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Náglová, KoláříKová JaNotová, Remešová: vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích  •  osobNí

osobní

Ing. vladimír Fröhlich šedesátníkem

Vladimír Fröhlich se narodil před 60 lety, 26. 4. 1962,  
přestože v očích mnoha vypadá stále jako nadšený mladý 
agronom. Jubilanta si zemědělská veřejnost spojuje zejména 
s pokusnickou činností 
a pořá dáním Dne ag ro
no ma v Uniagru Zalo
ňov, kte rý se loni konal 
již ve 27. roč níku. Řadu 
let pů so bí také jako mís
to před seda Svazu pěs
ti telů cukrovky Čech,  
kde zároveň za stu puje 
řepaře z rajo nu cuk ro
varu v Českém Meziříčí.

Jubilant je „černou 
ovcí“ rodiny, z níž se už  
nikdo další sedla čině 
ne vě noval. Rost lin ná vý
ro ba byla Vlá ďova jas ná  
volba – již od 3. třídy základní školy chtěl být agro nomem, 
od tohoto velmi útlého věku se věnoval inten zívně zahrádce, 
pokus ným výsevům mnohých plodin a chovu králíků, 
a to mu vydrželo až do současnosti. Vystu doval Střední 
země dělskou školu v Hořicích, obor pěstitel (rostlinná 
výroba), nicméně maturoval i ze živo čiš né výroby, což byl 
6. volitelný předmět, tím již trochu vy nikal od stře do škol
ských let. V roce 1981 – 1985 absol vo val studium rost lin né 
výroby na České zemědělské uni ver zitě (tehdejší VŠZ) 
v Praze. Profesní dráhu zahájil ná sledně v JZD Mír Jaro měř 
v Rožnově jako technik. Po po vinné vojenské službě 
(1986 – 1987) se vrátil zpět do zemědělského pod niku, kde 
se stal specialistou na cuk ro vou řepu. V roce 1992 bylo 
JZD Mír Jaroměř rozděleno na tři části a z jedné z nich 
pak byla založena společnost Uni agro Zaloňov, ve které 
ju bilant dosud působí.

S pokusnickou činností v Zaloňově začínal Ing. Fröh
lich již v roce 1994 s pšenicí, cukrovou řepou, řepkou, 
a ku kuřicí. Jednalo se zpravidla o odrůdové zkoušení, 
také však i o pokusy s fungicidy. Po jistou dobu prováděl 
rovněž pokusy s jarním sladovnickým ječmenem.

Cílem snažení jubilanta byla vždy prosperita podniku, 
dobrá ekonomika – aby se dařilo. Problém nastal pouze 
v roce 2008, kdy 70 % ploch poškodily kroupy a u ozimých 
ječmenů pak byl hektarový výnos i pouze 300 kg, produkce 
nebyla pojištěna a ztráta dosáhla 15 milionů korun. Bylo 
to velmi těžké období, které se podařilo překonat. 

Jubilant je šťastně třicet čtyři let ženatý, má dvě děti 
a dvě vnoučata. Jeho syn je agronomem v nedalekých 
Necha nicích. Vláďovým koníčkem, kromě rostlinné výroby 
a chovu králíků, je příroda jako celek. Není kafař, je milov
níkem zeleného čaje a jeho životním krédem je „Nebát se 
každému podívat přímo do očí“.

Přejeme z celého srdce našemu rostlináři pevné zdraví 
a stálý životní elán! Ať se daří v profesním i osobním životě.

Jan Křováček


