REPORTÁŽ Z CHOVU:

Jméno: Luboš Žďárský
Zaměstnanci: rodina
Obec: Úlovice (část městyse Ročov)
Okres: Louny (Ústecký kraj)
Nadmořská výška: 350 m nad m.
Chované plemeno: dexter (DX)
Členem svazu: od roku 2014
V plemenných knihách: DX
Základní stádo: 7 plemenic
Plemenitba: přirozená (2 plemenní býci)
Zemědělská půda: 25 ha
V systému EKO zemědělství: ANO
Web: www.farmaulovice.cz
Luboš Žďárský

Cesta z mûsta
„Odstûhovali jsme se z Loun.
Koupili jsme tady ten dvouhektarov˘ pozemek – bylo to na jaﬁe
2007, pamatuji se, Ïe kvetla zrovna ﬁepka – a od roku 2009 tady
bydlíme,” zaãíná na‰e povídání
pan Lubo‰ Îdársk˘ u velkého
rodinného stolu po boku své Ïeny Marcely, pﬁi voÀavém ãaji a domácích „su‰enkách” na slan˘
a sladk˘ zpÛsob upeãen˘ch
z vlastní mouky. „KdyÏ jsme pozemek koupili, oplotili jsme ho,
postavili stodolu, pﬁivezli první
muflony a daÀky a zaloÏili registrovan˘ farmov˘ chov. V roce 2014
jsme se rozhodli vstoupit do
systému ekologického hospodaﬁení, ale k tomu jsme potﬁebovali
splnit zatíÏení – dobytãí jednotky
– a tou muflon ani danûk není
a tak jsme stáli pﬁed rozhodnutím, jaké „dobytãí jednotky” poﬁídit. Plynul˘m pﬁechodem z farmového chovu se zdály b˘t ovce,
o jejichÏ chovu jsem se radil
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Dexteﬁi z Úlovic
aneb „VraÈme se ke starému, bude to
pokrok!”
Vût‰inou zaãínám reportáÏ ódou na ãeskou krajinu a poãasí daného
roãního období. Dneska ale rozhodnû není krásn˘ listopadov˘ den,
neuÏívám si barvy podzimu, natoÏ okolní krajinu. ¤íp uÏ jsme nevidûli
nûkolik dní, celé Roudnicko halí hustá „hmla”, teplota se motá kolem
nuly a to není pro ﬁidiãe rozhodnû nic pﬁíjemného. Sluníãko jakoby nám
nûkdo ukradl. Nic moc nálada, ale pﬁesto se na dne‰ní reportáÏ tû‰ím
a vûﬁím, Ïe aÏ vyjedu z té na‰í „pokliãky”, budu moci do reportáÏe
napsat, jak projíÏdím krásnû zvlnûnou, sluncem a podzimními barvami
zalitou krajinou. Ale idylka se nekoná je‰tû x kilometrÛ, do toho ﬁepná
kampaÀ, nûkolik semaforÛ a vyfrézovan˘ch okresních silniãek a nekoná
se ani pﬁíjezd na ãas. Pozitivní na tom je jen to, Ïe buì díky pokroãilému
ãasu, nebo zmûnou okresu, se mlha pomalu rozpou‰tí a je vidût na stále
vût‰í vzdálenost a „placatá” krajina se zaãne opravdu pomalu vlnit aÏ se
dovlní ke znaãce „Brodec“. Hned mû pﬁepadla nostalgická vzpomínka na
první roky mého pÛsobení u Svazu a pravidelnou úãast na v˘bûrech plemenn˘ch b˘kÛ na místní – a tehdy vyhlá‰ené – Odchovnû plemenn˘ch
b˘kÛ na Roãovû. KdyÏ se ﬁekne Roãov, vybaví se mi automaticky velké
stádo „prouhat˘ch” herefordÛ. Ale na vzpomínání není pﬁíli‰ ãasu, protoÏe dnes se nejede na herefordy, máme namíﬁeno do Úlovic, malé vesniãky v lounském Podlesí, které je souãástí Pﬁírodního parku DÏbán
a kde od roku 2007 hospodaﬁí rodina Îìársk˘ch, která se dostala od ãinãil, pﬁes muflony a daÀky aÏ k chovu dexterÛ. Mnoho lidí má toto plemeno spojené jen se jménem pana Karla Rodena, ale ãlenská základna
se nám od zaloÏení klubu v roce 2014 velmi rychle rozrÛstá a tak si chovatelé nejmen‰ího evropského plemene zaslouÏí svou pozornost a to
i na stránkách na‰eho Zpravodaje. Dovlnili jsme se aÏ do malebného
údolí, na jehoÏ levém svahu stojí nenápadná dﬁevostavba s boÏsk˘m
v˘hledem do krajiny obklopená pastvinami a lesem, jsme na místû...

simentály a herefordy, ale já mám
z velk˘ch zvíﬁat respekt a to mû
limituje, stejnû tak nemohu chovat vãely, ze kter˘ch mám také
obrovsk˘ respekt, tak co s tím?”
Z Dánska do Úlovic
„Shodou okolností nám zemﬁel
jeden soused, kter˘ odebíral ãasopis Farmáﬁ a jeho pﬁíbuzn˘ mi
nûkolik ãísel dal, jestli si je nechci
pﬁeãíst a v jednom z nich byl ãlánek o „mini” plemeni dahomey.
Zaãal jsem shánût informace
a zdálo se mi, Ïe by to mohla b˘t
ta správná cesta. Pﬁes dal‰ího
známého, chovatele holubÛ a nutrií, pana Ing. Jana Kaplana (pro vás
odborníka na plemeno charolais)
jsme získali kontakt na chovatele
na Pardubicku a vûdûli jsme, Ïe je
má ZOO ve Dvoﬁe Králové nad
Labem. Nakonec jsme spoleãnû
jeden z chovÛ nenav‰tívili, ale zjistili jsme, Ïe je v âR tak Ïalostnû
málo chovatelÛ a kusÛ, Ïe sehnat
nepﬁíbuzná zvíﬁata bude velk˘
problém. Já jsem chtûl plemenaﬁit,
jak byl jsem zvykl˘ z chovu ãinãil,
ale plemeno dahomey zatím plemennou knihu nemá a systém
‰lechtûní je v plenkách, ãímÏ
nechci nikoho od chovu tohoto
plemene odrazovat, právû naopak,
ale pro mû to cesta nebyla. Tak se
mi znovu snaÏil poradit Ivo
Chládek, kdyÏ si vzpomnûl, Ïe

 Telení je směřováno na leden, hlídané kamerou a bývá bezproblémové
(foto: archiv rodiny)

Jihoãesk˘ chovatel dovezl do âR
„nûjaké malé plemeno tomu herci,
Karlu Rodenovi.” Já v té dobû
nevûdûl ani co je Jihoãesk˘ chovatel natoÏ dexter. Vydali jsme se
s Ivo‰em na Techagro do Brna, kde
mû seznámil s panem Ing. Pavlem
Káãerem z Jihoãeského chovatele
a v polovinû kvûtna 2014 jsme
vyrazili spoleãnû s jeho kolegynûmi a dal‰ími chovateli pro
zvíﬁata do Dánska, odkud jsem si
pﬁivezl bﬁezí krávu s teletem a dvû
bﬁezí jalovice.”

Tak zaãal chov dexterÛ z Úlovic.
V‰echny dal‰í matky i první b˘k
mají koﬁeny v Dánsku, aÏ letos byl
do chovu poﬁízen plemenn˘
b˘ãek anglickonûmeckého pÛvodu, kter˘ pﬁijel na chov z Nûmecka. Ale zvûdavost mi je‰tû
nedá, neÏ budeme pokraãovat
s dextery, nezeptat se na ãinãily,
protoÏe to je pro mû naprostá
„‰panûlská vesnice”. VraÈme se
tedy je‰tû alespoÀ na chvilku do
hlub‰í historie...

 Luboš Žďárský: „Mám klid. Krávy nezakládají odbory, nechtějí neustále
navyšovat mzdu, stačí jim, když je nakrmíte, napojíte a pohladíte.“
(foto: archiv rodiny)

s panem Richardem Konrádem ze
Svazu chovatelÛ ovcí a koz. Ten
dﬁíve pÛsobil ve Svazu chovatelÛ
drobného zvíﬁectva, odkud jsme
se znali, protoÏe my jsme byli
dlouholet˘mi a aktivními chovateli ãinãil. Pan Konrád mi tehdy
doporuãil chovatele na Fr˘dlant-

sku a uÏ jsme mûli i zvíﬁata
zamluvena, ale na‰li se lidé z mého okolí, jako tﬁeba chovatel angusÛ Ivo Chládek a dal‰í, kteﬁí mi
tento krok rozmlouvali, Ïe pr˘ pﬁece nebudu honit po údolí padesát blech, pr˘: „Tak tam dej kus
hovûzího”. No jo, „Roãováci mají
 Telata jdou na pastvinu v dubnu, když už přijímají objem
(foto: archiv rodiny)
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 Telata se odrohovávají - tři až čtyři dny po narození (foto: archiv rodiny)

Od ãinãil po hovûzí
„Îili jsme s rodinou tﬁi roky
v Chorvatsku a po návratu jsme
zaãali s chovem ãinãil, které jsme
chovali na své farmû a dále vykupovali od ostatních chovatelÛ
z celé Evropy, ale i tﬁeba Argentiny a Brazílie. Po vyãinûní jsme
natﬁídûné koÏky prodávali do celého svûta. Jezdili jsme po veletrzích ãtrnáct let a cítil jsem, Ïe
potﬁebujeme zmûnu, Ïe chci do
klidu, do pﬁírody a tak jsme si na‰li
tady ten pozemek. Mezi tím jsme
je‰tû zrekonstruovali v Lounech
na námûstí zpusto‰enou restauraci na hotel, ale ani to nás nûjak
nenaplÀovalo. Nedaﬁilo se sehnat
kvalitní personál a nefungovalo to
podle m˘ch pﬁedstav, tak jsme
hotel prodali a je ze mû ‰Èastn˘
pasáãek krav na pln˘ úvazek,”
smûje se spokojenû pan Lubo‰
a pokraãuje: „Krávy nezakládají
odbory, nechtûjí neustále navy‰ovat mzdu, staãí jim, kdyÏ je nakrmíte, napojíte, pohladíte. Po hektick˘ch letech jsme na‰li klid,
mÛÏeme mluvit o ‰tûstí, ãeho
v‰eho se nám podaﬁilo dosáhnout
a co zaÏít a do toho vychovat
z dûtí slu‰né lidi.”
Na to konto pﬁiná‰í paní domu
náruã fotoknih, jedna jako druhá,
jen obsahem se li‰í. Co kniha to
rok Ïivota od ãinãil aÏ po souãasnost. Jsou za tím cítit hodiny mravenãí práce paní Marcely, krásná
rodinná kronika a do toho jedna
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kniha vûnovaná hospodáﬁi a prÛﬁez jeho padesáti lety Ïivota.
JenÏe to by chtûlo nûkolik voln˘ch
zimních veãerÛ u krbu, aby se tím
ãlovûk prokousal . Letmo stíhám
nûkolik alb v prÛbûhu povídání
projít a kochat se. âinãily, ãinãily
na svûtov˘ch akcích, barvené
koÏí‰ky (asi správnû koÏky) pro mû
úplnû jin˘ svût. Následuje album
vûnované rekonstrukci hotelu
a pak uÏ pﬁicházejí Úlovice a dexteﬁi, v‰echny sezóny preciznû
zmapované. Tady je tûÏké se dohadovat o tom, co se kdy stalo a jak
si to kdo pamatuje, kdyÏ je v‰e do
detailÛ barevnû na kﬁídovém
papíﬁe zdokumentované a svázané do pevné kniÏní vazby.

Pﬁidaná hodnota, aneb mouka
a kﬁen
„KdyÏ jsme pﬁe‰li z farmového
chovu daÀkÛ a muflonÛ k chovu
dexterÛ, tak jsme v ten sam˘
okamÏik zaãali i polaﬁit. Hos podaﬁíme na více jak 24 ha vlastní
zemûdûlské pÛdy. Na více jak
17,5 ha jsou trvalé travní porosty
a na necel˘ch 7 ha orná pÛda.
Pûstujeme kﬁen a z obilovin
oves pro dobytek a ‰paldu
s Ïitem k potravináﬁsk˘m úãelÛm. Plochy obilovin jsou tak
malé, Ïe nejsme zajímav˘m partnerem pro Ïádn˘ velk˘ ml˘n, tak
jsme se rozhodli dát na‰emu
obilí pﬁidanou hodnotu, koupili
jsme si mal˘ ml˘n a meleme si
sami. Mouku, krupici a otruby
prodáváme ze dvora, dodáváme
do farmáﬁsk˘ch obchodÛ po
kraji a jezdíme na farmáﬁské
trhy. Dokladem toho, Ïe je na‰e
cesta správná, jsou spokojení
zákazníci, kteﬁí se k nám rádi
vracejí a peãení z na‰í mouky
si pochvalují. Provûﬁené recepty
najdete i na na‰em webu
www.farmaulovice.cz,” láká nás
na líbivû zpracovan˘ a pﬁehledn˘
web farmy paní domu a dodává,
Ïe web jim vytvoﬁila dcera
Lucka.
Sama musím uznat, Ïe „celozrnné krekry” a hlavnû „oﬁechové
su‰enky” byly velmi chutn˘m
a mil˘m pﬁekvapením. Vánoce se
blíÏí, myslím, Ïe mÛÏeme pro jednou udûlat v˘jimku a k hovûzímu
receptu si pﬁihodit i jeden na cukroví .

 Do odchovu se zařazují skutečně jen ti nejlepší býčci (foto: archiv rodiny)

A jak ãlovûka napadne pûstovat
kﬁen?
„Jeho vÏdycky napadá dûlat to,
co nikdo jin˘ nedûlá, protoÏe v âR
údajnû není Ïádná jiná firma,
která by kﬁen pûstovala,” smûje se
nad mou otázkou paní Marcela
a hospodáﬁ pokraãuje: „Co víme,
tak jedna firma u Pﬁerova pûstovala kﬁen na cca 5 ha, coÏ uÏ je
velká plocha, ale uÏ nepûstují,
protoÏe nemûli dostatek pracovníkÛ, tak jsme v tom, zdá se, sami.
KdyÏ se nás lidé ptají, jestli je to
ten „malínsk˘” kﬁen, vysvûtluji
tûm, co jsou ochotní naslouchat,
Ïe se nejedná o odrÛdu, ale pouze o zpÛsob pûstování – svislé. My
praktikujeme novodob˘ zpÛsob,

kdy se kﬁen pûstuje v ﬁádcích
a sází se horizontálnû do hrÛbkÛ
za pouÏití klasického „babosedu”,
na kterém sedí dva sázeãi, moje
manÏelka a jeden dal‰í pracant.”
Pokud by nûkdo náhodou netu‰il,
jak mÛÏe taková ma‰inka na sázení kﬁenu vypadat, tak ho odkáÏu na video, které najdete na
webu farmy, ale musíte vydrÏet
aÏ do konce, mezi tím se podíváte
na to, jak funguje sklizÀová linka
pícnin, jak se pase stádeãko i jak
se mele mouka.
Kﬁen se mi zdá rozhodnû zajímavou komoditou, u Îìársk˘ch
se pûstuje na cca 0,25–0,5 ha.
První sadbu si dovezli ze zahraniãí. Jedin˘m problémem je
v‰udypﬁítomné sucho a dﬁepãík, kter˘ si z ﬁepky odskoãí na
kﬁen a totálnû mu zdevastuje
nadzemní ãásti. Tím se rÛst
celé rostliny zastaví a musí
se poãkat, aÏ dﬁepãík odletí,
zapr‰í nebo se zavlaÏí (bez
závlahy uÏ to poslední roky
nejde) a pak musí kﬁen
dohánût ztrátu, kterou díky
nepﬁízniv˘m podmínkám utr-

 Špaldová a žitná mouka, krupice a otruby – vypěstované a na vlastním mlýnu
umleté (foto: Pavla Vydrová)

pûl. Vyorává se zaãátkem listopadu, v dobû
reportáÏe uÏ byl úhlednû naskládan˘ v bed˘nkách ve sklepû. Teì
uÏ mají manÏelé pﬁipravenou i vlastní sadbu. No
a posklizÀová linka? „To je
jedna stará praãka, respektive
dnes jsou to propojené bubny
ze dvou praãek, jeden robot
a jedna manÏelka,” smûjí se
pûstitelé. A kdybyste to náhodou nevûdûli, tak kﬁen
má vysok˘ obsah vitaminu
C a minerálních látek, má
silné antiseptické úãinky,
podporuje trávení a metabolismus, pÛsobí jako pﬁírodní
tonikum i diuretikum. To jsem
vyãetla na webu farmy a jsem
zase o nûco chytﬁej‰í.
Lid versus technika
„KdyÏ jsme zaãínali, v‰echny
plochy jsem zvládl posekat mal˘m
záhumenkov˘m traktÛrkem, ale
dal‰í kroky uÏ byly závislé na
sluÏbû a to úplnû nefungovalo,
protoÏe v momentû, kdy bylo

potﬁeba obracet nebo lisovat, tak
zrovna nemûl dotyãn˘ ãas a do
toho zaãalo pr‰et a bylo vymalováno. A tak jsme si jako první poﬁídili „obracák”, pak „nahrabovák”,
abychom si alespoÀ pﬁipravili
ﬁádky a ãekali na lis, kter˘ mûl pﬁijet v poledne a chvíli pﬁed tím

zaãalo pr‰et,” popisují tehdej‰í
situaci manÏelé a pokraãují: „Tak
jsme koupili je‰tû lis na malé
kulaté balíky.” A protoÏe je vût‰ina pozemkÛ svaÏit˘ch, paní
Marcela bûhala za lisem a balíky
chytala, aby se neskutálely do
údolí. To uÏ mûli domluvenou
i baliãku na senáÏ, ale tolik jednotliv˘ch krokÛ vyÏaduje i pracovní
sílu, která by v‰echny ty úkoly
zajistila: „Tak jsem se nad tím
cel˘m procesem zamyslel
a ﬁekl si, Ïe buì postavím podnikání na lidech, nebo na
technice. Tohle jsem si uvûdomil je‰tû v dobû, kdy nûjaká
pracovní síla byla, dnes je
situace v lidsk˘ch zdrojích
mnohem sloÏitûj‰í. Tehdy
nám vypomáhalo nûkolik lidí
dÛchodového vûku a bylo
nám jasné, Ïe to nebude do
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 Provzdušňovací válec = nepostradatelný pomocník (foto: archiv rodiny)

nekoneãna a nebude k˘m je
nahradit. TakÏe jsme koncept
„pﬁekopali” a ‰li cestou kvalitní
techniky. Koupil se velk˘ traktor –
teda nejmen‰í zemûdûlsk˘ John
Deer (5070M) a za to ve‰ker˘
potﬁebn˘ „vercajk”, celá pícnináﬁská linka vãetnû lisu a baliãky.
Dnes si v‰echno zvládneme udûlat sami. Jediné, co stále ﬁe‰íme
sluÏbou, je sklizeÀ obilí, protoÏe
na na‰e hektary se mlátiãku poﬁizovat nevyplatí.”
Lidi, provzdu‰Àujte!
„Mám velmi dobrou zku‰enost
s provzdu‰Àováním luk a pastvin.
Pravidelné o‰etﬁení válcem s noÏi
naplnûn˘m vodou pﬁispívá k provzdu‰nûní utuÏené pÛdy a usnadní vsakování de‰Èové vody.
Vût‰ina na‰ich pozemkÛ je ve svaÏitém terénu a voda z pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ nám

bez pravidelného provzdu‰Àování uteãe do údolí a odteãe pryã,
coÏ je zásadní problém zejména
posledních such˘ch let, kdy doslova bojujeme o kaÏdou kapku.
Osobnû si myslím, Ïe tohle je
cesta, provzdu‰Àovat, provzdu‰Àovat a provzdu‰Àovat a ne
zmen‰ovat pÛdní bloky v boji
proti suchu a erozi,” je pﬁesvûdãen˘
pan
Lubo‰.
Nejradûji
by v‰em chovatelÛm/pûstitelÛm
kromû shora naﬁízenému „kouskování” pozemkÛ naordinoval
i provzdu‰Àovací válce .

Zpátky k dexterÛm
„V ãervenci 2014 jsme si tedy
pﬁivezli první ãtyﬁi kusy z Dánska:
Michell, Botyldu, Annu a Andreu
a ve stejném roce se stali i ﬁádn˘mi ãleny Svazu a plemenné
knihy. Zaãátkem roku 2015 jsme
vstoupili do reÏimu ekologického
zemûdûlství a roz‰íﬁili na‰e
základní stádo o dánského plemenného b˘ka Gina a jalovici
Amálku. Tﬁetí a poslední import
z Dánska se uskuteãnil v záﬁí 2015,
to jsme si poﬁídili tﬁi bﬁezí jalovice
– Ericu, Emsy a Effie a tím se
poãet zvíﬁat v na‰em základním
stádû nav˘‰il na 9 ks vãetnû chovného b˘ka. V plné pastevní
sezónû je tak na na‰í farmû
moÏné vidût aÏ 25 ks dexterÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Aktuálnû máme na farmû celkem
16 ks, tedy sedmiãlenné základní
stádo, dva plemenné b˘ky a 7
mlad˘ch kusÛ. Z loÀsk˘ch telat se
prodaly dvû jaloviãky, jeden
chovn˘ b˘ãek a ãtyﬁi kusy ‰ly na
v˘krm,” vypoãítává chovatel poãty sv˘ch svûﬁencÛ.
Do souãasnosti na chovu pÛsobící plemenn˘ b˘k je cel˘m jménem HESSELLUNDS GINO R
(ZDX 013), nar. 26. 5. 2014 (dánsk˘
chovatel Svend Bak, Ikast).
„Plemenného b˘ãka z vlastního
odchovu, Bertíka (ZDX 29), jsme
prodali panu Rodenovi,” ukazuje
mi paní Marcela fotky z odjezdu
b˘ãka: „V leto‰ním roce pﬁibyl
na chov jiÏ zmiÀovan˘ b˘ãek
z Nûmecka, geneticky bezroh˘ „Bady“ (BASIL GROSSENSEE PP, ZDX 052).
Proto jsme chtûli Gina
prodat, ale zatím se
nena‰el kupec, pokud se do jara
neprodá, tak ho
je‰tû zaﬁa-

díme na jednu sezónu do stáda.
Jsme zatím svázaní závazkem na
TTP, kter˘ bude konãit za dva
roky, poté budeme moci nav˘‰it
základní stádo. Rozhodli jsme se,
Ïe uÏ nebudeme pobírat dotace
na o‰etﬁování TTP, protoÏe nás
zbyteãnû limituje hranice zatíÏení. UÏ teì musíme bedlivû hlídat, abychom ji nepﬁekroãili,” plánuje si pan Îìársk˘ a k tématu
poﬁizování zvíﬁat je‰tû dodává:
„Pro mû je dÛleÏité i to, z jak˘ch
podmínek zvíﬁata pocházejí, ne
jen to jak vypadají. KdyÏ jsme jezdili po chovech v Dánsku, tak jsem
se díval i kolem a mohla b˘t
sebekrásnûj‰í zvíﬁata, ale kdyÏ se
brodily ve v˘kalech, chtûl jsem jet
dál pod heslem „kdo si poãká...”
se mi to vyplatilo, dojeli jsme na
chov, kde byla krásná zvíﬁata v ãistotû a tam jsem si vybral.”

 Plemenný býk GINO (ZDX 013) působí na chovu od roku 2015
(foto: archiv rodiny)

Úlovick˘ chovatelsk˘ rok
„Ná‰ chovatelsk˘ rok probíhá
tak, Ïe zaﬁazujeme b˘ka do stáda
uÏ kolem 21. dubna, takÏe telíme
koncem ledna. U nás b˘vá k porodÛm leden daleko pﬁíznivûj‰í neÏ
únor a bﬁezen, jen asi jednou se
nám stalo, Ïe se telilo v mrazech
kolem –7 °C a to jsme ‰li tele vysu‰it, jinak bylo poãasí vÏdy pﬁíznivé. KdyÏ vyháníme stádo
s b˘kem na pastvu, telata uÏ pﬁijímají objem, pastvy je dostatek
a to má vliv na mléãnost matek
a pozitivnû se odráÏí na pﬁírÛstcích telat i kondici krav. Telata
nám doslova rostou pﬁed oãima.
Zaãátek a kvalitní pastvu musíme
vyuÏít naplno, protoÏe tráva

roste v posledních letech jen
do konce kvûtna, s pﬁíchodem
ãervna uÏ se prohlubuje sucho
a v ãervenci se musí zaãít s pﬁíkrmem. Vyprahlé pastviny zvíﬁatÛm
nestaãí a musí se ãekat, co pﬁinese srpen a zda se to v prÛbûhu
záﬁí zlep‰í.
Podle poãasí a teplot stahujeme stádo z pastvy koncem ﬁíjna
nebo zaãátkem listopadu, prostû
kdyÏ zaãnou zamrzat napájeãky.
Zvíﬁata pﬁeÏeneme k nám, my‰leno k domu, do otevﬁeného
zimovi‰tû, kde byli pﬁes léto
umístûni b˘ãci a jaloviãky z pﬁedchozího období. B˘k je ve stádû
ponechán aÏ do doby, neÏ se plemenice zaãnou telit. Vy‰etﬁování

 Zvířata jsou naučená na jádro a manipulace je tak velmi jednoduchá
(foto: archiv rodiny)
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 Květnová pastva je nejkvalitnější (foto: archiv rodiny)

bﬁezosti jsme v minulosti dûlali
spoleãnû s odebíráním krví, ale
tak nûjak uÏ druh˘ rok spoléháme
na pﬁírodu a to, Ïe si to Gino „o‰éfoval”, popravdû jsme na to vloni
tak tro‰ku zapomnûli. Je‰tû se
nám ale nestalo, Ïe by nûkterá
nezÛstala bﬁezí. Jaloviãky se na
bﬁezost vy‰etﬁují pﬁi prodeji, abychom mûli jistotu,” ﬁíká popravdû
chovatel.
„Mûli jsme chvilku i jerseyku
a tﬁi mûsíce jsme ji dojili, ale pak
se udusila jablkem a tím jsme
s mlékem skonãili. Její dceru si
vzal pan Ing. Milo‰ ·ediv˘ na
Slabce (chovatel CH a DX, Chov
Charolais, spol. s r.o.), my máme
na chovu na v˘krm od nûj dvû kﬁíÏenky âESTRa s longhornem,
které se k nám dostaly, kdyÏ se
rozprodával chov po panu
Mali‰ovi,” vysvûtluje mi pÛvod
kﬁíÏenek na chovu paní domu.
Bezproblémové porody
„Doposud byly porody v naprostém poﬁádku a nebylo
potﬁeba pomáhat, kromû jednoho jediného pﬁípadu, kdy bylo
potﬁeba pouÏít provázky. O matku
jsme ale nakonec pﬁi‰li, ale vlastnû vÛbec nevíme, co a proã se pﬁihodilo,” popisuje nepﬁíjemnou
zku‰enost chovatelka a dodává:
„Tahle plemenice nám pﬁi‰la od
zaãátku „labilní”, byla neskuteãnû
uﬁvaná. KdyÏ mûla tele, tak ho

11

vezmou sebou v‰echno, co má
ãtyﬁi nohy a ocas, ale to já také
nevnímám pozitivnû. Na v˘stavû
mají mít své místo jen kvalitní zvíﬁata,” uzavﬁel definitivnû téma
v˘stav kriticky chovatel.

 Kvalitní jalovice jsou základem každého pořádného chovu (foto: archiv rodiny)

neustále volala a shánûla. Po
odstavu to vÏdy trvalo t˘den, neÏ
si zvykla. Tak si myslíme, jestli prostû nemûla infarkt. Nezdála se
nám nemocná, dívali jsme se na
kamery, prostû se ‰la napít, najednou padla a bylo hotovo.”
Na v˘stavy jedinû s mlad˘m
dobytkem
„Na leto‰ní Národní v˘stavu
v Brnû se pﬁijela podívat poãetná
delegace z Dánska a pﬁijel i chovatel, od kterého jsme si pﬁivezli
první zvíﬁata. I kdyÏ mi byl na
první pohled povûdom˘, nebyl
jsem se jist˘, ale on se ke mnû
hned hlásil. Skupina cestovala
také po chovech a tak zavítala
i k nám a byl jsem moc rád, Ïe
vidí, Ïe jsou jeho zvíﬁata
v dobr˘ch rukou. Ptal jsem se ho
na úroveÀ vystavovan˘ch zvíﬁat
v Brnû, nechtûl to ﬁíci na plno, ale
z náznakÛ jsem pochopil, Ïe se
je‰tû máme co uãit, resp. Ïe
musíme vûnovat ãas pﬁípravû
a v˘bûru vhodn˘ch zvíﬁat na
v˘stavu a dávat tam opravdu
jen ta nejlep‰í a nejkvalitnûj‰í,”
s ãímÏ pan Îìársk˘ naprosto souhlasí a dodává: „Na v˘stavu patﬁí
TOP.”
Na mou otázku, jak to vlastnû
bylo s jejich leto‰ní neúãastí
v Brnû, mi chovatel odpovídá: „Do
Brna jsme se chystali, ale je‰tû
jsme pﬁesnû netu‰ili, jak v‰e organizaãnû funguje a tak jsme se
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nestihli vãas pﬁihlásit, resp. se
k nám informace o online pﬁihlá‰ce nedostala vãas,” vysvûtluje
mi chovatel a vesele dodává: „Tak
jsem si to tam alespoÀ okoukl, aÈ
vím, do ãeho jdu, pﬁí‰tû. Se zvíﬁaty jsme se ale nakonec zúãastnili hned druhé leto‰ní akce, která
se konala trochu mimo organizaãní zaji‰tûní âSCHMS a spontánnû pod taktovkou vedení
klubu DX. Pﬁes prÛbûÏné organizaãní problémy jsme nakonec
zhodnotili celou akci veskrze
pozitivnû, alespoÀ co se propagace samotného plemene dexter
t˘ãe. Poslední leto‰ní akcí byla
úãast na podzimní v˘stavû
Zemûdûlec v Lysé nad Labem, kam
jsme vzali 18-ti mûsíãního b˘ãka
a pan ·ediv˘ ze SlabcÛ jaloviãku.
Jednalo se jen o ukázku plemene
a pro dextera.
Musím se popravdû pﬁiznat, Ïe
vím, Ïe nikdy nepojedu na v˘stavu s krávou a jejím teletem, to
je pro mû pﬁíli‰ velk˘ risk. KdyÏ
pojedu, tak pouze s mlad˘m
b˘ãkem. Mám ‰patné zku‰enosti
z v˘stav z chovu ãinãil, kdy jsme
nûkolikrát pﬁi‰li o ta nejcennûj‰í
zvíﬁata. I kdyÏ chápu, Ïe má na
v˘stavû ãlovûk ukázat to nejlep‰í
z chovu, musí si sám pﬁed sebou
obhájit, zda do toho chce jít i pﬁes
urãité riziko. Mû to za to nestojí,
ale i tak vyberu to nejkvalitnûj‰í.
Nûkteﬁí chovatelé berou v˘stavu
jako velkou prodejní pﬁíleÏitost a

Jsem trénovan˘, vnímám rozdíly
„V ãinãilách jsem byl i posuzovatel, takÏe mi roãnû pro‰ly
rukama tisíce a tisíce zvíﬁat a tak
mám tak nûjak vytrénované
oko a to mi tro‰ku pomáhá
i v pohledu na dobytek. Nepasuji
se do role odborníka, ale vidím
rozdíly. Hodnû vnímám i barvu,
protoÏe jsem tak byl zvykl˘ od
ãinãil. Vidím i vûci, které bûÏn˘
chovatel nevnímá. Tﬁeba kráva
Andrea má takovou vlnitûj‰í srst,
je prostû jiná neÏ ostatní,
tak jsem se zajímal, jestli je to
v poﬁádku a tak na mû Martina
Kopáãková koukala jako na
blázna . Potﬁeboval jsem jen sly‰et, Ïe je to v poﬁádku,” smûje se
chovatel a pokraãuje: „KdyÏ stojí
dobytek vedle sebe, je porovnávání relativnû jednoduché, já si
ale – díky ãinãilám – umím mûﬁítko pﬁenést a vidût rozdíly mezi
zvíﬁaty a chovy i „na dálku”.
Vnímám také velké rozdíly
v kondici zvíﬁat. KdyÏ pﬁijdou po
sezónû do zimovi‰tû, vidím, jak
jsou krávy po odstavu telat „kyãlaté” a b˘k se mi zdá v kﬁíÏi aÏ ‰piãat˘, ale staãí pár t˘dnÛ a krásnû
se zaobalí a zase je z toho to kulaÈouãké masné plemeno, které se
mi líbí. Bez poﬁádného krmení to
není masn˘ dobytek, jde to „do
mléka” a to není na‰e cesta.
Osobnû mám rád takov˘ typ
dextera, kter˘ vypadá skuteãnû
jako masné plemeno, pûknû osvalené a ‰iroké „soudeãky”, spí‰e
vût‰í zvíﬁata, ale odpovídající souãasnému standardu. Prostû si
myslím, Ïe i tohle malé plemeno
mi musí pﬁinést na háku takov˘
podíl masa, kter˘ se vyplatí a to je
v na‰em pﬁípadû u 18-ti mûsíãního b˘ãka minimálnû 140 kg
a je z mého pohledu velk˘ rozdíl,
mám-li tam jen napﬁ. 80 kg,”
vysvûtluje mi svÛj postoj chovatel.

den trochu maãkaného ovsa, na
kter˘ je máme nauãené pro
snadnûj‰í manipulaci. V loÀském
roce jsem situaci se such˘m
létem podcenil a nezaãal pﬁikrmovat vãas, ãímÏ matky pﬁi‰ly
o mléko a pak uÏ to telata ‰patnû
dohánûla, coÏ bylo pﬁi odstavu
znát. V leto‰ním roce uÏ jsem si
to pohlídal a dával nejdﬁív seno,
s pﬁíchodem chladnûj‰ího poãasí
senáÏ a s leto‰ními telaty jsem
spokojen˘.
Zvíﬁata jsou celoroãnû venku,
pod lehk˘m pﬁístﬁe‰kem uzavﬁen˘m ze tﬁí stran, kde mám udûlané boxy, které slouÏí pﬁi telení
k tomu, abychom matku oddûlili
od zbytku stáda. KdyÏ vím, Ïe se
schyluje k telení, tak krávu zavﬁu
do boxu a hlídáme si kamerou,
jestli je prÛbûh porodu v poﬁádku. AÏ na jiÏ zmiÀovan˘ pﬁípad
se zatím vÏdy otelily bez problémÛ. Nejhor‰í záÏitek byl s prvním teletem, kdyÏ jsme bûhali za
krávou po pastvinû, ale zaãátky
neb˘vají lehké. Dnes uÏ ze zku‰eností vím, Ïe nejhor‰ím ru‰itelem
porodu je chovatel a pak hned
stádo a proto je potﬁeba, aby
mûly holky klid, pak v‰e probíhá
v pohodû. V boxu jsou zpravidla
pár dní, po 3–4 dnech odrohováváme a cvakneme u‰ní známky
a dal‰í den je pou‰tíme do stáda.
V pﬁí‰tím roce se budou rodit
první bezrohá telata po novém
homozygotním b˘ãkovi,” tû‰í se
chovatel: „Je to mnohem jedno-

 Stádo intuitivně vyhledává stín v parném létě (foto: archiv rodiny)

du‰‰í pro manipulaci, bezpeãnost
a klid ve stádû. Krávy máme pûknû
osvalené a tak vûﬁíme, Ïe o maso
nepﬁijdeme – budeme si to hlídat.”
„Taky si dûlám ãárky, kolik
vydám kaÏd˘ mûsíc balíkÛ sena
a senáÏe, abych mûl pﬁehled.
Pﬁesnû je pak vidût ty, kdy se spotﬁeba objemu zv˘‰í – více berou
napﬁ. pﬁed otelením. Hmotnost
telat odhaduji, ale myslím, Ïe kvalifikovanû a aã mají neomezenou
krmnou dávku, tak míváme kolem
20–22 kg a nechápu, kde se u nûkter˘ch chovatelÛ berou více jak
25 kg telata,” uzavírá téma krmné
dávky pan Lubo‰.

Nov˘ ·lechtitelsk˘ program
pﬁipraven
„Za mû jsem rád, Ïe jsme
v rámci nového ‰lechtitelského
programu omezili v˘‰ku v kﬁíÏi
dvoulet˘ch zvíﬁat na 118 cm, ale
rád bych prosadil i spodní hranici,
ãemuÏ ale nejsou zatím v‰ichni
chovatelé naklonûni. Osobnû se
obávám, aby nás to nedohnalo,
mantinely by mûly b˘t nastaveny
a to jak spodní tak horní hranice.
To je mÛj názor, názor ãlena Rady
plemenné knihy,” ﬁíká otevﬁenû
pan Îìársk˘. Téma t˘kající se
úprav ‰lechtitelsk˘ch programÛ
je v souãasné dobû více neÏ aktuální. Ve spolupráci s jednotliv˘mi
Radami plemenn˘ch knih v‰ech

Adlibitní krmná dávka
a maãkan˘ oves
„Dostávají seno, senáÏ a kaÏd˘
 Dexter je velmi nenáročné plemeno (foto: archiv rodiny)
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 Mladí býčci, kteří neprojdou odchovem, udělají radost zákazníkům při prodeji
masa ze dvora (foto: archiv rodiny)

masn˘ch plemen se intenzivnû
pracuje na koneãn˘ch verzích,
které musí splÀovat poÏadavky
jak evropské, tak ãeské legislativy
a které budou pﬁedloÏeny ke
schválení na Ministerstvo zemûdûlství zhruba v dobû, kdy budete
ãíst tyto ﬁádky. Nové ·P by mûly
platit pro v‰echna plemena zaãátkem nového roku. Je na místû
pochválit Radu PK DX a podûkovat
za souãinnost, protoÏe jako první
ze v‰ech 25 plemen koneãnou
verzi nového ·P odsouhlasili.
Ze dvora v ta‰kách
„Maso realizujeme na blízk˘ch
jatkách. Pro zvíﬁata si pﬁijedou,
porazí, odvûsí, rozbourají a na nás
je si ho vyexpedovat ze dvora.
Maso dáváme do ta‰ek v podobû
tzv. smûsn˘ch balíãkÛ a s tímto
zpÛsobem prodeje máme dobré
zku‰enosti. Nejdeme cestou pﬁíli‰
dlouhého zrání (ideálnû kolem
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7 dní), protoÏe i tak se zákazníkÛm stávalo, Ïe se jim maso
doslova rozváﬁelo. Samozﬁejmû
to ale bylo tím, jak byli zvyklí
maso prohnat papiÀákem,” smûje
se poãáteãním patáliím se zákazníky pan Îìársk˘: „Maso nestaﬁíme, protoÏe se vÏdy jedná o mladé b˘ãky cca 18 mûsícÛ staré.
Roãnû jde pﬁes bourárnu jen pár
kusÛ a tak máme co dûlat na‰e
stálé zákazníky uspokojit.
Popravdû, ne za kaÏdou cenu
chceme dûlat plemenného b˘ãka
z kaÏdého „ocasu”, kter˘ se u nás
narodí. Respektive i zvíﬁe plnící
podmínky pro zaﬁazení do odchovu se mi musí líbit a musí to b˘t to,
jak si já pﬁedstavuji plemenného
b˘ãka, kterého bych si sám chtûl
koupit a zaﬁadit do chovu a tak
kolikrát skonãí v chladicím boxu
i potenciální plemeník. Letos nebylo moc co prohnat bourárnou,
a tak jsem si vzal od Milo‰e ·edi-

vého právû ty dvû kﬁíÏenky s longhornem, abych mohl stálé zákazníky pﬁeci jen uspokojit.
Je‰tû se chystáme nav˘‰it stavy,
ale maximálnû do 15 ks základního stáda, protoÏe se mi uÏ nechce nic pﬁistavovat a budovat,
uÏ jsem se nadﬁel dost, chci si tro‰ku uÏívat a myslet na své zdraví
a pracovat pro radost a do té míry, co s manÏelkou a nûkolika sezónními pomocníky zvládneme
svépomocí. Jediné, co bych je‰tû
rád vyzkou‰el, je pûstování zázvoru,” konãí vyslovením pﬁání
na‰e povídání pan Lubo‰ Îìársk˘
a popravdû a s úsmûvem dodává:
„Musí to b˘t komodita, která je
drahá a nenároãná na prostor, to
mû nauãily ãinãily ...“
Pﬁem˘‰lím, jakou vûtou dne‰ní
pﬁíjemné odpoledne zakonãit
a vzpomnûla jsem si na motta,
která má rodina Îársk˘ch na svém
webu. Kromû toho, které je uvedeno v záhlaví reportáÏe, tam
najdete je‰tû: „Na‰e produkty jsou
pﬁipravovány s tou nejvût‰í péãí
a láskou”, „Vybíráme pro Vás ten
nejlep‰í chovn˘ materiál” a „Na‰ím
cílem je produkovat zdravé potraviny na zdravé pÛdû, vrátit krajinû
její pﬁirozenou funkci a ráz.”
Myslím, Ïe to mluví za v‰e, Ïe uÏ
není co dodávat a mohu jen potvrdit, Ïe to není jen kli‰é, ale Ïe se na
farmû v Úlovicích pod tûmito
„hesly” skr˘vá skuteãná ruãní
práce a pﬁidaná hodnota, která
dnes koneãnû zase nachází své
zákazníky. Tak aÈ se k vám
stále rádi vracejí!
Pavla Vydrová, âesk˘ svaz
chovatelÛ masného skotu

 Stádo v krajině Přírodního parku Džbán (foto: archiv rodiny)

Travní porosty jako základ v˘Ïivy masného skotu
Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.,
Mendelova univerzita v Brnû,
Ústav v˘Ïivy zvíﬁat a pícnináﬁství
Hlavním dÛvodem, proã zemûdûlci hospodaﬁí na travních
porostech, je pﬁedev‰ím produkce píce pro svá zvíﬁata. V âeské
republice je suverénnû nejv˘znamnûj‰í konzument travní píce
skot. Vzhledem k v˘raznému
nárÛstu
mléãné
uÏitkovosti
v posledních 25 letech se podíl
travní píce v krmn˘ch dávkách
dojnic v˘raznû sníÏil a mléãné
krávy jsou v âeské republice
krmeny pﬁeváÏnû krmivy vyprodukovan˘mi na orné pÛdû. Bûhem razantního sniÏování stavÛ
dojnic po roce 1989 do‰lo k soubûÏnému nárÛstu poãtu masného skotu, kter˘ se stal nejdÛleÏitûj‰ím konzumentem píce z trval˘ch travních porostÛ.
Na rozdíl od plodin na orné
pÛdû, kde se nízké a vysoké v˘nosy li‰í v prÛmûru tﬁí aÏ pûtinásobnû, pﬁedstavují rozdíly v produkci píce z trval˘ch travních porostÛ patnáctinásobek (1,0–15,0
t.ha–1). Je to dáno zejména
extrémními stanovi‰ti travních
porostÛ (od v˘su‰n˘ch svahÛ
s mûlkou pÛdou po zaplavované
údolní nivy s hlubok˘mi pÛdami)
a znaãnû rozdílnou úrovní hospodaﬁení (znaãná ãást je nehnojena,
porosty v okolí bioplynov˘ch stanic a skladÛ kejdy jsou naopak
pﬁehnojovány). V posledních letech je v‰ak produkce luãní i pastevní píce limitována zejména
nedostatkem sráÏek a vysok˘mi
teplotami v jarních a letních mûsících. Travní porosty bohuÏel vyÏadují pro dobrou produkci znaãné
mnoÏství vody, které lze vyjádﬁit
prostﬁednictvím transpiraãního
koeficientu. Na 1 kg sena musí
travní porost vypaﬁit 600–800 litrÛ
vody. To znamená, Ïe pro dobr˘
v˘nos 5 t sena musí b˘t k dispozici
(krom
dostatku
Ïivin)
300–400 mm sráÏek. Toto mnoÏství mÛÏe b˘t ãásteãnû kryto
zásobou v pÛdû ze zimního
období, ale s ohledem na mûlk˘
pÛdní profil pod vût‰inou trav-

 Extrémní zaplevelení pampeliškou. Takový prost neplní dobře produkční funkce,
ani nezajišťuje plně externality

ních porostÛ je produkce vût‰iny
luk a pastvin závislá na de‰Èov˘ch
sráÏkách bûhem vegetaãního
období.
Travní porosty ale jsou dnes
v krajinû cenûny zejména proto,
Ïe poskytují lidské spoleãnosti
celou ﬁadu tzv. externalit, jejichÏ
hodnota je mnohem vy‰‰í, neÏ
samotná produkce píce. Tyto
externality travních porostÛ je
moÏno shrnout do následujících
bodÛ:
1. sniÏování rizika povodní z pﬁívalov˘ch
de‰ÈÛ
(celoroãní
pokryv pÛdy, vysoká zasakovací
rychlost), pﬁevedení ‰kodlivého
povrchového odtoku na Ïádoucí a mnohem pomalej‰í
odtok podpovrchov˘
2. filtrace prosakující vody hust˘m koﬁenov˘m systémem
a vysoká potﬁeba Ïivin (vysoká
kvalita podzemní vody)
3. zvy‰ování obsahu organické
hmoty v pÛdû (humus) a ochrana pÛdy proti erozi
4. ekosystém travních porostÛ
v Evropû pﬁedstavuje rezervoár
nejvût‰ího poãtu druhÛ rostlin
i ÏivoãichÛ (mnohem vy‰‰í
diverzita neÏ v lesích, na polích
ãi ve vodních tocích)

5. hygienick˘ a klimatick˘ v˘znam
je spojen se schopností zachycovat jemn˘ prach z ovzdu‰í
a ukládat velká mnoÏství uhlíku
z atmosféry do pÛdy (aÏ
o 100 t.ha–1 organického uhlíku
více neÏ orná pÛda ve stejn˘ch
podmínkách)
6. kulturní a rekreaãní v˘znam je
spojen s pﬁítomností travních
porostÛ na pietních místech
(hﬁbitovy, památníky), na sportovi‰tích (fotbalová a golfová
hﬁi‰tû) a v parcích i okolo obytn˘ch domÛ.
Za externality nezískávají zemûdûlci Ïádné trÏby a proto jsou
spoleãností vypláceny dotace na
o‰etﬁování travních porostÛ. Pﬁi
konfrontacích s neinformovanou
veﬁejností je proto vhodné tyto
argumenty znát a dokázat se bránit pﬁípadn˘m slovním útokÛm.
Dal‰í ãast˘ argument proti
chovu skotu a konzumaci hovûzího masa, popﬁ. mléka je vysoká
vodní stopa. Jedná se o mnoÏství
vody, které je spotﬁebováno pﬁi
produkci 1 kg produktu a v pﬁípadû hovûzího masa je to podle
v˘poãtu (Mekonnen a Hoekstra,
2010) 10–22 m3 vody na 1 kg hovûzího masa (men‰í mnoÏství v prÛ-
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