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Vrchní zemědělský rada 
Jindř. Mackovík 

 

Svaz šlechtitelů rostlin v Přerově 
 

Byl založen roku 1920 ku podpoře šlechtitelských snah, které se hlavně na Přerovsku a sousedních 
okresích nejvíce uplatnily. Počátek těchto šlechtitelských snah na Přerovsku se datuje od r. 1900. Byla to 
hlavně Vyšší hospodářská škola (řed. Adamec), která tyto snahy vyvolala. Z těchto šlechtění přerovských 
pak vznikala šlechtění u rolníků. Vedle přerovské školy objevila se na Přerovsku i šlechtění zemské 
výzkumné stanice Zeměděl. rady (řed. Vaňha). 

Šlechtitelské stanice na okresu přerovsko-kojetínském byly vytvořeny: President Rozkošný, 
Křenovice (žito a ječmen), Bíbr Fr., Kojetín (ječmen), Jan Přikryl, Pavlovice (ječmen), Tomáš Mackovík, 
Luková (ječmen, pšenice, žito, oves), Jan Vaculík, Lobedice (ječmen), Kužela Vil., Stará Ves (ječmen), 
Gustav Mikeš, Prusy (ječmen), Aug. Sládeček. Buk (ječmen), Leo Mackovík, Prosenice (ječmen, pšenice, 
žito), v poslední době Zemský ústav pro zušlechťování rostlin v Přerově. Základem šlechtitelského ústavu 
stal se materiál z uvedených šlechtitelských stanic a pak obsáhlý materiál vyšlechtěný podepsaným. 

Svaz šlechtitelů rostlin jest svépomocná družstevní organisace zemědělská, která čítá kolem 2000 
členů. Hlavní počet členstva jest na Moravě a menší část v Čechách a na Slovensku. Svůj velký rozmach 
děkuje Svaz prozíravému a reelnímu vedení, takže dnes můžeme ho počítati v semenářství k největším 
firmám republiky. Vzrůst jeho neochabuje a to jest nejlepším zadostiučiněním jeho vedení, členstvu i 
úřednictvu, ale špatným vysvědčením pro ty, kteří z pouhé závisti a zlomyslnosti ho očerňují a obtěžují. O 
systém tohoto zařízení se pokoušela již před založením Svazu řada odborníků, vynikajících lidí a korporací, 
ale dosud se to nepodařilo - buď taková sdružení 
zašla, anebo živoří. Svaz roste rok cd roku, 
zlepšuje se technika, přibírají se nové obory 
šlechtěného osiva, sadby a semen vůbec. Ceník 
Svazu jest rok cd roku objemnější a obsažnější a 
není rostliny, semene, sadby pro naše 
zemědělství důležité, která by se v ceníku 
svazovém za nejlacinější ceny nenašla. 

V mnohých semenech, která se od nás 
vyváží, zprostředkuje Svaz jich odbyt do ciziny. 
U jiných semen, kde nemáme ještě vlastní 
produkci, má Svaz spojení se světovými firmami 
a producenty, ale úlohou Svazu jest doplňovati 
tyto mezery a hledati u nás doma pro ně 
pěstitele mezi domácím zemědělstvím, jest proto 
činnost svazová úplně neodvislá od družstev, 
poněvadž obchody družstev se nezabývá. 

I v obchodu s obilninami obmezuje se 
Svaz na originální a uznané druhy, případně 
jejich složky. 

Svaz organisuje zavádění jednotných 
typů a druhů obilnin v celých obcích a krajích. 
Hlavně u hanáckého ječmene pokročila tato akce 
tak daleko, že jest nápodobována i v jiných 
ječmenářských krajích Moravy i Čech a může 
býti jednou podkladem pro známkování 
(typisaci) ječmenů hanáckých. 
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Za tím účelem dodával a bude dodávati Svaz osivo a sadbu za snížené ceny. Vedle toho při nákupu 
dává svým členům různé bonifikace a výhody. Tak letošního roku usneslo se ředitelství Svazu podniknouti 
větší akci osivovou, poněvadž odjinud úředně nenechá se při stávajícím nedostatku prostředků nic učiniti. 

Svaz pořádá ročně po sklizni v Přerově velkou a vyhledávanou výstavu osiva a sadby spojenou s 
výstavou jednotných typů ječmene hanáckého. Na těchto výstavách bývá ve vzorcích zastoupeno kolem 800 
až 1000 vagónů ušlechtilého ječmene hanáckého s přesným označením majitele i rozborů vystavených 
ječmenů. 

Svaz obesílá i jiné výstavy a zúčastňuje se pořádání výstav ovocných, zeleniny, aby propagoval 
zpeněžování a zužitkování ovoce, zeleniny, medu atd. 

 

Výstavní trh sánských bezrohých koz na tržnici zeměděl. rady na Tratidlech 

Tak zabírá Svaz do své působnosti ta odvětví zemědělské výroby, která dosud jsou opomíjena. 
Takových dalších složek, kterými se dosud žádné zemědělské sdružení nezabývá, jest celá řada a mohou býti 
plánovitým postupem dále přibírány. 

Svaz disponuje dobrými, prostornými skladišti i sklepy a proto může i velká množství semen 
uskladniti a nová odvětví se zemědělskými produkty vřaditi do obchodu. 

Velmi zajímavá a rozvětvená jest poradní činnost Svazu šlechtitelů rostlin. Nejen ve vlastních 
prodejnách dostane se kupujícímu plných informací, ale také velmi mnoho dotazů přichází od vzdálených 
členů a od kupujících zemědělců. Někdy dotazy vztahují se na reorganisaci celého úseku hospodářského, 
změnu systému hospodářského a v tak širokých případech musí se odpověděti jen na to nejpilnější a poukáže 
se na příslušnou literaturu zemědělskou, kde tazatel se dozví obšírněji žádaného. 

Tak stává se Svaz stále známější odbornou organisací družstevní, která si dobyla čestné místo ve 
specielním podnikání zemědělském. Může býti tedy celá veřejnost zemědělská pyšná na tento svůj podnik. 
Přistupování dalších členů není obmezeno a může se státi členem Svazu každý zemědělec a šlechtitel, 
případně interesent a odborník zemědělský. Svaz koncentruje již teď téměř všechny šlechtitele velké i drobné 
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na Moravě a utvoří z nich zvláštní sbor šlechtitelů, který bude se zabývati specielními otázkami, týkajícími 
se techniky šlechtitelské, ochrany a podpory šlechtitelů. 

Členové představenstva: Mackovík Jindřich, Stoupal Viktor, Kůžela Vilém, Vaculík Jan a Duda 
Václav. 

Členové dozorčího výboru: Podivínský Josef, Wenzl Frant., Hrejsa Otmar, Němeček Frant., 
Mackovík Tomáš, Válek Jindřich. 

Náhradníci: Tupý Frant., Smýkal Jar. a Novák Josef. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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