
Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

-5,2 ⁺5,9 ⁺47 ⁺96 ⁺107 ⁺5 ⁺61 -0,1

52% 74% 69% 69% 64% 43% 56% 54%

Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

-4,5 ⁺2,9 ⁺39 ⁺76 ⁺82 ⁺6 _ _

49% 65% 57% 52% 52% 41% _ _

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK PLEMENE MASNÝ SIMENTÁL 
2019/2020 

DOVOZ ID ZE ZAHRANIČÍ            

Coose JERICHO P         ISI 138 
Dovoz ID Velká Británie 
 

Otec: Kilbride Farm Gernot 15 (P) 
Otec matky: Carnkern Titan 
OMM: Raceview King 
 

Jerichova matka Curaheen Bright Eyes pochází z jedné z nejproduktivnějších rodin krav v jižním Irsku a na 
celém světě vůbec. Je rovněž pětihvězdičkovým býkem pro terminální index a mateřské vlastnosti v ICBF 
systému. Jericho disponuje naprosto bezchybným exteriérem a má atraktivní plavou barvu. 

Heathbrow HIMALAYA P  
Dovoz ID Velká Británie 
 

790,- 

 
Kvůli jeho kvalitám umožnil chovatel jen prodej na export. Jeho otec Celtic Comet P je synem Lykke Siriuse a 
matky Celtic Roxane, která byla svého času nejlepší krávou na farmě Celtic. Jedná se o plnou sestru býka 
Celtic Rock. Matka Heathbrow Duchess P jako jalovice vyhrála Royal Norfolk show v 2014, kde vysoce čněla 
nad ostatními zvířaty. Jedná se o výrazné kapacitní zvíře s perfektním osvalením. V jejím původu bezrohost 
pochází z kanadských býků. Sám Himalaya je velmi dlouhý býk s dobře utvořenou pánví a excelentním 
osvalením hřbetu a kýty. Všechny tyto znaky přenáší na své potomstvo. Telata po porodu jsou velice vitální.  

Otec: Celtic Comet P 
Otec matky: Dirnanean Welcome P 
OMM: Dirnanean Telstar 

Jericho by měl být odpovědí na 
současné slabší osvalení české 
simentálské populace při zachování 
genetické bezrohosti. V rodokmenu 
Jericha najdeme vynikající rohaté 
býky jako Carnrkern Titan, Raceview 
King, Crugmelyn Brenin a dánského 
Lamhoj Supery od něhož se táhne 
genetická bezrohost.  

Himalaya je novým býkem naší 
nabídky, který by měl pomoci 
simentálské populaci výrazně zvýšit 
osvalení a jatečnou výtěžnost při 
zachování genetické bezrohosti. Na 
naši žádost byl umístěn na 
inseminační stanici.  

PH 11/2019  
Velká Británie 

790,- 

Inseminační dávky budou k dispozici v lednu 2020 



Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

-6,6 ⁺5 ⁺46 ⁺72 ⁺73 0 ⁺51 1,1

74% 85% 32% 59% 65% 46% 59% 54%

Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

⁺10,1 -0,8 ⁺27 45 47 _ ⁺35 _

69% 87% 78% 72% 67% _ 52% _

Jedno z prvních telat po Gamblerovi narozené v ČR. Jalovička vážila          
245 kg ve 120 dnech. 

Curaheen GUNSHOT P    ZMS 691 
Dovoz ID Irsko 
 Otec: Tiset Darwin P 
Otec matky: Hillcrest Champion 
OMM: Gretna House Supersonic 

980,- 

Gunshot byl prodán v aukci na farmě Curaheen za cenu, která končila na 15 500 €. Jde pravděpodobně o 
posledního nositele slavného prefixu na inseminační stanici . První telata Gunshota ukazují svůj obrovský 
potenciál. Jsou středního rámce při vynikajícím osvalení a kapacitách. Extrémní je jeho růst. V České 
republice jeden z jeho synů dosáhl hmotnosti ve 120 dnech 288 kg a ve 210 dnech 464 kg! Jeho plemenná 
hodnota pro růst je 139. Sám Gunshot byl prodán za 15 500 euro. Jeho matka byla výjimečné zvíře, což 
potvrzuje její prodejní cena 18 500 euro. V Irsku je Gunshot velice oblíbeným býkem. Dva jeho synové 
vyhráli obě kategorie býků na výstavě mladého dobytka ve Strokestown. 

Coose GAMBLER P           ZMS 921 
Dovoz ID Velká Británie 
 Otec: Auroch Deuter PP 
Otec matky: Herkules 
OMM: Hillcrest Champion 

590,- 

Gambler je býk středně většího rámce s vynikajícím osvalením. Na národní výstavě v irském Tullamore se stal 
šampionem mladých býků. Gambler má tři velice pádné argumenty pro jeho využití. Je to vynikající mléčnost 
z obou stran rodokmenu, výrazné osvalení a snadné telení. Jeho matka pochází z jedné nejúspěšnějších 
výstavních rodin, ve které všechny krávy vynikaly svým rámcem, šířkami a velkým kapacitním perfektně 
utvářeným vemenem. První potomstvo v České republice vypadá velice slibně a potvrzuje Gamblerovi kvality. 

Syn Gunshota P 



Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

-5,8 ⁺5,3 ⁺48 ⁺92 ⁺95 ⁺9 ⁺69 -1,3

82% 92% 83% 81% 78% 48% 68% 65%

Snadnost Porodní 200 dní 400 dní 600 dní Jateční Výška

telení hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost Mléko trup tuku

pat (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) v mm

-5,7 ⁺3,9 ⁺39 ⁺71 ⁺77 ⁺12 ⁺55 -0,4

71% 80% 75% 73% 73% 52% 61% 58%

Woodhall FERRARI 14    ZMS 636 
Dovoz ID Velká Británie 
 Otec: Raceview All-Star KK 
Otec matky: Woodhall Volcano 
OMM: Mackney Hector 

690,- 

Ferrari je vynikajícím představitelem plemene masný simentál. Plemennými hodnotami pro mléčnost dcer se řadí 
k top 1 % plemene. Ekonomické plemenné hodnoty a jatečná výtěžnost +3,2 jej činí zcela výjimečným. Jeho otec 
Woodhall Volcano je producentem kvalitního potomstva, jeho synové se prodávají až za 12 0000 liber a matka 
dává nejlepší potomstvo na farmě Woodhall.  Nejdražší syn Ferrariho se prodal na aukci ve Stirlingu za 11 000 
liber. Jako výborná kombinace se osvědčilo používat Ferrariho na dcery a vnučky Lykke Siriuse. 

Syn Ferrariho (prodejní cena 11 000 liber) 

Sterling GINO 15              ZMS 693 
Dovoz ID Velká Británie 
 
Otec: Auchorachan Wizard 
Otec matky: Sterling Flint 
OMM: Brinkton Count 

750,- 

Gino je synem býka Auchorachan Wizard, který byl prodán za 20 000 liber a byl dlouhou dobu velmi 
využívaným býkem s velice kvalitním potomstvem. Matka Gina byla vynikající  výstavní kráva, která  patřila do 
nejlepší rodiny již ukončené farmy Sterling. Na jejím závěrečném prodeji byla prodána dcera Gina s její matkou 
za 28 000 liber, což je doposud nejvyšší cena za simentálskou krávu v Británii. Gino je býk středně většího 
rámce s vynikajícím osvalením s žádanou plavou barvou.  Jedna z jeho prvních dcer byla prodána za 13 000 liber 
(viz foto) 

Dcera Gina (prodejní cena 13 000 liber) 



EGH HAMILTON PP             ISI 406 
Dovoz ID Německo 
 

Otec: EGH Haakon PP 
Otec matky: Marschall P 
OMM: Ambrosius P 

600,- 

EGH Hamilton PP pochází z chovu Engfer a patří k nejatraktivnějším otcům býků plemene masný simentál na trhu. 
Má nepříbuzný původ.  Jeho otec EGH Haakon je zemským vítězem v Meklenbursku-Pomořansku. Jeho dcery se 
perfektně telí a mají hodně mléka. Sám Hamilton se stal na podzim 2018 rezervním spolkovým vítězem na 
spolkové výstavě plemene masný simentál. V roce věku dosáhl skvělé hmotnosti 748 kg (přírůstek od narození 
1805 g). Celková plemenná hodnota býka RZF je 126, exteriér byl ohodnocen 9/8/8. Hamilton je býk velkého 
rámce, vyniká harmoničností a skvělou lokomocí. Je vhodný k inseminaci dcer anglických a irských býků. 

BW DIAMANT PP             ZMS 865 
Dovoz ID Německo 
 

Otec: BW DICK P 
Otec matky: Komo P 
OMM: BW Poker PP 

690,- 

Diamant se narodil na farmě významného německého chovatele Hans-Jochena Burkhardta. Zde aktuálně i působí 
v přirozené plemenitbě. Pan Burkhardt o Diamantovi říká: „Samčí potomstvo po Diamantovi má velmi dobrý 
přírůstek a dobré osvalení. Máme nyní i dcery po Diamantovi, které mají velmi dobré pánve a vemena. Kromě 
toho je třeba uvést, že matka Diamanta byla velice mléčná.“ 
„Průběh porodů je normální,“ doplňuje Hans-Jochen Burkhardt, „porodní hmotnost telat po Diamantovi byla od 
37 do 48 kilogramů.“ 

Konzulenti masného programu: 
Hlavní šlechtitel: Zbyněk Hašpl, tel. 602 653 062, haspl@naturalgen.cz 

Dubá: Ing. Gabriela Gahlerová, tel. 734 255 457, gahlerova@naturalgen.cz 
Liberec: Ing. Zdenka Kabátková, tel. 724 259 529, kabatkova@naturalgen.cz 

Prachatice: Ing. Jan Švácha, tel. 603 535 269, svacha @naturalgen.cz 
Rokycany: Petr Novák, tel. 734 753 010, 602 123 489, novak@naturalgen.cz 

Písek: Zbyněk Hašpl, tel. 602 653 062, haspl@naturalgen.cz 
Žďár n. Sázavou: Ing. Miroslav Totušek, tel. 606 711 696,  totusek@naturalgen.cz 

Blansko: Zdeněk Měšťan, tel. 608 883 820, mestan@naturalgen.cz 
Třebíč: Ing. Vladimír Chytka, tel. 604 909 692, chytka@naturalgen.cz 
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