
Zápis z jednání členské  schůze klubu chovatelů romanovských ovcí  
ze dne 18. ledna 2019, penzion Starý Dvůr 

 
Navržený program:  

1) Volba volební komise 
2) Volba zástupce Klubu na RPKO 
3) Návrh na změnu věkových a hmotnostních limitů pro výběr beránků do plemenitby (Šlejtr) 
4) Různé 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Předsedkyně přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání 
1) Volba volební komise – navrženi J. Šlejtr, L. Dobeš  

Pro: 6  
Návrh byl jednomyslně přijat 

2) Volba zástupce Klubu na RPKO  
Kandidáti M. Kvisová, J. Hála, odevzdáno 6 hlasů 
M Kvisová 6 hlasů pro, J. Hála 0 hlasů pro 
Zástupcem Klubu chovatelů romanovských ovcí na jednání RPKO byla zvolena paní M.Kvisová 

3) Návrh na změnu věkových a hmotnostních limitů pro výběr beránků do plemenitby (Šlejtr) 
K danému tématu proběhla diskuze všech přítomných členů klubu, každý měl možnost se 
vyjádřit.  
Z diskuze vyplynulo následující:  
PRO:  
- reálný výběr budoucích plemenných beránků probíhá u většiny chovatelů již ve věku okolo 
100 denního vážení, není tedy pravda, že by se berani chovatelem přebírali později 
- lze jednoznačně pozorovat trend snižovaní věku u beránků pro licentaci (doloženo statisticky 
z posledních let) 
- dobře odchovaní R beránci jsou velmi časní, tj. chovatelé mají potíže je již ve 100 dnech udržet 
ve stádě, protože jsou sexuálně aktivní a R ovce jsou asezonní 
- přítomní vyjádřili přesvědčení, že pro chov jsou významnější dobře odchovaní jedinci než kdysi 
licentovaní 12ti měsíční nepříliš dobře odchovaní berani se stejnou hmotností 
 Pan Dobeš seznámil přítomné s námitkami, které mu telefonicky předali někteří nepřítomní 
chovatelé.  
argument „4měsíční beran není dostatečně vyvinutý a pokud ho kupec hned pustí ke stádu tak 
se zarazí v růstu a to může následně poškodit obraz plemene jako celku“  
Diskuze přítomných – pokud je takový beran sexuuálně aktivní již od 3 měsíců a splňuje 
hmotnostní limit pro uznání do plemenitby je dostatečně vyvinutý. Navíc i v hypotetickém 
případě, že by se odehrál model uvedený výše, bude zisk z držení takového nadprůměrného 
berana. Genetická výbava takového berana bude totiž stejná a předá stejné geny na potomstvo, 
at bude v dalším období jeho držitel krmit či nekrmit. Pro jeho držitele dokonce může být i 
výhodou, pokud beran následně neporoste s takovou intenzitou, protože bude mít nižší náklady 
na KD.  
argument „ostatní chovatelé se budou snažit, aby měli také takto odchované beránky“  
Diskuze přítomných – toto je pouze pozitivní 
Každé rozvolnění podmínek pro produkci plemenných zvířat je přínosem, nechme trh, aby se 
rozhodl, co chce.  



Závěr: Klub požaduje, aby zástupce na RPKO přednesl požadavek Klubu na snížení věkové 
hranice pro licentaci R beránků na 4 měsíce věku. 
Hlasování: Pro 7  
Návrh byl jednomyslně přijat 
 
4)  
- Předsedkyně seznámila přítomné s odstoupením člena výboru pana Čihánka ze zdravotních 
důvodů. Zároveň výbor prosí, aby členové zvážili svoji kandidaturu k doplnění člena výboru, 
zejména ti z Vás , kteří by mohli pomoci s administrací webových stránek a umí pracovat s PC 
 
Předsedkyně seznámila přítomné s výzvou SCHOKu pro kluby ve Zpravodaji a konferenci 
v Kútech ohledně možnosti požádat o udělení Statusu země s minimálním rizikem proti scrapie. 
Klub chovatelů romanovských ovcí zvážil klady a zápory pro udělení statusu České republice 
země s minimálním rizikem proti scrapie a požaduje, aby zástupci SCHOK přednesli SVS 
stanovisko,  aby SVS jménem ČR o toto udělení požádala.  
Pro: 7                
Návrh byl jednomyslně přijat 
 
- Z následné, velmi přátelské debaty, vyplynul požadavek na seznámení chovatelů s legislativou 
ohledně přepravy a dopravních prostředků k přepravě ovcí.  

 

 

Zapsal: Jiří Turek 
Ověřil: Michaela Kvisová 

                                                                                                                                                 


