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25 let chovu masného skotu v Ústeckém kraji

Období víkendu mezi 18. a 20. zářím 2015 patřilo chovatelům masného skotu. 
V areálu školního statku Střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně – Libverdě 
A.E.Komerse  proběhla zdařilá akce VI. mezinárodní konference chovatelů masného 
skotu a výstava masných  plemen skotu,  která navázala na předcházejících 5 ročníků
z let 2010 až 2014. Mottem letošního setkání  bylo připomenutí 

25 let chovu masného skotu v Ústeckém kraji .

V letošním roce se výstava přesunula z tradičních zemědělských lokalit ve 
Šluknovském výběžku do centra okresu Děčín, kterým je pro zemědělce již  dlouhodobě 
Střední škola zahradnická a zemědělská. Organizátoři konference a výstavy  Okresní agrární 
komora pro okresy Děčín a Ústí nad Labem a Odbytové družstvo Chovatel Děčín společně 
s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje  a za finanční podpory Ústeckého kraje si vytkli 
náročný úkol – představit odborné i laické veřejnosti Ústeckého kraje v rámci v pořadí již 23. 
„školní“ zahradnické a zemědělské výstavy LIBVERDA 2015 nejnovější trendy v chovu 
masného skotu zejména v podhorských podmínkách Ústeckého kraje. Obě akce se podařilo 
dobře skloubit, a tak k tradici školních výstav přibyla vysoce odborná chovatelská akce, která 
teoreticky i prakticky předvedla laické i odborné  veřejnosti nové směry v intenzifikaci chovu 
skotu pastevní technologií – produkci zástavového masného skotu, především kříženců se 
špičkovými plemeny z Francie, Anglie, SRN. Zájem odborníků se soustředil na konferenci se 
zahraniční účastí chovatelských špiček ze Slovenské republiky a Spolkové republiky 
Německo , které se zúčastnila cca stovka posluchačů vč. studentů vyšších ročníků oboru 
agropodnikání. 

Zájem návštěvníků výstavy, zejm. laické veřejnosti – předškolní a školní mládeže, 
rodinných návštěvníků a dalších příchozích, jejich počet na výstavě nelze kvantifikovat, ale 
dle pamětníků byl dosud nejvyšší a předčil veškerá očekávání, se soustředil  na 30 
vystavovaných živých  exponátů  nejrozšířenějších masných plemen, chovaných v Ústeckém 
kraji. Organizátoři chtěli veřejnosti ukázat, že chov skotu není jen „modrá kráva Milka“, tak 
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jak ji předkládají masmedia, ale že chovatelé z Děčínska prezentují své produkty se zájmem 
o zkvalitnění chovu skotu a zejména o zkvalitnění sortimentu masa a masných výrobků pro 
český trh na špičkové západoevropské úrovni. Je skutečností, že maso z vykrmených býků 
plemene Limousine, Masný Simentál, Blonde d´Aqutaine, Hereford případně jejich kříženců 
dává základ skutečně kvalitní a dobré lidské výživě. Bohužel je někdy pravdou, že jsou nám 
často nabízeny dovezené a zmrazené čtvrtky a půlky jatečních zvířat z Jižní Ameriky, které 
se k nám dostávají ze vzdálenosti tisíců kilometrů, mnohdy se značným časovým 
zpožděním. Je proto i naším zájmem, aby rozšířením venkovských minijatek byla dána 
možnost poskytnout i našemu spotřebiteli, jak chutná kvalitní hovězí maso. 

V rámci projektu „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“ provedla Okresní 
agrární komora Most ochutnávky vítězných regionálních potravin roku 2015. 

Na Mezinárodní konferenci masného skotu byly ochutnávány a také přímo prodávány 
návštěvníkům tyto vítězné regionální potraviny:

výrobek výrobce vítěz roku

Menčíkova podkova Varnsdorfské uzeniny, Varnsdorf 2015

Archivní sušená slanina
Rodinná firma s.r.o. – Uzenářství 
Vlastimil Chovaneček

2015

Kozí sýr přírodní Ondřej Malina, Nová Víska 2015

Kozí mléko bio Jakub Laušman, Držovice 2015

Kocour IPA Samuraj Pivovar Kocour, Varnsdorf 2015

Onďasův rohlík Jiří Ondečko, Děčín 2015

Mlsný Filip – Višňový džem DY servis, Radešín 2015 

Čertovsky dobré a křupavé 
brambůrky solené

Slavomír Hadrava, Hradiště 2015

Fotogalerie z ochutnávek:



Máme řadu chovatelů masného skotu v rámci Ústeckého kraje, kteří již pravidelně 
patří ke špičkovým provozovatelům v České republice a kteří pravidelně na Národní výstavě 
hospodářských zvířat v Brně sbírají nejvyšší ocenění za svou cílevědomou práci. Zmíníme 
chov Limusinu manželů Loosových z Hory sv.Kateřiny, dále chov plemene Hereford pana 
Ing. Jana Machače ze Chřibské, chov Blond´d Aquitaena pana Šťastného z Julčína. 
V posledních ročnících se neztratili chovatelé Milan Kopsa a Eduard Němec z Býnovce 
s chovem Limousinů. Vedle těchto předních chovatelů nelze pominout chovatelské výsledky 
předních chovů z okresů Děčín a Ústí nad Labem, jako například chov plemene Charolais 
Pavla Maglena ve Velké Bukovině, chov Limusina Josefa Koliby z Dobrné, nebo p. Bohumila 
Kudly z Horního Podluží, chov Blond ď Aquitainů rodinného podniku Doušových z Verneřic, 
Masného Simentala pí.Hany Nemleinové z Filipova u České Kamenice nebo Jany Medunové 
z farmy Kamenec u Jílového či výsledky trojplemenného křížení chovatele Petra Houdka
v Císařském u Šluknova. Ve výčtu úspěšných chovatelů patří výrazné místo manželům 
Horovým z farmy Babiny u Velkého Března,  Vladimíru Sadílkovi z Horního Jindřichova 
s chovem Limousinů a či Aleši Vodičkovi a synům z Lesné, rovněž s úspěšným chovem 
Limusina. Na Děčínsku je široká základna chovatelů masných plemen, kteří mohou úspěšně 
konkurovat nejen chovatelům v České republice. V rámci výstavy byly ohodnoceny 
vystavované exponáty odbornými pracovníky Českého svazu chovatelů masného skotu  a 
dle jejich bonitace patřily na přední místa kolekce chovatelů z Ústeckého kraje, zejména 
z okresu Děčín.  Z pěti vyhodnocených chovatelů, kteří obdrželi pohár pro vítěze a pamětní 
plaketu k 25 letům chovu masného skotu v Ústeckém kraji, patřilo blahopřání a uznání p. 
Luboši Kudlovi z Horního Podluží s kolekcí jalovic plemene Limousin, p. Petru Houdkovi 
z Království u Šluknova s kolekcí původem italského plemene Piemontese, firmě 
Zemědělství Malšovice p. Opata  s předvedením jalovic plemene Highland – skotského 
náhorních skotu  či p. Miroslavu Pisarčíkovi z Příbrami u Verneřic s vystavovanou rodinou 
býka, matky a telete plemene Aberdeen Angus. Snad překvapivě pro chovatele se 
championem výstavy stala kolekce Masného Simentála chovatelky Jany Medunové 
z ekologické farmy Kamenec u  Jílového. Kolekce dospělého šestiletého plemenného býka a 
jeho potomstva – chovných  jalovic byla dle poroty a hlavního rozhodčího p. Karla Šeby  
nejzdařilejší a  velký pohár a titul Championa  pro celkového vítěze si zasloužila. 

Se zájmem se setkala expozice sklizňové techniky na zrniny, kdy vedle sebe stály 
pětapadesátiletý provozuschopný exponát obilního kombajnu zn. CLAAS z roku 1960 
s šířkou záběru 2,50 metrů a denním výkonem do 4 hektarů sklizené plochy  od člena OAK 
Děčín p. Jiřího Janiše z Krásné Lípy ve srovnání se špičkovým kombajnem zn. NEW 
HOLLAND, zapůjčeného firmou Zemědělství Malšovice p. Opata, jehož šířka žací lišty je 
trojnásobná a denní výkon při sklizni je obdivuhodný - až desítinásobný, 40 až 50 hektarů za 
den. 

Vystoupení člena Rady Ústeckého kraje  Mgr. Arna  Fišery, který z tribuny 
konference organizátorům a zemědělcům z okresu Děčín poděkoval za jejich  progresivní 
přístup k řešení chovu skotu, je jistě povzbuzením pro všechny zúčastněné. Kvitoval tyto 



snahy a popřál zemědělcům mnoho zdaru do budoucna. Organizátory potěšil zájem pí. Jany 
Vaňhové – zástupkyně hejtmana ÚK, pí. Mgr. Marie Blažkové – primátorky statutárního 
města Děčín, členů zemědělské komise  ÚK a dalších oficiálních hostů  o expozici masného 
skotu  na výstavišti v Libverdě. Bylo jimi konstatováno, že takovouto přehlídku považují za 
přínos nejen odborný, ale poučný  i pro širokou veřejnost. 

Zpracoval :
Ing. František  L o u d á t , CSc. 
Ing. Vladimír  C i t a – OAK Děčín
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