
Zápis z jednání chovatelů plemene wagyu 
ze dne 9.11.2022, Dolní Sloupnice 

 
Prezenční listina je přílohou zápisu.  
 
Program jednání: 
• Prohlídka Gourmet krámku Na statku Jany a Michala Ferkových (www.prodejzestatku.cz) 
• Aktuální situace chovu plemene wagyu v ČR a výhled šlechtění pro další období (Josef 

Műller) 
• Zpráva o zapojení klubu do mezinárodní organizace World Wagyu Council (Jakub Tmej) 
• Účast na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 
• Komentovaná ochutnávka masa wagyu (Michal Ferko) 
• Diskuse, závěr 
 
Průběh jednání shrnuje článek publikovaný na webu ČSCHMS: 
https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3583 
 
 
Průběh jednání: 
1. Komentovaná ochutnávka masa wagyu – ze surovin dodaných chovateli připravila 
rodina Petra Krontoráda 
 
2. Aktuální situace chovu plemene wagyu v ČR a výhled šlechtění pro další období 
S pomocí prezentace předseda klubu Ing. Müller seznámil přítomné se základními 
informacemi o stavu populace WA v ČR a to včetně číselných údajů z KU a PK. V návaznosti 
na prezentaci vyzval přítomné chovatelé k diskuzi. Prezentace a debata se týkala zejména 
těchto témat: 

• Jedním z hlavních cílů českých chovatelů by měl být kromě produkce kvalitního masa 
také export plemenného materiálu do EU 

• Proběhla diskuse nad délkou zrání (závěr: není třeba maso stařit, 10 – 14 dní zrání ve 
visu je zcela dostačující)  

• V budoucnu debatovat nad selekčními kritérii a nastavení parametrů KUMP a zařadit 
např. sledování nových znaků (sledování protučnění přes skenování MLLT apod.).  

• Velký potenciál plemene v budoucnu (čistokrevná plemenitba i křížení) → pracovat 
na udržitelném rozvoji plemene.  

• Prezentace ke stažení zde: https://www.cschms.cz/novinka_download.php?id=3583 
 

 
3. Zpráva o zapojení klubu do mezinárodní organizace World Wagyu Council  
Jakub Tmej – představil práci Světové rady wagyu, která vznikla v roce 2015 
(www.worldwagyucouncil.com). WA klub se do této činnosti zapojil a právě zvolený 
zástupce seznámil s pomocí prezentace schovatele s hlavním posláním a principy fungování 
organizace: 

• Nové trendy – genomika a skenování protučnění, obchodní příležitosti, vytvořit 
pravidla pro mezinárodní výměnu dat populací  

• Dávají doporučení, ale nenařizují 

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

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

 



• Členský poplatek hrazen z prostředků ČSCHMS 
• Členství by mohlo zajistit garanci kvality zvířat a možnost exportu plemenného 

materiálu (embryí, býků případně jalovic) do zemí EU případně celého světa 
Závěr: Berou na vědomí a souhlasí do zapojení do mezinárodní organizace. 
 
Zamyšlení nad tím, jestli se ještě jedná o hobby nebo už o profi chovatelství WA? 
 

• soustavná práce na propagaci plemene  
• Farka – otázka spolupráce s výzkumnými ústavy 
• Bartoň (VÚŽV) – nabízí možnost spolupráce zjišťování kvality masa z pohledu růstu i 

jatečné výtěžnosti různých kříženců a porovnání s dalšími plemeny  
• Daniel Bureš – prezentace: Intramuskulární tuk v hovězím mase a jeho význam pro 

konzumentskou přijatelnost 
 
5. Účast na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 

• Termín 22.-26.4.2022 – klubový stánek, komentovaná přehlídka WA   
• Zvířata na výstavu připraví a dodají následující chovatelé, které přislíbili účast: p. 

Ficbauerová, p. Müller, p. Brádka 
• Předpokládaná kolekce: 1 – 2 býci, 2 krávy s teletem, 2 - 3 jalovice  

 
7. Diskuse, závěr 

• logo Klubu WA – Malát připravil na základě dohody s předsedou klubu návrhy a 
vyzval k diskusi. Závěr: Návrhy poslat v el. podobě řediteli na info@cschms.cz do 
20.12.. Ty budou podstoupeny členům Klubu WA k hlasování a z nich posléze vzejde 
vítězný návrh. Možné navrhovat také slogany.  

• Prohlídka Gourmet krámku na statku Jany a Michala Ferkových 
(www.prodejzestatku.cz) 

 
 

Zapsala: Pavla Vydrová 
Ověřil: Ing. Josef Müller 




