
Plemena masného skotu 

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Highland (skotské náhorní plemeno) 



- malého tělesného rámce, hmotnost krav 400 kg, býků 
650 kg. 
 

- převládající zbarvení zvířat je hnědočervené, další je 
šedobéžové, černé, plavé, žíhané a stříbrné 

 

- srst zvířat je dlouhá, lehce zvlněná, v zimě s hustou 
podsadou, typické dlouhé rohy rostoucí nahoru 

 

- pozdně dospívající plemeno, první telení mezi 28 – 36  
měsíci, snadný průběh porodů, velmi dobré mateřské 
vlastnosti 

 

- specifické maso, má charakter zvěřiny 

 

- chov v extenzivních horských podmínkách s celoročním 
pastevním chovem bez ustájení, vhodné do 
ekologického chovu; otužilé a velmi odolné  













Galloway 



 - extenzivní masné plemeno, malého tělesného rámce, 
krávy váží 500 kg, býci 650 kg a více 

 

 - mají hustou, pružnou podsadu, dlouhé zvlněné pesíky  

 - základní zbarvení je černé, jsou i hnědí, červení a bílý, 
sedlový ráz - zbarvení černé nebo hnědé s bílým 
sedlovým pruhem 

 

 - geneticky dominatní bezrohost 

 
- maso je jemné, lehce mramorované, šťavnaté  

 (vyšší zastoupení n3 PUFA v mase) 

 

 - značně přizpůsobivé k drsnějším klimatickým 
podmínkám, konstitučně pevné a tělesně zdatné, což 
umožňuje celoroční pobyt zvířat na pastvinách bez 
přístřešků; odolné  

 - bezproblémové porody, vitální telata 









  





Hereford 

  



 - pochází z Anglie (Herefordshire), patří mezi jedno z 
nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen na světě  

  

 - středního tělesného rámce, hmotnost krav kolem  
600 kg, býků 900 - 1050 kg 

 

 - bezrozí i rohatí, zbarvení je tmavě červené, kromě 
hlavy, spodní části krku, hrudi, břicha a ocasu, které jsou 
bílé  

 

 - nízká porodní hmotnost telat, výborné mateřské 
vlastnosti; první telení mezi 24 – 28 měsíci 

  

 - výborná kvalita masa, u nás obvykle výkrm do nižších 
porážkových hmotností (do 550 kg) 

 

  - je otužilý, odolný a přizpůsobivý k různým přírodním 
podmínkám; nenáročný, klidného temperamentu, výborná 
pastevní schopnost 











Aberdeen Angus 



 - pochází ze severovýchodního Skotska, dále šlechtěno 
v USA a Kanadě 

 - středního tělesného rámce, hmotnost krav 600 kg a 
býků 1050 kg, americký ráz je mohutnějšího rámce 

 

 - dominantně plášťově černé nebo červené zbarvení, 
bezrohé  

 

 - je rané, první telení v 23 – 24 měsících, výborné 
mateřské vlastnosti, nižší porodní hmotnost telat 

 

 - vysoká jatečná výtěžnost, kvalitní a jemně vláknité 
maso, vyznačující se vysokým mramorováním, 
křehkostí, šťavnatostí a chutností (vynikající kvalita!)  

 

 - vhodné pro chov v méně příznivých a extenzivních 
oblastech, s nízkými nároky na chovatelská zařízení, 
velmi dobrá pastevní schopnost 













Piemontské plemeno 



 - pochází ze severozápadní Itálie, je středního tělesného 
rámce s výrazným osvalením a jemnou kostrou,  
hmotnost krav 600 kg a býků 900 kg 

 

 - zbarvení býků je od světle plavé až po šedou s černým 
zabarvením na hlavě kolem očí, na krku, plecích, zádi i 
na končetinách; krávy jsou bílé až světle plavé, telata se 
rodí sytě plavá až nahnědlá, mulec je tmavě 
pigmentován 

 

 - první telení ve věku 25 – 30 měsíců, vynikající 
mateřské vlastnosti a mléčnost 

 

 - vysoký podíl jedinců s „double muscling“, vysoká JV (u 
býků nad 65%), JUT obsahuje nízký podíl tuku a kostí, 
maso je libové s vynikající kvalitou, nízký podíl 
cholesterolu 

 

 - dobrá pastevní schopnost, vhodné i do intenzivních 
podmínek chovu 









Limousine  



 - pochází z Francie, středního tělesného rámce, 
hmotnost krav 650 kg, býků 1100 kg 

  

 - jednobarevný skot červené až plavé barvy se 
světlejším odstínem srsti kolem mulce, očí a na vnitřních 
částech končetin 

 

 - jemná kostra, vysoké osvalení hlavních tělesných 
partií, maso je křehké, šťavnaté, s malým zastoupením 
tuku 

 

 - v reprodukci je pozdní, porody u krav probíhají bez 
problémů (podíl těžkých porodů je minimální), výborná 
mléčnost krav 

 

 - jatečná zvířata lze vykrmovat do vyšších porážkových 
kategorií (nad 550 kg) 

 - dobrá chodivost a pastevní schopnost, dlouhověkost  













Belgické modrobílé 



 - středního až většího tělesného rámce, hmotnost krav 
700 - 750 kg, býků 1100 - 1300 kg 

 - enormní vývin tělesných partií kýty a beder (double 
muscling), pevná kostra, harmonická stavba těla  

 

 - zbarvení se vyskytuje ve třech formách - bílé, 
modrostrakaté a černostrakaté 

  

 - první telení mezi 25 - 32 měsíci, vysoký výskyt 
císařských řezů (kolem 50 %!), jinak mají dobré 
mateřské vlastnosti 

  

 - lze vykrmovat bez problémů do vysoké porážkové 
hmotnosti, vysoká JV (65 - 75 %) a podíl masa  
výborné jakosti, nízký podíl tuku 

 - u nás využíváno především ke křížení  

 

  

 











Masný simentál 



• vyšlechtěn z kombinované užitkového typu v Severní 

Americe, většího tělesného rámce, hmotnost krav 700 kg 

a býků 1 100 kg 

 

• zbarvení je obdobné jako kombinovaný už. typ, tj.  

strakaté, častěji jsou však světlejší odstíny (světle 

žemlová barva) 

 

• je rané, první telení mezi 23 – 29 měsíci, vynikající 

mléčnost matek (intenzivní růst telat) 

 

• dobré osvalení, vynikající intenzita růstu, možnost 

výkrmu do vyšších porážkových hmotností  





Charolais 



 - pochází z Francie, velkého tělesného rámce s 
mohutnou kostrou, hmotnost krav 750 – 900 kg, býků 
1200 - 1500 kg, existuje i menší americký ráz 

  

 - zbarveno celoplášťově bílé až smetanové bez skvrn  

 

 - první telení u evropského rázu kolem 36 měsíců, 
americký je ranější; obecně dobré mateřské vlastnosti a 
mléčnost 

 - vyšší hmotnost telat při narození může mít za následek 
větší frekvenci výskytu obtížných porodů (nižší porodní 
hmotnost je stávající šlechtitelský cíl) 

 

 - intenzivní formy výkrmu do vysokých porážkových 
hmotností (u býků i přes 900 kg), vynikající osvalení a 
nízký podíl tuku  

 
 











  

Plavý akvitánský skot  

(Blonde d´Aquitaine)  



 - pochází z Francie, velkého tělesného rámce, hmotnost 
krav 800 – 1 100 kg, býků 1 200 – 1 500 kg  

 

 - zbarvení je plavé až načervenalé, jednobarevné, 
včetně hlavy 

  

 - mimořádné osvalení, jemná kostra, dobrý postoj a 
utváření končetin  

  

 - první telení po 32. měsíci, velmi dobrá plodnost, telata i 
přes větší porodní hmotnost (40 - 45 kg) mají malou 
hlavu, jemnou kostru, plošší a delší tělo, což umožňuje 
snadný průchod porodními cestami, také dobře utvářená 
pánev plemenic 

 

 - výkrm je možný do vysokých porážkových hmotností 
bez tučnění, jemná textura, libové maso 

 

 - odolné, dobrá pastevní schopnost 
www.farmachroust.cz 







tmavěji zbarvený ráz plemene 







Gasconne 



• francouzské rustikální plemeno, velmi tvrdé konstituce, 

odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám a 

změnám ve výživě 

• středního tělesného rámce, hmotnost krav 650 kg, býků 

1 000 kg 

 

• zbarvení je plášťově světle šedé až stříbrné, mají tmavě 

pigmentované sliznice 

 

• první telení ve věku 33 – 37 měsíců, snadné telení, 

dobré mateřské vlastnosti 

 

• vynikající pastevní vlastnosti a chodivost, dlouhověkost, 

ovladatelnost, vhodné do extenzivních podmínek 

 



 





Salers 



• francouzské rustikální plemeno, tvrdé konstituce, odolné 

vůči nepříznivým klimatickým podmínkám 

• velkého tělesného rámce, hmotnost krav 700 kg,  

býků 1 050 kg 

 

• zbarvení je plášťově mahagonové, mají poměrně hustou 

a delší srst, výrazné rohy  

 

• první telení ve věku 30 – 35 měsíců, snadné telení, 

vynikající mateřské vlastnosti 

 

• mírná povaha, dobrá adaptabilita, dlouhověkost, vhodné 

do extenzivních podmínek – možnost pobytu na sněhu 







Významný světový 

genofond masného skotu 



Brahman 





Simbrah 



 



Brangus 



Nelore 



Miniaturní zebu 



Chianina 



Texaský dlouhorohý skot 



Děkuji za pozornost. 

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 


