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Bývalá středověká tvrz pánů z Ronova, dnes Statek Vodňan-
ský, leží v malebném údolí Litického potoka mezi vrchem Ro-
nov a skalními útvary Bročky ve  Stranném u Blíževedel na 
Českolipsku. Rodinný statek má za sebou bohatou a také vel-
mi pohnutou historii spjatou s dějinnými mezníky naší země, 
zejména ve dvacátém století. Po dědovi převzal nedávno ve-
dení statku vnuk, vystudovaný právník a ekonom, který se 
rozhodl pokračovat v rodinné tradici. 

Obhospodařované plochy činí 557 hektarů, z toho je  
332 hektarů orné půdy, 213 hektarů trvalých travních po-
rostů, devět hektarů chmele a tři hektary remízků vedených 
jako mimoprodukční plochy. Dále patří ke statku vodní plo-
chy, mokřady, neevidované remízky a lesní porosty. V pes-
tré škále pěstovaných plodin jsou na orné půdě zastoupe-
ny základní obiloviny, řepka, hrách, bob, bílkovinné směsi  
a na devíti hektarech se nacházejí nektarodárné biopásy. 
Jako meziplodina je seta svazenka a pohanka. Travní poros-
ty jsou částečně obhospodařovány v rámci agroenvi opat-
ření jako druhově bohaté pastviny se zařazením do titulu 
ochrana modráska. Živočišnou výrobu zde zastupuje stádo 
100 kusů masného skotu plemene limousine, koně a drob-
ná hospodářská zvířata. 

Rodina Vodňanských hospodaří v krajině velmi vyváženým 
způsobem, a to jak z pohledu zemědělského ve smyslu pro-
pojení rostlinné a živočišné výroby, tak hlavně z pohledu péče 
o krajinu. V neposlední řadě se tento přístup odráží také v po-
stupné citlivé rekonstrukci památkově chráněné původní ze-
mědělské usedlosti. Hospodaření na Statku Vodňanský plně 
odpovídá principům Pestré krajiny. V území nejsou velké půd-
ní bloky – v průměru se jedná o bloky o výměře 15 hektarů,  
v krajině jsou udržované původní remízky a zakládané nové se 
zajímavou přírodě blízkou strukturou, je pečováno o solitér-
ní dřeviny včetně výsadby nových původních druhů. Součástí 
krajinné struktury jsou i vodní prvky včetně mokřadů. Způsob 
hospodaření je přizpůsobován potřebám krajiny se záměrem 
zvyšování ekologické stability a biodiverzity. 

Vysoká pestrost pěstovaných plodin a meziplodin, postup-
né sečení luk, uvědomělý způsob hnojení včetně využití 
statkových hnojiv, to vše je v souladu a s velkým respektem  
k okolní krajině. Rodinná filosofie, kterou se řídí hospodaře-
ní na statku, vychází z tradic převzatých od předcházejících 
generací a její podstata spočívá v tom, že zemědělství není 
vnímáno jen jako produkce potravin a ekonomický faktor, ale 
že zároveň nese i zodpovědnost za tvářnost krajiny.

Před několika lety proběhla výměna generací, 
hospodaření převzal od Miroslava Vodňan-
ského staršího vnuk Erich.

Druhově bohaté pastviny zabezpečují zdravou výži-
vu pro stohlavé stádo skotu plemene limousine.
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Krajinu v okolí Blíževedel rodina Vodňanských doplňuje biopásy, které do okolí přirozeně zapadají.



Biokoridor osázený původními dřevinami se zastoupením 
ovocných vysokokmenů je jedním z krajinných prvků, které 
jsou na pozemcích v okolí Stranného běžně k vidění.

Pestrost luk a pastvin je pro území obhospodařované statkem charakteristická.
Vkusné moderní provedení provozního a skladového objektu, 
který je umístěn nedaleko na okraji obce Blíževedly.

Statek byl v roce 2015 jedním z dějišť oblíbených Selských slavností, které 
otevírají farmy členů ASZ ČR široké veřejnosti.

Kompletně vybydlený 
statek po dlouho-
letém působení 
místního družstva 
se daří postupně 
rekonstruovat.
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Složení biopásů na Statku Vodňanský je velmi pestré a kolem-
jdoucím nabízí v době květu nejen pěkný pohled, ale i možnost 
si odnést kytici do vázy.  

Rybník s mokřadem zvaný Dolní se skalním útvarem Bročky  
a vrchem Vlhošť v pozadí – typická krajina na rozhraní České-
ho Středohoří a Máchova kraje.

Jedněmi z mála pěstitelů chmele na Českolipsku v Úštěcké chmelařské oblasti jsou právě 
Vodňanští. Vedle chmelnice je ponechán remízek s původní skladbou dřevin a podrostu.
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Všude vládne čistota a pořádek, vnitřní dvůr, kde se podařilo zachovat dva vzrostlé 
stromy, není výjimkou. 


