
26. výroční členská schůze 
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 

se sídlem Brloh 215, 382 06 Brloh, IČ: 60072121  
5.4.2019, Penzion u Lyžaře, Hybrálec 

 
Program (původní):    
1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Volba mandátové, návrhové a volební komise 
4) Zpráva předsedy Asociace 
5) Zpráva o finančním hospodaření Asociace 
6) Ukončení členství  
7) Volby volených orgánů  
8) Vyhodnocení chovatelů za rok 2018 
9) Výběrové komise ZV: II. test 2019 až I. test 2020 
10) Diskuse 
11) Usnesení 
12) Závěr 

 
1. Zahájení  
Předseda  Ing.  Ivo  Chládek  přivítal  přítomné  a  pověřil  řízením  schůze  Ing.  Václava  Jungwirtha.  Zahájení 
10:00. 
 

Informace k procesu přijímání nových  členů do Asociace chovatelů Aberdeen Angus   člen ČSCHMS není 

automaticky členem Asociace (je třeba zaslat přihlášku do Asociace)  pouze člen má volební právo. 
 
Aktuálně  přítomno:  42  řádných  členů,  5  zaměstnanců  ČSCHMS,  celkem  47  osob;  celkem  59  členů 

s hlasovacím právem (vč. plných mocí)   schůze je usnášeníschopná 
 
2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatel: Vydrová P.,  
Ověřovatelé: Šebelka M., Jungwirth V.  
Hlasování:  Jednohlasně schváleno 
 
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise  
Mandátová komise: předseda – Hromas J. + Nejdl M., Matějíčková P. 
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
Návrhová komise: předseda – Šašek V. st. + Chládek I., Vaníček J. 
Hlasování: PRO 58, zdržel 1  
Volební komise: předseda – Berka J. + Baštová E., Mičudová I. 
Hlasování: PRO 58, zdržel 1 
 
Ing.  Jungwirth  seznámil  přítomné  s programem  jednání,  navrhl  vypustit  bod  č.  6  (ukončená  členství)  a 
doplnit o bod týkající se pořádání Světového kongresu AA v roce 2023 vyzval přítomné k návrhům na další 
doplnění programu: 
 

 Návrhy na doplnění programu VČS: 
Bod č. 6 „Ukončená členství“ ‐ vypustit 
Jako bod 6 ‐ Pořádání Světového kongresu v roce 2023 



Jako bod 7 – Chovatelské návrhy týkající se postoupení dat z KUMP, zrušení RPH jako selekčních kritérií pro 
výběr býků, otázka váhy ve 120 dnech jako selekčního kritéria    
Hlasování: PRO: 30, PROTI: 2, ZDRŽEL: 9  
 
Schválení doplněného programu VČS. 
Hlasování: PRO: 54, proti: 0, zdržel: 5 
 

 Kandidát na předsedu Asociace 
Milana Šebelka  
Žádný další kandidát se nepřihlásil. 
 

 Kandidáti do Rady Asociace  
Borovka Daniel 
Hromas Jan 
Jungwirth Václav 
Kofroň Jan 
Matějíčková Petra  
Nechvátal Milan 
Nejdl Martin 
Stebelský Michal 
Šašek Vladimír ml. 
Šebelka Milan  
Valenta Jiří 
Vráblík Miroslav 
Ke kandidatuře do rady PK se na místě přihlásili: Dvořák Josef, Lepša Vladimír st. 
Celkem 14 kandidátů do Rady Asociace ‐ vybírá se 5 členů (šestým členem je předseda Asociace).  
 
4. Zpráva předsedy Asociace chovatelů A. Angus 
Ing. Ivo Chládek přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s činností Asociace za uplynulý rok a stavem 
členské základny (celá zpráva je přílohou tohoto zápisu). 
Závěr: Přítomní berou na vědomí.   
 
5. Zpráva o hospodaření Asociace chovatelů A. Angus 
Zprávu  o  hospodaření  přednesl  Ing.  Václav  Jungwirth.  Hospodaření  skončilo  přebytkem.  Celá  zpráva 
přílohou zápisu.  
Hlasování: Jednohlasně schváleno. 
 
6. Pořádání Světového kongresu v roce 2023 
 
World Angus Secretariat ‐ Uruguay (Ing. Vráblík) 
- Informace z kongresu a základní údaje o Uruguay 
- volby na World Angus Secretariat v Uruguayi rozhodly o tom, že pořadatelem Světového angusského 

kongresu v roce 2023 bude Česká republika. 
- Zvací video: https://www.youtube.com/watch?v=lh563PT9LOg&feature=youtu.be 
 
Kongres 2023 

‐ začít pracovat na přípravě kongresu  úkol pro nového předsedu a Radu Asociace 
 
7. Chovatelské návrhy týkající se postoupení dat z KUMP, zrušení RPH jako selekčních kritérií a otázka 
váhy ve 120 dnech jako selekčního kritéria pro výběr býků do odchovu   
 
1) Postoupení dat z KUMP české populace AA uskupení BreedPlan (Ing. Šašek ml.)  



‐ nezávazná nabídka Breed Planu ‐ poskytnout data z chovů AA v ČR  pilotní výpočet PH 

Svitáková – vyvstává několik otázek ‐ vlastnictví dat v KUMP  data se musí připravit a data musí být 
kompatibilní s daty Breed Planu, pod Interbeefem je vše anonymní a žádná informace se nedostane mimo 
tento systém. Nikdo se tak nemá šanci dostat citlivým údajům. Budou do testovacího výpočtu předány 
kompletní informace nikoli anonymní? Jak připravovat data technicky a jak je předat? 
Šašek ml. – není třeba data anonymizovat, technické provedení je na ČSCHMS 
Rozsáhlá diskuse nad problematikou (pro/proti) 
Kopecký – data se mohou připravit, ale pouze se souhlasem konkrétních chovatelů 
 
Návrh pana Ing. Šaška, ml.: Poskytnout veškerá potřebná data z KUMP plemene aberdeen angus instituci 
Agricultural Business Research Institute (ABRI) pro zkušební výpočet plemenných hodnot v systému 
BREEDPLAN a dále vyjednávat s touto institucí o možnosti zapojení české populace do tohoto systému. 
Hlasování: PRO: 43, PROTI: 6, ZDRŽEL: 4, Ignorovalo: 6 
Závěr: Návrh byl schválen.  
 

2) Návrh pana Dvořáka: Zrušení RPH jako selekčních kritérií pro výběr býků do odchovu  budou mít 
nadále pouze informativní charakter.  
PRO: 39, PROTI: 7, ZDRŽEL: 9,  Ignorovali: 4 
Závěr: Návrh byl schválen s účinností od I. turnusu 2020. 
 
3) Návrh pana Skalického: Hmotnost ve 120 dnech bude vážena, ale nebude kritériem pro výběr býků do 
odchovu.  
PRO: 10, PROTI: 30, ZDRŽEL: 11, Ignorovalo: 8 
Závěr: Návrh nebyl přijat. 
 
8. Volba volených orgánů ‐ předsedy Asociace AA a členů Rady Asociace 
‐ hlasujících 61 (z toho 17 plných mocí) 
‐ představení jednotlivých kandidátů  
‐ rozdání volebních lístků proti seznamu přítomných/plných mocí  
‐ tajná volba 
‐ sčítání hlasů volební komisí 
 
9. Vyhodnocení chovatelů za rok 2018 (Ing. Čepelák) 
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 2018 

Závěr: Konkrétní ocenění jsou přílohou zápisu. 
 
10. Výběrové komise ZV: II. test 2019 až I. test 2020 
‐ viz příloha 
‐ „sladění oka“ 12.4.2019 v 10 hod. (na farmě Rantířov Ing. Šaška) 
Hlasování: PRO: 58, zdržel: 1, Ignorolovali: 2 
Závěr: Odsouhlasen návrh výběrových komisí i datum „sladění oka“. 
 
11. Diskuse  
a) Nejdl – zajistit banner na NVHZ do Brna 
b) na NVHZ bude jednotná kategorie „plemenní býci“  
c)  Ing. Šašek ml. – představení ušních známek a odběrové sady pro možnost odběru biologického vzorku 
(více viz zápis z pracovního jednání Asociace ze 4.4.2019) 
d) Matějíčková – žádá nové vedení o rozdělení členů Asociace na webu na členy a nečleny (členy ČSCHMS)  



e) Kofroň – oddělit volbu předsedy od volby Rady Asociace, tak, aby byla zajištěna možnost volit skutečně 
pět kandidátů  
 
f) Kopecký – apel na chovatele, aby si dali do podmínek testovat u zvířat původ (všechna ostatní plemena 

takto fungují)  nedílnou součástí zootechnického certifikátu by měl být test DNA min. na potvrzení otce, 
když  není  testovaná matka.  Svitáková  apeluje  na  plošnou  testaci  na  potvrzení  původu  také  ve  vztahu 
k budoucímu výpočtu odhadu GEPH, Malát – krytí testace (ze 70 %) z dotačních programů 
 
Návrh: S okamžitou platností doložit při prodeji plemenného zvířete původ ověřený testací DNA = SNP 
(bude součástí zootechnického certifikátů) alespoň ze strany otce.  
Hlasování: Návrh schválen jednomyslně.   
Závěr:  S účinností  od  dnešního  dne  jsou  všichni  chovatelé  plemene  aberdeen  angus  povinni  doložit  při 
prodeji plemenného zvířete ověření původu (SNP) alespoň ze strany otce.  
 
g) Další jednání Asociace AA proběhne nejpozději při VČS ČSCHMS 24. ‐ 25. 9. 2019 na Hotelu Skalský Dvůr 
            
    
Výsledek voleb: 
(61 mandátů) 
 
VOLBA PŘEDSEDY: 
Kandidáti na předsedu: Milan Šebelka 
Hlasování (tajné): Šebelka – PRO: 58 hlasů, 3 hlasy PROTI 
Závěr: Na nadcházející čtyřleté období byl zvolen předsedou Asociace chovatelů A. Angus Milan Šebelka.  
 
VOLBA RADY ASOCIACE: 
Hlasování (tajné): 61 hlasů a všechny platné 
Prvních pět s nejvyšším počtem hlasů v tomto pořadí:  
1. Nejdl Martin – 48 hlasů 
2. Šašek Vladimír ml. – 46 hlasů 
3. Dvořák Josef – 29 hlasů 
4. Lepša Vladimír st. – 28 hlasů 
5. dělené 5 a 6 místo Borovka Daniel a Vráblík Miroslav 
 
Nová  tajná  volba  mezi  panem  Borovkou  a  panem  Vráblíkem  (o  5.  místo  v Radě  Asociace)  dopadla 
nerozhodným stavem 30  : 30 hlasům (jeden volič odjel), druhá tajná volba mezi těmito dvěma kandidáty 
proběhla ve prospěch pana Daniela Borovky (33 : 27 hlasům).  
 
Závěr: Nová rada PK AA bude pracovat ve složení Šebelka – předseda Asociace, Nejdl, Šašek ml., Dvořák, 
Lepša st. a Borovka.  
 
Dosavadní předseda, Ing. Ivo Chládek, poděkoval přítomným za spolupráci a popřál novému předsedovi 
hodně zdaru. Nově zvolený předseda, Milan Šebelka, poděkoval za důvěru a zvolení do funkce.  
 
12. Usnesení 
Ing. Šašek st. přednesl návrh na usnesení z VČS Asociace chovatelů Aberdeen Angus: 
 
 
 
 
 
 



Členská schůze schvaluje: 
‐ zprávu o hospodaření Asociace za rok 2018 
‐  zástupce  chovatelů ve výběrových komisích pro  základní výběry plemenných býků  II.  turnus 2019 až  I. 
turnus 2020 
‐  poskytnout  veškerá  potřebná  data  z  kontroly  užitkovosti  plemene  Aberdeen  Angus  instituci  ABRI  pro 
zkušební výpočet plemenných hodnot v systému BREEDPLAN a dále vyjednávat s touto institucí o možnosti 
zapojení české populace do tohoto systému 
‐  vyřadit  všechna  selekční  kritéria  týkající  se  plemenných  hodnot  jako  selekčních  kritérií  pro  odchov 
plemenných býků 
 
Členská schůze bere na vědomí: 
‐ zprávu předsedy Asociace o činnosti za období roku 2018 
‐ výsledky voleb pro následující funkční období:  předseda Asociace  Šebelka Milan 
              člen Rady Asociace  Nejdl Martin 
                    Šašek Vladimír ml. 
                    Dvořák Josef 
                    Lepša Vladimír 
                    Borovka Daniel 

- vyhodnocení nejlepších chovatelů 
 

Členská schůze ukládá: 
- chovatelům povinnost ověřit původ při prodeji plemenného zvířete alespoň ze strany otce 
 

13. Závěr ‐ ukončení schůze Ing. Ivo Chládek ve 14:30 hodin. 
 
 
 

Zapsal: Pavla Vydrová 
 
 

 
Ověřil:  Ing. Milan Šebelka 
 
 
 

  Ing. Václav Jungwirth 
 
 
 

 
Přílohy: 

- zpráva předsedy Asociace 
- zpráva o hospodaření Asociace 
- výsledky soutěže za rok 2018 
- výběrové komise na rok 2019/2020 
- prezenční listina 

 



Zápis 
z pracovního jednání členské schůze 

Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 
se sídlem Brloh 215, 382 06 Brloh, IČ: 60072121  

4. 4. 2019, Penzion U Lyžaře, Hybrálec 
 

PROGRAM DNE: 
 
1) Sonografické měření MLLD 
2) Genomická selekce u masného skotu  
3) Výběrové komise ZV: II. test 2019 až I. test 2020 
4) Národní výstava Brno 2019  
5) Různé 
 
Průběh jednání 
 
1. Sonografické měření MLLD 
- prezentace Ing. Svitáková 
- představení chovů, které se do projektu zapojili 
- poděkování za součinnost a dobrou organizaci (jmenovitě p. Šaškovi ml.) 
- změřeno: 655 ks ve věku 10 – 15 měsíců a 675 ks ve věku 9 – 17 měsíců, 34 mimo věkové rozpětí, 40 
kříženců, 12 ks býků jiných plemen 

- vyhodnocení výsledků: plemenné hodnoty bude možné odhadovat až cca po pěti letech sběru dat  
nezbytné znát užitkovost v několika generacích 

- v současné době možno využít tzv. „užitkové hodnoty“  v dohledné době budou odeslány výsledky 
jednotlivým chovům, kteří se do projektu zapojili, ve výsledcích není zohledněna genetika, ale jde o rozdíly 
mezi zvířaty za standardizovaných podmínek 
- plocha svalu – nejedná se pouze o plochu roštěnce, ve vztahu k celkové zmasilosti zvířete 
- zohledněno: pohlaví, věk, hmotnost a skupina vrstevníků 
- mramorování – intramuskulární tuk – vysoké mramorování je znakem AA, mezi zvířaty jsou rozdíly, nutno 

zohlednit celkové protučnění zvířete  ukládá se až kolem roku věku zvířete 
- zohledněno: pohlaví, věk, výška tuku na zádi nad roštěncem, skupina vrstevníků  
RUH plocha svalu, mramorování = relativní užitková hodnota 
- lze srovnávat jednotlivá zvířata mezi sebou, průměr 100, směrodatná odchylka 10 

- RUH určuje pořadí zvířete v rámci celého souboru  chovatel obdrží výsledky pouze svých zvířat 
- výhled do budoucna – rok 2020 opět měření Linda McKendric – termín nejlépe kolem 20.2. (i dříve) 

- jednání s uskupením BREEDPLAN  nákup sonografu, proškolení (zatím není takový přístroj nikde na 
světě na trhu k dispozici) 
- Rok 2020 zapojení více plemen (např. HE) a více farem např. na severu Čech 
- poděkování chovatelům za spolupráci 
- více k tématu sonografického měření: http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2560 
- více oleje 
 
Závěr: Chovatelé berou informace na vědomí. Dárek paní Lindě bude proplacen panu Borovkovi 
z finančních zdrojů Asociace. Přihlášky na měření v únoru 2020 budou otevřeny v prosinci 2019.  
 
2. Genomická selekce u masného skotu  

Testování (ověřování původu) přes SNP od 1. 10. 2018  www.igenetika.cz  klasická testace a 
stejnou cestou je třeba pořídit tzv. bázi, která je pro počítání genomických plemenných hodnot zásadní.  
- informace k problematice výpočtu genomických plemenných hodnot a genomické selekci: 
http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2489 

http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2560
http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2489


Vytvoření „báze“  testování zvířat (vč. starších) propojujících celou populaci plemen(e) 

Aktualizovaný seznam AA zvířat: http://www.cschms.cz/index.php?page=sle_genomika&plid=1 
- Dotace pokryje 70 % testace, přes 300 Kč je třeba pokrýt = návrh (prošlo u všech plemen) 150 Kč jde 

za chovatelem, ostatní je hrazeno z projektu/financí ČSCHMS  

- Čím dříve se podaří referenční populaci zajistit, tím dříve bude možné genomické plemenné 

hodnoty počítat  

- Apel na odebrání kvalitních vzorků (nekvalitní vzorky v igenetika.cz pod kódem „8“) 

- Pokud již některé zvíře ze seznamu na chovu není, kontaktujte p. Svitákovou 

(svitakova@cschms.cz), ona zvířata nahradí jinými zvířaty  

- Co bude ze seznamu z chovu odcházet (na jatka), nezapomenout odebrat vzorek!   

- Na igenetika.cz se u testace zvířat ze seznamu vybírá pod kódem „11“ …“testace ČSCHMS“  

- Fakturace 200 Kč za vystavení protokolu  základní sazba je cena čipu, ale poplatek 200 Kč je určen 

na kroky vedoucí ke konečnému produktu a tedy protokolu. Protokoly se nyní posílají také poštou, 

ale do budoucna se kompletně bude vše řešit elektronicky a všechny protokoly budou mít (a mají) 

chovatelé v aplikaci trvale k dispozici a kdykoli ke stažení. Není třeba protokoly posílat (skenovat) 

řediteli PK panu Kopeckému, ten si protokoly stahuje automaticky ze systému  má vlastní přístup  

- Apel na kontrolu fakturačních údajů a správné zapisování do systému igenetika.cz  

- Vysvětlení, proč si službu objednáváte v laboratoři genetiky ČMSCH, ale fakturace jde přes ČSCHMS 

 z důvodu dotačního krytí testování. Apel na včasné hrazení faktur.  

- Inseminační býci  pokud možno zkusit zajistit testaci také těchto býků (ze seznamu) – možnost 

testovat použitou ID (kontaktovat Ing. Svitákovou – poradí jak postupovat) 

- Dle uvážení chovatele možné testovat také další zvířata, která na seznamu nejsou (nebo zahraniční 

zvířata) – kontaktovat Ing. Svitákovou 

 

Závěr: Chovatelé AA se dobrovolně připojí k systému tvoření „báze“. Ten, kdo při testaci zvířat ze 
zveřejněného seznamu zaškrtne „kód 11“ = testace ČSCHMS přispěje k tvoření báze pro výpočet 
genetických plemenných hodnot a zároveň souhlasí s tím, že mu bude fakturováno navíc 150 Kč/ks 
(vysvětleno viz výše). Zapojit by se měli co nejdříve všichni členové Asociace (chovatelé AA). Seznamy zvířat 
jsou průběžně aktualizovány: http://www.cschms.cz/index.php?page=sle_genomika&plid=1 
  
Genomika - aktuální stav a financování 
- otestováno 956  ks  

- z toho 197 ks referenční populace – ze zveřejněných seznamů na zajištění báze pro výpočet GEPH 

- 1011 ks v referenční populaci celkem 

- Apel na kontrolování seznamu, nahlášení zvířat, která nejsou v k dispozici, aktualizace cca 1 x měsíc, 

inseminační býci – info k postupu podá Ing. Svitáková 

- SNP testace krok po kroku (návod pro chovatele): 

http://www.cschms.cz/DOC_LEGISLATIVA_svaz/151_Testace_SNP_krok_po_kroku.pdf  

 
Postup při finančním vypořádání s chovateli (a vratka dotace): Vratka dotace (za rok 2018) byla 
poskytnuta pouze těm chovatelům, kteří službu (fakturu) uhradili do 31. 12. 2018 včetně. Pro rok 2019 byla 
splatnost faktury za testaci SNP objednanou přes igenetika.cz (a fakturovanou ČSCHMS) prodloužena na 1 

měsíc  pokud nebude faktura uhrazena v termínu splatnosti, pozbývá chovatel nárok na vyplacení vratky 
(nebude mu vrácena poměrná částka) – viz zápis z výboru ČSCHMS 1/2019 
 
Diskuse nad odběrem kvalitních vzorků (resp. chlupových cibulek): 
- Tvrdé žíně z ocasu, které mají velké cibulky 

http://www.cschms.cz/index.php?page=sle_genomika&plid=1
http://www.cschms.cz/index.php?page=sle_genomika&plid=1
http://www.cschms.cz/DOC_LEGISLATIVA_svaz/151_Testace_SNP_krok_po_kroku.pdf


- Odběr chlupů z jiných míst, kde jsou chlupy tuhé a jsou tím velké cibulky zajištěny (např. ušní boltce, 
čupřina apod.) 

- Odběr tkáně – speciální odběrová sada (informace podal p. Šašek ml.) – možnost použít vzorek např. při 
testování na BVD (Malát - otázka dalších diskusí, projednávání v laboratoři imunogenetiky ČMSCH) 

- Otázka použití speciálních ušních známek, při jejichž navěšování je rovnou díky speciální odběrové sadě 
možné odebrat vzorek tkáně použitelné pro testaci SNP (Malát – zjistí pro a proti projednáním s  
imunologickou laboratoří)  

 
Testování genetických vad – apel na testování genu pro myostatin (dvojité osvalení) u populace AA (Malát 
– apel na systematické testování za 100 Kč/vzorek chovatele nezatíží), SAP syndrom – zkrácené šlachy u 
novorozených telat, dále např. přenos genu pro rozštěp patra - tele po kombinaci býků, nositelů tohoto 
genu, se již v ČR narodilo a bylo by možné těmto situacím předcházet. Apel na chovatele: pokud se na svém 
chovu setkáte s evidentním genetickým defektem zvířat, odeberte vzorek chlupů (u telat jednodušší 
odebrat do hemosky krev) a odešlete ho do laboratoře imunogenetiky, v případě většího počtu vzorků 
bude možné na čipu gen pro danou genetickou vadu lokalizovat. 
Kopecký – u zvířat testovaných na myostatin s negativním výsledkem je uvedeno označení VT/VT = není 
nositelem genu pro dvojité osvalení  
 
Závěr: Apel na chovatele na zajištění báze (testace zvířat ze seznamů) v co možná nejbližším termínů i 
vzhledem k čerpání dotace, pro rok 2020.  
 

 
3. Výběrové komise ZV- II. test 2019 – I. test 2020 
- Předloženy termíny a jména chovatelů k odsouhlasení (bude součástí zápisu z VČS a zveřejněno na 

webu ČSCHMS) 

- „Sladění oka“ – 12. 4. 2019 (pátek) od 10:00 – Rantířov (chov Ing. Šaška) – apel na účast!!! 

 
4. Národní výstava Brno 2019 (info k výstavě zde) 
- uzávěrka přihlášek byla v neděli 24. 3. 2019  
- přihlášeno 73 ks AA (391 zvířat celkem)  
- problém 3 zvířata mimo kategorii – kráva prvotelka otelená ve 33 měsících a dvě mladé jalovice (ve stáří 
18 a 19 měsíců)  přítomní chovatelé souhlasí s vyřazením těchto zvířat z účasti na NV 
- býci z II. turnusu nebudou mít ve výstavním katalogu ještě státní registr (nový systém neumožňuje 
přidělovat st. reg. dopředu)  
- soutěžní kategorie telat  ano 
- soutěžní přehlídka PO 13.5. 10 – 13 hod (sudí: p. Wilson z Kanady) 
- navážení zvířat 2 dny (pátek a sobota) 10. - 11.5.2019 
- vážení zvířat – chovatelé budou mít možnost zvážit zvířata doma a hmotnosti nahlásí při příjezdu, nebo se 
zvířata při příjezdu zváží (jako v minulých letech)  
- ubytování – zdarma (pro ošetřovatele) kóje v hale H a C, vlastní karavan  (500 Kč/den) 
- ubytování mimo areál BVV si každý řeší individuálně (kontakt přímo na BVV Jana Hirlíková, tel.: +420 
54115 2775, +420 723 858 174, e-mail: jhirlikova@bvv.cz), nabídka ubytování na webu: 
http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_doc&aid=206  
- doprava - chovatelům se budou fakturovat náklady na dopravu zvířat (zajišťovanou Svazem) ve výši 
1.000 Kč/zvíře (počítá se 4 ks na kotec, ale v případě nadstandartních požadavků bude cena řešena 
individuálně, např. 4.000 Kč/kotec). Vlastní doprava je zcela v režii chovatele.  
- za předvedené zvíře si bude moci chovatel vyfakturovat 500 Kč/ks, za vystavené do 250 Kč/ks s tím, že 
konečná výše příspěvku se bude odvíjet od celkových nákladů na výstavu a bude zveřejněna koncem 
května/začátkem června (po vyúčtování výstavy) 
- příspěvek na provoz stánku klubů - po výstavě se rozhodne, zda a v jaké výši se přispěje   
- veterinární podmínky: http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=206  
-  účast na výstavě pouze IBR prosté chovy (nevakcinovaný skot z nevakcinovaných chovů)!!!  

mailto:jhirlikova@bvv.cz
http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_doc&aid=206
http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=206


- stánek Asociace – zajištění chodu – stálá obsluha – studentky + každý den někdo z chovatelů, návrh: 
Tereza Zikmundová, Adéla Šebelková, Jan Borovka, PO – Chládek, ST – Vráblík 
- zapůjčení pípy na výstavu/pivo/limo – dořeší se s p. Sochorem 
- spolupráce s Farmou Rudimov – na stánku ČSCHMS prodej hovězích specialit (?), nabídka 
velkoplošného tisku, bannerů – spolupráce (tel. p. Žák 603 271 463) 
 
Závěr: Veškeré informace k NV: http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=206  

 

5. Různé 
 
Interbeef (prezentace Ing. Svitáková) – AA – zapojena ČR, Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Irsko – 

výsledky zatím neveřejné, ale velmi pozitivní co do kvality českých zvířat 

Kritéria pro výběr býků do odchovu  bude navrženo zařadit jako bod do programu VČS 
 
Vážení telat ve 120 dnech – p. Skalický/p. Nechvátal – vyšší vstupy do zemědělství, sucho – otázka nutnosti 

(a vhodnosti) vážení ve 120 dnech  bude navrženo zařadit jako bod do programu VČS 
 

Poskytnutí dat z KUMP do programu BreedPlan  bude navrženo zařadit jako bod do programu VČS 
 
Diskuse nad budoucností Asociace a chovatelů plemene AA a propagace hov. masa 
 
 
 
 

Zapsala: Pavla Vydrová 
 
 
Ověřil: Ivo Chládek 

http://www.cschms.cz/index.php?page=akce_home&aid=206


            

            Vážené chovatelky, vážení chovatelé, vážení hosté. 
 
 
 
 Dovolte abych  Vás všechny přivítal na Výroční členské schůzi Asociace chovatelů Aberdeen  
Angus, dnes již v pořadí 26. od  jejího založení.  V letošním roce se jedná o schůzi o to 
důležitější, neboť je to schůze volební, kdy si zvolíme nového předsedu a novou Radu 
Asociace 
 
Je mojí povinností seznámit Vás s činností Asociace chovatelů Aberdeen Angus za uplynulý  
rok 2018. 
 
    Jsme zájmový spolek občanů, dnes zapsaný spolek, spolek chovatelů masného skotu 
plemene Aberdeen Angus.  K dnešnímu dni má asociace 96 členů, v průběhu roku ukončilo 
členství z různých důvodů 13 členů. 
 
Nyní k činnosti Rady Asociace. Za uplynulý rok 2018 se Rada Asociace sešla celkem  
čtyřikrát,  v letošním roce se rada  sešla dvakrát a to  v měsíci lednu, kdy na rozšířené jednání 
byli přizváni chovatelé se zájmem o probíranou tématiku. Naposledy se Rada sešla v měsíci 
březnu za účelem přípravy dnešní VČS.  
Na svých jednáních v červnu 2018 se Rada Asociace zaměřila na přípravou Jihočeské Angus 
show 2018 s možností 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 se snažil zajistit účast 
chovatelů  na této výstavě. I když jak všichni víte, toto se v plné míře nepodařilo, přesto byla 
tato výstava velmi úspěšnou prezentací těch nejlepších chovů našich chovatelů. Musíme 
vyzdvihnout vysokou kvalitu vystavovaných zvířat a perfektní připravenost a předvádění 
zvířat. Zvláště když posuzovatelem byl uznávaný skotský chovatel, odborník a boniter Russel 
Taylor, který pochvalně hovořil o kvalitě vystavovaných zvířat. 
A nezbývá než v této práci pokračovat a předvádět zvířata široké chovatelské i laické 
veřejnosti. Což budeme mít možnost v letošním roce na Národní výstavě hospodářských 
zvířat Brno 2019 v měsíci květnu. Podle poslední informace je přihlášeno 70 ks a to není 
vůbec málo. Vždyť výstavnictví je nejlepší reklama, což dokazuje zájem o zvířata našeho 
masného plemene. 
Dále se Rada zabývala přípravou Šlechtitelského programu plemene, k čemuž byly využity 
podněty a připomínky Vás,  aktivních chovatelů. Nebyla to práce jednoduchá ale na členské 
schůzi v září ve Skalském dvoře byl tento Šlechtitelský program schválen. Ještě je potřebné 
pokračovat v legislativní práci a např. stanovit kritéria pro výběr býčku do odchovu. I tímto se  
Rada počátkem roku 2019 zabývala a shodla se na tom, že vzhledem k tomu že jí končí na 
této VČS mandát, není vhodné tato pravidla připravovat, ale ponechat tuto velmi důležitou 
záležitost nové Radě Asociace, tak aby tato mohla kritéria ovlivnit z hlediska jejího funkčního 
období. A není přeci problém toto kritéria schválit na další členské schůzi v září ve Skalském 
dvoře. 
Počátkem  roku 2019  se Rada Asociace společně s ČSCHMS  aktivně zabývala 
problematikou měření MLLT,  vzhledem ke schválenému grantu, který získal ČSCHMS  a 
VÚŽV, tak jak jste mohli vyslechnout na včerejším pracovním setkání z úst nejpovolanějších 
– zde přítomné Ing. Svitákové. V letošním roce měření proběhlo již na 24 chovech a během 



jednoho týdne bylo změřeno 761 zvířat. Měření bylo prováděno profesionální pracovnicí 
BreedPlan paní Lindou McKendric. 
 Bude-li někdo z Vás, kteří jste na pracovním jednání včera nebyli, potřebovat zodpovědět 
nějaké informace, má možnost se zeptat v rámci diskuse. 
. 
 
Nyní k vlastní činnosti Asociace 
 - na úrovni mezinárodní spolupráce se jako náš zástupce opět zúčastnil jednání Word Angus 
Forum v Uruquayi Ing. Miroslav Vráblík. Vrátil se před necelým týdnem a přivezl nám Všem 
Tak důležitou zprávu o tom, že volbou na Světovém Anguském foru byla Česká republika 
vybrána organizátorem Světového Anguského kongresu roce 2023. Je to zásluha všech, kteří 
se podíleli na přípravě prezentačních  materiálů, a samozřejmě největší zásluha Mirka 
Vráblíka, díky jeho soustavné angažovanosti na Světovém Anguském foru a jeho 
vyjednávacím schopnostem bylo dosaženo vysněného výsledku. Nezbývá než poděkovat a 
ocenit tuto záslužnou práci pro naší Asociaci. 
   
 
Co se týče stavu chovaných zvířat: 

- v KUMP je k 31.12.2018 evidováno 4462 ks krav, z toho 4303 ks je krav s podílem 
krve 100% 

- v plemenné knize je k 31.12.2018 zaevidováno 3857 krav a  3344  jalovic, celkem 
tedy 7201 ks . V průběhu loňského roku se narodilo  4159 ks telat.  Mladých 
plemenných býčků bylo v roce 2018 zastaveno na OPB a u chovatelů celkem  409 
kusů,  a z toho bylo vybráno do plemenitby 345 plemeníků. Před ZV bylo vyřazeno 38 
ks, při ZV byl vyřazeno 26 býčků.. Celkem bylo vybráno 84,4 %  býčků 

 
Další činnosti našich chovatelů je obchod se zástavovými a plemennými zvířaty. Plemeno AA 
je velice úspěšné exportní plemeno a podíváme-li se na přehled za rok 2018, bylo přes 
ČSCHMS vyvezeno 167 plemenných jalovic,  a jen  pro porovnání  25 jalovic plemen HE a 
30 jalovic plemene MS. 
 
 
Jak jsem na začátku mé zprávy již uvedl, tato VČS je schůze volební, kdy bude zvolen nový 
předseda a nová Rada Asociace. Přeji nám Všem šťastnou ruku, tak aby se naše Asociace dále 
rozvíjela 
Na závěr bych Vám chtěl jako končící předseda poděkovat za dosavadní spolupráci 
 a do dalšího období Vám všem popřát hlavně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů. 
 
 
 
Děkuji za pozornost 
 
5.4.2019 

Ing. Ivo Chládek                                                                                                                                  

 
 

 



 Asociace chovatelů plemene Angus 
 
 

Výsledky soutěže za rok 2018 
    

Množství vyprodukovaného masa na  krávu: 
 
 do 20 ks                                              21 – 50 ks                                              nad 50 ks     
1. Birovash Pavol              397             1. Milan Šebelka          308 kg     1. Gustav Kotajny            297 kg 
2. Ing.Ivo Chládek             346             2. Jaroslav Zítek          304 kg     2. Statek Mitrov                294 kg 
3. Valihrach František       322             3. Farma Těchoráz       282 kg     3. Vladimír Lepša             293 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                      590032 931      260       (127+133)        
2. Vladimír Lepša               479951 931      249       (129+120) 
3. Jaroslav Zítek                 518220 931      248       (133+115)               
 
 
Dosažení indexu plemenné hodnoty   - plemenní býci – (v kontrolním roce mají potomky): 
(při rovnosti rozhodla RPH ME (PE) + UT) 
 v PE                                                                                       
1. Josef Vaníček              ZAI 355  Barman Red z Hojovic      147   
2. Vladimír Lepša           ZAI 036   Vulkán    z Pěčína             138  (112+118) 
3. Farma Kozák               ZAI 462  Buick z Cunkova               138  ( 91+122) 
 
 v ME  
1.  Milan Šebelka              ZAA 906 Ursus z Rančic                    135  
2.  Vladimír Lepša             PAA 034 Terno Red z Pěčína            126  
3. Tegro s.r.o. Těšenov      PAA 017 Tomahawk Red Tegro        125 
    

                                                                                                                                               
Nejlépe hodnocený býk za exteriér při výběrech v roce 2018:      ( RPH PE + ME + UT) 
    
1. Vladimír Lepša                                   ZAI 681  Dělo Red z Pěčína        90  bodů     (364) 
2. Vladimír Lepša                                   ZAI 687  Derik Red z Pěčína       85  bodů     (351) 
3. Tegro s.r.o. Těšenov                           ZAI 627  Cézar Red Tegro           82 bodů      (355) 
 
 
 
Předání cen v Hybrálci     5.4.2019 
Zpracoval: Ing.Vít Čepelák 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení  

z VČS Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. 

ze dne 5.4.2019 

 

Členská schůze schvaluje: 

‐zprávu o hospodaření Asociace za rok 2018 

‐zástupce chovatelů ve výběrové komisi pro základní výběry plemenných býků II.turnus 2019 

až I.turnus 2020 

‐poskytnout veškerá potřebná data z kontroly užitkovosti plemene Aberdeen Angus instituci 

ABRI pro zkušební výpočet plemenných hodnot v systému BREEDPLAN a dále vyjednávat 

s touto institucí o možnosti zapojení české populace do tohoto systému 

‐vyřadit všechna selekční kriteria týkající se plemenných hodnot jako selekčních kriterií pro 

odchov plemenných býků 

Členská schůze bere na vědomí: 

‐zprávu předsedy Asociace o činnost za období roku 2018 

‐výsledky voleb pro následující funkční období:  předseda Asociace  Šebelka Milan 

              člen Rady Asociace  Nejdl Martin 

                    Šašek Vladimír ml. 

                    Dvořák Josef 

                    Lepša Vladimír 

                    Borovka Daniel 

‐vyhodnocení nejlepších chovatelů 

Členská schůze ukládá: 

‐chovatelům povinnost ověřit původ při prodeji plemenného zvířete alespoň ze strany otce 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Ing. Vladimír Šašek, v Jihlavě dne 5.4.2019 



Členové komise AA II. turnus 2019

DenDatum Začátek OPB/chovatel kusy Členové komise

Středa13.4.2019 13:00 Skalický J.,Libnov 20 Nejdl M.

16.4.2019 8:00 OPB Kamenná 23 Ing. Šašek Vl. st.

Úterý23.4.2019 9:00 OPB Měcholupy 12 Ing. Vráblik M.

Čtvrtek23.4.2019 14:00 Nejdl Martin, Zbyslav 4 Ing. Vráblik M.

Sobota23.4.2019 16:00 Šumavský angus, Soběsuky 12 Ing. Vráblik M.

Neděle 25.4.2019 9:00 OPB Osík 17 Matějíčková P.

26.4.2019 9:00 OPB Janovice u R. 5 Ing. Dvořák J.

28.4.2019 16:00 Statek Mitrov a.s. 11 Ing. Dvořák J.

30.4.2019 9:00 OPB Cunkov 33 Lepša Vl. st.

Středa5.5.2019 8:00 Tegro s.r.o. Těšenov 13 Hatlák A.

5.5.2019 10:30 Šašek Vladimír Ing. Rantířov 17 Hatlák A.

5.5.2019 13:30 Dvořák Josef Ing. Telecí 12 Hatlák A.

Pátek5.5.2019 16:00 Vetlabfarm s.r.o. Jakubovice 11 Hatlák A.

Sobota6.5.2019 15:00 Lepša Vl., Pěčín 16 Nechvátal M.

7.5.2019 15:00 Šebelka M.+ Š., Rančice 5+1 Nechvátal M.

Středa8.5.2019 9:00 ZD Brloh 17 Šebelka M.

8.5.2019 16:00 Ing. Kofroň J., Radhostice 14 Šebelka M.

Čtvrtek18.5.2019 11:00 BREZE a.s. Výsluní 13 Šebelka M.

III. + IV. turnus 2019 + I.turnus 2020

Obsazení členy stejné jako v II.turnusu


