
KELEČSKO a životní prostředí 

V poslední době jsme v mediálním prostoru svědky neustálého označování zemědělců za škůdce 

společnosti a životního prostředí. 

A protože se občas i u nás s podobnými názory od neinformované veřejnosti setkávám, 

přináším stručný výčet toho, co KELEČSKO a.s. pro krajinu a životní prostředí dělá, a také chci uvést 

na pravou míru některé mýty, které se ve společnosti o zemědělství zažily. 

KELEČSKO a.s. a jeho dceřiná společnost STATEK KLADERUBY s.r.o. hospodaří na celkové 

výměře 2250 ha. STATEK KLADERUBY s.r.o. hospodaří na výměře 104 ha orné půdy v režimu 

ekologického zemědělství a pěstuje vojtěšku, oves a pšenici. Na těchto polích se hnojí pouze 

chlévským hnojem, neprovádí se přihnojování umělými hnojivy, ani se neprovádí postřiky přípravky 

na ochranu rostlin. 

KELEČSKO a.s. hospodaří v režimu konvenčního zemědělství, tzn., že přihnojuje umělými 

hnojivy a provádí postřiky přípravky na ochranu rostlin. Výnosy plodin jsou tady proto vyšší než 

v ekologickém zemědělství. Zde je nutno si však uvědomit, že používané prostředky jsou důkladně 

testovány na zdravotní rizika a vliv na životní prostředí a mají jasně předepsanou aplikaci. Jejich 

množství se každý rok snižuje a je v posledních letech přísně omezováno legislativou, naposledy např. 

zákazem předsklizňového použití glyfosátu. Celý proces směřuje k minimalizaci používání chemických 

prostředků, což je určitě dobře, jen se tak nesmí dít překotně a bez rozmyslu. 

Ze 2150 ha výměry KELEČSKO a.s. je 430 ha travních porostů, které se pouze sklízejí a 

přihnojují močůvkou. Pro opylovače (včely, čmeláci, motýli) a zvěř máme vyseto 10 ha biopásů 

v lokalitách v Kelči - Záhumení, Zadky pravé, Černá Šiferná, v Kladerubech - Hřabčica, Hrčála, Stráž 

baba, Podhájčí. Pro ptactvo máme na 26 ha vysetu směs pro čejku chocholatou se slunečnicí, prosem 

a lesknicí v lokalitách v Kunovicích - Na stráži, v Kelči – Pod hřbitovem, Sázany, Zadky levé, Krátké, U 

hřbitova a Kopřivov a v letošním roce jsme již zaznamenali zvýšené počty čejek na pozemcích. Pro 

snížení eroze jsme některé pozemky zatravnili, na svažitých blocích děláme zadržovací pásy bránící 

splachu půdy. Při velkých nárazových úhrnech srážek však ani tyto nemusí všechnu vodu zadržet. 

Ročně vyvážíme od našich 1300 ks skotu zpět na pole 20.000 tun hnoje, který zlepšuje půdní 

úrodnost a pomáhá zadržet vodu v krajině. V zimě již tři roky rozmisťujeme po pozemcích berličky pro 

dravce a sovy, kteří nám pomáhají s likvidací hlodavců. I toto opatření spolu s prováděnou orbou 

možná mělo vliv, že jsme nemuseli letos řešit kalamitu hraboše, i když i u nás se jeho výskyt zvýšil. 

Nemuseli jsme však aplikovat na pozemky žádný jed. 

Snažíme se, aby veškerý mladý dobytek a suchostojné krávy byly přes sezonu na pastvinách 

v lokalitách Kobylník, Strašník a Kladeruby, čímž také podporují stavy hmyzu a na hmyz vázaného 

ptactva. Na středisku chovu skotu v Kelči hnízdí cca 100 párů vlaštovek a ve spolupráci s ornitology 

z Bartošovic vytváříme podmínky pro kriticky ohroženou sovu sýčka obecného, který se na našem 

středisku vyskytuje. 

Ve spolupráci s obcemi a místními myslivci chceme v letošním a příštím roce podpořit 

výsadbu stromořadí do zemědělské krajiny. Chystáme projekty na zadržování vody v krajině. 

Nemáme bioplynovou stanici, veškerá naše produkce je určena výhradně na potraviny nebo krmiva. 

Velkou část naší produkce spotřebováváme přímo v místě svého vzniku na výrobu krmiv a krmných 

směsí. Nezatěžujeme tedy silnice a ovzduší zbytečnou přepravou z místa na místo. 

V našem osevním postupu je také na cca 350 ha zastoupena řepka, kolem které se 

v posledních letech strhla doslova hysterie. Řepka je plodina, která hluboce koření, provzdušňuje 



půdu, na pozemku zanechává velké množství organické hmoty, její hustý porost brání erozi a dlouho 

zadržuje vodu. Je to tedy plodina, která má všeobecně zlepšující vlastnosti pro půdní úrodnost. 

Jediné, co lze řepce vytknout, je její vyšší náročnost na chemickou ochranu před škůdci.  

Snažíme se všeobecně zlepšovat životní prostředí a naše hospodaření a stejně tak činí naši 

sousedé v okrese Vsetín. Nelze tedy šmahem odsuzovat všechny zemědělce a házet je do jednoho 

pytle. 

Hlavně lidé odtrženi od krajiny, zahrad a chovu domácího zvířectva velice rychle zapomněli, 

že zemědělství hlavně produkuje potraviny, že chceme-li vypěstovat, musíme i pohnojit, a že hnůj 

patří na pole. Protože zemědělci živí národ. 
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