
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. 
Brloh 215, 382 06 Brloh 

IČ: 60072121 
 

ZÁPIS z jednání Rady Asociace 
 

dne 9.12.2020 od 1330 hod 
 

v Restauraci U Vaňků 
Kladruby 15, 391 55 Dolní Hořice – Kladruby (u Chýnova) 

Přítomni: Šebelka, Lepša, Borovka, Nejdl, Šašek, Jungwirth, omluven: 
Dvořák 
 
Program: 

Zahájil Milan Šebelka a přečetl program, schváleno jednomyslně 

 

1. Přijetí nových členů. 
Pan Milan Bílek ze Sychrova podal dne 28.10.2020 přihlášku do Asociace. Přijat 
jednomyslně. 
Milan Šebelka informoval, že je třeba oslovit nové členy PK s nabídkou členství 
v Asociaci. 
 

2. Zhodnocení činnosti v uplynulém období. 
Od červnové VČS v Lipnici proběhla zdařilá výstava u Lepšů v Pěčíně. Na 
rozšířeném jednání rady při zářiové schůzi ČSCHMS byly probírány zejména změny 
v odchovu plemenných býků. Ze strany chovatelů nebyly vzneseny námitky. Milan 
Šebelka se se stánkem Asociace zúčastnil farmářských dnů v Koňakově, o čemž 
informoval i Český rozhlasu Ostrava a TV. 

 

3. Jak dál v otázkách šlechtění (Breedplan, skenování, nové znaky exteriéru) 

Vladimír Šašek informoval o vývoji zkušebního výpočtu Breedplan. Se zástupci 
ABRI bylo domluveno, že výsledky budou prezentovány všem chovatelům skrz 
nástroj „internet solutions“, ve kterém si každý chovatel bude moci prohlédnout 
rodokmen i plemenné hodnoty pomocí internetového prohlížeče. Tak si bude 
moci každý utvořit vlastní názor, zda by mu byl systém výpočtu PH Breedplan 
přínosem.  

Na jaře 2020 proběhlo úspěšně druhé kolo skenování s Lindou McKendrick, které 
organizoval ČSCHMS společně s Asociací. Stále se odkládá nákup nového přístroje, 



protože definitivní podoba přístroje, který bude využívat Austrálie, Velká Británie 
a další, není doposud znám. Tomáš Božák, který měl zájem stát se vyškoleným 
technikem a v budoucnu skenování pro české chovatele vykonávat se rozhodl, že 
o tuto aktivitu již nemá zájem. Rada proto hledala nového kandidáta a oslovila 
pana Radka Holáska, který o skenování projevil zájem a měl by se zúčastnit dalšího 
ročníku skenování na jaře 2021. V rámci další diskuze byla položena otázka, kdy 
budou k dispozici plemenné hodnoty ze skenování a také genomické plemenné 
hodnoty založené na datech ze SNP testování. 

Vladimír Šašek informoval o jednání pracovní skupiny pro nové znaky hodnocení 
zevnějšku, které proběhlo 20.10.2020. Chovatelé AA se připojí k pilotnímu 
testování vemen, jehož metodika byla na pracovním jednání navržena a souhlasí 
i rozšířeným systémem hodnocení končetin. Hodnocení končetin bylo na 
požadavek AA doplněno o utváření paznehtu, které je součástí metodiky 
hodnocení končetin v USA a Austrálii. 

 

4. Stanovisko k návrhu pracovní skupiny ČSCHMS - Hodnocení KU chovatelů 
(pětihvězdičkový systém) a stanovení „ideálního“ typu zvířete 

Na jednání pracovní skupiny pro nové znaky hodnocení zevnějšku byl prezentován 
rovněž návrh hodnocení chovatelů pětihvězdičkovým systémem dle kvality a 
rozsahu provádění KU a dle průměrného věku krav při prvním otelení. Rada se 
rozhodla před sdělením stanoviska, zda se plemeno AA do tohoto systému zapojí, 
konzultovat tento záměr nejprve se svou členskou základnou. 

 

5. Problematika odbytu zvířat. 

V uplynulých týdnech proběhlo jednání s firmou ISB Genetic s.r.o. o vývozu 
plemenných jalovic do Uzbekistánu. Chovatelé po zveřejnění poptávky nabídli 150 
březích jalovic, 313 odstavených s POP a 34 bez POP a 116 zástavových býků. 
Zatím žádný export neproběhl, ale připravuje se vývoz prvních 30 březích jalovic.  
Ing. Jungwirth popsal vývoj situace v kauze Kazachstán. Odbyt plemenných zvířat 
do zahraničí není. Svaz vyzval MZe k podpoře vývozu hovězího masa. Během 
jednání přišla zpráva od náměstka MZe Šíra, že Kazachstán by měl být otevřen. 
Zůstává hodně zvířat do výkrmu. V roce 2021 by již měla probíhat dotace na výkrm 
býků. 

 

6. Co nového v programu "Maso Angus"  

Proběhlo jednání s maloobchodním sítí prodejen Maso Novák a MASO UZENINY 
POLIČKA a.s., která by měla maso AA do této sítě dodávat. V roce 2020 proběhly 
celkem tři akce v supermarketech LIDL, kde byl nabízen „český Angus“. 



7. Plán práce do budoucna (webové stránky, návrhy na dohotovení reklamních 
předmětů, atd.) 

Proběhla debata o zhotovení dalších reklamních předmětů, jako samolepky a 
papírové či látkové tašky s logem. Rada se rozhodla zadat tvorbu nového webu v 
novém grafickém stylu Asociace. Tento web by měl obsahovat vícejazyčnou verzi, 
nástroj pro zveřejňování zápisů a dalších dokumentů, fotogalerii a videa, seznam 
členů a jejich zobrazení na mapě ČR, novinky, akce, odkaz na chovatelské 
databáze a prostor pro reklamu našich partnerů skrz bannery a sekci „o nás“. 

 

8. Různé. 

Byl prezentován návrh Milan Nechvátala na zrušení hmotnosti ve 120 dnech, 
respektive zrušení celého vážení ve 120 dnech. Pan Nechvátal vyjádřil rovněž svou 
nespokojenost s malým množstvím aktualit na webu Asociace a nabídl své služby 
při jejich tvorbě. Rada si cení nabídky spolupráce a bude ráda aktuality ze světa 
AA zveřejňovat. 
 
Milan Šebelka informoval o možnostech konání výstav v roce 2021. V tuto chvíli 
není kvůli pandemii nic jasné, ale je možné, že se bude konat NVHZ v Brně i Země 
Živitelka, případně by Asociace mohla znovu uspořádat výstavu vlastní. Daniel 
Borovka zmínil možnost, že by se Asociace měla zúčastnit žádostí o dotace na 
účast na zahraničních výstavách, kde by mohla naše plemeno prezentovat a zvýšit 
tak odbyt zvířat. 
 
Vladimír Šašek informoval o stavu palmárního účtu u ČSCHMS, kde je v tuto chvíli 
89237 Kč. Dotace svazu za rok 2020 ve výši cca 60 tis. by měla být připsána 
v průběhu ledna. 
 
Rada se jednomyslně usnesla, že konev na přepravu ID a embryí, ve které v květnu 
přicestoval embrya a ID v rámci nákupu gen. materiálu z Kanady věnuje Davidu 
Hruškovi jako kompenzaci nákladů za přechovávání a doplňování dusíku.  
 
Rada se jednomyslně usnesla, že počínaje I. turnusem 2022 uděluje obecnou 
výjimku pro býky narozené po embryotransferu z embryí importovaných ze 
zahraničí. Tito býci budou moci být zařazeni do odchovu a vybráni, aniž by plnili 
selekční kritéria (hmotnost ve 120, 210 a 365, hmotnost na počátku testu a 
bodové hodnocení při výběrech). Býci však musí být řádně váženi, předvedeni, 
musí odpovídat standardu plemene (bezrohost, absence bílých znaků atd.) a musí 
u nich být ověřen původ pomocí SNP a proveden test na myostatin. 
Smyslem tohoto opatření není zvýhodňovat býky narozené po ET, ale motivovat 
chovatele k nákupu špičkové zahraniční genetiky. V minulosti docházelo 
k případům, kdy se problémem na straně příjemkyně (která nemá vliv na 



geneticky potenciál telete) býci nevyvíjeli optimálně a z tohoto důvodu nebyly 
vybráni do plemenitby a nemohli tak svůj genetický potenciál prokázat. Rada 
nepředpokládá, že dojde k zaplavení trhu podprůměrnými býky z ET, protože 
náklady na samotný ET jsou velmi vysoké. V opačném případě by tato výjimka byla 
upravena. 
 
V Kladrubech dne 9.12.2020 

 
 
 
 
 
 

Zapsal: Vladimír Šašek   Ověřil: Milan Šebelka 


