
Za čes]<ou červinkou k Rípu
V srdci České repub|iky, tam, kde praotec Čech vystoupi|
na bájnou horu Říp, se pase skot a ovce. Nejde všakjen
o běžný skot, nýbrž o národní genetický zdroj českou
červinku, která dop|ňuje masné stádo něko|ika p|emen.

živu pro zyířata. Trvalé travní poros-
ty v podobě luk i pastvin spolykají
38 hektarů. Další p1ochu zattjima-
jí kmné p|odiny jako je kukuřice
a vojtěška. Část obllovin, ječmen,
pšenice a oves, nejen pro výknn
skotu, ale i do směsí pro ovce, kozy
a koně je také nutností. Teprve co
z obilovin a řepky zbude, putujejako
trŽní plodina do výkupu. Neodmys-
litelnou rostlinnou položkou je slá-
ma, jeŽ slouŽí hlavně jako stelivo
na zimu pro vŠechna zvířata, neboť
jsou ustájena na hluboké podestýlce
nejen na statku v Mnetěši, ale také
ve stáji ve VraŽkově, která je určena
pro intenzivní výkrm býkťr několika
plemen a kříŽenců.

>V některých letech tu míváme
velké sucho. Proto musím počítat
s nějakou rezervou pro kukuřicl.
Kdyby nenarostla' abychom měli
čím krmit. Pokud se rok vydaří
a krmiva nadělárne dostatek, ne-
cháme ji na poli dozrát na zrno,<<

upozornil na nutné rezervy Martin
Minarčík.

Výkrmoví býci mají celoročně
k dispozici kukuřiČnou siIáŽ a voj-
těŠkovou senáŽ na Žlabu ve venkov-
ních výbězích. JelikoŽ ner-rí krmi.

opravený statek v Mnetěši je dominantou,

ště kryté, Seno se naváŽí do Žlabu
ve stáji, kde ho mají v ad libitnírn
mnoŽstl,í k dispozici ce|ý den. Zá-
kladní stádo masného skotu, přede-
vším simentála, a1e také stádo čes-
kých červinek má i v 1étě k dispozici
krorně pastvy vojtěškové Seno a ml-
nerá1ní líz'

České červinky jako stádo bez
IBR jsou na zimu ustájené na Stat-
ku v Mnetěši, kde mají kromě stáje
k dispozici v ranních a večerních
hodinách výběh s krmištěm. ostatní
základni :tádo krar hcz trŽní pro-
dukce mléka na zit,t,tt-t nachází útoči-
ště u výkrmových býků r''e VraŽko-
vě, kdejejim téŽ dopřáno čerstvého

vzduchu i s výhledem na horu Říp.

Červinky
v popředí zájmu

Na jaře roku 20l0 přišlo na far.
mu ze zrušeného chol'r'r nové ple-
meno česká červirrka. Dnes je
v Mnetěši 17 krav, pět ročních ja-
loviček, sedm jaloviček loňských,
z nichž dvě pocházejí z embryo-
transferu z vÚŽv l, Uhříněvsi
pro oŽivení krve. >Navíc máme
dva býky, resp. plemenného býka
a býčka. Plemenný býk je u nás jiŽ
dl'a roky. .le trochu {ivoký, a přes-
toŽe u nas trochu zkrot]. pJántlje r-r-re

1ehtl l'ínlěnLt. h]ar Ilíi.t-t dirr odelrr je
totiŽ příbuzcnsk.1 }rlt-nlťnitba. k níŽ
by za rok mohJo dojít. Proto .jsme
loni koupili půlročního býČka ze
zámku v Čkyni, který také pochá-
zí z embryoÍransÍ'eru a uchovníme
ho,< uvedl Martin Minarčík.

Stádo české čerwinky v Mnetěši čí-
tající 33 zviŤatpatŤiv České republice
k největšírn, zejména pokud vezme-
me V potaz. Že jde o chov bez IBR.

UchovánÍ
genetické rezervy

Vzhledem k rrárodnímu pÍogla-
rttu uchorání genetických rezerr je
v současnosti v republice registrová-
no I72 zvíÍat tohoto plemene.

Česká červinka nepatŤila k příliš
početným zvířatům jíŽ na počát-
ku dr.acátého století. Proto jiŽ pŤed
první světovou válkou by1y vidět
snahy o zachováni tohoto původ-
ního plemene' Po vá1ce soustředi1
prot. dr' F. Bílek malé stádo českých
červinek na školní statek v Uhří-
něvsi. kde však dlouho nezůstaio
a rozrnístilo se na da1ší statky v re-
pub1ice. Po druhé světové republice
byla situace ještě horší, nebot' se
snaha o zachování genetického Zdlo-
je plemene nesetkala s pochopením.

\ fartin Minarčík, jemuž zvi.
'l.YIřata patří' hospodaÍi na

statku v Mnetěši _ pod Řípem _
dvanáctým rokem. Zemědělství se
však intenzivně věnuje od osmnác-
tých narozenin. Za rck tomu bude
již dvacet 1et. Statek v Mnetěši
však přija1 do svého majetku aŽ
v roce 2000, kdy jej v havarijním
stavu koupil od Lobkowiczů. Dnes
z ve1ké části opravený statek tvoří
útulnou dominantu mnetěšské návsi
a zároveň slouŽí jako domov a hlav-
ně zimoviště pro ovce, kozy' koně a
zejména pro českou červinku, která
je v posledních letech v popředí zá-
jmu.

Úctyhodné na tom všem je, že
Matin Minařík začínal hospodařit
sám, bez majetku a restitucí v pod-
statě doslova na zelené 1ouce, nebo
jasně řečeno na pronajatých pozem-
cích. Dnes v několika katastrech
v oko1í obcí Rovné, Mnetěš, Vraž-
kov, Ctiněves, ale také v Nelaho-
zevsi obhospodařuje celkem 300 ha'
z nichž je 75 ha vlastních.

|(rmivová
. zák|adna

Rostlinná výroba musí za.jistit ob-

Plenenný býk české červinky
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Přesto ještě v 70. 1etech existovaly tři
chovy s ce1kovým počtem 350 zvířat,
z nichŽ později zůstal jediný chov.

Ško1ní statek Lány YŠZ Praha za-
koupil šestnáct krav v roce 1987. od
té doby se věnuje chor'.u. ale také vy-
víjí snahy o zachování a rozmnoŽení
tohoto tradičního českého plemene.
Později se k praŽské univerzitě při-
dala i Zemědělská fakulta Jihočeské

^r,1niunir erzity v Ceských Budejovicích.
V roce 2007 by1 ve VÚŽV v Uhří-
něvsi a na Jihočeské untyerzttě za-
hájen projekt regenerace s vyuŽitím
embryí uchovávaných od roku 1997,
v roce 2008 se v rámci projektu na-
rodilo 1 8 telat.

JelikoŽ půr.odní kombinované ple-
meno nedosahuje uŽitkovosti sroVna-
te]né s konvenčními p1emeny a jeho
chov není tedy konkurenceschopný,
pro jeho udržení je potřeba podpora
státu. Nejen díky tomu také existuje
v republice několik chovů, které se
cholu původního kombinovaného
plemene česká červinka věnují.

Maftin Minarčik začal s chovem
české červinky i bez podpory. >Jeli-
kož ve stádě, ktelé jsme koupili, byla
i krev německého čerweného býka,
nebylo to ani moŽné,< dodal.

Ceská červinka se v Mnetěši cho-
vá jako plemeno bez trŽní produkce
mléka. >Mléčnost kav není zas tak
vysoká, aby se vyplatilo ji dojit. Pro
vychování telat to ale naprosto poSta-
čuje. Jalovičky si necháváme k da1-

šímu chor'u, býčci putují k ostatním
býkům do výkrmu, kde dosahují
uŽitkovosti až jednoho kilogramu
denně. Masný simentál pak dokáŽe
dosáhnout i 1'3 kg denně'< upozortil
Martin Minarčík.

Vykrmení býci putovali na jatka
do Duchcova, po jejich zavření jdou
na poráŽku do Kostelce. ale i najatka

Zokladní stódo červinek v Mnetěši číta 33 zvířlt,

do Rakouska. Mar.tin Minarčík totiŽ
kromě rostlinné a Živočišné výroby
zajišt,uje také přepravu zvíŤat. Mezt
dalšími s1uŽbami 1ze pak na1ézt např.
podmítku, lisování ba1íků, sečení,

obracení a sběr sena, či sečení za-
hradních p1och.

V chovu skotu se vyuŽívá přiroze'
ná plemenitba. Býk se ke stádu pŤi.

vádí v květnu až červnu, aby se telení
synchronizovalo na březen

Chov ovcí
U ovcí se zapouští v srpnu, aby

by1y porody naplánované na pře-
lom roku. >Díky tomu docílíme
poŽadované vykrmení velikonoč-

Stój pro výkrm býků ve Vrožkově,

ních jehňat,< říká M. Minarčík.
l>Dříve jsem se více věnova1 chor,.u

ovcí. Ještě před předloni se tu páslo
600 bahnic. Vzh1edem k menšímu
a především spíše sezónnímu od-
byu jsem se rozhodl základri
stádo redukovat na nynější počet
třicet matek. Chovné stádo jsem
prodal k Havlíčkovu Brodu. Nákupu
a prodeji jehněčího masa se však
věnuji dál. Ve ýkrmu máme zhruba
170 jehňat především kříŽenců ple-
mene suffolk a texel,< informoval
Martin Minarčík.

Kromě ovcí, skotu a pár koz se

Mar1in Minarčík věnuje také zá-
jmovému chovu poštovních holubů.
Těch má na své fatmě na 300. Ve
stáji je také šest koní, da1ší dva jsou
v tréninku. Spo1ečně.s místním my-
sliveckým sdruŽením má farmor'1
chov 13 muflonů.
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