
Zamyšlení. 

 V letošním roce mě oslovili chovatelé SF, u kterých dělám kontrolu užitkovosti, abych jim pomohla 

vybrat dobré berany do jejich stád. Vzala jsem si výsledky KU a zjistila co by na konkrétním stádě bylo 

třeba zlepšit. 

Všechny stáda jsou v okolí Beskyd a stádo 400ks je chováno celoročně venku v nadmořské 

výšce  přes 600m n.m. Další stáda se chtějí zaměřit na zlepšení užitkovosti, hlavně přírůstku, 

plodnosti  a produkci plemenných zvířat. 

Projela jsem výsledky jehňat, CPH…a vybírala možná stáda, kde berany koupit. Po vytypování 

vhodných aukcí jsme z chovateli vyrazili na nákupy. První volba aukce v Žebčicích…( srovnání 

plemen SF, CH, OD) dobré výsledky, berani z vícečetných vrhů, nová linie, berani odchovaní na 

vojtěšce, vhodní od stáda s ustájením. 

Další elitní nákupní trh…Lysá nad Labem. Tam jsme odjeli s nepořízenou.  Po zkušenostech 

z minulých nákupů, kdy takto krásně vykrmení berani nepřežili ani do připouštění, jsme toto riziko 

nepodstoupili. Vypravili jsme se tedy na další nákupy do Vizovic. Tam jsme pár beranů 

nevykrmených nakoupili, i když je měl chovatel již zamluvené na stádo do Rožnovských kopců. 

Jsem zastáncem pastevního odchovu a nakupovat drahý tuk je snad zbytečné. Viz: 

Sval/tuk  - 34.7 /6.1         27.1 /5.1           27.8 /5.6            32.7 /6.1          33.3 /6.3   

Nový Knín    -  35.9 /6.5         37.9 /6.9          38.1 /7.1 

 Kdysi jsem se zaujetím poslouchala přednášky, jak  je důležité se připravit na dobu, kdy nebudou 

dotace a jedíné správné je odchovávat dvě jehňata od ovce za minimálních nákladů. Dnes mám pocit, 

že v chovu SF se vydali jiným směrem. Odchovat co nejtěžšího berana, ať se za draho prodá a 

nehledět na náklady, které musíme zaplatit. Z tohoto hlediska si vážím chovatelů Romey, kteří ovce 

pasou a hlavní starost je o kvalitu pastvin a objemné píce. 

 Projela jsem několik chovatelů v zahraničí, Dánsko, Holandsko, Německo.. a tam je situace trochu 

jiná. Cení si půdy a mají pro pastvu omezené plochy. Proto vybírají jehňata do chovu a tyto jdou 

z ovcemi na pastvu a zbytek je určen na porážku. Jatečná zvířata se zavřou do stáje a intenzivně se 

krmí, aby byly co nejdříve na porážce a za nejlepší cenu.  Pak se stává, že přijedou zájemci ze 

zahraničí a kupují jatečné kusy pro náš chov. V Anglii jsou berani pro výstavy a užitkový chov. 

Výstavní se od narození krmí a učí chodit na vodítku, užitkoví jsou na pastvě.  

Při vstupu do EU, ji ČR vyjednala podmínky velké botanické zahrady. Udržujeme krajinu a máme 

velké množství luk a pastvin, které z daleka nejsou využité. Intenzita zatížení je velmi nízká, je 

tedy potřeba vykrmovat ovce? Nebude ekonomičtější ovce pást a vykrmovat prasata?  

Co mám doporučit chovatelům SF, mají změnit plemeno? 

Byla jsem zvědavá na názory chovatelů, členů klubu SF kam směřují vývoj plemene. Zúčastnila 

jsem se schůze klubu v Seči. Byla to velmi zajímavá a poučná schůzka. 



Na minulých jednáních se probíral standard, užitkovost, propagace…V letošním roce se spíše 

jedná o likvidaci konkurence. Nevadí měkké spěnky, černé fleky, rohy…je třeba upravit výpočet 

CPH a zrušit malé stáda, které produkují plemenné berany. 

Kam až dojde výkrm? Aby byly přírůstky čím jak největší, někteří chovatelé nechávají jehnata do 

100 denního vážení zavřené, aby na pastvě nezhubly. 

Nevím kolik producentů pak vidí svá zvířata v dalších létech. Když jezdím kontrolovat plemenné 

berany, je zajímavé že vykrmení berani, kteří mají na aukci v 7 měsících kolem 80kg mají stejnou 

váhu i dalších letech. Růstová křivka je narušená. Berani odchovaní na pastvě mají na aukci 

okolo 50-60kg, ale rostou do 3 let a dožívají se vyššího věku. 

 V posledních létech už nezbývá moc stád kde se nekrmí. I moji osvědčení  producenti byli okolnostmi 

donuceni změnit technologie. Většina z nich stále tvrdí, že nekrmí jádrem, ale za zády mu stojí 

zástupce firmy Drcman a chválí ho, že je výborný odběratel a  vyrábí pro něho nové směsi 

s kokcidiostatiky..atd. Chovatel zčervená a odejde. 

 V Orlové 15.12.2011 

Daniela Dziková, Šlechtitelka SCHOK v ČR 

  

 


