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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

(tři osobnosti vyhlášené 23. 8. v rámci agrosalonu ZŽ na zámku Ohrada) 

 

1. Antonín Švehla 

Přední československý státník a politik mezinárodního významu, ministr, předseda 

vlády, uznávaný veřejný činitel, zemědělský organizátor a představitel agrárního 

hnutí, vůdce zemědělského lidu, který dokázal sjednotit venkov. Spoluzakladatel 

Sdružení českých zemědělců, byl u zrodu agrární strany, založil deník Venkov, 

předseda České strany agrární. Spolupracovník T. G. Masaryka. Představitel 

domácího odboje a nositel ideje národní samostatnosti. 

 

2. Julius Stoklasa 

Nejvýznamnější český zemědělský vědec konce 19. a začátku 20. století, nejvíce 

proslavil naše zemědělství a zemědělskou vědu ve světě. Uznávaný agrochemik, 

fyziolog a biolog. Povznesl vědeckou práci, dal příklad mladší generaci, jak vědecky 

pracovat. Spoluzakladatel československé agrochemie. 

 

3. Josef Lux 

Český politik 90. let 20. století, předseda ČSL (později KDU-ČSL) a ministr 

zemědělství v několika vládách České republiky, po sametové revoluci 

československý poslanec Sněmovny národů a Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění, v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny 
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Další navržené osobnosti: 

 

Rudolf Beran 

Český agrární politik a druhorepublikový česko-slovenský ministerský předseda. 

Politickým vzorem pro Rudolfa Berana byl tehdejší předseda agrárníků Antonín 

Švehla, chápal jej jako svého učitele. 

 

František Bílek 

Český vědecký zootechnik, zakladatel zootechnické školy, vysokoškolský pedagog. 

Regeneroval plemeno koní starokladrubský vraník, zasloužil se o chov koní 

Převalského u nás a o jejich rozmnožení, založil Hipologické muzeum ve 

Slatiňanech. Položil základy novodobé československé zootechniky. 

 

František Duchoň 

Význačný agrochemik, žák a pokračovatel J. Stoklasy. Zabýval se výzkumem výživy 

rostlin a rostlinnou biochemií. 

 

Vilém Kraus 

Významný český odborník v oblasti vinařství a vinohradnictví. Podstatnou část svého 

života působil na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, věnoval se 

vinařskému výzkumu a šlechtění nových odrůd révy vinné 

 

Karel Osvald 

V roce 1926 byl pověřen řízením šlechtitelských prací na nově zřízené pokusné 

stanici v Deštnici u Žatce. Už o rok později tam zahájil první šlechtitelské 

pokusy s chmelem. Karel Osvald vypěstoval na sto třicet chmelových klonů. Tři 

z nich patří dodnes mezi významné odrůdy a zaujímají převážnou část chmelnic 

v České republice. 

 

Adolf Prokůpek 

Československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění za 

Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníky). Byl veřejně i 

politicky aktivní. Roku 1908 se stal předsedou české sekce Zemské zemědělské 

rady. Od roku 1911 zasedal na Českém zemském sněmu. Od roku 1917 byl 
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předsedou českého pomocného výboru České srdce. V roce 1918 se stal předsedou 

Národní rady československé, kde působil až do své smrti. V letech 1918-1920 

zasedal v Revolučním národním shromáždění. 

 

Edvard Reich 

Vynikající osobnost české zemědělské historie a zemědělský průkopník první 

poloviny 20. století. Talentovaný organizátor, nejvýznačnější český zemědělský 

publicista a redaktor 20. století. Zakladatel zemědělských časopisů. Zemědělský 

učitel a organizátor studentů, znalec zemědělského školství. Spolubudovatel 

zemědělské vědecké literatury, zemědělský spravovědec, docent zemědělské 

ekonomiky a významný autor ekonomických prací, podporovatel sociologie a 

zemědělského družstevnictví. 

 

Josef Taufer 

Veterinární lékař a průkopník pokroku v chovu zvířat. První český zvěrolékař s titulem 

doktor veterinární medicíny. Zakladatel veterinárních a zootechnických časopisů. 

Uznávaný profesor obecné a speciální zootechniky, zasloužil se o zootechnický 

výzkum na Moravě a o zvelebení tamního chovu hospodářských zvířat, programově 

organizoval kontrolu užitkovosti a dědičnosti. Zakladatel tzv. moravské zootechnické 

školy. Člen zakladatelského sboru ČAZ. Přední osobnost české veterinární medicíny. 
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