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Navštívili jsme květinovou farmu Pod Smrkem. Přesto, že jsou pole
momentálně pokrytá sněhem, okamžitě jsme si představili letní měsíce.

Jak barevná, nádherná a voňavá pole musí být. Paní Lamya se svým
mužem založila rodinné hospodářství a po pár letech se zaměřila na
pěstování tradičních květin. Svou prací, kterou miluje se snaží udělat

svět krásnější.

ROZHOVORY ČMSZP
 

Lamya Zítková Kourdi
Květinová farma Pod Smrkem



Kde vznikl nápad založit si vlastní farmu?

Vždycky jsem chtěla žít někde na samotě a hospodařit. Před dvaceti lety,
během studií na zemědělské univerzitě, koupil můj manžel naše pozemky. 
Vlastníme 6,5 hektarů, což je opravdu malá plocha. Věděla jsem, že pokud
se chci zemědělstvím živit, musím zvolit plodiny či produkty s velkou
přidanou hodnotou. Po porodu prvního a druhého dítěte jsem uvažovala,
na co se zaměřit. Květiny mě chytli za srdce. Začala jsem se o pěstování
květin k řezu více zajímat a dozvěděla jsem se, že na západě je trendy
kupovat lokálně pěstované květiny. Věřila jsem, že tento trend přijde 
i k nám, což se za těch 5 let, co se tím zabývám, opravdu stalo. Živím 
se pěstováním květin k řezu, pěstuji přes 200 odrůd. Květiny dodávám
floristům do květinářství a zároveň vážu kytice pro přímé zákazníky,
připravuji také svatební výzdobu. Navíc chováme ovce a kozy pro radost.

Máte zemědělské vzdělání?

Mám vystudovanou Vysokou školu ekonomickou. Jsem zvyklá ekonomicky
myslet i při farmaření, což je velmi důležité, když pracujete na malé ploše.
Člověk musí pracovat efektivně, umět spočítat svou práci, investice,
nastavit správně cenu svých produktů. Musí umět oslovit lidi, pokud se
chce zaměřit na přímý prodej, tzn. být na Facebooku a Instagramu. Takže
dnešní ideální farmář je zároveň zemědělec, ekolog, markeťák, ekonom 
a copywriter. Když to trochu přeženu, tak se mi občas zdá, že se přes den
skláním nad záhony a večer se hrbím nad počítačem. S nadsázkou říkám,
že nejlepším přítelem moderního farmáře je excelovská tabulka. Znalost
angličtiny vám otevře dveře do celého světa, dostanete se ke spoustě
důležitých informací o moderním zemědělství. Sama pro svou práci čerpám
hlavně z anglicky psané literatury.
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Květinové farmaření není o tom,
rozhodit pár semen, 

ale je to systematická práce. 
Mám standardizované
záhony, které dovolují 

efektivně omezovat plevel,
efektivně sázet i sklízet.



Žádala jste o nějaké dotace na výpomoc ze začátku?

Ano, šlo o dotaci Mladý začínající zemědělec. Tento dotační titul mě
pomohl investovat do farmy a vybudovat zázemí mnohem dříve a rychleji,
než kdybych tuto pomoc nedostala.

Vadilo Vám něco v pravidlech těchto dotačních titulů?

Sama za sebe bych ráda přidala některé položky jako například závlahové
zařízení. Ale celkově mě na pravidlech nic nevadilo. Osobně si myslím, 
že je to dotace více vhodná na pár větších investic, než na spoustu malých
položek, jak to mám postavené já, protože veškeré papírování je pak
náročnější.

Žádala jste i o jiný dotační titul?

Ne. O další dotace jsem nežádala. To, co mi dále pomohlo při rozjezdu
druhého podnikatelského projektu, byla účast v soutěži EWA (Empowering
Women in Agriculture) v programu z fondů EU Horizont 2020. Tato soutěž
je zaměřená na posílení pozic žen v zemědělství a v této soutěži jsem
vyhrála první místo se svým vynálezem, sadbovacím nástrojem
ProSoilblocker.
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Já jsem hrdá na to, že farmařím,
a ještě k tomu s tak nádhernou

plodinou, jako je květina. 
Práce je to sice

náročná, ale velkou odměnou je
přinášet krásu lidem, kteří 

ode mne květiny
kupují. Těší mě vždy, když mi

napíší, jakou radost jim 
kytice ode mě udělala.



Povězte nám něco víc o svém vynálezu.

ProSoilblocker je ruční sadbovací nástroj pro předpěstování zeleniny, bylin
a květin. Tento nástroj vytváří hliněné kostky, do kterých se sejí semena.
Jedná se o alternativu k plastovým sadbovačům. Do hliněných kostek se
běžně seje na západě, například v Německu nebo ve Francii. Setí do těchto
kostek má spoustu výhod, rostliny které z nich vzejdou mají bohatý 
a rozvětvený kořenový systém. U běžných plastových sadbovačů má
sazenice mizerný kořenový systém, musíte čekat, až se její kořen několikrát
zatočí, aby šla sazenice vůbec vyndat. V případě hliněných kostek je
přesazování na záhony snazší, práce je tak efektivnější. Trh doteď nabízel
pouze dvě možnosti výroby hliněných kostek, buď pořízení velkého stroje
za vysokou cenu, nebo malý ruční nástroj pro drobné zahrádkáře. Já jsem
potřebovala něco mezi tím, něco, co by bylo efektivní pro malé farmáře.
S kamarádem strojním konstruktérem Ing. Jakubem Makarovským jsme
dali hlavy dohromady a společně jsme nadesignovali nástroj, který na
jedno zmáčknutí vyrobí 108 kostek.

Komu je tento stroj určen a kde jej můžeme koupit?

Stroj je primárně určen malým farmářům nebo zahradním nadšencům,
kteří pěstují květiny, zeleninu a byliny. Hodí se nejvíce lidem, kteří pěstují
na ploše od 250m2 do jednoho hektaru. Nabízíme dvě varianty nástroje,
varianta vyrábějící kostky o hraně 3 cm nebo 5 cm. Brzy začneme nabízet i
variantu vyrábějící kostky o rozměru 8 cm.
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Naše produkty můžete najít na:
https://www.soilblocker.cz/ 

 https://www.farmapodsmrkem.cz



Máte i jiné vychytávky pro pěstitele?

Letos bychom chtěli vyjít s další novinkou, ale to je zatím ve fázi vývoje.
Bude to specializovaná kárka pro květinové a zeleninové farmáře.

Jak jste se dozvěděla o soutěži EWA?

O soutěži EWA jsem se dozvěděla na FB stránce místní akční skupiny
Frýdlantsko. Přijde mi škoda, že o této soutěži moc lidí neví. Jistě by si
zasloužila daleko větší propagaci.

Jak soutěž probíhala a doporučila by jste ji ostatním?

V rámci soutěže jsme každá z účastnic měla svého mentora, který nám
radil, jak posunout svoje podnikání a zároveň nás připravoval na finální
prezentaci, kterou hodnotila nezávislá porota. Také jsme se účastnily
několika workshopů zaměřených například na marketing nebo na natáčení
videí. Já jsem měla skvělého mentora, který mě dobře nasměroval a hodně
nakopnul. Díky němu jsem svůj projekt zdokonalila a nakonec soutěž
vyhrála. 
 
Určitě bych doporučila všem ženám, které mají nějaký nápad, aby se
přihlásily na jakoukoliv soutěž. Viděla jsem nejen na sobě, ale i na statních
ženách, jak moc jsme se posunuly. Získaly jsme jak zkušenosti, tak i
psychickou podporu.
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S květinami musí umět člověk 
nakládat. Sklízím je

brzy ráno nebo pozdě večer 
a okamžitě je ukládám do velkého 

chladícího boxu. Tím
dosahuji vyšší úrovně jejich 

kvality a prodlužuji jejich 
životnost ve váze.



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
Slezská  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

Jindřichovice pod Smrkem 14
Lamya Zítková Kourdi
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