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Fr. Němeček, starosta z Kurovic 
a předseda Svazu chovatelů dobytka v Přerově 

Svaz chovatelů dobytka 
 

Tak jako Svaz šlechtitelů rostlin má svou velkou 
úlohu v produkci rostlin, jest povolán Svaz chovatelů 
dobytka v Přerově k tomu, aby zasahoval do vývoje a 
zdokonalení naší výroby živočišné. Jeho úkolem jest 
pracovati nejen na výstavnictví, ale na zvelebovacích 
akcích všech druhů dobytka, koní, hovězího dobytka, 
vepřového dobytka, koz, drůbeže a drobného zvířectva. 

V tom směru zrcadlí se jeho praktická činnost a 
vyniká v prvé řadě výstavnictví přerovské, které jest 
jediné toho druhu v republice Československé. 

Zde opět se ukázala železná snaha po organisaci. 
Překonány všechny velké a mnohdy se zdály 
nepřekonatelné překážky techniky i mnohdy osobních 
hledisk, a dnes po řadě roků konstatují odborníci ten 
značný pokrok, který jest stále na postupu – materiálu 
špatného ubývá a dobrého přibývá. To se konstatuje v 
době nejvyšší hospodářské krise. Zde jest ta spasná 
myšlenka, která svítí jako maják na cestu budoucích snah 
ve zvelebování našeho chovu dobytka. Bez zpeněžování 
není odchovu. 

Dnes snahy Svazu chovatelů jsou všeobecně 
uznány a čile napodobeny. 

Přerovské výstavy pro chov dobytka pořádá Svaz 
chovatelů dobytka s okresním hospodářským spolkem, 

Zemědělskou radou a zemským zootechnickým ústavem, případně s jinými odbornými organisacemi šestkrát 
ročně v různých kombinacích, takže jest to vlastně 16-18 výstav za rok. Tyto výstavní trhy vyrostly z 
potřeby odbytu přebytku chovného materiálu, pro který nebylo místních kupců. Dále byl hlavní účel tržnice 
na Tratidlech v Přerově usnadniti kupcům domácím a hlavně cizím pohodlný nákup a snadnou expedici 
zakoupených kusů na místo určení. K tomuto účelu jsou v Tržnici velké prostory kryté, velké výstaviště s 
barierami, předvádišti, s kanceláří, telefonem, personálem svazovým, vahou, rampou a vlečkou. 

Na výstavě fungují vždy zvěrolékař, fotograf a personál od dráhy, který řídí expedici odesílaného 
chovného dobytka. Těmito zařízeními vyhovuje se nejúčelnějšímu pohodlí vystavovatele i kupujícího. 

Přerovské výstavní trhy jsou nejen poučením pro návštěvníky, ale i nejlepším místem zpeněžovacím, 
přerovské trhy udávají směr cen začátkem roku a případně tak k dobru chovatele je mění i během roku. 

Poněvadž na výstavní trhy přerovské přivádí se jen dobytek prodejný, nemají ony zpětný nepříznivý 
vliv na chov jako mnohé místní výstavy, které se opakují ročně; s počátku působí tyto místní trhy dobře, ale 
postupem času učiní zhoubu v obci i okolí tím, že se vyprodal nejlepší materiál, který měl sloužiti jako 
základ domácího chovu. 

Musí býti snahou vedoucích činitelů upraviti zavčas tento poměr mezi vlastním chovatelstvím a 
zpeněžováním odchovaného chovného dobytka. Bylo by si přáti, aby přerovské výstavní trhy, které mají tak 
velký význam, byly též vydatně podporovány finančně. Dnes jest situace taková, že Svaz chovatelů 
dobytka nese sám tíži celého podniku, podpory žádné nedostává a odměny musí z polovice vypláceti 
s hospodářským spolkem přerovským z vlastních peněz. 

http://www.rosmus.cz/
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Inž. Frant. Mervart 
úř. místopředs. Okr. hosp. spolku v Přerově, 

profesor vyšší hosp. školy atd. 

Mělo by se leccos upraviti a zdokonaliti na výstavišti, ale k tomu prozatím není prostředků. 

Hlavní efekt přerovských výstavních trhů jest 
ten, že regulují ceny chovného dobytka a pomáhají 
zpeněžiti přebytečný chovný materiál; průměrně se 
prodá na výstavních trzích přerovských asi 60% 
vystavených kusů. To působí dobře chovatelům i městu 
Přerovu. 

Svaz působí též směrem organisačním a 
výchovným. 

Obesílá cizí výstavy, vysílá své odborné znalce 
jako posuzovatele, zprostředkuje a radí domácím i cizím 
kupcům při nákupu plemenného materiálu mimo výstav, 
pořádá shony dobytka pro kupce, zasahuje činně do akcí 
zpeněžovacích, informuje Zemědělskou radu, Zemský 
úřad i ministerstvo zemědělství o všech důležitých 
zjevech v chovu dobytka. 

Pomáhá při různých akcích zvelebovacích: 
Zakládání pastvin, výběhů, spolků pro kontrolu 
užitkovosti, obesílání pastvin v horách a předhořích 
odchovem hanáckého dobytka. 

Vede v evidenci pokrok ve vlastní struktuře 
dobytka hanáckého tím, že při každé výstavě v Přerově 
měří všechny důležité části tělesné asi tak, jak se děje při 
plemenných knihách, aby byly zde jasné doklady pro budoucnost o pokroku v chovu hanáckého dobytka. 

Pořad výstavních trhů přerovských stanoví se počátkem každého roku na celé období roční a jest 
dekretován Zemědělskou radou. 

Výstavní trhy regulovány jsou výstavním řádem vyvěšeným v kanceláři výstavní; tento výstavní řád 
jest schválen zemským úřadem a Zemědělskou radou moravskou. 

Funkcionáři Svazu chovatelů dobytka v Přerově. Představenstvo: Viktor Stoupal, František 
Němeček, Jindřich Mackovík, Frant. Hrbáček-Vrla, Met. Fuksa, Jindř. Klobouk, Alois Prášil, Dr. Josef 
Verner a prof. Em. Vencl. 

Výbor: Dr. Jan Kytlica, Dr. Václav Raštica, Josef Panák, Leo-nard Mackovík, Metoděj Zapletal, 
Jaromír Zlámal, Jos. Skácelík, Ing. Frant. Ondráček, poslanec Jakub Haupt, Jos. Gazdík, Frant. Novotný, 
poslanec Jaroslav Bečák. 

Náhradníci: Tomáš Mackovík, Fr. Hrušák, Čeněk Roháč, František Nevřela. 

Revisoři: Dr. Jindř. Vybíral, Jos. Křížek a Frant. Kopecký. 

 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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