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âerná je (taky) dobrá
Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ masného skotu
V minulém ãlánku jsme si popsali, Ïe kromû
tﬁí základních barevn˘ch rázÛ plemene belgické
modrobílé se plemeno chová i v ãerveném
zbarvení, byÈ velmi sporadicky. V tomto pﬁíspûvku se vrátíme k ãerné barvû, protoÏe ani
ta je‰tû v relativnû nedávné minulosti nebyla
aÏ tak roz‰íﬁená a mezi trojící hlavních barev patﬁila k nejménû oblíbené. Tentokráte ale nebudeme psát o genetice a zákonech dûdiãnosti
zbarvení, ale pokusíme se vystopovat b˘ky, kteﬁí
za nárÛstem popularity této barvy historicky
stojí.
KdyÏ jste pﬁed osmnácti ãi dvaceti lety listovali
katalogy belgick˘ch inseminaãních firem, v drtivé vût‰inû pﬁevaÏovali modrobílí a ãistû bílí
plemeníci. Na ãernû zbarvené b˘ky jste narazili
zcela v˘jimeãnû a mezi desítkami aÏ stovkami
nabízen˘ch plemeníkÛ byste je napoãítali na prstech jedné ruky. Mezi ty známûj‰í v tûchto
dobách
patﬁili
napﬁíklad
Gib
van
het
Negenbonder, Franchi de la Bonne Raie, Colibri
du Coin, Blak du Baty d’Éprave ãi Visconti de
Saint Fontaine.
Zmûna trendu zaãala b˘t patrná aÏ po roce
2004, kdy zaãala na belgickém trhu pÛsobit novû
zaloÏená inseminaãní spoleãnost jménem
Fabroca. Jedním z jejich úplnû prvních b˘kÛ
v nabídce byl Dafydd d’Ochain. Tento b˘k mûl
v‰echny pﬁedpoklady zaujmout a tak není divu,
Ïe se z nûj záhy u ãásti chovatelÛ, kteﬁí vsadili
na trochu jin˘ typ b˘kÛ, neÏ kteﬁí byli aÏ doposud
do inseminace upﬁednostÀováni, stala doslova
superstar. Díky sv˘m celkov˘m kvalitám se tento
rámcov˘ ãern˘ klenot velmi rychle uchytil nejenom mezi chovateli v Belgii, ale i ve Velké Británii,

 Dafydd d’Ochain (foto: Fabroca)

 Empire d'Ochain (foto: Fabroca)

kde byl Daffyd dokonce populárnûj‰í neÏ ve své
domovinû. Postupnû zaﬁadila stejná firma do
svého programu dal‰í tmavû zbarvené b˘ky,
jak˘mi byli napﬁíklad Katanga du pré Rosine,
Blaky du Baty d’Éprave, Yblack van de Wildebeek,
Ipon des Peupliers (jeden z prvních Dafyddov˘ch
synÛ pÛsobící v inseminaci) ãi Empire d’Ochain.
Aã to v‰echno byli kvalitní, rámcoví b˘ci, v˘raznûji se prosadil pouze poslednû jmenovan˘.
Právû Empire se díky kvalitû svého potomstva
stal ikonou a v oblíbenosti hodnocené poãtem
prodan˘ch dávek Dafydda je‰tû pﬁekonal. On
i Dafydd se stali legendami nejenom v Belgii, ale
také na britsk˘ch ostrovech, kde dlouhou dobu
vévodili Ïebﬁíãku nejpouÏívanûj‰ích b˘kÛ a poãty
jejich registrovan˘ch potomkÛ pﬁesahovaly
tisíce. Desítky jejich inseminaãních synÛ zdûdili
po tûchto otcích nejenom celkovou harmoniãnost, bezproblémové konãetiny, Ïivotaschopnost a perfektní rÛstové parametry, ale i nadprÛmûrn˘ rámec pﬁi udrÏení vynikajícího osvalení
a spolu s ním i ãern˘ „kabát”. Mezi takov˘mi b˘ky,
kteﬁí na‰li vyuÏití i v âeské republice, byl napﬁíklad syn Dafydda Fleuron de Maffe (ZBM 272).
Postupem doby nebyla ãerná barva uÏ nijak
v˘jimeãná, a tak se stávalo, Ïe belgiãtí chovatelé
zaãali pﬁipou‰tût ãerné b˘ky na stejnû zbarvené
plemenice. To logicky vedlo k tomu, Ïe se ãerná
barva v populaci je‰tû více zafixovala, ale to
rozhodnû nebylo prvoplánovit˘m cílem. Tím bylo
podchytit kvalitu, kterou s sebou tito jedinci
nesli, aÈ to bylo na jedné stranû osvalení a dal‰í
typické charterové vlastnosti plemene, a na
stranû druhé i excelentní konãetiny, nadprÛmûrn˘ rámec a v nespolední ﬁadû také Ïivotaschopnost telat a celková vitalita potomstva.
Mezi b˘ky, kteﬁí mají oba rodiãe ãernû zbarvené,
patﬁí napﬁíklad Giga du Bois de Remont,
kter˘ je synem Dafydda a tmavé krávy Elancée
du Vanova. Ta se stala ‰ampionkou národní
v˘stavy v Bruselu 2002 a národní v˘stavy
Libramont 2001, díky ãemuÏ se ve své dobû stala
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 Adajio de Bray (foto: BBG)

velmi Ïádanou krávou hojnû vyuÏívanou
v embryotransferu.
I pﬁes znaãnou popularitu v˘‰e zmínûn˘ch
b˘kÛ z programu firmy Fabroca zásadní prÛlom
v masivním vyuÏívání ãerné genetiky nastal aÏ
v okamÏiku, kdy nejvût‰í belgická inseminaãní
spoleãnost BBG v roce 2009 pﬁedstavila b˘ka
Adajio de Bray (ZBM 273). Tento ãernû zbarven˘
syn Empira zanechal v chovech belgického modrobílého plemene spolu s jeho o nûco ménû slavn˘m pln˘m bratrem Kubitus de Bray (ZBM 322)
nesmazatelnou stopu a velmi záhy se zaﬁadil
mezi vybranou skupinu b˘kÛ, kteﬁí v celé historii
nejvíce ovlivnili ‰lechtûní plemene. V Belgii snad
neexistuje chovatel, kter˘ by ve svém chovu
nepouÏil buì Adajia, jeho bratra ãi nûkterého
z jejich synÛ pÛsobících rovnûÏ v inseminaci.
Mezi jednûmi z prvních synÛ Adajia, kteﬁí ve
své domovinû patﬁili k nejvyhledávanûj‰ím
a uplatnûní na‰li i u
nás, byli Depute
du Pont de
Messe

 Kubitus de Bray
(foto: BBG)
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 Or de Beaujeu (foto: BBG)

 Nox de L’Orgelot (foto: MacGregor Photography, BBG)

(ZBM 324) ãi Or de Beaujeu (ZBM 319) z nabídky
firmy BBG. Dal‰ím byl napﬁíklad Morito van
Perenhof taktéÏ z BBG. Z dal‰ích úspû‰n˘ch
tmavû zbarven˘ch inseminaãních synÛ Adajia
jin˘ch inseminaãních spoleãností bychom
mohli jmenovat Grommit Hof ter Zilverberg
(v nabídce firmy BBCI), Maillon de
Waleffes (Fabroca) ãi nejlep‰ího b˘ka
pro masnou uÏitkovost v plemenn˘ch
hodnotách Sarko d’Embise (rovnûÏ
BBCI). Ma ‰inou pro osvalení (93,5
bodÛ) je dal‰í AdajiÛv syn z nabídky
firmy Genetique Avenir Belgimex
Idefix van Terbeck (ZBM 408), kter˘
byl pouÏit i v na‰ich chovech. O tom,
Ïe Adajio je i po mnoha letech stále
Ïádan˘m b˘kem, svûdãí to, Ïe i dnes
jsou jeho synové vyhledávaní a jsou
zaﬁazováni do inseminaãních programÛ.
Takov˘mi b˘ky jsou napﬁíklad Toscan vd
Ijzer (ZBM 413) ãi teprve v roce 2017 narozen˘ Nox de L’Orgelot. V˘‰e jmenovaní
plemeníci jsou ale jen mal˘m zlomkem ze
v‰ech b˘kÛ a krav, kter˘m koluje v Ïilách
krev Adajia resp. jeho otce Empira.
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 Imperial de d’Ecluse (foto: Veeteeltvlees)

Pﬁi mapování historie ãerného zbarvení plemene belgické modrobílé ale nemÛÏeme opomenout ani nejv˘znamnûj‰í ãernû zbarvené krávy.
O jedné z nich, Elancée, jsme se uÏ krátce zmínili.
Mezi dal‰ími plemenicemi, které v˘znamnou
mûrou ovlivnily roz‰íﬁení ãerné ge netiky, se
urãitû patﬁí jmenovat ‰ampionku národní v˘stavy
Libramont 2003 Davina du Haut d’Arquennes.
Právû ta je matkou dal‰ího velmi v˘znamného
a extrémnû úspû‰ného ãernû zbarveného plemeníka Imperial d’Ecluse (otec Germinal de Fooz),
jehoÏ dávky dlouhou dobu nabízela belgická
inseminaãní spoleãnost Genetique Avenir
Belgimex. I v pﬁípadû Imperiala platí, Ïe díky jeho
kvalitám najdeme jeho pÛvod u desítek b˘kÛ,
z nichÏ mnozí úspû‰nû pÛsobili ãi dodnes pÛsobí
na inseminaãních stanicích mnoha firem. Jedním
z jeho inseminaãních synÛ s ãern˘m zbarvením je
napﬁíklad Litige du Sart.
VraÈme se ale krátce do Velké Británie. Mezi
britsk˘mi chovateli belgického modrobílého snad
neexistuje nikdo, kdo by neznal krávu Bringlee
Sandy. Tato famózní ãerná rámcová plemenice
(1108 kg a +19 za rámec) se nejenom stala dvojnásobnou ‰ampionkou Royal Welsh show v roce
2004 a 2006, ale hlavnû za svÛj dlouh˘ Ïivot (ode‰la ve vûku 15 let) stihla díky embryotransferu vy-

 Bringlee Sandy (foto: Wayne Hutchinson)

produkovat více neÏ stovku potomkÛ, z nichÏ
mnozí se zapsali zlat˘m písmem do historie chovu belgického modrobílého a to vãetnû nûkolika
inseminaãních synÛ. Vûhlasu se jí dostalo nejenom na britsk˘ch ostrovech, ale i v domovinû plemene, kde se britsk˘ typ plemene BM tûÏko prosazoval a ani dnes se díky konzervativnímu pﬁístup mnoh˘ch belgick˘ch chovatelÛ pﬁíli‰né
popularitû netû‰í (s v˘jimkou firmy Fabroca, která
v porovnání s ostatními belgick˘mi inseminaãními spoleãnostmi vyuÏívá britskou a irskou genetiku o poznání ãastûji). Právû Sandy je babiãkou
ãerného b˘ka z programu BBG Langoureux de
Fooz (ZBM 281), kter˘ aã má otce britského pÛvodu (Bringlee Blackstar), tak se tû‰il velké oblibû
i v Belgii. Mimochodem, Blackstar byl po Talbotovi
teprve druh˘m b˘kem pÛvodem z Velké Británie,
kterého belgická BBG zaﬁadila do svého inseminaãního programu. Sandy je rovnûÏ matkou dvou
ãern˘ch britsk˘ch b˘kÛ – Brennand Dandy
a Solway View Dynamite – jejichÏ inseminaãní
dávky zaﬁadila do své nabídky belgická firma
Fabroca, ãímÏ se britská genetika znovu dostala
zpût do kolébky plemene. Oba vynikali zejména
fantastick˘m rámcem, kter˘ mnozí ‰lechtitelé
a chovatelé chtûli u plemene belgické modrobílé
zlep‰it. V kontextu zamûﬁení na‰eho ãlánku není
bez zajímavosti, Ïe Dynamite byl zﬁejmû prvním
b˘kem s témûﬁ celoplá‰Èov˘m ãern˘m zbarvením.
Neménû slavnou se o nûkolik let ve Velké Británii
stala i plá‰Èovû ãerná kráva Graymar Electra, která
opakovanû zvítûzila na nûkolika královsk˘ch ostrovních v˘stavách a i ona se stala zaslouÏilou matkou mnoha v˘znamn˘ch zvíﬁat. Právû díky tûmto
a jim podobn˘m plemenicím a intenzivnímu vyuÏívání ãern˘ch b˘kÛ z programu firmy Fabroca se
ãerná barva roz‰íﬁila v britské populaci mnohem
dﬁíve, neÏ tomu bylo v Belgii.

 Farouk de Siant Amand (foto: Fabroca)
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 Auchenlay Notorious (foto: MacGregor Photography, Cogent)

 Zeus z Chýště (foto: Kamil Malát)

Mohli bychom se pochopitelnû rozepsat
o mnoh˘ch dal‰ích ãern˘ch b˘cích a kravách,
kteﬁí zásadní mûrou ovlivnili plemeno, ale to by
vydalo na nûkolik dal‰ích stran textu, kter˘ by pro
vût‰inu ãtenáﬁÛ asi ani nebyl pﬁíli‰ záÏivn˘. PosuÀme se tedy v ãase do dne‰ních dob a zmiÀme
nûkolik nejnovûj‰ích b˘kÛ s tmavou srstí, kteﬁí si
zaslouÏí pozornost. A to nejenom kvÛli jejich kvalitû (kterou ale budou muset potvrdit na svém
potomstvu), ale zejména pro jejich tmavé zbarvení, kterému je vûnován tento ãlánek. KdyÏ jsme
doposud psali o ãern˘ch, dnes uÏ legendárních
b˘cích, s v˘jimkou Dynamiteho mûli v‰ichni z nich
nûco spoleãného – jejich ãerné zbarvení nebylo
celoplá‰Èové a jejich tmav˘ „kabát” byl tu a tam
více ãi ménû pﬁeru‰ován bíl˘mi fleky. Dnes v‰ak
v inseminaci pÛsobí b˘ci, kteﬁí jsou jiÏ témûﬁ ãi
úplnû plá‰Èovû ãerní. Jedním z nich je napﬁíklad
zcela outcrossov˘ (nepﬁíbuzn˘) Farouk de Siant
Amand z portfolia firmy Fabroca, kter˘ má bíl˘
jen konec stﬁapce ocasu a srst nad paznehty pánevních konãetin. Podobnû zbarven˘ je i jeho syn
Batman van Zeldonk z nabídky téÏe firmy ãi jiÏ
zmínûn˘ syn Adajia Nox. Prvním, nebo jedním
z prvních, skuteãnû celoplá‰Èovû ãern˘ch belgick˘ch inseminaãních plemeníkÛ je britsk˘ Auchenlay Notorius z nabídky anglické firmy Cogent, jehoÏ dávky zaãala firma nabízet teprve v nedávné

dobû (b˘k se narodil 1. 5. 2018). Podíváme-li se do
jeho pÛvodu, kde zajistíme, Ïe jeho otcem je
Sandyvale Jagerbomb, ‰ampion Royal Highland
Show 2018, kter˘ je rovnûÏ sám témûﬁ cel˘ ãern˘,
tak to není to nic pﬁekvapujícího.

 Sandyvale Jagerbomb (foto: Wayne Hutchinson)
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Na závûr se jistû slu‰í zmínit i o ãern˘ch belgick˘ch b˘cích s ãesk˘mi koﬁeny. Prvním ãernû zbarven˘m b˘kem z domácího odchovu byl Kartago
(ZBM 208) vybran˘ v roce 2003 na odchovnû
v Cunkovû. Dal‰ím takto zbarven˘m b˘kem byl
Skaut z Ch˘‰tû (ZBM 268) vybran˘ do plemenitby
v roce 2010. Ani jeden z této dvojice v‰ak nezanechal v populaci nûjakou stopu, která by si
zaslouÏila pozornost. To podaﬁilo aÏ jinému
ãernû zbarvenému b˘kovi z ch˘‰Èského chovu
Zeusovi (ZBM 311). Ten byl totiÏ zakoupen inseminaãní firmou Natural, která od nûj produkovala
dávky a ty putovaly i za hranice na‰í republiky.
Za zmínku také stojí fakt, Ïe Zeus je s 84 body historicky nejlépe hodnocen˘m b˘kem za exteriér.
Na dlouhou dobu asi posledními ãesk˘mi b˘ky
s ãernou barvou srsti byli Emil a Eda z Ústra‰ic
(ZBM 427 a ZBM 428). âe‰tí producenti plemenného materiálu od pouÏívání ãernû zbarven˘ch
b˘kÛ totiÏ postupnû odcházejí a zaãínají stále
více upﬁednostÀovat bíle zbarvené b˘ky. Hlavním
dÛvodem je fakt, Ïe v posledních letech sílí
poptávka domácích inseminaãních spoleãností
po svûtle zbarven˘ch b˘cích vhodn˘ch do uÏitkového kﬁíÏení a bílí b˘ci jsou lépe prodejní,
neboÈ jsou Ïádanûj‰í.
Toliko struãn˘ v˘let do historie ãerné barvy
plemene belgické modrobílé. Pokud bychom
chtûli tento historick˘ exkurz hodnû zestruãnit
a udûlat nûjak˘ závûr, tak neb˘t touhy a odhodlání firmy Fabroca odli‰it se od konkurence sv˘m
pojetím ‰lechtûní, které dodnes klade primární
dÛraz na funkãnost skotu pﬁi udrÏení charakteristick˘ch vlastností plemene belgické modrobílé, nikdy by se nezrodili b˘ci jako Dafydd,
Empire a následnû jeho syn Adajio, díky jejichÏ
masivnímu vyuÏití v populaci se tmavé zbarvení
zafixovalo natolik, Ïe je dnes naprosto
bûÏné.

