
Dne 16. 6. 2022, cestou na výstavu v Třebíči, jsme se zastavili na prohlídku v zemědělském družstvu DVP 

Pyšel. Pyšel patří ke špičce chovu českého strakatého plemene, produkuje také plemenné býky. Družstvo 

chová přes 930 kusů skotu, ročně se tu narodí přes 370 telat. DVP Pyšel hospodaří na 781 ha zemědělské 

půdy. Proto musí některé komodity, například slámu, nakupovat od okolních hospodářů. Družstvo jde 

s dobou a chystá se v průběhu 7 let zcela modernizovat (stavbou nových stájí a robotizací).  Průměrná 

užitkovost mléka dosahuje za normovanou laktaci 8 200 kg. Mléko je dodáváno do mlékárny Madeta, kde se 

používá například pro výrobu jogurtů, sýrů, anebo másla, které máte teď v ledničce. 

 

 

     



Po návštěvě DVP Pyšel jsme se vydali na již zmiňovanou přehlídku českého strakatého skotu. Akce byla 

pořádána při příležitosti oslav výročí založení VOŠ a SOŠ v Třebíči, společně s Chovatelským družstvem 

Impuls byl čtvrtek vyhlášen Dnem skotu. 

 

Naši žáci se na tento den chystali už čtrnáct dní dopředu, kdy předváděná zvířata intenzivně připravovali na 

vlastní prezentaci, stříhali, umývali, vodili, připravovali si choreografii na vybranou hudbu. Po náročných 

a pečlivých přípravách přišel den D a přišlo na řadu ukázat své schopnosti, dovednosti a co v nás je!  

 

 

 



 

Tým našich čtyř nejzkušenějších a nejlepších kravařů ukázal, co Lanškroun dokáže a předvedl své skvělé 

“vystoupení”. V kruhu studenti chodili s krásnými kusy českého strakatého skotu po otci Ramon. Dne skotu 

se dohromady účastnilo šest týmu ze středních škol z různých koutů ČR (Humpolec, Pozďatín, Kostelec nad 

Orlicí, Bystřice nad Pernštejnem, místní Třebíč a na konec my z Lanškrouna). 

 

 





 

Z hlasování veřejnosti jsme si odnesli krásné první místo a podle odborné poroty složené ze zástupců 

zahraničních hodnotitelů ze zemí, které spolupracují s CHD Impuls (Holandsko, Rakousko, Německo, Itálie 

a Slovensko), jsme byli druzí nejlepší. 

 



 

Pak už jen následovalo oslavování úspěchů a druhý den dlouhá náročná cesta zpátky domů. 

 

 

 

 


