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Úvod  

 
Agroekologie a související ekologicky šetrný zemědělsko-potravinářský průmysl představují změnu 
paradigmatu pro zemědělství a potravinářství s cílem bojovat proti změně klimatu, obnovit ekosystémy a 
chránit vodu, půdu a všechny ostatní zdroje, na nichž závisí zemědělská produkce. Zemědělci, kteří se zaváží 
přehodnotit své postupy a vztah k ekosystému, by měli být povzbuzováni. Snížení chemických vstupů, 
zavedení větší rozmanitosti do střídání plodin a šetrného zemědělství a zachování biologické rozmanitosti 
jsou kroky k agroekologické transformaci všech zemědělských podniků v Evropě. 
 
Mnoho podniků praktikuje ekologické zemědělství nebo při výrobě používá jiné ekologické metody, které 
nejsou kryty národní značkou nebo značkou EU. Lze zavést rozmanité režimy podpory, které podpoří 
malovýrobu šetrnou k životnímu prostředí a podpoří její ekonomickou životaschopnost. Krátké dodavatelské 
řetězce přímo spojující spotřebitele a výrobce umožňují ziskovost a budování přidané hodnoty těchto malých 
výrobců. Systémy správy místního zboží, jako jsou regionální značky, sdružují různé subjekty, zajišťují kvalitu 
a podporují používání místních produktů. 
 
Je často zpochybňováno,, zda agroekologie, místní řetězce a malovýroba potravin dokáží uživit obyvatele 
celého světa. Nedávná práce Institutu pro udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy (IDDRI) ukazuje, že v Evropě 
bude možné do roku 2050 nasytit veškerou evropskou populaci postupnou agroekologickou transformací s 
cílem nulových emisí uhlíku. 
 
Tato příručka představuje různé přístupy a modely uplatňované v zemích V4 a Moldavsku. Je součástí 
projektu, jehož cílem bylo zlepšit znalosti a budovat kapacity malých zemědělských a potravinářských 
podniků pro uplatňování agroekologických zemědělských metod a technologií pro výrobu inovativních, 
zdravých a ekologicky šetrných zemědělsko-potravinářských produktů..  
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Iniciativy v partnerských zemích 

 

Slovensko: Individuální přístupy k zahájení výroby šetrné k přírodě 
 
Přímý prodej - neboli "prodej ze dvora" zahrnuje prodej malých množství primárních produktů prvovýrobci. 
Na zemědělce se nevztahují přísné hygienické předpisy Evropské unie, nemohou však prodávat jen tak něco. 
I taková prodejní zařízení a farmy mají povinnosti a musí se například registrovat a být kontrolovány 
veterinární a potravinovou správou. Jak ukazují následující příklady ze Slovenska, zdravé a hodnotné 
potraviny lze připravovat doma nebo v malé firmě a prodávat "ze dvora". 
 
Berta Stašková 
Pochází z města, ale před 15 lety se přestěhovala za svým manželem na venkov, kde vlastní 5 hektarů luk a 
2 hektary lesa. Jako lesníci, jejichž život je velmi úzce spjat s přírodou, se rozhodli obhospodařovat okolní 
louky přírodě blízkým způsobem a využívat je citlivě a udržitelně. Část luk je ve stavu neposečené medonosné 
louky, která poskytuje pastvu jejich včelám, ale je také zdrojem mnoha druhů léčivých rostlin. V dalších 
částech pěstují různé plodiny a léčivé rostliny. 
 

Po několika letech výroby pro svou rodinu, blízké a přátele se Berta 
Stašková v roce 2019 zaregistrovala jako oficiální dvorní prodejce. Vyrábí 
sirupy z bylinek a ovoce, džemy a marmelády, sušené bylinné směsi, ovocné 
a zeleninové šťávy. Sortiment výrobků není vždy stejný, závisí na úrodě v 
daném roce. 
 
Své produkty nabízejí k prodeji přímo na svém "dvorku", což však není příliš 
efektivní, protože žijí na místě téměř odříznutém od rušného života, bez 
častého pohybu potenciálních kupujících. Tato nevýhoda se však stala jejich 
konkurenční výhodou, protože prodávají své produkty bez použití 
pesticidů, přestože nemají oficiální označení ekologické produkce. 
 
 

Berta Stašková prodává své výrobky na různých trzích, což slouží také jako dobrý marketingový nástroj. 
Zákazníci ji pak mohou snadno najít díky kontaktním údajům na každé etiketě. Po domluvě pak doručuje 
objednávky přímo zákazníkům domů. Může se to zdát složité a neefektivní, ale funguje to. 

 
 

Berta Stašková natrhu  
Photo: (archív Berta Stašková) 

Produkty Berty 
Staškové - 
bylinné soli, 
ovocné sirupy, 
rajčatová 
šťáva Foto: 
archív Berta 
Stašková) 
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Andrej Homola 
Je představitelem čtvrté generace bylinkářů, součástí malé rodinné firmy, která vyrábí tinktury a čaje z 
léčivých rostlin pěstovaných v bio kvalitě na vlastní ekofarmě Odorica u Levoče.  
 
Andrej Franko, zakladatel společnosti, se celý život zabývá sběrem, pěstováním a zpracováním léčivých 
rostlin, zejména adaptogenů. Když po roce 1989 odešel do důchodu a získal pozemky svých rodičů Anny a 
Jána Frankových, rozhodl se vrátit na malé hospodářství Odorica, kde se narodil.  Vytvořil vlastní receptury 
na zpracování léčivých rostlin a se svou dcerou Zuzanou Homolovou založil v roce 1993 společnost AFRA. 
 

Od roku 1996 je společnost registrována 
v systému kontrolované ekologické 
zemědělské produkce a je držitelem 
certifikátů BIO pro pěstování 
bioproduktů i výrobu biopotravin. 
Zpočátku bylo možné zakoupit jejich 
výrobky pouze v jediné prodejně - 
Čajovně AFRA v Žilině Postupně se zájem 
zvyšoval a od roku 2006 začali dodávat 
své zboží i do dalších prodejen, čajoven a 
lékáren po celém Slovensku. Postupem 
času se jejich výrobky rozšířily a zahrnují 
také polštáře plněné bylinkami. 

 
Způsob pěstování a zpracování léčivých rostlin se dodnes nezměnil. Od semínka po dospělou rostlinu, přes 
sklizeň, zpracování až po konečné označení se na procesu podílejí pouze 2-3 lidé, což zaručuje nejvyšší kvalitu 
jejich produktů. Všechny výrobky jsou uváděny na trh se souhlasem Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské 
republiky. 
 

Kromě pěstování léčivých rostlin se na farmě 
Odorica pěstuje také mangalice. Společně se 
svou matkou Zuzanou Homolovou pořádají 
každoroční eko-tábor, kde se účastníci 
podílejí na každodenním životě farmy a 
každý den mají aktivity zaměřené na 
poznávání přírody, ekologii, recyklaci, 
výrobu různých předmětů, jako jsou 
magnetky, origami a různé další zajímavosti. 

Andrej Homola na trhu (Foto: archív Andrej Homola) 

Zuzana Homolová mezi bylinkami na farmě 
Odorica (Foto: archív Andrej Homola) 
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Česko: Zavedení regionální ochranné známky 
 
Bílé Karpaty jsou unikátní krajina na moravsko-slovenské hranici, neobyčejně pestrá a bohatá příroda s 
tisícem hektarů jedinečných květnatých luk s mohutnými solitérními duby, rozsáhlými lesními porosty i 
vápencovými bradly. Krajina se zachovalými prvky původního pasekářského osídlení, včetně lidových tradic 
a kultury. Mozaika lesů, luk, zahrad, kterou dotvářejí i zachované ovocné sady se starými odrůdami ovocných 
dřevin. 
 
Oblast Bílých Karpat byla v roce 1980 vyhlášena 
Chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1996 se stala také 
Biosférickou rezervací UNESCO. Její rozloha je 746,9 
km2 a rozkládá se v pásmu dlouhém přibližně 80 km. 
Zdejší bohatství rostlin a živočichů je dáno jednak 
zeměpisnou polohou – vyskytují se zde karpatské 
(horské) i panonské (teplomilné) prvky, ale především 
také šetrným způsobem hospodaření a pravidelným 
kosením nebo extenzivní pastvou. Vznik lučních 
společenstev CHKO Bílé Karpaty sahá až do neolitu, kdy 
člověk svou zemědělskou činností začal přizpůsobovat 
krajinu svým potřebám. Jedinečná podoba krajiny Bílých 
Karpat je vzácným dokladem toho, že lidské konání může spoluvytvářet cenné přírodní i kulturní hodnoty. 
Soužití zdejších lidí s přírodou může sloužit jako jeden z příkladů trvale udržitelného rozvoje.  
 
 Lidé, kteří si uvědomují obdivuhodnou pestrost zdejší přírody i živých tradic, založili v roce 1998 spolek 
Tradice Bílých Karpat s posláním zachování přírodního a kulturního dědictví tohoto regionu a jeho využití k 
trvale udržitelnému rozvoji. Tradice Bílých Karpat, z.s. je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických 
i právnických osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, které trvale rozvíjejí tradiční 
zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat. Od svého vzniku se spolek snaží rozvíjet ovocnářství s cílem 
zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin. K tomu mapuje staré a krajové odrůdy, 

Jablečné sady a výroba jablečných moštů 
v Moštárně Hostětín  

(Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 

Venkovská krajina v Bílých Karpatech 
 (Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 



8 

zakládá tzv. genofondové sady a nové výsadby. Důležitou aktivitou je od roku 2000 zpracování místního 
ovoce, zejména výroba jablečných moštů v Moštárně Hostětín, s.r.o..  
 
ZO ČSOP Veronica je nevládní nezisková organizace, pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, která 
vznikla již v roce 1986 v Brně a od roku 1995 působí i v obci Hostětín, kde se podílela na realizaci projektů 
udržitelné obecní infrastruktury. Zde na praktických příkladech, realizovaných projektech a výsledcích jejich 
monitorování ukazuje, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím, spolu s ohleduplným hospodařením 
může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v 
poměrně odlehlých oblastech. ZO ČSOP Veronica je členem a jedním ze zakladatelů spolku Tradice Bílých 
Karpat. 
 
Regionální známka pro bělokarpatská řemesla a služby 
Tradice Bílých Karpat® je první přeshraniční ochranná známka ve střední 
Evropě, protože jsou jí označovány produkty jak na moravských, tak 
I slovenských Bílých Karpatech.  Podrobnosti naleznete na www.tradicebk.cz 
a www.tradiciebk.sk. Regionální značení pomáhá nejen výrobcům, ale 
i spotřebitelům, obyvatelům a celému regionu. Je to jedna z cest, jak 
zviditelnit venkovské regiony a podpořit rozvoj místní ekonomiky v oblastech, 
které jsou zajímavé svým přírodním a kulturním bohatstvím. 
 
Výrobky a služby s regionální značkou Tradice Bílých Karpat musí splnit řadu přesně stanovených 
kvalifikačních kritérií, jež jsou zaměřena především na tyto zásady: 
- Jedinečnost ve vztahu k Bílých Karpatům  
- Tradice výroby v regionu s podílem ruční práce 
- Kvalita a místní původ surovin 
- Šetrnost vůči životnímu prostředí 
- Provoz v regionu a podpora místní ekonomiky 
 
Regionální značka je určena všem producentům, 
zemědělcům, řemeslníkům, firmám a jejich 
výrobkům i službám z oblasti Bílých Karpat. 
Zákazníkům a spotřebitelům je zárukou ověřené 
kvality, které musí každý výrobek chráněný touto 
značkou dosahovat.  
 
 V současné době je 44 držitelů regionální značky 
Tradice Bílých Karpat na české (moravské) straně 
a 18 držitelů na slovenské straně hranice 
(Moravian) side and 18 holders on the Slovak side 
of the border.  

 

Products bearing the Tradition of the White Carpathians® regional trademark 
(Foto: archív ZO ČSOP Veronica) 
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Co regionální značka přináší: 
- Pomáhá producentům z oblasti Bílých Karpat při propagaci jejich výrobků i služeb. 
- Posiluje konkurenceschopnost výrobků a služeb a jejich uplatnění na trhu. 
- Podporuje výrobce, kteří přispívají k hospodářskému oživení zdejšího kraje a napomáhají obnově 

regionálního trhu. 
- Zájem o místní výrobky podporuje rozvoj zanikajících řemesel a dovedností. 
- Regionální výroba hraje významnou roli při záchraně krajových odrůd a plemen. Příkladem jsou 

hostětínské jablečné mošty z jablek, tradičně pěstovaných v oblasti Bílých Karpat.  
- Rozrůstá se podíl místních potravin v biokvalitě, jejichž výroba je šetrná k životnímu prostředí. 
- Regionální výroba, pěstování či zpracování zemědělských produktů pomáhá životnímu prostředí,  protože 

výrobky necestují tisíce kilometrů.  
- Zákazníkům zaručuje splnění nadstandardních podmínek a kritérií udělování značky. 
- Zákazník má díky krátkým distribučním cestám větší záruku „čerstvosti“. 
- Zákazník může vidět, jak daný výrobek vzniká - spolek pořádá dny otevřených dveří, farmářské dny, 

exkurze, ukázky výroby, osvětové akce.  
- Výroba pro regionální trh je jedinečná - ve většině případů se nejedná o velkovýrobu. 
- Posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem, podněcuje zapojení obyvatel do dění v regionu 

a zprostředkovává kontakty mezi výrobci a dalšími lokálními aktéry. 
- Podpora a propagace regionu – podpora turistiky, udržitelného cestovního ruchu, šetrného podnikání, 

regionálních tradic, podpora hospodaření a ochrany přírody a krajiny.  
- Podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují 

záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. 
 
Významnou událostí pro regionální značku i samotné držitele byla návštěva Prince Charlese v Hostětíně v 
dubnu 2010. Součástí této návštěvy byla též prohlídka řemeslného jarmarku držitelů regionální značky. 
Prince Charles si s každým z držitelů podal ruku a vyměnil pár slov. Z produktů byl nadšený a od držitelů si 
ještě další produkty kupoval, i když byly součástí daru, který při návštěvě dostal. 
 

Visit of Prince Charles to Hostětín  
(Photo: archive ZO ČSOP Veronica) 
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Maďarsko: Opatření na zlepšení půdy 
 
Experiment na zúrodnění půdy v Koppányvölgy 
 
Stav zdejšího půdního fondu  
Koppányvölgy se nachází v Jižním Zadunají, v kopcovité oblasti Vnější Somogy. Na strmých svazích kopců, 
původně pokrytých hnědou lesní půdou se sprašovým podložím, se obdělávané plochy v důsledku 
intenzivního orného zemědělství v posledních 40-50 letech změnily v neúrodnou půdu s velmi nízkým 
obsahem organické hmoty, což způsobilo rozsáhlou erozi. Na velké části území se eroze mírně zpomaluje až 
na zhutnělou, vysoce vápnitou vrstvu se špatnou propustností, která vytváří tzv. místní "bílou hlínu", jež 
maximalizuje povrchový odtok a brání infiltraci a která je rozsáhlá a minimálně produktivní. Ty se zpravidla 
vytvářejí na svazích nad inflexním bodem svahového profilu a v úsecích pod inflexním bodem zhoršují erozi 
půdy v důsledku efektu urychlení odtoku. 
 

 
Změna klimatu obvykle zvyšuje četnost klimatických extrémů (extrémní sucha, krátká období s vysokou 
intenzitou srážek) v důsledku zrychlujícího se hydrologického cyklu, takže adaptace na změnu klimatu by se 
měla přizpůsobit spíše extrémům než jednosměrné změně vzorců počasí. To je nejtěžší úkol, protože je třeba 
se připravit na oba extrémy, např. vodní bilanci, a to i současně.  
 
Nejedná se o lokální problém, ale o obecný problém v kopcovitých a hornatých oblastech země s písčitým 
podložím. V těchto oblastech je téměř nemožné rentabilně produkovat, v mnoha případech jen kvůli dotacím 
na půdu, ale stále více lidí opouští ornou půdu a nechává prostor spontánnímu růstu keřů (hlavně aliantů).  
Tato degradace se vyskytuje na naprosté většině z 1,6 milionu ha orné půdy v kopcích ohrožených erozí a její 
obhospodařování, zejména s ohledem na adaptační tlaky klimatických změn, je významným ekonomickým 
faktorem. Její aktuálnost a význam se odráží ve skutečnosti, že v současné době neexistuje žádný dohodnutý 
postup pro rekultivaci těchto "bílých půd" a že účetní a licenční pravidla pro rekultivaci nemotivují zemědělce 

Eroze půdy na svazích (Foto a ilustrace: Géza Gelencsér) 
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k provádění zásahů, které se dlouhodobě vyplatí. Další potíž spočívá v tom, že organické a anorganické 
materiály, které lze použít ke zlepšení půdy a které jsou dostupné a cenově přijatelné, jsou převážně 
odpadem (např. kaly z čistíren odpadních vod, dřevěný popel z elektráren), což velmi ztěžuje jejich využití. 
 
Obnova takto znehodnocené půdy je klíčová pro zachování konkurenceschopnosti a odolnosti dotčených 
regionů vůči klimatu. V těchto oblastech obvykle zcela chybí humusová svrchní vrstva půdy a bývalý podklad 
("vrstva C") nelze považovat za produktivní vrstvu, protože chybí humus a odumřelá organická hmota, které 
jsou zodpovědné za strukturu půdy a hospodaření s vodou, stejně jako půdní mikro-, mezo- a makrofauny. 
Obnova je založena na obnově těchto půdotvorných faktorů. 

 
Možnosti řešení a zvolený postup  
Téměř před deseti lety začali odborníci z rozvojového sdružení Vox Vallis studovat faktory životního 
prostředí, zejména degradaci půdy, které výrazně snižují místní agroekopotenciál. Řešením by samozřejmě 
mohla být změna způsobu hospodaření, z níž by nejvýhodnější bylo vytvoření trvalých travních porostů, ale 
to není vzhledem k útlumu chovu hospodářských zvířat reálný cíl. Pro efektivní výsadbu plantáží nebo lesů 
by bylo rovněž nutné předchozí zlepšení půdy. S ohledem na klimatické změny je také cílem zvýšit obsah C v 
půdě těchto oblastí a zvýšit jejich schopnost absorbovat a zadržovat více dešťové vody. 
 
K vyřešení tohoto problému vyvinuli odborníci sdružení novou inovativní metodu zlepšování půdy, která 
spočívá v tom, že se na půdě po dobu dvou po sobě následujících let vytvoří vrstva biomasy s použitím 
následujících materiálů a její rotace pod obvyklou hloubkou orby: 
- velké dŕevné štěpky (fytomasy a dendromasy) z bezprostředního okolí opravovaných polí, většinou z 

obnovy katastrálních hranic, nebo z blízkých spontánně zalesněných polí, lokálně sklizených a 
štěpkovaných a větší hmoty; 

- vrstva vytvořená mulčováním plodin na zelené hnojení, aby se vytvořila větší zelená hmota; 
- vrstva slámy; 
- kultury mikroorganismů (půdní biologické přípravky, půdní kondicionéry) k zajištění správného příjmu 

biomasy. 
 

spraš spraš 
 

vybělená půda původní půda 

Degradace půdy na svažité orné půdě (Ilustrace: Géza Gelencsér) 
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Takto vytvořené vrstvy biomasy jsou v půdě obraceny pomocí hlubokého rotačního nástroje (rigolového 
pluhu) v hloubce přibližně 70 cm v prvním roce a ve druhém roce v hloubce 40 až 50 cm.. 
 
 

 
Změněná struktura půdy bude schopna účinněji absorbovat a zadržovat dešťovou vodu a vázat živiny, které 
jsou následně aplikovány. Biomasa, zejména lesní dřevní štěpka, je bohatá na houby a další mikroorganismy 
a působí jako roubovací prostředek, který oživuje a znovu osidluje půdu. Kromě toho tato metoda vede k 
trvalému zachycení přibližně 12-15 tun uhlíku na hektar v půdě. To vzhledem k tomu, že původní obsah 
uhlíku v půdě je cca 40 t/ha a současný obsah ve sprašovém podloží se blíží 0 t/ha, je významný výsledek. 
 
Průběh projektu na zlepšení půdy  
Doba trvání projektu je 36 měsíců. Na základě měření a znalosti lokality bylo vytipováno 10 ha již extrémně 
erodované půdy, na které byly založeny 4 pozemky o rozloze 0,25 ha s ochranným pásmem. Jedna z ploch 
slouží jako kontrolní a není na ní prováděno žádné ošetření, na zbývajících 3 plochách jsou prováděny různé 
varianty ošetření. Na základě výsledků dvou vegetačních období bude vybráno nejúčinnější ošetření pro 
zlepšení půdy. Bude se přihlížet nejen k výnosu plodin, ale také se budou sledovat rozdíly ve fotosyntetické 
aktivitě v různých fenofázích pomocí dálkového průzkumu Země (snímkování RGB a NDVI kamerou dronu). 
 
Rok 1: 
- příprava plánu odběru vzorků a měření; 
- výběr pozemků pro testování metody zlepšování půdy; 
- identifikace míst produkce dendromasy a fytomasy; 
- určení půdních typů a půdních podmínek, které se mají použít; 
- výsev zelených bylin; 
- mulčování zeleným hnojivem; 
- příprava, přeprava, ukládání a rozmetání dřevní štěpky (fytomasy a dendromasy);  
- rozmetání mikrobiologických a jiných přísad; 
- min. 70 cm hluboké, rovné obracení; 
- kontrolní testy; 
- výsev podzimních obilovin. 
 

Sanace půdy rok 1 a rok 2 (Ilustrace: Géza Gelencsér) 

vrstva dřevní štěpky 

mulčovací vrstva se zeleným hnojivem 
vrstva dřevní štěpky 

mulčovací vrstva se zeleným hnojivem 

Sanace půdy ROK 1 Sanace půdy ROK 2 

-80 cm -50 cm 
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Rok 2: 
- kontrolní měření (půda, fotosyntetická aktivita); 
- sklizeň, po níž následuje výsev zeleného hnojiva; 
- podzimní mulčování; 
- příprava dřevní štěpky (fito a dendromasy), přeprava, ukládání, rozmetání; 
- přidávání mikrobiologických přísad a vyluhování; 
- min. 50 cm hluboké řádkové střídání. 
 
Rok 3: 
- výsev kukuřice na jaře; 
- kontrolní měření (půda, fotosyntetická aktivita); 
- sklizeň, kontrolní měření a hodnocení. 
 
Přímé účinky projektu - obnova produktivity erodovaných svahů s extrémně nízkou produktivitou 
prostřednictvím vývoje nové metody zlepšování půdy - jsou obzvláště důležité pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Zmírňující účinek spočívá ve významné sekvestraci uhlíku v půdě, a to jak 
díky méně rozložitelné dřevní hmotě dendromasy vnesené do hlubších vrstev, tak díky zvýšené biologické 
aktivitě vyplývající ze zvýšené odolnosti a regenerace půdy v důsledku dalších vstupů (zelené hnojení, 
mikrobiální kondicionéry). Důležitým efektem je i to, že porosty využívané pro zástavbu jsou převážně z 
místních druhů (Alianthus, Acer negundo atd.), které nejsou vhodné pro zpracování dřeva a nevyžadují 
značné náklady na dopravu (energii). Kromě toho na rozdíl od jiné v současnosti oblíbené alternativy využití, 
tj. těžby pro spalování v elektrárnách, vede tato forma využití k trvalé sekvestraci uhlíku. 
 
Může zvýšit odolnost zemědělství v dané oblasti vůči klimatu tím, že zlepší infiltraci a zadržování dešťové 
vody, sníží erozi půdy, rozptýlené zatížení povrchových vod živinami a znečištění pesticidy. Závislost zlepšené 
orné půdy na povětrnostních podmínkách se výrazně snižuje, a to především díky výrazně lepší vodní bilanci, 
která je výsledkem zlepšené struktury půdy a zvýšeného obsahu organické hmoty. To se stává pro zemědělce 
velmi důležitým při stále častějších extrémních projevech počasí (extrémní intenzita srážek, sucho, teplotní 
šoky atd.). Pro zvýšení pozitivních účinků je vhodné na zlepšených plochách uplatňovat ekologicky šetrné 
pěstitelské techniky, zejména kombinované používání zeleného hnojení a mulčování může přinést dobré 
výsledky díky zachování půdní vlhkosti a biologické aktivity. 
 
 
 

Ilustračné foto: archív Koppányvölgy Nature Park 
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Polsko: inspirativní iniciativa - středně velké přírodní zemědělství 
 
Tři vojvodství, jejichž východní hranice jsou zároveň hranicí Polska, jsou vnímána jako země konzervativních 
lidí, pasivně vyčkávajících na vývoj událostí, označovaná poněkud pohrdavě jako "východní zeď". Je to 
tradiční zemědělský region, bez velkých průmyslových závodů, které znečišťují životní prostředí a hyzdí 
krajinu. Naopak je proslulá krásnými výhledy, houbařskými lesy a vynikající kuchyní. A příklad farmy a 
zpracovatelské a obchodní společnosti manželů Kurylukových dokazuje, že obyvatelé regionu jsou aktivní, 
inovativní a otevření světu.  
 
Ekologická produkce pro lidi a přírodu - příklad z východního Polska 
Robert Kuryluk je místní člověk z obce Holeszow, která se nachází nedaleko 
polských hranic s Běloruskem a Ukrajinou. Jako dvacetiletý převzal po smrti svého 
otce vedení hospodářství, přestože vystudoval lesnickou technickou školu. Jeho 
naturalistický přístup ho rychle přitáhl k ekologickému zemědělství: v roce 1996 
získal certifikát svazu ekologických zemědělců EKOLAND jako jeden z nejmladších 
provozovatelů. 
 
Dlouho se potýkal se zemědělstvím na lehkých písčitých půdách, které vyžadovaly velké úsilí k dosažení 
uspokojivých výnosů, včetně pečlivého obdělávání a péče, a to nejen o žito a pohanku - symbol lehkých půd. 
Hodně čerstvé energie přinesla Monika Styczek - obyvatelka Varšavy, absolventka Varšavské zemědělské 
univerzity se specializací na ekologické zemědělství, která se po několika letech práce ve městech (mimo jiné 
v kanceláři Mezinárodní federace hnutí za ekologické zemědělství IFOAM) rozhodla přestěhovat na venkov 
a připojila se k Robertovi. 
 
Manželé Kurylukovi obhospodařují více než 30 hektarů, z toho 24 hektarů orné půdy, 4 hektary luk, 2 hektary 
vlastního lesa a malý domácí sad, mají také malé hejno nosnic, asi 30 kusů. Po několika letech společného 
hospodaření, kdy žili ve staré chalupě se svými dvěma dcerami, si postavili krásný dům ze dřeva s využitím 
energeticky úsporných technologií a ekologických řešení. Naplánovali také pokoje pro hosty a školicí 
místnost, protože Monika i Robert se věnují propagaci ekologického zemědělství a vzdělávacím aktivitám. 
Oba jsou aktivní v nevládních organizacích. 
 
Vlajkovou lodí farmy je pěstování dýní bez slupky, pro 
které bylo dokončeno specializované strojní vybavení: 
přesný secí stroj, specializované plečky, zařízení na 
tlačení dýní do řádků, sklízecí mlátička, myčka kamenů, 
sušárna, čistírna a balicí zařízení. Druhým stěžejním 
produktem je od roku 2014 kozlík lékařský (Valeriana 
officinalis), dvouletá rostlina, která vyžaduje značné 
množství ruční práce při pletí. Sušený kořen kozlíku 
lékařského se používá ve farmaceutickém průmyslu k 
extrakci kozlíku lékařského. Během pěstitelské sezóny 

Robert se svými dcerami (Foto: U. Soltysiak) 
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dávají Kurylukové práci několika lidem a využívají také učně z Ekologické lidové univerzity.  Mezi další plodiny, 
které na své certifikované ekologické farmě pěstují, patří červené ledvinky, špalda, žito, pohanka, seradella, 
lupina úzkolistá a oves.   
 
Podnikatelský duch Moniky Styczek-Kuryluk se projevil také 
založením podniku na farmě, který zpracovává suroviny z 
vlastní farmy Kuruluk i suroviny nakoupené od jiných 
ekologických zemědělců v regionu. Mnozí z nich se na 
Robertův popud rozhodli hospodařit ekologicky a ti, kteří jsou 
členy svazu EKOLAND, dostávají za své produkty dodatečnou 
prémii. Jako podnik v potravinářském průmyslu musela 
Moničina společnost řádně zřídit skladovací a balicí zařízení, 
aby získala souhlas státní hygienické inspekce s uvedením 
výrobků na trh.  
 
Od roku 2018 vyrábí cukrovinky z bio dýňového 
oleje a žitné a špaldové mouky, ale fyzické 
zpracování surovin zajišťují subdodavatelé. 
Sušený dýňový olej z farmy lisuje specializovaný 
certifikovaný zpracovatel v rakouském Štýrsku, 
které je tímto produktem proslulé po celé 
Evropě. Žitnou a špaldovou mouku a 
pohankovou krupici vyrábí mlýn v regionu, který 
- jménem Kurylukových - kontroluje AGRO BIO 
TEST (PL-EKO-07) - certifikační orgán, stejný, 
který kontroluje jejich farmu a obchodní 
společnost.   
 

Některé plodiny z farmy (především obilí) se prodávají 
dalším zpracovatelům ekologického zemědělství a balené 
produkty v maloobchodním balení - velkoobchodům a bio 
butikům. Některé produkty putují také k dodavatelům do 
zahraničí. Dobře se rozvíjí přímý prodej a spolupráce s 
potravinářskými družstvy, která propojují ekoproducenty s 
městskými spotřebiteli.  
 
Monika Styczek-Kuryluk a Robert Kuryluk se o svůj úspěch 
na trhu ekologického zemědělství zasloužili: díky tvrdé 
práci, vytrvalosti, otevřenosti inovacím a spolupráci a 
přesvědčení, že původní kvalita potravin začíná v půdě. 
 

Monika při práci 
 (Foto: archív rodiny Kuryluk) 

Monika a Robert a jejich řádkový plečkovač na traktoru 
(Foto: archív rodiny Kuryluk)  

Flagship products: spelt flour and                                    
pumpkin seed oil (Photo: U. Soltysiak) 
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Moldavsko: Inovativní start-up pro regionální rozvoj v zemědělsko-potravinářské výrobě 
 
Agropotravinářský podnikatelský incubator  
V letech 2020-2022 byl v Moldavsku v obci Riškova, asi 40 km od Kišiněva, s podporou slovenského Programu 
rozvojové spolupráce vybudován zemědělsko-potravinářský podnikatelský inkubátor (inkubátor AFB) se 
sdílenou kuchyní na výrobu zemědělsko-potravinářských produktů. Cílem bylo podpořit hospodářský růst 
Moldavska zlepšením podmínek pro rozvoj inovativních mikropodniků a malých zemědělsko-potravinářských 
podniků. Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj spolupracovalo se dvěma moldavskými organizacemi - 
nevládními organizacemi Katalyst a EcoVisio. Oba moldavští partneři měli již před projektem bohaté 
zkušenosti se systematickou odbornou prací na cílených tématech. 
 
Jádrem projektu bylo zřízení tzv. certifikované sdílené kuchyně (kterou projekt budoval doslova od základů, 
z rekonstrukce zdevastovaného původního vepřína) a vytvoření základní skupiny "uživatelů" inkubátoru, tj. 
6 nově založených začínajících a 26 podpořených, blížících se malých a mikropodniků. Vytvořením tohoto 
formátu vznikla také nová pracovní místa (14, z toho 11 pro "ohrožené skupiny - přednostně ženy”). 
 

 
  
 
 
 

 Kromě vytvoření fyzického 
prostoru (jehož součástí byla 
experimentální ekofarma 
umístěná v blízkosti společné 
kuchyně v lokalitě zvané Eco-
village, o kterou se staral 
partner projektu EcoVisio) 
byla důležitým momentem 
projektu jako ucelené 
koncepce inkubátoru školení, 
workshopy a poradenství pro 

malé a střední podniky 
zaměřené na budování kapacit a technologie zpracování potravin. Tato školení a koučování měla velmi 
praktický charakter a splňovala různé indikované požadavky, které moldavští partneři identifikovali v 
průzkumu před zahájením projektu. 
 
Cílová skupina (drobní zemědělsko-potravinářští podnikatelé nebo živnostníci, drobní zemědělci a 
zpracovatelé potravin, začínající podniky) byla před podáním žádosti o grant zapojena do rozsáhlého procesu 
hodnocení potřeb pomocí individuálních rozhovorů, v nichž byly zjišťovány obecné silné a slabé stránky 
začínajících podniků, jakož i konkrétní potřeby a zájmy týkající se školení a sdílených kuchyňských prostor, v 

Stav budoucí společné kuchyně před projektem (Foto: Iurie Popovici) 

...a stav v říjnu 2021 (Foto: Zuzana Jezerská) 
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kombinaci s online průzkumem zaměřeným na stanovení priorit a upřesnění konkrétních služeb 
poskytovaných podnikům potravinářským inkubátorem.  
 
Velký důraz byl kladen na environmentální aspekt všech aktivit v projektu, který byl nedílnou součástí všech 
plánovaných školení, stejně jako aktivit v inkubátoru a sdílené kuchyni. Průřezovými tématy, která byla plně 
realizována, byly také rovné příležitosti a podpora podnikatelek. 
 
Zkušenosti získané při realizaci projektu (např. se zastoupením žen) znamenaly ověření konceptu inkubátoru 
AFB a následně možnost jeho replikace v dalších regionech Moldavska (a případně i v dalších zemích). 
 
Vybudování sdílené kuchyně  
Model sdílené kuchyně, konkrétně v moldavském projektu, byl inspirován a prakticky "přenesen" z USA, kde 
má dlouhou tradici ("co-working kitchen space"). Tento model je již rozšířen v mnoha zemích, také v Evropě, 
např. ve Vídni (https://www.herd.wien/). V rozvojových zemích nebo zemích s nízkými příjmy je však třeba 
zvolit jiný přístup než v bohatších zemích s odlišným příjmovým kvocientem. 
 
a) Na začátku je důležité důkladně 
zmapovat situaci, ve které má budoucí 
inkubátor AFB působit, zejména pokud se 
nejedná o přímý požadavek místních 
zemědělců a/nebo podnikatelů. Jedná se 
zejména o situaci zemědělských činností, stav 
infrastruktury, strukturu a sociální složení jak 
obyvatelstva, tak stávajících malých a 
středních podniků či jednotlivých pěstitelů, 
jejich potřeby, omezení, kterým čelí. Často 
však již existuje jasné povědomí o potřebě 
změny, zemědělci si uvědomují, kde jsou 
nedostatky, a hledají řešení a pomoc. 
 
b) Inkubátor AFB musí nabízet konkrétní 
a praktická řešení, proto je třeba takový 
projekt vždy chápat jako iniciativu zdola 
nahoru. Opačný postup zkrátka dlouhodobě 
nefunguje. Jak ukazují zkušenosti, i v méně příznivém klimatu státní podpory lze inkubátor AFB rozvíjet; 
počáteční financování je však nezbytné. 
 
c) Nedílnou součástí inkubátoru AFB, tj. jeho materiální základny, je technické vybavení (za 
předpokladu, že je k dispozici prostor). Přístroje musí mít profesionální parametry a právě tyto vlastnosti 
zvyšují jejich cenu a činí je pro průměrný malý a střední podnik nedostupnými. Jejich případné použití 
(optimálně za mírný poplatek) přidává výrobkům na hodnotě a činí je konkurenceschopnými na trhu. Ne 
všechny MSP si však mohou dovolit i tu nejmenší platbu. V případě daného projektu tito drobní podnikatelé 
odevzdávali inkubátoru místo finančních příspěvků 5 až 10 % svých výrobků. 

-  

Vybavení sdílené kuchyně (Foto: Zuzana Jezerská) 
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Základní vybavení musí zahrnovat zejména: 
- skladovací prostory pro několik variant skladování v chladu (mrazák, pak 80 až 150 C, skladování přes 

zimu bez potřeby elektřiny) a suché skladování bez přístupu vlhkosti, 
- základní dehydratační zařízení, 
- profesionální sporáky a trouby, 
- velkokapacitní mlýnky a kráječe, 
- mycí stroj, 
- dostatečný počet a velikost dřezů, přístup k pitné vodě a vhodný odpadní systém.. 

 
Investice do technického vybavení je nezbytným předpokladem, bez něhož tento koncept inkubátoru AFB 
nemůže existovat. V moldavském projektu činila tato částka přibližně 13 000 EUR. 
 
d) Dalším důležitým faktorem je formální certifikace. Certifikát zaručuje, že společná kuchyně má 
profesionální parametry, udržuje kvalitní úroveň výroby a že výrobky v ní vytvořené splňují kvalitativní 
podmínky pro přístup na trh. Tím se zvyšuje viditelnost, důvěryhodnost, export atd. Proces certifikace je však 
velmi náročný a byrokratický, s mnoha, často absurdními, překážkami. Čím méně demokratická země, tím 
obtížnější, až nemožné. Moldavským partnerům se během dvou let trvání projektu nepodařilo certifikaci 
získat. 
 
Vytvoření kritického množství podnikatelů a lidských zdrojů  
Optimální je, aby inkubátor spoluvytvářely zemědělské malé a střední podniky nebo živnostníci, kteří by také 
tvořili jádro, počáteční buňku inkubátoru (přibližně 5-10 subjektů). Bez lidského podnikatelského kapitálu je 
obtížné inkubátor AFB založit. Zároveň se jedná o složku průtočnou, která se může dynamicky měnit; proto 
je důležité vytvořit síť spojenců, pokud možno někdy v průběhu procesu mapování potřeb. 
 
An důležitou součástí provozu, rozvoje a udržitelnosti jsou doplňkové služby poskytované inkubátory, jako 
jsou školení, workshopy, prezentace, ukázky pěstování, přípravy apod. Tato hodnota, která opět musí 
vycházet z konkrétního deklarovaného zájmu, napomáhá vzniku "klastru" malých a středních podniků, a to i 
velmi specializovaných, které si vyměňují své zkušenosti a postupy, často experimentují ve společné kuchyni, 
a vytvářejí tak nové produkty. Je to také oblast, kde lze získat finanční prostředky potřebné na provoz 
inkubátoru, protože tyto aktivity jsou vždy otevřené širokému okruhu zájemců. V moldavském projektu tyto 
ukázky a zajímavá pracovní setkání motivovaly k účasti i velké podniky. 

Trainings and workshops in shared kitchen (Photo: archive Katalyst) 
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V týmu vedení inkubátoru by měl být kromě základních administrátorů a pracovníků v oblasti čistoty a 
hygieny také potravinářský technolog; několik specialistů může být externích. Na základě zkušeností je 
poptáváno poradenství v technologických i ekonomických oblastech (účetnictví, propagace, prodej), mnohdy 
ad hoc. 
 
Distribuce a prodej 
Zemědělští výrobci buď prodávají své produkty sami, nebo prostřednictvím zavedené sítě obchodníků či 
distributorů, ale v případě menších podniků a mikropodniků nebo živnostníků tato část řetězce většinou 
chybí nebo je nedostatečně rozvinutá, a to z důvodu nedostatku finančních nebo lidských kapacit. 
 
Inkubátor AFB může pomoci dvěma způsoby - prostřednictvím školení (marketing, obchodní dovednosti atd.) 
nebo poskytnutím vlastní sítě kontaktů, databáze prodejců, vlastní distribuce, účasti na výstavách atd. - To 
vše by jednotliví zemědělci sami těžko zvládli. 
 
Přizpůsobitelnost modulu v jiných zemích 
V případě vytvoření modulu inkubátoru AFB použitelného v jiném socioekonomickém kontextu nelze o 
replikovatelnosti terminologicky hovořit, protože (1) nejde o klasický výzkumný proces, (2) pojem 
replikovatelnosti je vyloučen v případě rozvojových intervencí, které jsou postaveny na adaptaci na dané 
podmínky a místní poměry.   Proto můžeme hovořit o adaptabilitě založené na změně. 
 
Koncept sdílené kuchyně a sdílené ekonomiky je starý jako lidstvo samo. Dnešní moderní modifikace je 
ovšem někde jinde a musí mít potřebné vlastnosti a předpoklady, aby byla realizována efektivně, s přidanou 
hodnotou a v konečném důsledku i komerčně. Jak již bylo zmíněno, v případě rozvojových projektů je 
nejdůležitější přidaná hodnota perspektivního komunitního rozvoje. 
 
Předpoklady pro zavedení inkubátoru AFB jsou následující: 
- posouzení socioekonomické a politické situace, zda vůbec umožňuje vytvoření modulu, 
- důkladné seznámení s mikroregionem (nutní místní partneři), 
- zmapování počátečních lidských zdrojů a lidského potenciálu budoucí "buňky" , 
- zajištění a zapojení odborníka (odborníků) na všech základních úrovních, 
- uplatnit přístup zdola nahoru, 
- vybudovat technické zázemí inkubátoru AFB, 
- základní podnikatelský plan, 
- uplatnit flexibilitu, 
- systematicky budovat udržitelnost. 

 
Stejně jako ve všech inovačních činnostech jsou základem úspěchu lidé. V případě rozvojových projektů to 
platí snad dvojnásob. Bez vůle, přesvědčení a víry ve funkčnost a prosperitu inkubátoru AFB ze strany skupiny 
místních lidí je realizace tohoto progresivního zemědělského modulu běh na velmi dlouhou trať. 
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Poděkování  

 
Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj jako vedoucí partner projektu by nejprve rádo poděkovalo všem 
lidem, kteří v různých fázích projektu přispěli svým časem, nadšením, entuziasmem a sdílením svých 
zkušeností. 
 
Rádi bychom dale poděkovali partnerským organizacím ze zemí V4 a Moldavska, které přispěly k přípravě a 
úspěšné realizaci tohoto projetu:  
 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Mezinárodnímu visegrádskému fondu za to, že nám dal 
příležitost vytvořit tuto příručku a realizovat další aktivity projektu, jako jsou školení, workshopy, studijní 
cesty a webináře na podporu osvědčených postupů a systémů podporujících environmentální udržitelnost a 
ekonomiku v pěti partnerských zemích. Věříme, že naše práce přispěla k lepšímu pochopení role udržitelného 
zemědělství a potravinářského průmyslu mezi klíčovými hráči a ke změně zemědělsko-potravinářských trhů 
směrem k udržitelným a klimaticky odolným řešením. 
 
 
Další informace naleznete na webových stránkách projektu.:  
https://sccd-sk.org/projekty/v4-moldova-eco-agro-food-nova-perspektiva-polnohospodarstva-2/ 
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