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Red angus, black angus, hereford, texas
longhorn. To jsou plemena skotu, která
chová pan Miroslav Procházka na svých
farmách na Šumavě. 
Není to pouze jeho práce, ale hlavně jeho
velký koníček. Zajímavostí je, že pár
texaských longhornů získal výměnou za
krokodýli, které odchoval ve své zoo. 
 
 

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS

Rozhovor s 
panem Miroslavem Procházkou

ROZHOVORY S ČLENY
ČMSZP 

 
Agro Šumava s.r.o.



Můžete nám říci něco o Vašem podnikání?
 
Zemědělsky hospodařím v rámci dvou firem - AGRO Šumava s.r.o. a Farma Chvalšiny s.r.o. Obě
mají stejný záměr - ekologický chov red angusů. Dohromady máme cca 800 matek, produkce
zástavového a chovného skotu, obě firmy mají dohromady 2 800 ha na Českokrumlovsku. 
 
Lokality jsou poněkud roztříštěné, a to od Chvalšin na okraji Blanského lesa, přes Horní Planou
na Šumavě po Tichou v úpatí Novohradských hor. Sto procent pozemků jsou trvalé travní
porosty. Takže víceméně obvyklá činnost v marginálních oblastech.
 
Co Vás vedlo k chovu plemene red angus?
 
Plemeno red angus jsme si vybrali na základě zkušeností s chovem skotu v podmínkách
Šumavy v nadmořských výškách 600 a více m.n.m. Původní stáda byla v Horní Plané český
strakatý skot, zaměřený na mléčnou produkci a menší počet krav bez tržní produkce mléka-
bezrohých herefordů. Ve Chvalšinách jsme měli mléčné stádo holštýnského skotu. 

Č E R V E N  2 0 2 0  |  Č Í S L O  3

Po ukončení produkce mléka na obou společnostech jsme zjistili, že rozvoj původních
herefordů nemá valného smyslu. Rozhodli jsme se vyzkoušet angusy. Získali jsme jalovice a
krávy black angusů, potomky dovozů z Kanady v první polovině devadesátých let a jejich
hybridy s holštýnem, jako vzácnost jsme tehdy měli ještě čtyři kusy narozené přímo v Kanadě.
Při zpeněžování zástavového skotu jsme naráželi na problém s barvou, odběratelé preferovali
a lépe platili za červenou barvu. Tak jsme po roce 2004 začali s převodným křížením na red
angus, výsledky máme vynikající. Zejména stádo v Horní Plané, 
kde výchozím materiálem pro převodné křížení byl 
český strakatý skot. Máme red angusy velkého 
tělesného rámce, vyřazené jatečné krávy dosahují 
hmotnosti až 850 kg.
 

Výhody chovu angusů jsou všeobecně známé
- skromnost, odolnost, snadné porody a

manipulace. 
Velmi dobrá masná užitkovost s dobrým

zpeněžováním jak zástavového, tak
chovného i jatečného skotu.



Před třemi lety jsem zahájil chov méně početných plemen skotu - highlan, pratur, cachena nyní
doplněn texas longhornem, který co nejvíce rozvíjíme. Je to ale spíš v rámci hobby chovu
(celkem 30 ks).
 
Chovatelská práce mne velmi baví, ale jako majitel firem se k přímému chovu až tak moc
nedostanu. Zejména při počtu základních stád angusů nemám na chovatelskou práci přímý
vliv. Protože mám v zázemí jedné z firem ještě chov krokodýlů, kde častěji pobývám,
nechal jsem si zde zhotovit menší zařízení pro chov plemen skotu s nádechem exotiky. V roce
2018 jsem získal první pár texaských longhornů. A to výměnou za krokodýly - gaviály indické,
které jsem ve své zoo odchoval jako první v Evropě. Tři z odchovaných gaviálů jsem předal
světově proslulé belgické zoo Pairy Daiza a ta mi na oplátku předala pár texasů z vynikajícího
chovu v Rakousku. V návaznosti na to jsem získal několik jalovic a dalšího plemenného býka z
českého chovu paní Bartošové z Kosořína. Přivezl jsem další materiál ze špičkového
chovu v Belgii  včetně inseminačních dávek původem z USA. Chov má tak docela dobrý základ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké plemeno Vás osobně nejvíc zaujalo a proč? Počítáte s rozšířením chovu o další plemena?
 
Všechna výše uvedená plemena mají své kouzlo, ale nejvíce mne zaujal texas longhorn. Zde
máte velkou variabilitu zbarvení, délky a tvarů rohů a i masné užitkovosti (plemeno má
celkem osm odlišných linií) takže, když chcete mít špičková zvířata ve všech těchto třech
směrech, čeká vás velmi zajímavá chovatelská práce. 
 
Zatím jsem se rozhodl vést chov dvěma směry. Jednak na masnou užitkovost a produkci
jatečních zvířat s prémiovou kvalitou masa. Zde si co do kvantity chci pomoci užitkovým
křížením s již chovanými pratury, highlandy a cachenami. A pak směr co nejatraktivnějšího
exteriéru, barevná zvířata s dlouhými rohy s co nejexotičtějším vzhledem. Tady se bude muset
využít i řízené reprodukce, takže se na tomto směru bude podílet i moje zoologická zahrada,
kde můžeme aplikovat metody inseminace nebo přenosu embryí.
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V roce 2018 jsem získal první pár
texaských longhornů. A to výměnou za

krokodýly - gaviály indické, které jsem ve
své zoo odchoval jako první v Evropě. 



Čerpal jste někdy finanční prostředky z PGRLF? Byl jste s jejich prací spokojen?
 
Ano, z PGRLF jsme čerpali průběžně prostředky na nákup strojů, myslím, že jsme byli úspěšní
ve více než deseti případech, naposledy na přelomu roku s nákupem traktorů vyšší třídy. Se
spoluprací s PGRLF jsem velmi spokojen.
 
Žádal jste někdy o investiční dotace přes Místní akční skupinu (MAS) nebo případně v PRV?
Pokud ano, o jaký investiční záměr šlo?
 
S MAS je spolupráce spíše na začátku, tam kde jsme účastni se preferují menší podniky. 
V rámci PRV jsme provedli tři rekonstrukce stájí, s tímto programem jsme velmi spokojeni.
 
 
 
 
Jaký je pro Vás nejtíživější problém v letošním roce? 
 
Sucho. Již od roku 2015 se s ním potýkáme a úplně nevidím, že by se situace měla zlepšovat.
Hospodaříme v blízkosti NP Šumava, který se stal více než parkem obrovským insektáriem pro
rozmnožování kůrovce, jehož roje likvidují lesní ekosystémy v Čechách, v Rakousku a i v
přilehlé části Německa. Z naší farmy v Horní Plané máme výhled na zdevastované mrtvé lesy
na okolních šumavských vrcholcích. Hory bez porostů se pochopitelně více zahřívají a vytrácí
se vsakovací schopnost lesa. Podle našich laických pozorování zahřáté masivy s mrtvým lesem
odrazují dešťové mraky přicházející k nám ze západní strany a my musíme v posledních letech
dovážet vodu na pastviny dobytku, který chováme na březích Lipna!!! Před patnácti lety něco
nemyslitelného. 
 
Myslím, že management výkonu ochrany lesů na Šumavě je více než chybný. Jestli se
nezbavíme aktivisticky dogmatického pseudopěstování smrku epifiticky na mrtvých stromech,
které prostě nestačí zajistit obnovu lesa, budeme na tom s vodou na Šumavě špatně.
Pochopitelně má na úbytek vody v krajině vliv i zřejmá klimatická změna, jsem ale přesvědčen,
že žalostný stav lesů na Šumavě způsobený změnou managementu po jejich převzetí parkem
na počátku devadesátých let, negativní dopad ohřívání klimatu v lokalitách našeho
hospodaření znásobuje.
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Je doloženo, že v kůrovcem z
devastovaném porostu je v létě 

teplota až o 10°C vyšší než v normálně
obhospodařovaném lese.



 
Jaký byl Váš nejkrásnější či nejpřekvapivější zážitek v práci? 
 
Mám asi tři takové zážitky, které se mi vryly do paměti. 
 
První v roce 1998, když jsme zahájili ekologické zemědělství na farmě Tichá (poblíž Dolního
Dvořiště) kde nám patřili a patří pouze pozemky. Žádná budova, žádné stroje, jen námi
zbudované elektrické ohradníky. Vypustili jsme tam tenkrát jedenáct jalovic - černých angusů
(přesněji kříženek s holštýnem), pamatuji si dodnes vůdkyni stádečka - celá černá s bílou
lysinou a čistokrevného býka černého anguse. Pro nás to byl pionýrský počin, když jsme začali
chovat dobytek na lokalitě vzdálené 45 km od základny pod širým nebem. Do té doby jsme
vždy chovali dobytek v budovách a s výběhy. Byli jsme tehdy částí veřejnosti kritizováni za
tento chov, dnes je to již běžná záležitost. Pamatuji si při jedné zimní kontrole, jak krávy ležely v
lesíku, který byl součástí pastevního areálu, v úvozové cestě v řadě jedna vedle druhé a kryly se
před plískanicí....Dnes je tam trvale stodvacetičlenné stádo red angusů a po celou dobu (22 let)
vše bez problému. 
 
Další zážitek je z roku 2016, když jsme v Horní Plané svezli zástavové býčky na prodej, celkem
téměř dvě stě padesát kusů a všichni byli celí uniformně červení - uvědomil jsem si, že
převodné křížení z čestru na red anguse je de facto ukončeno. Krásný pohled na vyrovnané
stádo jednoho plemene.
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A poslední letos v březnu - narození prvního
telete texaského longhorna. Dost dlouho jsme na

něj čekali, dokonce jsme měli pochybnosti o
plodnosti importovaného býka a náhle tele od

naší exteriérově i krví nejcennější jalovice
dovezené z Rakouska, krásně zbarvené, prostě

nečekaná paráda....
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