25. výroční členská schůze
Asociace chovatelů plemene Angus, z. s.
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s., se sídlem Brloh 215, 382 06 Brloh, IČ: 60072121

23. 3. 2018, Penzion u Lyžaře, Hybrálec
Program:
1) Zahájení
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba mandátové a návrhové komise
4) Zpráva předsedy Asociace
5) Zpráva o finančním hospodaření Asociace
6) Rozbor růstových parametrů plemene AA – Karel Šeba
7) Nabídka Ing. Nejdla o možnosti vytvoření katalogu chovatelů – vložený bod
8) Vyhodnocení chovatelů za rok 2017
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr
1. Zahájení
Ing. Ivo Chládek seznámil přítomné s programem schůze. Zahájení 9:50. Schválení programu.
Hlasování: Jednohlasně schváleno.
2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Navrženi: zapisovatel: Vydrová P.,
ověřovatelé zápisu: Hromas J., Jungwirth V.
Hlasování: Jednohlasně schváleno
3. Volba mandátové a návrhové komise
Mandátová komise: předseda – Vráblík M. + Nejdl M., Lepša V.
Hlasování: Jednohlasně schváleno.
Návrhová komise: předseda – Šašek V. + Šebelka M., Šusta M.
Hlasování: Jednohlasně schváleno
Aktuálně přítomno: 31 řádných členů, 4 hosté, celkem 35 osob
4. Zpráva předsedy Asociace chovatelů plemene Angus
Ing. Ivo Chládek přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s činností Asociace za uplynulý rok (celá
zpráva je přílohou tohoto zápisu).
Závěr: Přítomní berou na vědomí.
5. Zpráva o hospodaření Asociace chovatelů plemene Angus
Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Václav Jungwirth. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 4176,79 Kč
(celá zpráva přílohou zápisu).
Hlasování: Jednohlasně schváleno.
6. Rozbor růstových parametrů plemene AA – Karel Šeba (prezentace je přílohou zápisu)
Diskuse na téma růstových parametr:
- Chládek: apel na přítomné chovatele prostudovat předložený rozbor a poslat na radu PK AA návrhy a
připomínky. Rada na základě těchto podnětů připraví úpravu šlechtitelského programu. Nová verze ŠP
AA bude odsouhlasena na jednání Asociace při VČS ČSCHMS v září 2018 (13. - 14. 9. 2018 na Hotelu
Skalský Dvůr). Chovatelé mohou zasílat připomínky k ŠP Ing. Chládkovi do 15.5.2018.
- Obecné záležitosti upraví v ŠP ČSCHMS, ale změny parametrů jsou v dikci Asociace resp. rady PK
plemene AA.
- Dopředu zveřejňovat termín rady PK, aby se mohlo zúčastnit více zájemců z řad chovatelů

- O termínech jednání rady PK budou nadále informováni všichni členové Asociace
- Rada PK AA se sejde do konce června 2018  na programu bude Jihočeská show a příprava ŠP
- Informace ředitele ČSCHMS k novele plemenářského zákona ve vztahu k evropskému nařízení
Závěr: Přítomní berou veškeré body diskuse na vědomí.
7. Nabídka Ing. Nejdla o možnosti vytvoření katalogu chovatelů
- základem katalog, který se vytvořil pro potřeby Jihočeské beef show 2014
(https://issuu.com/cschms/docs/prezentace_chovatelu_aa)
- využít podklady ze stávajícího katalogu a revidovat již zařazené prezentace chovů + zařadit nové zájemce
- apel na chovatele vytvořit text (popis farmy) a vybrat fotky v co nejlepším rozlišení
- návrh poplatku za zpracování do výše 5000 Kč/farmu za předpokladu verze v ČJ, NJ a AJ
- pdf verze katalogu bude zveřejněna na webu Asociace, katalogy se budou rozdávat při různých
příležitostech
- cílem je využít katalog při ZŽ (Jihočeské beef show 2018)
Závěr: Do 15. 5. 2018 zaslat podklady na info@cschms.cz (ředitel Kamil Malát), bližší informace a
podklady naleznete na webu: http://www.cschms.cz/index.php?page=pl_novinka&plid=1&id=2204
8. Vyhodnocení chovatelů za rok 2017
Chovatelům předána ocenění za umístění v následujících kategoriích:
- Množství vyprodukovaného masa na krávu v kategoriích do 20 krav, 21 - 50 a nad 51 krav
- Dosažení indexu celkové plemenné hodnoty - krávy
- Dosažení indexu plemenné hodnoty – plemenní býci
- Nejlépe hodnocený býk za exteriér při výběrech v roce 2017
Konkrétní ocenění jsou v příloze zápisu.
9. Diskuse
a) Angus tour 2018 (Rumunsko) – 2. 1/2 září 2018  podrobnosti budou zveřejněny na webu AA
b) European Angus Forum - Estonsko 2018 (levnější do 30.3.2018)  přihlašování individuálně, při
větší skupině se vyřeší letenka hromadně (http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2207)
c) Chovatelé ve výběrových komisích  viz příloha
d) „Sladění oka“  na chovu Ing. Šaška, 10. 4. 2018 od 10 hod
e) Zvýšení členského příspěvku Asociace od roku 2018 na částku 1000 Kč/rok aby byl dostatečný
finanční příjem na aktivity Asociace  vyčištění členské databáze od neplatičů, fakturace, splatnost k
30. 6. 2018 (č. účtu 1902002544/0600)
Hlasování: jednomyslně odsouhlaseno
f) Zapojení chovatelů AA do grantu NAZV (spoluřešitelé VÚŽV a ČSCHMS) o který se bude
v horizontu cca 6 týdnů žádat  součástí projektu by bylo „Sonografické měření MLLT“. Druhou
předloženou variantou je měření provádět službou přes Breedplan (více k tématu viz zápis z pracovní
schůze Asociace AA z 22. 3. 2018). Následovala rozsáhlá diskuse na toto téma.
Hlasování: Kdo je pro, aby se Asociace AA zapojila do grantu NAZV?
PRO 26, PROTI: 3, zdržel: 0
Závěr: V případě schválení podaného projektu NAZV souhlasí členové Asociace AA se zapojením
svých chovů do tohoto grantu, jehož součástí bude sonografické měření MLLT.
g) Nové reklamní předměty na ZŽ  chovatelé nahlásí požadavky na realizaci Ing. Chládkovi
h) Mobilní stan AA Asociace  kalkulace, realizace dle finančních možností
i) VČS ČSCHMS 13. - 14. 9. 2018 na Hotelu Skalský Dvůr
j) Ing. Valenta: navrhuje zrušit jako selekční kritérium výšku v kříži pro výběr býčků do plemenitby
 bude na písemnou žádost pana Valenty řešeno na radě PK (případné změny budou zapracovány do
nového ŠP a do podmínek pro odchov PB)
10. Usnesení
Ing. Šašek přednesl návrh na usnesení Asociace:
Členská schůze bere na vědomí:
-zprávu předsedy o činnosti za rok 2017

Členská schůze schvaluje:
- zprávu o finančním hospodaření Asociace v roce 2017
- složení komisí pro výběry PB
- zvýšení členského příspěvku na 1.000 Kč/rok a to od roku 2018
- podání žádosti o grant NAZV jehož součástí bude i sonografické měření MLLT
- způsob přípravy katalogu chovatelů plemene AA
Členská schůze pověřuje:
- Radu plemenné knihy AA přípravou nového šlechtitelského programu
- předsedu Rady plemenné knihy AA informovat všechny členy Asociace o termínu zasedání Rady
prostřednictvím e-mailu
Hlasování: Usnesení VČS jednohlasně schváleno.
12. Závěr - ukončení schůze Ing. Ivo Chládek ve 12:30 hodin.

Zapsal: Pavla Vydrová

Ověřil: Ing. Jan Hromas

Ing. Václav Jungwirth

Přílohy:
- zpráva předsedy Asociace
- zpráva o hospodaření Asociace
- prezentace: Rozbor růstových parametrů plemene AA (Karel Šeba)
- výsledky soutěže za rok 2017
- výběrové komise na rok 2018/2019
- prezenční listina

Zápis
z pracovního jednání členské schůze
Asociace chovatelů plemene Angus, z. s.
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s., se sídlem Brloh 215, 382 06 Brloh, IČ: 60072121
22. 3. 2018, Penzion U Lyžaře, Hybrálec
PROGRAM DNE:
• od 13:00 hod - farma Ing. Vladimíra Šaška – Rantířov 1
Praktická ukázka měření plochy a mramorování MLLT a následná diskuze s akreditovaným technikem pro
mezinárodní systém kontroly užitkovosti BREEDPLAN s paní Lindou McKendrick ze Skotska. Další informace podá
Ing. Matěj Šašek tel: 732 628 651 (zájemci měli možnost zúčastnit se dopoledního měření zvířat na farmě rodiny
Šašků).
• od 16:00 hod – Penzion U Lyžaře
1) Nové směry a metody šlechtění skotu – Dr. Doc. Ing. Josef Kučera (ČMSCH a. s.)
2) Nová metoda odhadu PH v chovech masného skotu – Ing. A. Svitákova Ph.D. (VÚŽV Praha)
3) Rozbor růstových parametrů plemene AA – Karel Šeba
4) Výběrové komise ZV- II. test 2018 – I. test 2019
5) Jihočeská Angus show 2018
6) Angus Tour 2018
7) Různé
Průběh jednání
1) Nové směry a metody šlechtění skotu – Dr. Doc. Ing. Josef Kučera (ČMSCH a. s.)
Prezentace (přílohou zápisu)
- odhady plemenných hodnot – na národní a mezinárodní úrovni
- genomické plemenné hodnoty – molekulárně-genetické technologie SNP
- informace k odběru a odesílání vzorků do laboratoře ČMSCH
- přechod ověřování původů z STR na SNP
- genotyp bez fenotypu má omezené využití (apel na kvalitní data z KUMP, obsah a rozsah)
- finanční aspekty – podpora ověřování DNA
Diskuse/doporučení/závěry:
- 1.050 Kč/testovaný vzorek (možnost pokrytí dotací do 70 %)
- Doporučení: nagenotipovat historicky nejčastěji používána zvířata (otázka financování projektem)
- Ideální je co nejrychlejší a hromadný přechod všech chovatelů masného skotu ze STR na SNP
- Apel na odběr co nejkvalitnějších vzorků!
2) Nová metoda odhadu PH v chovech masného skotu – Ing. A. Svitákova Ph.D. (VÚŽV Praha)
- Informace o chystaném semináři 5. 4. 2018 na ČMSCH, online přihlašování
(http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2235)
- Prezentace je přílohou zápisu
3) Rozbor růstových parametrů plemene AA – Karel Šeba
- rozbor bude prezentován při VČS AA a součástí zápisu z VČS
4) Výběrové komise ZV- II. test 2018 – I. test 2019
- Předloženy termíny a jména chovatelů  odsouhlasení (bude součástí zápisu VČS a zveřejněno na webu
ČSCHMS)
- Z důvodu nepřítomnosti některých chovatelů budou termíny dořešeny v rámci VČS
5) Jihočeská Angus show 2018
- Cílem letošního ročníku AA show  zajistit mezinárodní účast chovatelů/vystavovatelů z Evropy (ze států kde je
dobrá nákazová situace)
- Celkem se předpokládá cca 90 – 100 ks AA, včetně 20 – 25 ks zvířat ze zahraničí (Německo, Rakousko, možná
Irsko,…)
- Problémem bude návrat zvířat zpět do země původu  nejsme země prostá IBR  otázka nastavení karantény

-

Otázka možnosti umístění vyvaziště k předvadišti (obdobně jako v Brně)
Sudího si vyberou systémem ankety vystavující chovatelé
27. 3. 2018 výstavní výbor v ČB  účast Vráblík, Jungwirth, Vydrová
Ubytování si zajišťují chovatelé sami (rezervace na koleji K4 do 31.3.2018!), podrobnosti viz:
http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_newsd&nid=5a93fd199b2e6&aid=209
- Klub LI chystá aukci vybraných vystavovaných zvířat
- Bez omezení místa pro LI  výstaviště zabezpečí dostatek plochy
Závěr:
Organizační
záležitosti
budou
průběžně
aktualizovány
na
webu
ČSCHMS
http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=209

a

AA

6) Angus Tour 2018
Rumunsko: ohledně organizace zahraničního výjezdu oslovena a požádána o spolupráci p. Augustinová  zjistí
možnosti a zájem ze strany rumunských chovatelů, zajistí doprovodný program atd., uvažuje o návštěvě jednoho
chovu v Maďarsku,…
Závěr: Návrh programu bude zveřejněn na webu Asociace, předpokládaný termín akce v 2. ½ září 2018.
7) Různé
- European Angus Forum - Estonsko 2018 (10. - 15. 6. 2018)
Do konce března levnější přihlášení na: http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2207
-

Členské příspěvky Asociace: návrh  zvýšit příspěvek z 200 Kč na 1000 Kč/rok se splatností dle faktury, po
neuhrazení členství ukončeno  bude předneseno k odhlasování na VČS

-

Měření jatečných vlastností skotu metodou sonografie (Ing. Šašek ml.)  informace o průběhu dopoledního
měření s paní McKendrick ze Skotska, vysvětleny výhody spolupráce s firmou Breedplan,
Podání projektu pod NAZV (spoluřešitelé: VÚŽV a ČSCHMS)  Svitáková podala informace o
připravovaném projektu týkajícím se genomického testování, pod který by se mohlo zakomponovat také
sonografické měření MLLT u AA
Informace k již proběhlému projektu sonografického měření a zdůvodnění potřeby zakomponovat případné
pokračování pod projekt NAZV ve spolupráci s VÚŽV (Malát)  sonograf by se pořídil z projektu a vyčlenil by
se jeden inspektor (Ing. Karel Šimák), který by měření prováděl.
Diskuse na téma sonografického měření:
Ing. Šašek – osobní otázka, není-li jednodušší a efektivnější využít fungující systém a formou služby
spolupracovat s firmou Breedplan
Diskuse nad možnostmi spolupráce s firmou Breedplan x projekt v rámci NAZVy  pro a proti obou variant,
organizační zátěž, finanční, plošné využití a návaznost na výpočet PH
Závěr: Téma odloženo k dalšímu prodiskutování při VČS  otázka parametrů zjištěných při sonografickém
měření = mají-li být součástí KU. Rozhodnout zda měřit plošně s využitím zahraniční služby (Breedplan) nebo
případně prostřednictvím grantu NAZV.

-

-

Úprava ŠP bude na programu na VČS Asociace AA

Body vzešlé z další diskuse a k řešení na ČSCHMS:
1. Otázka zveřejňování jmen a adres chovatelů na webu ČSCHMS (ve vztahu k GDPR)
2. Otázka zveřejňování spolehlivostí pro všechny znaky na webu ČSCHMS  bude diskutováno s ředitelem
plemenné knihy a řešeno
3. Otázka uvádění jmen chovatelů a majitelů u souborů s plemennými hodnotami zveřejňovanými n awebu
ČSCHMS
Zapsala: Pavla Vydrová

Vážené chovatelky, vážení chovatelé, vážení hosté.

Dovolte abych Vás všechny přivítal na Výroční členské schůzi Asociace chovatelů Aberdeen
Angus, dnes již v pořadí 25. od jejího založení.
Je mojí povinností seznámit Vás s činností Asociace chovatelů Aberdeen Angus za uplynulý
rok 2017.
Jsme zájmový spolek občanů, dnes zapsaný spolek, spolek chovatelů masného skotu
plemene Aberdeen Angus a je nutno podotknout že o členství v Asociací je stálý zájem, každé
jednání rady řeší tato přijímání nových členů. K dnešnímu dni má asociace již 101 členů.
Nyní k činnosti Rady Asociace. Za uplynulý rok 2017 se Rada Asociace sešla celkem
čtyřikrát, v letošním roce se rada sešla jednou a to v měsíci únoru, kdy připravovala dnešní
VČS . Na svých jednáních řešila běžnou činnost Asociace a žádosti chovatelů.
Rada Asociace se na počátku roku 2017 zaměřila na přípravou Národní výstavy
hospodářských zvířat Brno 2017.
V druhé polovině roku se Rada Asociace aktivně zabývala problematikou měření MLLT,
byla jmenována pracovní komise ve složení : Ing. Vráblík, Doc. Stádník/Dr. Ducháček, Ing.
Šašek M., Matějíčková Petra a Ing. Hromas, která připravila dokument o významu zjišťování
parametrů. Tento zápis je součástí zápisu z jednání Rady Asociace ze dne 21.2.2018.
Další činnosti Rady byla příprava Jihočeské Angus show 2018, byla přednesena možnost
otevřít výstavu pro vystavovatele z Evropy, a to z těch zemí, kde je příznivá nákazová situace
- Německo, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko, Irsko, Estonsko, Litva
Propagace výstavy s Evropskou účastí se ujal Ing. Vráblík, který začal zjišťovat zájem
chovatelů o účast na této Evropské výstavě.
Stejně tak se Rada zabývala návrhem mladých chovatelů (Nejdl,Šebelka,Šašek) na změnu
Webových stránek a vytvoření katalogu chovatelů.
Nyní k vlastní činnosti Asociace
- na úrovni mezinárodní spolupráce se jako náš zástupce zúčastnil jednání Word Angus
Forum Velká Británie, ve Skotském v Edinburghu Ing. Miroslav Vráblík, kdy na technickém
zasedání bylo přítomno 15 zemí. Novým členem WAF
Se stal Kazachstán, který ke konci roku 2016 měl v plemenné knize 55 000 čistokrevných
plemenic AA. Na tomto technickém zasedání WAF byl konstatován pokračující přechod od
prověřování původů metodou mikrosatelitů ke SNIPům, rozvoj genomických rozborů
s obrovským nárůstem počtu testovaných zvířat. Je v přípravě mezinárodní sjednocení
požadavků na ověřování paternity u plemene AA. Dále bylo poukázáno na neustále se
rozvíjející obchod s hovězím masem a se živými zvířaty, kdy největšími producenty jsou
Kanada, USA, Argentina, Austrálie, N.Zéland a Irsko. Jen z Austrálie bylo za posledních 10
let vyvezeno 190 000 jalovic AA – a to do Ruska, Kazachstánu a Číny.

Na tomto jednání byl naším zástupcem M. Vráblíkem přednesen návrh na pořádání WAF
v roce 2025 v České republice
Na úrovni republikových aktivit, můžeme vyzvednout nejdůležitější akci - účast našich
nejlepších chovatelů na Národní výstavě hospodářských zvířat 2017. Na této již pravidelně ve
dvouletém cyklu se opakující výstavě bylo přihlášeno celkem 366 zvířat 21 masných plemen
skotu, a z toho bylo 69 kusů Angusů. Toto číslo představuje 19 % z celkového počtu a
absolutně největší zastoupení jednoho plemene na této výstavě. Vždyť každé páté zvíře bylo
Angus! Musíme vyzdvihnout vysokou kvalitu vystavovaných zvířat a perfektní připravenost
a předvádění zvířat. A nejen to, posuzovatelem byl v současnosti nejvýznačnější rozhodčí
světa Mr. Budler, který šířil ohlas o našich zvířatech v zahraničí (informace z Texasu).
Je více než správné že, naši přední chovatelé pravidelně a úspěšně vystavují a za to je třeba
jim poděkovat. Vždyť výstavnictví je nejlepší reklama, což dokazuje zájem o zvířata našeho
masného plemene.
Nemůžeme opomenout i ten fakt, že plemeno AA je velice úspěšné exportní plemeno a
podíváme-li sen na přehled za posledních 10 let, bylo v rámci svazu vyvezeno 4990 ks
plemenných zvířat, a z toho bylo 2582 ks Angusů, tj. skoro 52 % podíl. Za to se určitě
nemusíme stydět.
Z další činnosti je nutno zmínit pokračování sonografické měření plochy nejdelšího
zádového svalu, mramorování a výšky hřbetního tuku. Toto měření probíhalo v 7 chovech a
to v chovech p. Lepši, p. Šebelky, p. Šaška, p. Vráblíka, p. Hromase, p.Zítka a paní
Matějíčkové. Do konce roku 2017 bylo provedeno přes 600 měření ve spolupráci s ČZU
Praha. Vzhledem k tomu že se ČZÚ nepodařilo získat grant na financování této záležitosti
bylo na úrovni ČSCHMS rozhodnuto o zastaveni spolupráce při měření a konečné vyúčtování
nákladů v poměru ČSCHMS/AA/ chovatel 50/40/10 %, s tím že o dalším postupu musí
rozhodnout Asociace.
V říjnu loňského roku jsme zorganizovali Angus tour 2017 – Slovensko, kde jsme asi v počtu
12 chovatelů navštívili chov Emila Krajčíka v blízkosti Senice. V odpoledních hodinách jsme
navštívili vyhlídkový vrch Bradlo s mohylou Milana Rastislava Štefánika, význačné to
osobnosti Slovenského státu. Druhý den jsme navštívili chov našeho člena Honzy Švédy u
Lučence, kde jsme měli možnost vidět pastviny v nadmořské výšce 900 m. Počasí nám přálo,
krásná příroda, zvířata ve velmi dobré kondici, zvyklá na pohyb v tak náročném terénu, vždyť
převýšení činilo 600m. Co víc si přát.
Co se týče stavu chovaných zvířat – v plemenné knize je zaevidováno 4337 kusů zvířat samičí
populace a jalovice čekající na zápis do PK v počtu 2101 ks. V průběhu loňského roku se
narodilo 3852 telat G100, celkem se narodilo včetně MN a kříženců 4129 ks. Mladých
plemenných býčků bylo v roce 2017 zastaveno na OPB a u chovatelů celkem 430 kusů, a
z toho bylo vybráno do plemenitby 342 plemeníků. Před ZV bylo vyřazeno 43 ks, při ZV byl
vyřazen stejný počet zvířat. Celkem bylo vybráno 84,9 % býčků
Další činnosti našich chovatelů je obchod se zástavovými a plemennými zvířaty, kdy největší
podíl obchodu se uskutečnil prostředním obchodní činnosti ČSCHMS a to nejenom co se
počtu kusů a ale i do celkové výše tržeb.

Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem chovatelům za jejich aktivní a smysluplnou
každodenní práci ve svých chovech plemene Aberdeen Angus a do dalšího období Vám všem
přeji hlavně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů.

Děkuji za pozornost

Ing. Ivo Chládek

Zpráva o hospodaření Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s.
za rok 2017
Stav k 1.1. 2017:
Pokladna:
Účet:
Spořící účet:
Celkem:

33 067,50 Kč
39 035,00 Kč
192 876,13 Kč
264 978,63 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky
ČSCHMS sběr dat
Úroky: běžný účet
Spořící účet
Celkem

8 600,00 Kč
10 000,00 Kč
4,52 Kč
156,27 Kč
18 760,79 Kč

Výdaje:
Občerstvení školení
Dar
Poplatky bance
Diplomy
Výstava Brno
WWW stránky
Dohoda o PP
Celkem

2 460,1 611,438,967,4 456,3 652,1 000,14 584,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Stav k 31.12. 2016:
Pokladna:
Účet:
Spořící účet:
Celkem:

24 737,50 Kč
49 801,52 Kč
193 032,40 Kč
267 571,42 Kč

Hospodaření Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. v roce 2017 skončilo ziskem
4 176,79 Kč.

Asociace chovatelů plemene Angus
Výsledky soutěže za rok 2017
Množství vyprodukovaného masa na krávu:
do 20 ks
1. Farma Kozák
2. Martin Nejdl
3. Ing.Ivo Chládek

356
348
344

21 – 50 ks
1. Milan Šebelka
2. Josef Vaníček
3. Farma Kudlov

316 kg
300 kg
298 kg

nad 50 ks
1. Zdeněk Nejdl
2. Statek Mitrov
3. Vladimír Šašek

313 kg
293 kg
291 kg

U býků a krav jsou uvedeni chovatelé, ne majitelé!
Dosžení indexu celkové plemenné hodnoty (PE + ME) – krávy (při rovnosti rozhodla RPH pro UT):
1. Jan Opekar
2. Vladimír Lepša
3. Vladimír Lepša

590032 931
375775 931
442602 931

254
251
250

(127+129)
(119+135)
(124+130)

Dosažení indexu plemenné hodnoty - plemenní býci – (v kontrolním roce mají potomky):
(při rovnosti rozhodla RPH ME (PE) + UT)
v PE
1. Miroslav Vráblík
ZAA 896 MEWIL Universal
140 ( 93+113)
2. Josef Vaníček
ZAI 355 Barman Red z Hojovic 140 ( 81+105)
3. Vladimír Lepša
ZAI 036 Vulkán z Pěčína
138
v ME
1. Milan Šebelka
2. Milan Šebelka
3. Tegro Těšenov

ZAA 906 Ursus z Rančic
PAA 018 Tonda z Rančic
PAA 017 Tomahawk Red Tegro

133
130
125

Nejlépe hodnocený býk za exteriér při výběrech v roce 2017 :
1. Anna Tůmová, Oldřich Tůma
2. Vladimír Lepša
3. Jan Opekar

Předání cen v Hybrálci 23.3.2018
Zpracoval: Ing.Vít Čepelák

ZAI 550 Camel Red SR
ZAI 480 Caruso z Pěčína
ZAI 572 Caola z Chodče

( RPH PE + ME + UT)
85 bodů
83 bodů
83 bodů

(339)
(365)
(362)

Členové komise AA
Datum
Začátek
17.4.2018
9:00
18.4.2018
15:30
21.4.2018
14:30
22.4.2018
8:00
22.4.2018
10:30
22.4.2018
13:30
22.4.2018
16:00
26.4.2018
9:00
30.4.2018
9:00
2.5.2018
9:00
2.5.2018
15:00
2.5.2018
16:00
3.5.2018
17:00
4.5.2018
9:00
4.5.2018
15:30
5.5.2018
11:00
7.5.2018
13:00
9.5.2018
16:00
10.5.2018
10:00
10.5.2018
13:00
10.5.2018
17:00
11.5.2018
12:30
11.5.2018
16:00

II. turnus 2018
OPB/chovatel
kusy
OPB Kamenná
33
Olšava Eko s.r.o,Sehradice
8
Statek Mitrov a.s.
10
Tegro, s.r.o. Těšenov
11
Ing. Šašek Vl., Rantířov
15
Ing. Dvořák J., Telecí
9
Vetlabfarm s.r.o. Jakubovice
17
OPB Cunkov
32
OPB Osík
16
OPB Měcholupy
21
Nejdl Martin, Zbyslav
7
Nejdl Udeněk, Kvaslice
4
Moravia ZLCheb, Kopanina
5
OPB Kunratice
15
Bečvář Štepán, Hyršov
4
Skalický J.,Libnov
21
Šumavský angus, Soběsuky
20
Ing. Kofroň J., Radhostice
19
ZD Brloh
27
Šebelka M., Rančice
6
Lepša Vl., Pěčín
9
Opekar Jan, Chodeč
3
Farma Egert s.r.o.
7
III. + IV. turnus 2018 + I.turnus 2019
Obsazení členy stejné jako v II.turnusu

Členové komise
Vl.Šašek
Vl.Šašek
J.Dvořák
M.Vráblík
A.Hatlák
A.Hatlák
A.Hatlák
M.Nechvátal
J.Dvořák
M.Šebelka
M.Šebelka
M.Šebelka
M.Nejdl
M.Nejdl
M.Nechvátal
M.Nejdl
Vl.Lepša
Vl.Lepša
M.Šebelka
M.Šebelka
M.Šebelka

