
V České republice nevíme o mnoha farmářích, kteří by šli cestou regenerativního zemědělství, avšak 
v zahraničí to není nic nového. Inspiraci jsme našli například u farmářů jako jsou Allan Savory, Joel 
Salatin, Gabe Brown, nebo Richard Perkins. Hlavní inspirací je však samotná příroda. Právě ona 
k nám nejlépe promlouvá a navádí nás, jak s ní zacházet, aby ze sebe vydala to nejlepší pro lidi i zvířata 
a zůstala zdravá a krásná.

RODINNÁ FARMA EHL
se pod Orlickými horami věnuje chovu krav v ekologickém režimu. 

Nestavíme svou činnost jen na ekologii, jdeme ještě dál, využíváme principy 
regenerativního zemědělství, které vrací krajině zdraví a její původní ráz. 

Náš skot plemene Aberdeen Angus se od jara do podzimu pase na podhorských a horských loukách, má 
vždy dostatek kvalitního krmení, přístup k čisté vodě i stín, který zajišťují stromy, které aktivně vysazu-
jeme a přispíváme k obnovení přirozeného rázu krajiny. 
Naše spokojené krávy můžete potkat například při procházce okolo sjezdovek v Deštném v Orlických 
horách, které se po zimní sezóně mění na pastviny, nebo na loukách v okolí Pevnosti Dobrošov u Ná-
choda. V zimě se pak o ně staráme v kravínech s dostatkem kvalitní podestýlky a prostornými výběhy. 

Pastviny se snažíme ozdravovat a vracet do stavu, v jakém byly, když je obdělávali před mnoha desít-
kami a stovkami let naši předci. 
Regenerativní zemědělství staví na principu napodobování přírody, jejích ekologických a biologic-
kých procesů s co možná nejmenším zásahem člověka. 
Stáda na pastvinách pravidelně přeháníme, aby si mohla půda odpočinout, regenerovat a vstřebat 
potřebné živiny. Mechanické a chemické narušování ji totiž nesvědčí. Má neblahý vliv na její strukturu, 
zasakování vody i na obsah organické hmoty. Přípravky na ochranu rostlin zase negativně působí na 
živočichy, kteří v půdě žijí. 



Jde nám o to, zvýšit v půdě podíl organické hmoty, jejíž hlavní složkou je uhlík. Ten do ní přirozeně 
patří a nyní – vinou intenzivního hospodaření v minulých letech – je uhlíku v půdě málo a ve vzduchu 
naopak moc. Regenerativní zemědělství tak pozitivně přispívá i k řešení klimatické krize – pohlcuje 
oxid uhličitý v atmosféře a ukládá ho do půdy, kde je potřebný. 
Stavíme na tom, že zvířata a rostliny se navzájem doplňují, povrch půdy by měl být stále zakrytý 
živou nebo odumřelou hmotou, protože ta ho chrání před erozí a pomáhá účinně zadržovat vodu 
a živiny. 
Nenecháváme nic náhodě, rozhodli jsme se, že obsah uhlíku budeme v půdě pravidelně měřit, aby-
chom zjistili, jak účinný je náš postup. 

Věříme, že se nám podaří uskutečnit náš plán – zajistit pastviny, které budou přirozeně zdravé s do-
statkem živin, vody a tím i zdrojem kvalitního krmiva pro náš chov. A zároveň pozitivně přispějí k cel-
kovému rázu okolní krajiny. Do zdravého prostředí se totiž vracejí druhy živočichů i rostlin, které z něj 
vinou špatného hospodaření mizely.
Chceme být protiváhou konvenčnímu zemědělství, které se na celém světě podílí na tom, že úrodná 
půda mizí nebo se stává nekvalitní a mrtvou. Vždyť například USA ztrácí kvůli nezodpovědnému hos-
podaření půdu desetkrát rychleji, než se je schopná obnovovat. V Západní Evropě je situace obdobná. 
Jsme sice malá farma, ale nepovažujeme se za příslovečnou kapku v moři, nýbrž kapku důležitou, kte-
rá vrací krajině zdraví a snad inspiruje i další. Svoji práci děláme s chutí, nadšením a pevnou vírou, že 
dokážeme vrátit krajině a tím i lidem, co jim je odpradávna vlastní, čistou přírodu a zdraví. 


