
7

Milí čtenáři, 

obdiv, hrdost, respekt, pokora - a k tomu přímo koktejl dalších pozitivních, někdy těžko uchopitel-
ných emocí, jsem pociťovala při každé z návštěv hospodářství členů Asociace soukromého země-
dělství ČR či jejích sdružených organizací napříč celou republikou. Od Chebu po Frýdek-Místek, ve 
26 regionech a na více než dvou stovkách statků jsem se po dobu šesti let seznamovala s životními 
osudy českých sedláků. Té skupiny obyvatel, jejíž příběh neměl mít ve jménu lepších zítřků již žádné 
pokračovaní. Naštěstí ale má…  

Několikasetletá rodinná tradice, po generace předávaný vztah k půdě a hospodaření, ústrky, příko-
ří, zmařené lidské životy, nové začátky plné pokusů, omylů, pádů, ale i vítězství, zadostiučinění  
a splněné sny - to je selská historie a současnost. 

Vyprávěla mi ji ta nejstarší generace, která zažila hrůzy minulého režimu, a už pomalu přestávala 
věřit, že něco bude jinak. Také generace jejich synů a dcer, která byla nucena zvolit si jinou životní 
cestu, a pak dostala velkou šanci v podobě svobodné éry a rozletu se všemi pozitivy a negativy,  
s mnohdy prázdnýma rukama, ale s ohromnou odvahou, odhodláním a vírou, že to je ta správná 
cesta. A potom generace jejich dětí, která nesvobodu zažila již jen prvních pár let svého života nebo 
vůbec, a pro které bylo vyrůstat na „vlastním“ stejně tak přirozené, jako teď v rodinném hospodaře-
ní samostatně pokračovat.  

Jak se žije všem těmto generacím českých sedláků v různých koutech republiky? Co je trápí, těší, jak 
si dokáží poradit v mnohdy nelehkých podmínkách, v nichž hospodaří? To se dočtete v následujících 
reportážích, které mi bylo velkou ctí pro vás zprostředkovat. A vzhledem k tomu, kolik šikovných 
sedláků v dalších regionech a členských svazech Asociace se ještě navštívit nepodařilo, bude mi potě-
šením v této práci pokračovat i nadále.   

Všem aktérům bych velice ráda poděkovala za vlídné přijetí, vstřícnost a možnost nahlédnout do 
jejich jedinečného a neopakovatelného příběhu.

Kniha je věnována všem, díky jejichž odhodlání, úsilí a nezlomné víře jsou sedláci opět plnohodnot-
nou a nenahraditelnou součástí českého venkova.      
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