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Zápis z členské schůze 

Klubu chovatelů plemene shetlandská ovce 

dne 19.9.2020 v Kozákově v Libereckém kraji 

 

Přítomní členové:  Ing. Roman Cieslar 

    Bc. Marcela Wojnarová 

    Roman Wojnar 

    Roman Šantora 

 

Hosté:   Pavel Ráliš 

    Klára Blažková 

    Jana Voháňková 

    Jan Šurman 

    Ing. Milan Dvořák (zástupce SCHOK) 

    Václav Vrána 

 

1. Zahájení členské schůze 
 

Předseda Klubu zahájil schůzi ve 13 hod přivítáním všech členů i hostů v areálu 
Otakarovi farmy. 

Zároveň seznámil všechny přítomné s organizací a strukturou klubu: 

předseda  - Ing. Roman Cieslar 

místopředseda  - Roman Šantora 

administrace - Mgr.Kateřina Reifová (správce webu) 

 

Pořízením zápisu z členské schůze byl pověřen Roman Šantora. 
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2. Přijetí nových členů  
 

Na základě písemné přihlášky požádali o přijetí do klubu nový zájemci: 

 

EASTFIELD  a.s   - Pavel Ráliš a Klára Blažková (30 ks SHO) 

Jan Šurman       (10 ks SHO) 

Jana Voháňková      (  4  ks SHO) 

MUDr. Roman Tichý 

RNDr. Martin Tichý 

 

Přítomní zájemci byli požádáni o představení své chovatelské činnost a 
budoucích aktivit souvisejících s chovem shetlandské ovce. 

 

Hlasování pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Nový členové byli jednomyslně přijati do Klubu chovatelů shetlandské ovce. 

 

3. Plemenářská činnost 
 

Shetlandská ovce je uznaná SCHOK jako kombinované plemeno. 

Jako málopočetné plemeno se hodnotí stobodovým systémem, který ale 
neumožňuje dostatečně posoudit kvalitu vlny. 

Pokud přesáhne počet chovných zvířat v kontrole užitkovost 200 ks, bude nutné 
přejít na systém hodnocení podle plemenných hodnot. To by mělo v případě 
SHO tvořit hlavně vlna  -   množství (vážení vlny) a výtěžnost 

- jemnost, minimum mrtvých vlasů (pesíků) 

Ing. Dvořák vysvětlil, jak funguje hodnocení plemenných hodnot a princip 
nastavení Gaussovy křivky. 
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Členové klubu se dohodli na testovacím období, při kterém se chovatelé 
připraví na přechod na hodnocení plemenných hodnot a specifikuje se způsob 
odběrů i hodnocení vzorků vlny. 

Klub pověřil předsedu jednáním se SCHOK o financování a zajištění 
vyhodnocení zkušebních odběrů vzorků vlny chovných zvířat. 

Dále se členové domluvili na zjištění informací o hodnocení kvality vlny 
v zahraničí (Holandsku). 

 

4. Dovoz nového genetického materiálu 
 

Vzhledem k nízkému počtu chovných matek, na kterých se založil chov SHO 
v ČR, předseda klubu Ing. Cieslar navrhl pro rozšíření genetického materiálu 
dovoz chovné populace ze zahraničí.  

Členové klubu se rozhodli na návrh předsedy pro společný dovoz chovného 
ročníku v genotypu R1 z Nizozemí od chovatelky Betty Stickers v počtu cca 8 
jehnic a 2 berani. 

 

Hlasování pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Dovezená zvířata by se začlenila podle dovezeného počtu do chovů farmy 
Beskydy (beran a jehnice), Eastfield (beran a jehnice), biofarmy Přestání 
(jehnice), popř. do chovu p. Voháňkové (beran). 

 

5. Prohlídka Otakarovi farmy 
 

 Za slunečného počasí všichni absolvovali prohlídku farmy a chovného stáda 
SHO v krásném prostředí vrchu Kozákov.  

Členové klubu poděkovali Pavlu Rálišovi a Klárce Blažkové za poskytnutí zázemí 
k uspořádání členské schůze a velkou pohostinnost. 
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6. Zpracování shetlandské vlny 
 

Manželé Wojnarovi a Klára Blažková všem prezentovali výrobky z vlastní 
shetlandské vlny. Následovala diskuze o stříhání, třídění a zpracování vlny. 

Členové probrali své zkušenosti s ručním zpracováním shetlandské vlny, 
možnosti strojního spředení a došlo i na porovnání české vlny se zpracovanou 
vlnou dovezenou s Anglie. 

 

7. Diskuze 
 

Schůze byla ukončena volnou diskuzí, při které se probíraly zkušenosti členů 
klubu s pastevním odchovem, pasteveckými psi a dalšími chovatelskými 
problémy. 

 

 

 

 

Dne 19.9.2020 v Kozákově 

 

 

Zápis zapsal: Roman Šantora 

 

Zápis ověřil:  Ing. Roman Cieslar 

 

 

 

 

 


