
Hospodaření je i o respektu ke krajině
„Nejsem si jist, zda práce zemědělců a vše co s ní souvisí, je dostatečně společensky doceněna,“ říká ředitel AKŠ František Šimek
MIROSLAV FUCHS

Prachaticko – Šumava a pod-
hůří Šumavy je region úzce
spjatý se zemědělským a les-
nickým hospodařením.
V průběhu posledních několi-
ka desítek let prošlo zeměděl-
ství na Šumavě poměrně slo-
žitým vývojem. Od extrémní
zemědělské malovýroby přes
období intenzivního velko-
plošného hospodaření po ze-
mědělství extenzivní, šetrné k
životnímu prostředí, jehož
důležitou součástí vedle pro-
dukce zemědělských komodit
je údržba krajiny.

Pokud budete dnes projíž-
dět šumavskou krajinou na
Prachaticku, velmi dobře po-
znáte, kde hospodaří společ-
nosti uskupení Agrokomplex
Šumava. Už na první pohled je
patrné, kde se stará dobrý hos-
podář. Společnosti Agrokom-
plex Šumava si rozhodně
značku „chováme se odpo-
vědně“ zaslouží.

O hospodaření na Šumavě,
o uskupení Agrokomplex Šu-
mava je rozhovor s ředitelem
Agrokomplex Šumava Ing.
Františkem Šimkem, CSc.

Co si máme představit pod ná-
zvem Agrokomplex Šumava?

Agrokomplex Šumava je
název pro uskupení zeměděl-
ských společností, které hos-
podaří převážně v podhorské
a horské části šumavského
regionu a které jsou kapitá-
lově propojeny. Jedná se o 18
společností, jejichž činnost je
zaměřena nejenom na země-
dělskou prvovýrobu, ale také
na zpracování zemědělských
komodit, obchod, energetiku,
ale také myslivost, rybářství,
ochranu přírody a údržbu
krajiny.

Jak vyplývá ze samotného
slova „agrokomplex“ je cílem
uskupení hospodařit v kraji-
ně komplexně. Komplexně
hospodařit znamená, že ob-
hospodařování luk a pastvin
není zaměřeno pouze na spl-
nění kritérií pro získání do-
tací, ale také na výrobu kva-
litní senáže a sena s násled-
nou produkcí jatečného sko-
tu, který je porážen na vlast-
ních jatkách a finální výro-
bek v podobě výsekového ma-
sa a uzenářských výrobků je
nabídnut konečnému spotře-
biteli.

Komplexní přístup také
znamená, že cílem hospoda-
ření na orné půdě není pouze
výroba obilovin pro tržní
účely, ale že vypěstované obi-
loviny jsou v rámci uskupení
vykupovány, skladovány a
následně zpracovány při vý-
robě kompletních krmných
směsí určených pro výživu
hospodářských zvířat, nebo
mouka z těchto obilovin je
surovinou pro vlastní pekár-
nu s cílem zásobit konečného
spotřebitele kvalitním peči-

vem. Vedle těchto dvou pří-
kladů uvádím ještě příklad
tak zvaného horizontálního
komplexního přístupu. Jeho
podstatou je, že na obhospo-
dařovaném území není jedi-
ným cílem zemědělská výro-
ba, ale také lesní výroba, ry-
bářství, výkon práva mysli-
vosti, péče o dřeviny rostoucí
mimo les, ochrana biotopu a
údržba krajiny.

Komplexní pojetí hospoda-
ření v krajině nemá význam
pouze pro samotné podnikání
našeho uskupení, ale má
obecný společenský dopad.
Nebráníme turistickým a
sportovním aktivitám ná-
vštěvníků Šumavy. U našich
pozemků nenajdete cedule s
nápisem „zákaz vstupu, sou-
kromý majetek“.

Kdy a proč vzniklo uskupení
Agrokomplex Šumava?

Uskupení Agrokomplex
Šumava vzniklo postupně v
průběhu uplynulých deseti
let zpočátku privatizací bý-
valých Státních statků a ná-
sledně pak akvizicí dalších
společností, které jsou dnes
součástí uskupení, ať již se
jednalo o zemědělská druž-
stva, akciové společnosti ne-
bo společnosti s ručením
omezeným.

Vznik uskupení souvisí s
principem koncentrace kapi-
tálu, který umožňuje uplat-
ňovat v hospodaření velko-
výrobní postupy, komplexní
přístup a nadstavbové čin-
nosti.

Zmínil jste se o chovu skotu. Je
pravda, že se jedná o hlavní od-
větví vaší činnosti?

Ano, chov skotu patří be-
zesporu ke klíčovým odvět-
vím naší hospodářské čin-
nosti. V současné době má
Šumava a podhůří Šumavy
velmi nízkou míru zornění.
To znamená, že převážnou
část zemědělské půdy tvoří
louky a pastviny a právě chov
skotu umožňuje efektivní vy-
užití travních porostů z luk a
pastvin.

Odvětví chovu skotu je ta-
ké významným odbytištěm
krmných směsí, které vyrá-
bíme v rámci uskupení a ja-
tečný skot je důležitou suro-
vinou pro naše odvětví mas-
né výroby. Rovněž tak tržby
za prodané mléko významně
ovlivňují naši ekonomiku. V
našem uskupení chováme
přibližně čtyři tisíce kusů
skotu. Chováme jak skot s
mléčnou produkcí, tak i ple-
mena skotu bez tržní pro-
dukce mléka. Z plemen mléč-
ného skotu chováme plemeno
Český strakatý skot a
Holštýnský skot. Z plemen
masného skotu chováme ple-
meno Simentálské, Aberdeen
Angus v černém a červeném
barevném rázu a v menším
rozsahu plemeno Blonde d'
aquitaine, Salers a Galloway.

Práce v zemědělství není a ni-
kdy nebyla jednoduchá, stejně
jako práce s lidmi. Ti byli z mi-
nulosti zvyklí na jiný systém
hospodaření. Jak se je podařilo
přesvědčit, že vaše cesta je ta
správná.?

Nevím, jestli se podařilo
přesvědčit všechny zaměst-
nance, že cesta komplexního
hospodaření a velkovýroba je
správná. Jsem ale přesvěd-
čen, že většina našich za-
městnanců vnímá náš způsob
hospodaření pozitivně.

Velkovýroba umožňuje
dělbu práce. Člověk nemusí
být ráno dojičkou, v poledne
traktoristou a večer účetním,
jak je tomu v rodinných far-
mách, ale může se specializo-
vat na svoji profesi a dosáh-
nout vysokou míru profesio-
nality. Bez ní by nebylo mož-
né, aby naši pracovníci ob-
sluhovali v náročném terénu
techniku za miliony korun,
nebo manipulovat s tunový-
mi plemennými býky při je-
jich přiřazování ke stádům.
Nejsem si jist, zda práce ze-
mědělců a vše co s ní souvisí,
je dostatečně společensky do-
ceněna.

Můžete říci, kolik zaměstnanců

zaměstnáváte ve vašem usku-
pení. Dbáte na to, aby měli pat-
řičné vzdělání a umožňujete jim
potřebné vzdělání?

V současné době zaměst-
náváme přes dvě stě zaměst-
nanců a pochopitelně se sna-
žíme vytvářet podmínky pro
jejich profesní růst. Někteří
zaměstnanci při zaměstnání
studují střední nebo vysokou
školu. Mnoho zaměstnanců si
zvyšuje svoji profesionalitu
ve specializovaných kurzech
zaměřených na získání od-
bornosti při obsluze strojů,
zařízení a zdokonalování se v
technologických postupech.
Velkou pozornost věnujeme
bezpečnosti a ochraně zdraví
našich zaměstnanců, protože
v mnoha případech vykoná-
vají rizikové činnosti, zvláště
při obsluze složitých mecha-
nizačních prostředků a při
práci s velkými hospodář-
skými zvířaty.

V portfoliu uskupení Agrokom-
plexu Šumava je také moderní
provoz Jatka Volary. Bylo jeho
vybudování samozřejmým spo-
jením s chovem skotu?

V roce 2007 jsme stáli před
rozhodnutím zda činnost ja-
tek ukončit, nebo provést
rozsáhlou rekonstrukci celé-
ho provozu. Přistoupili jsme
k alternativě jatka rekon-
struovat a modernizovat pře-
devším s ohledem na silné
odvětví chovu skotu a také s
ohledem na oblibu našich
masných výrobků.

Hovězí maso a některé dal-
ší výrobky jsou certifikovány
jako Šumava – originální
produkt. Pravidelně se účast-
níme regionálních soutěží
Chutná hezky.Jihočesky a
soutěže Regionální potravina
Jihočeského kraje. Volarské
výrobky na těchto soutěžích
dosahují těch nejvyšších oce-
nění.

Češi jsou poměrně šetřiví a při
výběru potravin hledí spíše na
cenu, o něco méně pak na kvali-
tu a složení toho, co kupují.
Masné výrobky, které nabízíte
na trhu, nepatří k těm levněj-
ším, přesto je o ně mezi zákaz-
níky velký zájem. Čím si to vy-
světlujete?

Ano, je to pravda. Naše vý-
robky nejsou levné a ani být
levné nemohou, protože při
jejich výrobě používáme vy-
soce kvalitní suroviny. Ve
výrobcích nenaleznete žádné
separáty ani příměsi ze sóji,
neobsahují žádné komponen-

ty z obilí a jedná-li se o zvěři-
nové výrobky, tak garantuji,
že obsahují více než 50 % zvě-
řiny. Naše volarská pikantní
klobása, jelení klobása, zvě-
řinová klobása, salám Divo-
čák, salám Jelenář, volarský
uzený bok, tlačenka i špekáč-
ky vykazují vysokou kvalitu.
Kdo je ochutná, dá mi za
pravdu.

Kromě vyloženě podnikatelské
činnosti se staráte o jeden po-
měrně zajímavý projekt, který
na první pohled zase až tak ne-
vynáší. Mám na mysli stádo
pratura, které chováte u
Křišťanova. Jak jste se vůbec k
této myšlence dostali?

Musím vás poopravit. Ze
vzácných býložravců necho-
váme jen tak zvané náhradní
pratury, ale také zubry a bi-
zony. Na provozu chovu sko-
tu Křišťanov může návštěv-
ník shlédnout všechny se-
verské zástupce čeledi Bovi-
daé v poměrně velkých ko-
lekcích, což můžeme bez nad-
sázky označit jako středoev-
ropský unikát. Jsme jedni z
mála chovatelů těchto velmi
vzácných býložravců a naše
stáda zpětně vyšlechtěných
praturů (Bos primigenius,
poslední vyhynul v roce 1627)
a zubrů (Bison bonasus) jsou
nejpočetnější v celé České re-
publice.

Důvodů proč chováme tato
mohutná a vzácná zvířata je
hned několik. Jde především
o přínos k rozšíření genofon-
du těchto ohrožených zvířat a
úsilí o zvládnutí technologie
jejich chovu, což je důležitým
předpokladem především u
zubrů k jejich plánované in-
trodukci do české přírody.

Důvodem je také umožnit
případným návštěvníkům
farmy prohlédnout si z blízka
původní velké kopytníky,
kteří se dříve vyskytovali a
volně žili na Šumavě. V ne-
poslední řadě je důvodem
chovu těchto zvířat také vel-
ký obdiv k těmto sudokopyt-
níkům a zaujetí pro jejich
chov.

Naše ekonomika je ve vel-
ké míře postavena na chovu
skotu. Proč bychom mu ne-
vzdali hold tím, že chováme
praotce všech plemen skotu –
pratura, ačkoliv to nepřináší
ekonomický efekt.

V poslední době se stala mo-
derním trendem výstavba foto-
voltaických elektráren a bio-
plynových stanic. Angažovali
jste se také v těchto moderních
programech?

Ano, angažovali, postavili
jsme čtyři fotovoltaické elek-
trárny, avšak pochopitelně na
střechách objektů. Náš vztah
k zemědělské půdě nám ne-
dovoluje zabírat zemědělskou
půdu pro výstavbu fotovol-
taických elektráren. Provo-
zujeme bioplynovou stanici,
kde efektivně využíváme
kejdu a hnůj z našich země-
dělských provozů a přebytky
vyrobené senáže a siláže.

Považuji za důležité upo-
zornit, že výroba bioplynu je
smysluplná jen za předpokla-
du, že bioplynová stanice je
úzce napojena na provoz ži-
vočišné výroby. Proto jsme
také naši bioplynovou stanici
postavili v těsném sousedství
velkovýkrmny prasat, jejíž
obnovu činnosti plánujeme.

Říkal jste, že v rámci komplex-
ního přístupu je neoddělitelnou
vaší činností ochrana přírody a
krajiny. Můžete uvést nějaký
příklad jak realizujete toto v
praxi?

Pokud se jedná o ochranu
přírody a krajiny úzce spolu-
pracujeme s Chráněnou kra-

jinnou oblastí Šumava a Ná-
rodním parkem Šumava a s
Agenturou ochrany přírody.
Velká část námi obhospoda-
řovaných pozemků se nachá-
zí právě na území Národního
parku Šumava a v blízkosti
řeky Blanice, to je na území,
které je v současnosti vyhlá-
šeno „Národní přírodní pa-
mátkou Blanice“ v souvislos-
ti s ochranou perlorodky říč-
ní.

Respektujeme stanovené
ochranářské managementy
vyhlášené pro chráněná úze-
mí. Ale kromě pasivního pří-
stupu ochrany, který spočívá
v dodržování omezení země-
dělských činností na daných
územích, volíme také aktivní
přístup ochrany přírody. Na-
příklad na podzim letošního
roku plánujeme rozsáhlou
výsadbu dřevin, téměř tisíc
kusů stromů, na zemědělsky
nevyužité půdě v katastrál-
ních územích Zbytiny, Skří-
něřov a Křišťanov. Finanční
rozsah této obnovy vegetač-
ních prvků činí bezmála dva
miliony korun. Nemyslím si,
že je běžné, aby podnik se za-
měřením na zemědělskou vý-
robu realizoval projekty po-
dobného rozsahu.

Jakým směrem se budou spo-
lečnosti Agrokomplexu Šumava
ubírat v příštích letech?

Proces zlepšování a zkva-
litňování hospodářské čin-
nosti nikdy nekončí. Platí to i
v našem uskupení Agrokom-
plex Šumava, neboť úsilí o
vyšší produktivitu, intenzitu
a rentabilitu výroby je neod-
dělitelnou součástí podniká-
ní. Zvláště důležitá je renta-
bilita, tedy dosahování zisku,
neboť ten je rozhodujícím
zdrojem pro realizaci budou-
cích projektů. A těchto pro-
jektů máme celou řadu. Jed-
ním z nich je postupná mo-
dernizace jednotlivých areá-
lů živočišné výroby. Dalším je
zahájení výroby jatečných
prasat v nově pořízené vel-
kovýkrmně ve Strunkovi-
cích. V blízké budoucnosti
chceme výrazněji přispět k
rozvoji turistiky a agroturis-
tiky vybudováním ubytova-
cích kapacit. Investičně vel-
mi náročnou oblastí je ne-
přetržité zdokonalování tech-
nologických postupů v rost-
linné výrobě, které se neobe-
jde bez nákladných nákupů
nových strojů. Rýsují se i zá-
měry v oblasti výroby potra-
vin, obchodu a energetiky.

Možná se budu opakovat,
ale základním cílem i pro-
středkem k dosahování pro-
dukčních cílů je komplexní,
integrovaný a dlouhodobě
udržitelný systém hospoda-
ření v krajině, šetrný k pří-
rodě a životnímu prostředí.
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