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HEREFORD

BURGER
/ Burger z Chřibské / 

ALFONS
/ Alfons z Podlesí / 

CZ 568269042
*12. 3. 2015 / HRF 487

CZ 563480042
*19. 3. 2014 / HRF 464

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Burger má kanadsko-dánský původ. V původu 
otce je velice silný světově využívaný Forc 
Boomer. V čistokrevné plemenitbě  je i otcem 
mnoha výstavních šampiónů.
Burger has got Canadian-Danish pedigree. There 
is strong, worldwidely used, sire Forc Boomer in 
his paternal side of pedigree. This sire is father of 
many show champions.

Alfons má ze strany otce německo-australský 
původ.  Rodina se vyznačuje snadným telením 
a skvělou PH pro maternální efekt. 
Alfons has got German-Australian origin in 
paternal side of his pedigree. The family is well 
known for its easy calving and for outstanding 
BV in maternal effect.

Chovatel / Breeder: Ing. Machač J., Chřibská

Chovatel / Breeder: ZD Podlesí Ročov
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HEREFORD

LUM
/ Lum z Podlesí / 

CZ 2719042
*26. 3. 2003 / HRF 316

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Lum má plně americký původ. Lum byl 
vysoce nadprůměrně hodnocen ve všech 
ukazatelích zevnějšku a dosahuje i velmi 
pěkných plemenných hodnot.  
Lum has got a full American pedigree. Lum 
has been highly valued in all exterior traits and 
shows high and well balanced breeding values. 

Chovatel / Breeder: ZD Podlesí Ročov
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POSEIDON
/ Poseidon z Podlesí / 

CZ 516096042
*27. 3. 2007 / HRF 370

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Otcem Poseidona je dánský Rosenkaer Tom 
Tom, který úspěšně působil v chovu Ročov. 
Poseidona doporučujeme použít v užitko-
vém i převodném křížení.
Poseidon was born from combination between 
Danish (paternal sire) and American (maternal 
sire used in A.I. widely) blood lines. We re-
commend Poseidon to industrial or absorption 
crossing.

Chovatel / Breeder: ZD Podlesí Ročov
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PIEMONTESE

VENTURA
/ Ventura z Rosičky / 

ZAR
/ Zar z Liptálu / 

CZ 812978061
*7. 11. 2012 / ZPI 697

CZ 603325072
*10. 5. 2013 / ZPI 711

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Býk vyniká velkým rámcem. Plemenná hodno-
ta za osvalení je 118 a za užitkový typ 119. Při 
výběru do plemenitby byl hodnocen 78 body.
Ventura has got big frame. His BV for muscling is 
118 and for breeding type 119. His conformation 
was awarded by 78 points at the end of the test.

 Zar vyniká ve všech znacích exteriéru, je 
rámcový, kapacitní, výborně osvalený. Otec 
otce má v původu italského inseminačního 
otce Brasila. 
Zar excells in all parameters of conformation, 
he has a big frame, capacity and outstanding 
muscling. Paternal grandsire has got an Italian 
insemination bull Brasil in his pedigree.

Chovatel / Breeder: Jaroš Z., Rosička

Chovatel / Breeder: ZD Liptál
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PIEMONTESE

NOLL  
/ Noll / 

CZ 503500072
*1. 11. 2005 / ZPI 490

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Je využíván i v Itálii, zemi původu plemene 
piemontese.
Noll is used in the Italy, the country of the 
Piemontese breed origin!

Chovatel / Breeder: Polanská A., Lutonina
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AUBRAC

USSE
/ Usse MOF / 

CZ 683508021
*24. 3. 2011 / ZAU 009

Chovatel / Breeder: Montážně obchodní  
                                             firma s. r. o., Bučický Mlýn
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Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Aubrac je plemeno masného skotu, které 
pochází z  oblasti Aubrac na jihu Francie. Ple-
meno je středního rámce a vyniká  vysokou  
jatečnou výtěžností. 
The development of the Aubrac breed started 
during the 17th century at the Benedictine 
Abbey of Aubrac, in the South of the central 
Massif in France. The Aubrac is a well muscled 
medium sized cattle.
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GALLOWAY

HAG
/ Hag V14 Holsten / 

EDER
/ Eder A48 Holsten / 

REIVER
/ Reiver Z159 Holsten / 

DE 120002914
*6. 3. 2009 / ZGA 399

DE 121544448
*17. 5. 2014 / ZGA 531

DE 121035459
*24. 2. 2014 / ZGA 530

Chovatel / Breeder:  Greiner J., Hagen, Německo

Chovatel / Breeder:  Greiner J., Hagen, Německo

Chovatel / Breeder:  Greiner J., Hagen, Německo

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Hag je býkem, který by měl být využíván především v mateřské pozici. Jeho matka 
je dcerou Edwarda a můžeme tedy od jeho dcer očekávat dobrá vemena a mléč-
nost. Hag zatím tento předpoklad potvrzuje - v ČR má prvních pět otelených dcer a 
PH pro růst v maternálním efektu 112.
Hag is bull that shall be used in maternal position. His mother is daughter of Edward 
and we can expect Hag´s daughters having good udders and producing enough 
milk. This presumption is confirmed by early performance test results – his BV for 
growth in maternal effect is 112 (5 daughters).

V chovu pana Greinera je tato linie díky růstu a osvalení využívána v terminální 
pozici. Jeho dcery patří mezi největší krávy ve stádě, proto jsou zapouštěny později 
(dokončení růstu). Vynikají stavbou pánve a snadno se telí.
This line is for its intensive growth and muscularity used in terminal position. Rei-
ver´s daughters are the biggest cows in the herd, thus they are mated later (to finish 
growth). They show excellent pelvis and give birth easily. 

Chovatel Edera pan Greiner využívá tuto linii pro produkci jalovic do obratu stáda. 
Eder dává lehké potomstvo, které se snadno rodí. Dcery jsou rané, vynikají mléčnos-
tí a korektními struky.
Eder´s breeder, Mr. Greiner, uses this line in maternal position. He says that Eder pro-
duces light calves that are born easily. His daughters are early matured, milky and with 
correct teats.
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GALLOWAY

NORBERT
/ Norbert z Rampuše BB / 

MORIC 
/ Academic Moric DB / 

CZ 512681052
*1. 7. 2005 / ZGA 320

CZ 19989072
*30. 4. 2004 / ZGA 342

Chovatel / Breeder:  Smolka P., Rampuše

Chovatel / Breeder:  Ing. Kubica R., Pržno

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na krávy / For cows
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Norbert je galloway nezvyklého zbarvení. Kromě normálně černého těla jeho trup 
obepíná čistě bílý pruh. V angličtině se tomuto zbarvení říká belted a může být 
kombinováno také s dalšími barvami plemene, tj. dun (šedohnědá) či červenou.
Norbert is a black belted Galloway. Belted patern is considered as dominant according 
to the literature. There are not many belted Galloway bulls in insemination worldwide. 

Moric má stejného otce jako Norbert. A právě tento otec vnesl, ve spojení se stejně 
zbarvenou matkou na tělo Morice bílý pruh. Zajímavá je i základní barva těla Morice. 
Jedná se o barvu „dun“, tj. šedohnědá. Tato barva je podstatně vzácnější, než běžná 
barva černá. 
Moric was sired by as same father as Norbert. The father in combination with a belted 
mother created a white belt on Moric´s body. The basic color of Moric´s body is also 
interesting, he is “dun”, which does mean grey – brown. This color is far more unique than 
ordinary black. 
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XAVER 
/ Xaver V20 Holsten D / 

DE 120002920
*18. 3. 2009 / ZGA 400

Chovatel / Breeder:  Greiner J., Hagen, Německo

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Xaver pochází z mateřské linie, která patří k nejceněnější v chovu pana Greinera. 
Býci z této linie vynikají délkou těla. Rovněž jejich dcery vynikají délkou těla při dob-
rém osvalení. Dcery Xavera je ideální připouštět Reiverem – chovatel tak získá velké 
a perfektně osvalené potomstvo, s kombinací paternálního i maternálního efektu.
Xaver comes from maternal blood line that is highly appreciated in Mr. Greineŕ s herd. Sires from 
this line are long and they produce long daughters with good muscularity. It is ideal to combi-
ne Xaver daughters with Reiver – the breeder will get big and perfectly muscled progeny.
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ODIN 
/ Norgárds Odin Galloway RED BDG / 

DK 6605400051
*20. 1. 2014 / ZGA 543

Chovatel / Breeder:  Bojle Norgárd Nielsen, Spottrup, Dánsko

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Odin nese červené zbarvení v kombinaci s bílým pruhem – red belted. Je vůbec 
druhým býkem tohoto zbarvení v inseminaci v Evropě. Narodil se v Dánsku na farmě 
Norgárds. Ve věku 26 měsíců vážil 800 kg. 
Odin brings red colour in combination with belt – red belted. He is only second bull of 
this apperiance in insemination in Europe. He was born on Norgaards farm in Denmark. 
His weight in 26 months was 800 kg. 
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GALLOWAY

OTÍK
/ Otík  Roupovský Red / 

VEZUV 
/ Vezuv Red z Větrova / 

CZ 111589032
*22. 1. 2006 / ZGA 326

CZ 715249021
*23. 5. 2012 / ZGA 470

Chovatel / Breeder:  Vacík V., Roupov

Chovatel / Breeder:  Michalčák V., Větrov

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers
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Rodiče Vezuva pocházejí z Německa. Vezuv je v současné době českou trojkou
v žebříčku podle PH pro přímý efekt s aktuální hodnotou 125. Výborné růstové vlast-
nosti přenáší i na potomstvo, dvě z jeho dcer najdeme v aktuálním žebříčku v top 10 
jalovic pro růst v přímém efektu.
Vezuv´s parents were imported from Germany. Vezuv is currently TOP 3 Galloway 
according to breeding value for growth in direct effect in the Czech Republic, with 
value 125. He transmits excellent growth to his progeny. Currently, we can see two of 
his daughters in top 10 for growth in direct effect.

Otík je klasického užitkového typu středního rámce s ohromnou kapacitou a hloub-
kou hrudníku. Rovněž osvalení má velmi pěkné. Dalším jeho trumfem je červené 
zbarvení. Tato barva je recesivní vůči černé.
Otik is a typical Galloway bull of middle-sized frame, with huge capacity and chest depth. 
Also his muscularity is very good. Otik is red coloured bull, this colour is recessive to black. 
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GALLOWAY

MALÍK 
/ Malík Roupovský W / 

UNIKÁT   
/ Unikát  Roupovský Rig / 

CZ 70260032
*19. 2. 2004 / ZGA 293

CZ 691024032
*3. 2. 2011 / ZGA 431

Chovatel / Breeder:  Vacík V., Roupov      

Chovatel / Breeder:  Vacík V., Roupov     

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Unikát není pouze zajímavě zbarveným býkem. Bude dobrou volbou pro chovatele, 
kteří chtějí ve svém stádě zlepšit kapacitu těla, zejména pak hloubku hrudníku, a 
zároveň i osvalení. 
Unikat is not interesting only for his rare colour. He is a good choice for herdsmen who 
wish to improve body capacity, esspecially chest depth, and muscularity of their cattle. 
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Bernard s Malíkem jsou představiteli vzácného zbarvení white park v kombinaci se 
sytě černou barvou, která ukázkově pigmentuje mulec, oči, uši a konce končetin. 
V inseminaci je toto zbarvení rarita.
Bernard and Malik represent the rarer combination of White Park with intense black. 
Pigmentation appears exemplarily on the mouth, eyes, ears and lower legs. This color is 
a rarity in insemination.

BERNARD 
/ Bernard z Dubové Hory W(P)B / 

CZ 589993051
*26. 2. 2015 / ZGA 550

Chovatel / Breeder:  Peter Z., Dubová Hora
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Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Bernard pochází z chovu jednoho z předních chovatelů plemene galloway, pana 
Petera. Bernard kombinuje výbornou délku těla s výrazným osvalením hřbetu a 
plece a vynikající kapacitou. Při výběru do plemenitby získal 79 bodů. Jeho zevněj-
šek, společně s velmi dobrými růstovými vlastnostmi a snadnými porody, z něj činí 
atraktivního býka pro využití v terminální pozici.
Bernard comes from Mr. Peter, who is one of the most successful Galloway breeder 
in the Czech Republic, herd. Bernard combines excellent body length with perfect 
muscularity of top line and impressive body capacity. He received 79 points for exterior 
in selection for breeding. His exterior combined with growth potential and easy calving 
make him an attractive terminal sire.



49

ZUNA
/ Zuna z Javorné / 

NEXUS
/ HRB Nexus / 

CZ 559932041
*13. 4. 2013 / ZSA 184

CZ 166562031
*2. 3. 2005 / ZSA 077

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Otcem Zuny je Super Juna ZSA 129, excelent-
ní býk, který získal titul šampióna v kategorii 
mladých býků na Národní výstavě v Brně
v roce 2011. Matka Zuny pochází z Německa. 
Zuna´s father Super Juna is an excellent bull, 
champion of the category of young bulls on the 
National show which took place in Brno in 2011. 
Zuna´s mother comes from Germany. 

Nexus ZSA 77 při výběru do plemenitby ve 14 
měsících věku měl 608 kg a 143 cm v kříži! 
S hodnocením 73 body odešel na ISB Hradišt-
ko. Stal se tak prvním býkem plemene salers 
na české inseminační stanici. 
With his extraordinary results, Nexus was placed 
to our A.I centre as a first bull of Salers breed in the 
Czech Republic. His semen is used for production 
of resistant cattle to extensive conditions. His calves 
are born easily and they satisfy breeders with their 
strength, rapid growth and good conformation.

Chovatel / Breeder: Vaňousek V.,
                                           farma Javorná

Chovatel / Breeder: Sova J., Agroturist Bláhov
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SALERS
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PÁV
/ Páv +/MH / 

VEZÍR 
/ Vezír MZLU +/MH / 

CZ 550014061
*15. 3. 2007 / ZGS 108

CZ 604492062
*10. 12. 2012 / ZGS 211

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Potomstvo Páva vyniká odolností, pevností a 
pastevními schopnostmi a je proto vhodné i do 
marginálních podmínek.
Pav´s progeny is remarkable for its  resistance, 
strength and grazing ability therefore it shows 
good growth in marginal conditions.

Chovatel / Breeder: Marek P., Častonín

Chovatel / Breeder: MZLU Brno, ŠZP Žabčice
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CONTE P
/ Conte z Ptenínského Mlýna P / 

TAROK P
/ Tarok Roupovský P / 

CZ 861562032
*25. 3. 2016 / ZSH 042

CZ 672282032
*12. 5. 2010 / ZSH 005

Chovatel / Breeder: Žaloudek R., Ptenín

Chovatel / Breeder: Vacík V., Roupov
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Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Otcem Taroka P je německý Tempo Hever P, 
otec matky pochází z Británie - Glenisla 
Yeelanna P.
His father Tempo Hever P is a German bull, his 
maternal grandsire Glenisla Yeelanna P comes 
from the Great Britain.

Conte má předpoklad pro produkci kvalitních 
dcer (ME růst 119).
Conte shall produce top quality daughters (RBV 
ME Growth 119).

MASNÝ SHORTHORN / BEEF SHORTHORN

Porody / Calving: Na krávy / For cows
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CAESAR 
/ Caesar z Habřiny / 

MICHL 
/ Michl z Branišova / 

CZ 697909052
*2. 4. 2016 / ZHG 472

CZ 156754031
*20. 5. 2004 / ZHG 256

Chovatel / Breeder: Potůček J., Domašín

Chovatel / Breeder: Ing. Krtouš V., Branišov
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Porody / Calving: Na krávy / For cows

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Caesarův otec Beberis byl zakoupen v Ra-
kousku. V ČR má PH pro růst v přímém efektu 
119 a v maternálním efektu 133.
Caesar´s father was imported from Austria and 
he has got breeding value for growth in direct 
effect 119 and in maternal effect 133.

Výborný a vyrovnaný zevnějšek: Kapacita 
116, Osvalení 116, Užitkový typ 118.
Excellent and ballanced exterior: Capacity 
116, Muscularity 116, Breeding type 118.

HIGHLAND



53

TONIC
/ Tonic MOF / 

CZ 645305021
*20. 9. 2010 / ZPA 004

Chovatel / Breeder: Montážně obchodní  
                                             firma s. r. o., Bučický Mlýn
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Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Jde o jedno z nejstarších masných plemen ve 
Francii. Velkými přednostmi plemene parthe-
naise jsou jemná kostra, výrazné osvalení, 
zejména zádi a vysoká jatečná výtěžnost.
Parthenaise Cattle is one of the oldest beef 
breeds in France. The major advantage of bree-
ding heavily muscled Parthenaise is to produce 
expensive cuts of high quality meat with very 
little fat and high meat to bone ratio.

PARTHENAISE

UNION
/ Union MOF / 

CZ 691606021
*1. 12. 2011 / ZBS 010

Chovatel / Breeder: Montážně obchodní  
                                             firma s. r. o., Bučický Mlýn
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Porody / Calving: Na krávy / For cows

Masné plemeno bazadaise je původním 
plemenem z Francie. Pro plemeno bazadaise 
je typické excelentní utváření tělesného rámce 
a délka těla, rozvinuté osvalení, široká záď, 
dobře klenutá kýta a jemná kostra. 
The Bazadaise breed originates from France. 
Nowadays the Bazadaise is very much a superior 
beef breed known for extended muscle, ease of 
calving and is gaining a worldwide reputation 
for the fine flavoured meat. 

BAZADAISE



WAGUS
/ Wagus ERC ET / 

CZ 564171053
*20. 7. 2007 / WAG 001

VIAGRA
/ Viagra Bovet ET / 

CZ 662038053
*30. 4. 2012 / WAG 017

WAGYU
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DEXTER

ALBERT OSKAR
/ Albert Oskar ze Skrýšova / 

CZ 736565021
*1. 4. 2014 / ZDX 018
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Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na jalovice / For heifers

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Plemeno dexter pochází z Irska. Krávy mají v dospělosti hmotnost 270 - 350 kg, 
býci váží v dospělosti do 500 kg. Výška v kříži je u krav v rozmezí 91 až 112 cm. 
Býci mají v dospělosti 96 až 121 cm. Albert Oskar měřil při výběru do plemenitby 
107 cm. Ve třech letech měřil 116 cm.
 The origin of Dexter breed is in Ireland. Adult cows reach weight 270 – 350 kg and 
height in cross 91 – 112 cm. The weight of adult bulls is up to 500 kg with height in 
cross 96 – 121 cm. Albert Oskar´s height in cross was 107 cm in selection for breeding 
and, at three years of age was 116 cm.

Původní japonské plemeno z oblasti Kobe se díky zcela výjimečným senzorickým 
vlastnostem svého masa rozšířilo do celého světa. Za kvalitní steak z čistokrevného 
plemene s označením „Kobe Beef“ jsou opravdoví gurmáni ochotní zaplatit astrono-
mické částky. Při křížení s plemenem aberdeen angus je produkováno maso s označe-
ním „Kobe Style“. Wagyu se snadno telí, je odolné k podmínkám prostředí, má klidný 
temperament a dobrou plodnost. Maso vyniká nejen mramorováním, ale i nízkým 
obsahem cholesterolu a vysokým podílem nenasycených mastných kyselin.

Original Japanese breed from Kobe district was spread to North America, Australia and 
Europe thanks to its exceptional sensory traits. Real gourmets are willing to pay astrono-
mical amounts for steaks called “Kobe Beef”from purebred Wagyu. Steaks called “Kobe 
Style” is produced from crossing fo Wagyu with Aberdeen Angus. Wagyu is remarkable 
for its easy calving, resistance, docility and good fertility. Its meat is highly marbled with 
low content of cholesterol and high share of unsaturated fatty acids.

Chovatel / Breeder: Roden K., Skrýšov

Chovatel / Breeder: Ing. Müller J., Mnětice

Chovatel / Breeder: Bovet, a. s., Sloupnice

115 kg

120
Dnů / Days 

184 kg

210
Dnů / Days 

246 kg

365
Dnů / Days 
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JAKOB PP
/ Jakob PP / 

DE 988148126
 *15. 1. 2018 / ZIL 397

Homozygotně bezrohý Jakob PP byl dovezen 
z Německa a v době vydání katalogu začí-
ná působit na ISB Hradištko. Jeho otcem je 
lucemburský Jpeg PP, který má v Německu 
celkový selekční index RZF 118, plemennou 
hodnotu pro růst 118 a pro osvalení 112. I od 
potomstva Jakoba PP očekáváme intenzivní 
růst a výborné osvalení. Jakob PP byl při vý-
běru do plemenitby v ČR ohodnocen 75 body 
při vynikající délce těla (8) a osvalení zádě (8).  
Homozygos polled Jakob PP, who was imported 
from Germany, is starting his career at A.I. centre 
Hradištko in the time of catalogue preparation. 
His father Jpeg PP (from Luxembourg) has got 
very high total index in Germany - RZF 118, 
following BV for growth 118 and for muscula-
rity 112. We expect that Jacob´s progeny will 
also be of intensive growth and of very good 
muscularity. Jakob PP was awarded by 75 points 
in selection for breeding. Jacob himself is of very 
good length (8 pts) and his hindquarters are 
excellently muscled (8 pts).

Ja
ko

b 
PP

 Z
IL

 3
97

Chovatel / Breeder: Deibel R.,Feuchtwangen, 
       Německo

Porody / Calving: Na krávy / For cowsDRAK PP
/ Drak Agrochyt PP / 

CZ 12097064
*9. 10. 2017 / ISI 182

D
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k 
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Chovatel / Breeder: Agrochyt s.r.o., Mohelno

Porody / Calving: Na krávy / For cows

Homozygotně bezrohý Drak PP byl výběru 
do plemenitby ohodnocen neuvěřitelnými 
92 body! Jeho otcem je legendární Hoeness 
a matka Adriana Agrochyt P ještě nedávno 
patřila s PH pro růst v přímém efektu 127 
mezi top krávy v ČR. 
Homozygos polled Drak PP was awarded by 
92 points in selection for breeding! His father is 
legendary Hoeness PP, dam Adriana Agrochyt P 
recently ranked with BV for direct growth 127 
among top cows in Czech Republic. 




