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Ve dnech 15.9.-17.9.2017 zorganizovala Agrární komora Děčín – Ústí nad Labem, z.s. 
v součinnosti s Odbytovým družstvem CHOVATEL Děčín tradiční již VIII. výstavu masného 
skotu v Ústeckém kraji.

Tentokrát se výstava konala v prostorách Střední školy zahradnické a zemědělské 
A.E.Komerse v Děčíně – Libverdě.

Cílem výstavy bylo představit jak odborné, tak i laické veřejnosti dosavadní pozitivní výsledky 
v chovu masného skotu na Děčínsku a Ústecku a posluchačům školy i perspektivy ve vývoji 
živočišné produkce a upozornit tak na dosavadní více než pětadvacetileté zkušenosti 
s chovem masného skoutu v této oblasti.

Výstava byla zorganizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Při této příležitosti hejtman uvedl:
„Ústecký kraj je významnou oblastí chovu masných plemen skotu, i přestože jeho chov 
zaznamenal v posledních letech pokles. Chovaných krav v Ústeckém kraji je jen asi 23 % 
stavu z roku 1990, jsem tedy velmi potěšen, že ke konci roku 2016 se počet kusů chovaného 
skotu v Ústeckém kraji zvýšil. 
Chci Vám poděkovat za Vaši každodenní zodpovědnou a tvrdou práci, kterou odvádíte 
nehledě na roční období, a za Vaše dlouhodobě dobré výsledky v masné užitkovosti“.

Výstava masného skotu se velmi vydařila, přednášky byly na vysoké odborné úrovni, rovněž 
návštěvnost byla vysoká.  Dotazů kladených na přednášející bylo mnoho a všechny byly 
zodpovězeny.

Za posledních několik let vyrostla v podmínkách celého Ústeckého regionu řada 
zemědělských farem, jejichž parametry si nezadají s úrovní špičkových chovů.
Někteří chovatelé svou usilovnou každodenní prací se mohou chlubit srovnatelými výsledky 
nejen na úrovních předních chovů v kraji, ale i v celé České republice a jak se ukazuje, snesou 
srovnání s chovateli z vyspělých evropských zemí.
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Jde například o tyto chovatele: 

 Manželé Adolf a Dr. Kateřina Loosovi z Hory sv. Kateřiny, kteří se prosadili v 
konkurenci vystavovatelů na celonárodních přehlídkách masného skotu v Brně či 
Českých Budějovicích v posledních několika letech, ale zejména pak úspěšná 
reprezentace na mezinárodní chovatelské přehlídce ve Francii v letošním roce s 
plemenným býkem Bláhou plemene Limousine, který ve své kategorii obsadil 1. místo 
v silné mezinárodní konkurenci. Takovýto úspěch je v dosavadní historii chovu 
masného skotu v ČR ojedinělý. Proto také za tyto chovatelské úspěchy obdržel pan 
Adolf Loos ocenění v kategorii podnikání a management OSOBNOST ROKU 
ÚSTECKÉHO KRAJE 2016

 Ing. Jan Machač z ekologické farmy Chřibská, jemuž se podařilo za 7 let hospodaření 
vyšlechtit špičkové stádo Herefordů a jehož zástupce obdržel titul Šampión ČR 2017 
na celostátní výstavě v Brně.

 Milan Kopsa a Eduard Němec z farmy Býnovec, kteří vybudovali farmu pro 140 krav 
plemene Limousine se všemi moderními parametry pro chov masného skotu. Nelze
přehlédnout i dílčí úspěch chovatele - rodinní příslušníci Eduarda Němce získali na 
výstavě v Českých Budějovicích prvenství v předvádění plemenných zvířat ve všech 
věkových kategoriích.

 Antonína Šťastného z Vědlic okr. Litoměřice, již 20 let patří ke špici v chovu plemene 
Blonde ď Aquitane.

 Agrokomplex Verneřice, rodiny Josefa, Heleny a Jakuba Doušových dosahuje výborné 
výsledky v chovu 1500 kusů plemenic Blonde ď Aquitane.

 Ing. Jiří Kejř ze Všestud na Chomutovsku u plemene Charolais.

 Chovatelé Pavel Maglena a Riana Brožová.

 Petr Houdek ze Šluknova.

 Miroslav Faflák z Kyjova u Krásné Lípy, který se může pochlubit nejen chovem 
Limusina, ale i Texaského dlouhorohého skotu (Texaslonghorn).

 Kvalitní výsledky dosahují chovy masného Simentala chovatelek Hana Nemleinová z 
Filipova u České Kamenice patří k velmi dobrým chovatelům Simentalů. 

 Jana Medunová z farmy Kamenec u Jílového.

 Farma Huntířov – koupila firma HANTÁK – MITROV – nový podnik, zaměřený na chov 
plemene Abrdeen Augus.

 Zemědělství Malšovice - zaměřené na chov červenostrakatého skotu s využitím 
trojplemenného křížení, tj. Limousin a Simentál.



 Manželé Jana a Vratislav Horovi z farmy Babiny u Nové Vsi pod Pannou, kteří 
realizovali snahy o finalizaci vlastní živočišné produkce uplatněním svých masných či 
uzenářských výrobků na domácím trhu.

To byl výčet nejlepších chovatelů masného skotu v Ústeckém kraji, kteří mají velkou zásluhu 
na tom, že se živočišná výroba na Ústecku udržela a dále se rozvíjí.

Važme si výsledků práce našich chovatelů, kteří za několik let dokázali se srovnat 
s mezinárodní konkurencí, že se nemáme za co stydět.

Velké poděkování patří organizátorům AK Děčín-Ústí nad Labem – Ing. Františku Loudátovi, 
CSc., Ing. Vladimíru Citovi, Bohumilu Kudlovi z OD CHOVATEL Děčín a dalším dobrovolníkům.

Zdroj: Agrární komora Děčín-Ústí nad Labem, z.s.
V Mostě, dne 25. 10. 2017
Vydává: OAK Most – IC

Fotogalerie:

DĚKUJEME VŠEM CHOVATELŮM 
MASNÉHO SKOTU ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY 
A PŘEJEME VŠEM MNOHO ÚSPĚCHŮ 

V JEJICH CHOVATELSKÉ PRÁCI






