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3. Beef production in Šumava mountains  

 

Extensive cattle breeding and beef production is a 

traditional and widespread method of land use in the 

Šumava mountains. Like other regions, Šumava is 

also affected by global climate change, which is 

affecting agricultural production there. These are the 

main reasons for choosing the beef production value 

chain for the MOVING project. The specificities of the 

researched area in the context of agricultural 

production include the small number of farms with a 

relatively large farmed area, the lack of small 

landowners due to historical development, the 

historical interdependence with the original state-

owned farms and the necessary cooperation with the 

Šumava National Park. In our research on beef production in Šumava mountains, we found that 

only a minority of farmers have so far managed to develop the beef production value chain from 

cattle breeding, through slaughtering and processing to direct sales to customers. However, 

within this practice (compared to the sale of stocker cattle), the greatest value added remains in 

the locality. One of the outputs of the project is therefore to identify barriers to the spread of this 

production method among other farmers in the locality. At the same time, by using examples of 

good practice, the project can help to promote integrated beef production within the locality 

among other actors. Another output of the project is to assess the different interests of the key 

actors using the Šumava mountain areas (farmers, tourists and the Šumava National Park) and 

to try to find a balance between these interests with regard to the further development of the 

Šumava mountain areas. 
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Native language 

Produkce hovězího masa na Šumavě 

Extenzivní chov skotu a produkce hovězího masa je tradičním a hojně rozšířeným způsobem 

obhospodařování půdy v horských oblastech Šumavy. Stejně jako jiné oblasti, tak i Šumava je 

zasažena globálními změnami klimatu, které ovlivňují i tamní zemědělskou produkci. To jsou 

hlavní důvody pro výběr hodnotového řetězce produkce hovězího masa pro řešení v rámci 

projektu MOVING. Mezi specifika zkoumané lokality v kontextu zemědělské produkce patří 

především malý počet podniků s relativně velkou obhospodařovanou výměrou, v důsledku 

historického vývoje chybějící drobní vlastníci půdy, historická provázanost s původními státními 

statky a nezbytná spolupráce s Národním parkem Šumava. V rámci zkoumání produkce 

hovězího masa na Šumavě jsme odhalili, že pouze menší část zemědělců zatím dokázala 

rozvinout celý hodnotový řetězec od chovu skotu, přes jeho porážku a zpracování, až po přímý 

prodej zákazníkům. Přitom v rámci této praxe (oproti prodeji zástavového skotu) zůstává 

největší přidaná hodnota v lokalitě. Jedním z dílčích výstupů projektu je tedy odhalení bariér 

bránících rozšíření tohoto způsobu produkce i mezi dalšími zemědělci v lokalitě. Zároveň může 

projekt s využitím příkladů dobré praxe napomoci komplexní produkci hovězího masa v lokalitě i 

u dalších aktérů. Dalším výstupem projektu je zhodnocení rozličných zájmů klíčových aktérů 

využívajících horské oblasti Šumavy (zemědělci, turisté a Národní park Šumava) a snaha o 

nalezení rovnováhy těchto zájmů s ohledem na další rozvoj horských oblastí Šumavy. 
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