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Plemeno aberdeen angus vznikalo na 
počátku 18 století ve Skotsku. Jako 
základ sloužila domácí bezrohá ple-
mena zušlechtěná plemeny shorthorn, 
ayshire a guernsey. První písemné 
zmínky o bezrohém, černém skotu na 
území Skotska pocházejí z roku 1830. 
Tamtéž také byla roku 1842 založena 
první plemenná kniha. Bohužel roku 
1851 byla totálně zničena požárem 
a několik následujících roků veškerá 
dokumentace skomírala. Až roku 1857 
na základě požadavku chovatelů,  Mr. 
Edward Rawenscroft započal s obno-
vou tohoto dokumentu a první nové 
vydání plemenné knihy bylo připra-
veno k tisku v roce 1862. Byla vedena 
jako plemenná kniha bezrohého skotu 
a zahrnovala plemena angus a gallo-
way. Roku 1879 se patronkou vznika-
jící Společnosti bezrohého skotu stala 
sama britská královna. Teprve roku 
1884 se začal ve Skotsku ofi ciálně pou-
žívat název aberdeen angus, částečně 
také proto, že jej zakotvila ve svých 
dokumentech  Severní Amerika.
Souběžně se Skotskem, probíhalo 
šlechtění plemene i v Austrálii. Dne 
20. ledna 1824 přistála v Tasmán-
ském přístavu Hobart Town loď, ve-
zoucí osm černých zvířat. Ta se stala 
majetkem kapitána Patricka Wooda 

z Denni stoun, poblíž Bothwellu. An-
gus Society of Australia tato zvířata 
prohlásila za první, která se díky své-
mu typu podílela na vzniku plemene 
angus, jenž se formovalo v následují-
cích šedesáti letech. Chov Dennistoun 
Angus existuje dodnes a je považová-
no za nejstarší stádo, které je v Aus-
trálii kontinuálně chováno.
Právě Severní Amerika sehrála v his-
torii plemene významnou roli. Sice 
se dodnes vedou diskuze o tom, kdy 

a kde poprvé vstoupil angus na seve-
roamerický kontinent, ale opravdu 
doložený doklad o importu je z roku 
1860, kdy lord Southhesk prodal Siru 
George Simpsonovi, guvernérovi 
Hudson´s Bay Company v Montrealu, 
býka jménem Orlando a jalovici Doro-
theu. Dorothea byla vítězkou anglic-
ké Royal Show v roce 1859. Chovatelé 
v Severní Americe velice rychle rozpo-
znali potenciál bezrohého plemene 
angus a následovalo jeho rychlé roz-

šíření. Podle zákonů státu Illinois byla 
založena American Aberdeen Angus 
Association a když v roce 1886 vydala 
první vydání plemenné knihy, tato již 
obsahovala 5200 zvířat. Z nich 2398 
bylo vlastněno chovateli z USA, 2802 
bylo vlastněno v Kanadě nebo Skot-
sku a pocházela z 540 chovů. Kanada 
svou samostatnou plemennou knihu 
založila až v roce 1905. Od vzniku 
prvních plemenných knih byla regist-
rována zvířata černé barvy, přestože 
se v chovech příležitostně objevovala 
zvířata v barvě red. Později začali cho-
vatelé cíleně chovat červená zvířata 
(hlavně ve státech Oklahoma a Texas) 
a roku 1954 zde začala působit Red 
Angus Society.
Pozadu nezůstavaly ani ostatní země. 
Otago Daily Times (Auckland, New 
Zealand) ve svém vydání z 29. května 
1863 informují o přistání lodě T. E. 
Milledge, která na své palubě přivezla 
devět zvířat plemene aberden angus. 
Tři plemeníci a šest krav připlulo šťast-
ně z Glasgow po více jak čtyřicetiden-
ní plavbě.
Dnes je aberdeen angus nejrozšířeněj-
ší masné plemeno na světě. Dominuje 
v USA, Kanadě, v Jižní Americe (pře-
devším Brazílie, Argentina, Uruquay, 
Chile). Je nejpočetnějším masný ple-
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Aberdeen angusAberdeen angus

Obraz Davida Steella z roku 1884 – slavné stádo Ballindalloch 
plemene aberdeen angus. Zajímavé, jak se autor snažil vyjádřit 
charakteristické znaky plemene, které jsou ceněny dodnes: 
kvadratické hluboké tělo, výborné osvalení, malá klínovitá hlava, 
kratší končetiny

Aberdeen angus je moderní masné plemeno skotu geneticky bezrohé, plášťově černé nebo plášťově červené. Jeho 
devizou je snadné telení i vynikající mateřské vlatnosti. Maso se vyznačuje typickým mramorováním a specifi kou chutí.  
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menem na Novém Zealandu, je silně 
zastoupeno v Austrálii. V Africe pak 
v Zimbabwe a Jihoafrické republice. 
V Evropě je chováno v mnoha zemích 
– Velká Británie, Skotsko, Němec-
ko, Irsko, Česká republika, Dánsko,  
Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Norsko, 

Portugalsko, Rakousko, Maďarsko, 
Slovensko, Estonsko, Litva, Rumun-
sko. V posledních letech se plemeno 
rozšiřuje do bývalých zemí Sovětské-
ho svazu, především Kazachstanu 
a také Ruské Federace. Rozvoj ple-
mene především na severoamerickém 

kontinentu přinesl zvětšení tělesného 
rámce a sníženou produkci loje, kte-
rá umožnila výkrm býků do vyšší po-
rážkové hmotnosti. V devadesátých 
letech selekce velkých zvířat vrcholila 
a dosahovala až extrémních rozměrů. 
Býci SCR Lone Star, Grubbs MacKenzie 

a u nás známý Geis Gambler dosaho-
vali 175 cm v kohoutku a hmotnost 
přes 1600 kg. V současnosti je šlech-
těno jako plemeno středního rámce, 
s vysokým podílem nejcennějších mas-
ných partií (roštěnec) při zachování 
všech stávajících předností plemene.

Boxer Red z Pěčína – plemenný býk vydražený za rekordních 
250 000 Kč Foto Pavel Káčer

Vítěz národní výstavy v Tandil, Argentina 2011  Foto M. Vráblík

Charakteristika plemene a užitkovostCharakteristika plemene a užitkovost
Aberdeen angus je moderní masné 
plemeno skotu geneticky bezrohé, 
plášťově černé nebo plášťově červené. 
Řadí se k plemenům středního rámce.  
Dospělé krávy po třetím otelení dosa-
hují  hmotnosti 640 – 650 kg při ko-
houtkové výšce 136 až 138 cm, dospě-
lí býci váží v průměru 1000 – 1100 kg 
a kohoutková výška je průměrně 148 
až 150 cm. Jalovice tohoto raného 
plemene se popré telí ve 23 až 24 mě-
sících věku. Hlavní přednosti pleme-
ne je snadné telení, životaschopnost 
narozených telat, vynikající mateřské 
vlastnosti, výborná plodnost a pastev-

ní schopnost, dlouhověkost a v nepo-
slední řadě odolnost proti nepřízni-
vým klimatickým podmínkám. 
Plemeno se vyznačuje kompaktní tě-
lesnou stavbou s hlubokým středotru-
pím kvadratického tvaru s krátkými 
končetinami. Zcela bezkonkurenční je 
kvalita masa, pro kterou je plemeno 
aberdeen angus v celém světě uznáva-
né a žádané. Maso z jatečných zvířat 
se vyznačuje vysokým mramorováním, 
křehkostí, šťavnatostí a specifi ckou 

chutí. Příznivá je u poražených zví-
řat jatečná výtěžnost dosahující 61 % 
a vzhledem k jemné kostře i nízký po-
díl kostí v jatečně opracovaném těle 
14 až 16 %.
Průměrná hmotnost narozených býč-
ků je 37 kg, jaloviček 35 kg. Standard 
plemene pro hmotnost v 210 dnech je 
u býčků 280 kg a u jaloviček 250 kg, 
pro hmotnost v 365 dnech je 460 kg 
u býčků a 360 kg u jaloviček. Je poža-
dováno plášťové zbarvení, povoleno 
je bílé zbarvení od pupku k zádním 
nohám. Jakékoliv bílé zbarvení na 
dalších místech těla je vylučujícím 
znakem. Stejně tak rohy – vyřazují 
se zvířata s volnými rohy nebo jejich 
rudimenty.
Chovným cílem je zachovat stávající 
úroveň tělesného rámce, zvyšovat 
růstovou schopnost, udržet dobrou 
pastevní schopnost, snadnost tele-
ní a vynikající mateřské vlastnosti. 
Upřednostňovat zvířata s výborně 
osvalenou zádí, nadprůměrnou dél-
kou a hloubkou těla. Cílem je udržení 
ranosti plemene a jalovice poprvé te-
lit v 24 až 28 měsících.
Dobré parametry reprodukce a plod-
nosti jsou rozhodujícím předpokla-

dem ekonomiky chovu. Proto je cílem 
dosahovat odchovu 95 telat na 100 
krav základního stáda při mezidobí 
365 dnů.

Hmotnost kg

býci  

porodní 37,4

120 dnů 187,4

210 dnů 294,9

365 dnů 531,8

  

jalovice  

porodní 34,7

120 dnů 175

210 dnů 270,3

365 dnů 374,2

  

Průběh porodů %

snadné - bez pomoci (1) 97,4

snadné - s lehkou pomocí (2) 2,3

živě narozeno telat 97,2

Tab. 1 – Užitkovost plemene

Jatečné tělo aberdeen angus – 
výrazné osvalení cenných partií, 
tukové krytí, mramorovaná 
svalovina – ideální steakové 
maso  Foto archiv M. Vráblík

Vítězka Calgary show 2009
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Historie plemene v ČRHistorie plemene v ČR
Prakticky se chov plemene aberdeen 
angus v naší republice datuje až po roce 
1989. Skupina prvních nadšenců v říjnu 
1990 navštívila farmu rakouského cho-
vatele Hanse Mosenbachera, který na 
úbočích v okolí města Salcburk pásl stádo 
čistokrevných angusů původem z Kanady. 
Pro mnohé chovatele to byl zlomový oka-
mžik. Velkou roli při propagaci plemene 
sehrál Čechokanaďan Dr. Miloš Menhart, 
 který také stál u většiny importů plemen-
ných zvířat do České republiky. První do-
voz uskutečnila fi rma M.I.L.O.S. Inc., která 
dovezla první březí jalovice na farmu Tě-
šínov 22. listopadu 1991. Následovaly do-
vozy pro Vojenské lesy a statky Luboměř 
a ZD Lično. Celkem bylo z Kanady v letech 
1991-95 dovezeno na 800 kusů plemen-

ných jalovic. V této době se uskutečnily 
také importy z evropských zemí – Dánska 
a Německa. Právě dovozy z Německa se 
ukázaly jako nepříliš šťastná volba, pro-
tože Deutsche angus (plemeno vznikající 

v Německu od roku 1950 křížením do-
mácí populace převážně červenostra-
katých krav býky plemene aberdeen 
angus) vykazoval častý výskyt vylu-
čujících morfologických znaků (bílé 

odznaky, volné rohy). Plemeno aber-
deen angus si získávalo značnou ob-
libu a v březnu 1993 byla založena 
Asociace chovatelů plemene angus, 
organizace sdružující zájemce o chov 
tohoto plemene. Chovatelé plemene 
aberdeen angus vždy vynikali akti-
vitou a úsilím ke zlepšení a rozvoji 
plemene. Stanovením reálných se-
lekčních kritérií a především jejich 
dodržováním stále rostla užitkovost 
plemene i při rychlém růstu stavů. Vy-
užívání výsledků kontroly užitkovosti, 
práce s plemennými hodnotami a vy-
hodnocování lineárního popisu zvířat 
jsou základní prvky dosažených úspěchů. 
Plemeno získalo pevnou pozici v českých 
chovech a jeho popularita stále roste.

Kategorie Počet 

Krávy s podílem 50 % krve AA a více 34 477

Jalovice s podílem 50 % krve AA a více 31 814

Čistokrevné krávy AA 7 255

Čistokrevné jalovice AA 5 810

Stavy plemenných býků celkem 858

Stavy plemenných býků v KU 251

Počet chovů v KU 120

Počet krav v KU 3 953

Počet jalovic v KU 2 112

Počet chovů v plemenné knize 149

Počet krav v plemenné knize 4 212

Tab. 2 – Aktuální stavy zvířat

Mewil Red Zeus, první býk aberdeen angus odchovaný v ČR, jenž 
působí v zahraniční inseminační stanici  Foto Vít Čepelák

Chovatelská budoucnost plemene – Matyáš Novotný v soutěži 
juniorů na Národní výstavě v Brně 2015 Foto Karel Melger

Národní vítěz v kategorii jalovice Zoja Tegro (Brno 2015)
  Foto Karel Melger

Tradiční pochoutka na výstavách masného skotu – býk plemene 
angus na rožni Foto Karel Melger

Asociace chovatelů aberdeen angus, z. s. 
Ing. Ivo Chládek

Břínkov 15, 440 01 Louny
info@aberdeenangus.cz, www.aberdeenangus.cz

Český svaz chovatelů masného skotu 
Těšnov 17, 110 00  Praha 1

www.cschms.cz 
info@cschms.cz

Mezinárodní informační stránka plemene angus 
http://www.angusinternational.info/

Kanadská asociace chovatelů angusů 
http://cdnangus.ca/

Kontakty
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Zúročení chovatelské práceZúročení chovatelské práce
Od samého počátku chovu plemene 
v ČR se chovatelé zaměřovali na rea-
lizaci mimořádně kvalitního masa na 
našem trhu. Lídrem v této činnosti 
byla společnost M.I.L.O.S. Inc., která 
již v roce 1994 registrovala ochran-
nou známku Český angus a začala 
na trh dodávat uzrálé, vakuově ba-
lené maso označené touto znám-
kou. Postupně získala odběratele 
v nejlepších hotelech a restauracích, 
ale také u malých spotřebitelů. Uká-
zala tak cestu dalším chovatelům, 
kteří se aktivně pouštěli do fi naliza-
ce svého výrobku a začali dodávat 
maso na trh. Dnes pravidelně své 
zákazníky zralým masem z plemene 
angus zásobuje značný počet chova-
telů: farma Chvalšiny – Ing. Vlastimil 
Kamír, farma Rančice – Milan Šebel-
ka, farma Koňakov – Ing. Gustav Ko-
tajny, farma Lozice – Ing. Jiří Roubí-
nek, jatka Mitrovský Dvůr – Ing. Aleš 
Hatlák, Farmers s. r. o.- Luboš Bur-
koň. Šumavský angus, s. r. o.  Vác-
lav Silovský pak provozuje vlastní 
steakhouse (Soběsuky) a rychlé ob-

čerstvení Angus Burger (OC Olympia 
Plzeň). Žádné jiné masné plemeno 
nevěnuje tolik úsilí realizaci masa 
jako aberdeen angus.
Plemeno aberdeen angus je také 
v posledních letech jednoznačně 
nejúspěšnější plemeno v oblasti 
exportu plemenných zvířat, pře-
devším jalovic. Vývozy lze ročně 

počítat na stovky kusů a kupují-
cí přicházejí z mnoha zemí Evro-
py. Během posledních let exporty 
plemenných zvířat směřovaly na 
Slovensko, Ukrajinu, do Německa, 
Švýcarska, Estonska, Litvy, Rumun-
ska, Maďarska, Bosny a Hercegovi-
ny, zástav určený pro výkrm pak do 
Chorvatska, Slovinska, Španělska, 
Turecka a nově také do Itálie, která 
nakupuje i jatečná zvířata, stejně 
tak jako Rakousko a Německo. Za 
nejvýznamnější exportní úspěchy 
lze považovat vývoz 95 plemenných 
březích jalovic do Bosny a Hercego-
viny, na kterém se podílelo devět 
chovů z České republiky, a prodej 
býčka Mewil Zeus, který byl umís-
těn do inseminační stanice němec-
ké společnosti Masterrind a jeho 
dávky jsou nabízeny po celém Ně-
mecku. Plemenné jalovice se dobře 
prodávají i na domácím trhu a ka-
ždý rok přibývají nové chovy čisto-
krevného anguse.
Špičkou šlechtitelské práce je přípra-
va plemenných býčků. Po absolvová-

ní testu a základního výběru jsou 
většinou býčci nabízeni k prodeji 
v aukcích. Jistě není náhodou, že ti 
nejlepší dosahují při prodejích velmi 
dobrých cen, v mnoha případech re-
kordních. Již v roce 1996 byl prodán 
plemeník Mewil King Erik za 176 tisíc 
korun. Tento rekord byl překonán 
v roce 2011 býkem Tuscon z Telecího, 
který se vydražil za 231 tis.Kč. V roce 
2016 pak rekordní částka za vydra-
ženého býka padla celkem třikrát. 
Rekordní dražební ceny postupně 
dosáhli býci Asterix Top angus (235 
tisíc Kč), Brit Red z Pěčína (240 tisíc 
Kč) a dosud nejvyšší ceny v ČR při 
dražbě plemenných masných býků 
dosáhl Boxer Red z Pěčína, který byl 
vydražen za 250 tisíc korun. Tito re-
kordmani, spolu s býkem Bůh z Pě-
čína (vydražen za 228 tisíc Kč) tak 
tvoří pětici nejlépe prodaných býků 
všech masných plemen. Statistiky 
jasně říkají, že komerčně nejúspěš-
nějším producentem plemenných 
býků je chovatel Vladimír Lepša 
z Pěčína.

Počet kusů 120 dní 210 dní 365 dní Přírůstek v testu Přírůstek od narození Výška v kříži – 365 dní

288 202 kg 322 kg 546 kg 1677 g 1412 g 133 cm

Tab. 3 – Růstová schopnost býků aberdeen angus vybraných do plemenitby – rok 2015

T-bone steak z Anguse – gurmánský 
zážitek  Foto archiv M. Vráblík

Výstavnictví a mezinárodní kontaktyVýstavnictví a mezinárodní kontakty
Aktivity chovatelů se projevují 
i v oblasti výstavnictví. Chovatelé 
angusů se zúčastňují výstav již od 
roku 1995 (Přerov) a národních vý-
stav masného skotu od roku 1997 
(Svinčice). Na posledních národních 
výstavách je aberdeen angus nej-
početněji zastoupeným plemenem 
s velkým počtem vystavujících cho-
vů. Od roku 2012 Asociace chovate-
lů plemene angus pořádá speciální 
přehlídku na výstavě Země živitelka. 
Letos to bude již třetí ročník výsta-
vy nazvané Jihočeská Beef Show. Na 

takovýchto akcích je možné vidět na 
šedesát zvířat všech kategorií (tela-
ta, jalovice, krávy, býci), o jejichž vy-
soké kvalitě se kladně vyjadřují jak 
domácí, tak zahraniční odborníci. 
Již po mnoho let se chovatelé schá-
zejí při akci nazvané Angus tour. Při 
této příležitosti navštěvují účastníci 
chovy svých kolegů v České repub-
lice. Tour se koná vždy na podzim 
a umožňuje seznámit se s chovatel-
skými výsledky členů asociace hos-
podařících v různých částech naší 
země. 

Kontakty

Skotská asociace plemene aberdeen angus
Aberdeen-Angus Cattle Society
Pedigree House, 6 King’s Place,

Perth, Perthshire, Scotland, PH2 8AD
http://www.aberdeen-angus.co.uk/

Angus farma Pěčín
Vladimír Lepša

vladimirlepsa@seznam.cz

Mewil angus Těšínov
Ing. Miroslav Vráblík

mirek.angus@seznam.cz

Šumavský angus 
Soběsuky

angus97@email.cz

Tegro, s. r. o. 
Těšenov

vanek@tegro.cz

Národní vítěz v kategorii starší plemenní býci a šampion plemene 
Mewil Univerzal 112Z (Brno 2015)  Foto Karel Melger
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Od roku 2003 jsou chovatelé ple-
mene aberdeen angus členy evrop-
ské organizace Euro Angus Forum. 
Od tohoto roku navštěvují v hoj-
ném počtu všechny akce pořádané 
touto organizací a většinou jsou 
nejpočetnější skupinou účastníků. 
Vždy nejatraktivnější částí fóra 
jsou návštěvy chovů a možnost vi-
dět práci místních chovatelů přímo 
na jejich farmách. Angus Forum 
se v České republice konalo v roce 

2005 a zúčastnilo se ho 74 zahra-
ničních hostů ze 14 zemí. V roce 
2011 se čeští chovatelé aberdeen 
anguse stali členy světové organi-
zace tohoto plemene a navštívili 
dosavadní konané akce v Kanadě, 
Argentině a na Novém Zélandu. 
V roce 2017 bude světový angus 
kongres pořádat Velká Británie 
a pro mnoho chovatelů se nabízí 
šance navštívit řadu chovů v zemi 
původu tak úspěšného plemene.

Rozhovor s…Rozhovor s…
Ing. Ivo Chládkem, předsedou Asociace chovatelů aberdeen angus, z. s.Ing. Ivo Chládkem, předsedou Asociace chovatelů aberdeen angus, z. s.

Nedávno jste přijal místo 
předsedy Asociace chovatelů 
aberdeen angus, jak tuto funkci 
vnímáte a co plánujete během 
svého období udělat? 
Ano.  Předsedou asociace jsem se stal 
teprve v nedávné době – na výroční 
členské schůzi v dubnu loňského roku. 
Své působení ve funkci chápu jako 
pracovní záležitost. Byla před námi 
snad nejdůležitější úloha, a to převod 
asociace do souladu s nově platnou 
legislativou – zákonem č. 89/2012 Sb. 
Byly přijaty nové stanovy, nový jedna-
cí řád, byl změněn název a sídlo aso-
ciace. Je však nutno podotknout, že 
to není zásluha jednoho člověka, ale 
zásluha celé Rady asociace a potažmo 
všech členů, kteří se aktivně zapojili do 
přípravy a přijetí nových dokumentů.

A jaký vztah máte k Českému 
svazu chovatelů masného skotu? 
Asociace chovatelů aberdeen angus, 
z. s., má právní subjektivitu a je čle-
nem ČSCHMS. 

Raději červená nebo černá? 
Snad červená. I když skutečně na bar-
vě nezáleží, každý barevný ráz má 
svoje kouzlo, a tím i své příznivce. 

Je u nás skutečně doceněno 
mramorování masa známé 
u plemene aberdeen angus? 
Mramorování masa u plemene an-
gus není u nás stále doceněno. Má 
to snad své kořeny z dob předchá-
zejících, kdy se u hovězího masa  vy-
zvedávalo jeho tmavé zbarvení bez 
přítomnosti tuku. To bylo ale v do-

bách, kdy masný skot nebyl chován 
v dostatečných počtech a rozhodující 
podíl spotřeby hovězího masa byl ře-
šen z dojených populací. Vlastní mra-
morování masa má svůj rozhodující 
význam při  kulinářském zpracování 
masa, které si díky němu zachovává 
křehkost a šťavnatost.

Zkuste odhadnout směr šlechtění 
plemene  
Ve šlechtění je stále co zlepšovat 
a posouvat směrem kupředu. A pro-
tože se jedná o masné plemeno, 
bude se šlechtění v dalším období 
ubírat směrem zvyšování užitkových 
vlastností v masné užitkovosti,  např. 
zvyšování podílu masných částí JUT, 
a tím zvyšení výtěžnosti u jatečných 
zvířat, u plemenných zvířat je to 

otázka hodnocení osvalení jednotli-
vých partií (plec, hřbet, záď). 

Blíží se 3. jihočeská angus show – 
co tato akce pro české chovatele 
angusů znamená? 
Jihočeská angus show se stala již neod-
myslitelným svátkem chovatelů pleme-
ne aberdeen angus, kdy ti nejúspěšnější 
prezentují své výsledky chovatelské prá-
ce. Vždyť výstavnictví je nejlepší reklama 
a možnost vzájemného srovnávání 
chovatelského snažení mezi jednot-
livými chovateli. V neposlední řadě 
je to i ukázka chovaného plemene 
masného skotu širokému obecenstvu 
návštěvníků, včetně možnosti ochut-
návky špičkových výrobků, tak aby si 
je návštěvníci spojili s daným masným 
plemenem skotu.

Kontakty

Vetlabfarm, s. r. o.
Jakubovice

matejicek@ntgagri.cz

ZD Brloh
zdbrloh@raz-dva.cz

Angus farma Rantířov
Ing. Vladimír Šašek

vsasek@volny.cz

Angus farma Telecí
Ing. Josef Dvořák

Josef498@seznam.cz

Angus farma Rančice
Milan Šebelka

Milan.sebelka@quick.cz

Národní vítěz 2. jihočeské angus show Blelack Black Vesuvius K369, 
majitel Vetlabfarm, Dolní Dobrouč (rok 2014)
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Farma Vladimíra Šaška, Rantířov 
Ing. Vladimír Šašek hospodaří asi na 500 ha se svou rodinou na Jihlavsku v obci 
Rantířov u Výskytné nad Jihlavou. Část rozhohy tvoří lesní půda, 260 hekta-
rů je orných a asi 165 ha tvoří pastviny, kde se pase základní stádo asi 110 
černých krav. Základem stáda byla plemenná zvířata dovezená v roce 1994 
z Rakouska. Farma prodává plemenný materiál a provozuje také výkrm býků 
i jalovic. Každoročně produkuje také plemenné býky. Výstav se rodina pra-
videlně účastní i s nejmladším pomocníkem Matyášem, který již několikrát 
ukázal v soutěži Junior teamu, že je nejlepší vodič v ČR. V kategorii jalovic na 
Angus show v roce 2014 obsadila Zubajda z Rantířova třetí místo.

Farma Josefa Dvořáka, Telecí 
V okrese Svitavy v obci Telecí chová angusy Ing. Josef Dvořák. S chovem sko-
tu začal v roce 1992 a dva roky produkoval zástavová zvířata. Plemeno angus 
jej oslovilo v roce 1994, kdy dovezl z Dánska několik zvířat. Rozhodl se pro 
plemenářskou práci. Jeho dnešní základní stádo tvoří asi 70 krav, které pase 
zhruba na 170 ha trvalých travních porostů. Výstavy považuje Josef Dvořák 
za nedílnou součást chovatelské práce, proto se jich pravidelně zúčastňuje.

Farma Šumavský angus, Soběsuky 
Farma rodinného typu byla založena v roce 1997 nákupem deseti březích 
jalovic. V následujících letech došlo k výraznému rozšíření počtu zvířat na 
farmě. Dnes farma obhospodařuje asi 350 ha půdy a chová 400 zvířat. Far-
ma je  vedena v systému ekologického hospodaření. Jejím cílem je úspěšný 
odchov plemenných zvířat, chovatel se také pravidelně zúčastňuje výstav, 
posledním úspěchem byla dvě třetí místa na Národní výstavě hospodář-
ských zvířat v Brně 2015. 
Nedílnou součástí chovu je také zhodnocení v podobě nabídky kvalitního 
masa, farma provozuje také steakhouse, penzion a restauraci.

VETLABFARM, s. r. o. 
Ve vesničce Jakubovice na Orlickoústecku se nachází farma VETLABFARM 
s. r. o. Zde žijí a pracují Martin a Petra Matějíčkovi, kteří se před něko-
lika lety rozhodli uskutečnit představu své budoucnosti o chovu pleme-
ne aberdeen angus. 
Dnes vlastní pozemky, stáje a stádo anguských krav s býky, jež importovali 
ze Skotska. Jejich farma hospodaří na 120 ha TTP a 30 hektarech orné půdy 
v režimu konvenčního zemědělství a v základním stádě mají 90 krav. A tak 
mohou zájemcům nabídnout dostatek kvalitních chovných jalovic a ple-
menných býčků. 
Býk dovezený ze Skotska Blelack Black Vesuvius (ZAA 884) se umístil na prv-
ním místě na výstavě v Brně 2013 a stal se také národním vítězem druhé 
Jihočeské angus show v roce 2014.
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Angus farma Milana 
Šebelky v Rančicích 
Milan Šebelka začal znovu hospodařit 
po pádu komunismu na bývalé rodin-
né farmě v Rančicích, která se nachází 
asi 12 km od Českých Budějovic smě-
rem k Českému Krumlovu. 
Hlavní činností farmy je chov masného 
skotu plemene aberdeen angus. Toto ple-
meno se zde chová na pastvinách v čisto-
krevné formě za účelem produkce a pro-
deje kvalitních plemenných býků a jalovic. 
Dále se zde pěstuje obilí pro krmné účely 
a pícniny na orné půdě, součástí hospo-
dářství je i 10 ha lesa. Pro volné chvíle ro-
diny, ale i hostů farmy je zde vybudována 
stáj pro koně s venkovní jízdárnou a výbě-
hem, několik koní je určeno pro rekreační 
jízdu. Farma poskytuje také služby v ag-
roturistice. Na zemědělské usedlosti 
v Rančicích je možno strávit ve vkusně 
zařízených apartmánech dovolenou.

Tegro Těšenov
Tegro spol. s r. o. se sídlem v Těšenově v okresu Pelhřimov vznikla jako sou-
kromá zemědělská společnost koncem roku 1993. Společnost hospodaří na 
890 ha zemědělské půdy v Kraji Vysočina, což je 17 km od Pelhřimova smě-
rem na Telč v nadmořské výšce v rozmezí 540 až 670 m. 
Prioritně je společnost zaměřena na zemědělskou prvovýrobu a v jejím spek-
tru na živočišnou výrobu s vazbou na výrobu rostlinnou. Nosným progra-
mem společnosti je chov skotu, který je rozdělen na dvě oblasti. Chov dojnic 
s mléčnou produkcí plemene holštýn a chov krav bez tržní produkce mléka 
plemene aberdeen angus, kde se právem řadí mezi nejvýznamnější chova-
tele v ČR. 
Za vše mluví například titul národního vítěze v kategorii býků do tří let na 
Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně v roce 2015 a rovněž národní 
vítězství v kategorii mladých krav i jalovic.

ZD Brloh
Zemědělské družstvo v Brloze hospodaří v oblasti CHKO Blanský les 
v okrese Český Krumlov na výměře 1630 ha. Kromě dojného stáda ple-
mene holštýn se podnik zaměřuje na chov masných plemen skotu angus 
a masný simentál. Plemeno aberdeen angus chová od roku 1994. Po-
čtem matek základního stáda (160 kusů, z toho polovina v barvě red) 
patří mezi největší chovatele plemene aberdeen angus. Družstvo se za-
měřuje na produkci plemenných býků a v posledních letech je největším 
exportérem plemenných jalovic a býků plemene angus v ČR. Z Brloha 
pochází šampion plemene z národní výstavy Praha Letňany 2001 býk 
ZDB Gastronom 21G.

Farma MEWIL Těšínov
Miroslav Vráblík svůj chov založil v roce 1991 dovozem pěti jalovic aberdeen 
angus z Kanady. Farma leží v podhůří Novohradských hor v nadmořské výšce 
kolem 460 m. Farma MEWIL Těšínov do dnešních dnů odchovala přes 200 
plemenných býků, tři býci byli vybráni do inseminace. V roce 1997 byl farmě 
udělen titul První zemský chov plemene aberdeen angus.
Její rozloha je 87 ha a veškerou půdu tvoří pouze trvalé travní porosty. Roční 
úhrn srážek je okolo 710 mm.
Zvířata jsou celoročně venku, jedinou stavbou je plachtový seník, kde se 
skladuje seno. Šlechtitelská práce je postavena na rodinách plemenic, které 
prokázaly vynikající vlastnosti a přitom mají vysoké plemenné hodnoty. Jako 
otcové jsou využívání inseminační býci zámořské provenience (Premier Thor, 
Magic, Bold Leader, Sabre, Touch Down, T-K Blazer, El Tigre), v přirozené 
plemenitbě to byli v minulosti býci kanadští (Rito, Hamilton, Casey, Director). 
Miroslav Vráblík využívá také býky z kanadských embryí.  Ze stáda MEWIL 
pochází šampion plemene na Národní výstavě Brno 2015  býk Univerzál 112Z 
a národní vítěz kategorie mladých býků plemeník Artuš 1C.

Farma Vladimíra Lepši v Pěčíně
Rodinná ekologická farma, která se nachází v Pěčíně, je specializovaná na 
chov plemenných zvířat aberdden angus a masný simentál. Základní stádo 
čítá kolem 115 krav a je rozdělené na třetiny, podíl inseminací je asi 35 %. 
Farma hospodaří asi na 37 ha orné půdy a 255 ha trvalých travních porostů.
S chovem angusů začal zakladatel Vladimír Lepša v roce 2001 nákupem šesti 
kanadských krav. Dnes je na farmě bezmála 300 zvířat a red varianta je za-
stoupená ve stádě ze dvou třetin. „Dříve byl červená barva více žádána, dnes 
již zbarvení nehraje takovou roli, přesto se mi red angus líbí více,“ uvedl 
Vladimír Lepša, který se pravidelně účastní výstav, kde jeho zvířata obsazují 
obvykle několik příček na stupních vítězů. Na poslední Angus show v Čes-
kých Budějovicích v roce 2014 obsadil chov farmy Pěčín z šesti hodnocených 
kategorií pět prvních míst, jedno druhé a dvě třetí místa.

Zeus Red Tegro z Těšenova, národní vítěz 2015
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