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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PLEMENNÉ KNIHY PLEMENE BM
konané dne 16. června 2020 prostřednictvím internetové komunikace
Přítomní chovatelé:
Hosté:

Herman, Rozsévač, Zigáček, Velát, Kozák
Malát

Body jednání:
1. Zápis červeně zbarveného BM býka New Red do PK
Do ČR byly dovezeny ID býka New Red původem z Belgie. Jde o červeně
zbarveného býka zapsaného v zemi původu (Belgii) do hlavního oddílu PK.
Zbarvením býk neodpovídá standardu plemene definovaným ve schváleném
šlechtitelském programu (ŠP) plemene BM, neboť český ŠP pracuje jen se třemi
hlavními barvami plemene BM ‐ bílá, modrá a černá. Z hlediska zápisu do býka
do PK se proto nabízí dvě možnosti:
1. jelikož je býk zapsán do PK v rámci EU, jsme povinni ho v souladu s evropskou
legislativou rovněž zapsat do PK. Pro býky, kteří nesplňují naše podmínky z
hlediska standardu či jsou jinak pro šlechtění ʺnežádoucíʺ atd., je v Řádu PK
vytvořena speciální třída III ‐ viz bod 6.2.1.3. Podmínky pro zápis do PK
(http://www.cschms.cz/DOC_SLECHTENI_radypk/126_Rad_plemenne_knihy.pd
f). Býci zapsaní do této třídy jsou primárně určení do křížení a v případě použití v
čistokrevné plemenitbě se nemohou stát otci další generace býků. To v případě
zájmových býků značně omezuje možnosti plemenařících chovatelů BM použít
červeně zbarvené býky v chovu, pokud o to měli zájem.
2. upravit ŠP a rozšířit standart plemene i o červenou barvu, čímž by bylo
umožněno v případě zájmu a potřeby bez jakýchkoliv omezení používat červeně
zbarvené býky i v čistokrevné plemenitbě.
Závěr: Hlasováním bylo dohodnuto, že Rada PK BM preferuje variantu č. 2, tedy, že
navrhuje a zároveň schvaluje úpravu standardu plemene v šlechtitelském programu BM,
který bude rozšířen o červené zbarvení a to připouštět jako standardní. Za asistence
ČSCHMS bude upraven ŠP plemene BM a ten bude předán na MZe k formálnímu
schválení.

2. Konání dalšího Klubu BM
Rada PK uvažuje o svolání Klubu BM, předběžně navrhuje termín v pátek
10.7.2020 odpoledne (cca 16 hodin) s přespáním do soboty v Ústrašicích u pana
Zigáčka.

zapsal: Kamil Malát
ověřil a schválil: Anton Herman

