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Bezroh˘ program v chovu plemene belgické
modrobílé má i v âeské republice první v˘sledky
Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ
masného skotu
Jaroslav Velát a jeho b˘ãek u‰ní
ãíslo CZ 221458064 se jiÏ navÏdy
zapí‰í do historie chovu plemene
belgické modrobílé v âeské
republice. Právû na jeho farmû
v Horních Prosíãkách se totiÏ
poãátkem února narodilo první
ãeské ãistokrevné bezrohé belgické tele. Pojìme si v tomto
ãlánku krátce zmapovat historii
bezrohého ‰lechtûní u tohoto
plemene ve svûtû a zejména
v Belgii.
Zaãátky ‰lechtûní na bezrohost
Intenzívní ‰lechtûní na bezrohost zapoãalo v Evropû u vût‰iny
masn˘ch plemen pﬁed 10–15 lety
a dnes je naprostou samozﬁejmou souãástí ‰lechtitelsk˘ch programÛ v‰ech hlavních masn˘ch
plemen, u nichÏ není bezrohost
plo‰nû geneticky zafixována
(angus, galloway). Plemeni belgické modrobílé, které je v‰ak
pﬁeci jen v mnohém odli‰né od
vût‰iny masn˘ch plemen, se
tento trend dlouho dobu vyh˘bal.
Znaãnû konzervativní pﬁístup belgick˘ch ‰lechtitelÛ a chovatelÛ
odmítav˘ postoj k bezrohosti jen
umocÀoval.
Není neobvyklé, Ïe na bezrohost zapoãali prvnû ‰lechtit jinde,
neÏ v zemi pÛvodu. âasto se tak
dûlo v zámoﬁí a nejinak tomu bylo
i u plemene belgické modrobílé.
Na bezrohou budoucnost jako
první vsadili Kanaìané, odkud se
bezrohá genetika v roce 2017
dostala i do kolébky zemû pÛvodu a odtud pak i k nám.
Bezrohé „belgiãáky” ale uÏ
i pﬁedtím v Evropû nabízelo nûkolik firem. ·lo hlavnû o nûmeckou
spoleãnost Göpel Genetik odkud
pocházeli plemeníci jako Extra ET
Pp, Blueprint Pp, Astral Pp aj. Tito
b˘ci ale nebyli zapsáni v hlavním
oddíle plemenné knihy a jejich
potomstvo nebylo urãeno pro
‰lechtûní, ale v˘hradnû pro potﬁeby masné produkce. B˘ci z této nabídky se tak nikdy nemohli
ve ‰lechtûní aktivnû projevit.
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 První geneticky bezrohé tele BM číslo CZ 221458064 narozené v ČR
(foto: Jaroslav Velát)

Belgick˘ bezroh˘ program
V Belgii na bezrohou vlnu jako
první nasedla belgická inseminaãní spoleãnost Belgian Blue Group.
Ta poãátkem roku 2017 z Kanady
importovala inseminaãní dávky
kanadského heterozygotnû bezrohého b˘ka Ideale Dehorner Pp,
kterého v Belgii nechala zapsat do
hlavního oddílu plemenné knihy.
Tento na první pohled naprosto
bûÏn˘ administrativní úkon v‰ak
úplnû tak standardní nebyl a vyvolal v ﬁadách chovatelÛ i zástupcÛ
belgické plemenné knihy mnoho
debat a polemik. DÛvod byl jednoduch˘: Dehorner byl z pohledu
Kanady deklarován jako ãistokrevn˘ b˘k se 100 % podílem BM

krve, ale jednalo se vlastnû o kﬁíÏence (v páté generaci jeho
pÛvodu se vyskytuje bezrohá kﬁíÏenka s limousinem). I pﬁesto se jej
Belgiãané nakonec rozhodli zapsat do hlavního oddílu plemenné
knihy a fakticky tím otevﬁeli dveﬁe
jeho pouÏití v ãistokrevn˘ch chovech. Nastartování bezrohého
programu uÏ nic nebránilo.
Tento krok v‰ak Ïádné masivní
kladné reakce nevyvolal. Drtivou
vût‰inu belgick˘ch chovatelÛ nechal naprosto chladn˘m, neboÈ jejich chovatelské priority byly zcela
nûkde jinde, neÏ v bezrohosti a také proto, Ïe Dehorner byl ve srovnání s ostatními belgick˘mi inseminaãními b˘ky zevnûj‰kovû znaã-

 Goveur van het Vinkenhof (ZBM 349) – otec matky českého bezrohého býčka
(foto: BBG)
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nû podprÛmûrn˘. Ale ani to pracovníky belgické inseminaãní firmy BBG neodradilo a pozvolna
zaãali s bezrohou genetikou pracovat. B˘ka nasadili do katalogu
a souãasnû vytipovali nûkolik chovatelÛ, kteﬁí v bezrohosti vidûli
smysl a byli ochotni na tomto programu s BBG spolupracovat. Byli si
dobﬁe vûdomi, Ïe cesta k úspûchu
nevede pﬁes masivní bezmy‰lenkovité plo‰né vyuÏívání bezroh˘ch
b˘kÛ, ale naopak pﬁes uváÏlivé pﬁipou‰tûní bezroh˘ch b˘kÛ na typovû vyrovnané plemenice a postupné roz‰iﬁování nabídky bezroh˘ch
b˘kÛ z domácí produkce.
Zhruba po roce od zápisu
Dehornera do svého bezrohého
programu zaﬁadila firma BBG dal‰ího geneticky bezrohého b˘ka –
Ideale Black Beard PP. Jednalo se
o syna Dehornera, kter˘ v‰ak na
rozdíl od svého otce byl homozygotnû bezroh˘. ·lo tak o prvního
homozygota, kter˘ byl na belgickém trhu dostupn˘.
Opatrná taktika nakonec pﬁinesla úspûch. Po dvou letech od
zahájení bezrohého programu
firma BBG chovatelÛm pﬁedstavila
první trojici vlastních belgick˘ch
bezroh˘ch b˘kÛ. V katalogu BBG
pro rok 2019 se objevili první tﬁi
bezrozí heterozygoti: modrobíl˘
Boy Scout de Biourge Pp, bíle
zbarven˘ Daim du Bois D’Esneux
Pp a tmavû modr˘ Nils van het
Caloenhof Pp. Otcem v‰ech byl
kanadsk˘ Dehorner, matkami pak
typové krávy plemene belgické
modrobílé. Citlivé a cílené pﬁipa-
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 Otcem českého bezrohého býčka je Daim du Bois Esneux Pp (ZBM 477)
(foto: MacGregor Photography, BBG)

ﬁování vedlo k tomu, Ïe exteriér
tûchto b˘kÛ se jiÏ více blíÏil pﬁedstavám o tom, jak má belgick˘
plemeník vypadat. Ortodoxní belgické chovatele sice ani pﬁes v˘razn˘ kvalitativní pokrok bezrohá
genetika v˘raznûji neoslovila, ale
poãet chovatelÛ, kteﬁí v bezrohosti vidûli potenciál, se postupnû zvy‰oval. To se projevilo v nabídce dal‰ích bezroh˘ch b˘kÛ,
kteﬁí se kvalitativnû opût více pﬁiblíÏili standardu plemene. Mezi
dal‰í inseminaãní bezrohé b˘ky
patﬁí napﬁíklad Hydromel P des
Princes de Ligne, ze stejného
chovu pocházející Novateur P des
Princes de Ligne ãi Pili-Pili P du
Petit Esquerbion. Dnes BBG nabízí
uÏ 14 geneticky bezroh˘ch b˘kÛ a
je témûﬁ jisté, Ïe jejich nabídka se
bude i nadále roz‰iﬁovat.
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Bezrohá genetika v âeské
republice
Netrvalo dlouho a bezrohá genetika se dostala i k nám. Prvním geneticky
bezroh˘m
belgick˘m
b˘kem, kterého mûli moÏnost ãe‰tí
chovatelé
vyuÏít,
byl
Daim
(ZBM 477), jehoÏ dávky poãátkem
roku 2021 dovezla firma CRV Czech
Republic (druh˘m byl b˘k Tac P
ZBM 497 registrovan˘ v lednu 2022).
Daima a stejnû tak i Taca sice nabízí
pﬁeváÏnû chovatelÛm dojeného
skotu pro uÏitkové kﬁíÏení, ale Daim
uÏ na‰el vyuÏití i mezi ãistokrevn˘mi chovateli. Prvním, a zﬁejmû zatím i jedin˘m, byl zmínûn˘ Jaroslav
Velát. Ten si dobﬁe uvûdomoval
potenciál bezrohého programu,
a tak se rozhodl Daima v omezeném
mnoÏství vyuÏít. âistokrevná rohatá
belgická matka zabﬁezla na druhou
inseminaãní dávku. ·ance na narození bezrohého telete byla 50:50,
ale Jarda Velát mûl hned pﬁi prvním
pokusu notn˘ kus chovatelského
‰tûstí. 11. února 2022 se na svût poprvé podíval bezroh˘, modrobíle
zbarven˘ b˘ãek u‰ní ãíslo CZ
221458064. Velk˘ díl na tomto úspûchu nese i MVDr. Václav âapek, kter˘
odvedl profesionální v˘kon pﬁi
telení císaﬁsk˘m ﬁezem. Otcem je
zmínûn˘ Daim, matkou pak kráva
po belgickém inseminaãním otci
Goveur van het Vinkenhof (ZBM
349). Narozen˘ b˘ãek, kter˘ pﬁi
narození váÏil úctyhodn˘ch 69,3 kg,
se má ãile k Ïivotu. DrÏme mu spoleãnû palce, aby i nadále prospíval a
stal se opravdov˘m zaãátkem
bezrohého programu BM v âR.
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