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Angus show splnila očekáváníAngus show splnila očekávání
I když se tuzemští chovatelé plemene aberdeen angus stále přou o to, jaké šlechtitelské parametry budou 
upřednostňovat, na kvalitě jejich zvířat to neubírá. Pátá Jihočeská angus show asi nikoho nemohla zklamat a pokud 
si někdo v Česku byl vybrat plemenná zvířata, rozhodně měl z čeho. V katalogu bylo zapsáno 92 soutěžících zvířat. 
Národním vítězem býků nad tři roky a současně absolutním šampiónem tohoto ročníku výstavy se stal 3,5letý býk 
Fargo Red ZDB po otci Bůh z Pěčína (ZAI 372) z chovu a v majetku Zemědělského družstva Brloh.

Posuzovat „černou eleganci“ do Čes-
kých Budějovic tentokrát přijela rakous-
ká sudí Daniela Winterederová, zkušená 
chovatelka s praxí v Kanadě a USA. 
Hned v kategorii telat, kterých bylo 
v soutěži 23, to rozhodčí neměla jedno-
duché, neboť českým chovatelům angu-
sů se poslední dobou rodí opravdu kva-
litní zvířata splňující světové parametry. 
Z býčků vybrala jako nejlepšího osvale-
ného a harmonického Harryho TopAn-
guse, kterého odchoval Milan Nechvátal 
z Počátků. Z jaloviček její pozornost hned 
upoutala katalogová jednička chovatel-
ky Petry Borovkové z Chlumu, jalovička 
z embryotransferu Borovka Donna H260 
ET po kanadském otci Coleman Bravo 
6313 s perfektními končetinami a velice 
dobře utvářeným tělem. Ta také v kate-
gorii telat zvítězila, přičemž ten den ještě 
neřekla poslední slovo. 

Soutěž jalovic 
Po třech vyřazovacích kolech jalovic po-
stoupilo do fi nále šest mladých zvířat 
narozených mezi srpnem 2020 a srp-
nem 2021. Na stupně vítězů dosáhly: 
Bronz Hosona Pavas z chovu Šumavský 
Angus, Soběsuky, jejímž majitelem je 
Martin Nejdl ze Zbyslavi. Stříbro ob-
sadila jalovice Borovka Ruby ET H931 
odchovaná u Petry Borovkové z Chlu-

mu. Pomyslnou zlatou kokardu a ti-
tul národní vítězky ve své kategorii si 
z Budějovic odvezl Ing. Vladimír Šašek 
ml. z Rantířova jako majitel jalovice 
jménem Halina z Rantířova. Rozhodčí 
ji komentovala jako rámcovou jalovici 

s potřebnými šířkami a hloubkami s vy-
nikajícím feminním výrazem.      

Mladší krávy 
V kategorii mladších krav nebyla ta-
ková konkurence, soutěžilo se pouze 

v jednom kole, ale kvalita zvířat byla 
o to vyšší. Třetí místo obsadila Ger-
ta z Rančic 6J, takže pohár putoval 
předsedovi svazu Milanu Šebelkovi 
z Rančic. Stříbro brala Gura Pavas WT/
WT, jejímž chovatelem i majitelem 

Jalovička Borovka Donna H260 ET z chovu Petry Borovkové zvítězila v kategorii telat, a ve finále 
získala navíc titul rezervní šampiónky výstavy

Vítězka starších krav Borovka Red Alfa A886 narozená v červnu 
2014, chovatelka Petra Borovková z Chlumu

Vítězka kategorie jalovic Halina z Rantířova, chovatel Ing. Vladimír 
Šašek ml. z Rantířova
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je Šumavský Angus, Soběsuky. Jako 
nejharmoničtější zvíře z prvotelek 
nebo krav na druhém teleti rakous-
ká rozhodčí vybrala Mewil Pollyanu 
52H ET, která se narodila na farmě Mi-
roslava Vráblíka v Těšínově u Trhových 
Svinů. Pollyana se otelila zatím jednou 
a z toho byl krásný býček, který se před-
stavil s ní.  Kromě titulu národní vítězky 
v kategorii mladších krav získala Polly-
ana se svým býčkem narozeným v dub-
nu tohoto roku z farmy Mewil Angus 
Těšínov také ocenění Našeho chovu za 
nejlepší zvíře výstavy. 

Krávy na třetím a dalším teleti 
Starších krav bylo v soutěži hned 14. Zde 
výrazně bodoval chov Miroslava Vráb-
líka, jehož plemenice Mewil Lucy 28D 
a Mewil RED Geis 8B obsadily třetí a dru-
hé místo. Zlato však získala pro Danie-
la a Petru Borovkových kráva Borovka 
Red Alfa A886 narozená v červnu 2014, 
která je již na šestém teleti, její otec je 
Unima RED ET (PAA 199). Rozhodčí se 
kromě harmonie a pohlavního výrazu 

plemenice líbila i její jalovička s kvalitní 
kostrou i osvalením. 

Mladí býci 
Plemenní býci registrovaní v roce 2022 
byla kategorie osazená 11 zvířaty. 
Pohár za třetí místo putoval do Pě-
čína Vladimíru Lepšovi za býka Hek-
tora z Pěčína. Druhé místo obsadil býk 
z ebryostransferu odchovaný na farmě 
Jana Kofroně z Radhostic jménem Herron 
RED z Radhostic ET. Titul národního 
vítěze v této kategorii získal Miroslav 
Sklář z Brlohu za býka Huberta MS 
(AAA 707) po otci ZAI 752.  

Býci do tří let věku
Z plemeníků do tří let vybojoval bronz 
Gandal z Vrábče WT/WT (AAA 452) 
chovatele Zdeňka Kubaty z Vrábče. 
Ještě o něco lepší kvality měl po-
dle sudí Fred z Chlumu WT/WT ET 
(AAA 326), býk Daniela Borovky 
z Chlumu. Vítr z plachet všem vzal a ti-
tul národní vítěz získal Grof z Radhos-
tic ET (AAA 468), jehož otcem je Red 

U-2 Renown 193C, majitelem a chova-
telem inženýr Jan Kofroň z Radhostic.  

Býci nad tři roky 
V královské kategorii starších býků 
hrál roli podle rozhodčí kromě ex-
teriéru také dobrý pohyb. Osvalený 
Cabala RED z Radhostic, jehož cho-

vatelem i majitelem je Jan Kofroň, 
obsadil díky motorice pohybu třetí 
místo. Druhé místo získal býk, které-
ho do Budějovic přivezl Jaroslav Zítek 
z Pechovy Lhoty a pochází z chovu 
Mewil Angus Těšínov. PAA 864 Mewil 
Black Star 45D vyniká podle rakouské 
rozhodčí především délkovými roz-
měry. Zlato putovalo do ZD Brloh za 
podle rozhodčí bezkonkurenčního 
býka s vynikající motorikou pohy-
bu, kompaktního ve všech tělesných 
rozměrech, dobřé osvaleného. Fargo 
RED ZDB WT/WT (AAA 135) se stal 
národním vítězem ve své kategorii 
a ve fi nále také absolutním šampió-
nem plemene aberdeen angus pro 
rok 2022. Jako rezervní šampiónku 
výstavy rozhodčí Daniela Wintere-
derová vybrala jalovičku Borovka 
Donna H260 ET z chovu Petry Borov-
kové.  Soutěž chovatelských skupin 
vyhrála pětičlenná skupina z chovu 
rodiny Borovkových, druhé místo ob-
sadila skupina z chovu Ing. Vráblíka, 
bronz získal za svou red angusskou 
čtyřčlennou skupinu Ing. Jan Kofroň.

Lukáš Prýmas 

Foto Karel Melger
Časopis Náš chov také měl možnost zvolit svou favoritku – u redakce zvítězila Mewil Pollyana 52H ET 
chovatele Miroslava Vráblíka z Těšínova u Trhových Svinů

Vítěz z býků do tří let věku Grof z Radhostic ET (AAA 468), jehož 
majitelem a chovatelem je Jan Kofroň z Radhostic

Celkovým šampiónem Jihočeské angus show roku 2022 se stal 
Fargo RED ZDB WT/WT (AAA 135) ze ZD Brloh

Vítěz kategorie býků registrovaných v roce 2022 Hubert MS 
(AAA 707) po otci ZAI 752, chovatel Miroslav Sklář z Brlohu
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Show masného plemene limousinShow masného plemene limousin
Na veletrhu Země živitelka 2022 proběhla Jihočeská beef show, ve které proběhly šampionáty plemen 
aberdeen angus a limousin. 4. jihočeská limousin show se konala v sobotu 28. 8. 2022. Zúčastnila se ho nejlepší 
zvířata 13 chovatelů a předvedeno bylo na 70 zvířat.

Šampiónkou výstavy se stala Ramička ze Svaté Kateřiny z chovu Adolfa Loose

Zvířata byla rozdělena do kategorií 
telat, ročních až dvouletých jalovic, 
jalovic ve věku 25–36 měsíců, prvote-
lek a krav na druhém teleti, krav na 
třetím a dalším teleti, plemenných 
býků letos registrovaných, plemen-
ných býků do tří a nad tři roky věku. 
Závěr programu patřil chovatelským 
skupinám. Těchto soutěží se mohli 
zúčastnit chovatelé s minimálním po-
čtem tří zvířat alespoň ve dvou věko-
vých kategoriích. 
Rozhodčím limousinské show byl 
francouzský judge Kevin Sage. Roz-
hodčí říkal, že preferuje spíše tzv. 
mix typ plemene než čistě masný typ 
limousina. 

Národní vítězové kategorií
Šampiónkou, národní vítězkou mezi 
telaty jalovičkami, se stala 237704942 
CZ Rézi ze Sv. Kateřiny Adolfa 
Loo se a nejlepším teletem býčkem 
806930081 CZ Harry z Kunína z chovu 
Jana Poruby z Šenova u Nového Jičína. Rezervní vítěz výstavy plemenný býk Nikon V z chovu Adolfa Loose
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Nejlepším teletem, národní vítězkou 
kategorie telat, se nakonec stala jalo-
vička Rézi ze Sv. Kateřiny.
Rozhodčí hodnotil celou kategorii 
telat jako vyrovnanou a kvalitní. Ví-
tězku hodnotil jako krásné vyrovnané 
zvíře s jemnou kostrou a velmi pěkně 
osvalené. 
Nejlepší mezi mladšími jalovicemi 
byla 783878961 CZ Gazela Agrochyt 
z chovu Agrochyt s. r. o., Mohelno. 
Rozhodčí poděkoval chovatelům za 
velmi pěkně připravená zvířata a do-
dal, že o nejlepších rozhodovaly detaily. 
První starší jalovicí byla 466152953  CZ 
Daninka z Kaliště PP, kterou přivezli 
chovatelé z Agrochytu s. r. o., Mohel-
no s vynikající kostrou a velmi dobrým 
osvalením. 
Šampiónkou mezi prvotelkami a kra-
vami na 2. teleti, které s sebou vedly 
telata, se stala 195471942 CZ Ramička 
ze Svaté Kateřiny pocházející z chovu 
Adolfa Loose, která měla s sebou své 
druhé tele (jalovičku Rézi ze Sv. Ka-
teřiny). Také tady mluvil judge o vy-
rovnanosti celé skupiny a svůj pohled 
věnoval i telatům, jako potomkům 
nejlepších krav. Nejlepší krávy měly 
širokou záď s dobrým celkovým osva-

lením  na kostře odpovídající upřed-
nostňovanému mix typu. 
Nejlepší starší krávou byla 530803931 
CZ Amelie z Todně P z chovu Martina 
Farky z Todně. Ta s sebou přiváděla své 
šesté tele, které v kartegorii jaloviček 
skončilo na třetím místě (904813931 
CZ Chelsie z Todně P). Rozhodčí ocenil 
její exteriér i vzhledem k jejímu věku 
a současně poděkoval všem chovate-
lům za výborně připravenou skupinu 
starších krav.
Býci registrovaní v roce 2022 šli do 
předvadiště ve dvou skupinách a tři 
nejlepší z nich se utkali o titul národ-
ního vítěze kategorie. Rozhodčí oce-
nil u všech pěkné osvalení a vyrovna-
nost obou skupin.  Soustředil se na 
hřbet, záď, hloubku a šířku zvířete. 
V kategorii mladých plemenných 
býků zvítězil ILI 496 Horáček ze Sva-
té Kateřiny náležející chovu Adolfa 
Loose. 
První ze dvou soutěžících starších tří-
letých býků byl ILI 086 Golem z Todně 
PP z chovu Martina Farky a získal tak 
možnost účasti v šampionátu vítězů 
kategorií.
Nejlepším starším býkem nad tři roky 
se mezi čtyřmi soutěžícími stal importo-

vaný francouzský býk ILI 076 Nikon V
z chovu Adolfa Loose. Rozhodčí hod-
notil kvalitu osvalení i tzv. mix typ, 
a jak řekl, u předvedených býků se 
objevily oba typy. 

Absolutní šampióni
Dalším programem show byl šampio-
nát národních vítězů kategorií. 
Absolutní šampiónkou plemene se 
stala Ramička ze Svaté Kateřiny, 

vítězka kategorie prvotelek a krav 
na druhém teleti z chovu Adolfa 
Loose.  Ze stejného chovu byl i i re-
zervní šampión, a to  importovaný 
ve Francii narozený plemenný býk 
Nikon V.

Chovatelské skupiny
Soutěž chovatelských skupin ze šesti 
přihlášených vyhrála pětičlenná sku-
pina z chovu Adolfa Loose. Druhé 
místo získala skupina Martina Farky 
a bronz dostala chovatelská skupina 
Petra Šindlera z Částkovic.

Aukce
Součástí odpoledního sobotního pro-
gramu byla limousinská aukce. Na ní 
se zájemcům představilo dvanáct zví-
řat, tři jalovice a plemenní býci. První 
na řadě byla bezrohá jalovice Erika ze 
Svaté Kateřiny P z chovu Adolfa Loo-
se, při vyvolávací ceně 45 000 Kč byla 
prodána za 55 000 Kč do chovu Petra 
Šindlera z Částkovic. Nejdráže se pro-
dal býk ZIL 608 Nepal P importovaný 
z Francie z chovu Martina Farky z Tod-
ně za 152 000 Kč. 

Alena Ježková

Loosovi zvítězili i v soutěži chovatelských skupin Třetí místo mezi chovatelskými skupinami získala zvířata z chovu 
Petra Šindlera z Částkovic (vpravo rozhodčí Kevin Sage)

Národní vítězkou mezi staršími kravami byla Amelie z Todně P z chovu Martina Farky z Todně

Druhé místo pro chovatelskou skupinu Martina Farky z Todně
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Nejmenší masné plemenoNejmenší masné plemeno

Dexter je malé plemeno skotu, má ši-
roký a hluboký trup a silně osvalenou 
záď, hlava je krátká a široká. Většina 
zvířat je černých, občas se vyskytují 
červená a šedohnědá zvířata.
Krávy mají dobré mateřské vlastnosti 
a snadno se telí, plemeno je rané a může 
se zapouštět už mezi 15–18 měsíci věku. 
Zvířata jsou také dlouhověká a krávy  
se mohou telit a dát i 14 telat. Doje-
né krávy dosahují užitkovosti kolem 
3000–3500 kg mléka za laktaci s tučností 
kolem 4 % a obsahem bílkoviny 3,5 %.
Vynikající je i užitkovost masná, maso je 
kvalitní, dobře mramorované, jateční 
býci kolem dvou let mají jatečnou výtěž-
nost často více než 56 %.

Dexter je původně kombinovaným 
plemenem, ale v ČR je zaměřen výhrad-
ně na masnou užitkovost. Krávy mají 
v dospělosti hmotnost 270–350 kg (vý-
jimečně až 450 kg), býci váží v do-
spělosti do 500 kg. Výška v kříži je 
u krav v rozmezí 91 až 112 cm. Býci 
mají v dospělosti kohoutkovou výš-
ku 96 až 121 cm, a to podle velikosti 
populace.
Zbarvení je nejčastěji celoplášťově čer-
né, přípustné jsou i barevné varianty 
red a dun (šedá). Plemeno se vyzna-
čuje klidným temperamentem, ne-
náročností, přizpůsobivostí a dobrou 
konverzí živin. Zvířata mají relativně 
velkou plochu paznehtů, a tak je mož-

né je využít pro spásání vlhkých a pod-
máčených luk. Telení je bezproblémo-
vé, telata jsou velmi vitální. 
Je to velmi rané plemeno, jalovice mo-
hou zabřeznout již ve stáří 15–18 mě-
síců. Do České republiky byla první 

zvířata importována v roce 2012 
z Dánska do chovu pana Karla Rode-
na ve Skrýšově.

Dexter v Českých Budějovicích
Zvířata do Českých Budějovic při-
vezli chovatelé z chovu Martina Ti-
chého (město Albrechtice) a Luboše 
Žďárského z Úlovic, ale také z chovu 
Dexterfarm s. r. o., z chovu Chov cha-
rolais spol. s. r. o. Slabce a z chovu 
Jitky Matějíčkové z Václavova. K vi-
dění byli mladí býci, jalovice, krávy 
s telaty i bez nich a plemenný býk. 
Návštěvníci výstavy Země živitelka  si 
mohli poslechnout komentovanou 
přehlídku a podívat se do boxu na 
přivezená zvířata.

Alena Ježková

Pravidelná ukázka malého plemene dexter v předvadišti 

Návštěvníci si mohli všechna zvířata dexer prohlédnout v boxech

Součástí představení na Zemi živitelce 2022 byla 
rovněž komentovaná ukázka zvířat plemen dexter. 
Je to jedno z nejstarších evropských plemen 
z horských oblastí jižního a jihozápadního Irska.

Komentovaná přehlídka plemene dexter probíhala po pět dnů


