
K V Ě T E N  2 0 2 0  |  Č Í S L O  2

 
 
 

 
 
Když v roce 2005 vysazovali první sad asi na
5,6 hektarech, netušili, že se časem
rozrostou až na úctyhodných 22 ha. V jejich
sadech naleznete především modré ovoce.
 
Co však hned tak někdo nemá, je v českém
prostředí celkem unikátní jeřáb domácí
neboli sorbus domestika. Okrasná dřevina,
která si pomalinku hledá cestu do
tuzemských zahrad a parků. Plody se hodí
k výrobě vína, marmelád, zavařenin,
slivovice.
 
 

 

 

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS
Rozhovor s 
Janem Šušlíkem
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Oskeruše:

strom, který 

čeká na své 

znovuobjevení

„Vysazujeme oskeruše, které nejsou příliš známé. Do budoucna chceme na menších půdních blocích
sadit ve stylu agrosadařství, tj.duby, smrky, jedle, břízy, lípy aj.,“ prozrazuje sadař Jan Šušlík ze
Zlínského kraje, který pěstuje na své půdě  stromky, a to dokonce i ty jedinečné. 
 
Jedním dechem však dodává, co trápí nejen jeho, ale i jiné pěstitele: „V dnešní době je pro nás
největším problémem voda a její nedostatek. Vodu vám zkrátka nikdo nezaručí. Stále se prodávají
stromky na málo rostoucích podnožích, které se závlahou počítají. Měli bychom se vrátit k více
generačním sadům, které mají "kořeny až do Austrálie". Takové stromy bychom rádi v budoucnu chtěli
sadit.“  
 
„Největší radost mám hlavně z přírody, která se v sadech obnovuje: křepelky, koroptvičky, bažanti,
káňata, a jiné druhy ptactva, brouků a motýlů.“ Právě jedním z důležitých aspektů podnikání
sadařů je velikost neboli rozloha sadů. Možnost rozšířit resp. zcelit sad se jim naskytla v rámci
komplexní pozemkové reformy, díky rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ČR. Ten jim přidělil
pozemky kolem původních dvou ekologických sadů rozdělených na 9 ha a 10 ha.  "S nákupem mi
pomohl i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Bylo by veliká škoda, kdyby se neotevřel
program na nákup zemědělské půdy, který jsem kdysi právě u PGLRF využil,“ uzavírá sadař. 
 
V tomto ohledu má společnost PGRLF pozitivní zprávu: „Podpůrný program Podpora nákupu půdy
je nyní otevřen, zájemci tak mohou žádat o podporu až do 20. července 2020, a to prostřednictvím
webových stránek www.pgrlf.cz,“ říká tisková mluvčí společnosti PGRLF, a.s., Mgr. Barbora
Šenfeldová.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Věděli jste, 

                             že Oskeruše má 

                       protiprůjmové účinky.

 

 



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
 
S lezská  100/7
Praha 2
120 00
IČ :  148882207
emai l :  in fo@cmszp.cz  
www.cmszp.cz
 

Tento zpravodaj  vydává 

stavovská organizace a organizace zaměstnavatelů

 
 

 

 
Příjem žádostí 
zahájen 20. 4. v 9:00 h, 
ukončen 20. 7. 2020
 
Předmět a účel Podpory
Cílem programu podpory je zpřístupnit pořízení
zemědělské půdy jako primárního výrobního
prostředku zemědělských prvovýrobců.
 
https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-
uveru/podpora-nakupu-pudy/
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