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Rozhovor
Chovatel Karel Roden
První chovatel nejmenšího evropského plemene skotu v České republice a ještě navíc
Budejčák, to je Karel Roden. Mít možnost ho poznat z jiné stránky, než z filmové a televizní, je
zajímavé, inspirativní a do velké míry obohacující. S láskou mluví o chovu Dexterů, ale i koní,
nebo o pěstování kanadských borůvek.
V roce 2012 přivezl Karel Roden poprvé plemeno Dexter z Dánska do České republiky a tím
se u nás odstartoval chov jednoho z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až
do doby kamenné. Dnes funguje Klub chovatelů plemene Dexter a dexteři jsou zapsáni v
plemenné knize Českého svazu chovatelů.
Splnil jste si sen, dovezl Dextery a začal je
chovat. Proč zrovna toto plemeno?
Po Dexterech jsem toužil už hodně dlouho,
ale nejprve jsem nenašel nikoho, kdo by mi je
přivezl. Líbí se mi na nich, že jsou to charakterově
vyvážená a hodná zvířata, mají pro mě jenom
klady. Ideální je i to, že jsou malí, protože sám
nemám tolik hektarů. Vyžijí z mála, nespasou
tolik. Z 90% je mám na seně, nic dalšího
nepřidávám. Dexter není nebezpečné zvíře
a to je pro člověka taky hodně důležitý.
Chovatelé v ČR mají Dextery tedy přímo od
vás?
Prodávám jalovice, kdo by chtěl chovat
Dextery, může je u mě získat. Nemám jich
moc, poptávku nestíhám pokrýt.
Kolik kusů dobytka máte?
Mám asi tak 40 kusů a to počítám i telata.
Ta si nenechávám, nebo maximálně jedno,
dvě.
Jak dobře znáte svá zvířata?
Já je znám poměrně dobře, jsem s nimi v
každodenním kontaktu, každé zvíře má své
jméno, má ho napsané na známkách. Některé
poznám, občas tápu v případě telat, ale když
se zamyslím, tak na to přijdu. Mám pořád
některé kusy, které jsem přivezl jako první,
jako například býka, kterého jsem přivezl jako
prvního chovnýho býka, ten tady asi dožije.
Můžeme se na vás těšit na Země živitelce?
Ano.

Když se řekne Země živitelka, co vás jako
první napadne?
Moje dětství. Já jsem Budějčák a my jsme na
živitelku chodili nejen na brigádu, ale prostě
to byla samozřejmost každý rok. Každý rok
prostě Země živitelka. Vždycky jsme si našli
nějakou díru v plotě a už jsme tam byli.
Kdy jste naposledy navštívil Země živitelku?
Já jezdím pravidelně. Když pracuju, tak se mi
to nepodaří, ale když mám volno, tak se jedu
podívat.
Můžeme se tedy na vás těšit na předvadišti?
Já tam budu. Asi ne celý týden, ale budu tam.
Asi nebudu předvádět zvířata sám, protože
je teď nemám připravené k vodění. Měl jsem
spoustu jiný práce, takže jsem se na to nemohl
soustředit.
A na závěr, pane Rodene, doporučil byste
toto plemeno lidem?
Ano, nejcennější na nich je, že jsou hodný. Když
máte 3 nebo 4 kravičky, tak je to krásný.
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