
K POTŘEBĚ AKTIVNÍ OBRANY ZEMĚDĚLSTVÍ 

Otázka: Obraně před těmi tvrzeními aktivistů, která jsou namířena proti chovatelům a modernímu 

zemědělství a která jste schopni zpochybnit, se věnujete již nějakou dobu. Co k tomu vedlo? 

Souběh důvodů. Řada z nás studovala a byla v praxi ještě za minulého režimu, takže můžeme 

objektivněji posoudit nejen co se změnilo k horšímu a co k lepšímu, ale i z jakých důvodů. Třicet let 

také máme přístup k profesní problematice v USA, řadu věcí vidíme v cizině v předstihu, a tak se 

snažíme naše chovatele na ně připravit. Celou dobu se snažíme udělat naše zákazníky silnějšími, aby 

obstáli v tvrdé mezinárodní konkurenci. I proto, že v roce 1990 startovali z nevýhodné pozice. Jsme 

v trvalém kontaktu s nejlepšími chovateli ČR, vozíme je 25 let do USA, aby viděli top management. Sami 

přednášíme v ČR i zahraničí nejen o plemenářské práci, ale již i obraně chovatelů před falešnými 

mediálními ataky. Účastníme se mezinárodních konferencí. Nejen o plemenářské práci, ale třeba i v 

EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders), kde se jedná o současných trendech politiky EU 

v oblasti živočišné výroby a životního prostředí. Takže jsme celkem „v obraze“. 

Otázka: Jak tedy vidíte postavení našich chovatelů v období, jak říkáte, rostoucích útoků na jejich práci?   

Bylo by to na dlouhý rozbor, následující stručnější vyjádření jsou pochopitelně velmi zjednodušující. 

Situace obecně není růžová, ale stále ji máme všichni částečně v rukou. Není čas se litovat či 

rozčilovat, a už vůbec ne být pasivní. Mnoho věcí by se pochopitelně dalo dělat lépe, ale obecně 

můžeme být pyšní na to, kde ČR dnes v chovu skotu je. Není se za co stydět či omlouvat. 

- je nutné vzít v potaz, v jaké době žijeme. Stále rostou města, vesnice se vylidňují, průměrný věk 

zde roste. To, že se možná část střední generace zase stěhuje z měst do předměstí, není pro 

velkovýrobní zemědělství vždy přínosem, protože pro něj navrátilci často nemají pochopení. 

Kvalitu, kvantitu a cenovou přijatelnost zde produkovaných potravin chce každý. Ruch, prach či 

pachy s tím související okolo svého domu nechce nikdo. Zemědělci u nás to mají stále těžší. 

-  

- obecně klesá úroveň vzdělání. „Googlování“ je občas zaměňováno za vzdělání. Je pozoruhodné, 

jak moc se na manipulaci veřejného názoru na zemědělství podílejí i veřejnoprávní média 

(proč?). Mladým lidem se vytváří představa, že je na vše právo, že se bude pracovat méně dní 

v týdnu, bez fyzicky náročné práce, za dostatečný příjem. Že je v podstatě jedno, co dělají. Tím 

se likviduje i „stavovská hrdost“. Pochopitelně, že stále se ti nejvzdělanější a nejschopnější 

(stejně jako ti všehoschopní) asi prosadí, ale to je jen malá skupina. Ti ostatní budou zaměstnáni 

v často virtuálním světě, který žádnou hodnotu srovnatelnou s tím, co vytváří třeba farmáři, 

nevyprodukuje. Zato je jim slibováno prožít život mnohem pohodlněji, bez rizika typického třeba 

právě pro zemědělství. Hospodářská zvířata jsou stavěna na roveň lidem (speciesismus).  

-  

- finanční skupiny, které za pokusem o reset společnosti stojí, jsou často tak silné, že s nimi nelze 

přímo soupeřit. Mají stále větší vliv na politiky, média, soudy, vysoké školy atd. Jako nástroj 

k provedení resetu byly geniálně vymyšleny neziskovky, které na jedné straně těží z absence 

rizika typického pro klasické podnikání, na druhé straně mají pracovní svobody, které nemáte 

jako druhý pól – zaměstnanec státu. Dříve jste buď neměli tolik svobody, ale měli jistotu, že vás 

zaměstnává stát, nebo jste nesl riziko, že se o sebe musíte postarat sám, ale zase měl relativní 

volnost. Když si najdete ve výročních zprávách řady těch nejfanatičtějších organizací, živících se 

manipulováním veřejnosti a dnes již i školní mládeže, kdo jim na jejich vysoce ziskovou 

„neziskovou“ činnost (pravidelně největší výdaj jsou vždy mzdy a osobní náklady) přispívá, 

nestačíte žasnout. Velmi často, prostřednictvím např. fondů, sám náš stát. Neskutečné! 

Pochopitelně existuje i řada kvalitních a užitečných neziskových organizací.        

-  

- chov skotu a zemědělství u nás prošly po roce 1990 a za pochodu naprostou revolucí. Po stránce 

vlastnických vztahů, řízení podniku, technologií, plemenářské práce, managementu, výživě 

zvířat i půdy, odchovu telat atd. Díky dobrému obecnému vzdělání, přesunu odpovědnosti a 

motivace na chovatele, liberalizaci obchodu, rozvoji služeb, a u holštýnského skotu i „palácové 

revoluci“, jsme společně s chovateli, svazem chovatelů a dalšími servisními organizacemi 



postupně odstartovali totální transformaci a dohánění západu. Ten jsme pak i díky větší 

průměrné velikosti podniků a kvalitě lidí, v řadě oblastí dohnali.  

-  

- transformace bývalých státních statků a JZD se táhla dlouho. Skončila, jak skončila. Ti, co dnes 

útočí na velikost našich podniků, to můžou myslet i dobře, ale nevědí, o čem mluví. Řada 

detailů transformace byla dána dopředu a později ledacos politicky podřízeno národnímu 

zájmu vstoupit do EU, ač s pro zemědělství i nevýhodnými jednotlivostmi. Opakovaně slyšíme, 

že jsme čistý příjemce. Pokud si ale uvědomíme, co vše jsme za to umožnili zahraničním kupcům 

ovládnout (především vně zemědělství), jako jejich konkurenci třeba následně zavřít (cukrovary 

apod.) a jaké dividendy z ČR ročně odchází, je to nejen z pohledu zemědělství diskutabilní. 

-  

- Velké celky se u nás udržely především proto, že po 40 ti letech devastace rodin soukromých 

zemědělců socialismem se po revoluci nenašlo dost lidí, kteří by, bez narození se a vyrůstání 

v procesu farmaření, bez kapitálu, bez know-how a sepětí s oborem, byli ochotni vzít na sebe 

chomout odpovědnosti a rizika, které tento způsob obživy nese. Bohužel. Mám obrovský obdiv 

ke každému, kdo soukromě hospodaří. Myslím, že i způsob, jak se vracel původní a za socialismu 

často zcela znehodnocený majetek, byl mnohde nefér. To ale neznamená, že ti, co se ujali 

vedení transformovaných družstev, jsou obecně méně hodnotní či slušní lidé. Řada „menších“ 

farmářů by myslím, kdyby to šlo, byla rád větším. Ve světě určitě. Tyto menší farmy plní 

nezastupitelnou roli a jsou žádoucím doplňkem trhu. Obživu stále rostoucí populace lidí ale 

nezajistí. Mohou se ale prosadit jinak. Je bohužel typicky národním zvykem, že namísto 

konstruktivních hádek uvnitř a jednoty navenek, u nás jednotlivé zájmové skupiny veřejně bojují 

a tříští sily. To už je ale i o dotacích a politice a o té se rozepisovat nechci. Takže – nesváry mezi 

zemědělci samotnými jsou velmi kontraproduktivní.     

-  

- jedním z klíčových trendů nekončící transformace bylo, je a bude nahradit obecně nespolehlivý 

lidský faktor technikou a technologiemi. Dnes už ani nejde o nespolehlivost, ale o to vůbec najít 

někoho, kdo je ochotný pracovat. Přitom farmaření je velmi komplexní a multifukční obor, 

nároky na manažery i manuální pracovníky v čase stále rostou. Není to primárně jen o 

penězích. Člověk k tomuto oboru musí mít vztah a lásku, jinak to dělat nemůže. Stejně 

soukromník, jako majitel farmy, zootechnik či ošetřovatel. Musí vzít za své, že bude dělat po 

celý rok v prostředí, které leckomu nevoní, být odpovědný za výsledky své práce 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu, za každého počasí a situace. Při prvním lockdownu se všichni (politici, veřejnost) 

předháněli v děkování zdravotnictví, což je v pořádku. Že i u krav nelze jít na home-office, 

všechna práce musela běžet za ztížených podmínek beze změny, o tom jsem v médiích neslyšel 

ani slovo. Společnost je v řadě médií „masírována“ v duchu politického boje proti premiérovi 

(jeho osobu hodnotit nebudu) a že jsou tím dehonestovány tisíce běžných pracovníků 

zemědělství nikoho nezajímá. Tedy naprostý nevděk. 

-  

- Jak slyšíme v náborových klipech: „dělat třeba v IT oboru může každý, na vzdělání nezáleží“. 

Opravdu? Dělat ošetřovatele či zootechnika nemůže každý. Dnešní holštýnské dojnice jsou 

špičkově prošlechtěná zvířata, ale aby pak zvířata ve svém životě manifestovala svůj potenciál 

bez zdravotních problémů, musí k tomu dostat i vysoce odbornou, každodenní, a především 

bezchybnou péči. Od narození, přes mléčný odchov, odstav, rostlinné období, přípravu na první 

otelení atd. Krmení, ošetřování, welfare, management věkových skupin, individuální 

monitoring. Veřejnost nemá ani potuchy, co práce předchází tomu, aby si každý mohl koupit 

potraviny, o které stojí. Přál bych všem vidět, jaké úctě se těší farmáři u veřejnosti či politiků 

v USA. Pokud vím, každý náš farmář či ředitel zemědělské společnosti by rád zaměstnal 

Čechy, ale když nejsou ochotní v zemědělství pracovat, musíme být vděční za pracovníky ze 

zemí, kde ještě tak líní pracovat manuálně u skotu nejsou. Domácí zemědělský stav ale stále 

slábne, je okolo toho spousta byrokracie, další náklady, neustálé zaučování nových lidí atd.   

-  

- spoustu škod na polích dělá dnes divoká zvěř. Pojistit se proti tomu se v podstatě nedá, a 

protože lobby myslivců a lesníků je silnější, v řadě případů to skončí pro farmáře bez náhrady   



-  

- těžko se hledá další obor, kde se výkupní ceny (např. mléka) za 30 let od revoluce téměř 

nezměnily. Rostou-li či klesají ceny základních mléčných potravin v obchodech, s cenou pro 

prvovýrobce to nemá téměř nic společného. Přesto je tendence to na ně „házet“. Farmářům 

současně trvale roste většina základních nákladů (elektřina, paliva a další vstupy). 

Populistická sociální politika a mantry „o spravedlivém nároku“ zdražují cenu pracovní síly a 

vedou k nezájmu o práci i v zemědělství. Kolik z těch, co se trefují do zemědělství, bylo v mládí 

aspoň na jedné brigádě v zemědělství? Tuto zkušenost už nemá ani běžná školní mládež. Za 

ataky některých aktivistů a novinářů nejsou ani domácí zájmy. To, co se dělo v médiích např. 

kolem klecových chovů, byla fraška a mnohdy selhání elementárních pravidel rovného přístupu 

novinářů (moderátorů) k zúčastněným stranám. Za „zmatením“ společnosti je i rozmazlenost 

přebytkem. Tedy my sami. 

Otázka: Situace, kterou popisujete asi není jen problémem ČR…  

Není. Je to pochopitelně upravené do našich podmínek. Spojování nátlaku na vybrané oblasti 

velkovýrobního a moderního zemědělství s tzv. klimatickou krizí a nyní již veřejně i s „Great Resetem“, 

mediální snaha o určité vymývání mozků obyvatel, uživatelů sociálních sítí, infiltraci školství (už nejen 

vysokých škol, ale i malých dětí), to je v západní společnosti koordinované. Naší výhodou nyní je, že 

jsme (bohužel) zažili socialismus a starší generace je stále citlivá na polopravdy a dezinformace. Mezi 

nevýhody patří např. že většina velkoobchodů není v českém vlastnictví, nebo že plánovitá snaha EU 

podvázat si zemědělce, politiky a státy dotacemi padá na úrodnou půdu. Kdo bere, poslouchá, veřejně 

nekritizuje. Na druhou stranu je celý systém EU postaven tak, aby se „brát“ muselo. Slyšíme o nutných 

regulacích: “protože svobodný trh nefunguje“. Ono je to jinak. Svobodný trh nemůže fungovat, 

protože je znásilněný regulacemi a dotacemi. To, čeho jsme svědky, je jakýsi socialistický kapitalismus. 

Čím více je regulací a nařízení, tím více se hledají cesty, jak je obcházet, vytváří se prostor pro korupci. 

Když víte, za co se vyrobí a zpeněží litr mléka u nás, kde je jedna z nejvyšších užitkovostí v Evropě a 

nejnižších cen za mléko pro farmáře, tak si neumíte vysvětlit např. akční cenu másla např. z Německa, 

v jimi vlastněných supermarketech, jinak než skrytými podporami německých producentů, zpracovatelů 

či obchodníků. V rámci embarga na Rusko přišly naše firmy o odběratele. Země, které embargo 

prosadily, mezitím údajně na uvolněný trh Ruska dovážely své potraviny třetími cestami. Zároveň tam 

zakládaly zpracovatelský průmysl, ve spoluvlastnictví s Rusy, takže po embargu budou mít trh 

s potravinami již pod kontrolou. Férový trh je politické klišé.     

Po období propagování globalizace jsou najednou slyšet hlasy proti ní. U potravin je to ale po celou 

dobu stejné. Vše, co si dokážeme vyrobit ve srovnatelném množství, kvalitě a často za nižších nákladů 

doma, bychom měli co nejvíce produkovat a spotřebovávat u nás. Ten, kdo o tom ale do značné míry 

rozhoduje jsou zjednodušeně řečeno velkoobchody a zde taháme za kratší konec. Mnoho lidí se 

pochopitelně rozhoduje jen podle cen. Zdá se, že někteří považují za své živitele supermarkety a ne 

zemědělce, zatímco když se na někoho útočí, jsou to zpravidla zemědělci či zpracovatelé. Nic proti 

dovozům produktů, které zde nevyrábíme či stejným, ale vyrobeným v lepší kvalitě či bez skrytých 

dotací. Pokud ale někdo namítne, že se dá vše dovézt, tak si neuvědomuje, že zemědělství má nejen 

úlohu producenta potravin, ale i údržby půdy a péče o krajinu, sociální atd. To, že je ČR podle nás 

Čechů „zahrádka Evropy“, je do velké míry i zásluhou zemědělců. I ta řepka je krásná, pokud je v rámci 

správného osevního postupu a nejen proto, že je preferovanou, tzv. ekologickou komoditou, a díky 

subvencovaným cenám pro řadu podniků ekonomickou nutností. 

- co by se asi stalo s poli, pokud zlikvidujeme naše velkovýrobní zemědělství? Chvíli bude řada polí 

ladem (dnes se za to dokonce platí a novodobí „prodavači deště a iluzí“ již chystají „emisní odpustky“ 

pro zemědělce), rozšíří se dočasně plevel a pak postupně nastoupí především zahraniční majitelé 

(zemědělci?), kteří budou mít k půdě v ČR těžko vřelejší vztah než domácí lidé (včetně kritizovaných 

největších podniků). Za to, pokud nechtějí na zemědělství prodělávat, použijí nutně podobné výrobní 

postupy. Koupí to, aby podnikali za účelem zisku a jinak než moderními technologiemi a intenzivně ho 

při výše popsaném stavu nelze dosáhnout a přežít. Představa, že si velké půdní celky rozdělí davy Čechů, 

toužících pracovat v zemědělství, je k smíchu.  



- na světě přibylo za pár desetiletí přes 2 miliardy lidí a do roku 2050 nás bude přes 10 miliard. Pokud 

má rozvinutý svět tento počet lidí uživit bez velkých sociálních otřesů, musí se moderní zemědělství 

rozvíjet i nadále tak rychle, jako dosud. V oblastech mimo Evropu a severní Ameriku má stále obrovské 

rezervy a velkou ztrátovost. Volební programy politiků slibují dostatek cenově dostupných potravin pro 

všechny. Tak ať nechají zemědělce svobodně pracovat, protože nikdo jiný svět neuživí a nikdo jiný jim 

nezajistí sociální smír. Farmáři nepotřebují dotace a regulace, jen volné ruce a úctu. Nikdo nerozumí 

zemědělství tak, jako praktičtí zemědělci. Jen mají tolik práce, že není čas surfovat na sociálních 

sítích, sledovat co se o nich píše, reagovat na útoky. Teorie Billa Gatese o tom, že „zanedlouho uživíme 

lidstvo masem z Petriho misek, a navíc tím vyřešíme problém s kravami a hnojem“      , nestojí ani za 

komentář. Ale škodí u většinové nezemědělské populace. Musíme ale městskému, a hlavně mladému 

obyvatelstvu vysvětlovat, že kdybychom přistoupili na myšlenku umělého masa, „problém s kravami a 

hnojem“ naopak vytvoříme. Statková hnojiva jsou produktem statkových zvířat a ani veganům a 

vegetariánům by neprospělo, kdyby se na polích hospodařilo bez nich. Zákonitě by dostala větší prostor 

např. chemie. Moderní, dotované start-uppy na brouky a umělé maso mohou být opět doplňkem, ale 

populaci neuživí. Už podstata jejich propagace je postavena na řadě nepravdivých tvrzení (škodlivost 

krav metanem, kvalitativní totožnost s pravým masem atd.).  

- přežvýkavci jsou, potvrzeno staletími přirozeného vývoje lidstva, nenahraditelní. Mj. tím, že jako 

jediní pro nás vytvářejí ve velkém bílkovinu živočišného původu spásáním jinak neobdělavatelných a 

lidmi špatně využitelných půd.  Málokdo z veřejnosti ví, že z povrchu zeměkoule tvoří půda jen jednu 

čtvrtinu. Z toho ale jen třetina té čtvrtiny je zemědělsky využitelná půda (8.3 % z povrchu zeměkoule) a 

stále jí ubývá. A z této třetiny jen cca další třetina (cca 2.8 % z povrchu zeměkoule) je orná půda. 

Zbývající dvě třetiny (5.5 % zemského povrchu) jsou zemědělsky neobdělávatelné (sucho, nedostupnost) 

půdy a jen díky přežvýkavcům (např. skot, ovce) jsme schopni ji využívat právě k produkci potravin. 

Obecně rozšiřované nesmysly o škodlivosti příspěvku krav k množství metanu v atmosféře jsou 

dávno odborně vyvráceny, přesto je média stále opakují. Za této situace je nutné, aby každý 

v zemědělství uměl podobné výmysly vyvrátit. O to se programově snažíme.           

Otázka: Jste tedy zastáncem velkých zemědělských podniků? 

Ne. Jsem zastáncem moderního zemědělství s minimem regulací. Stačí veterinární a hygienická 

kontrola, v ČR na výborné úrovni. Dobré, průměrné a špatné zemědělce najdeme mezi malými, stejně 

jako velkými zemědělci. Bylo by ideální, aby každý podnik u nás, bez ohledu na velikost, byl rodinou 

farmou či společností na vlastní půdě, protože tehdy by byla největší záruka, že se pracuje nejen 

maximálně efektivně, ale i šetrně. Ubylo by i korupce, protože jednáte-li přímo s majitelem, ztrácí smysl. 

Bylo by ale i ideální, aby byla průměrná plocha těchto farem co největší, protože k tomu, abyste si 

mohli pořídit ty nejmodernější a nejdražší technologie, nahradit chybějící lidi, potřebujete dostatečně 

velkou farmu. Budoucnost, z pohledu obživy lidstva, patří jednoznačně větším farmám 

s nejmodernějšími technologiemi, špičkovým managementem, robotizací při dojení, krmení atd. 

Podle projekcí v USA bude do budoucna např. na mléčné farmě téměř vše řídit a dělat technika a lidé 

budou jen v několika pozicích – řídící manažeři u počítačů a kombinace specialisty 

„veterinář/reprodukční technik“. Vzroste význam u nás za socialismu oprávněně zprofanovaných 

kooperací, společných skladovatelů, sklizňových služeb atd. Podle nejnovějších odborných výstupů 

(Louise Lerner, taxonomy/term/49911, 22.7.2021, „University Chicago led research could yield 

increased food production, boost drought tolerance“) byla ověřena metoda manipulace RNA u rostlin, 

která má potenciál zvýšit bez jakéhokoliv dalšího vlivu výnosnost plodin (odzkoušeno u rýže a brambor) 

o 50 %. Upravené plodiny jsou větší hmotou, navíc mají delší kořenový systém (lepší hospodaření 

s vodou…), lepší toleranci k tepelnému stresu a vyšší parametry výtěžnosti z fotosyntézy. Metoda je 

aplikovatelná na všechny rostliny a její součástí nejsou žádné chemické markery. Toto je budoucnost 

zemědělství a příklad způsobu, jak uživit zatím razantně rostoucí populaci planety.        

Otázka: Sami zemědělci tedy dělají vše dobře a kritika není na místě? 

Všichni máme rezervy. Vše se dá dělat vždy ještě lépe a bude se dělat lépe, aby se ekonomicky přežilo. 

Pokud do toho nebudeme uměle zasahovat. K dispozici bude stále lepší genetický materiál, kde už u 

skotu dlouho nejde jen o „více mléka či masa“, ale o „více mléka a masa ze zdravějších, plodnějších a 



více dlouhověkých krav“. Blíží se např. šlechtění na odolnost proti tepelnému stresu. K tomu je nutné 

další kolo přestaveb farem, nejen pro krávy, ale i pro telata a jalovice. Stájí s minimem lidské obsluhy 

a maximem welfare pro zvířata, jak to vidíme už řadu let v USA. Výživa bude stále více na úrovni 

mikrobiomu, stejně jako třeba péče o mléčnou žlázu. Technika už dnes umí hlídat zdravotní stav a 

kondici, odezvu na změny krmné dávky, tělesnou teplotu, kvalitu mléka, načasování inseminace, 

přihrnovat krmení, třídit zvířata apod. a její funkce budou přibývat. Vše se ale musí posouvat dopředu 

postupně, přirozeným vývojem a ne skokově resety. Je k tomu potřeba i kapitál. Proto je klíčem, při 

předpokladu dodržování rozumných pravidel chování k životnímu prostředí, ekonomická efektivita, a 

ne jiné aspekty. Čím bohatší je společnost a jednotlivci, tím více investují do životního prostředí. Ze 

svého. Zatímco různí dobrodějové mají tisíce nápadů, jak vše řešit z cizích peněz…. 

U nás v ČR stojíme bohužel rovněž před náročným obdobím generační výměny vedení podniků. 

Pokračuje „boj o vlastnictví půdy“, na které se hospodaří. Bylo by ideální hospodařit na 100 % vlastní 

půdy, ale zemědělství není zdaleka tak ziskové, aby si ji mohli farmáři dokoupit, a to i v zahraničí. Do 

hry u nás stále více vstupují právníci, zastupující často anonymní majitele a snažící se ovládnout 

lukrativní české podniky. Je otázkou, jaké peníze a odkud za tím stojí, ale pro farmáře je to další hrozba 

a náklad to ustát. Různá politická nařízení, často z EU, komplikují a prodražují každodenní práci. Každý 

podnik má ale současně vlastní rezervy a spoustu oblastí, kam by bylo potřeba investovat.  

Otázka: Jak z toho ven? 

Klíčovou pro budoucnost je vždy právě ta mladá a nejmladší generace. S tou je nutné pracovat jejími 

komunikačními prostředky, najít a zaplatit mladé profesionální a charismatické řečníky a 

komunikátory na sítích, jít do škol. Na úrovni vesnice pak dělat maximum pro každodenní dobré 

vztahy se spoluobčany. Ukazovat dětem proč a jak se se zvířaty pracuje, předejít pozdější infiltraci 

ve školách. Stejně tak je nutné investovat do lepšího image zemědělců, jako živitelů lidstva. Pomáhat 

minimalizovat ztráty na potravinách. Kdyby se denně neznehodnotilo tolik potravin, co se zničí 

v domácnostech, restauracích, jídelnách apod. (tedy ne v zemědělství…), byli bychom i s potřebou 

vyrobeného množství potravin jinde. Je to stále o zdravém selském rozumu, ale tím uvažují zemědělci, 

zatímco druhá strana přešla na masírování veřejnosti přes sociální sítě a média.     

Čím méně je zemědělců, tím důležitější je jednota. Je důležité, aby se zapojili všichni. V roce 1948 

pracovalo v zemědělství ČSR 1.3 milionu lidí (9.5 % obyvatel). V roce 2000 už jen 173 tis. (1.7 %), v roce 

2020 jsme na 101 tis. (0.9 %). Voličsky zcela nezajímavá skupina. O to více musí být schopna upozornit 

společnost na to, co pro ni dělá a co nastane, pokud to dělat nebude. Ne vše se dá dovézt a půda se 

sama obhospodařovat nebude. Doma máme celou produkci pod svým kvalitativním dohledem a i 

tzv. uhlíková stopa, pokud bych tuto teorii bez výhrad přijal, je nižší. Slouží to též jako nárazník před 

ovládnutím cenové politiky potravin. Neustále trestuhodně ubývá zemědělské půdy. Průměrný věk 

zemědělců stále roste a image o zemědělství, vytvářený nezemědělci, mladé lidi od práce v zemědělství 

odrazuje. To je třeba změnit. Vysoké školy zemědělského směru bohužel slouží řadě studentů jen 

k několikaletému prodloužení mládí, do praxe jde absolventů minimum. Školám to nevadí, jde jim o to 

nabrat co nejvíce studentů, i proto, že nejsou placeny i od počtu odborníků do praxe.  

OTÁZKA: Na závěr – jak na to konkrétněji? 

 Je důležitá aktivita na všech úrovních. Od ošetřovatele, přes předsedy podniků, po šéfy komory atd. 

- je dobře aby zemědělství hájil ministr a představitelé zájmových organizací (jsou za to i placeni), 

ale to nestačí, tím spíše že probíhá politická „válka“ mezi premiérem a opozicí. V rámci boje 

padají věty, které jsou zcela nepravdivé, škodí celému zemědělství, dehonestují ho, dělají 

neatraktivním. Je tristní sledovat, jak špatně hájí naše zemědělce někteří politici 

v Europarlamentu. Je otázkou proč.  

-  

- většina těch, co veřejně vystupují v médiích za zemědělství, jsou lidé starší generace. Vědí, o 

čem mluví, jsou odborníky a dělají, co umí, ale obávám se, že si neuvědomují, že mluví jen sami 

k svým. My ale musíme přesvědčit mladé lidi. Aby si argumenty vůbec poslechli. Musí k nim 

promluvit jejich vrstevníci, profesionální mediátoři, vystoupení musí být charismatické, 



zaujmout vtipem, být v těch komunikačních médiích, které mladá generace používá. To 

považuji za naprosto klíčové.  Ne TV, rozhlas atd., ale facebook, youtube, twitter atd…   

-  

- je nutné dostat mezi městské obyvatele „příběhy o živitelích národa“, kteří vstávají celý rok 

ve 4 hodiny ráno, aby se postarali o zvířata tak, jako nikdo jiný. Neexistuje snad farmář, který 

by nežil pro svá zvířata, neměl je rád, snažil by se jim ubližovat apod. Tomu, co zvířata 

potřebují, rozumí on, ne média či naivní lidé, kterým asi nikdo dodnes nevysvětlil rozdíl mezi 

člověkem, zvířetem a hospodářským zvířetem. Kolik těžké práce předchozích generací, jakou 

oni sami nikdy nezažijí, je za tím, aby si mohli dopřát denně svoji masitou či bezmasou stravu. 

Ne lži typu: „čokoláda ze zdravého mléka, protože mléko je jen z malých farem“, ale propagace 

v duchu „produkt z mléka od našich českých krav, o které pečujeme 365 dní v roce, jak nejlépe 

umíme, za svou práci ručíme, jsme kontrolováni a mléko od našich krav je to nejlepší, co si 

můžete dopřát. Naše dovolená? Co to je?“  

-  

- Každý soukromý farmář i majitel podniku musí co nejlépe vycházet se svým okolím. Hluk, 

prašnost, odér ze zvířat, mouchy atd. Všichni se snaží tyto projevy minimalizovat, ale zcela bez 

nich nejde. O to více se musí investovat do komunikace s okolím. Na druhou stranu je nutné se 

ostře vymezit vůči snahám různých přistěhovalců z měst na venkov, kteří by zemědělce 

nejraději zrušili. Na venkově je doma zemědělec, který vše, co dělá, dělá proto, že to je nutná 

součást práce a jinak to nejde. Nafta spotřebovaná při polních pracích není totéž, co nafta pro 

projížďku na čtyřkolkách apod. Přesto, že by si měly obě strany vycházet vstříc, přednost má 

farmář. 

-     

- každý, kdo pracuje v zemědělství, je v každodenním kontaktu s nezemědělci. O to důležitější 

je, aby uměl obhájit, co a proč ve své práci dělá, že má za svou práci čisté svědomí, že je na 

ni hrdý. K tomu je ale potřeba zaměstnance vést, proškolit, poskytnout jim argumenty, ale i se 

o ně postarat a honorovat tak, aby se necítili jako „páté kolo u vozu“ a nešli ve skutečnosti proti 

svému oboru, nestyděli se za něj. Jejich práce je dřina nezbytná proto, aby měl národ co jíst a 

mohl jezdit na upravený venkov. Biodiverzity je jistě potřeba, ale na rozdíl od obilí, ovoce, 

zeleniny, mléka a masa se jí nenajíme. Což neznamená, že se zemědělec nemá chovat k přírodě 

šetrně a pokud se nechová, může má být postihován…  

-  

- již před několika lety jsme si v USA všimli, že už nás nenechají při exkurzích farem chodit si po 

farmě, jak chceme či kamkoliv vstoupit bez dovolení. Vybudovali přijímací místnosti, kde nám 

promítnou o jejich farmě dokumenty a odpoví na otázky, každého pohostí produkty z vlastní 

farmy, ale tím to končí. Dříve jsme si prohlédli všechno, ale chápeme to, protože to zneužili 

různá rádoby bojovníci proti tzv. trápení zvířat a udělali jim umělé problémy. To, že 

k zemědělství patří v určité míře i např. úhyny zvířat, aktivisté nechápou. Dnešní technikou lze 

zmanipulovat cokoliv. Takže je nutné i u nás zamezit vstupu nepovolaných osob a právně 

podchytit ty zaměstnance či brigádníky, kteří by cokoliv z farmy následně poskytli k zneužití.   

 

Můžeme a musíme se o odborné a každodenní věci hádat uvnitř oboru, ale nemáme šanci obstát, pokud 

nebude zemědělství táhnout za jeden provaz. Pokud na něj nebudeme hrdí. K tomu je potřeba čisté 

svědomí. Pokud ale dělá někdo něco proti pravidlům, jsou tu od toho zákony. Dopustili jsme, že tak 

společensky významný obor, s tak malým počtem lidí v něm, je společensky nedoceněn a čeká nás 

dlouhá cesta to napravit. Nikdo ta za nás neudělá a čas běží. 

 

Ing. Vladimír Novotný 


