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Ve středu 14. září letošního roku proběhla v oblasti města Verneřice významná chovatelská 
akce. Jednalo se o mezinárodní konferenci spojenou s výměnou zkušeností, jak chovat masná 
plemena skotu v podmínkách podhorských oblastí. Součástí akce byly ukázky chovu plemene 
Blonde ď Aquitaine Agrokomplexu spol. s r.o. Verneřice, který obhospodařuje 1630 ha 
převážně luk a pastvin, z toho 140 ha orné půdy převážně s výrobou ovsa.

Až do roku 1990 se v okrese Děčín chovalo 8 800 ks dojných krav, které se chovaly na 
produkci mléka. V 90. letech se situace podstatně změnila a stavy skotu se snížily na 
40 % původního stavu. A tak v současné době se produkcí mléka zabývá jen 6 zemědělců 
s počtem cca 400 ks chovaných dojnic. Převodným křížením došlo k tomu, že 
červenostrakatý skot, který se zde choval, byl překřížen masnými plemeny, především 
plemen Limousine, Blonde ď Aquitaine, Hereford, Charolaís, masný Simental. Jsou to zvířata, 
která se vyznačují velmi dobrou zmasilostí a velmi kvalitním masem, o které je na trhu 
značný zájem. 

Proto Okresní agrární komora Děčín – Ústí nad Labem vede chovatele, kteří mají větší 
chovatelskou základnu k vybudování a provozu menších jatek s možností prodeje kvalitního 
hovězího masa z vlastních vybudovaných jatek na prodejnách. Cílem je dosáhnout toho, aby 
tak venkovské obyvatelstvo nemuselo za nákupy do supermarketů v Ústí nebo Děčíně –
může být obslouženo kvalitním masem a masnými výrobky z těchto malých jatek. 
Pomáháme nyní zavedení provozu na osmi provozech, v současné době běží jateční provozy 
v Dobrné, Studánce, Slavošově, Agrokomplexu Verneřice. 

Agrokomplex Verneřice provozuje jatky již déle než 10 let. Vše je postaveno na zpracování 
zvířat z vlastního chovu. Je to podnik, který svou organizací i zajištěním krmivové základny 
patří jako příklad, jak lze v podhorských oblastech efektivně hospodařit. 
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Účastníci Konference v dopolední části vyslechli zajímavé odborné přednášky, přednesené 
našimi předními odborníky a to p. Karlem Šebou, který za 20 let vybudoval špičkový chov 
Blonde ď Aquitaine a své zkušenosti, získané při spolupráci s Českomoravským svazem 
chovatelů masného skotu, umí velmi dobře předat chovatelské veřejnosti. Dále zaujal svými 
zkušenostmi Ing. Jan Káčer z Jihočeského družstva Chovatel České Budějovice. S podnětným
rozborem chovu masných plemen v sousední Spolkové republice Německo Ing. Clemens 
Braschos a se zkušenostmi s obnovou luk a pastvin na Slovensku se prezentoval Ing. Vladimír 
Šmajstrla. Přínosem byla účast náměstka ministra zemědělství ČR Ing. Pavla Sekáče, který 
podrobně vysvětlil některé otázky, týkající se podpory zemědělství a opatření do budoucna. 

Nejzajímavější částí této akce byla exkurze v terénu, kdy účastníci konference se autobusem 
dostali k jednotlivým chovaným stádům na pastvinách pod Bukovou horou. Perfektní výklad 
podal nestor Verneřického Agrokomplexu p. Josef Douša, který velmi dobře reagoval na 
vznesené dotazy k ustájení, chovu na pastvinách a odchovu telat. Rovněž seznámil se 
způsobem řešení zimního ustájení v drsných přírodních podmínkách v nadmořské výšce 
kolem 600 metrů n.m.. Na závěr exkurze se uskutečnila prohlídka velmi dobře zařízených 
jatek, které navazují na zpracování a výrobu masných produktů, prodávaných ve vlastním 
prodejním středisku. Jejich kvalita je obecně známa vítězstvími v regionálních soutěžích 
Ústeckého kraje. 

Součástí konference bylo ocenění nejlepších chovatelů masného skotu Ústeckého kraje 
a předání diplomů a pohárů. 

 Adolfu Loosovi a MVDr. Kateřině Loosové z Hory Svaté Kateřiny za dlouholetou 
úspěšnou práci v chovu plemene Limousine

 Josefu Doušovi z Verneřic za dlouhodobé výsledky chovu plemene Blonde d‘ Aquitaine

 Ing. Janu Machačovi z Chřibské za rozšiřování plemene Hereford v Ústeckém kraji

 Bohumilu Kudlovi z Horního Podluží za rozšiřování plemene Limousine v Ústeckém kraji

 Petru Houdkovi ze Šluknova za využití trojplemenného křížení masného skotu

Zvláštní ocenění za úspěšnou prezentaci Ústeckého kraje na celostátní výstavě Země 
Živitelka v Českých Budějovicích převzali z rukou náměstka ministra zemědělství

 Eliška Němcová z Býnovce za I. místo v soutěži mladých chovatelů - vodičů do 15 let + 
3. místo v celostátní soutěži bez rozdílu plemen a věku.

 Eduard Němec ml. z Býnovce za I. místo v soutěži mladých chovatelů - vodičů do 10 let + 
vítězství v celostátní soutěži bez rozdílu plemen a věku.

Mezinárodní konferenci zorganizovala Krajská agrární komora Ústeckého kraje ve 
spolupráci s Odbytovým družstvem Chovatel Děčín za finanční podpory Ústeckého kraje.

Konference se zúčastnilo cca 100 účastníků z celé ČR i ze zahraničí, především chovatelé
masných plemen. 

Akce se zdařila, o čemž svědčí zájem účastníků i dotazy kladené na přednášející.



Velké poděkování patří firmě Agrokomplex s.r.o Verneřice, která zajistila pro všechny 
účastníky ochutnávky a pohoštění ze svých výborných potravinářských produktů, 
především masných výrobků v biokvalitě.

Rovněž poděkování patří organizátorům – OAK Děčín – Ústí nad Labem – Ing. Františku 
Loudátovi, Ing. Vladimíru Citovi, Bohumilu Kudlovi z OD Chovatel Děčín a dalším 
dobrovolníkům.

Firma Agrokomplex s.r.o. Verneřice patří mezi nejlepší zemědělské subjekty s kombinovanou 
zemědělskou výrobou – RV a ŽV v okrese Děčín – a jejich práce je velmi dobře hodnocena a 
uznávána v celém Ústeckém kraji i mimo něj. Má sehraný kolektiv pracovníků a umožňuje 
pracovní příležitosti cca 45 zaměstnancům v této oblasti. Prezentaci firmy, kterou představila 
jednatelka Ing. Helena Doušová, najdete v příloze.

DĚKUJEME A PŘEJEME CELÉMU KOLEKTIVU FIRMY AGROKOMPLEX 
SPOL. S R.O. VERNEŘICE MNOHO ÚSPĚCHŮ V JEJICH ČINNOSTI.

AŤ SE VÁM DAŘÍ !

Zpracovali: OAK Děčín – Ústí nad Labem
OAK Most

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 16. 9. 2016













Fotogalerie:




