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Angus show má za sebou první ročník
Letošní výstava Země živitelka, která proběhla na přelomu srpna a září v Českých Budějovicích, zažila premiéru akce významné zejména pro chovatele masného skotu.
Tou byla jihočeská Angus show, neboli soutěžní přehlídka skotu plemene Aberdeen angus.

Organizace pr vní Angus
show se ujal společně Český svaz chovatelů masného
skotu sdružující v České republice zhruba stovku chovatelů plemene Aberdeen angus
a Asociace chovatelů Angus
. Plemenný skot černé barvy
na českobudějovické výstaviště přivezlo dvanáct chovatelů . Návštěvníci výstavy si
tak mohli prohlédnout téměř
pět desítek plemenných zvířat, od nichž jak je známo, je
získáváno to nejlepší maso.
Většina z nich se účastnila
i soutěžní přehlídky, která se
uskutečnila v pondělí 3. září.
Nejdůležitějšího úkolu,
tedy samotné bonitace zvířat, se zhostil irský odborník na toto plemeno a taktéž
chovatel Leo McEnroe, který
si dal na své práci důkladně záležet. Celou přehlídkou
provázel diváky ředitel svazu
Ing. Kamil Malát.

Dvacetiletá tradice
Chov plemene Aberdeen angus (AA) má u nás již víc
než dvacetiletou historii a je
jedno z nejpočetnějších masných plemen, které se v České
republice chovají. Nejčastěji se
s ním můžeme setkat na jihočeských pastvinách. Plemeno
se chová jak v černé formě, tak
i v červené variantě, přičemž
všechna zvířata jsou bezrohá.
AA je plemenem, které se vyznačuje nejlepší kvalitou masa
a jeho mramorováním, proto
je oblíbeným skotem v celé Evropě i zámoří. V současnosti
se u nás tomuto plemeni věnuje zhruba stovka chovatelů
a v plemenných knihách je
zapsáno na šest tisíc krav a jalovic. V kontrole užitkovosti
(KU), kterou vykonává svaz, je
zahrnuto více než 4 000 zvířat.

V rámci KU se sledují zejména
růstové parametry, čili hmotnost telat ve 120 a 210 dnech
a ve stáří jednoho roku. Eviduje se taktéž hmotnost při narození. Odchovny plemenných
býků ročně sledují kolem tří
stovek býků AA, kteří jsou následně vybráni do plemenitby.
V České republice se chová
180 tisíc krav v systému bez
tržní produkce mléka. Zhruba
25 tisíc krav z tohoto počtu je
zařazeno do systému KU a plemenných knih, kde plemeno
AA patří spolu s plemenem
Charolais do trojice nejvíce
rozšířených masných plemen.

Telata
Po třech propršených dnech
na českobudějovickém výstavišti se v pondělí 3. září
konečně na obloze objevilo
sluníčko, louže v předvadišti
vyschly, a tak se mohla zvířata i vodiči naplno pustit
do dlouze očekávané soutěžní
přehlídky. Jako první dostaly
v předváděcím ringu šanci
telata, která soutěžila ve dvou
kategoriích. V kategorii starších telat byla předvedena
tři zvířata narozená v období
od prosince 2011 do ledna
2012. V kategorii mladších
telat pak bylo předvedeno
sedm zvířat narozených v rozmezí března až května 2012.
Z obou kategorií byly vybrány dva nejlepší kusy, které
postoupily do následujícího
finále. Po té co se bonitér detailně seznámil se všemi finálovými zvířaty, určil jedno
jako šampióna telat a ocenil
také zvířata na prvních třech
místech. Pěkné třetí místo
v kategorii telat obsadil býček
Venda z Rančic od chovatele
Ing. Milana Šebelky z Rančic. Tomuto zvířeti bonitér

vytknul pouze nedostačující
utváření hřbetní linie. Druhé
místo obsadil býček Vašík Pavas ze společnosti Šumavský
angus spol. s r. o. Soběsuky.
Podle rozhodčího se jednalo
o tele s velmi dobře utvářeným tělem, ale o něco horší
kvalitou končetin. První místo pak získala červená jalovička Viola z Pěčína od chovatele
Vladimíra Lepši. Ta nadchla
bonitéra ideálním tvarem hlavy a velmi dobrým feminním
výrazem. Šampionem této
kategorie se stal býček Mewil
Unikát 55Z, jehož majitelem
je společnost M.I.L.O.S. Inc.
ČR Těšinov. Tento býček podle rozhodčího nejlépe odpovídal typu plemene, má velmi
pěkně utvářenou hlavu, a též
jeho kapacita a vyrovnanost
jsou na velmi dobré úrovni.

Rezervní šampion a absolutní šampionka přehlídky Angus show

čtyři kusy, které bojovaly o titul šampiónky.
Třetí místo obsadila jalovice Uma Red z Ostrého, jejímž
majitelem je Farma Kozák,
s. r. o. Této velmi pěkné jalovici vytknul rozhodčí pouze

Byla ohodnocena jako typická
představitelka plemene s velmi dobrou tělesnou stavbou,
avšak trochu horší v partiích,
kde se nachází nejkvalitnější
maso. První místo obsadila jalovice Uma z Rantířova

hřbetní linií a dobrým osvalením. Jako šampiónku v kategorii jalovic Leo McEnroe
určil red agnusku s názvem
TINA Red z Pěčína pocházející z chovu Vladimíra Lepši.
„Je to velmi pěkná jalovice, typická představitelka plemene.
Velmi pěkné utvářené hlavy,
vynikající hřbetní linie, šířka, hloubka a rovněž tělesná
stavba a utváření končetin, to
jsou důvody, proč je toto zvíře
nejlepší,“ vysvětlil bonitér.

Mladé krávy

O kvalitě soutěžících zvířat rozhodoval irský bonitér Leo McEnroe

Jalovice
Jalovice byly v soutěži rozděleny podle věku do tří kategorií. Z celkem čtrnácti zvířat
postoupily do finále pouze

trochu horší nasazení ocasu.
Na druhém místě se umístila
jalovice Mewil Pride Love 60X
od chovatele Ing. Miroslava
Vráblíka z Trhových Svinů.

od chovatele Ing. Vladimíra
Šaška z Rantířova. Podle rozhodčího je to vyrovnaná jalovice s velmi dobrou délkou
těla, velmi dobře utvářenou

Další soutěžní kategorie patřila prvotelkám a kravám
na druhém teleti, které byly
předváděny zároveň se svými
telaty. V ringu se utkalo pouze
pět zvířat, přičemž mezi nejmladší a nejstarší plemenicí
v této kategorií byl téměř roční věkový rozdíl. Třetí příčku
obsadila plemenice Renata
z Kvaslic pocházející z chovu Zdeňka Nejdla z Kvaslic.
„Toto je nejvyšší kráva ze
skupiny a je rovněž nejstarší. Osvalení ve hřbetní partii
není zcela ideální, ale i tak
je to velmi pěkná plemenice,“ poznamenal rozhodčí.
pokračování na str.11
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Váš úspěch je i naším úspěchem, říkají na Salaši
Počátek září je pro chovatele prasat a obchodní partnery společnosti Plemenářské služby
Otrokovice a.s. tradičně spojen s návštěvou inseminační stanice kanců na Salaši u Velehradu.
I letos, 6. září, se zde konala veřejná přehlídka plemenných kanců s ukázkou toho nejlepšího
z genofondu, kterým je zdejší pracoviště trvale pověstné.

Zprvu ráno pošmourné počasí se vylepšilo a přibylo
i sluníčka, které početnému
auditoriu sledujícímu opět
hodnotný program přehlídky zpříjemnilo podívanou.
Příprava plemeníků byla
opět pečlivě připravena výborně sehraným kolektivem
pod vedením hlavní šlechtitelky a vedoucí pracoviště
Ing. Aleny Otáhalové.
V nabídce zde mají pro chovy výhradně čerstvé inseminační dávky od devíti plemen
a celkem 4 typy ředidel podle
doby použitelnosti. Pro chovatele je důležitá informace,
že zde nedělají žádné dávky
do zásoby, ale jen na objednávku vybraného kance a typu
ředidla. A jak ukázal více než
tříhodinový program přehlídky, je zde z čeho vybírat, neboť
stanice na Salaši je známa vynikajícím standardem kvality
zdejších plemeníků a jejich inseminačních dávek. S chovateli
tu pracují individuálně, takřka
v rodinné atmosféře, vždy s radou a pomocí když je třeba

Kanec syntetické linie Hybor 1836 z chovu Svornost Těmice a.s.v předvadišti.
Komentář přehlídky měla na starosti tradičně Ing. Alena
Otáhalová, vpravo doc.Ing. Josef Čeřovský, DrSc. a vlevo
Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

a stálým zajištěním materiálu
a pomůcek k inseminaci.
Přehlídku spolukomentovali vedle ing. Aleny Otáhalové jako hosté Ing. Miroslav
Rozkot, CSc. z Výzkumného
ústavu pro chov prasat v Kostelci n.O. a doc. Ing. Josef Čeřovský, DrSc. Oni i všichni
přítomní velice hodnotili, jak
kanci pěkně chodili a byli
vzorně připraveni. Nejvíce zaujali kanci syntetické popula-

ce 34, tato je nejvíce chovateli
žádána. Úspěch sklidil i kanec
Amperor 27, o přeštické prase
je stále zájem. Také se na Salaši nadále počítá pro naše
chovy s dánskou genetikou,
byli zde kanci vybraní přímo
dánským specialistou.
Letošní přehlídka se nesla
ve zde tradičně přátelské a bohatým občerstvením obohacené atmosféře, ke které patří
tradiční salašský kotlík plný

dobrého masa – jak jinak než
vepřového. A než přehlídka
skončila, poděkovala všem
přítomným vedoucí stanice
slovy: „Jsme tu pro vás a jsme
rádi, že objednáváte u nás
na Salaši. Chceme, abyste měli
co nejlepší výsledky a každý
váš úspěch je zároveň i naším
úspěchem. Uděláme maximum, kdo nás znáte, víte to“.
A dodejme, že všichni chovatelé využívající služeb zdejšího
pracoviště to dobře vědí, a to
je pro naše chovy prasat dobře.
-jurFoto: archiv ISK Salaš

Angus show má za sebou první ročník
pokračování ze str. 1
Na druhém místě se umístila red anguska Sofie Red
z Habří ze společnosti Statek
Mitrov, a. s. , která oslovila
bonitéra zejména dobře utvářeným vemenem. První místo
získala plemenice Radka Red
z Pěčína z chovu Vladimíra
Lepšy a šampiónkou v kategorii mladších krav se stala
plemenice Tonča Pavas ze
společnosti Šumavský angus
Soběsuky spol. s r. o. „Jedná
se o velmi vyrovnanou krávu,
která má pod sebou krásného a velmi dobře osvaleného
býčka. Je příkladem toho, jak
má správný angus vypadat,“
zhodnotil Leo McEnroe.

Starší krávy
Další soutěžní bitva se odehrála mezi pěti krávami na třetím
a dalším teleti. Na třetím místě
se umístila plemenice Mewil
Blackbird 12P ze společnosti
M.I.L.O.S. Inc. ČR Těšinov.
Druhé místo obsadila red agnuska s názvem Pavla Red
z Pěčína od chovatele Vladimíra Lepši. Této velmi dobré
plemenici rozhodčí vytknul
pouze horší utváření hlavy.
Jako první se v tomto kole
umístila plemenice Olga Pavas ze společnosti Šumavský
angus spol. s r. o. „Tato kráva
se přibližuje tomu, co známe

Přímo výstavně se choval kanec syntetické linie 34 Hybor
274 z chovu Svornost Těmice a.s.

majitele. Tento býk byl velmi
dobře osvalený a korektní, nicméně ne příliš velký, což bylo
hlavním důvodem, proč ho
Leo McEnroe umístil na druhou pozici. Krásné první místo získal plemeník Red Riis
Stryker 394 ET od Vladimíra
Lepšy, u něhož bonitér ocenil
vynikající délku těla a kvalitu
osvalení zejména v žádaných
partiích. Šampionem starších
býků se stal plemeník Runway
ET z chovu Ing. Josefa Dvořáka, který vyniká harmonií těla,
kompaktním rámcem a celkovým osvalením.

Šampioni výstavy
Šampionem kategorie býci do tří let se stal plemeník Tuscon ze společnosti Šumavský
angus spol. s r. o. Na fotografii je s majiteli Václavem a Helenou Silovskými

z irských pastvin. Je to typická
představitelka plemene Aberdeen angus,“ pochválil krávu
rozhodčí. Jen o něco málo lepší byla v této soutěži plemenice
Míla z Rančic z chovu Milana
Šebelky, kterou bonitér označil
za velmi vyrovnanou plemenici s krásným teletem.

Mladší býci
Býci byli v soutěži rozděleni
do dvou věkových kategorií
– býci do věku tří let a nad tři
roky, přičemž v obou skupinách mezi sebou bojovalo pět
zvířat. V kategorii mladších
býků do tří let obsadil třetí mís-

to plemeník Tango z Rančic 6X
z chovu Ing. Milana Šebelky.
Na druhém místě skončil plemeník Tbilisi J. E., který je
ve vlastnictví Zdeňka Nejdla
z Kvaslic. „Tento býk má trochu lehčí kostru a nižší tělesný rámec, ale je velmi dobře
osvalený a rovněž disponuje
velmi dobrými končetinami,“
poznamenal rozhodčí. První
příčku obsadil plemeník SKOT
z chovu Ing. Josefa Dvořáka
z Telecí, který vykázal nadprůměrnou úroveň osvalení. Titul
šampióna v kategorii mladších
býků však vybojoval plemeník
Tuscon ze společnosti Šumav-

Na závěr soutěžní přehlídky
Angus show byla do ringu přivedena všechna zvířata, která
získala ve své kategorii titul
šampiona. Rozhodčí po jejich

krátkém zhodnocení vyhlásil
rezervního šampiona a absolutního šampiona prvního
ročníku Angus show. Pozici
rezervního šampiona obsadil
býček Mewil Unikát 55Z, jehož majitelem je společnost
M.I.L.O.S. Inc. ČR Těšinov
a titul absolutního šampiona
přehlídky vybojovala jalovice
Tina Red z Pěčína z chovu
Vladimíra Lepši. „Obě zvířata
splňují nejlépe charakteristiky
plemene a jsou velmi dobře
osvalená, obzvláště v partiích,
kde se vyskytuje nejvíce ceněné maso,“ uzavřel bonitér
a dodal, že všechna zvířata
oceněná na Angus show považuje za vynikající představitele plemene Aberdeen angus,
čímž vzdal velkou poctu jejich
chovatelům.
Text a foto Lenka Nejdlová

ský angus spol. s r. o., který
je zároveň býkem s nejvyšší
prodejní cenou v české historii.
„Je to velmi vyrovnaný, dlouhý
a perfektně osvalený býk, který
si díky svoji korektnosti a stavbě těla toto ocenění zaslouží,“
řekl rozhodčí.

Starší býci
Poslední soutěžní kategorie
patřila starším býkům. V ní
obsadil třetí příčku plemeník
Rocky RED z Pěčína, jehož
majitelem je společnost Vetlabfarm s. r. o. D. Dobrouč. Na drruhé místo dosáhl 10,5 letý
plemeník Kanón Red ET téhož

Plemenice Míla z Rančic z chovu Ing. Milana Šebelky získala
titul šampionky starších krav

