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Pod Bukovou horou roste
kuřecí i hovězí biomaso

Chráněné krajinné oblasti vyplňují téměř
celé uvedené pohraničí. Jsou to oblasti,
které si prošly nelehkým obdobím hlavně
v soužití dvou národností a leží zřejmě na
okraji zájmu průmyslníků a dalších podni-
katelů. Ovšem to se stalo pro tento kout
možná nakonec výraznou „devizou“ – devi-
zou pro turistický ruch a ekozemědělství,
které si sem nalezlo cestu v druhé polovině
devadesátých let minulého století. Ovšem,
bolestnou záležitostí je nezaměstnanost,
která se zde dlouhodobě drží nad celostát-
ním průměrem. Protože ani turistický ruch
a zemědělství, v němž se právě minulých
desetiletích také výrazně snížil počet pra-
covních sil z důvodu změny charakteru čin-
ností, nemohly úbytek pracovních příleži-
tostí ze zkrachovaných podniků nahradit.

V této oblasti hospodaří pět zemědělských
ekologických podniků, které jsou svým od-
bytem sdruženy v Bioparku, s. r. o., (další tři
sídlí na Chebsku) a zastřešuje je neformál-
ní sdružení ekozemědělských subjektů
Ekodružstvo severozápad, které prošlapá-
vá rovněž cesty odbytu a jsou dále propo-
jeny i s dalším subjektem – Spojené farmy,
a. s., který je zastupuje ve věcech obchod-
ních. Jejich projektem se stala produkce
hovězího biomasa, k němuž se brzy přiřa-
dilo i kuřecí a jehněčí biomaso. Proto vybu-
dovala společnost Biopark, s. r. o., také
certifikovaná ekojatka v Lipové u Velkého
Šenova. Několik podniků sdružených
v "Bioparku" sídlí na Českolipsku – v No-
vých Zákupech, v Zákupech, Verneřicích,

v Horní Polici a další pak v Jablonném
v Podještědí či ve Frýdlantu. Chovají zde
především masný bioskot i biodrůbež
a v jedné firmě (Agrome, s. r. o.) ještě dojí
76 krav pro biomléko.

Biomaso roste především z pastvy
Pod Bukovou horou, jsme navštívili jedno-

ho člena sdružení Biopark – akciovou spo-
lečnost Verneřický Angus, jejímž ředitelem
je Petr Bílek, který se pohybuje v oboru ze-
mědělství na tři desítky let. I když, jak podo-
tkl: „Na hospodářském dvorku jsem vyrostl,
ale stále jsem v zemědělství nechtěl zůstat,
až tu nakonec vydržím do důchodu... Už si
život ve městě nedovedu představit.“ Tato
akciová společnost vznikla, jako mnoho dal-
ších subjektů, po transformaci jednotných
zemědělských družstev a státních statků.
Stále se tu však potýkají s nedořešenými
majetkovými poměry na pozemcích.

Malé město Verneřice asi s dvanácti stov-
kami obyvatel, představuje centrum pro při-
družené obce a ekozemědělská „akciovka“
tu má své sídlo a kanceláře na náměstí.
Hospodářské budovy ale leží o kousek dál,
v obci Příbram. Podnikat v oboru pastevní-
ho odchovu skotu bez tržní produkce mlé-
ka začali na konci roku 1997, což si hbitě
vybavila paní účetní. Po dvouletém pře-
chodném období k ekologickému systému
hospodaření, kdy začali převádět červe-
nostrakatý skot pomalu křížením na
Aberdeen-Angus, byla firma certifikována
pro ekochov skotu. „Plemeno Angus zde

chováme v obou jeho verzích, takzvaných
barevných rázech, jak v barvě černé tak
i červenohnědé,“ vysvětluje nám Petr Bílek.

Podnik s devíti zaměstnanci se stará
o 650 hektarů, jež leží v CHKO České stře-
dohoří v nadmořské výšce kolem 600 m.
Starost o takovou rozlohu trvalých travních
porostů a velké stádo skotu není zrovna
malá. Je třeba pole sekat s ohledem na vý-
skyt chráněného ptactva i jiné zvěře a po-
dle zadaných podmínek vyhláškami MŽp.
Dotace dostávají a jsou pro ně výraznou
pomocí, ale rozplynuly se ve velké investi-
ci do polorozpadlých budov a nákup ple-
menných zvířat, do sklízecí techniky... Celé
léto se musí starat o zajištění krmení pro
zvířata, o krmné senáže, které musí samo-
zřejmě být ekologické, prosté genově mani-
pulovaných rostlin, pesticidů i herbicidů. Ta-
ké je nutné po pěti letech pastviny přeorat.

Zhruba 500 kusů skotu je na pastvině od
jara – letos vyhnali v polovině dubna, Jsou
to matky s telaty, na zimu se stádo stáhne
do zimoviště, které bylo nedávno zre-
konstruováno ze starých opuštěných bu-
dov. Telata se po šesti měsících, kdy jsou
stále s matkou, roztřídí na jalovičky
a býčky. Jalovičky jsou vráceny do stáda
a býčci se převedou do výkrmu – z nich je
pak naše biohovězí. Na začátku května se
ke stádu připojí dospělí býci – těch mají de-
vět – pro přirozené oplodnění. Krávy se do-
žívají v průměru osmi let. Jednu krávu mě-
li rekordmanku, ta se dožila 17 let! Je to
tím, že zvířata na pastvě zdravější, než
chovaná ve stájích.

Petr Bílek ještě poznamenává: „Maso
z krav samozřejmě nemůže mít kvalitu bio,
protože pro hovězí biomaso se zpracová-
vají jen býci a jalovice. Krávy prodáváme
na klasická jatka.“ Pokud už se některé zví-
ře, určené pro biomaso, musí podrobit léč-
bě, pak může být vzato na jatka až po
ochranné době, která je dvakrát delší než
je v konvenčním chovu.

Biomaso z těchto zvířat putuje na blízká
jatka v Lipové u Velkého Šenova, je testo-
váno na výskyt BSE a po zabalení zchlaze-
ní, zmrazení, nebo i po přípravě polotova-
rů, se dodává do obchodních řetězců
a prodejen zdravé výživy jako certifikované
biomaso.

V chráněné oblasti České středohoří a Lužické hory i mezi nimi – na Česko-
lipsku a Liberecku – hospodaří několik zemědělských společností, které do-
dávají své bioprodukty ke zpracování do Bioparku, s. r. o. ve Šluknovském vý-
běžku, jenž je obchodní a zpracovatelskou firmou zajiš�ující pro ekologické
zemědělce společný odbyt a finalizaci zemědělských bioproduktů. Biopark
vlastněný českými zemědělci dnes patří k největším dodavatelům českých
biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců v České republi-
ce a na Slovensku.

První jarní pastva bioskotu pod vysílačem na Bukové 
hoře v CHKO České středohoří
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Krávy a telata plemene Aberdeen-Angus, v černé i hnědé variantě na pastvě ��



Mají se kuřata a slepice na
dvorku lépe než v ekochovu?

Po zvládnutí chovu masného bioskotu se
před několika lety pustili verneřičtí i do výkr-
mu biokuřat. Od roku 2008 je chov certifiko-
vaný. Malá jednodenní kuřátka, která nas-
kladňují na začátku cyklu, nemusí nutně po-
cházet z ekochovu, ale pocházejí od kolegů
ze sdružení. Dále, po celou dobu platí pro
ekochov přísná pravidla. Biokuře se vy-
krmuje po dobu 81 dnů, tedy třikrát déle než
kuře konvenční. Nutně je tedy z tohoto dů-
vodu ekochov dražší, tj. méně produktivní
ve srovnání s konvenčním. Do haly na 300
m2 mohou umístit maximálně 3 000 biokuřá-
tek. Biokuře má kolem sebe k dispozici více
plochy než kuře v chovu konvenčním Deset
kuřiček na metr čtvereční (v konvenčním je
to 33 kusů), k tomu však patří i dodržení li-
mitu živé hmotnosti drůbeže. Na metru
čtverečním může být jen deset zvířat, a zá-
roveň jedno kuře nesmí vážit více než 2,1
kg. Mají zkušenost, že biokuřata narostou
do větší hmotnosti, počítají s tím předem již
při naskladňování, a pak jich sem umístí
o něco méně než 3000 kusů.

Pro chov slouží stará drůbežárna, kterou
bylo nutno po dvaceti letech nevyužívání
zrekonstruovat. Je v ní umístěno zmíně-
ných 3000 biokuřat, která mají po hale vol-
ný pohyb, sama se napájejí, žerou z krmí-
tek a mohou se ohřát pod umělou „kvoč-
nou“. V hale se musí udržovat teplota kole
18 ˚C a zároveň větrat.

V době naší návštěvy byly biokuřátkům
čtyři týdny, proto byla ještě ne zcela opeře-
ná. Venku byla ještě nízká teplota, proto
nemohla jít do výběhu, kam se jinak během
letních měsíců chodí napást a užít slunce
a čerstvého vzduchu. Samozřejmě se po-
hybují a pasou na pozemku, který je celý
ošetřován jako ostatní plochy v ekorežimu.
Tady sice můžete namítnout, že přece když
se nehnojí a nepráškuje herbicidy a pestici-
dy, tak ošetření plochy vyjde levněji. To
ano, ale další náklady už jsou pro ekochov

třikrát vyšší. Také se musí o výběh pečovat
a zvířata častěji kontrolovat.

Trochu jsme Petrem Bílkem žertovali
o tom, zda se má kuře doma na dvorku lé-
pe než v ekochovu, ale přece jen ve vel-
kém hejnu. Na dvorku sice můžeme kuře
vykrmit sami a víme, co mu dáváme.
Ovšem, jistě nebudete pro něj kupovat
bioobilí, zbytky z kuchyně nebudou všech-
ny v biokvalitě, nebudete jim dovážet
biotrávu... Jen jaksi ten výběh možná, i ně-
jakou individuálnější péči má lepší. Kuře
z vašeho dvorku, může mít maso kvalitněj-
ší než kuře z konvenčního chovu, nebo
i vajíčka budou mít lepší barvu... Ale nemů-
žeme hovořit o tom, že je to biokuře a bio-
vajíčko. Potože si pro těch pár kuřat a sle-
pic nebudete zvát certifikační organizaci.
Ani pro ně nebudete mít umělou kvočnu
a teplotu v kurníku nebudete udržovat na
stálé hodnotě. Ani ta žížala z vašeho po-
zemku, kterou sezobnou nebude biožížala,
pokud nepovedete kolem domku ekozahra-
du. Kdybyste tak vše chtěli mít, v kvalitě bio,
představte si všechny ty náklady s tím spo-
jené a už se ceně biokuřete nebudete divit.

Certifikovaná biopotravina je skutečně
bezpečnější a celý proces chovu zvířat
i pěstování rostlin se uskutečňuje podle při-
pravených zásad a je kontrolován, od zpra-
cování v potravinářském podniku, až po

dodej na pult. Ani nákup potravin od něko-
ho „ze dvora“ či od vlastní babičky nemusí
být vždy bez zdravotního rizika. Cožpak si
například babička prověřuje všechno krmi-
vo, které nakoupí, nebo kontroluje množ-
ství dusíku z králičího hnoje, kterým pohno-
jila zahrádku?

Život biokuřete však končí stejně na jat-
kách a Petr Bílek ho upřesňuje: „Bikuřata
se porážejí na menších kuřecích jatkách
Školního statku v Lánech. Tento školní sta-
tek patří pod Českou zemědělskou univer-
zitu v Praze. Porážka je jinak standardní, jen
se ten den nesmí porážet spolu s biokuřaty
žádná necertifikovaná kuřata. Vše se musí
před porážkou biokuřat speciálně vyčistit.
Celou porážku dozoruje i kontrola KEZ.“

Biopotraviny – hovězí i kuřecí biomaso
– mají své přednosti právě v tom, že neobsa-
hují žádná antibiotika, hormony a zvíře vy-
roste přirozeně. Takové upečené biokuřátko
chutná zkrátka jinak. Chu� kuřecího biomasa
ocenila rovněž porota při udílení cen Česká
biopotravina roku 2009, kterou kuřecí
biomaso (také to z pod Bukové hory) zís-
kalo.

��

��

Petr Bílek v hale s biokuřátky 

KVALITA KUŘECÍHO BIOMASA
�� Biokuře je větší než konvenční kuře,

protože žije déle. Přirůstá pomaleji,
a proto za přibližně dvojnásobnou až
trojnásobnou délku života dosáhne
hmotnosti o něco málo větší než kon-
venční kuře. 

����Biokuře není bledé – má o trochu žlutější
kůži než konvenční kuře, a to díky
vysokému podílu biokukuřice v krmení. 

����Vzhledem k přirozenému chovu (přiro-
zený růst, pohyb) je kůže biokuřete sil-
nější a po propečení křupavější (není
„papírová“).

����Při nákupu celého biokuřete počítejte
asi s 300 g na jednu porci (maso
s kostí). U biodrobů lze počítat asi se
150 g na porci. Trvanlivost se pohybuje
okolo pěti dnů pro skladování při teplotě
mezi 0 ˚C a 4 ˚C. Rozhodující je však
datum trvanlivosti na etiketě.

����Proces produkce kuřecího biomasa
podléhá certifikaci dle standardů
ekologického zemědělství.

Pod Bukovou horou...

Venku jsou kuřata nejspokojenější...
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Další dopady ekologického
hospodaření na půdě v pohraničí
Mnohé souvislosti, které svým nákupem

biopotravin spotřebitelé „rozpoutají“, však
veřejnosti uniká. Proto dovolte malý, mož-
ná neúplný, přehled.
�� Ekologické zemědělství zde přispívá

k udržení života na venkově, poskytuje
pracovní místa.

�� Přispělo k rekonstrukci starých nevyu-
žitých budov (to, co se v průmyslu má-
lokdy děje – rekonstrukce opuštěných
továren a skladů ap.).

�� Udržuje krajinu – před započetím eko-
logického hospodaření, zde byla pole
ponechána ladem a zaplevelena při
pomalé privatizaci.

�� Produkuje kvalitnější potraviny,
neobsahující téměř žádná rezidua che-
mikálií, nebo� herbicidy, pesticidy, hor-
monální přípravky ani antibiotika ne-
jsou používány.

�� Ekozemědělci se starají o welfare (po-
hodu) zvířat, tedy chovají bioskot
i biodrůbež co nejblíže k jejich přiroze-
nému způsobu života a chování.

�� Ekozemědělci spojení v Ekodružstvu
severozápad a společnosti Biopark do-
kázali úspěšně využít tzv. „travní dota-
ce“ a dovést ekoprodukci od pole až
na váš stůl.

Na Českolipsku, v Českém středohoří,
i mimo vyhlášené turistické partie je krás-
ně, krajina si udržuje původní členitý cha-
rakter a stojí za vidění v každém ročním
období. Zatím zde ekostatky nejsou ještě
připraveny přijímat například exkurze. To
se jistě v dalších letech zlepší, pokud si bu-
deme častěji kupovat biopotraviny pro je-
jich „opravdovou“ ničím nenahrazovanou
chu� a kvalitu. S jejich větším odbytem bu-
dou spokojeni zdejší ekozemědělci, samo-
zřejmě i ekozemědělci v celé republice,
a budou mít finance na zvelebování svých
objektů, kam se pak nebudou muset stydět
zavést studenty zemědělských škol či dal-
ší zájemce.  

Miroslava Vohralíková
FOTO: autorka a archiv Bioparku
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Pod Bukovou horou...


