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Zpráva ze semináře 

JDE O PŮDU – JDE O ŽIVOT 

 
Ekologické hospodaření na orné půdě na příkladu společnosti Agrome s.r.o. 

 

Dne 21. září 2017 proběhl v Žandově seminář Setkání s půdou. 

 

Smyslem uspořádat seminář bylo umožnit 

setkání odborníků zabývajících se půdou, 

jejími vlastnostmi a jejím současným stavem 

v České republice se zemědělci, 

zemědělskými poradci, zástupci médií, 

nevládních organizací, pedagogy 

zemědělských škol, případně s dalšími 

zájemci (vlastníky půdy).  

Cílem bylo upozornit na stav půdy; upozornit 

na to, čím je degradace půdy na více než 

50% orné půdy způsobena, představit 

možnosti nápravy tohoto stavu a rovněž 

vyvolat diskusi na toto téma. Součástí 

setkání bylo vzdělávání v terénu – hodnocení kvality půdy. 

 

Seminář zahájila Alena Malíková (Bioinstitut) představením práce Bioinstitutu, která je 

věnována problematice půdy, konkrétně pak projektu „Jde o půdu-jde o život“. 

Následně Milan Boleslav, agronom, společnosti Agrome s.r.o. Horní Police, Agrome s.r.o. 

seznámil účastníky s hospodařením společnosti – celkem 930 ha zemědělské půdy v režimu 

ekologického zemědělství, z toho 280 ha orné půdy; chov masného i mléčného skotu, chov 

drůbeže; přičemž plodiny pěstované na orné půdě představují krmivovou základnu pro 

chovaná zvířata.  

Problematice půdy a její ochrany byla věnována přednáška Jana Vopravila, z Výzkumného 

ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha. Půda byla představena jako neobnovitelný 

zdroj nezbytný pro výživu člověka, ale i pro její mimoprodukčním (ekosystémové) funkce; 

následovaly příklady její degradace včetně důsledků, a to i závorů půdy, ke kterým u nás 

dennodenně dochází. Rovněž byla představena vazba na „Dobrý zemědělský a 

environmentální stav“ – podmínka získání dotací; a dále možnosti hodnocení vlastního 

hospodaření pomocí nástrojů zveřejněných na internetu – Výpočet bilance organické hmoty 

v orných půdách. A významná pomoc pro vlastníky půdy – Metodika půdního průzkumu 

zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. 

Jiří Hladík, rovněž pracovník Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha pak 

hovořil o půdoochranných technologiích, jako jednom z významných opatření v ochraně půdy 

před erozí. Uvedl konkrétní příklady bezorebného setí, setí do mulče, setí do mělké podmítky 

s ponecháním části posklizňových zbytků na povrchu půdy, setí do ochranné plodiny a další. 

 

Prezentace obou přednášejících z VÚMOP jsou zpřístupněny zájemcům na 

http://bioinstitut.cz/cz/setkani-s-pudou-ekologicke-hospodareni-na-orne-pude-na-prikladu-

spolecnosti-agrome-s-r-o  
  

 

http://bioinstitut.cz/cz/setkani-s-pudou-ekologicke-hospodareni-na-orne-pude-na-prikladu-spolecnosti-agrome-s-r-o
http://bioinstitut.cz/cz/setkani-s-pudou-ekologicke-hospodareni-na-orne-pude-na-prikladu-spolecnosti-agrome-s-r-o


 
 

Projekt je financován prostřednictvím Dotací MZe NNO 

a podpořen Svazem marginálních oblastí   

  

 

 

 

Následoval přesun do terénu, na půdní blok s ornou půdou v k.ú. Horní Libchava, kde byla 

Janem Vopravilem představena praktická ukázka hodnocení kvality půdy v terénu:  

ve vykopané půdní sondě a pomocí rýčové zkoušky:       

hodnocení kvality půdy ve vykopané půdní sondě              hodnocení kvality půdy rýčovou zkouškou 
 

 

Smyslem terénní části semináře bylo seznámit zemědělce, případně vlastníky půdy se 

způsoby, jak si mohou sami ohodnotit půdu; jak poměrně jednoduše mohou sledovat vývoj 

její kvality a přizpůsobovat hospodaření vlastnímu pozorování. Záměrem bylo, aby 

zemědělci/vlastníci půdy nacházeli ke své půdě vztah a podle toho s půdou zacházeli. 

Na této části semináře bylo natočeno a zveřejněno na You Tube Bioinstitut video Pohled na 

půdu_Horní Libchava. Ke zhlédnutí zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=UhDnyEjFywY&t=41s  

Seminář byl zakončen diskusí, do které přispěli zúčastnění zemědělci, ale i odborníci 

z Výzkumného ústavu pícninářského, v.v.i., Troubsko, kteří se kvalitou půdy zabývají. 
 

  
Alena Malíková, Bioinstitut 

https://www.youtube.com/watch?v=UhDnyEjFywY&t=41s

