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 Ovce a krávy pomáhají s údržbou krajiny 
Pastviny a louky Farmy Rudimov ve Zlínském kraji jsou jako stvoøené pro pastevní odchov ovcí a skotu. Majitel této ekofarmy 
Jan Žák v následujícím rozhovoru popisuje, proè se rozhodl pro chov ovcí, jak jeho hospodáøství ovlivòuje souèasná pandemie 
a co ho vedlo k otevøení vlastní bourárny masa.

Rozhovor z domova 

Jan Žák, 
majitel Farmy 
Rudimov, s. r. o. 

Ovce jsou 
celoroènì venku.

� Èím se zabývá Farma Rudi-
mov? 
Farma Rudimov vznikla v roce 

2004, nachází se v podhùøí Bílých 

Karpat v malé vesnici Rudimov. 

Zabývá se pastevním chovem èis-

tokrevných ovcí plemene romney 

marsh a chovem skotu plemene 

aberdeen angus. Hlavním zámì-

rem chovu není produkce zvíøat 

na maso, ale prodej plemenných 

kusù.

Èinnost farmy se postupnì rozši-

øovala podle techniky a èinností, 

které jsme k práci sami potøebo-

vali. V souèasnosti obhospoda-

øujeme asi 300 ha, máme vlastní 

zpracovnu masa, jatky, zajišťuje-

me zemìdìlské služby, sklizeò píc-

nin a pøepravu zvíøat. Nedávno 

jsme poøídili také velkoplošnou 

tiskárnu.

� Jak jste se dostal k farmaøe-
ní a proè jste si zvolil pastevní 
odchov ovcí? 
Pocházím z farmáøské rodiny. Se 

zvíøaty jsem tedy pracoval a mìl 

k nim blízko odmala. Nápad za-

ložit farmu v Rudimovì se zrodil 

po jedné veselé festivalové noci, 

kdy jsem se po kocovinì vzbudil 

na zdejší louce a øíkal si: proè se 

tady nic nepase?

� Kolik máte v souèasnosti 
kusù ovcí a skotu a jak o nì pe-
èujete?
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šeho pøístupu k produktu a k jeho 

zpracování. Je to pro nás v podsta-

tì potvrzení, že svou práci dìláme 

dobøe. Zároveò pøineslo vítìzství 

také vyšší poptávku po høebínku.

� Jaké další produkty máte 
v nabídce a jakou metodou je 
zpracováváte? 
V základní kuchyòské úpravì zpra-

cováváme jehnìèí a hovìzí maso, 

vše v biokvalitì. Všechno maso u 

nás zraje metodou suchého zrání.

Také vyrábíme jehnìèí a hovìzí 

klobásy starou technologií, kde 

používáme pouze jednodruhová 

koøení, bez použití dusitanové soli 

a »éèek«, a udíme tradiènì na bu-

kovém døevì.

� Kolik èiní roèní produkce masa?
Roènì zpracujeme asi dva tisíce 

jehòat a 150 kusù skotu.

� Bez zamìstnancù se zøejmì 
neobejdete... 
Pro Masozluky.cz (Farmu Rudi-

mov) pracuje jedenáct zamìst-

nancù a spoleènì s farmou a jat-

kami je to celkem 17 osob.

� Maso z vaší farmy putu-
je do mnohých restaurací ne-
jen ve Zlínském kraji, ale tøeba 
i do Prahy. Jak se zmìnil odbyt 
tìchto restaurací v dobì pan-
demie a jak celkovì vás pande-
mie ovlivnila?
Náš byznys se zmìnil o 80 pro-

cent a ze dne na den jsme pøišli 

o 90 procent zákazníkù. Pøed pan-

demií byly totiž našimi hlavními od-

bìrateli primárnì luxusní restaurace 

a obchody se zdravou výživou. 

V dobì pandemie jsme se mu-

seli více zamìøit na prodej far-

máøským obchodùm a koncovým 

zákazníkùm. Plánujeme také roz-

šíøení rozvozù do více lokalit. 

Farma Rudimov, 
která se nachá-
zí v podhùøí Bílých 
Karpat, se zabývá 
pastevním chovem 
èistokrevných ovcí 
plemene romney 
marsh. 

Na pastvinách Farmy 
Rudimov se nachází 
skot plemene aber-
deen angus. Hlav-

ním zámìrem chovu 
není produkce zvíøat 
na maso, ale prodej 

plemenných kusù, 
stejnì jako u ovcí. 

Hospodaøíme na rozhraní Valaš-

ska a Slovácka a jsme souèás-

tí Bílých Karpat, kde ovce vždy 

neodmyslitelnì patøily k souèás-

ti života. Zároveò se krávy a ovce 

dobøe doplòují ve spásání luk. 

V podstatì to, co nespase krá-

va kvùli svému stylu (trhá trá-

vu jazykem), to doslova vykouše 

ovce. Jsou tedy dobrými partne-

ry v údržbì krajiny. Navíc jsme 

konzervativnìjší a nenecháme se 

ovlivnit krátkodobými trendy, kde 

chov ovcí je – právì kvùli zmiòo-

vané nároènosti – na ústupu.

� Jaké zásady dodržujete pøi 
chovu zvíøat? Co je pro vás dù-
ležité? 
Pøi chovu zvíøat máme zásadu co 

nejvìtší jednoduchosti, pøiroze-

nosti a individuálního pøístupu 

k jednotlivým situacím na farmì, 

kde je veškerá èinnost ovlivnìna 

nejen poèasím a s ním spojenými 

promìnnými potøebami zvíøat.

� Vítìzem soutìže Èeská bio-
potravina roku 2020 v katego-
rii Steaková masa se stal Jeh-
nìèí høbet – høebínek (french 
rack) – BIO z Farmy Rudimov. 
Co si pod tímto produktem 
pøedstavit? Má vítìzství v sou-
tìži Èeská biopotravina pro 
farmu nìjaký význam? 
Jde o kotletu vcelku se zaèištì-

nými žebry. Je známá pod ná-

zvem »jehnìèí høebínek«, anglic-

ky lamb rack èi french rack. Je to 

jedna ze steakových, tedy v sou-

èasnosti oblíbených partií jehnì-

èího masa na celém svìtì. Tukové 

krytí udržuje maso šťavnaté, sa-

motné maso je velmi jemné.

Vítìzství pro nás znamená urèitou 

prestiž, spoleèenské ocenìní na-

chtìli, aby se náš kvalitní dobytek 

prodával do zahranièí a abychom 

zúroèili veškerou práci, kterou 

jsme do nìj vložili. 

Zároveò jsme mìli nìkolik nega-

tivních zkušeností u nás i v zahra-

nièí, jak byla zvíøata ohodnocena 

a jakým zpùsobem s nimi bylo za-

cházeno napøíklad pøi nakládce, 

pøi pøevozu. Nejednou se nám sta-

lo, že jsme se tøi ètvrtiny roku sta-

rali o zvíøata a zùstal nám jen po-

cit marnosti.

Také se snažíme hospodaøit co 

nejvíce v souladu s pøírodou, ne-

jen z ní brát, ale také jí vracet 

a peèovat o ni. Pokraèujeme 

v myšlence kompletního zpraco-

vání zvíøat, abychom zužitkova-

li všechny dary pøírody. S nenásil-

nou údržbou krajiny nám vlastnì 

pomáhají právì zvíøata.

Maso z chovaných zvíøat ruènì 

bouráme a dále zpracováváme. 

Vybrané kousky zvíøat po šetr-

né porážce zrají metodou dry 

aging, což je staøení masa me-

todou suchého zrání. Tím zís-

kávají køehkost a opravdu pl-

nou chuť.
� Jak jste uvedl, zabýváte se 
chovem krav a ovcí. Proè jste 
se rozhodli také pro chov ovcí, 
který je nároèný?

Máme asi 600 ovcí a 100 kusù 

skotu. Zvíøata se celoroènì pa-

sou na loukách, krmí se pouze 

trávou (tzv. grass fed), travní 

senáží a podávají se jim mine-

rální soli. Napájeny jsou z pøí-

rodních pitných zdrojù. Chov 

je výhradnì extenzivní, ten 

jim vyhovuje. Jde o volný chov 

s neomezeným pøístupem zví-

øat ke krmení a vodì, tedy 

v souladu s jejich pøirozenými 

potøebami (welfare). 

� S Farmou Rudimov je úzce 
spjatá znaèka Masozluky.cz, 
která vznikla v roce 2014. Jde 
o certifi kovanou bourárnu 
a zpracovnu masa. Co vás 
vedlo k otevøení vlastní bou-
rárny?
Vlastní bourárnu masa jsme se 

rozhodli otevøít proto, že jsme ne-

Michal Hromas
pøipravuje

soutìžní maso
vèetnì vítìzného

høebínku od Farmy
Rudimov pro porotu

soutìže Biopotravina
roku 2020.
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� Souèástí plynulého odbytu 
masa je i marketing. Museli 
jste ho nyní v dobì pandemie 
pøizpùsobit nové cílové sku-
pinì?
V posledním roce, kdy se situace 

velmi zmìnila, si uvìdomujeme, 

že potøebujeme více komunikovat 

pøímo s koncovým zákazníkem. 

Snažíme se zákazníkùm vyhovìt 

rozšíøením našich možností rozvo-

zu. Zároveò plánujeme použít dal-

ší kanály, abychom se ke konco-

vým zákazníkùm dostali.

� Souèástí hodnocení soutìže 
Èeská biopotravina je i pøíbìh 
znaèky a marketing. Na co se 
v propagaci nejvíce zamìøuje-
te a jaké marketingové nástro-
je využíváte?
Zakládáme si na naší fi lozofi i prá-

ce a pøístupu k ní. To je hlavní my-

Jehnìcí høbet – høe-
bínek (french rack) 
– BIO z Farmy Rudi-
mov zvítìžil v soutì-
ži Biopotravina roku 
2020 v kategorii 
Steaková masa.
Foto PRO-BIO - Svaz 

ekologických 
zemìdìlcù

Maso z ekologicky 
chovaných zvíøat se 
ruènì bourá a dále 
zpracovává. 

Farma Rudimov za-
jišťuje také zemìdìl-
ské služby, napøíklad 
pøepravu zvíøat, pro-
dej pøepravníkù, ba-
leni ́ senáže, sekání, 
shrnování a lisování 
píce. 

šlenka a zároveò dùvod pro zákaz-

níky, proè by mìli kupovat naše 

maso. Tuto myšlenku se snažíme 

komunikovat k zákazníkùm všemi 

kanály, které používáme.

Za standardní situace se snažíme do-

stat co nejblíže k našim zákazníkùm. 

Úèastníme se gastrofestivalù, rùz-

ných zajímavých gastroakcí a máme 

napøíklad stánek na veletrhu Animal 

TECH, aby zákazníci mohli pøímo 

ochutnat naše produkty.

Spolupracujeme také s naši-

mi spokojenými zákazníky, res-

tauracemi a doporuèujme tyto 

kvalitní podniky, kde naše maso 

mohou lidé ochutnat. Podporuje-

me všechny naše partnery na so-

ciálních sítích i v místì prodeje.

� Zmìnil se v posledních letech 
vztah Èechù k masu?
Vztah lidí k masu je každým ro-

kem lepší. Lidé si zaèínají uvìdo-

movat dùležitost pùvodu masa 

a zamìøují se tedy více na výbìr 

masa s prokazatelným pùvodem 

a jeho biokvalitu.

� Co patøí k pøednostem biomasa? 
Pøedností biomasa je øada. Jde 

o maso se zaruèeným pùvodem, 

bez pøidávání zbyteèných hormo-

nù a antibiotik. Zvíøata žijí vol-

nì na pastvinách, mají zdravý 

a šťastný život. Jak všichni již ur-

èitì ví, to se promítá na kvalitì 

masa. Koupí biomasa od malé far-

my lidé podporují lokální farmáøe, 

nikoli velké spoleènosti. Zároveò 

tento styl pomáhá dlouhodobì 

udržovat naši krajinu.

� V èem spoèívají výhody kon-
zumace jehnìèího masa?
U nás sice jehnìèí nemá velkou 

tradici, ale staèí jít k sousedùm 

na Slovensko a potom dále na vý-

chod, kde tvoøí jehnìèí velký podíl 

velmi oblíbené stravy.

Jehnìèí maso je jemné a lehce 

stravitelné. Mùžete ho upravovat 

rùznými zpùsoby – grilovat, péct, 

dusit, také z nìj mùžete pøipra-

vit øízky. Pøitom obsahuje velké 

množství prospìšných látek a vi-

tamínù jako B, zinek, vápník, mìï, 

železo, hoøèík nebo selen. Navíc je 

témìø bez tuku, proto vám pøijde 

vhod pøi nejrùznìjších dietách.

� Jaké máte plány do budoucna?
Být pøístupnìjší koncovým zákaz-

níkùm a ukázat blíže spoleènosti, 

co konkrétnì stojí za vyproduko-

váním biomasa, tedy bìžný život 

biofarmáøe. 

Eva KOØÍNKOVÁ SEIFERTOVÁ, 
spolupracovnice redakce

Foto Farma Rudimov


