NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A MÝTY OKOLO FARMÁŘSKÝCH TRHŮ.
Platí pouze pro Farmářská tržiště KUBÁŇ, NÁPLAVKA, JIŘÁK!
Kdy co dozrává - aneb v září k nám nechoďte pro chřest! Kalendář české zeleniny a ovoce zde.
Jaký sortiment najdeme na Kubáni, Náplavce a Jiřáku? Podrobné rozpisy jsou v liště pod heslem „Co
můžete koupit“. Pokud se prokliknete na samostatnou stránku každého trhu, tam je sortiment v liště
rozepsaný taky, pod heslem např. „Co můžete koupit na Kubáni“, atd.
Jak je to s reklamacemi? Všichni, kdo prodávají na trzích zeleninu, jsou pěstitelé - čili farmáři, nebo
jejich delegovaní prodejci, a mají živnostenská oprávnění, popř. osvědčení samostatně hospodařícího
rolníka. Všichni prodejci sýrů a živočišných produktů mají veterinárně a hygienicky schválené
provozovny a výrobny. Tyto doklady - tedy jejich kopie, osobně kontrolujeme, vždy když na trh
přichází nový prodejce. Správce čas od času osobně projde trh a vizuálně trh kontroluje. Není však v
silách organizátorů kontrolovat všechny produkty a každý kus zeleniny. Toto si již musí řešit každý
prodávající sám za sebe, a každý je odpovědný za své zboží. Jakoukoliv reklamaci, se kterou se na
prodávajícího obrátíte, je povinen řešit, postup je stejný jako v kamenném obchodě. Oprávněná
reklamace musí být kladně vyřízena. Výhoda trhu je, že před sebou nemáte anonymního
zaměstnance, ale většinou přímo pěstitele. Stížnosti a reklamace je tedy nutné řešit přímo s prodejcis farmáři. Pokud se obrátíte na organizátory (odkaz Dotazy a připomínky) jako na "vyšší instanci", je
nutné vždy uvést jméno prodejce-farmáře, na kterého stížnost míří. Každá stížnost musí obsahovat
jméno prodejce, jinak v obecné rovině a anonymně není možné stížnosti řešit! Bez konkrétního údaje
vaši stížnost nelze adresovat. Bez konkrétního jména nemáme proto možnost konkrétního pěstitele
upozornit, že si rozladil zákazníka, což bych samozřejmě rádi udělal, protože o trh a jeho dobrou
pověst nám jde. Jako kuchařka i rodinný nákupčí mám radu – vybrat si dobré zboží lze na farmářském
trhu snadno – zeleninu a ovoce si přebírá a vybírá z bedny zákazník sám. U mnoha produktů máte
v případě zájmu možnost ochutnávky. Často je nabízena automaticky, anebo ji lze na požádání
s prodejcem osobně dohodnout, pokud je to technicky možné. Na trhu máte možnost si vybírat
nejen např. brambory v bedně, ale můžete vybírat také mezi prodejci a farmami. Pokud vám cokoliv
nevyhovuje, nebo chcete něco vylepšit, nestyďte se a mluvte s prodejci! Jsou obvykle rádi, když se od
vás dozví podstatné a důležité věci, když mají možnost dozvědět se od vás, co se vám líbí nebo nelíbí.
„Stejně sou to všecko překupníci pani Sedláčková“ aneb Kdo je překupník? Klasické překupnictví
(pěkně viditelné například v části haly č. 22 v Holešovické tržnici) provádějí většinou chlapíci, kteří
sami nic nepěstují a ovozel nakupují ve velkoskladu nebo na dvoře. Jejich jediným výrobním
prostředkem, jak by řekl Marx, je mobilní telefon, spousta kontaktů a nákladní auto. Nemívají
profesní čest, vazbu na svůj region ani rodinné tradice. Dbají hlavně na nízké nákupní ceny. Takové
„farmáře“ u nás nenajdete! Na počátku nám účastníci trhů předkládají živnostenské listy a osvědčení,
ale i kdyby se ale sebelíp papírově kryli, poznáme je prostě časem podle zboží, přijedou jednou,
podruhé, a víme, na čem jsme… Všichni kdo se hlásí k nám, v přihlášce na naše trhy výslovně
podepisují formuli, že nesmí nakupovat ve velkoskladech. S pár překupníky jsme se už setkali, a
rozloučili jsme se s nimi.
„Na trhu smí prodávat jen samotní farmáři, jinak to není pravý farmářský trh.“ Bylo by to krásné, ale
nemůžeme je uštvat, oni jsou to už takhle nejzaměstnanější farmáři v EU. Není divu. V posledních
třech generacích je to v Čechách jako v blázinci - postupně se zabíralo, arizovalo, odsunovalo,
kolektivizovalo a sovětizovalo, pak zase privatizovalo, kapitalizovalo, globalizovalo a přecházelo na
EUsměrnice, takže neustálé majetkové a legislativní změny staví současnou farmářskou generaci do
takového kolotoče, jaký tu nebyl staletí před tím. I přes to je velká snaha prodávat své zboží osobně a
za sebe, prostě u toho být, poradit, popovídat si se svými zákazníky a s lidmi okolo, vidět, jak se

zákazníci tváří a jestli jsou spokojení, a jestli by to třeba nechtělo pro příště vysázet víc toho ledového
salátu nebo přidělat ten sýr s česnekem…. Pro ty pěstitele, kteří opravdu nestíhají, nemají to štěstí,
velkou rodinu a čas, je tu možnost delegovat na trh svého zástupce (brigádník, příbuzný,
zaměstnanec, kamarád,….), pozor, nezaměňovat s překupníkem!
„Na farmářském trhu musí být pouze české zboží a české produkty“. Po dlouhém přemýšlení jsme
dali šanci i několika vyjímečným produktům, které podle našeho názoru stojí za hřích: čerstvé mořské
ryby, maďarské a slovenské domácí klobásy a ovčí sýry, domácí olivový olej z českošpanělské rodinné
farmy. Tím jsme skončili, ostatní nečeské produkty jsme shledali jako postradatelné nebo
nahraditelné. Pokud je trh atraktivní a má kvalitní nabídku, profituje z toho právě těch 95% českých
farmářů, kteří ho tvoří, a o to jde.
„Na farmářském trhu mají být jen biopotraviny!“ Ano, i tohle je názor. Farmářský trh ale není
bioobchod. Kromě certifikace bio totiž existují i jiné certifikáty ohleduplného přístupu k matičce Zemi
a jejím dětem. U našich farmářů se můžete setkat kromě biocertifikátů s mezinárodním certifikátem
HACCP, SISPO, Global GAP a certifikací Kontrolované zeleniny z integrované produkce pro české
pěstitele používající minimum chemie.
„Zboží přivezli zemědělci v síťovaných pytlích – to je určitě zelenina z velkoobchodu“. Někteří lidé nás
rádi upozorňují na to, že zemědělci jistě nakoupili zeleninu ve velkoobchodu, protože viděli, že ji
přivezli „nasíťovanou“. Tak to není a je to častý omyl – zeleninu totiž čistí, síťují a pytlují už sami
zemědělci, stroje na síťování nejsou drahé a uspoří na farmě spoustu ruční práce. Také je to
nejekonomičtější způsob jak ji zabalit k přepravě. Jde samozřejmě jen o zeleninu, které takový
transport neublíží (brambory, papriky, kapie, ořechy). Farmáři jezdí se svou zeleninou nejen na trhy,
ale mnoho jich prodává svou produkci do velkoobchodních skladů, pouhé trhy by mnohé z nich
neuživily. A řekněte sami, kdyby vám patřil velkosklad, dovolili byste zemědělcům, aby vám k výkupu
přivezli brambory na valníku a vysypali je na podlahu skladu? Asi ne. Proto můžou ti z vás, kteří
navštíví velkosklad i trh, vidět brambory, papriku, či kapie v sítích-pytlích. Do velkoskladu je však
takto přivezou očištěné a balené už sami zemědělci. Plastové bedýnky jsou nákladnější než sítě, a tak
se používají pouze pro přepravu ovoce a křehké zeleniny, kterou v pytlích přepravovat nelze –
broskve, meruňky, saláty, lusky, byliny, dýně, rajčata, atd. Na trhu pytle slouží jen k přepravě, farmáři
ráno zeleninu ze sítových pytlů přendavají do plastových beden, kde si ji návštěvníci můžou prohlížet,
přebírat a vybírat to pravé pro svůj nákupní koš. PS: Kapie a vypasené tlustostěnné barevné papriky
se pěstují i na Moravě a v Polabí už celá léta! Někteří lidé tomu stále a stále nemohou uvěřit, protože
znají jen ty holandské ze supermarketů :)… zdravíme vás a jsme rádi, že vám farmářské tržiště může
rozšiřovat obzory!
„Zemědělec, který má mnoho druhů zeleniny na svém stánku – to musí být překupník.“ Není to tak.
Občas se zemědělci mohou domluvit na výměně či odprodeji sklizené zeleniny. To není proti
pravidlům farmářského trhu a není to tzv. překupnictví. V praxi, pokud někdo ve svém místě pěstuje
brambory a kořenovou zeleninu, se domluví s někým, kdo v tomtéž místě pěstuje něco jiného rajčata, papriky, jahody, květiny, a část sousedových produktů vezme na „svůj“ trh - takové fúzi
nemůžeme a ani nechceme bránit. Někdo tedy má na stánku jenom svou produkci, a někdo přibírá ke
svému sortimentu prověřenou a kvalitní produkci od souseda nebo kamaráda. Pokud to je tak, je to
úplně v pořádku a nelze mluvit o překupnictví. Klasické překupnictví provádějí většinou lidé, kteří
sami nic nepěstují a ovoce nebo zeleninu nakupují ve velkoskladu či někde na dvoře. Na kvalitě jim
příliš nezáleží, dbají hlavně na nízké nákupní ceny, protože jeden den jsou s autem tady a druhý den
zase jinde. Takové „farmáře“ však u nás nenajdete! Naši farmáři jsou u nás dlouhodobě, známe je
osobně, mají svá stálá místa a pravidelné dny. Velice si toho váží. Váží si i toho, že mají své zákazníky
a že k nim lidé chodí nakupovat. Farmářům jde skutečně o to, aby vše, co prodávají, osobně znali,
protože kdyby prodávali neznámé nebo nekvalitní zboží, riskují svou dobrou pověst. Dále jsou

zavázáni přihláškou – v přihlášce na naše trhy výslovně podepisují formuli, že nesmí nakupovat ve
velkoskladech a velkoobchodech.
Jak je to s hygienou prodeje? Hygienické normy prodeje farmářských produktů stanovuje hygienik a
veterinář. Farmářské trhy mají také nepřátele, buď z řad místních obyvatel, nebo konkurence, a jejich
neustálá a pozorná „péče“ zajišťuje poměrně časté kontroly všech možných úřadů, institucí, a
kontrolních orgánů. Na Kubáni, Náplavce i na Jiřáku byly a jsou prováděny kontroly z mnoha stran a
nejsou shledávány žádné podstatné přestupky. Kontroly probíhají neohlášeně. Proto si myslím, že
není možné je dopředu ovlivnit a tak jejich výsledky považujeme objektivně za směrodatné.
Proč si farmáři říkají farmáři a ne sedláci? Na to není vědecky fundovaná odpověď. Jsem ale ze staré
zemědělské rodiny a tak si dovolím předložit vám verzi, opřenou o vlastní rodinnou tradici a zážitky.
Vyskytují se názory, že slovu sedlák hodně ublížila komunisticko-sovětská propaganda. Už dávno před
komunisty ale mělo slovo sedlák lehce pejorativní nádech. Oni tak byli zvenku jako specifická skupina
nazýváni, ale sami mezi sebou a pro sebe používali víc slovo "hospodář", které vystihuje tu míru
otcovské lásky a odpovědnosti za půdu, rodinu, zaměstnance, zvířata, rostliny… mí prarodiče slovo
hospodář používali tak nějak… slavnostně. Je to slovo, které mělo svou váhu. Stačí mrknout se do
starých agrárních novin nebo do literatury. Proto se slovo sedlák neujalo a asi už neujme. Osobně se
mi slovo hospodář pro svou původnost líbí nejvíc a vystihuje to, oč jde. Slova „farma“ nebo „plantáž“
ale nejsou žádní novodobí vetřelci, v Čechách se běžně užívala už na konci 19. století, přišla z Anglie a
Francie nejspíš oklikou přes Spojené státy, a byla ve své době jako amerikanismus moderní - jako
dnes :) Po sametové revoluci se tato lehce buržoazní slova „farma“ a „farmář“ spíš jen revitalizovala.
V současné době se pro české hospodáře obecně vžívá jako mezinárodně srozumitelný výraz farmář, i
když Kozí hospodářství… to je krásné spojení, ne?
Čím se liší zelenina na trhu od zeleniny v obchodě? Liší se původem i kvalitou. Zvadlá či prohnilá
zelenina v obchodě je věcí obchodníka, protože ji včas neprodá a skladuje ji příliš dlouho. Mnoho
obchodníků už přímo nakupuje část zeleniny ve velkoskladech už povadlou a za snížené ceny.
Zelenina od zemědělce či pěstitele na farmářský trh jde tou nejkratší cestou a proto bývá zpravidla
čerstvější než v obchodech.
Jak farmáři svou zeleninu a ovoce pěstují, jak je to s chemií, pokud nejde o biozeleninu? Ano, zelenina
a ovoce od českých pěstitelů jsou většinou zdravější než ty, co se k nám dovážejí. Je to jednak tím, že
čeští zemědělci jsou většinou relativně chudší, než jejich evropští nebo američtí kolegové, a chemii
stále ještě rádi nahrazují ruční nebo mechanickou prací. Chemické prostředky jsou totiž velmi drahou
položkou. Předpisy na ochranu životního prostředí jsou u nás přísné ve srovnání např. s Čínou, kde
ochrana životního prostředí i lidského zdraví jsou spíš vedlejším problémem. Naše předpisy jsou
přísné mnohdy i ve srovnání s některými zeměmi EU. Dále je to tím, že se tuzemské - české potraviny
nepřevážejí na tak dlouhé cesty a není potřeba je udržovat nebo skladovat za pomoci chemie "svěží a
čerstvé" (pochopitelně jde o čerstvost ryze optickou). A taky je to tím, že importované plody bývají
sklizeny ve stadiu, kdy nejsou dozrálé a dozrávají během transportu v uzavřených prostorách bez
slunce. České sezónní ovoce je na rozdíl třeba od banánů trhané ve stadiu přirozené zralosti. Mnoho
českých producentů na našich farmářských tržištích má biocertifikáty. Ale mnoho producentů má i
jiné certifikáty kvality. České zemědělství má několik systémů, jak měřit kvalitu a čistotu zeleniny:
není jen biocertifikát a pak nic. Na Jiřáku, Kubáni a Náplavce je k dostání v sezóně příležitostně
biozelenina či bioovoce, například celou sezónu byly k dostání na Kubáni biošvestky, v září proběhl
Biotýden na Jiřáku a na Kubáni, a mnoho stálých farmářů drží certifikát HACCP, Global GAP, SISPO a
certifikaci Kontrolované zeleniny z integrované produkce. Taková zelenina se může používat jako
výchozí surovina např. pro kojeneckou výživu.

Jak je to v Semicích – kdo je kdo? Někdy si pletou lidé Farmu Procházkových ze Semic a Bramko
Semice. Jde ale o dva různé subjekty. Semice jsou nejúrodnější oblastí Polabí a mají velmi dlouhou
zemědělskou historii, kterou nezničilo ani kolektivizované hospodářství. Semické pěstební plochy
dnes patří menším či větším pěstitelům. Tito pěstitelé spolupracují mezi sebou. Jedním z nich je
zemědělská rodina Procházkových, která prodává na Jiřáku a na Kubáni, a ta dodává část zeleniny
také do Bramko Semice. Bramko jako největší družstvo v Semicích má vlastní obalový materiál a v
něm dodává do Alberta, ale i do různých kamenných obchodů sezónní zeleninu a bylinky. Občas se
zemědělci v Semicích mohou domluvit na výměně sklizené zeleniny. To není proti pravidlům
farmářského trhu a není to tzv.překupnictví. Bramko na našich trzích (konkrétně na Náplavce) také
prodává, jejich zelenina je výborná, čerstvá a velmi oblíbená. Procházkovi a Bramko používají
podobné technologie, podobnou filosofii a přístup k životnímu prostředí, oba mají certifikáty HACCP,
Global GAP a certifikaci Kontrolované zeleniny z integrované produkce, používají minimum chemie.
Proto je to v pořádku a my víme o tom, že svou produkci vzájemně kombinují a doplňují.

