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NENÍ SHOW JAKO SHOW, ALE VŠUDE JDE I O POSELSTVÍ  
Motto: „Ta je krásná! Jen jestli netrpí! Jestli trpí, to bych nepřežila“… 

 
Před několika dny jsme měli možnost sledovat hned tři a osobně navštívit dvě národní holštýnské výstavy. 

Stálo to za to! Cílem tohoto článku není podrobně zopakovat výsledky, ačkoliv z pohledu WWS/MTS jsme 

zaznamenali velké úspěchy – šampionka na Slovensku a nejlepší jalovice, starší kráva i kráva s nejvyšší 

produkcí v ČR jsou po našich (WWS/MTS) býcích. Nabízím zamyšlení nad dalšími pohledy na věc. 

 

SROVNÁNÍ NESROVNATELNÉHO 

Velikostí pochopitelně největší bylo 55. World Dairy Expo, které se po COVIDu pomalu vrací k původnímu 

rozsahu. Na letošní výstavě bylo 2663 zvířat všech šesti amerických mléčných plemen (v roce 2018 to bylo 

2657). Oproti minulosti byla ale nižší účast zahraničních návštěvníků, kteří do USA stále ještě nevyrazili 

v obvyklém počtu (cestovní restrikce, náklady na cestu). Mimo výstavu zvířat je Expo tradičně prostorem 

pro obrovskou expozici stánků s nabídkou všeho, co se týká chovatelství a nedílnou součástí jsou semináře 

nad nejaktuálnějšími tématy, která se týkají zemědělství.  K těm se ale vrátím v samostatném článku. 

 

V katalogu Národní výstavy v Lysé bylo 92 zvířat, mimo to byla část výstavy věnována i Charolais a dále 

ovcím, kozám atd. Počet účastníků neznám, ale řekl bych, že účast veřejnosti byla dobrá. Naopak účast 

zástupců zemědělských podniků nízká a minimálně z Moravy a západních Čech jsem mnoho mně známých 

chovatelů nepotkal. Škoda pro obě strany. Mimo vlastní přehlídku zvířat byl věnován velký prostor a čas i k 

předvedení nejmladších vystavovatelů – dětí a mládeže s telaty a jalovicemi, tedy na budování vztahu s 

hospodářskými zvířaty u nejmladší generace. Super! 

 

Šampionát holsteinského plemena SR v Nitře byl z pohledu naší krátké návštěvy nejmenší počtem zvířat (v 

katalogu 61) a pojetím jiný. Zdálo se nám, že diváky jsou především sami chovatelé. Můžu se ale mýlit. 

 

Co bylo v případě obou výstav, které jsem viděl osobně, zřejmé, je stále stoupající kvalita vystavovaných 

zvířat. Vystupování hodnotitelů a profesionalita organizátorů a týmů, které zvířata připravují k předvedení, 

jsou na výborné úrovni již tradičně. V USA pracují na předvedení zvířat majitelé samotní, v ČR a SR jsou to 

majitelé zvířat společně s bonitéry a specialisty svazů, nebo pomocníci ze spolupracujících firem či studenti 

škol. Stále diametrální rozdíl v exteriéru zvířat předvedených v USA a zde je výsledkem rozdílně dlouhého 

a agresivního šlechtění na výstavní exteriér (především rámec) a pak diametrálně rozdílně velké 

výběrové základy a motivace vystavovat. V USA se vystavování profesionálně věnují stovky farem, v ČR a 

na Slovensku stále jen malá skupina. Zatímco v USA byly výstavy do nedávna doménou spíše menších, 

rodinných farem, dnes už vidíme na Expu plemenice i z těch největších farem. Totéž platí v ČR a SR.  
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Vzhledem k tomu, že vítězná zvířata z Lysé a Nitry 

znáte z webů a sociálních médii jednotlivých 

chovatelských svazů či MTS, v tomto článku 

uvádíme jen obrázek letošní šampionky z World 

Dairy Expo – Oakfield Solom Footlose.  

 

Jedním z tradičních vrcholů západních výstav, jako je Expo, je aukce. Ta má ale smysl jen v zemích, kde je 

rozvinutý obchod se samičím plemenným materiálem, embryi, IVF apod., kde je prodej takového materiálu 

vedlejším či hlavním smyslem šlechtění stáda. Postupně vyšší podíl na vydražených letech mají první 

volby z budoucích IVF (letos cca 14x) a zvolna klesá podíl živého materiálu (jalovičky – letos 27x). Draží se 

většinou Holštýn, v malém i Jersey a Guernsey. U holštýnského plemene jsou necelá polovina matky s top 

výstavním potenciálem, v původu, po býcích jako Sidekick, Lambda, Parfect, Hancock, Unix, Solomon, 

Struck, Hanans, ale stále i Doc a Goldwyn.  Druhou velkou skupinou jsou zvířata po top býcích pro 

plemenářskou práci jako Moonshiner, Lionel, Gameday, Taos, Engineer, Tribute atd. Poslední skupinou 

jsou top jedinci s vlohou P, nejčastěji po Mendel-P.    
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SROVNÁNÍ SROVNATELNÉHO 

V USA je většina vystavovaných zvířat produktem šlechtění mnoha generací směrem ke zvířeti, které má 

primárně uspět na výstavách. K tomu co nejvíce nadojit, ale ne na úkor vystavování, a ne v čase, který by 

neumožnil vystavit zvíře v optimální čas (výstavy).  Hlavním cílem je pak z takového zvířete vyprodukovat 

co nejvíce oocytů, embryí, jaloviček, potomků, a za ty co nejvíce utržit. Není to však striktně jen o 

penězích. Každé takové zvíře je i členem rodiny, miláčkem dětí a je o něj postaráno nejlépe, jak to jde. 
 

V ČR je většina vystavovaných zvířat více či méně náhodným výběrem z chovů, které jsou ochotny si dát 

práci s tím, že na výstavu přijedou a podstoupí všechnu s tím spojenou práci. Podniky, které vystavují 

jsou absolutní minoritou, ale pochopily, že vystavovat znamená přitáhnout k tomu mladší generaci, 

udělat podniku reklamu, podílet se na popularizaci plemene a zemědělství obecně. Nikdo z toho zde 

nemá extra příjem, stejně tak neumíme dostat z nejlepších plemenic množství potomků srovnatelné s USA, 

natož cíleně budovat prodej do zahraničí, ač tu dnes máme genetický materiál, který může v EU obstát. 

Vystavujeme tak plemenice s původy, které mají do opravdového „show“ původu často velmi daleko.    
 

V původu předvedených zvířat u nás vidíme víceméně produkční býky. Příkladem může být Sloupnice 

Fatima 20411 (G+84, vemeno VG85), která se, přes famózních 18 369 kg mléka na druhé a 13 tisíc na první 

laktaci, dokáže pěkným vemenem a exteriérem prosadit do finále druhotelek, ačkoliv je v době výstavy již 

téměř rok od posledního otelení (!). Jejím otcem je náš DUKE, bezkonkurenční jednička v produkci v ČR, ale 

rozhodně ne býk s výstavním exteriérem. Mezi „show“ býky nepatřil ani jeho otec MONTROSS, ale ani JETT 

AIR – otec její matky Sloupnice Fatima 74840 (G+83, vemeno VG85) po BAXTER, ani MAXUM – otec báby 

Sloupnice Fatima 54 (VG-87, vemeno VG86). Mimochodem matka letos vystavované Fatimy byla národní 

šampionkou 2018 a i z toho je vidět, že ve Sloupnici se snaží pracovat na výstavních rodinách 

systematicky a dlouhodobě a jejich úspěchy v českých podmínkách jsou zasloužené. Býci v původu 

vystavující rodiny jsou ale kompromisem mezi optimem pro produkci mléka a vystavováním v podmínkách 

ČR. Totéž platí i o původu letošní národní šampionky Agras Jalapeno a i o dalších kravách, které se umístily 

či byly předvedeny. V jejich původech najdeme jen velmi výjimečně býky specialisty na vystavování, jako 

jsou ATWOOD, SOLOMON, PEPPER atd., bez nichž nelze uspět v mezinárodním srovnání (Euroshow apod.), 

jejichž použití, jak vidno z výsledkové listiny, vede k úspěchu i u nás. Přesto se zdá, že se může blýskat na 

lepší časy. V původech vystavovaných jaloviček totiž letos již najdeme otce jako CRUSHABULL, DOC, 

WARRIOR-RED, HANANS. Kolik z těchto jalovic se podaří v budoucnu vystavit jako krávy?  
 

Výše uvedená analýza není kritikou a pokud ano, tak ne těch, co jsou ochotni vystavovat.  Ti naopak 

zaslouží poděkování, protože pro ně není práce jen zaměstnáním, dávají jí mnohem více a snad za to budou 

v budoucnu více odměněni. Jsme v době, kdy se bojuje o sympatie nezemědělské a od života mimo 

město stále více odtažené, veřejnosti a prezentace krásných zvířat a lásky lidí k nim je mocným 

argumentem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpravo - péče o výstavní krávy v podniku s více jak 800 kravami (Sloupnice) mluví nejlépe sama za sebe...  
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„TA JE KRÁSNÁ! JEN JESTLI NETRPÍ. JESTLI TRPÍ, TO BYCH NEPŘEŽILA!“ 

Probíhala právě kategorie prvotelek, já stál v divácky méně naplněném místě hlediště a užíval si krásné 

atmosféry. Plno lidí, vše klapalo a před námi defilovala krásná zvířata, která si byla dobře vědomá toho, že 

jsou středem lidské pozornosti, a která byla před předvedením vystavena mnoha hodinám lidské péče, 

mytí, načesání, stylingu atd. Lesklá srst, z vemen před podojením (aby vynikl jejich tvar, pevnost a síla či 

výška upnutí) odkapávalo mléko. Tak se na to díváme ovšem my, kteří jsme se zvířaty v každodenním styku, 

rozumíme jim, snažíme se pro jejich produkci či předvedení vytvořit ty nejlepší podmínky. 
 

Mezitím se vedle mě postavily dvě mladé ženy a já si 

vyslechl cca následující konverzaci: „Ty jsou krásné viď?“ 

„Jsou, ale jen jestli netrpí! Jestli trpí, já bych to 

nepřežila…“. Otočil jsem se a zapojil se neplánovaně do 

diskuse: „Proč myslíte, že by trpěly? Zvíře, které trpí, se 

chová jinak a svůj nekomfort projevuje. Podívejte se, jak 

jsou si dobře vědomy, že jsou středem pozornosti a jak 

se krásně nesou.“ Běžte se podívat na telata a na krávy 

připravované k předvedení, jak jsou v pohodě“. 
 

Jedna z těch mladých dam, s nějakým srolovaným textem na fangli, si mě pozorně prohlédla a odpověděla: 

„No to jo, ale to velké vemeno není zdravé, protože tolik mléka musí přece bolet…“ Odvětil jsem, že „mléko 

je jistě ''tlačí'', ale jen u mlékem naplněného vemene se dá hodnotit jeho kvalita. Krávy jsou na to po 

generace šlechtěné a ihned po předvádění půjdou na dojení.“ Ženy už nic neodpověděly a pak se přesunuly 

někam jinam. Posléze jsme se bavily s chlapy ze svazu, že je možné čekat nějaký protest od aktivistů, soudě 

aspoň podle plakátu vylepených v okolí výstaviště. K žádnému nakonec nedošlo. Možná i proto, že se mě 

podařilo nevědomky s podobně laděnými a o prospěšnosti svého úmyslu přesvědčenými lidmi včas 

promluvit. Možná ale, že je od protestu odradilo i nadšení a dobrá nálada, která panovala okolo 

předvadiště a naplněné tribuny usmívajících se lidí, především dětí. Ono se v obklíčení pozitivně 

smýšlejících a akci podporujících lidí špatně protestuje… 
 

Nicméně to neznamená, že by bylo do budoucna mezi chovateli a tzv. aktivisty příměří. Obávám se, že 

tomu bude naopak. V USA byl problematice útoků aktivistů na moderní zemědělství věnován i jeden ze 

seminářů na World Dairy Expo. Jeho překlad připravíme a budeme prezentovat později, protože stejný 

problém je i zde. Tím spíše, že celosvětově organizovaný aktivismus za tzv. práva zvířat, je dnes i velmi 

výnosný obchod, s ročním obratem odhadem přes 650 milionů dolarů (Zdroj: 

https://worlddairyexpo.com/pages/Expo-Seminars.php - přednáška Animal Agriculture Alliance „Could 

activists carry away your dairy?) Jak vidno z jednoduchého grafu, je jen na nás samotných přesvědčit 

nejpočetnější skupinu obyvatel uprostřed, že naše názory, podložené staletími vývoje, jsou ty správné a 

jejich aplikování naší každodenní prací živí 

stále rostoucí populaci a zvelebuje krajinu.  

 

K tomu je potřeba využít každou příležitost, 

která se každému z nás naskytne. Výstavy 

našich zvířat jsou k tomu ideální příležitostí 

a pomohlo by i větší zapojení těch z nás, 

kteří se neúčastní.  

                        

                       Mirek Novotný, MTS 

https://worlddairyexpo.com/pages/Expo-Seminars.php

