
 

Zápis z jednání Klubu plemene blonde d´Aquitaine 
ze dne 10.6.2016 v Jimramovských Pavlovicích 

 
Jednání klubu zahájil v 10:30 hodin předseda klubu pan Karel Šeba. Přivítal přítomné 

chovatele a zaměstnance svazu a seznámil s programem jednání (prezenční listina je přílohou 
zápisu). Prezentace k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejněny na webu BA, některé také 
přílohou zápisu.  
 
Program: 
  

- Výsledky výběrů plemenných býků BA v roce 2016 (I. a II. turnus). 
- Informace o aukcích  plemenných býků v Casteljaloux v roce 2016 (11.února, 8. 

dubna a 4. května, - výsledky, plemenné hodnoty, původy býků a prodejní ceny). 
- Výstava CGA Paris – výsledky a představení šampionů (3.3.2016). 
- Jubilejní výstava – 20 let Aquitanima - výsledky a představení šampionů (14.5.2016). 
- Informace z grémia rad PK – hodnocení zevnějšku, odhad plemenných hodnot a 

koeficienty spolehlivosti PH. 
- Volba nového předsedy klubu a členů rady PK.    

      
Průběh jednání: 
 
1. Klub BA v roce 2016 

Stavy v roce 2016 v ÚE k 31.5.2016 – čistokrevné (1033 jalovic, 1016 krav) 
Stavy v roce 2016 v ÚE l 31.5. – včetně kříženců (8658 jalovic, 8308 krav) 
Stavy plemenných býků k 31.5.2016 – celkem 331, stav k 30.9.2015 293 ks 
41 řádných členů, 18 zájmových, čestní členové 3 
Stavy v PK 555 krav, 582 jalovic k 31.5.2016 
Stavy v PK k 30.9.2016 520 ks krav a 544 jalovic 
Stavy krav PK k 31.5.2016 – 551 krav v oddíle PK A, 566 celkem 
Stavy krav podle kvalifikační třídy a působení otce  
Stav na klubovém účtu k 31.5.2016…112.182 Kč 
 

2. Výsledky výběrů býků 2015-2016 
I. a II. turnus 
- růstová schopnost býků – celkem 
- růstová schopnost býků – vybraní do plemenitby 
- růstová schopnost býků – celkem OPB 
- růstová schopnost býků – vybraní do plemenitby u chovatele  
- otcové býků na OPB (za rok 2015 – 2016) 
- otcové býků u chovatele (za rok 2015 – 2016)  
- lineární hodnocení zevnějšku 

o hodnocení zevnějšku býků celkem 
o hodnocení zevnějšku býků – vybraní do plemenitby 
o hodnocení zevnějšku býků na OPB celkem 
o hodnocení zevnějšku býků – vybraní do plemenitby na OPB 
o hodnocení zevnějšku býků u chovatele celkem 
o hodnocení zevnějšku býků – vybraní do plemenitby u chovatele 
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o vady u všech býků (dlouhá spěnka, volná spěnka, francouzský postoj, 
mechanika pohybu, zauhlení končetin, bez vady) 

o otcové býků na OPB – hodnocení zevnějšku 
o otcové býků u chovatele 
o výsledky aukcí za roky 2015 – 2016 
o výsledky aukcí podle otců býků 

 
3. Aukce plemenných býků v Casteljaloux v roce 2016 

- počty býků podle užitkového typu 
- počty býků podle kvalifikační třídy 
- plemenné hodnoty – podle užitkového typu 
- plemenné hodnoty – podle kvalifikační třídy 
- počty býků podle otců 
- otcové býků podle IMOCR synů 
- počty býků podle chovatelů 
- výsledky letošních aukcí v Casteljaloux 

 
4. SIA Paříž 2016 

- počty vystavovaných zvířat podle kategorií 
- vystavená zvířata podle chovatelů 
- vystavená zvířata podle majitelů  
- vystavená zvířata podle otců 

 
5. Jubilejní 20. Aquitanima – výsledky viz prezentace 

 
6. Lineární hodnocení zevnějšku 

Rozbor lineárního hodnocení (a návrhy na jeho zpřesnění) byl detailně prodiskutován na 
jednání grémia (viz prezentace a zápis z 2. 6. 2016). V prezentaci je mj. uveden popis 
hodnocení zevnějšku s uvedením vztažných bodů, které by měly hodnocení zpřesnit a 
pomáhat bonitérům při popisu a umožnit využití širšího rozsahu bodové stupnice. Hodnocení 
jednotlivých partií odpovídá stávající metodice, je ale důležité pro jednotlivá plemena stanovit 
prioritu při hodnocení (například u osvalení zádě – klenutí kýty z boku, spuštění kýty nebo 
šířka kýty) a pravidelně školit inspektory. Závěr z jednání: Jednotlivé rady plemenných knih 
předloží své návrhy na zpřesnění lineárního hodnocení konkrétních znaků daného plemene.   

Co se týče BA tak např. požadovat, aby bonitéři při lineárním hodnocení zevnějšku 
přihlíželi k tomu, aby byla záď dostatečně klenutá dozadu a spuštěná, ale nebyla příliš široká 
(jako je tomu např. u CH) apod.  

Závěr: Rada PK BA se bude problematikou hodnocení zabývat a předloží své požadavky 
na lineární hodnocení do konce roku 2016. 
 
7. Koeficienty spolehlivosti pro odhad plemenných hodnot 

Informace z jednání grémia (prezentace viz zápis z 2. 6. 2016).  
 
8. Porovnání plemenných hodnot 

Informace z jednání grémia (viz zápis z 2.6.2016).  Nový výpočet plemenných hodnot: 
Karel Šeba vysvětlil, z jakého důvodu by do výpočtu PH již neměli vstupovat kříženci a 
potomci z harémového připouštění. Po delší diskusi rozhodlo grémium takto: K 30. 6. 2016 
budou provedeny oba dva výpočty plemenných hodnot (stávající i dle návrhu). Nové 
plemenné hodnoty budou platné od data výpočtu (30. 6.), s tím, že do 30. 6. 2017 budou moci 



chovatelé žádat ve sporných případech o výjimku (v případě, že dle původního výpočtu bude 
PH vyšší a nová PH by zvíře poškodila). Seminář na VČS bude věnován novému výpočtu PH 
a vysvětlena nevyhnutelnost přechodu na nový systém. Dále bude řešena otázka úpravy 
databáze zvířat vstupujících do výpočtu PH zkrácením intervalu (omezení rokem apod.).  

 
9. Volba nového předsedy klubu  

Současná Rada PK pracuje ve složení Šeba (předseda, zástupce ve výboru a grémiu), 
Bláha, Chroust, Hrtús (neaktivní více jak 2 roky). Šeba navrhuje volbu nové rady PK a 
nového předsedy klubu. Má pocit, že by mělo dojít na pozici předsedy ke generační obměně. 
Následovala diskuse, ze které vyplynulo, že by byly členové klubu rádi, kdyby Karel Šeba 
vykonával funkci předsedy ještě alespoň po dobu jednoho roku. 
 
Návrhy:  
Předseda: Karel Šeba  
Rada PK: Šeba (předseda), Bláha, Chroust, Minařík jr. (zástupce rodinné farmy pana 
Minaříka) 
Volba: Kdo souhlasí s tím, aby na pozici předsedy pokračoval Karel Šeba a rada PK 
pracovala v navrhovaném složení?  
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
Závěr: Předsedou klubu bude nadále pan Karel Šeba, který poděkoval přítomným za 
projevenou důvěru. 

 
10. Různé 

 
- Klubové prostředky využít na výzdobu a realizaci stánku BA na NV, na dotisk letáků 

a zahraniční cesty 
- Přemýšlet nad přihlášením zvířat na šampionát BA na NV 2017 (11.-.14.5.) 

 
 
 
 
 
 
 

        v Pavlovicích zapsala Pavla Vydrová 
   
 
  ověřil: Karel Šeba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub BA v roce 2016 



Stavy v roce 2016 v ÚE - k 31.5. - čistokrevné 

věk jalovic krav 
do 1 roku 410   
1 - 2 roky 327   
2 - 3 roky 263 17 

3 a více let 33   
3 - 4 roky   142 

4 - 5 let   165 

5 - 6 let   186 

nad 6 let   506 

celkem 1033 1016 

rok 2015 - 30.6.2015 948 974 

Stavy v roce 2016 v ÚE - k 31.5. - včetně kříženců 

věk jalovic krav 
do 1 roku 3922   
1 - 2 roky 2714   
2 - 3 roky 1639 295 

3 a více let 383   
3 - 4 roky   1086 

4 - 5 let   1257 

5 - 6 let   1164 

nad 6 let   4506 

celkem 8658 8308 

rok 2015 - 30.6.2015 8247 7998 



Plemenní býci k 31.5.2016 

věk počet 
1 - 2 roky 38 
2 - 3 roky 72 
3 - 4 roky 39 
4 - 5 let 58 
5 - 6 let 52 
6 - 7 let 27 
7 - 8 let 24 

8 a více let 21 
celkem 331 

stav k 30.9.2015 293 



Členská základna PK k 31.5.2016 

Počet 

Řádní členové 41 

Zájmový členové 18 

Čestní členové 3 

Krav Jalovic 

Stav v PK k 31.5.2016 555 582 

Stav v PK k 30.9.2015 520 544 

Stavy zvířat v PK 



Stavy krav PK k 31.5.2016 
majitel A B C bez celkem 
Bořilová Anna,Kraskov 19       19 
ČZU ŠZP Lány 1     4 5 
Dolňácko a.s.Hluk 17       17 
Farma Kozák, s.r.o. 16       16 
Fidler Božetěch, Škarez 5       5 
Holada Ladislav,Vlašim 3       3 
Hořák Jan,SHR,Janovice u R. 3       3 
Hrtús Miroslav,Mírovka 34   1   35 
Chroust Jan,ing.,J.Pavlovice 29       29 
IMOBA, a.s.Olbramovice 1       1 
Kadlec Václav,Stranná 14       14 
Karpenková Natalija,Dubský Mlýn 21       21 
Marek Petr,Častonín 15       15 
Marková Marie,Častonín 2       2 
Mendelova univerzita Brno-ŠZP Žabčice 4       4 
Minaříková Hana,Hluk 12       12 
Mrázek A.,Slavkovice 20       20 
MV AGRO s.r.o.Počáply 30       30 
Paďour Leopold,Lukavice 20       20 
Raus Josef,Kroměždice 9       9 
Reagro s.r.o.Starý Dub 10     7 17 
Reinold Manfred,Stará Červená Voda 5       5 
Svobodová Hana,Sedliště 14       14 
Šimáček Luděk,Radčice 1       1 
Šťastný Antonín,SZ,Vědlice 154       154 
Tesárková Marie,Vlastějov 2       2 
Vašíček Jan,Licoměřice 10 3     13 
Vlnová Lucie, Mgr., Kostelec n. Vltavou 2       2 
VÚCHS Rapotín s.r.o. 11       11 
ZD Krásná Hora n.Vlt.,a.s. 67       67 
Celkový součet 551 3 1 11 566 



Stavy krav podle kvalifikační třídy a působení otce 

  oddíl A 
celkem 

TQ I P 

C1 45 43 88 

CM 12 14 26 

EC 26 18 44 

EM 11 18 29 

M1 29 30 59 

SE 11 11 22 

Bez 133 150 283 

Celkový součet 267 284 551 



Dne: 8.6.2016 Karel Šeba 




