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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KLUBU CHOVATELŮ PLEMENE BM
konaného dne 10. července 2020 v Ústrašicích
Přítomní chovatelé:
Za ČSCHMS:

Herman, Rozsévač, Zigáček, Velát, Mach
Malát

Body jednání:
1. Úprava šlechtitelského programu ve vztahu k červenému zbarvení a bezrohosti
Rada plemenné knihy BM se dne 15.6.2020 hlasováním jednomyslně přiklonila
k úpravě šlechtitelského programu tak, aby bylo možné pracovat v ČR v případě
zájmu s červeně zbarvenými býky. Rada PK rovněž odsouhlasila rozšíření ŠP o
možnost pracovat i s bezrohou genetikou, která se pozvolna začíná v programech
některých inseminačních společností v Belgii objevovat:
Problematika je detailněji popsána v zápise z jednání Rady PK:
http://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_kluby/425_Zapis_Rada_PK_BM.pdf.
Závěr: Klub rozhodnutí Rady PK jednomyslně podpořil a vyjádřil souhlas s navrženými
změnami ŠP, které byly předány na Ministerstvo zemědělství k formálnímu odsouhlasení.
2. Dovoz inseminačních dávek
Na základě potřeby chovatelů BM byla diskutována možnost koordinovaného
dovozu ID do ČR. O této možnosti byli informováni všichni členové Klubu BM,
z nichž většina jí využila a do dovozu se zapojí. Dovoz ID od vybraných býků by
se měl uskutečnit v průběhu srpna.
Závěr: Dovoz ID pomůže technicky zabezpečit Malát, registraci býků a prodej v rámci
ČR zajistí Herman.
3. Výstavy v roce 2020 a 2021
Letošní rok se z důvodu pandemie covid‐19 nekoná tradiční belgický národní
výstava Libramont.
Pokud jde o výstavy v ČR, tak byli chovatelé informováni o národní výstavě
hospodářských zvířat, která by se měla s největší pravděpodobností konat

v termínu 11. – 14.4.2021 společně s veletrhem Techagro. Přítomní chovatelé
projevili zájem o aktivní účast s tím, že zkraje roku 2021 se sejdou na jednání
klubu, aby se domluvili na konkrétní možnosti účasti a obsazení jednotlivých
výstavních kategorií.
4. Prohlídka chovu, různé, diskuze
Součástí jednání klubu byla i prohlídka chovu pana Zigáčka. Přítomní chovatelé
konstatovali vysokou úroveň jeho chovu nejenom z pohledu růstových
parametrů, ale také dosahovaných výsledků reprodukce.
Pogratulovali rovněž bývalému předsedovi klubu Oldřichu Rozsévačovi k jeho
významnému životnímu jubileu.
Součástí debaty při dobrém jídle a pití byla také výměna zkušeností z oblasti
výživy, telení (technika provádění císařských řezů), zájmu o plemeno BM na trhu
atd.

zapsal: Kamil Malát
ověřil a schválil: Anton Herman

