Luboš Žďárský krátce seznámil přítomné o průběhu výroční členské schůze a o změnách ve stanovách 

ČSCHMS a odkázal se na zápis z VČS, který byl všem členům Klubu zaslán před konáním Klubu. 

 

2. Zpráva ze zasedání Rady plemenné knihy konané 25.8.2022 v Českých Budějovicích 

     Na radě byly diskutovány dvě zásadní otázky a to: 

- řešení výstavnictví do budoucna 

- propagace plemene dexter 

    Členové rady se shodli na dvouletém cyklu klubových výstav, které by se konaly vždy v lichém roce 

v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. To znamená počínaje rokem 2023. 

V sudém roce zajistíme pouze expozici dextrů. 

 

3. Výstavní činnost (Země živitelka 2022, Národní výstava ČSCHMS Brno 2023, Země živitelka 2023) 

 

Rovnou proběhla diskuse na toto téma: 

Luboš Žďárský: v letošním roce byla nedotažená propagace, chtělo by používat jednotné klubové 

oblečení s logem Klubu dexter. Vzhledem k letošní účasti není záruka, že budeme schopni udělat 

výstavu, kde by byly zastoupeny všechny kategorie v minimálním počtu 3 ks zvířat v každé kategorii. 

Proto Rada PK DX navrhuje uskutečnit „přehlídku“ mladých býčků a pozvat posuzovatele z Anglie nebo 

Dánska a všechny inspektory ČSCHMS, aby si ujednotili standard plemene dexter. 

 

Karel Roden: dále upřesnil, že by se jednalo o býčky do stáří 14 měsíců, aby se dali porovnávat, každý 

den předvedení, ostatní kategorie jenom v zastoupení, kráva + tele, jalovice, chovný býk.  

      Stánek by byl zapůjčený od Výstaviště, zatím ho nebudeme kupovat, uděláme ale pěknou novou reklamu         

      na které bude pouze propagace našeho klubu. 

 

Adolf Loos: k výstavě patří košile, jako úcta k výstavnictví, každý chovatel si ji kupuje sám, objednává 

se to společně. 

 

 

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

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



Soňa Tichá: má být výstava už v dubnu 2023 v Brně (odkazovala se na tajemnici Vydrovou, která v ČB 

pronesla při komentovaném předvádění, že očekává, že chovatelé dextrů uspořádají soutěž), zvířat je 

přece dost, bylo by dobré vystavovat i jiné kategorie např. jalovice 

 

Luboš Žďárský: zvířat je možná dost, otázka v jaké kvalitě a kdo je přiveze 

 

Miloš Šedivý – poděkoval vystavujících a pochválil děvčata z farmy Tichý, paní Matějčkovou a pana 

Žďárského, za obětavou práci při zajištění expozice dextrů po celou dobu Výstavy ZŽ: do budoucna je 

potřeba lepší stánek, lepší propagace Klubu, stánek kam chodí návštěvníci pro informace o plemeni 

Dexter, nesmí být plný lidí, kteří tam nemají co dělat.  

O oblečení se musíme dohodnout ještě dnes, rovnou říct, jestli košile, jaké, kdo to zařídí a kdo to platí. 

 

Miroslav Zezulka: Dexter je hobby plemeno a Výstava v Brně je pro profi návštěvníky. Měla by tam být 

prezentována nejlepší zvířata, perfektně nachytaná. V ČB je pro hobby návštěvníky, máme tam větší 

prostor pro prezentaci zvířat, můžeme tam vzít různé kategorie, třeba i volky nebo křížence. 

Reklama také navrhuje vyřešit hned, máme již logo, máme webové stránky, udělat košile, které si 

zakoupí chovatelé, dořešit propagační materiál, důležité je nachystat zvířata a nedělat ostudu. 

 

Michal Janda: ohledně vystavovaných kategorií si musíte ujasnit, zda budete chtít dělat výstavu 

plemenných zvířat, nebo jatečného skotu? 

 

 

Hlasování 

1. bílé košile s krátkým/dlouhým rukávem a logem na kapse a na límečku, které se budou používat na 

předvadišti 

PRO 13 → realizace odsouhlasena jednomyslně 

 

2. polokošile nebo trička v tmavě modré barvě s logem 

      PRO: 9, proti: 4,  zdržel: 0 → realizace odsouhlasena 

 

3. V ČB přehlídka (při ZŽ 2023): býčci, jalovice, 

expozice: plemenný býk, kráva s teletem, volek 

PRO 13 → odsouhlseno jednomyslně 

 

      V případě, že někdo vlastní křížence a bude ho schopen předvést a okomentovat, může být také zařazen   

      do expozice. 

Na Zemi živitelku 2023 přislíbili dodat zvířata: 

Žďárský, Roden, Tichý, Černý, Kuzl, Matějčková, Šťástková, Zezula, Šedivý, Martinek 

 

     NVHZ v Brně 4/2023 - kategorie v závislosti jaké budou vyhlášeny Svazem 

     účast přislíbili: Martinek, Žďárský, Matějčková, Tichý, Šťástková 

 

Luboš Žďárský vyzval přítomné, aby poslali pěkné fotky v dobré kvalitě, které se použijí pro výrobu 

propagačních materiálů Klubu.   

 

 

Přestávka na oběd. 

 

Změna programu: 

 

4. Praktická ukázka přípravy zvířat k předvádění (fixace, vodění atd.) na chovu p. Žďárského 

Účastníci se přesunuli do Úlovic na chov pana Žďárského, kde proběhla praktická ukázka nasazování 

ohlávek, fixování, vodění býčků. Tuto ukázku předvedl úspěšný chovatel plemene limousine pan Adolf 

Loos s Farmy Kateřina. Inspektor pan Michal Janda na 7 ks býčků, cca 20 měsíců starých, okomentoval 

lineární hodnocení a poukázal na rozdíly mezi jednotlivými zvířaty. 



 

5. Revize šlechtitelského programu plemene Dexter 

Přítomní dále diskutovali nad současnou verzí šlechtitelského programu plemene dexter. 

Členové Rady plemenné knihy mají za úkol z podnětů vypracovat návrh změny šlechtitelského programu 

a předložit je na příští jednání klubu k odsouhlasení. 

Návrh změn: 

- uchovňování býků ve stáří 12 – 36 měsíců 

- před vlastním výběrem musí být zaslána přihláška k odchovu býka u chovatele, včetně hotového DNA 

  a musí mít nasazen nosní kruh 

- při výběru býka pro plemenitbu musí být předveden inspektorovi na vodící tyči za nosní kruh nebo na      

   ohlávce 

- výška těla – ideální je 5 bodů 

                   - musí dosáhnout minimálně 4 body (3 a méně je vylučující) 

                   - pokud bude výška 9 – 10 bodů, odečte se na užitkovém typu za 9 - 1 bod a za 10 - 2 body 

             - maximální povolená výška v den výběru je 118 cm  

- hmotnost – minimálně 4 nebo 5 bodů, upřesní se po převážení a revizi již uchovněných žijících býků 

- zrevidovat Chovný cíl (zlepšovat mateřské vlastnosti, vyřazovat s chybami v barvě, zlepšit motoriku   

   pohybu) 

- matky plemenných býků – dodržovat bonitaci po 1. a 3. teleti, podle získaných dat nastavit parametry 

- posoudit vhodnost možnosti uchovňování býků u majitele 

 

 

Úkol pro Radu plemenné knihy: vyhodnocovat data kontroly užitkovosti a informovat o tom chovatele. 

 

6. Diskuse probíhala u jednotlivý bodů programu 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Žďárská   

   

Ověřil: Karel Roden 
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