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Příběh housete od Íohozenské říčky
FarmavRohozné
uJihlavy je jednou
z málavČesku, kde
stále chovají husy.
Ročnětadypřiide
na svět zs tisíc
housat.
Tomáš Blažek
Rohozná

Halu farmy na okraji Rohoz'-
né vyplňuje ohlušující hluk.
Máchání křídel, syčení a křik
šestnácti set bílých hus vywá-
ří takovou stěnu, Že se dva lidé
na dva metry skoro neslyší.

Ale ten křik je takóqf jen
proto, že husy nejsou zvyklé
na vetřelce, kteří se v pološeru
haý objevili - redaktory Sed-
mičlcy. ,,Neznají vás, proto tak
řvou.Jinakje tady ticho, klidně
snášejí vejce, jen občas zašustí
křídla,.. říká majitel rohozen-
ské farmyJosefTříska.

Fotograf se pokouší zblízka
husy vyfotografovat, ale zpo-
čátku se to nedaří. Neznámé_
mu člověku husy nedovolí při-
blížit se víc než na deset metrů.
V uctivém oblouku se rozestu-
pují' křičí a syčí s nataženými
krlcy. 

'ýyhrožují, 
ale nezaúto-

čí'.. říká Tříska.
Málokdo ví, že husy, ačkoli

patří historicky k nejdéle člo-
věkem chovaným zvířatům,
se nikdy nepodařilo domes.
tikovat jako slepice či domácí
kachny.

,,Husy se nedají ochočit,
že by se daly třeba pohladit.
Jsou to stále divoká zvííata,

potřebují volnost pohybu,,,
říká Tříska.

Proto v rohozenské farmě
husy mohou volně přecházet
mezi zastřešenou halou a roz-
lehlým venkovním ýběhem'
jehož spodní částí protéká po-
tok - stále tekoucí vodaje pr-
vek, kteqý husy nezbytně po-
třebují, má-li se jim dařit. Kvuli
hrozici nákaze ptačí chřipkou
je celý ýběh svrchu zakryt
sítí, aby nedošlo ke styku hus
s ptactvem zvenčí.

Základem rohozenského

chow je hejno, ve kterém je
4oo houseru a třikrát tolik
hus. V hejnu pro člověka ne-
přehledném se každý houser
dobře vyzná: má v něm takzva-
né rodiny, složené z pÍibIiž-
ně čtyř hus. ,,My samozřejmě
netušíme, která husa patří
do které rodiny, ale houseři to
moc dobře vědí a s jinými hou-
sery se o husy perou," ukazuje
Tříska rukou pár houserů, kteří
se do sebe zrovna s vervou zo-
báky a tlučením křídel pustili.

Houseři se liší pro lai-

ka od hus jediným: červe-
ným kroužkem, nasazeným
na krku. To proto, abyje i cho-
vatelé rychle rozeznali od hus,
které se na rozdíl od houseru
musejí očkovat.

Denně na rohozenské farmě
z podsad vyberou 55o vajec.
Ta chovatelé nechávají pár dní
ve skladu a pak z nich vyberou
oplodněná vejce. Ta pak ,,nasá.
zeji,, do takzvarryjch lísek, kte-
ré umístí na třicet dní do líh-
ňových skříní. Tam se z vejcí
za určité vlhkosti a teploty

mezi pětadvaceti a třiceti stup.
ni Celsia vylíhne house.

Proces však není tak jedno
duchý: qýden před vylíhnutín
například chovatelé vejce pře
misťují z předlíhně do dolíhně
Tam se třicátého dne houst
proklubá ze skořápky, kteri
propadne roštem. House pal
čeká do rána, kdy je se stovka
mi ostatních chovatel z rošti
sebere.

Týdně tady nasazují skorr
3 6oo vajec. Výjimkou jsou vej
ce neoplodněná, malá či velki
- ta mají dva žloutky a mládhti
by se narodila s postižením'

Housata jsou hlavním pro
duktem farmy. Ročně jich v Ro
hozné přijde na svět pětadvace
tisíc. Prodávají zde k dalšíml
chovu housata jednodenní, al
i tříddenní. Dospělé vykrmen
husyjsou na prodej po čtyřecJ
měsících výkrmu, kdy váž
husa kolem pěti kil' house
o tří kila víc.

Nová housata se rodí kaž
dé pondělí _ cyklus je zaručel
podržením každé násady vaje
v chladném skladu, kteqfn
se pozdrži zrání vej ce. Do líhn
ovšem návštěvníci nemoho.
_ tam musejí chovatelé dodt
žovat přísnou hygienu, aby do

vnitř nezavlekli nákazu.
Třetina rohozenslglch hu

končí na Slovensku' velk
část v Rakousku a samozře
mě v Česku. Husí vejce přím
kjídlu odborníci spíše nedopc
ručují _ obsahují totiž podstat
ně více salmonel než třeba ve1

ce slepičí. Z vajec, která nešl
do líhně, proto malérečky tvoi
ve1ikonoční krasIice.

nÍlÉ rrn;no. základem rohozenského chovuje téměř dvoutisícové hejno hus. vždyvpondělí
se tu rodí nová housata. Foto / David Tesař (sx)


