ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU
Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865
email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

Zápis z jednání Klubu plemene blonde d´Aquitaine
ze dne 16. 4. 2013, v Pávově
Jednání klubu zahájil v 10:40 hodin předseda klubu pan Karel Šeba. Přivítal přítomné
chovatele a zaměstnance svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 15
osob z toho 10 řádných členů ČSCHMS (prezenční listina je přílohou zápisu).
Program setkání:
Program:
1) Ohlédnutí za výstavou SIA Paříž 2013
2) Plemenné hodnoty a IBOVAL 2013 ve Francii - rozbor
3) Hodnocení odchovu plemenných býků BA za období 2002 až 2012 - rozbor
4) Účast na „Národní výstavě masného skotu 2013 v Brně“. Termíny, podmínky
účasti, kategorie apod.
5) Stavy zvířat v plemenné knize (PK)
6) Volba nové rady PK
7) Různé
Průběh jednání:
1. Ohlédnutí za výstavou SIA Paříž 2013
Karel Šeba seznámil přítomné chovatele formou prezentace s počty zvířat prezentovaných
na výstavě a zvířaty samotnými (vč. původů) dle jednotlivých kategorií - zastoupení býků,
krav a krav s telaty.
2. Plemenné hodnoty a IBOVAL 2013 ve Francii
Karel Šeba prezentoval rozbor: Počty býků ve Francii, počty býků používaných v ČR,
vývoj RPH pro přímé efekty ve Francii – z výsledků vyplývá, že klesá snadnost telení a
rostou rámce stejně jako u nás. Pouze dle chovatelského syntetického indexu ISEVR se nedá
vybírat býk, na to je třeba dát pozor. Vývoj RPH pro maternální efekt - AVEL snadnost telení
dcer, ALAIT – mléčnost, MERPsev – odstavová hmotnost potomstva dcer, IVMAT –
syntetický index pro mateřské vlastnosti, který má lepší vypovídací hodnotu než index
ISEVR. Hodnocení podle IFNais – snadnost telení – roste-li, snižuje se růstová schopnost.
Hodnocení dle CRsev. Hodnocení DMsev – osvalení. Hodnocení DSsev – skelet. Hodnocení
MARPsev – odstavová hmotnost potomstva dcer býka.
Otec býků – přímý efekt. Otec býků – mateřské vlastnosti. Tabulky s pěti nejlepšími býky
dle IFNAIS, CRsev, DMsev, DSsev. ISEVR, AVEL, ALAIT, MERPsev a IVMAT.
Porovnání IBOVAL 2013 a RPH v ČR.
(tabulky a grafy naleznete na stránkách klubu BA: http://www.blonde-d-aquitaine.cz/)
3. Hodnocení odchovu mladých plemenných býků v letech 2002 – 2012
- Počty narozených a testovaných býků
- Podíl býků podle výsledku výběrů
- Podíl potomstva od matek býků (dle výsledků výběrů)

-

Potomstvo hodnocené podle otců
Hmotnosti býků
Hmotnosti býků (otec i matka TQE)
Počet býků s lineárním hodnocením
Průměrné body lineárního hodnocení zevnějšku
Průměrné RPH pro přírůstek v testu a přírůstek od narození testovaných býků
RPH dle kvalifikačních tříd matek
Výsledky výběrů býků podle kvalifikačních tříd matek
Podíl narozených telat podle plemenitby
Podíl býků vybraných do plemenitby
Výsledky výběrů plemenných býků

-

Hlavní selekční kritéria pro výběr býků do plemenitby

4. Účast na „Národní výstavě masného skotu 2013 v Brně“.
Termíny, podmínky účasti, kategorie apod.
- Dotace z MZe zatím nejistá (v současné době se mluví o cca max. 4 mil. Kč), náklady
chovatele na 1 vystavovaný dospělý ks do výše 1.000 Kč (doprava zdarma, ubytování a
jídlo si hradí chovatel).
- Přesun z pavilonu F do pavilonu P = 350 míst pro masný skot, stánek Svazu s prodejem
steaků, stánky klubů, předvadiště.
- Kategorie stejné jako v minulých letech (viz přihláška na webových stránkách Svazu).
- Dotisk letáků BA není potřeba – počet 700 ks dostačující.
- Klub nebude mít vlastní stánek, ale propagační materiály plemen budou k dispozici
v hlavním stánku ČSCHMS.
- Jednotné oblečení pro chovatele – svazová košile + modré džíny (při soutěži; viz
přihláška).
- Je třeba zajisti kolekci zvířat od každého plemene (na ukázku) – kráva s teletem, jalovce,
býk,…
- Program hodnocení zvířat – BA ve čtvrtek 27. 6. 2013 11:00 – 17:00 (aktivní účast v roli
bonitéra přislíbil Jean Blanc).
- Předseda vyzval chovatele k aktivní účasti na Národní výstavě.
- Chroust – nabídl, že by mohl připravit roční a dvouletou jalovičku + krávu s teletem.
- Z nepřítomných by se mohl zúčastnit např. p. Hrtůs.
- Šeba – zájem o aktivní účast na výstavě je nízký, osloví osobně i další chovatele, snahou
bude zajistit dostatečný počet zvířat minimálně do jedné soutěžní kategorie – býci,
jalovice. Ostatní kategorie alespoň na ukázku (nesoutěžní). Zvířata je třeba
bezpodmínečně dobře připravit – předvést na ohlávce, naučit chodit.
- Uzávěrka přihlášek na NVHZ je 15. 5. 2013!
5. Stavy zvířat v plemenné knize (PK) a ústřední evidenci
V plemenné knize (dále jen PK) je evidováno 33 chovatelů. V současné době je
registrováno v PK 617 krav a 230 jalovic. Dalších 300 jalovic je v chovech, které jsou zatím
mimo PK.
Stavy v ústřední evidenci
K 31. 12. 2012 je podle ústřední evidence v ČR chováno 6.660 krav s podílem krve BA 50
a více % a 7.212 jalovic. Krav s podílem 88 % a více je v ČR 878 kusů a jalovic 877 kusů.
V plemenitbě k 31. 12. 2012 působí 242 plemenných býků. Početní stavy zvířat plemene BA
mají v poslední době stoupající tendenci.

6. Volba nové rady PK
Stávající složení: Šeba, Hrtůs, Chroust, Bláha.
Šeba: Volit tajně, nebo veřejně? Shoda na veřejné volbě.
Návrhová komise: Duchoň a Kozák
Mandátová komise: Kozák
Návrhová komise předkládá přítomným návrh na novou (resp. stávající) Radu PK ve složení:
Šeba, Bláha, Hrtůs a Chroust.
Kozák: Je někdo proti návrhu návrhové komise? Souhlasí všichni přítomní členové Svazu
s tím, že rada bude čtyřčlenná, ve stávajícím složení? Má někdo připomínky? Pokud tomu tak
není, dávám hlasovat:
Hlasování
Pro: sedm
Zdrželi: tři
Proti: nikdo
Závěr: Členy Rady plemenné knihy zůstávají i pro další volební období: Šeba, Chroust, Hrtůs
a Bláha s tím, že funkci předsedy bude nadále vykonávat Karel Šeba.
7. DISKUSE
Aquitanima 2013 – za klub se v termínu 14. – 16. 5. zúčastní chovatelé Chroust, Paďour a
Vašíček.

v Pávově zapsala Pavla Vydrová
ověřil: Karel Šeba

