
Jednoznačný přínos vize spočívá 

v přenesení záměrů do konkrétních kon-

cepčních opatření s cílem stabilizovat 

zemědělství a zpracovatelský průmysl, 

ale i lesnictví, vodní hospodářství či 

rozvoj venkova. Souhlasíme s tím, že je 

potřeba posílit konkurenceschopnost 

těchto odvětví a jejich výrobní i nevýrobní 

funkce, tedy péči o půdu, o krajinu, 

o vodní zdroje, vytváření nových pra-

covních míst na venkově s produkcí 

kvalitních a zdravotně nezávadných 

potravin. Tento záměr a ambice posu-

nout celý sektor na úroveň moderních 

a vyspělých agrárních soustav zejména 

členů bývalé EU-15 má rozhodně podpo-

ru Agrární komory ČR. 

Přesto je nezbytné a potřebné zdůraz-

nit některé postřehy. Tím primárním 

je fakt, že musíme vycházet z již dnes 

nastaveného kontextu nové Společné 

zemědělské politiky EU na období 2014 

– 2020. Jinými slovy, již stanovené směry 

pro přímé platby i pro Program rozvoje 

venkova umožňují pouze drobné korekce 

ze strany jednotlivých členských zemí. 

To stejné platí pro Program rozvoje ven-

kova, kde je závazný Programový doku-

ment, tedy de facto rozvojová koncepce 

nejen pro oblast zemědělství samotnou, 

K NAPLNĚNÍ CÍLŮ AGRÁRNÍ POLITIKY 
JE NEZBYTNÁ VZÁJEMNÁ DISKUSE 
S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

XXIV. SNĚM AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR
SE BUDE KONAT 3. DUBNA V BRNĚ, 
TEN MIMO JINÉ PROJEDNÁ TAKÉ 
ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ OBOU SNĚMOVEN.

 str. 6

CÍLEM NOVELY 
VINAŘSKÉHO ZÁKONA
JE VYŘEŠIT NEJENOM PODVODY 
V DOVOZECH A V PRODEJI VÍNA, 
STRUČNÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 
ZPRACOVAL SVAZ VINAŘŮ ČR.

 str. 16

KOMPLEX 
POTRAVINÁŘSKÝCH 
VELETRHŮ SALIMA
HOSTÍ VE DNECH 17. – 20. ÚNORA 
VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PŘIJMĚTE TAKÉ 
POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ.

 str. 40

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY PŘIVÍTALA VYJÁDŘENÍ MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MARIANY JUREČKY, VE KTERÉM JAKO 
JEDNU Z HLAVNÍCH SVÝCH PRIORIT PRO ROK 2016 VIDÍ SCHVÁLENÍ PLÁNU STÁTNÍ AGRÁRNÍ POLITIKY, PŘEDLOŽENÉ 
A SCHVÁLENÉ VLÁDOU ČR POD NÁZVEM „STRATEGIE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR S VÝHLEDEM DO ROKU 2030“. TATO 
STRATEGIE NAVAZUJE NA DŘÍVĚJŠÍ DÍLČÍ ODVĚTVOVÉ KONCEPCE A AGRÁRNÍ KOMORA JIŽ MĚLA MOŽNOST VZNÉST K NÍ SVÉ 
PŘIPOMÍNKY. NICMÉNĚ, RÁDI BYCHOM TOUTO CESTOU PŘISPĚLI TAKÉ DO VEŘEJNÉ DISKUZE NA TOTO TÉMA.

INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
WWW.AGROCR.CZ > WWW.APIC-AK.CZ

16. ÚNOR 2016

Z P R A V O D A J

S rozmary počasí se potýkají i Krkonoše, kde ani na vánoční svátky nebyla Sněžka pod souvislou sněhovou pokrývkou. Foto archiv AK ČR 



ZPRAVODAJ

1 > 20162

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

ale i oblast potravinářství, lesního 

a vodního hospodářství, rozvoje venkova, 

ochrany životního prostředí a ochrany 

přírodních zdrojů. Otázkou je, jakými ná-

stroji lze tento zásadní trend dnes měnit a 

také jak výrazně. K dispozici tedy zůstávají 

především nástroje na národní úrovni - 

národní podpory a nástroje Podpůrného 

garančního rolnického a lesnického 

fondu, které se naštěstí postupně rozšiřují 

a naplňují své funkce a poslání. 

Cíle zaměřené především na rozvoj 

produkčního zemědělství a podpory 

zejména v oblasti živočišné výroby 

a citlivých komodit, mezi které bychom 

ostatně přivítali také zařazení brambor 

a chmele, musí být ale v každém případě 

podloženy analýzami potřeb praxe. 

Národní podpory by se tak měly orien-

tovat především na odvětví primárně 

s vyšší zaměstnaností, jako je právě chov 

skotu, prasat, či drůbeže, a speciálních 

odvětví rostlinné výroby, jako jsou zmí-

něné ovocnářství a zelinářství, ale také 

bramborářství, chmelařství, školkařství, 

květinářství a mnohé další. Oceňujeme 

avizovanou motivaci zemědělců k náku-

pu nových stád a posílení genetických 

zdrojů skotu, ovcí a koz, ploch ovocných 

sadů či zelinářských ploch, nicméně 

musí na ni navazovat diskuse o odbytu 

produkce, abychom se ještě více 

nestali jen levným výrobcem suroviny 

pro zahraniční zpracování, což se dnes, 

bohužel, již děje. Protože nejenom výro-

ba, ale hlavně odbyt tažený poptávkou po 

domácích potravinách musí být naším 

stimulem. Problém s odbytem v země-

dělském sektoru se ukázal především 

v loňském roce dílem zásluhou ruských 

sankcí, konce režimu mléčných kvót, 

ale i zásluhou extrémního sucha, které 

ovlivnilo celou řadu regionů a podniků 

v nich hospodařících. V této souvislosti 

jsme MZe navrhli řadu opatření, která 

měla pomoci změkčit tyto dopady v 

podobě propadu cen mléka, ztrát v 

důsledku sucha, či v podobě krize s 

odbytem vepřového a drůbežího masa 

a vajec. V první větě děkujeme za vše od-

pracované. V druhé větě je ale nezbytné 

sdělit, že i přes znalost procedur a ná-

ročnost administrativy, běží veškerá tato 

činnost ve zpomaleném režimu. Pomoc 

je účinná v případě dobrého nastavení 

opatření, jako jsou námi navržené 

programy kvality mléka, či rozšíření 

programů dobrých životních podmínek 

hospodářských zvířat, ale zároveň také 

v umění tato opatření převést v konkrétní 

a rychlou pomoc plynoucí do jednotlivých 

provozů. Aktuálně se řeší například 

rozsah a nastavení kompenzací za sucho 

loňského roku. Ministerstvo zemědělství 

se tak avizováním dalších podpůrných 

opatření chytá tak trochu do vlastních 

pastí, protože rozpracovává mnoho 

úkolů, aniž by své starší závazky 

dokázalo uzavřít.

Rozhodně je třeba podporovat protie-

rozní opatření a správné hospodaření na 

půdě, ideálně v celém kontextu včetně 

řešení problému sucha a retence vody

v krajině. Komplexní hospodaření s pů-

dou a vodou v krajině nemá totiž význam 

jen pro zajištění dostatečného množství 

vody pro zemědělské, lesní ale i vodní 

hospodaření, ale také pro koloběh vody 

v krajině, včetně jejího dalšího využití 

například pro rekreaci i jiné účely. Na 

našem území se v Jesenické oblasti 

sbíhají tři evropská hlavní rozvodí a ne 

nadarmo se Česká republika nazývá 

„střechou Evropy“. Měli bychom tedy 

s tímto přírodním darem mnohem lépe 

hospodařit a využívat ho pro českou 

krajinu a samozřejmě také zemědělskou 

produkci.

V této souvislosti se objevují také 

poněkud zbytečné alarmující závěry 

a myšlenky, jako například to, že díky 

suchu a nepodporování malých zeměděl-

ců bude mít Česká republika nedostatek 

domácích kvalitních potravin. Jsme 

přesvědčeni, že taková informace je 

již na úrovni šíření poplašné zprávy, 

účelově pomíjející fakta. Statistiky 

o soběstačnosti České republiky 

v hlavních komoditách jsou standardně 

dostupné a s těmito čísly pracuje běžně 

ČSÚ, MZe i ÚZEI. K těmto tématům 

jsou vydávány i pravidelné komoditní 

zprávy, kde jsou mimo jiné i bilance 

výroby, spotřeby, zásob, dovozů a vývozů. 

Případně lze pracovat i s volně pří-

stupnou databází zahraničního obchodu 

a z ní zpracovat sektorový, komoditní, či 

výrobkový přehled. Představitelé Agrární 

komory ČR i Potravinářské komory ČR 

právě na základě těchto dat opakovaně 

a dlouhodobě upozorňují na zvyšování 

dovozů u komodit, jako je vepřové či 

drůbeží maso, ovoce a zelenina, sýry 

a jiné mléčné výrobky, apod. Rovněž se 

ve spolupráci s ministerstvem země-

dělství snaží vytvořit systém podpory 

domácí produkce těchto komodit a sni-

žovat tak závislost na dovozech. Ostatně 

i koaliční vláda ve svém programovém 

prohlášení jako jeden z cílů stanovi-

la právě zastavení trendu klesající 

soběstačnosti a naopak její posílení. 

Otázkou pak je aplikace těchto záměrů 

do praxe, protože tlak na jednotném trhu 

EU a k tomu i politika levných dovozů ze 

strany obchodních řetězců k rapidnímu 

zlomu těchto trendů nepomáhá a je 

tak spíše dlouhodobým cílem s mnoha 

překážkami.

V žádném případě však na žádné této 

úrovni neplatí rovnice velký hospo-

dář rovná se špatný hospodář, malý 

hospodář rovná se dobrý hospodář, ale 

záleží vždy výhradně na konkrétním 

jedinci a konkrétním podniku, k čemuž 

bychom mohli doložit i mnohé příklady 

z praxe. Nicméně i tak v obecné rovině 

platí, že existují tzv. zásady správného 

hospodaření, kdy zemědělci, bez ohledu 

na velikost podniku, musí udržovat 

půdu v dobrém zemědělském a en-

vironmentálním stavu, musí pěstovat 

meziplodiny, popřípadě dusík vázající 

plodiny. Dodržování těchto podmínek 

je kontrolováno Státním zemědělským 

intervenčním fondem a nepoctivým 

zemědělcům hrozí vážné postihy včetně 

odebrání dotace. Jestli existuje problém, 

tak je systémový, vyvolaný tržními vlivy, 

což může být tlak na nízkou cenu po-

travin nebo konkurence levných dovozů 

a musí se řešit opět systémově, a to již 

zmíněnou podporou odvětví s vysokou 

přidanou hodnotou jako je živočišná 

výroba, pěstování ovoce, zeleniny, 

brambory či chmele, nikoli podpo-

rou jen vybraných podniků. Ostatně, 

představa, že desetimiliónovou populaci 

České republiky uživí svojí produkcí 

výhradně malé rodinné farmy, je také 

silně diskutabilní. Právě zmiňovaná 
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zemědělská odvětví, jako je živočišná 

výroba či pěstování ovoce a zeleniny 

mají při svém rozšiřování velký potenciál 

vytváření nových pracovních příležitostí 

na venkově bez ohledu na to, o jak velký 

podnik se jedná.

Agrární komora v souvislosti 

s aktuálním vývojem počasí iniciovala 

také pravidelná jednání všech partnerů

zabývajících se na různé úrovni 

problematikou klimatických změn

a jejich dopadů do hospodaření 

v krajině. Intenzivně tak nyní pracuje se 

Státním pozemkovým úřadem, Men-

delovou univerzitou v Brně a dalšími 

institucemi na druhé etapě Generelu 

vodního hospodářství, jehož konkrétním 

cílem je zlepšení hospodaření 

a nakládání s vodou v krajině. Nikdo 

si patrně nedokáže lépe představit, 

jaké škody může napáchat sucho, 

než právě zemědělci profesně 

a bytostně spjatí a závislí na počasí, 

a to zejména v oblastech jako je jižní 

Morava, Rakovnicko či další oblasti 

s mnohaletými problémy. Už nyní je 

jasné, že zvyšování průměrné teploty 

bude možné přinejlepším pouze zpoma-

lit, protože na tento proces a vývoj má 

i přes primární působení lidské činnosti 

vliv více faktorů. Můžeme však udělat 

maximum pro to, abychom se změnám, 

které nastanou a nastávají, přizpůsobili 

a zmírnili tak negativní projevy 

a důsledky těchto změn do zemědělské-

ho hospodaření. V podmínkách České 

republiky, kde naprostá většina vody 

pochází pouze ze srážek, jde především 

o to výrazně lépe s vodou hospodařit, 

zadržet ji v krajině, umožnit její vsak 

do půdy, využít přirozené i umělé 

rezervoáry a dokázat ji opakovaně 

využívat k zajištění veškerých potřeb 

společnosti. V tomto směru hraje 

zemědělská, lesnická a vodohospodář-

ská činnost v kulturní krajině naprosto 

zásadní roli a sektor tak má nejenom 

možnost, ale i povinnost této role dostát.

K rozhodování o dílčích i koncepčních 

opatřeních je však třeba disponovat 

přesnými daty a hlášeními z terénu, 

které propojí praktické poznatky a zku-

šenosti s teorií, výzkumem a následnými 

doporučeními k řešení až na úrovni 

jednotlivých katastrů. Analýzy a predikce 

vědeckých a výzkumných institucí se bez 

propojení s praxí neobejdou a získávání 

průběžných relevantních dat z terénu je 

základ. A zde je právě možnost každého 

podniku, družstva či farmy zapojit se do 

spolupráce a poskytovat údaje z obhos-

podařovaných půdních bloků. Unikátní 

síť sběru dat a její výstupy je možné 

následně velice dobře využít, a to jak pro 

potřeby jednotlivců, tak pro regionální, 

územní či celorepublikové predikce, 

a to i se zpětnou vazbou, což se mimo-

chodem ukazuje jako rozhodující pro 

řešení kompenzací za dopady sucha 

roku 2015. 

Dalším žhavým tématem je diskuse 

ohledně zákona o nakládání s půdou. 

V mnohém připomíná situaci na trhu 

maloobchodního prodeje potravin, kde 

se zahraniční řetězce často chovají 

neférově nejen k dodavatelům, ale i ke 

koncovému zákazníkovi. Podobně je na 

tom trh s půdou, kde nejsou v sou-

časnosti respektována žádná pravidla 

slušného obchodování. V roce 2012 

skončilo moratorium na prodej země-

dělské půdy cizím státním příslušníkům, 

a současně docházelo v posledních 

deseti letech k nárůstu výše plateb 

na plochu. Tím se zvýšila atraktivita 

půdy, o kterou je v současné době velký 

zájem. A nutno podotknout, že za tímto 

zvýšeným zájmem jsou v řadě případů 

právě spekulativní nákupy a rozhodně 

žádná snaha o kultivované zemědělské 

využití půdy. Návrh Agrární komory na 

regulaci trhu s půdou v žádném případě 

nikomu neupírá vlastnická práva, ale 

zavádí opatření, která by právě měla 

trh s půdou zkultivovat a nastavit určitá 

pravidla. Asi těžko lze něco namítat proti 

tomu, jestliže vlastník půdy, bude-li ji 

chtít prodat, ji v prvním kole nabídne 

tomu, kdo na ní dlouhodobě hospodaří, 

stará se o ni a investuje do ní – práci 

i prostředky. V případě, že ji nájemce 

chtít nebude, ať už z důvodů ekono-

mických nebo podnikatelských záměrů, 

ji pak může prodat komukoliv. Úvaha, 

že tímto krokem jde Agrární komora 

proti rodinným farmám, je také naprosto 

mylná. Protože i malé farmy se potýkají 

se stejným tlakem a půdu potřebují ke 

svému podnikání všichni. 

Je záhadou, že jestliže tato praxe 

funguje již léta u nájemních bytů jdou-

cích do privatizace, a to že se nejprve 

nabídnou lidem, kteří v těchto bytech 

bydlí, a pak teprve ostatním, a nikdo pro-

ti tomu nic nenamítá, proč by naprosto 

shodný princip nemohl fungovat 

u prodeje půdy? Zvláště, jestliže se 

zhusta kvalitní zemědělská půda dnes 

každodenně ztrácí tím, že ji různými 

subjekty vykupuje za účelem stavby prů-

myslových zón. Pro příklady národohos-

podářského zacházení s půdou 

nemusíme chodit daleko, stačí se 

podívat do Rakouska, Maďarska, či 

Německa. Zde by možná byl na místě 

spíše opačný povzdech. Je ostudou, že 

jsme jedna z posledních zemí EU, která 

tuto oblast nechává agresivním hráčům 

na trhu a půdu si nechrání.

Otázkou, která poněkud zapadá pod 

tlakem diskuzí ke Společné zeměděl-

ské politice, fi nancování, či nastavení 

pravidel Programu rozvoje venkova 

je vzdělávání. Podle průzkumu, který 

komora udělala, a jehož výsledky jsou 

součástí obsahu tohoto čísla, zeměděl-

ská populace stárne a pro mladé nejsou 

obory v prvovýrobě a navazujících obo-

rech příliš „sexy a in“ a důsledkem je, 

že budou chybět zaměstnanci potřební 

pro plnohodnotný chod sektoru. Tento 

trend je dlouhodobý a potvrzuje jej i ča-

sová řada z dat získávaných ČSÚ. Proces 

nejde vyřešit z roku na rok, naopak je to 

dlouhodobá záležitost, vycházející 

z koncepce a spolupráce všech zainte-

resovaných partnerů od ministerstva 

zemědělství, přes resort vzdělávání 

a školství po ministerstvo práce 

a sociálních věcí. 

Jednou z potřebných cest je aktivní ko-

munikace s dětmi a se žáky základních 

a středních škol. Prezentovat zeměděl-

ství jako zajímavý, pestrý a činnostmi 

bohatý sektor s mnoha obory a celo-

životním uplatněním. Rezervy jsou také 

v užší provázanosti praxe na střední 

školy a univerzity tak, aby mladí lidé 

měli v procesu svého vzdělávání dosta-

tek příležitostí a možností seznámit se 

s každodenním i sezónním průběhem 

zemědělských provozů. Tuto úlohu 

v minulosti účinně plnily především 

školní statky, které jsou dnes v kompe-

tenci krajů a jichž, bohužel, výrazně 

ubylo. Vyšší úroveň, nazvěme to v tomto 

případě „garantovaným vzděláním“, 

by pak zároveň mohla sloužit i pro 

nastavení podmínek pro hospodaření 

s dostatečnou zodpovědností vůči 

krajině, pro přiznání živnosti, pro výrobu 

potravin a jejich uvádění na trh, apod. 

Daleko raději bychom přivítali podporu 

pilotních projektů šetrného hospodaření 

na půdě a s vodou (například využívání 

kapkových závlah) v těch regionech, 

které jsou v rámci ČR nejvíce 

postiženy suchem. Ukázka a efektivnost 

takového hospodaření by se tak 

mohla stát modelem pro další 

zemědělské podniky v těchto 

oblastech a přispět tak ke komplexnímu 

zlepšení stavu půdy i zlepšení

využívání vodních zdrojů. 

Jako Agrární komora ČR tak nabízíme 

další intenzivní spolupráci ve všech ob-

lastech resortu, s cílem pomoci dalšímu 

rozvoji českého zemědělství, potravinář-

ství a venkova.   

Úřad Agrární komory ČRFoto: archiv AK ČR
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VYRÁBĚJTE ČESKÉ PRODUKTY 
S ČESKÝMI TECHNOLOGIEMI

Společnost Farmtec založilo v roce 1996 

patnáct pracovníků a hned na jejím 

začátku stály tři základní produkty: Stáje 

pro skot, Dojicí technika a Stáje pro 

prasata. A jak šel čas, další produkty 

přibývaly. Na hospodářská zvířata zcela 

logicky navazovalo Technologické vyba-

vení jímek, prim hrála nejen jejich vý-

stavba, ale i zařízení na míchání, čerpání 

a separaci kejdy, stejně jako řízení 

celého kejdového hospodářství. Protože 

společnost působila i na Slovensku, 

dalším zajímavým produktem se staly 

stáje pro ovce a kozy včetně specifi ckých 

dojíren. Netrvalo dlouho a v nabídce 

jistebnické společnosti se objevil další 

produkt, a to Stáje pro drůbež. 

Nástup bioplynu
K výraznému zlomu pak došlo v roce 

2006. „Po vstupu České republiky do Ev-

ropské unie vyvstal závazek na obnovi-

telné zdroje energie, který je správný, 

ač je u nás v poslední době devalvovaný 

fotovoltaikou,“ vzpomíná ředitel Belada. 

„Protože bioplynové stanice navazovaly 

na živočišnou výrobu a my jsme měli 

k tomuto oboru velmi blízko, bylo pro 

nás přirozené, že Farmtec vstoupil i do 

tohoto segmentu. Nejdříve jsme začali 

stavět bioplynové stanice s  rakouským 

dodavatelem technologie, ale postupně 

jsme se osamostatnili a vyvinuli vlastní 

systém. Celkem jsme postavili 63 bioply-

nových stanic a co je podstatné, všechny 

navazují na živočišnou výrobu. V tom je 

jejich efekt, neboť nemají problémy se 

surovinou. I když jsme bioplynové stani-

ce neměli na trhu nejlevnější, měli o ně 

zemědělci zájem, neboť byly velice 

kvalitní - dosahují více než 90% 

účinnost. Boom bioplynových stanic 

končil s velkou slávou v roce 2013, kdy 

byla podpora výstavby už výrazně menší, 

a hlavně v roce 2014 s ukončením 

provozní podpory pro nové obnovitelné 

zdroje.“ 

„Přesto chceme v oboru pokračovat, 

odborníky na tento produkt jsme 

nepropustili,“ dodává k tomuto tématu 

ředitel. „Je schválena novela zákona 

o obnovitelných zdrojích energie, kde je 

avizovaná podpora malých bioplynových 

stanic o výkonu do 500 kW, u nichž bude 

hnůj a kejda tvořit minimálně sedm-

desát procent surovin. Podpora přitom 

nepůjde na elektřinu, ale na teplo. 

Takže počítáme s tím, že nějaké 

realizace budou, ale splnit podmínky 

nebude vůbec jednoduché.“

A aby byl výčet produktů společnosti 

Farmtec kompletní, je třeba při-

pomenout obor Využití tepla, který 

navazoval na bioplynové stanice, 

k okrajovým produktům pak patří po-

sklizňové linky včetně čištění a sušení 

a v poslední době i chemie. 

Velmi silná projekční činnost
Od samého začátku sídlí společnost 

Farmtec v Jistebnici na Táborsku. Do 

roku 2006 se vedení fi rmy nacházelo 

v Táboře, po dobudování nové admi-

nistrativní budovy včetně školicího 

střediska v Jistebnici se přemístilo do 

této malebné jihočeské vísky, kde se 

nacházejí i výrobní kapacity a sklady. 

Společnost Farmtec má v současnosti 

čtyři oblastní ředitelství, která zajišťují 

činnost fi rmy ve svých regionech. Jde 

o pobočky v Táboře, v Litomyšli s dalším 

pracovištěm v Roudnici nad Labem, 

v Uherském Hradišti, pod nějž spadá 

pracoviště v Hustopečích a ve Strako-

nicích, pod které patří také pracoviště 

Jindřichův Hradec. „Na každém ředitel-

ství máme odborně zdatné pracovníky 

včetně velkého počtu projektantů,“ 

vysvětluje Bohumil Belada. „Troufnu si 

říci, že jsme v současné době největší 

projekční fi rmou v tomto oboru v repub-

lice. V současnosti zaměstnáváme 225 

pracovníků, z tohoto je 70 projektantů 

na hlavní pracovní poměr a dalších asi 

třicet externích projektantů.“

Co jsou komplexní služby?
„Než se začne s realizací stavby, je 

nutné jasně defi novat koncepci, chcete-li 

záměr,“ popisuje obsah další priority 

Bohumil Belada. „Na základě potřeb 

chovatele mu naši odborníci navrhnou 

několik variant, jak by měla investice 

vypadat a co všechno se musí udělat. 

Každá koncepce obsahuje i předběžnou 

hrubou fi nanční náročnost. Snažíme se 

seznámit budoucího investora 

s podobnou investicí, třeba i v zahraničí, 

aby si ji mohl prohlédnout a zeptat se 

uživatele na zkušenosti.“

„Pokud se chovatel rozhodne pro před-

stavený záměr, následují další přípravné 

kroky,“ pokračuje ředitel. „Tím prvním 

je projekt, který vzniká na oblastním 

ředitelství, ať už pro územní řízení, či 

stavební povolení nebo samotný prová-

děcí projekt. Samozřejmě nemusíme 

připravovat všechny tři stupně, záleží 

na investorovi. V roce 2015, kdy se moc 

nestavělo, neboť všichni zemědělci 

čekali na investiční dotace, byla 

projekční činnost pro Farmtec silným 

stabilizujícím článkem. Protože jsme 

v projekci poměrně úspěšní, pomoh-

ly nám tržby z této činnosti udržet 

společnost v kladném hospodářském 

výsledku. Projekce nás také výrazně 

přibližuje k vlastní investici, což opět 

souvisí s již zmíněnou komplexností, 

na níž zemědělci slyší. Naši projektanti 

také u více než padesáti procent investic 

zajišťují autorský dozor, což je pro ně 

i velice zajímavá zpětná vazba.“

Na projekt pak navazuje studie provedi-

telnosti, tedy ekonomická návratnost

 investice, která už vzniká v Jistebnici. 

Tato studie sloužila v devadesátých 

letech především bankám, které se 

v té době koukaly na zemědělce skrz 

prsty, dnes, kdy mají zemědělci u bank 

velice dobrý kredit, slouží tento materiál 

především statutárním orgánům či ma-

jitelům zemědělských společností. Tento 

tým navíc zpracovává žádosti o dotace 

pro jednotlivá ministerstva. 

Komplexnost kolaudací nekončí, 

Farmtec se snaží uživatelům radit, jak 

nový provoz užívat, aby byl jeho přínos 

co nejefektivnější. Úspěch investic totiž 

nespočívá jen na stavbách, technologiích 

či zvířatech, ale především na lidech.

 A právě pro ně zajišťuje Farmtec školení 

a provozní poradenství. „V poslední době 

jsme výrazně posílili také servis. Aby byl 

záruční i pozáruční servis co nejrych-

lejší a nejkvalitnější, rozšiřujeme tým 

servisních pracovníků a pořizujeme nová 

servisní vozidla i diagnostické přístroje,“ 

vysvětluje ředitel.

Sázka na vlastní produkty
Další důležitou činností společnosti 

Farmtec je vývoj a výroba stájových prv-

ků a technologií včetně jejich dodávky, 

montáže a uvedení do provozu. 

„V kombinaci se systémem řízení 

SPOLEČNOST FARMTEC, KTERÁ SI V TĚCHTO DNECH PŘIPOMÍNÁ DVACÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ, SI JIŽ V ROCE 1996 DALA DO VÍNKU 
CÍL POSKYTOVAT KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI INVESTIC DO ZEMĚDĚLSTVÍ, POČÍNAJE PROJEKTOVÁNÍM, PŘES DODÁVKY 
TECHNOLOGIÍ A MONTÁŽ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ A KONČE PORADENSTVÍM A SERVISEM. A TO SE JÍ STÁLE DAŘÍ.

Generální ředitel a předseda představenstva Ing. Bohumil Belada.

Foto: archiv společnosti Farmtec
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kvality ISO 9001 jsme vytvořili nezbytné 

prostředí pro kvalitní práci,“ pochlubil 

se Bohumil Belada. „Snažíme se 

uplatnit co nejvíce vlastních technologií, 

a proto máme velice silné vývojové 

oddělení, ale také kvalitní pracovníky 

v dílně, kteří přenášejí myšlenky do 

vlastní reality. Část technologií jsou 

naše výrobky, které jsme vyvinuli 

a také vyrobili, část produktů vyvineme, 

ale necháme si je vyrobit u specialistů. 

Nejvíce vlastních výrobků uplatňujeme

v technologiích pro skot – skoro 

devadesát procent. Téměř celým 

naším výrobkem jsou dojírny, kde 

využíváme i vlastní software a systém 

řízení, velmi úspěšné jsou také naše 

vyhřívané nerezové napáječky, které od 

nás odebírá i konkurence. U prasat je 

podíl vlastních výrobků nižší, asi 60%, 

u bioplynových stanic je to padesát na 

padesát.“ Montáž technologií pak za-

jišťují vlastní zaměstnanci nebo externí 

pracovníci - v současnosti spolupracuje 

Farmtec s 26 fi rmami, které pro něj 

smluvně montáž zajišťují. 

Tři etapy vývoje
Historii fi rmy tvoří především lidé. 

Nechávají v ní svůj jedinečný otisk 

a přiznejme i nejlepší léta svého života. 

Společnosti Farmtec dalo tvář mnoho 

osobností, kterým podle ředitele patří 

velký dík. 

Období od roku 1996 do roku 2005 

bylo érou prvního generálního ředitele 

Vladimíra Čítka, který byl jedním ze 

zakladatelů fi rmy a v roce 2005 bohužel 

tragicky zahynul. „Pro Farmtec to byla 

velká ztráta, neboť dal fi rmě určitou vizi, 

která se ukázala jako úspěšná, a tímto 

směrem také společnost vedl“ vzpomíná 

ředitel Belada. „Z této éry bych chtěl 

vyzdvihnout i dlouholetého obchodního 

ředitele Bohumíra Kapouna staršího, 

který byl úspěšný dlouholetý zootechnik 

a chovatelům v jejich požadavcích rozu-

měl. Ať šlo o moderní způsoby ustájení 

či výživu zvířat. Ač mu bude už 80 let, 

stále nám pomáhá. Tato etapa byla ve 

znamení pouze živočišné výroby, fi rma 

se postupně zvětšovala, z počátečních 

90 pracovníku se jejich počet zvětšil asi 

na 135. V tomto období také Farmtec 

expandoval do Ruska.“

Druhá etapa trvala od roku 2006 do roku 

2013 a byla érou generálního ředitele 

Ing. Václava Škeříka. Rozvinula se vý-

stavba bioplynových stanic, zvyšoval 

se obrat fi rmy a vzrostl i počet za-

městnanců až na 180. Byla to úspěšná 

etapa bioplynových stanic, ale také 

střídavých úspěchů v Ruské federaci 

či sníženého obratu v oboru živočišná 

výroba. V únoru roku 2013 došlo ke 

změně vlastnické struktury společnosti 

Farmtec, kdy všichni akcionáři prodali 

svoje podíly společnosti Agrofert 

a do čela společnosti byl později 

delegován Ing. Bohumil Belada. V té 

době Agrofert hledal do svého portfolia 

společnost, která by mu zajišťovala 

investice v živočišné výrobě včetně 

nezbytných projektů. Nabídka k odkupu 

akcií přišla v době, kdy již čtyři akcionáři 

ve společnosti Farmtec nepracovali 

a další byli těsně před odchodem do 

důchodu. Přišla také v době přirozené 

obměny manažerů. V době, kdy končily 

bioplynové stanice, čímž se odboural 

velký podíl tržeb a hledaly se další 

možnosti posílení fi rmy

Podle generálního ředitele přinesl 

Agrofert společnosti Farmtec nové 

příležitosti, neboť je velkým chovatelem 

všech druhů hospodářských zvířat. Má 

desítky tisíc krav, prasnic v uzavřeném 

obratu stáda, prasat ve výkrmu i statisí-

ce kuřat. „Co je také důležité, chovatelé 

nám vytvářejí zpětnou vazbu a získané 

poznatky pak využíváme při dalším vývoji 

stájových technologií,“ vyzdvihl další 

přínos Bohumil Belada. 

České produkty s českými 
technologiemi
„Od samého začátku bereme zemědělce 

jako partnery a máme s nimi dlouholeté, 

často i přátelské vztahy,“ říká na závěr 

generální ředitel Bohumil Belada. „Jsou 

pro nás důležití nejen jako spolehliví 

partneři, ale také jako poctiví podnikate-

lé, kterým věříme, navíc jejich připo-

mínky uplatňujeme při vývoji nových 

technologií. Toto partnerství je výhodné 

pro obě strany.“ „Jsme česká fi rma 

a tuto skutečnost by si měli zemědělci 

uvědomit. A musím říci, že velká část 

českých zemědělců si to i uvědomuje. 

Agrární komora, na jejíž činnosti se 

také podílím, dělá všechno proto, aby 

podpořila naše zemědělce 

a české potraviny. Daří se nám to, zájem 

o domácí potraviny začíná mezi našimi 

obyvateli převládat. Byli bychom ale také 

rádi, kdyby čeští zemědělci produkovali 

své kvalitní komodity na kvalitních čes-

kých technologiích. Podpoří tím pracovní 

příležitosti pro české občany, kteří si 

jejich domácí potraviny kupují a jejichž 

daně přinášejí příjem do státního roz-

počtu, z něhož je placeno zdravotnictví, 

školství a další nezbytné obory,“ dodává 

ještě Bohumil Belada.

Vladislav Fuka

I tato nová stáj pro chov skotu nese visačku „Made in Farmtec“. Foto Martin Křivka
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SNĚMOVNY KOMORY DEFINOVALY 
SVÉ AKTUÁLNÍ PRIORITY
Miroslav Toman, prezident Agrární 

komory, vyzdvihl význam společné 

a jednotné spolupráce vycházející z celo-

republikové struktury s tím, že aktivní 

činnost všech regionů přináší efekt 

v tlaku na ministerstvo, vládu i Parla-

ment ve prospěch prosazování témat a 

priorit českých zemědělců a potravinářů 

především v otázce zvýšení jejich konku-

renceschopnosti a uplatnění produkce 

na domácím trhu i v zahraničí.

Přestože byl rok 2015 poznamenán 

propadem cen živočišných komodit 

a suchem, které mělo vliv na sklizeň 

především speciálních komodit, je 

celkový výsledek hospodaření počítaný 

Eurostatem a Českým statistickým úřa-

dem na úrovni 16 miliard korun. Dopady 

škod jsou značně individuální a i proto 

je nezbytné komunikovat s veřejností 

význam kompenzací škod i o principech 

celého fi nancování sektoru. Zemědělci 

se museli vyrovnat také s novými pravidly 

Společné zemědělské politiky, přičemž 

změny přicházely velmi narychlo a za 

pochodu, což ztěžovalo jejich nastavení 

pro potřeby praxe. Ve spolupráci s rezor-

tem se podařilo schválit některé dotační 

programy, které by měly zemědělcům 

pomoci. Trvalou připomínkou komory je 

v tomto směru pomalá aplikaci progra-

mů pomoci a malá operativní aktivita mi-

nisterstva zemědělství. Příznivé naopak 

je schválení zelené nafty pro živočišnou 

výrobu, pokračování podpory biopaliv, 

práce na národních dotačních titulech 

dobrých životních podmínek zvířat či 

vznik fondu těžko pojistitelných rizik.

Oceňujeme komunikaci ministra Jurečky 

prostřednictvím jednání u kulatého 

stolu, kde mají organizace možnost 

prezentovat své názory a požadavky. 

12. ledna byla projednána témata 

řešení otázky masných telat v PRV, 

redefi nice méně příznivých oblastí od 

roku 2018, závěry auditu k podmínkám 

Kontrol podmíněnosti a hlášení zvířat 

a distribuce prostředků kofi nancování 

PRV o 13 miliard Kč. Za komoru byla 

následně otevřena také problematika 

novely veterinárního zákona, kde jsou ze 

strany veterinářů vyvíjeny značné tlaky 

na omezení možnosti aplikace léčiv. Dále 

novela vinařského zákona, a to ve smys-

lu ochrany trhu před černým obchodem 

především s dovozovým vínem. Řešením 

by byly například licence na prodej alko-

holu se systémovým nastavením pravidel. 

Zásadní je také schválení novely zákona 

o významné tržní síle a její následovné 

uvedení do praxe. Rezervy vnímáme 

v nalezení skutečného a tedy kon-

cepčního a dlouhodobého řešení letošní 

mléčné krize, protože v tomto směru 

zvítězila lobby silnějších zemí EU-15. 

Ty chápou ukončení mléčných kvót 

jako exportní příležitost, ale také jako 

možnost omezit konkurenci v rámci 

vnitřního trhu. Zde vidíme význam 

výraznější aktivity rezortu v oblasti 

zintenzivnění mezirezortní spolupráce 

dozorčích orgánů při zamezování dovozů 

zboží za dumpingové ceny. U problema-

tických dovozů si dokážeme představit 

hlubší provázanosti Celní správy a Státní 

veterinární správy. Důsledně by také 

měla být naplňována povinnost hlášení 

dovozů, o kterou lze opřít i uvedené 

kontroly komodit, protože z praxe víme, 

že tomu tak stále není.

Nedostatečná je také marketingová 

činnost rezortu ať už na národní rovině, 

nebo při navazování obchodních styků 

se zahraničními destinacemi. Proto 

jsme ministerstvu předali záměr zákona 

o Marketingovém fondu, který by měl 

aktivní komunikací se spotřebiteli 

zdůrazňovat přínosy a kvalitu českých 

potravin. Rozhodnou pravomoc k využití 

fi nančních prostředků zde musí udržet 

zájmové svazy. O vlastní podobě zákona 

nyní vedeme věcnou debatu s odbornými 

útvary ministerstva. Ministrovi země-

dělství však rozhodně patří poděkování 

za úspěšná jednání k naplnění rozpočtu 

kapitoly ministerstva zemědělství pro 

rok 2016. S objemem přesahujícím 

40 miliard korun jsou zajištěny všechny 

zásadní oblasti a činnosti resortu. Na-

příklad naplnění národních dotací 

v uvažované výši přes 3 miliardy korun 

je v porovnání s nedávnou minulostí 

naprosto výjimečné.

V diskuzi byla řešena mnohá další 

témata, jako je budoucí nastavení rámce 

aktivního zemědělce, které nyní spočívá 

v přísnějším stanovení minimálních 

činností na travních porostech i orné 

půdě. Významnou prioritou, která 

v regionech žije, je návrh zákona 

o prodeji zemědělské půdy, s cílem uvést 

jej do praxe jako nástroj pro ochranu 

půdního fondu a zamezení spekulací. Na 

stejném principu přitom mají ochranu 

půdy ošetřenu ve většině zemí EU 

a společnost to nevnímá jako ohrožení 

držby, ale naopak jako přednost k její 

stabilizaci. Představen byl také postup 

prací v Generelu vodního hospodářství 

v krajině, připravované změny legislativy 

ve vztahu k požadavkům hospodaření, 

redefi nice méně příznivých oblastí 

a požadavky na jejich fi nancování, řešila 

se záležitost zpoždění výplat ze strany 

SZIF o cca 2-3 týdny, které jsou způsobe-

ny jak kumulací nároků na administraci, 

tak technickými komplikacemi. Za Úřad 

komory pak byl představen nový systém 

připomínkových řízení, průběh hos-

podaření a struktura rozpočtu pro rok 

2016 či mediální aktivity a příprava XXIV. 

Sněmu Agrární komory. Debata se nesla 

také okolo novely mysliveckého zákona. 

Nezbytné je posílit aktivity AK ČR i v ob-

lasti školství, vzdělávání a poradenství.

Úřad AK ČR Praha

14. LEDNA 2016 SE K JEDNÁNÍM SETKALI ZÁSTUPCI SNĚMOVNY SPOLEČENSTEV A POSLÉZE I SNĚMOVNY VŠEOBECNÉ. VE VĚTRNÉM 
JENÍKOVĚ SE MLUVILO O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH, KOORDINACI ČINNOSTÍ I DEFINOVÁNÍ PRIORIT PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ. 

Z USNESENÍ SNĚMOVEN 
Sněmovny berou na vědomí informace prezidenta AK ČR, předsedy 
sněmovny, viceprezidentů, předsedy dozorčí rady a dalších zaměstnanců 
Úřadu Agrární komory o:
- uspořádání předsněmovních diskuzí prezidia s delegáty sněmu v krajích takto:

20. ledna Jihomoravský a Zlínský kraj v Brně;  

24. února Jihočeský kraj a Vysočina v Táboře;  

2. března Pardubický a Královéhradecký kraj v Hradci Králové;  

9. března Plzeňský a Karlovarský kraj v Plzni; 

16. března Liberecký a Ústecký kraj v Mostě;  

30. března Olomoucký a Moravskoslezský kraj v Olomouci,

- personálních změnách na Úřadu AK ČR v Praze,

- uspořádání 15. Agrárního plesu 22. 1. 2016 na pražském Žofíně a společnou 

účast AK ČR a Potravinářské komory České republiky na výstavách v Brně, 

tj. SALIMA 17. -20. února 2016 a TECHAGRO 3. – 7. dubna 2016,

- uspořádání XXIV. Sněmu AK ČR v neděli 3. dubna 2016 v Rotundě brněnského 

výstaviště, návrh jeho technicko - organizačního zabezpečení,  

- aktivitách komory v oblasti vzdělávání a školství,

- stavu ve vytipování poradců pro proškolení Státním zemědělským 

a intervenčním fondem na poskytování poradenství členské základně při 

podávání žádostí o dotace,

- účasti AK ČR v projektu na propagaci zdravého životního stylu a na konzumaci 

kvalitních českých výrobků u dětí „Naskoč na mléčnou vlnu“,

- výsledku hospodaření AK ČR za rok 2015 a přípravě vyrovnaného rozpočtu pro 

rok 2016

- přípravě Marketingového fondu na propagaci českých potravin,

- postupu vyjednávání novely zákona o významné tržní síle, zákona o prodeji 

zemědělské půdy, novely zákona o myslivosti, novely zákona o vinařství 

a vinohradnictví a novely zákona veterinárního,

- aktivitách komory v oblasti přípravy dotačních programů (dobré životní 

podmínky zvířat z národních zdrojů, kompenzace za sucho), přípravy fondu 

těžko-pojistitelných rizik, formulace aktivního zemědělce, klimatických změn, 

rozšířené zelené nafty i pro živočišnou výrobu, ochrany trhu před dovozy, 

řešení podpor LFA a dalších

Sněmovny ukládají členům představenstva AK ČR:
• pokračovat v prosazování schválení zákonů 

 - o prodeji zemědělské půdy

 - o Marketingovém fondu,

 - novely veterinárního zákona

 - novely zákona o rostlinolékařské péči

 - novely zákona o významné tržní síle

 - novely zákona o vinařství a vinohradnictví,

• pokračovat ve všech dalších rozpracovaných aktivitách včetně fondu těžko 

pojistitelných rizik,

• zpracovat v rámci představenstva AK ČR návrh příspěvkového řádu tak, aby se 

zvýšila nezávislost fi nancování komory,

• členům Sněmovny zvýšit aktivitu ve vztahu k ústředí AK ČR
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ZLEPŠÍ SE SITUACE 
NA TRHU S MLÉKEM?
GLOBÁLNÍ TRH S MLÉKEM A MLÉČNÝMI KOMODITAMI SI 
V ROCE 2015 PROŠEL TURBULENTNÍM VÝVOJEM, KŘIVKA 
NA STRANĚ NABÍDKA VYSTOUPALA DO ZÁVRATNÝCH VÝŠIN, 
ZATÍMCO POPTÁVKA SE DRAMATICKY PROPADLA. I KDYŽ 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ZÁKONY TVRDÍ, ŽE NEROVNOVÁŽNÝ 
STAV NA TRHU BUDE DŘÍVE ČI POZDĚJI TENDOVAT SMĚREM 
K STAVU ROVNOVÁŽNÉMU, TEDY ŽE NABÍDKA SE BUDE 
ROVNAT POPTÁVCE A TRH BUDE POPTÁVAT ZBOŽÍ ZA TZV. 
ROVNOVÁŽNOU CENU, OTÁZKOU STÁLE ZŮSTÁVÁ, KDY SE 
TOMU TAK STANE A S JAKOU RYCHLOSTÍ. 

Aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Kudy domů ze školy?
Připravovaná vyhláška o zákazu 

nezdravých a sladkých pamlsků ve 

školních automatech postrádá jeden 

důležitý prvek – totiž stanovit ško-

lákům zákonem stanovenou trasu ze 

školy a do školy tak, aby se vyhýbala ve 

vzdálenosti nejméně na dohled jiným 

neškolním automatům, v nichž by si 

mohli školáci příslušné potraviny také 

koupit. Jinak by totiž vyhláška postrá-

dala smysl (ten samozřejmě postrádá 

stejně). Otázkou je, jak onu vzdálenost 

automatů vlastně určit – kdyby totiž 

byly příliš daleko, možná by školáci 

cestou k nim, postrádající energetický 

zdroj ze zakázaných energetických ná-

pojů či cukr z cukrovinek, vůbec došli, 

a nepadli po cestě vyčerpáním.

Stát chce podpořit 
výstavbu veřejných domů
Novela zákona o ochraně zemědělské-

ho půdního fondu, o níž se v sou-

časné době intenzivně diskutuje, by 

mimo jiné měla ve „veřejném zájmu“ 

odpustit či snížit poplatky za vyjímání 

pozemků z půdního fondu pro výstavbu 

rodinných domů. Nutno podotknout, 

že doposud byl zájem postavit si dům 

čistě privátní záležitost, to se ale 

možná změní. Pokud budou zákono-

dárci považovat stavbu soukromého 

sídla za veřejný zájem, nelze to chápat 

jinak, než že se bude jednat o veřejný 

dům. Na čase je tak uvažovat o další 

následné výjimce (po výjimce ze zpo-

platnění za vyjmutí pozemků z půdního 

fondu), která by stanovila podmínky, 

za jakých veřejný dům za veřejný dům 

ve smyslu, jak tento pojem dosud 

každý chápe, nepovažovat. Případně, 

za jakých podmínek veřejný dům za 

skutečně veřejný dům považovat. 

Další nepřítel lidstva 
je palmový olej
Pokud by se kampaň vedená ochrán-

ci přírody proti palmovému oleji 

soustředila jen na snahu zabránit 

kácení deštných pralesů, dalo by se to 

pochopit. Spotřebitel jako rukojmí na 

základě zdravotních rizik je ale metoda 

poněkud za čarou. Palmový olej jistě 

není nutné konzumovat – spotřebitelé 

by ale měli také vědět, že náhradou 

palmového oleje za jiný se jim v létě 

začnou roztékat náplně a polevy všech 

možných pamlsků, v nichž hraje pal-

mový olej roli ztužovadla. Další otázkou 

pak je, proti jaké plodině začnou vystu-

povat po případném utlumení produkce 

palmového oleje – ten budou muset 

nahradit jiné olejniny, pro které bude 

ovšem třeba kácet stromy také..

Zakáže Brusel roubování 
ovocných stromů?
Základním argumentem odpůrců 

geneticky modifi kovaným organismů 

(GMO) byla vždy teze, podle níž je změna 

genomu původního organismu vnesením 

cizího genomu nepřirozená. Nyní ale 

vědci potvrdili, že prakticky ke stejnému 

procesu dochází technikou, kterou lidé 

používají tisíce let – roubováním. Pokud 

tak EU v připravované legislativě o iden-

tifi kaci GMO zvolí nesprávné formulace, 

mohou se na černé listině GMO ocitnout 

třeba veškeré roubované odrůdy vinné 

révy nebo ovocných stromů. Kam se na 

to hrabou solární panely…  

Zvířecí diskriminace
Snahy uzákonit povinnost majitelů psů 

držet je po dobu korzování za účelem 

vykonání zvířecí potřeby na vodítku jsou 

minimálně ve dvou rovinách diskri-

minační. V prvé řadě tím, že se návrh 

vztahuje pouze ke konkrétnímu druhu 

zvířat a netýká se třeba koček. Kočky 

jsou přitom různé, mezi kočkovité šel-

my patří třeba tygr nebo lev, kteří by na 

vodítku být podle toho, co si autoři ná-

vrhu představují, nemusely. Vzhledem 

k tomu ale, že impulsem k povinným 

vodítkům je nesprávně vychovaný pes, 

je v praxi primárním viníkem možných 

rizik pokousání sám majitel zvířete a za 

úvahu by proto stálo, jestli by na vodít-

ku neměl být za trest on sám – vedený 

například majitelem jiného zvířete, 

kterému zodpovědný majitel potřebnou 

péči a vychování poskytl. Ať kolemjdou-

cí vidí, kdo se jak stará!

Petr Havel

Partner AK ČR pro propagaci mléka

Nárůst produkce i přes pokles poptávky
Určitou nápovědu by mohl poskytnout 

vývoj v posledních pěti letech, kdy se 

produkce mléka pěti největších 

dodavatelů s nejvyšším nárůstem 

produkce (Evropská unie, Nový Zéland, 

Spojené státy, Austrálie a Argentina) 

zvýšila ročně o 2 procenta. V celkovém 

objemu to pak představuje pět milionů 

tun mléka a mléčných produktů ročně 

navíc.Poměrně značnou dobu bylo při-

tom toto navýšení produkce 

realizovatelné na trzích díky neustále 

rostoucí poptávce s vysokým 

potenciálem populačního a hospodář-

ského růstu jako je Čína. V polovině roku 

2014 však došlo k útlumu poptávky, 

když se ukázalo, že predikce růstu 

domácí spotřeby čínského trhu byla 

vysoce nadhodnocena.  

Pokud se k tomu připočte ještě ruské 

embargo a ztráta tamního trhu, vychází 

více než poloviční propad exportu mléka 

a mléčných produktů na ruský i čínský 

trh, což v přepočtu na ekvivalent mléka 

představuje asi 8 milionů tun, tedy asi 

trojnásobek celkové roční produkce 

České republiky. 

I když v některých částech světa dochází 

k pozvolnému útlumu produkce, nej-

větší producenti výrobu stále pozvolna 

navyšují, jako kdyby k propadu poptávky 

nikdy nedošlo. Ačkoli se podařilo část 

produkce určené pro Rusko a Činu 

uplatnit na dalších trzích (dovoz do zemí 

mimo Rusko a Čínu se meziročně zvýšil 

o více než 10 %), stále tento objem 

nemůže oslabený čínský a ztracený 

ruský trh nahradit. 

Problémem jsou narůstající zásoby
Značná část navýšené a neuplatněné 

produkce se navíc začíná hromadit 

v inventářích jednotlivých států jako 

sušené odstředěné mléko. Zásoby 

odstředěného mléka v Evropské unii 

jsou momentálně na pětiletém maxi-

mu, od začátku roku 2014 se zvýšily 

pětinásobě. Zásoby sušeného mléka ve 

Spojených státech dosáhly maxima 

v polovině roku 2015.

Vzhledem k propadu ceny se navíc ně-

kteří nakupující předzásobili v očekávání 

obrácení trendu poklesu ceny. I když 

v brzké době pravděpodobně dojde 

k vyrovnání poptávky a nabídky, bude 

velké množství zásob mléčných produk-

tů brzdit růst ceny mléka. 

Řešením by mohla být humanitární 
pomoc
Otázkou zůstává, zda lze právě vysoký 

objem zásob vyřešit tržními prostředky, 

když sám o sobě tržními mechanismy 

způsoben nebyl (ruské embargo, 

ukončení režimu mléčných kvót). 

Nabízí se řešení na celoevropské úrovni 

prostřednictvím vyplácení dotací na vý-

voz mléka na třetí trhy, jejichž populace 

mléčné produkty poptává, ale není za 

normálních podmínek svojí kupní silou 

schopna kupovat evropskou produkci. 

Humanitární pomoc by totiž měla dle 

našeho názoru probíhat především 

materiálně a takovým způsobem, který 

zajistí vytváření hodnot a pracovních 

míst v dárcovské zemi. 

Jan Doležal, AK ČR

Foto: archiv AK ČR
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MARKETINGOVÝ FOND V RAKOUSKU 
JE INSPIRACÍ I PRO NÁS 

AMA má podobně jako Státní zeměděl-

ský intervenční fond (SZIF) ze zákona 

svěřenou úlohu platební agentury, 

což je administrace a vyplácení dotací, 

kontrolní funkci, organizaci trhu 

a také marketingovou činnost. Právě tu 

svěřila dceřiné společnosti AMA-Mar-

keting, která se zaměřuje především 

na marketingové akce, komunikaci se 

zákazníkem, reklamu a management 

a kontrolu kvality. Za více než 20 let 

své činnosti se AMA-Marketing může 

pochlubit mimo jiné přetočením nega-

tivního trendu klesající soběstačnosti 

v základních zemědělských komoditách, 

tedy masu, mléce, ovoci, či zelenině 

a naopak navázání obchodních vztahů 

v dalších zemích Evropské unie, ale také 

na trzích ve Spojených státech, v Asii 

a mnoha dalších. V Rakousku je i díky 

činnosti AMA-Marketing vnímáno ze-

mědělství  a potravinářství jako tradiční, 

významný a nepostradatelný sektor 

tamního hospodářství, ve kterém je 

zaměstnáno více než 5 % pracovní síly.

 V Rakousku žije ve venkovských oblastech 

více než třetina obyvatel a zvláštností také 

je více než  20 % rozlohy půdy v ekolo-

gickém režimu. Na rozdíl od České repub-

liky, která se také v tomto ohledu drží na 

špici v rámci EU, je však tento podíl pod-

ložen také vlastní produkcí biopotravin. Ty 

ostatně patří mezi nejzajímavější vývozní 

artikly tamního zemědělství. 

Zásad značky
O pečeť kvality AMA, popřípadě o pečeť 

BIO-AMA, se mohou ucházet jen ty nej-

lepší rakouské potraviny. Normy, které 

tyto potraviny musí splňovat, jsou přitom 

mnohdy ještě přísnější, než vyžaduje ev-

ropská legislativa. Není bez zajímavosti, 

že základ předpisů, kterými se řídí 

standardy kvality a kontroly rakouských 

potravin vznikl již na konci 19. století 

jako tzv. Codex alimentarius austriacus, 

aby sjednotil standardy pro celou 

Rakousko-uherskou monarchii, tedy 

i tehdejší České země a horní Uhry. 

Pro Rakousko je také typická aktivní 

činnost občanské společnosti, tedy 

zájmových skupin, spolků a cechů, 

které mají slovo v mnoha aspektech 

veřejného života včetně vytváření 

a aplikace zákonných norem. Tento 

způsob organizace společnosti se 

označuje jako konsensuální vládnutí, 

kdy se hledá řešení přijatelné pro 

všechny zúčastněné skupiny. Podobným 

způsobem tak vznikly i standardy pečetě 

kvality AMA. Na jejich tvorbě se podíleli 

zástupci vědy a výzkumu, zemědělci, 

zpracovatelé, spotřebitelé, ale také 

úředníci. Po dohodě dotčených stran se 

směrnice předá ministerstvu zeměděl-

ství ke schválení, které ji zkontroluje 

a schválí. Kontrolu dodržování před-

pisů po té prodává AMA-Marketing ve 

spolupráci s orgány státní správy.  Pečeť 

kvality AMA má dnes hodnotu zhruba 

30 milionů Euro, opírá se zároveň také 

o vysokou důvěru spotřebitelů a zájem 

o ní je i mezi producenty. Proto hrají 

kontroly dodržování standardů pečetě 

důležitou roli. AMA-Marketing uzavírá 

s držiteli pečetě smlouvu, za jejíž 

porušení hrozí poměrně vysoké fi nanční 

sankce, v krajním případě je možné 

smlouvu vypovědět a pečeť držiteli 

odebrat. Především standardy pro AMA-

BIO pečeť jsou velmi přísné a zakazují 

jakékoli použití „nebio“ přísad.  

Jak probíhají reklamní kampaně
V reklamních kampaních je kladen 

důraz především na čerstvost a první 

stupeň zpracování. Atraktivní jsou 

v rámci Rakouska čerstvé mléko a sýry, 

maso a masné výrobky jako je tradiční 

šunka, tyrolský špek, ale také ovoce, 

zelenina, ale také brambory. Důležitá je 

také reklamní činnost v zahraničí, kde 

se prosazují především biopotraviny. 

V reklamě se pracuje s bílou a červenou 

barvou jakožto národními barvami 

Rakouska, bílý podklad vytváří dojem 

ofi ciálnosti, přičemž červená barva 

upoutává pozornost. Dalším prvkem jsou 

ostré hrany jednotlivých rámečků, které 

přidávají sdělení na intenzitě.

V reklamách vystupují skuteční země-

dělci, ať už chovatelé a pěstitelé, ale také 

zpracovatelé jako sýraři, pekaři nebo 

zpracovatelé masa. Důležitou roli hrají 

ženy, které podle marketingových studií 

na spotřebitele působí důvěryhodným 

dojmem. Pořádají se besedy, semi-

náře, navštěvují se školy, pořádají se 

ochutnávky a expozice na výstavách 

a veletrzích. Na zákazníky míří kampaně 

přes tištěná média, rozhlas, televizní 

spoty a sociální média. Zajímavá je také 

spolupráce s cestovním ruchem, kdy 

je potenciálním turistům představena 

nejen rakouská příroda, ale také místní 

kuchyně, která vychází z místních 

surovin. Většina těchto aktivit probíhá 

také v zahraničí. Ještě v roce 1995 byl 

podíl vývozu zemědělské produkce na 

16 %, dnes je to více než 60 %. Jsou to 

především mléko a mléčné produkty, 

maso a uzeniny, koření, sladkosti, ale 

z velké míry také energetické nápoje, 

tedy světově známý Red Bull. Nejdůleži-

tější exportní destinací je Německo 

(30 %), následuje Itálie (13 %), Francie 

a další románské země, ve kterých mají 

kvalitní potraviny a dobré jídlo výsadní 

postavení v hodnotovém žebříčku tamní-

ho obyvatelstva. Export přitom před-

stavuje zajímavou alternativu místním 

producentům, kteří se podobně jako 

tuzemští producenti a zpracovatelé potý-

kají s oligopolním chováním obchodních 

řetězců. Na  rakouském trhu působí tři 

velké obchodní řetězce, které vlastní více 

než 80 % maloobchodního trhu. Někte-

rým producentům tak nezbývá než svoji 

produkci vyvézt.

Rozpočet AMA-Marketing 
Rozpočet AMA-Marketing v roce 2014 

dosahoval přibližně 20 milionů € 

(540 milionů) korun. Velkou část tvoří 

příspěvky od prvovýrobců a zpracovatelů 

a maloobchodu. Státní podpora je spíše 

marginální. Příspěvky jsou povinné 

a vycházejí ze zákona o AMA-Marke-

ting. Na některé komodity se nevztahují 

povinné odvody, ale mohou do rozpočtu 

přispívat dobrovolně, tomu ovšem odpo-

vídá rozsah reklamy. Všechny komodity 

poté čerpají z výhod propagace společné 

značky – pečetě kvality AMA. AMA-Mar-

keting má přibližně 65 zaměstnanců 

a většinu činností je schopná si zajistit 

vlastními kapacitami. Řada projektů pro-

bíhá ve spolupráci s EU, popřípadě for-

mou přeshraniční spolupráce. Inspirace 

pro ČR? Ambicí komory je, přes vlastní 

podaný návrh na zřízení Marketingového 

fondu a za spolupráce s ministerstvem 

zemědělství, vládou a Parlamentem ČR, 

zopakovat úspěch rakouského modelu. 

Cílem je podpořit výrobu se zhodnocením 

suroviny ve výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou, zastavit pokles soběstačnosti 

v základních zemědělských  a potravinář-

ských komoditách, podpořit export a přímo 

tak oživit i samotný  venkov. Historie 

a tradice nám k tomu dává dostatečné před-

poklady, jde jen  o to je chtít a umět využít.

Jan Doležal, AK ČR

KONCEM LEDNA SE V SÍDLE ÚŘADU AGRÁRNÍ KOMORY USKUTEČNILA PŘEDNÁŠKA MICHAELA BLAASE, OBCHODNÍHO ŘEDITELE 
RAKOUSKÉHO MARKETINGOVÉHO FONDU NA PODPORU PRODEJE POTRAVIN AGRARMARKT AUSTRIA-MARKETING. TATO 
SPOLEČNOST VZNIKLA V ROCE 1995 ZÁKONEM PŘI PŘÍLEŽITOSTI VSTUPU RAKOUSKA DO EVROPSKÉ UNIE JAKO DCEŘINÁ 
FIRMA AGRARMARKT AUSTRIA (AMA). 

Michael Blaas, obchodní ředitel rakouského marketingového fondu na podporu 

prodeje potravin Agrarmarkt Austria-Marketing. Foto archiv AMA
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  Pojištění všech druhů hospodářských 
zvířat a koní

 Nejširší rozsah pojišťovaných rizik

 Kvalitní a rychlá likvidace škod
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INFORMACE Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA AK ČR

Miroslav Toman se vyjádřil také k řešení 

mléčné krize na evropské úrovni, které 

Agrární komora hodnotí jako nedosta-

tečné. Podle názoru představenstva 

chybí především systémové řešení jako 

je například zvýšení intervenčních cen 

v kombinaci s exportními dotacemi, 

protože své síly zde využívají především 

staré země EU15. Například Nizozemí 

zvýšilo meziroční produkci mléka o 7 %. 

Řešení situace na národní úrovni lze 

hodnotit jako dostačující, ale hlavním 

problémem stále zůstává rychlost vlastní 

přípravy dotačních a dalších opatření 

a především jejich aplikace pro potřeby 

praxe, která má pomoci stabilizovat 

hospodaření podniků. Podobná situace 

je například v řešení loňského sucha 

a s tím spojených kompenzací, které 

Ministerstvo zemědělství připravilo pro 

jednání vlády v navrženém objemu až 1,2 

mld. Kč a s limity více než 30 a více než 

40 % prokázaných ztrát. Jako doposud 

velmi nedostatečnou lze vnímat plošnou 

marketingovou činnost rezortu jak 

v rámci domácího trhu, tak v navazování 

obchodním kontaktů a úspěšného 

odbytu v zahraničí.

Na jednání jako host vystoupil Petr Jílek, 

pověřený řízením Sekce pro komo-

dity, vzdělávání a výzkum MZe, který 

představil strukturu programu k využití 

mimořádné pomoci ze zdrojů Evrop-

ské unie a ministerstva zemědělství 

v celkové alokaci 604 milionů korun. 

Předběžné sazby jsou stanoveny ve výši 

1.671 Kč na prasnici, 1.227 Kč na dojnici 

a 1.353 Kč u dojnic u chovů do 50 kusů, 

sazby budou následně dopočteny podle 

reálného počtu přijatých žádostí. Další 

informace směřovala k představení 

národního welfare pro dojený skot 

s možností alokace až 500 mil. Kč ročně, 

společně s tzv. režimem Q CZ kvality 

mléka se 400 milionů korun. Připraven 

je také národní dotační program na 

podporu plemenných zvířat ve výši 

20 mil. korun pro nákup jalovic, beranů, 

jehniček, kozlů a koz. V procesu notifi ka-

ce je program welfare drůbeže s pěti 

opatřeními a částkou 400 mil. Kč na rok. 

Pro celkový rámec národních podpor pak 

je připraveno cca 2,25 miliard korun 

s uvažovaným navýšením o další mi-

liardu korun, což je historicky nejvyšší 

částka. Přítomní byli informováni také 

o záměru Phila Hogana, komisaře 

pro zemědělství a venkov, zjednodušit 

Společnou zemědělskou politiku. Mezi 

návrhy je například prodloužení termínu, 

po který by bylo možné provádět změny 

v jednotné žádosti, rozšíření kontroly 

žádosti a poradenství s jejím podáváním, 

zjednodušení systému sankcí, či úvaha 

o zavedení „žluté karty“ pro proble-

matické žadatele, která by znamenala 

častější kontroly na místě. Ke zjedno-

dušení a racionalizaci došlo na základě 

praktických poznatků i na národní úrovni 

v rámci novel nařízení vlády k přímým 

platbám, AEKO, ekologickému zeměděl-

ství a dobrých životních podmínek zvířat. 

V rámci welfare se uvažují varianty 

dalšího rozšíření u pasených zvířat, 

dojnic a telat. Připravuje se také jednání 

s ministerstvem životního prostředí 

o možnosti využít prostředky na snížení 

emisí čpavku.

Jednání se účastnil také Zdeněk Nekula, 

nový předseda představenstva PGRLF, 

který objasnil své záměry s dalším smě-

rováním Fondu a oživením stávajících 

a nových programů na rozvoj sektoru, 

mimo jiné také ve směru poskytování 

investičních a provozních úvěrů. Veškeré 

náměty k činnosti PGRLF lze svodně po-

dávat do poloviny února na Úřad AK ČR.

Dalším pozvaným hostem byl Jiří Hrbek 

z Českého statistického úřadu, který své 

vystoupení zaměřil na předběžný hos-

podářský výsledek sektoru zemědělství 

za rok 2015. Přestože byl loňský rok po-

znamenán nestabilním cenovým vývojem 

a propady výnosů především u citlivých 

komodit a krmivové základny. Celkový 

výsledek sektoru je tak o 15 % nižší než 

v loňském roce, což Českou republiku ve 

srovnání se zbytkem evropské osmadva-

cítky řadí na jedno z posledních míst. Na 

předběžném výsledku 16 mld. Kč se přes 

reálné problémy pozitivně podepsal také 

předcházející a hospodářsky silný rok 

2014. Ekonomiku odvětví tvoří především 

šest hlavních komodit a cenový výpadek 

některých z nich, jako bylo mléko a vep-

řové maso, je znát. V časovém srovnání 

je potom patrný trvalý a strmý pokles 

hospodářského výsledku chovu prasat, 

u kterých klesá jak cena, tak návazně 

také stavy zvířat.

S vývojem cen hlavních zemědělských 

komodit v letošním roce to prozatím 

nevypadá lépe. Podle statistických šet-

ření se v Evropě zvyšují plochy obilovin 

a mírně klesají plochy řepky. Brambory 

se momentálně prodávají za podnákla-

dovou cenu, k čemuž ve velké míře 

připívají i dovozy ze západní Evropy. 

Trvale nízká je cena cukrovky a cukru, 

výraznější změny se neočekávají ani 

na trhu s mlékem. Stejně tak zatím 

nedochází k oživení cen vepřového masa 

či drůbeže, kde kromě ruského embarga 

hrají roli ještě dovozy za podnákladové 

ceny. Zde AK ČR navrhuje a požaduje 

zavedení systémových kontrol celní 

a veterinární správy, které by eliminovaly 

podvody a zajistily všem subjektům 

rovnou pozici na trhu.  V souladu 

s usnesením představenstva z loňského 

roku byla rekonstruována činnost 

a personální obsazení Ekonomické 

komise AK ČR, která nyní začíná pra-

covat s novým předsedou Ing. Zbyňkem 

Koblihou. Ten členům představenstva 

představil své záměry a také zájem 

o větší propojení práce komise 

na Prezidium a představenstvo AK ČR. 

Mezi žádosti zde patří výzva k posky-

tování dat podniků k zajištění reálných 

výstupů pro diskuzi např. o směrování 

podpor do prvovýroby. 

Mezi dalšími tématy se v diskuzi jednalo 

o záměrech revize příspěvkového režimu 

komory, která by přispěla ke stabilizaci 

hospodaření, dále o provedených perso-

nálních změnách na Úřadu Praha, 

o potřebných úpravách některých 

činností myslivosti, o práci komory 

v oblasti školství, poradenství a vzdě-

lávání a o spolupráci s Rozhodčím 

soudem při HK ČR a AK ČR. Předsta-

venstvem byl Schválen záměr založení 

Komoditní rady AK ČR pro mák 

a přijata byla také změna návrhu zákona 

o nabývání vlastnictví k zemědělské 

půdě, který spočívá v rozšíření možnosti 

koupě půdy také pro velké podniky. 

Mezi trvale diskutovaná témata 

představenstva patří také řešení 

dopadů klimatických změn praktickými 

opatřeními na úrovni každodenní praxe 

i koncepčních činností v krajině.

Další jednání představenstva se usku-

teční společně s dozorčí radou, 

a to 2. dubna 2016 v Brně.

Ing. Jiří Felčárek, AK ČR

PREZIDENT AK ČR MIROSLAV TOMAN INFORMOVAL ČLENY PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI ÚŘADU A PRIORITÁCH, KTERÉ BYLY 
A JSOU V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH PROSAZOVÁNY. VEDLE ZÁLEŽITOSTÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY, PROGRAMU ROZVOJE 
VENKOVA A NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH KOL, REDEFINICE LFA OBLASTÍ, ČI RÁMCE AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE SEM PATŘÍ TAKÉ NÁVRHY 
ZÁKONŮ O PRODEJI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, O MARKETINGOVÉM FONDU, NOVELY ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE A JEJÍ UVEDENÍ 
DO PRAXE, DOPRACOVÁNÍ NOVEL ZÁKONŮ O VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ, O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI, ČI VETERINÁRNÍHO 
ZÁKONA. PROJEDNÁNO BYLO ROZDĚLENÍ 13 MILIARD KČ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVÝŠENÉHO PODÍLU NÁRODNÍHO KOFINANCOVÁNÍ PRV.

XXIV. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY ČR 
BUDE 3. DUBNA 2016 V BRNĚ
9:00 – 13:00 hodin, prezence od 8:00 hodin
Rotunda Výstaviště Brno

Na jednání sněmu navazuje slavnostní zahájení mezinárodního veletrhu 

zemědělské techniky TECHAGRO, veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX, 

lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA a veletrhu obnovitelných 

zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA, které se konají ve dnech 

3. – 7. dubna 2016 na Výstavišti v Brně. 

Sněmu předchází společné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, 

které se uskuteční v prostorách Výstaviště Brno dne 2. dubna 2016 odpoledne.

Nahlášení delegátů probíhá za podmínek defi novaných 

interními předpisy AK ČR a je možné do 7. března 2016 

na Úřad AK ČR Olomouc, kde lze také řešit další 

organizační záležitosti související s přípravou sněmu. 

Příspěvek za jednoho delegáta je stanoven na 2.000 Kč.
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DATABÁZE FADN NABÍZÍ NOVÉ FUNKCE 
PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

Šetření FADN v České republice or-

ganizuje Kontaktní pracoviště FADN při 

Ústavu zemědělské ekonomiky a infor-

mací (ÚZEI). Cílem tohoto pracoviště je 

kromě plnění požadavků Evropské ko-

mise také poskytovat užitečné informace 

využitelné v oblasti řízení zemědělských 

podniků. Účast v šetření FADN přináší 

zemědělcům mnohé výhody. Jednou 

z nich je bezplatný přístup do veřejné 

databáze FADN, která bude v letošním 

roce rozšířena o nové funkce.

Veřejná databáze FADN představuje on-

line softwarovou aplikaci zpřístupněnou 

registrovaným uživatelům. Tato aplikace 

se skládá z několika modulů určených 

především pro vědecké a výzkumné účely. 

Výstupy z této aplikace mají charakter 

agregovaných výsledků nevážených dat 

ve vyjádření na hektar, či na podnik. 

Výsledky jsou zveřejňovány za údaje 

minimálně tří zemědělských podniků. 

Základním modulem je FADN Basic 

poskytující přístup do databáze FADN na 

základě předdefi novaných tabulek, které 

obsahují vybrané indikátory. Tato aplikace 

nabízí velké množství přednastavených 

výstupů ve formě základních i odvozených 

ukazatelů FADN. Uživatel má v rámci 

tohoto modulu možnost modifi kovat 

předdefi nované tabulky a výběr ukazate-

lů. Modul FADN Basic Years je postaven 

na principech aplikace FADN Basic 

s možností vytvářet meziroční srovnávací 

výstupy v časové řadě ze dvou a více let. 

Modulem s pokročilejšími funkcemi je 

FADN Research/Data, který umožnuje 

širší přístup do databáze FADN. Uživatel 

zde může vytvářet vlastní tabulky 

s vybranými ukazateli z celého spektra 

databáze FADN. Zemědělské podniky 

v současnosti využívají především modul 

FADN Farmer, který poskytuje výsledky 

respondentům zapojeným do šetření 

FADN. Tato skupina uživatelů má přístup 

k základním datům svého podniku 

a k dalším odvozeným ukazatelům, 

které umožňují analýzu efektivnosti 

podniku. Užitečnou funkcí, kterou nabízí 

modul Farmer, je možnost porovnání 

vlastních výsledků s průměrnými 

výsledky skupiny podobných podniků 

zahrnutých v síti FADN.

Databáze FADN slouží nově také jako 

základna pro výpočty predikcí a odhadů 

výsledků pro nadcházející období. 

Odhady hospodářských ukazatelů pro 

zemědělce jsou uskutečňovány na 

přelomu září a října produkčního roku, 

kdy jsou již částečně známy výsledky 

sklizně. Zároveň se jedná o termín, ve 

kterém zemědělci mohou nové informa-

ce zužitkovat při sestavování plánů na 

příští období. Odhady jsou zpracovávány 

podle nově vyvinuté metodiky s využitím 

dostupných údajů z různých ofi ciálních 

zdrojů jako např. Český statistický úřad, 

Ministerstvo zemědělství ČR, Státní ze-

mědělský intervenční fond apod. Modul 

Farmer poskytuje odhady výsledků na 

úrovni jednotlivých farem. Predikované 

výsledky jsou označeny speciálním 

příznakem, aby nebyly zaměněny 

s reálnými daty. Aplikace umožňuje 

zařadit odhadované roky do časových 

řad pro možnost porovnání. Stejně jako 

u standardních výstupů z databáze FADN 

mohou i v případě predikcí uživatelé 

výsledky za své podniky porovnávat se 

skupinou vybraných farem, kterou si 

navolí podle vlastních požadovaných 

kritérií, nebo mohou využít nástroje 

předvolby porovnání skupiny podobných 

podniků. Skupiny porovnávaných podni-

ků lze nadefi novat na základě široké 

škály kombinací, např. ekonomická 

velikost, výrobní zaměření, právní forma, 

typ účetnictví, zařazení do LFA, typ 

hospodaření (ekologické/konvenční), 

výrobní oblast, okres apod. 

Dalším významným rozšířením funkcí 

databáze FADN je doplnění o ukazatele 

fi nanční analýzy. Tato funkce umožnuje 

všem subjektům zapojeným do šetření 

FADN možnost fi nanční evaluace vlast-

ního zemědělského podniku a porovnání 

výsledků s vybranou, nejlépe podobně 

zaměřenou skupinou podniků. Zemědě-

lec si takto může jednoduše a rychle vy-

tvořit představu o tom, jak si jeho podnik 

stojí v porovnání s konkurencí. Podniku 

je nabídnuta informace o oblastech, ve 

kterých prokazuje nadprůměrné vý-

sledky a naopak i o oblastech, ve kterých 

existuje určitý prostor pro zlepšení.

 Vedení zemědělského podniku má 

možnost využít výstupu k ověření 

současného stavu a k plánování stra-

tegických rozhodnutí v budoucnosti, 

např. k limitování rizikových momentů 

či využití zjištěných výhod pro další růst 

podniku. Databáze FADN obsahuje nej-

významnější ukazatele fi nanční analýzy 

členěné do skupin podle zkoumané 

oblasti. Jedná se o indikátory ziskovosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Rozdílný 

přístup je uplatněn u zemědělských 

podniků právnických a fyzických osob. 

Finanční analýza podniků právnických 

osob vychází z účetních výkazů 

poskytnutých pro šetření FADN. 

U podniků fyzických osob se výpočet 

ukazatelů fi nanční analýzy opírá o údaje 

z daňové evidence a z přímého zjišťování 

dotazníkového šetření FADN založeného 

na vlastní evidenci vedené zemědělcem. 

Funkce fi nanční analýzy bude v rámci 

databáze FADN zprovozněna během 

prvního čtvrtletí letošního roku, 

informace o spuštění bude zveřejněna 

na webu FADN.

Přístup do databáze FADN je pouze 

jednou z výhod pramenících z účasti 

v tomto šetření. Zemědělské podniky 

mohou i v letošním roce využít možnost 

přihlášení se do sítě FADN prostřednic-

tvím Agrární komory České republiky, 

která je jedním z významných partnerů 

spolupracujících na sběru dat FADN. 

Aktuální informace o šetření FADN 

naleznete na webových stránkách

 www.fadn.cz. Zájemci o využívání 

veřejné databáze FADN se mohou 

registrovat přes internetové rozhraní 

https://public.fadn.cz.

Eduard Slížka, Zuzana Hloušková, 

Kontaktní pracoviště FADN,  Ústav 

zemědělské ekonomiky a informací

V PRŮBĚHU PRVNÍHO ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU BUDE ZAHÁJENO ŠETŘENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ FADN. ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN („FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK“) JE JEDNÍM Z NEJVÝZNAM-
NĚJŠÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE. JEDNÁ SE O KAŽDOROČNÍ VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ 
EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, KTERÉ JE V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU PROVÁDĚNO JIŽ OD ROKU 1965. 
ŠETŘENÍ FADN JE JEDINEČNÝM ZDROJEM INFORMACÍ O EKONOMICKÉ SITUACI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PŘEDSTAVUJE 
KLÍČOVÝ NÁSTROJ VYUŽÍVANÝ EVROPSKOU KOMISÍ PRO VYHODNOCOVÁNÍ DOPADŮ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY. 

Foto: Archiv AK ČR
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DNEŠNÍ VÝROBA A PRODEJ HNOJIV SE OPÍRÁ 
TAKÉ O DETAILNÍ KOMUNIKACI SE ZEMĚDĚLCI
MILOSLAV SPĚVÁČEK: ZÁKLADEM ÚSPĚCHU HNOJIV Z LOVOCHEMIE JE ATRAKTIVNÍ VÝROBKOVÉ 
PORTFOLIO, DLOUHODOBÁ GARANCE KVALITY A SPOLEHLIVOST DODÁVEK HNOJIV V OBJEMU A ČASE.
V SEVEROČESKÝCH LOVOSICÍCH SE HNOJIVA VYRÁBĚJÍ VÍCE NEŽ 110 LET. DNES JE SOUČASNÁ CHEMIČKA NEJVĚTŠÍM 
ČESKÝM PRODUCENTEM DUSÍKATÝCH A VÍCESLOŽKOVÝCH HNOJIV V ČR, KTERÁ VÝRAZNĚ PŘISPÍVÁ K ROZVOJI ČESKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ. O MINULOSTI, SOUČASNOSTI I BUDOUCNOSTI LOVOCHEMIE A JEJÍHO PORTFOLIA JSME SE BAVILI 
S OBCHODNÍM ŘEDITELEM A ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA FIRMY JUDR. MILOSLAVEM SPĚVÁČKEM.

Pane řediteli, v Lovochemii působíte už 
téměř 16 let. Jak se fi rma za tu dobu 
proměnila?
Lovochemii, tehdy ještě jako SECHEZU, 

jsem měl možnost poznat již v roce 

1991, kdy byla zprovozněna nová výrobna 

ledkových hnojiv LAV 3 s kapacitou cca 

420 tis. tun. Pro zahraniční trh z toho 

tehdy bylo určeno více než 300 tis. tun 

a pro přepravu do Německa byla klíčová 

vodní doprava, železniční a silniční 

kapacity byly na počátku devadesátých 

let velmi nízké. V té době jsem měl 

u tehdejšího státního podniku Českoslo-

venská plavba labsko-oderská zodpo-

vědnost za organizaci přepravy 

z Lovosic do Německa. S kapacitou cca 

300 plavidel pro transport do zahraničí 

byla ČSPL důležitým faktorem prodejní 

úspěšnosti hnojiv SECHEZY z nové linky 

LAV 3. Změny u ČSPL i v chemičce mne 

zavedly v roce 2000 do Lovochemie. Za 

těch neskutečně rychlých 16 let, co mám 

možnost v ní pracovat, se Lovochemie 

výrazně proměnila a změny podpořené 

novými strategickými investicemi 

úspěšně pokračuji i v současnosti. Byla 

dokončena zásadní investice do energe-

tiky, najela výrobna ledku vápenatého, 

staví se univerzální výrobna hnojiv...  

Mluvíte hodně o dopravě, která je 
tedy asi pro hnojivářskou společnost 
klíčová…
Bez fungující interní a externí logistiky 

nelze úspěšně prodávat sebelepší vý-

robky. Navíc Lovochemie není, na rozdíl 

od konkurentů, producentem čpavku a 

pro výrobu hnojiv si musí tuto surovinu 

dovážet. A ven z fabriky expedujeme 

ročně cca 750 tisíci tun hnojiv, z toho 440 

tisíc tun ledkových hnojiv, 80 tisíc tun 

hnojiv se sírou, 150 tisíc tun kapalných 

hnojiv a 80 tisíc tun ledku vápenatého. 

Naším dlouholetým spolehlivým distribu-

torem v ČR je AGROFERT. Síla koncernu 

je v prodejním a skladovém zázemí po 

celém Česku, rozhodující jsou pro nás 

především sklady podniků typu ZZN, 

které pod AGROFERT spadají. Pro konti-

nuální distribuci do tuzemska potřebuje-

me skladovací kapacity co nejblíže k 

zákazníkům. Naše vlastní sklady na 

pevná hnojiva mají kapacitu 100 tisíc tun, 

ale na vykrytí sezonních výkyvů nestačí.  

Nákup surovin je poměrně náročný, 
uvažovali jste tedy někdy o vlastní 
výrobě čpavku? 
Samozřejmě, ale všechny studie ukázaly 

ekonomickou návratnost investice jako 

velmi problematickou oproti variantě 

dodávek čpavku železničními vagony 

v systému just in time. V koncernu AG-

ROFERT posilujeme naši bilanci čpavku 

výstavbou nové výrobní jednotky v che-

mičce DUSLO na Slovensku a renovací 

jedné z jednotek v chemičce SKW 

Piesteritz v SRN. Důvodem je rostoucí 

spotřeba čpavku kvůli nově budovaným 

výrobním kapacitám v Lovochemii, ale 

je za tím i trochu obava o udržitelnost 

současných dodávek.  

Nakupujete tedy čpavek od vašich 
sesterských fi rem? 
Naším největším dodavatelem je v sou-

časností litvínovský Unipetrol, se kterým 

máme uzavřenou dlouholetou smlouvu. 

Po dokončení strategických investic 

v koncernu v roce 2018 může dojít ke 

změnám. 

A bez čpavku to nejde? 
To skutečně nejde, jedná se o surovinu 

pro výrobu kyseliny dusičné, která je 

zase základní surovinou pro výrobu 

minerálních hnojiv. 

Jak se od devadesátých let proměnilo 
vaše výrobní portfolio? 
Hlavní výrobnou je stále jednotka LAV3, 

kde vyrábíme ledková hnojiva. Tech-

nickými úpravami se podařilo navýšit 

výkon – linka byla původně stavěná 

na 1270 tun denně, dnes dosahuje-

me výkonu 1400 tun. V roce 2002 nás 

zasáhly katastrofální povodně. Zejména 

pro tehdejší výrobnu NPK hnojiv byly 

záplavy zničující. NPK i ostatní výrobny 

se podařilo opět zprovoznit, nicméně v 

roce 2010 jsme na této výrobně přešli 

na produkci hnojiv se sírou, které mají 

u zákazníků velkou oblibu a jsou stále 

více žádána. Změně výrobního programu 

předcházela dlouholetá příprava, ale vliv 

měl i fakt, že dovoz superfosfátu z Ruska 

pro produkci kombinovaných hnojiv 

přestal být ekonomicky udržitelný a spo-

třeba NPK v Česku dramaticky klesala. 

V roce 2001 jsme získali akvizicí výrobnu 

hnojiv v Městci Králové, která byla 

v zuboženém technickém stavu. Jednalo 

se o do té doby lokálního výrobce bez 

většího významu, ale se zajímavým 

skladovacím zázemím. Přemýšleli jsme, 

co bychom zde mohli vyrábět jako nosný 

produkt, a v roce 2002 jsme zahájili 

výrobu granulovaného síranu amonného. 

Na plnou výrobu jsme najeli o dva roky 

později, dnes jsme už na hranici kapaci-

ty, která činí 60 tisíc tun ročně. Výrobna 

v Městci Králové je nyní po významných 

investicích moderní a velmi úspěšná. 

Všichni určitě znají hnojiva Cererit 

a Lovogreen, která se vyrábějí právě 

v našem Městci Králové.  

Reagujete na poptávku trhu, nebo 
naopak sami trhu říkáte, co má chtít? 
Řídíme se samozřejmě poptávkou 

v Česku a dalších zemích, zákaz-

ník-zemědělec je pro nás určující. Ve 

středoevropském prostoru jsou i nadále 

dominantní ledková hnojiva, v porovnání 

s konkurencí máme jejich nejširší 

portfolio, vyrábíme tři druhy. Včas 

jsme reagovali na rostoucí poptávku po 

hnojivech se sírou, naše orientace se 

ukázala jako správná a hnojiva N+S 

i nadále vykazují růst spotřeby. 

Proč zrovna hnojiva se sírou? 
O tom už byla napsána celá řada studií 

a článků, ve zkratce: po roce 1990 došlo 

k intenzivní ekologizaci elektráren 

a průmyslových závodů, která v dů-

sledku vedla k eliminaci spadu síry ze 

spalovaného uhlí do přírody. V přírodě 

není síry dostatek, a proto se musí do 

půdy dodávat jinak. 

Kolik z výrobního objemu prodáte 
v Česku a kolik exportujete? 
V roce 2015 byl poměr 60 % tuzemsko 

a 40 % zahraničí. 

Do kterých zemí vyvážíte nejvíce? 
Je to dáno především naší výhodnou 

geografi ckou polohou. Velkoobjemová 

granulovaná hnojiva dodáváme zejména 

do Německa, menší objemy prodáváme 

do Rakouska. Obě země jsou pro nás 

logisticky nejlépe dostupné. Jinou kapi-

tolu tvoří ledek vápenatý, který je oproti 

Česku ve světě naprostou jedničkou. 

Ledek vyvážíme prakticky do celého 

světa, do pěti světadílů. Nová výrobní 

jednotka s kapacitou 90 tisíc tun, která 

byla zprovozněna ve 2. pololetí 2015, je 

strategickou investicí orientovanou na 

rostoucí exportní trhy mimo Česko. 

Vaše nejexotičtější destinace?
Z mého pohledu jsou skoro všechny exo-

tické, protože ledek vápenatý prodáváme 

tam, kde hodně svítí sluníčko. Toto hno-

jivo je aplikováno prakticky pro všechny 

druhy zeleniny a ovoce po celém světě. 

Z hlediska objemu a tržního podílu jsme 

v současnosti největším dovozcem do 

Maroka, velký potenciál růstu má Egypt 

a další země ve Středomoří. Ze vzdá-

lenějších zemí je rostoucí spotřeba na-

příklad v Kostarice, Brazílii, Mexiku atd. 

Cesta od výroby přes expedici a dopravu 

do zámoří je velmi náročný proces, a aby 

se obchod úspěšně zrealizoval, je třeba 

vynaložit nemalé úsilí.  

Proč není ledek vápenatý jedničkou 
i v Česku? 
Kdysi skutečně býval, hodně se používal 

například na cukrovou řepu, dnes je 

podíl tuzemska velmi nízký, prodej je 

jednoznačně zaměřen na export. 

V Lovochemii dnes vyrábíme tři druhy 

Foto: archiv společnosti Lovochemie
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ledku vápenatého, tzv. AG (z anglického 

agricultural grade) s podílem neroz-

pustného zbytku určený především 

pro polní aplikace přes FG (fertigation 

grade) až po 100% rozpustné GG 

(greenhouse grade). 

Jste aktivní i na německém trhu. 
Nekonkurujete si s vaší sesterskou 
chemičkou SKW Piesteritz? 
SKW je největším výrobcem hnojiv 

v Německu a v portfoliu má především 

hnojiva s vysokou přidanou hodnotou 

na bázi močoviny. S našimi produkty se 

jejich výrobní sortiment spíše doplňuje. 

Ve fi nále konečný spotřebitel – země-

dělec rozhodne, kterým hnojivům dá 

přednost. Jak ukazují statistické údaje, 

prodeje obou společností rostou, a to 

je dobře. SKW je velmi silné ve vývoji, 

má program postavený především na 

specialitách, ve kterých je s převahou 

německou jedničkou. 

Spolupracujete spolu v oblasti vývoje? 
Naše hnojiva i technologie jsou odlišné, 

máme proto vlastní vývoj společně se 

slovenským Duslem. Jako vývojová 

základna nám slouží Výzkumný ústav 

chemických technologií (VUCHT) v Šale. 

Součástí vašeho portfolia jsou i hnojiva 
pro hobby segment a částečně i profi  
segment. Čím je tento trh zajímavý? 
Je to obchod jako každý jiný. Potenciál 

hobby hnojiv sice není nijak dramaticky 

rostoucí, ale poptávka je a my máme 

výrobní možnosti ji pokrýt. Ročně se 

jedná o jednotky tisíc tun. Stále více 

spotřebitelů chce mít krásný trávník, 

tak proč ne. A nejen zahrádky, ale třeba 

i golfová hřiště se hnojí našim stále více 

oblíbenějším Lovogreenem. 

Vyrábíte ještě nějaké další produkty? 
Určitě je na místě uvést listová hnojiva. 

Intenzivně je rozvíjíme od roku 2007. Do 

Lovochemie přišli pracovníci z ústeckého 

Výzkumného ústavu anorganické chemie, 

kteří nás na startu významně podpořili. 

Jedním z našich nosných výrobků je 

Borosan Forte a Borosan Humine, řady 

Fertigreen a Lovocan. Celkově dnes tvoří 

listová hnojiva v našem portfoliu 2,5 tisí-

ce tun ročně a víme, že potenciál na trhu 

je pro nás ještě vyšší. Aktuálně nabízíme 

zákazníkům na 55 výrobků.

K čemu jsou listová hnojiva vhodná? 
Listová výživa je nadstavbou nad zá-

kladním hnojením. Její význam roste 

i díky změnám klimatu, protože slouží 

také jako anti-stresor pro rostliny. 

Listová hnojiva fungují jako „multivita-

min“, kterým rostlinu naladíte do pohody 

a dodáte jí komplexní mix mikroprvků. 

A samozřejmě existuje také specifi cká 

listová výživa, cílená na doplnění 

konkrétních chybějících látek. K tomu 

je ale potřeba pole předem zanalyzovat, 

což pro zemědělce provádí naše terénní 

síť odborníků. 

Jak si stojí vaše listová hnojiva 
v porovnání s konkurencí? 
Naší zásadní konkurenční výhodou je zá-

zemí velké fabriky, kde platí přísné stan-

dardy, provádějí se kontinuální kontroly 

a měření. U hnojiv z Lovochemie jsme 

schopni zodpovědně deklarovat obsah 

živin a látek a nikdy nedáme na trh nic, 

u čeho bychom nemohli garantovat 

složení a kvalitu. Zvlášť u listových 

hnojiv jsou také důležité dodávky na 

čas, v konkrétním termínu. K tomu 

využíváme systém distribučních skladů 

po celé republice a zemědělci nás tak 

mají doslova na dosah. Oproti někte-

rým konkurentům jsme se ale zatím 

nenaučili vyrábět „zaručeně zázračné 

přípravky“… 

Dá se český zemědělec snadno 
přesvědčit k vyzkoušení novinek? 
Nemyslím, že bych byl tím správným 

arbitrem, navíc se to mění v čase. Řada 

našich zemědělců je velmi konzervativní, 

přesvědčit je na novinky chce svůj čas. 

Ale čím mají zemědělské podniky mladší 

věkovou strukturu, tím jsou v byzny-

su agresivnější a otevřenější novým 

nápadům. 

Jak se zemědělci komunikujete? 
Především máme propracovaný model 

spolupráce napříč společnostmi typu 

ZZN z koncernu Agrofert, pravidelně 

školíme desítky poradců. Se zemědělci 

se osobně potkáváme na odborných 

seminářích, na polních dnech, je to akce 

za akcí, začínáme v polovině leda 

a končíme v říjnu. Snažíme se být venku 

a představovat naše výrobky napřímo. 

Můžu si od vás koupit hnojiva i bez 
prostředníka? 
Prodej a distribuci velkoobjemových 

hnojiv realizujeme přes AGROFERT 

a přes síť jeho ZZN. Jsme také omezeni 

legislativou, například ledková hnojiva 

mohou odebírat jen podnikatelé, 

fyzické osoby ne. Ale v podnikové 

prodejně Lovomarket v Lovosicích 

si můžete koupit naše hnojiva pro 

hobby sektor. 

Kam se výroba v Lovochemii bude 
ubírat v budoucnu? 
Samozřejmě pečlivě sledujeme poptávku 

trhu. Nadále se budeme soustředit na 

ledková hnojiva, jejichž spotřeba je ve 

středoevropském regionu stabilní. 

V srpnu 2015 jsme spustili nový provoz 

ledku vápenatého, kde již letos začneme 

vyrábět také ledek vápenatý s borem. 

Chceme dál posilovat hnojiva se sírou, na 

což je navázána výstavba nové univerzální 

výrobny hnojiv, kterou jsme zahájili loni na 

podzim a zkušební provoz plánujeme již od 

června 2017. Věříme, že potenciál má také 

Lovo CaN, dusíko-vápníkové kapalné hno-

jivo, které s novou linkou získalo výrobní 

jistotu. Zajímavá je i jeho inovace Lovo CaN 

Turbo s vyšším obsahem dusíku. 

Nové linky, nová hnojiva, to znamená 
velké investice…
Jen v roce 2016 proinvestujeme 1,5 

miliardy Kč, změny jsou vidět na každém 

kroku v celém areálu podniku. Oproti 

stavu před 16 lety je dnešní Lovochemie 

úplně jiná. Kromě uvedených výrobních 

jednotek máme novou energetiku, staví-

me čističku, budeme rozvíjet logistické 

zázemí a budovat sklady. 

Chystáte také nějaké novinky v oblasti 
marketingu? 
Hlavním marketingem je pro nás být 

venku u zemědělců. Ale například pro 

odběratele našich listových hnojiv jsme 

letos spustili vědomostní soutěž se 

zajímavými věcnými cenami. O našich 

hnojivech také pravidelně informujeme 

v odborných časopisech, kde ukazujeme 

výrobky i fabriku. A samozřejmě si nene-

cháme ujít ani Techagro, kde nás můžete 

potkat v pavilonu H. 

Za rozhovor děkuje redakce Agrobase

Foto: archiv společnosti Lovochemie

Foto: archiv společnosti Lovochemie
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V POROVNÁNÍ S ROKEM 2007 MÁME V EKOLOGICKÉM REŽIMU 7 KRÁT 
VÍCE ZPRACOVEN MASA, 5 KRÁT VÍCE MINIMLÉKÁREN A 3 KRÁT VÍCE 

ZPRACOVATELŮ OVOCE A ZELENINY.

FAREMNÍ ZPRACOVÁNÍ - FENOMÉN 
V SEKTORU BIOPRODUKCE
FAREMNÍ ZPRACOVNY JAKO JSOU MLÉKÁRNY, JATKY A BOURÁRNY NEBO MOŠTÁRNY A KONZERVÁRNY V POSLEDNÍCH 
NĚKOLIKA LETECH SICE ÚSPĚŠNĚ PŘIBÝVAJÍ, JEJICH POČET VŠAK STÁLE NENÍ VE SROVNÁNÍ S VYSPĚLÝMI STÁTY EVROPY 
DOSTATEČNÝ. 

Dle strukturálního šetření v zemědělství 

provozovalo v Čechách v roce 2010 

faremní zpracování  299 farem, 

v roce 2013 jich bylo již 1 188, tj. téměř 

čtyřnásobně více. Svou roli zde sehrála 

zvyšující se poptávka po místní produkci, 

ale i zjednodušená legislativa, která 

od roku 2009 platí pro malé zpra-

covatele. Dynamický nárůst farem se 

zpracováním, který zaznamenala Česká 

republika v posledních pěti letech, se dá 

očekávat i v budoucnu. 

Až do nedávna byli průkopníky faremní-

ho zpracování v České republice velmi 

často zemědělci zapojení do systému 

ekologického zemědělství. V porovnání 

s rokem 2007 máme dnes sedmkrát více 

zpracoven masa a masných výrobků, 

pětkrát více minimlékáren a počet 

zpracovatelů zeleniny a ovoce se zvýšil 

trojnásobně. Za růstem popularity 

faremního zpracování u ekofarem stojí 

jak zvýhodnění ekologických zemědělců 

v investičních opatřeních od roku 2007, 

tak i „naturel“ ekosedláků. Ekologické 

zemědělství, které usiluje o uzavřený 

cyklus živin na farmě, má blízko k prin-

cipům soběstačnosti a fi nalizace výrobků 

je pro ně často logickým krokem. Čas-

tým důvodem ke zpracování pro ně bývá 

i problém s odbytem primární produkce 

v kvalitě bio. 

Každá dvacátá ekofarma zpracovává 
Ke konci roku 2015 bylo registrováno 

543 výrobců biopotravin, což představuje 

meziroční nárůst 7,3 % (podobně jako 

v roce 2014). Počet výrobců každoročně 

stoupá, avšak nárůst je mírnější, než 

v letech 2008 a 2009 (viz graf 1). V prů-

běhu roku 2015 začalo nově s výrobou 

biopotravin 78 fi rem, naopak 41 výrobců 

svoji činnost ukončilo. Z celkového 

počtu 543 registrovaných výrobců 

biopotravin bylo 211 z nich registrováno 

i v kategorii zemědělec a provádělo 

zpracování bioproduktů v místě jejich 

produkce. Jinými slovy, téměř 40 % 

bio výrobců jsou faremní zpracovatelé. 

Jejich podíl každoročně vzrůstal

 z původních 20 % v roce 2008 až do 

roku 2014. V poslední době se však 

tempo nárůstu zpomaluje, klesá podíl 

faremních zpracovatelů na počtu subjek-

tů nově vstupujících do výroby biopo-

travin a naopak roste jejich podíl na 

počtu výrobců končících s biovýrobou

(viz graf 2). I přes úspěšný rozjezd 

v předchozích letech zůstává 

z pohledu registrovaných ekozemědělců 

rozsah zpracování vlastních výrobků 

přímo na farmě stále na nízké úrovni 

a stagnuje okolo 4 - 5% (tj. 211 fa-

remních zpracovatelů ku 4 100 regis-

trovaným ekologickým zemědělcům 

ke konci roku 2015). Tedy pouze každá 

dvacátá ekofarma zpracovává svoje 

produkty na farmě a případně realizuje 

prodej ze dvora.

Ačkoliv nejsou dostupná data výhradně 

o počtech faremních bio zpracovatelů, 

pouze o počtech výrobců biopotravin 

celkem, lze konstatovat, že v dostupnosti 

zpracovatelských kapacit v porovnání se 

západem Evropy zatím viditelně pokul-

háváme. V sousedním Německu na cca 

23 500 ekofarem připadá 9 500 výrobců, 

což činí podíl registrovaných výrobců 

biopotravin na celkovém počtu ekolo-

gicky hospodařících podniků 40%. Ještě 

vyšší podíl je dosahován ve Francii, Nizo-

zemí nebo Velké Británii, kde výrobce 

biopotravin potkáme až pětkrát častěji 

než u nás. Zkrátka, většina západních 

zemí EU má mnohem hustší síť výrobců 

biopotravin a z toho lze usuzovat i na 

vyšší zastoupení faremního zpracování. 

Zároveň výše uvedená čísla hovoří 

o nemalém potenciálu, který sektor 

faremního zpracování bioproduktů má.

Po vínu mléko a maso
K nejčastěji zpracovávaným biopro-

duktům, dle mezinárodní klasifi kace 

činností NACE a převažující činnosti 

faremních zpracovatelů, patří dlouhodo-

bě nápoje (konkrétně výroba vína z bio 

hroznů), avšak od roku 2010 počet vinařů 

stagnuje. Naopak významně narůstá 

počet faremních zpracovatelů mléka 

a mléčných výrobků a zpracování masa, 

kde převažuje zpracování masa z velkých 

hospodářských zvířat ve faremních jat-

kách a bourárnách (viz graf 3). V období 

let 2010 a 2013 také významně přibývalo 

zpracovatelů ovoce a zeleniny, teď však 

již dva roky jejich počet stagnuje. 

Větší diverzifi kace na ekofarmách
Faremní zpracovatelé se soustředí 

výhradně na česky trh. Biovýrobky 

jsou kromě prodejů ze dvora nejčastěji 

nabízeny ve specializovaných prodejnách 

biopotravin či na trzích, a to jak v regi-

onu výrobce, tak ve větších městech. 

Distribuci zajišťují jednak sami výrobci, 

jednak se na ni podílejí někteří regio-

nální distributoři a velkoobchody.

Na ekologických farmách je v porovnání 

s konvenčními větší diverzifi kace 

činností a tím i vyšší podíl příjmů z tzv. 

nezemědělských činností na celkových 

příjmech ekofarmy. Vyšší podíl farem 

zabývajících se nezemědělskou činností 

v rámci EZ dokládají i údaje ČSÚ. Šetření 

z let 2010 i 2013 potvrzuje vyšší (téměř 

1,7 krát vyšší) zapojení ekofarem do 

dalších činností mimo vlastní země-

dělskou činnost (v roce 2013: 29,0 % 

proti 17,5 % u podniků konvenčních; 

viz tabulka). Zhruba dvojnásobná je 

aktivita ekofarem v oblasti poskytování 

smluvních prací (a to jak pro jiné 

zemědělské podniky, tak pro nezemě-

dělské subjekty – nejčastěji obce). Více 

jak trojnásobně jsou ekofarmy oproti 

konvenci zapojeny do agroturistiky. 

Jednou z hlavních nezemědělských 

činností je i zpracování vlastních výrob-

ků přímo na farmě a případně jejich 

následný prodej. Zde lze vypozorovat za-

jímavý trend: Ještě v roce 2010 byl podíl 

ekofarem se zpracováním zemědělských 

produktů z celkového počtu podniků

v EZ, dvojnásobně vyšší (2,2 %) než podíl 

konvenčních (1,2 %). V roce 2013 je již 

podíl farem se zpracováním obdobný 

Vývoj počtu registrovaných výrobců a faremních výrobců 
biopotravin v ČR, 2007-2015

Zdroj: MZe (seznamy k 31.12. daného roku, REP od 2013)
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ROZVOJ FAREMNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOPOTRAVIN NEJVÍCE 
BRZDÍ NESMYSLNÉ POŽADAVKY STÁTNÍCH ORGÁNŮ, ALE TAKÉ 

NEDOSTATEČNÉ ZAMĚŘENÍ PODPOR. POTENCIÁL MOŽNOSTÍ NÁM 
UKAZUJE NĚMECKO, ČI RAKOUSKO. 

(5,0 % v EZ a 4,5 % v KZ) a náskok 

ekofarem se viditelně snižuje.  To může 

být způsobeno mimo jiné tím, že někteří 

certifi kovaní výrobci přestávají kvůli 

zjednodušení procesu své výrobky cer-

tifi kovat. Ačkoliv suroviny pochází 

z ekologické produkce, zpracování, poté 

co získají důvěru zákazníků, již necertifi -

kují. Tato situace se vyskytuje zejména 

u produkce vína a živočišné produkce. 

„Není-li vznik faremní zpracovny pod-

míněn čerpanou dotací, je v Čechách 

ekologická certifi kace výrobny pře-

devším otázkou silné loajality zemědělce 

k ekologickému systému hospodaření, 

než marketingovou výhodou. Pokud 

by existovaly motivy, které by situaci 

změnily, bylo by to lépe čitelné jak pro 

spotřebitele, tak pro ekologický sektor,“ 

komentuje situaci Kateřina Urbánková, 

manažerka PRO-BIO Svazu ekologických 

zemědělců. 

Nesmyslné požadavky nad rámec?
„Největší potenciál pro rozvoj faremního 

zpracování bio produkce je ve zpra-

cování produkce rostlinného původ,“ 

domnívá se Ivan Hrbek, předseda Svazu 

faremních zpracovatelů. „V oblasti zpra-

cování mléka se počet malých faremních 

mlékáren z 8 provozoven v roce 2009 

zvýšil na 130 v roce 2015. Přitom mezi 

těmito mlékárnami je výrazně více těch, 

které zpracovávají biomléko a nabízí

biopotraviny z něj, než by odpovídalo 

prostému poměru mezi počtem kon-

venčních a ekologických zemědělců. 

Tyto podniky už dokáží nabídnout 

v regionech dostatečné množství 

produktů a růst tohoto segmentu se 

přirozeně zpomaluje. Naproti tomu, ve 

zpracování rostlinné produkce, jak bio, 

tak konvenční, je spousta prázdných 

míst na trhu,“ konstatuje Ivan Hrbek. 

Na svůj strop zdaleka nedosahuje ani 

faremní zpracování masa. I přes velký 

nárůst malých jatek a bouráren 

v posledních letech je nabídka stále ome-

zená a končí zpravidla na úrovni výse-

kového masa. Sortiment zpracovávaných 

masných výrobků jako jsou salámy nebo 

paštiky nabízí jen malé množství fa-

remních zpracovatelů. Jedním z hlavních 

důvodů je zatím nízká poptávka ze strany 

spotřebitelů a vysoké vstupní investice. 

Ekonomicky se tak většině zemědělců 

stále spíše vyplácí prodat živá zvířata.   

„Rozvoj faremního zpracování biopo-

travin (a potravin vůbec) brzdí nejvíce 

nesmyslné požadavky státních orgánů, 

přesněji řečeno osobní přístup konkrét-

ních lidí, kteří buď z neznalosti, nebo ze 

zlé vůle jdou v mnoha případech svými 

požadavky často nad rámec předpisů 

EU a národní legislativy,“ domnívá se 

Ivan Hrbek. Druhou překážkou je podle 

předsedy Svazu faremních zpracovate-

lů nesprávné zaměření podpor, které 

dlouhodobě zvýhodňují prvovýrobu 

surovin rostlinného původu a znevý-

hodňují živočišnou výrobu s velkou 

pracností a zpracování produkce. „Tyto 

segmenty přinášejí na venkov pracovní 

místa a obyvatelstvu pestrost nabídky. 

Kroky současného vedení ministerstva 

zemědělství jsou sice v tomto směru 

pozitivní, ale dlouhodobé znevýhodnění 

této oblasti nemohou napravit v krátké 

době,“ dodává Ivan Hrbek.

Pokud se podíváme na situaci v sou-

sedním Rakousku či Německu, má 

faremní zpracování ekologické produkce 

v České republice stále velký prostor 

pro rozvoj. Ve srovnání se svými sousedy 

však nemá slibně se rozvíjející oblast 

jistotu podpory v dlouhodobějších ča-

sových horizontech. V porovnání 

s předchozím programovým obdobím 

v Programu rozvoje venkova má na-

příklad v investičních opatřeních ekolo-

gické zemědělství sedmkrát nižší 

bodovou preferenci (z dřívějších 27 na

stávající 4 body). „Nynější snížení na 

pouhé čtyři body zřetelně ukazuje, že 

deklarovaná podpora ekologického 

zemědělství ze strany státu je pouze 

plané gesto,“ říká Kateřina Urbánková 

a upozorňuje na paradox, kdy na jedné 

straně stát požaduje, aby ekologičtí sed-

láci intenzivně produkovali, (což je často v 

rozporu s podmínkami, v jakých hospoda-

ří), a na straně druhé, když zde existuje 

nástroj, jak vyžadovanou produkci smys-

luplně podpořit, tak není vůbec využit.

Zpracovala Kateřina Čapounová 

a Sylva Horáková pro Českou 

technologickou platformu 

pro ekologické zemědělství

Nezemědělské činnosti
2010 2013

celkem z toho EZ podíl KZ celkem z toho EZ podíl KZ

Zemědělské subjekty celkem 22 864 2 357 20 507 26 246 2 635 23 611

z toho bez nezemědělských činností 19 422 1 808 17 614 21 354 1 871 19 483

z toho zabývající se nezemědělskou činností 3 442 549 2 893 4 892 765 4 127

Podíl farem s nezemědělskou činností na celku 15,1 % 23,3 % 14,1 % 18,6 % 29,0 % 17,5 %

Vybrané nezemědělské činnosti

Agroturistika 610 166 444 645 184 461

Zpracování zemědělských produktů 299 51 248 1 188 131 1 056

Smluvní práce - zemědělské práce pro jiný podnik 1 394 191 1 203 1 681 312 1 369

Smluvní práce - jiné než zemědělské 981 125 856 1 092 198 895

Lesnictví 550 87 463 806 107 699

Srovnání zastoupení nezemědělských činností v EZ a konvenci

Vývoj počtu registrovaných faremních biovýrobců v ČR dle NACE, 
2007-2015

Zdroj: ČSÚ, Agrocenzus 2010 a FSS 2013

Zdroj: MZe (seznamy k 31.12. daného roku, REP od 2013)
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BIOFACH
BIOFACH, světový veletrh
biopotravin, se koná ve dnech 
10. – 13. února 2016. 
Na společné akci Biofachu a k němu 

přidruženému veletrhu přírodní 

kosmetiky Vivaness bude vystavovat 

více než 2.400 vystavovatelů. Vedle 

biopotravin nabídne Biofach již 

tradičně největší přehlídku biovín, 

novinky z oblasti gastronomie i 

nejnovější potravinářské inovace 

v oblasti zdravého životního stylu. 

Pro návštěvníky jsou připraveny 

speciální show cook + talk i zážitková 

gastronomie, ta bude letos zaměřená 

speciálně na téma olivových olejů, 

vegan a vína. Společně s veletrhem 

by si návštěvníci neměli nechat 

ujít také doprovodný BIOFACH 

KONGRESS, který probíhá současně 

s Biofachem. Ten v posledních letech 

představuje jeden z nejrozsáhlejších 

přednáškových programů v oblasti 

ekologického zemědělství. Nabízí vý-

robcům, marketérům, zemědělcům, 

vědeckým pracovníkům i běžným 

návštěvníkům možnost seznámit se 

s nejaktuálnějšími trendy a aktivitami 

ekozemědělského sektoru v Evropě 

i ve světě. Svým programem, který 

představuje zhruba stovku předná-

šek a panelových diskuzí, a více než 

sedmi tisíci posluchači  se řadí mezi 

největší bio konferenci na světě.  Díky 

podpoře Ministerstva zemědělství 

se na Biofachu prezentuje expozicí 

pravidelně také Česká republika, letos 

již po desáté. Na stánku nabízí prostor 

k prezentaci českým výrobcům 

a nevládním organizacím a zajišťuje 

zde zájemcům informační a po-

radenský servis. Letos tu bude 13 

českých společností a najdete je v hale 

5 ve stánku 159. (Čtyři z vystavovatelů 

jsou faremní zpracovatelé - Vinné 

sklepy Kutná Hora, Vitaminator, 

Ekostatek Vlkaneč a Biofarma Juré). 

Samostatné expozice na Biofachu má 

letos dalších sedm českých fi rem. 
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PÁR POZNÁMEK  K NOVELE 
VINAŘSKÉHO ZÁKONA
PO DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SCHVÁLILA 18. 1. 2016 VLÁDA NÁVRH MZE NA NOVELIZACI ZÁKONA O VINOHRADNICTVÍ 
A VINAŘSTVÍ. DNE 21. 1. 2016 BYLO ZNĚNÍ NOVELY ZVEŘEJNĚNO NA STRÁNKÁCH MZE. SVAZ VINAŘŮ ČR POVEDL PRVOTNÍ 
STUDIUM TEXTU NOVELY A NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH ZNALOSTÍ A INFORMACÍ ZPRACOVAL ZÁKLADNÍ POZNÁMKY K TOMU, 
CO NOVÉHO TATO NAŠE STĚŽEJNÍ VINAŘSKÁ LEGISLATIVA PŘINÁŠÍ A CO TO BUDE, PRAVDĚPODOBNĚ, V PRAXI ZNAMENAT. 
JE VELMI DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, ŽE ZNĚNÍ NOVELY MUSÍ JEŠTĚ SCHVÁLIT PARLAMENT ČR A TUDÍŽ SE NEJEDNÁ O FINÁLNÍ 
ZNĚNÍ.  DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE VZHLEDEM K TOMU, ŽE JDE O VLÁDNÍ NÁVRH, TEDY NÁVRH SCHVÁLENÝ KOALIČNÍMI 
MINISTRY, NEBUDE BEZ PODPORY VLÁDY (MZE) VELKÝ PROSTOR PRO ZMĚNY A „LIDOTVORBU”. 

Tato informace má za cíl přístupnou 

a srozumitelnou formou informovat vinař-

skou veřejnost (ale nejen ji) o důležitých 

změnách a rozhodně nebude poslední 

možností seznámit se s tím, co vinařský 

obor v budoucnu čeká. Taky zdůrazňu-

jeme, že se nejedná o ofi ciální výklad 

ustanovení návrhu novely zákona a slouží 

jen k lepšímu pochopení legislativního 

textu. Proto se na něj nedá odvolávat 

v případných sporech. Musíme pochválit 

MZe a ministra Jurečku osobně, za snahu 

o co největší informovanost profesní 

veřejnosti již v této etapě schvalování 

novely.  Jednou z možností, kde se 

s novelou zákona seznámit, bude seminář 

konaný dne 18. 2. v Brně u příležitosti 

veletrhu Salima. Bližší podrobnosti jsou 

uvedeny na webových stránkách MZe. 

Svaz vinařů ČR v dalším období zor-

ganizuje ve spolupráci se SZPI a MZe 

akce, na kterých se tématem novely 

budeme zabývat.

I. NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY 
POUŽÍVANÉ V TEXTU ZÁKONA
1. Výrobce. (§ 3, odst.1) písm. o)
Postavení „výrobce vína” bude nově mít 

nejenom vinař, ale taky subjekt, který si 

nechá víno u vinaře vyrobit za účelem 

jeho prodeje. Tímto ustanovením se, 

kromě jiných dopadů, vytváří prostor pro 

prodejce vína, aby se de jure stali výrob-

cem a mohli tak prodávat víno formou 

prodeje sudového vína. 

2. Snadno čitelný údaj (§ 3, odst. 1) 
písm. t)
Defi nuje se velikost písma, kterou budou 

informace, u kterých zákon ukládá 

povinnost „snadné čitelnosti”, muset být 

provedeny. Například v místě prodeje 

vína formou rozlévaného, čepovaného, 

nebo sudového, bude muset být písmo 

takové velikosti, aby si je zákazník mohl 

lehce přečíst třeba i pokud bude stát 

před pultem a tyto informace budou 

viset na zdi za prodávajícím.

3. Nebalené víno (§ 3, odst. 1) písm. u)
Nebaleným vínem je každé víno uváděné 

do oběhu, které není zabaleno v obalu 

pro spotřebitele, a to až doby, než se 

začne prodávat spotřebiteli. To se však 

může spotřebiteli nabízet pouze formou 

„Sudového vína“. To znamená, že se 

takové víno bude zpravidla prodávat ve 

velkém, mezi subjekty pro další prodej, 

vývoz, zpracování, balení (plnění do 

obalu pro spotřebitele) apod. Nebalené 

víno se v duchu zákona musí pro účely 

jeho příštího prodeje spotřebitelům 

zabalit (nalahvovat, naplnit) do obalu 

pro spotřebitele a prodávat jako balené 

(spolu s obalem, např. lahev, PETka, Bag 

in Box, Petainer a pod), nebo prodávat 

formou rozlévaného či čepovaného vína.

4. Sudové víno (§ 3, odst. 1) písm. v) 
Sudové víno je víno, které není zabaleno 

v obalu pro spotřebitele, stejně jako 

„Nebalené víno“, ale je určeno pro 

prodej (a prodáváno) přímo spotřebiteli. 

Tedy maloobchodně. Jedná se o jednu 

z forem prodeje vína spotřebitelům. 

Nikoli o zvláštní druh vína! Formou 

sudového vína se může spotřebiteli 

víno prodat k přímé konzumaci v místě 

prodeje, nebo taky na jeho přání zabalit 

(například do PET láhve). Formou su-

dového vína se může tedy víno prodávat 

např. z KEG sudů, tanků, velkých nádob 

apod. Tyto obaly však musí vždy splňovat 

požadavky na uchování kvality vína. 

Důležité je, že prodávat víno formou 

sudového vína může pouze „Výrobce 

vína“, tedy v případě vína vyrobeného

 na území ČR, nebo „Příjemce vína“ 

v případě vína ze zahraničí!!! „Výrob-

cem“ a „Příjemcem“ se však může stát 

i vinotéka, restaurace apod., když si víno 

nechá vyrobit, nebo si víno ze zahraničí 

přiveze, nebo si víno nechá dovozcem 

vina (obchodním zprostředkovatelem) 

přivézt!!! S tím souvisí povinnost vést 

příslušnou evidenci a dokumentaci, po-

dávat příslušná hlášení atd. V opačném 

případě je možné prodávat to stejné víno 

jako víno balené, nebo formou čepo-

vaného a rozlévaného vína. Vytváří se tím 

jednoznačná odpovědnost toho, kdo víno 

formou sudového vína prodává zákaz-

níkovi, za kvalitu a „čistotu”. Pro příště 

nebude prostor pro výmluvy prodejců, 

že jim pančované, nebo vadné víno bylo 

dodáno z místa plnění a vinařů, či plničů, 

že víno upravil prodejce. 

5. Čepované víno (§ 3 odst.1) písm. w )
Forma prodeje vína z jednorázového 

spotřebitelského obalu (obal určený pro 

jeho prodej spolu s vínem). Takto může 

být víno prodáváno spotřebiteli 

k přímé konzumaci na místě prodeje 

nebo, na přání spotřebitele, mu může 

být zabaleno do menšího odnosného 

obalu (láhev, PETka a pod.) 

6. Rozlévané víno (§ 3, odst. 1) písm. x)
Forma prodeje vína z obalu pro spotřebi-

tele, který nemá větší objem než 5 litrů. 

Takto se víno prodává pouze pro přímou 

konzumaci v místě prodeje (restaurace, 

vinárna, vinotéka apod.). Zde je nutno 

podotknout, že pro takovou formu 

prodeje je nutno vlastnit živnostenské 

oprávnění na „hostinskou činnost“

7. Obal pro spotřebitele (§ 3, odst. 1) 
písm. y)
Jednorázový obal, který se prodává spo-

třebiteli spolu s vínem. Může mít objem 

až do 20 litrů. 

8. Příjemce (vína ze zahraničí) 
(§ 3, odst. 2) písm. b)
Je jím subjekt (dle předpisů EU ozna-

čený jako provozovatel potravinářského 

podniku), který jako první příjme víno ze 

zahraničí. Buď si víno nechá dovozcem, 

zahraničním subjektem apod., přivézt, 

nebo je sám dovozcem a tedy 

i příjemcem. Pouze tento subjekt, tedy 

„Příjemce“, může víno prodávat formou 

Sudového vína. Samozřejmě víno může 

prodat jako nebalené jinému, ale ten jej 

může pouze zpracovat, nabalit (nalah-

vovat, naplnit do BiB, PETek apod.) nebo 

dále jako nebalené víno prodat apod.

9. Falšování vína (§ 3, odst. 2) písm. a)
Falšováním produktu (tedy vína, burčáku 

apod.) je použití nedovolených enolo-

gických postupů, přidání vody, nebo 

alkoholu a porušení pravidel pro použití 

CHOP, CHZO a tradičních výrazů

II. ZMĚNY VE VINOHRADNICTVÍ
1. Rychle rostoucí dřeviny 
(§ 4.odst.2.písm.)
Ve viniční trati je zakázáno pěstovat 

rychle rostoucí dřeviny (topoly, apod.)

2. Povolení k výsadbě, nová výsadba 
a opětovná výsadba révy (§§ 7, 8 a 9)
Od 1. 1. 2016 se, bez ohledu na platnost 

zákona, zavádí nový evropský systém 

povolení nové a opětovné výsadby. Nová 

výsadba je možná v rámci členského 

státu na ploše 1 % plochy vinic ročně, 

tedy v případě ČR cca 175 ha. Žádosti 

o novou výsadbu je možné podávat od 

1. 1. 2016 do 28. 2. 2016 na ÚKZÚZ – 

Registr vinic. Plocha bude rozdělena 

s jedním preferenčním kritériem, 

a to žádost na výsadbu vinice pouze 

k pokusným účelům nebo za účelem 

produkce roubů a u nichž skončilo 

schválené období pokusu nebo produkce 

roubů. Pokud bude převis poptávky nad 

limit 1 %, bude nová výsadba možná 

pouze ve viničních tratích za účelem 

produkce vín CHZO a CHOP. V přípa-

dě převisu poptávky na rozdělovanou 

plochu budou žádosti poměrně všem 

kráceny. Platnost povolení je rok udělení 

+ dva následující roky. Na novou výsadbu 

není možno čerpat dotace ze SOT 

s vínem – restrukturalizace vinic, ale je 

možno využít dotaci z PRV na výstavbu 

nové drátěnky. 

Opětovná výsadba - Od 15. 9. 2015 je 

možné požádat ÚKZÚZ o převedení býva-

lých POV (právo na opětovnou výsadbu) 

na povolení pro opětovnou výsadbu. Toto 
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povolení má pak stejnou dobu 

platnosti jako původní POV. Povolení pro 

opětovnou výsadbu však musí již využít 

ten, komu bylo uděleno - není jej tedy 

možné prodat jako POV. Na výsadbu 

s povolením pro opětovnou výsadbu bude 

moci být uplatněna dotace na restruktu-

ralizaci vinic ze SOT s vínem. Držitel POV 

může po celou dobu jeho platnosti (viz 

doba platnosti POV) a kdykoliv do 31. 12. 

2020 požádat o převod POV na povolení 

pro opětovnou výsadbu. Toto povolení 

také musí využít ten, komu bylo uděleno 

a nejde pak převést na jiný subjekt 

a musí být využito v době jeho platnosti, 

tedy stejně jako převáděné původní POV. 

Na výsadbu s takto získaným povolením 

pro opětovnou výsadbu bude moci být 

uplatněna dotace na restrukturalizaci 

vinic ze SOT s vínem, a to s jistotou do 

konce vinařského roku 2018 (výsadba 

do dubna 2018). V tuto chvíli není jasné, 

jakým způsobem bude řešeno další 

programové období SOT s vínem od 

roku 2019. Je velmi pravděpodobné, že 

dotace na restrukturalizace vinic bude 

zachována, ale nelze nyní s jistotou nic 

konstatovat.

Od 1. 1. 2016 již může se stávajícím POV 

nakládat pouze držitel a tato nepůjdou 

převést na další subjekt.

V případě opětovné výsadby při splnění 

podmínek je možno využít dotace ze SOT 

s vínem – restrukturalizace vinic. Je 

nutno zabezpečit kontrolu vinic před vy-

klučením jak ze strany SZIF tak ÚKZÚZ.

III. ENOLOGICKÉ POSTUPY (§ 12)
Výslovně se zakazuje falšování produktu 

a zároveň se zakazuje ve vymezených 

prostorech uchovávat látky, jejichž pou-

žití může sloužit k falšování. Příkladně 

se vymezuje, které látky jsou myšleny. 

Samozřejmě se nejedná o běžnou vodu. 

IV. NEBALENÉ VÍNO (§ 14A, 14B)
Příjemce nebaleného vína (ale taky 

hroznů, moštu, rmutu) ze zahraničí, 

musí do 12 hodin od příchodu vína do 

místa určení oznámit stanovené údaje do 

Registru vedeného ÚKZÚZem. Nebalené 

víno musí zůstat uskladněno v místě 

určení po dobu 10 dní. Pokud v této lhůtě 

odebere SZPI kontrolní vzorek, musí 

víno zůstat uskladněno až do sdělení 

výsledku rozboru, což musí být bez 

zbytečného odkladu.

V. OZNAČOVÁNÍ 
1. Etiketa obalu pro spotřebitele
(§ 16, odst. 4)
Nově se musí údaj o provenienci uvést 

taky na etiketě v hlavním zorném poli 

(dle názoru MZe se za takovou považuje 

tzv. přední etiketa), a to písmem větším 

než 2,4 mm. Dle vyjádření MZe se bude 

muset tento údaj uvést ještě jednou 

spolu s ostatními povinnými údaji na jiné 

etiketě, nebo rovnou všechny povinné 

údaje na „přední” etiketě, přičemž údaj 

o provenienci ve stanovené velikosti 

písma. Dle předpisu EU musí totiž být 

všechny povinné údaje uvedeny spolu. 

Tato povinnost se vztahuje pouze na vína 

v obalech pro spotřebitele (tedy jedno-

rázové obaly do objemu 20 litrů), které 

byly vínem naplněny na území ČR. A to 

jak vínem vyrobeným na území ČR, tak 

vínem ze zahraničí. V praxi to bude zna-

menat, že vína, která budou do ČR při-

vezena již v obalech pro spotřebitele, ne-

budou muset tuto povinnost dodržovat. 

Je nabíledni, že tato nejednotnost může 

způsobit ztíženou orientaci zákazníků, 

protože zahraniční vína v obalech pro 

spotřebitele, s etiketou výrobce majícího 

v názvu MORAVSKOU TRADIČNÍ VINAŘ-

SKOU OBEC, ev. používající folklorní 

motivy (lisy, sudy apod.), pokud budou 

naplněna do těchto obalů, se budou 

i nadále tvářit „jako naše”. 

2. Záklopka - logotyp (§ 16, odst. 5)
Již dnes je mnoho lahví vína vyrobeného 

z hroznů sklizených na území ČR 

označeno jednotným logotypem 

v podobě kalichu skleničky v národních 

barvách. Tento logotyp vychází ze zná-

mého loga Vína z Moravy, Vína z Čech. 

Návrh zákona stanovuje dobrovolné 

použití tohoto logotypu u vín s CHOP 

a CHZO. Výhodou je, že použití resp. 

zneužití bude chráněno zákonem. 

Nevýhodou dobrovolnosti je, že takto 

nebudou značena všechna naše vína. 

Předpokládá se, že v kombinaci s 

ustanovením o povinném umístění 

údaje o provenienci na přední etiketě 

budou naši vinaři u našeho vína používat 

automaticky i logotyp (na záklopce) pro 

zdůraznění tuzemského původu vína.

3. Sudové víno (§ 16, odst. 8)
V místě prodeje formou sudového vína 

se musí VIDITELNĚ zpřístupnit SNADNO 

čitelné údaje (tj. takovým způsobem, aby 

je zákazník lehce přečetl, viz poznámka 

výše) o označení druhu produktu, CHOP, 

CHZO, tradiční výraz, obsah alkoholu, 

zbytkového cukru, stáčírny, provenienci 

a šarži.

4. Čepované víno a rozlévané víno 
(§ 16, odst. 9, 10)
Obdobně jako u prodeje formou sudové-

ho vína i při prodeji formou rozlévaného 

a čepovaného vína se přesně stanovuje 

povinnost, jaké údaje se musí snadno 

čitelně a viditelně zpřístupnit. Obecně se 

dá říct, že novelizované znění § 16 jedno-

značně přispěje k lepší informovanosti 

zákazníků a zabrání jejich matení buď při 

označování obalů pro spotřebitele, nebo 

při prodeji vína v obchodních místech.

5. Pravidla pro prodej vína formou 
sudového vína (§ 16b)
Sudové víno se bude moci, bez ohledu na 

to, zda domácí, nebo zahraniční proveni-

ence, za stanovených rovných podmínek, 

prodávat. Nebalené víno formou prodeje 

sudového vína může prodávat „Výrob-

ce“, nebo „Příjemce“ nebaleného vína. 

Prodávat sudové víno je možné pouze 

v provozovně Výrobce, nebo Příjemce. 

Výrobce i Příjemce musí před zahájením 

prodeje vína formou sudového vína, na-

hlásit na ÚKZÚZ do Registru provozovny, 

ve kterých tuto formu prodeje bude 

realizovat. Provozovnou se rozumí místo 

provozování živnosti defi nované dle 

Živnostenského zákona. Znamená to, že 

vinaři vyrábějící víno určené pro prodej 

formou sudového vína nebudou mít pro 

prodej ve svých provozovnách (vinařství, 

vinotéky, hotely apod.) žádná omezení, 

kromě povinnosti tyto provozovny nahlá-

sit ÚKZÚZu.

Je pravděpodobné, že bude nalezen 

právní vztah mezi výrobci-vinaři 

a prodejci, na základě kterého si Výrobci 

budou zřizovat „provozovny” v prosto-

rech jiných podnikatelů. Naopak se 

může Výrobcem stát „vinotéka” pokud si 

u vinaře objedná Výrobu vína určeného 

pro prodej jako Sudové víno. Vinotéka si 

taky může u dovozce vína (obchodního 

zprostředkovatele) ze zahraničí nechat 

přivézt víno, a tím se stane Příjemcem. 

V souladu ustanoveními § 3 se tak stane 

sám de jure Výrobcem nebo Příjemcem 

a bude moci prodávat víno jako Sudové 

víno. Vinaři zaplatí za „výrobu“ (např. 

10. 000 litrů) vína místo za „koupi“ toho-

to vína. Obdobně u vína ze zahraničí za-

platí za „přivezení” nebo zprostředkování 

(např. 10.000 litrů vína) ze zahraničí. 

 Je zřejmé, že prodejci, kteří se prode-

jem nebaleného vína zabývají pouze jako 

vedlejší činností, (včetně všech nově 

vzniklých prodejen typu trafi ka, tabák, 

barvy-laky, benzínové pumpy apod.) 

nebudou mít motivaci dodržovat všechny 

povinnosti související se statusem 

Výrobce, nebo Příjemce a proto budou to 

stejné víno nabízet formou Rozlévaného, 

nebo Čepovaného vína z obalů pro spo-

třebitele, nebo baleného vína včetně. 

 Standartní a zavedené vinotéky, vinárny 

apod., naopak můžou získat na své 

kvalitě a významu, protože jako Výrobci 

můžou u vinaře, u něhož si výrobu vína 

objednají, ovlivnit jeho fi nální podobu 

a mít v nabídce víno, které „nikdo jiný 

nemá” ……kvalitní a jedinečné Sudové 

víno ….vinotéky XY. Základem je vztah 

založený na důvěře v solidnost vinaře 

a dovozce a taky správně nastavené 

smlouvy o „výrobě” nebo „přivezení” 

vína tak, aby případné sankce za vady 

„vyrobení” a „přivezení”, a to jak právní, 

tak kvalitativní, byly následně přeneseny 

na „dodavatele” výroby, nebo přivezené-

ho vína ze zahraničí. 

Sudové víno se nesmí PRODÁVAT 

prostřednictvím prodejního automatu. 

Domníváme se, že je možné sudové víno 

vydávat ze zařízení, které bude mít vlast-

ní chlazení, dávkovač apod. K samotné-

mu uskutečnění obchodní transakce, 

tedy nákup a prodej, včetně zaplacení 

musí dojít osobně mezi kupujícím 

a prodávajícím. Po zaplacení příslušného 

objemu vína se bude moci kupující sám 

obsloužit a k vydání zakoupeného vína 

použít automatické výdejní zařízení. 

VI. SPRÁVNÍ DELIKTY 
1. § 39
Část o správních deliktech je zce-

la přepracovaná. V zásadě obsahuje 

delikty vyplývající z nedodržení po-

vinností stanovených předpisů EU, jakož 

i tímto zákonem. V souvislosti s Novým 

občanským zákoníkem se tyto správní 

delikty vztahují i na osoby, podnikající 

tzv. „na černo”, tedy na černo pěstující 

révu, vyrábějící a prodávající víno. Za 

nejdůležitější změnu je možné považovat 

správní delikt „falšování vína“ a trestání 

nejenom neodevzdání povinných pro-

hlášení o produkci, sklizni a zásobách, 

ale nově také uvedení neúplných, nebo 

nesprávných údajů v případě hlášení 

o produkci a sklizni!!! Nově se stanovují 

pásma pro pokuty za správní delikty a to 

do 3, 4, 5, a 50 miliónů korun.

2. § 39a
Nově se bude trestat nevyužití povolení 

pro novou výsadbu a povolení pro opě-

tovnou výsadbu. V případě, že žadatel 

nevyužije povolení pro novou výsadbu 

a zároveň v roce kdy bylo vydáno, 

nedošlo ke krácení povolení z důvodu 

převisu poptávky, bude sankce do 

10.000 Kč za každý započatý hektar. Když 

by ke krácení požadavků došlo, bude 

sankce až do 100.000 Kč. Oboje v přípa-

dě, že povolení bude využito méně než 

z 90 %. U povolení k opětovné výsadbě, 

v případě že toto povolení bude využito 

méně než z 90 %, bude uložena pokuta 

10.000 Kč za každý započatý hektar. 

Bude-li povolení k nové výsadbě, nebo 

povolení k opětovné výsadbě využito 

na více jak 90%, ale méně než 100 % 

zaplatí pěstitel pokutu 1.000 Kč za každý 

započatý hektar.

Svaz vinařů České republiky

Foto: shutterstock.com
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ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SORTIMENTU 
SÝRŮ NA NAŠEM TRHU

Foto: archiv Bílé plus

SÝREM OZNAČUJEME MLÉČNÝ VÝROBEK VYROBENÝ VYSRÁŽENÍM MLÉČNÉ BÍLKOVINY Z MLÉKA PŮSOBENÍM SYŘIDLA NEBO 
JINÝCH VHODNÝCH KOAGULAČNÍCH ČINIDEL, PROKYSÁVÁNÍM A ODDĚLENÍM PODÍLU SYROVÁTKY. Z TÉTO CHARAKTERISTIKY 
PAK VYDĚLUJEME KONKRÉTNÍ PODMNOŽINY VÝROBKŮ, CHARAKTERIZOVANÉ SPOLEČNÝMI VLASTNOSTMI. 

Čerstvý sýr – nezrající sýr tepelně 

neošetřený po prokysání

Tvaroh - nezrající sýr získaný kyselým 

srážením, které převládá nad srážením 

pomocí syřidla.

Zrající sýr – sýr, u kterého po prokysání 

došlo k dalším biochemickým 

a fyzikálním procesům.

Tavený sýr – sýr, který byl tepelně upra-

ven za přídavku tavících solí.

Sýry můžeme rozdělit podle více 
ukazatelů
1) Podle sortimentu

a) přírodní

b) tavené

c) imitace sýrů připravené rekonstitucí 

složek mléka a mléčných surovin

Pozor, patří sem také výrobky s náhra-

dou tuku mléčného tuky rostlinnými - 

v anglickém terminologii tzv. fi lled 

cheese. Tento druh výrobku nesmí být 

z důvodu možnosti matení spotřebitele 

označen jako „SÝR“!!

2) Podle druhu použitého mléka
a) kravské

b) kozí

c) ovčí

d) buvolí

3) Podle obsahu sušiny
a) tvrdé - obsah vody nejvýše 45 %

b) měkké - obsah vody nad 45 %

4) Podle obsahu tuku v sušině
a) Vysokotučné – nad 60 % 

b) Plnotučné – 45 až 60 %

c) Polotučné – 25 až 45 %

d) Nízkotučné – 10 až 25 %

e) Odtučněné – pod 10 %

5) Rozdělení přírodních sýrů podle 
způsobu srážení mléka

Sýry tzv. kyselé – kyselé srážení 

(průmyslový tvaroh a výrobky z něho, 

jako jsou olomoucké tvarůžky). Podle 

způsobu určení je dělíme na výrobky ke 

strouhání a sortiment měkkých tvarohů 

bez tuku (0,5 %) a s obsahem tuku 

v sušině 10, 20 až 40 %.

Výrobky z tvarohu jsou například tva-

růžky, které díky zrání prostřednictvím 

Brevibacteria linens získávají na povrchu 

zlatohnědý maz a typické aroma.

Dále jsou to smetanové krémy a tvaro-

hové dezerty, což je například 

Pribináček, Pacholík, Termixy, apod.

Sortiment kyselých sýrů – tvarohů
K tvarohu se přidává smetana, cukr, 

ochucující složky, apod. hmota se může 

po promísení ošetřit termizací, což je zá-

hřev na teplotu kolem 70 °C. Díky tomu 

se prodlouží trvanlivost výrobku.

Sýry tzv. sladké – syřidlové srážení (tvr-

dé a polotvrdé sýry), u nichž je základem 

výroby sýření mléka. Mléko se sýří na 

sýrařské vaně nebo na sýrařském kotli. 

Za stálého míchání se přidá syřidlo, 

zasýřené mléko se důkladně promíchá 

a pak se uvede do klidu. Používají se 

syřidla z hovězích a drůbežích žalud-

ků nebo tzv. mikrobiální syřidla (tzv. 

vegeteriánská syřidla), kde se využívá 

schopnosti řady bakterií, kvasinek 

i plísní produkujících proteolytické 

enzymy. Následuje zpracování vznik-

lé sýřeniny na sýrové zrno, krájení, 

míchání, dohřívání sýřeniny, vkládání 

sýřeniny do formy. Formováním sýrů se 

rozumí naplnění sýrového zrna do forem. 

Poté probíhá solení sýrů. Nejčastěji 

v solné lázni, dochází k difusi soli dovnitř 

sýra, trvá několik hodin až dnů. 

Nebo je možné přidávat sůl přímo do 

sýřeniny ještě před jejím tvarováním 

nebo nasolovat sýry až při zrání. Zrání 

sýrů probíhá ve zracích místnostech za 

daných teplot a vlhkosti několik dnů, 

týdnů, měsíců nebo i let podle typu dané-

ho sýru. Zrání sýrů představuje souhrn 

změn způsobených především enzyma-

tickou činností kultur a syřidlových enzy-

mů. Sýr získává svou typickou konzis-

tenci a vůni. Největším změnám podléhá 

laktóza a mléčné bílkoviny, u některých 

sýrů také tuk. Produkty všech těchto po-

chodů reagují i navzájem, přičemž vzniká 

mnoho nových látek, které ovlivňují chuť 

a vůni zrajících sýrů. Sýry by poté měly 

být skladovány v chladu, bez světla, doba 

skladování záleží na stupni zrání sýrů.

Značení sýrů na obalu spočívá pře-

devším v uvedení složení (obsah sušiny, 

tuku, obsah přísad), hmotnosti, trvan-

livosti a data výroby nebo použitelnosti. 

Příklady rozdělení sýrů podle způsobu 
výroby:
• čerstvé sýry – žervé, smetanový

• termizované sýry – Lučina, Tartare, 

Duko, Buko

• zrající pod mazem – Romadúr, 

dezertní, pivní

• zrající v chladu – Zlato

• zrající polotvrdé – Madeland, 

Královský, Leerdammer, Krolewski,

• zrající tvrdé – Eidam, Gouda, Ementál, 

Montana, Čedar, Parmazán, Gran 

Moravia

• zrající s plísní na povrchu – Hermelín, 

Kamadet, Encián, Plesnivec, 

Camembert

• zrající s plísní v těstě – Niva, 

Roquefort 

• kombinované – Vltavín, Cambozola

• bílé – Balkánský, Akawi, Feta

• pařené – Koliba, Korbáčiky, Parenica, 

Mozzarela, Luna

Sýry se smíšeným srážením, tj. měkké 
sýry a tvarohy, tavené sýry
Způsob výroby je založen na rozemletí 

přírodních sýrů a jejich smíchání 

s dalšími přísadami, což může být 

máslo, smetana, sušené mléko, sušená 

syrovátka, tavící soli, nebo různé 

příchutě. Tyto směsi se za stálého 

míchání zahřejí na teplotu 85 až 95 °C. 

Roztavená řídká hmota se plní do obalů 

a vychladí se.

Sortiment tavených sýrů
Podle složení jde o sýry přírodní, 

druhové, směsné a ochucené. Podle 

obsahu tuku o vysokotučné (60 – 70 % 

tuku v sušině), plnotučné (45 – 55 %), 

polotučné (30 – 45 %) a nízkotučné (30 % 

a méně). Podle způsobu balení můžeme 

tavené sýry dělit na výrobky v hliníkové 

fólii (hranoly, kruhové výseče), ukládané 

do kartonových obalů, na balení 

v plastových kelímcích a vaničkách, sýry 

v plechových obalech, plastových tubách 

a střívkách, ale i na jednotlivě balené 

plátky.
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INZERCE

Přijďte se seznámit s naší exkluzivní nabídkou zemědělského
pojištění. Na veletrhu TECHAGRO Vám budou k dispozici
specialisté RENOMIA AGRO z oblasti pojištění plodin a zvířat,
strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu i osobního
pojištění.

Přínosy spolupráce

�   Nabídka všech druhů pojištění

�   Nejlepší cena, garance kvality

�   Široký rozsah pojistného krytí

�   Rychlé řešení škod

�   Nabídky od všech pojišťoven

Poskytované služby

�   Zhodnocení stávající pojistné ochrany 
a identifikace úspor

�   Návrh optimálního pojistného programu

�   Nezávislé jednání s pojistiteli

�   Osobní přístup a stálá individuální péče

VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ +420 221 421 788      www.renomiaagro.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU

TECHAGRO
2016

veletržní stánek

RENOMIA AGRO

č.009, pavilon C

ZVEME VÁS NA MEZINÁRODNÍ 
VELETRH ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 
TECHAGRO 3. – 7.4.2016, BVV BRNO

Partner Agrární komory ČR
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TÝM JE ÚČINNĚJŠÍ 
NEŽ POUHÁ SKUPINA   
SOUČASNÉ SILNÉ KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ TLAČÍ NA MANAŽERY, ABY HLEDALI SKRYTÉ REZERVY V RÁMCI DANÝCH 
ZDROJŮ. JEDNÍM Z NICH JE LIDSKÝ POTENCIÁL, JEHOŽ VÝKON LZE ZVYŠOVAT NAPŘÍKLAD TÍM, ŽE V PODNICÍCH NEDUSÍME 
SEDM OBLASTÍ – VIZ AGROBASE Z ROKU 2015 A DÁLE PAK PŮSOBENÍM NA JEDNOTLIVCE, SKUPINY A ORGANIZACE, 
DO KTERÝCH JSOU LIDÉ SDRUŽENI – NA TÝMY.  

Rozdíl mezi skupinou a týmem je 

zejména v tom, že tým má  jednoznačný 

společný cíl, jenž jeho členové  vnímají 

a respektují. Po analýze a na základě 

indikátorů zjistíme, že každý podnik se 

nachází v nějaké kondici. Je známé, že 

určitý, předem defi novaný postup, vede 

do vyššího stavu, tedy do vyšší kondice. 

Toto je přesně situace, kdy je vhodné vy-

užít činnost týmu ve fi rmě.  Cesta od za-

ložení týmu k okamžiku jeho maximální 

produktivity vede přes jasně defi nované 

etapy. To popisuje teorie skupinové 

dynamiky, která vymezuje čtyři základní 

fáze týmového života. 

Jde o: 1) Vytváření „forming“, kdy jde 

o mapování terénu, týmové role nemají 

zatím své rozložení. Manažer by neměl 

tuto etapu uspěchat či přejít ji příliš po 

povrchu; 2) Bouře „storming“,  jde 

o období konfl iktů, kdy je potřeba velká 

citlivost vedoucího manažera. Tato 

etapa ústí ve vytvoření vztahové a rolové 

struktury, defi nují se společné procesy; 

3) Tvorba norem „norming“, kdy lidé 

přijímají své role, chápou, že i členové 

týmu disponující menším vlivem, nemusí 

být méně hodnotní. Vzniká prostředí 

pro otevřenou zpětnou vazbu; 4) Výkon 

„performing“, kdy konfl ikty jsou vnímány 

jako příležitost k rozvoji za předpokladu, 

že se podařilo úspěšně projít předchozí-

mi etapami. 

V týmu panuje vzájemná důvěra 

a otevřenost, komunikace probíhá i na 

neosobní (nepracovní) úrovni. Tým tedy 

dokáže být zdravě kritický a směřovat 

k ideálnímu způsobu řešení úkolu. 

S tím významně souvisí atmosféra ve 

fi rmě a tedy podniková kultura. Tak jak 

jsme o tom již psali, podniková kultura 

se v posledních letech stává významným 

nástrojem pro zvyšování účinnosti větši-

ny činností v organizacích. Ke zkvalitnění 

fi remní kultury lze využívat i další 

poznatky z praxe úspěšných fi rem. 

Například základním poznatkem sociální 

psychologie je, že skupiny s vysokou 

vnitřní kohezí jsou pracovně nejpro-

duktivnějšími skupinami. Zásadním 

přínosem práce v týmu je pak vyvolání 

tzv. synergického efektu. Výsledkem je, 

že dochází k umocnění individuálních 

potencí jednotlivých členů a vzniká tzv. 

nadindividuální synergické pole. Činnost 

týmu pak vede k vyšším výkonům, než by 

odpovídalo součtu jednotlivých výkonů 

členů ve skupině. Klíčem k tomu je 

umění řídit procesy v týmech. Málokdy 

se setkáváme s týmy, kde by si lidé 

uvědomovali, že za celkovou situací 

a výsledky týmu je odpovědný každý 

jeden člen. Manažeři často věří, že si 

to lidé nějak uvědomí, nebo se to naučí. 

Měkké dovednosti, tak jak bylo již dříve 

uvedeno ve dvouměsíčníku AGROBASE, 

jsou totiž v mnoha ohledech obtížněji 

získatelné než dovednosti technické, 

tzv. tvrdé. 

Teď přejděme k získaným zkušenostem 

v soutěži Manažer roku za 22 let jejich 

hodnocení. Dost zřídka čili minimálně 

jsou pravidlem týmové debaty, kde:  

a) Lidé od počátku vědí a věří, že se 

mohou a musí dohodnout; 

b) Členové týmu si vzájemně naslouchají 

s cílem se vzájemně pochopit; 

c) Jeden člen na druhého navazuje 

a rozvíjí jeho myšlenku jako vklad do 

společného řešení; 

d) Debata se drží směru a všichni táhnou 

za „jeden provaz“;  

e) Lidé se nevymezují jeden proti druhé-

mu; 

f)  Všichni jsou loajální k přijatému 

řešení, i když není „z jejich hlavy“. 

V této oblasti jsou stále velké výko-

nové rezervy. Jejich využití záleží na 

promyšleném skládání jednotlivých 

týmů, na kultivaci lidí, aby zvládli od-

lišné týmové role. To je nesporně role 

top manažerů, mají tedy za povinnost 

vytvářet podmínky, jsou za to placeni.

Typologie rolí
Typologie týmových rolí, které charak-

terizují přehled různých typů chování, 

jejichž souhra má zajistit hladký chod 

týmové práce, může například dle 

teoretika managementu, britského 

sociálního psychologa Belbina vypadat 

takto: 1., Koordinátor - vidí cíl jako celek, 

je sebejistý a zaměřen na lidi, vyjasňuje 

a upřesňuje cíle, rozděluje úkoly, stanoví 

kritéria, ale týmu nedominuje; 2., Usměr-

ňovač či formovač -  dává věci do pohybu, 

vyzývá k výkonu, je orientovaný na splnění 

úkolu, potřebuje se prosazovat a vítězit. 

Vytváří plán, konkretizuje, je dominantní, 

vynalézavý, dynamický, má průbojnost; 3., 
Realizátor -  přeměňuje vize (myšlenky) 

ve skutečnost, je praktický, spolehlivý, 

pracovitý (výkonný a disciplinovaný), mo-

tivuje ho týmová loajalita, je tahoun; 4., 
Myslitel či inovátor - plodí nápady, před-

stavuje tedy pramen nových myšlenek, je 

tvůrčí, originální, ignoruje podrobnosti, 

je to nekonvenční (volnomyšlenkářská) 

osobnost;  5., Vyhledávač zdrojů -  je ak-

tivní až nadšený komunikativní extrovert, 

objevuje příležitosti zvenčí, vnáší tedy do 

skupiny nové informace; 6., Kontrolor či 

vyhodnocovač -  má přesný, logický úsu-

dek, vidí věci v souvislostech, je věcným, 

rezervovaným, střízlivým až opatrným 

členem týmu, staví se do role oponenta 

a kritika, je sice pomalý, ale přijde často 

se správným rozhodnutím; 7., Týmový 

pracovník -  dbá na hladký chod týmu, má 

vlastnosti diplomata, hlídá harmonické 

vztahy, hasí příp. konfl ikty, často se spíše 

pozná jeho nepřítomnost; 8., Dotahovač, 

také kompletovač (fi nišer) -  je pečlivý 

až perfekcionistický, hledá chyby a pře-

hlédnutí, stará se tedy o pořádek, sleduje 

termíny, je detailista, má v zásadě vnitřní 

smysl pro dokonalost; 9., Specialista -  

profesionál zaujatý pro věc, je tedy 

úzce zaměřen na cíl, neustále 

zdokonaluje své vědomosti 

a dovednosti. Může mít k týmové práci 

i nechuť. Tým může pochopitelně mít 

méně lidí než devět, vzhledem k tomu, 

že jednotlivé role lze slučovat. 

Pokračování příště.

Jaroslav ŠUBRT, fi remní sociolog, 

hodnotitel manažerů z resortu 

zemědělství od r. 1993.  

Viceprezident AK ČR a generální ředitel spol. AGRO Jesenice u Prahy Ing. Josef KUBIŠ 

jako nejlepší manažer odvětví zemědělství za rok 2014 s hodnotitelem, fi remním 

sociologem Dr. Jaroslavem Šubrtem. Foto: Dr. Rastislav Lukovič
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DOHODA O KLIMATU A ZEMĚDĚLSTVÍ 

AGROENVIRONMENTÁLNÍ KROUŽKY

RYCHLÉ OTEPLOVÁNÍ PLANETY JE JEDEN Z VÁŽNÝCH PROBLÉMŮ, KTERÉMU LIDSTVO ČELÍ. NA KONFERENCI OSN 
O KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH V PAŘÍŽI SE SEŠLO NEJVÍCE STÁTNÍKŮ V HISTORII. VÝSLEDKEM SUMMITU JE VŮBEC PRVNÍ 
UNIVERZÁLNÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ DOHODA O KLIMATU. CELKEM 188 STÁTŮ JIŽ PŘEDLOŽILO SVÉ PLÁNY JAK DO BUDOUCNA 
SNIŽOVAT GLOBÁLNÍ EMISE. SAMOZŘEJMĚ JE TO DOBRÝ KROK K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ALE JAKÉ TO MŮŽE MÍT 
DOPADY DO ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, KTERÁ MÁ SVŮJ PODÍL NA PRODUKCI ŠKODLIVÝCH EMISÍ?

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI OSVĚTOVÉHO PROJEKTU ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! VE SPOLUPRÁCI S VYBRANÝMI 
STŘEDNÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI ŠKOLAMI A ZEMĚDĚLSKÝMI PODNIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 OTEVŘEL V OSMI OKRESECH 
PĚTI KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY NĚKOLIK AGROENVIRONMENTÁLNÍCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. CÍLEM 
PROJEKTU JE PODPOŘIT ZÁJEM NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM ZEMĚDĚLSTVÍ NA STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOLÁCH 
A ODBORNÝCH UČILIŠTÍCH A UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ TAKOVÉ, JAKÉ SKUTEČNĚ JE. 

Zástupci 195 zemí podepsali dokument, 

který předpokládá, že ve druhé polovině 

století bude dosaženo rovnováhy mezi 

emisemi skleníkových plynů a jejich 

absorpcí přírodou. Účastníci klimatické 

konference OSN našli po dlouhých 

jednáních shodu, že budou přijímat 

taková opatření, která udrží růst globální 

teploty pod 2 stupni Celsia. Dohoda má 

nabýt účinnosti v roce 2020. Toto je ale 

jakýsi rámec pro další kroky.  

Zemědělství klima ovlivňuje zejména 

produkcí metanu, oxidu uhličitého 

a oxidů dusíku. Dle dostupných zdrojů 

přispívá zemědělství k celkovým emisím 

skleníkových plynů zhruba 9 %, nejvíce 

v rozvojových zemích, kde nejsou roz-

vinuty ostatní průmyslové zdroje emisí 

a tudíž relativní vyjádření je vysoké. 

Pařížská dohoda ovšem zemědělství vý-

slovně neuvádí, obsahuje ale specifi ckou 

zmínku o potřebě ochrany potravinové 

bezpečnosti, potírání hladu a zrani-

telnosti produkce potravin v souvislosti 

se změnou klimatu.

V evropském teritoriu při zemědělské 

činnosti vzniká, ze skleníkových plynů, 

především metan a oxid dusný. Nejvý-

znamnějšími zdroji emisí ze  zemědělské 

výroby jsou živočišná výroba, hl. kategorií 

hosp. zvířat, skladování a manipulace 

s hnojivy (včetně statkových). 

Hlavním úkolem zemědělství byla, je 

a bude produkce potravin. V současné 

době je ale zemědělství vnímáno 

v širším slova smyslu. Čelit klimatickým 

změnám a zároveň udržet produkci po-

travin, která je spolu s péčí o krajinu 

a vytvářením pracovních míst na venkově 

hlavním úkolem zemědělství, zna-

mená nutnost přizpůsobit zemědělství 

očekávaným dopadům změny klimatu 

a podle vědeckých doporučení zároveň 

snížit měrné emise skleníkových plynů 

ze zemědělství, zpracování a dopravy, 

připadající na množstevní jednotku 

zemědělské produkce. 

Dle údajů z Českého statistického úřadu 

z roku 2012 se zemědělství podílí na 

celkových emisích skleníkových plynů 

6,1 procenty, oproti tomu energetika je 

zastoupena 81,5 %. Metan se na cel-

kových emisích ČR podílí přibližně 

10 %, zde je pak hlavním emitorem 

právě zemědělství a živočišná výroba. 

Jakkoliv vnímáme nutnost zamezení 

neúměrného zvyšování globální 

teploty, je třeba se vážně zabývat 

i dopady zvolených politik do hospo-

dářských sektorů. Není od věci zmínit, 

že dlouhodobé prosazování redukčních 

stropů pro metan v řádu desítek procent 

(ze strany Evropské komise) do roku 

2030 v EU může mít fatální důsledky pro 

vývoj evropského agrárního sektoru. 

V tomto směru je právě nejvíce ohrožena 

živočišná výroba. Dle scénářů DG JRC 

(tzn. Evropské komise) může být pro-

sazování výše uvedených ambiciózních 

cílů, v segmentu metanu, doprovázeno 

dramatickým poklesem stavů přežvý-

kavců v EU až o 28% z celkových stavů, 

evidovaných v roce 2015, což by mohlo 

v České republice eliminovat snahu 

ministerstva zemědělství zvýšit stavy 

zvířat, což deklaruje ve své strategii. 

Ve světle výše uvedeného tedy s určitou 

nedůvěrou zemědělci vnímají signály 

z ministerstva životního prostředí, které 

tvrdí, že by pro ČR nemělo být proble-

matické dosáhnout potřebného snížení 

emisí do roku 2030 i bez výrazného 

dopadu do zemědělství.  

Doufejme, že hlavní těžiště snižování 

emisí metanu v souvislosti s Pařížským 

summitem bude směřováno zejména na 

sektory energetiky a odpadů, jak MŽP 

avizuje. S ohledem na sektor zeměděl-

ství bude důležité nastavení cíle ČR pro 

snižování emisí v sektorech nespadají-

cích do systému emisního obchodování 

v návaznosti na přijatý rámec EU pro 

politiky v oblasti energetiky a klimatu do 

roku 2030. Příslušný legislativní návrh 

by měla Evropská komise zveřejnit 

v polovině roku 2016.

Ing. Jana Sixtová, ZS ČR

Kroužek je určen pro žáky základních škol 

a má za cíl upozornit na nepostradatelnou 

úlohu zemědělství pro život jako součást 

lidské společnosti, ale i přírody. Žáci se 

během nich seznámí se všemi obory 

zemědělské výroby i ve vztahu k produkci 

potravin a péče o krajinu. 

Součástí kroužků je nejen teoretická 

výuka s mnoha soutěžemi a hrami, 

ale i praktická výuka v zemědělském 

podniku, na farmě i v jiných provozech. 

Dětem tak bude umožněn kontakt se 

zvířaty, ale i se zemědělskou technikou, 

k níž by jinak neměly možný přístup. 

Žáci si mohou vyzkoušet drobné práce 

na farmě a dozví se mnoho zajímavého. 

Během praktické ukázky se děti podívaly 

nejen na mléčné farmy, ale i do kabin 

některé zemědělské techniky, vyzkou-

šeli si vyhrnovat hnůj, hřebelcovat 

koně, nakrmit telata, ale i dlabat dýně, 

či péct pečivo z vlastní žitné mouky. 

Jiné kroužky sestavily cesty potravin či 

zkoušeli klíčivost semen zemědělských 

plodin. Agroenvironmentální kroužky 

se konají na základě domluvy středních 

škol, základních škol a zemědělských 

podniků hodinu týdně či dvě hodiny 

jednou za čtrnáct dní a to na některých 

místech již od poloviny září. 

Pro teoretickou výuku jsme připravili 

mnoho naučných i zábavných materiálů 

včetně školních pracovních sešitů uši-

tých na míru, nejen dětem podle věku ve 

čtyřech úrovních, ale i učitelům s mnoha 

odkazy a doplněním. Závěrem školních 

sešitů jsou zábavné kvízy a doplňovačky 

k probraným tématům. Naučné materi-

ály jsou k dispozici k volnému stažení na 

webových stránkách Zemědělství žije!

v sekci Ke stažení.

Za Zemědělství žije! ing. Soňa Jelínková

Foto: Archiv ZS ČR
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REALITA GOLFU V ČESKÉ 
KRAJINĚ A SPOLEČNOSTI 
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY JSOU NOVODOBÝM FENOMÉNEM NAŠÍ KRAJINY. JEJICH ROZMACH PO 
ROCE 1989 SE NESL RUKU V RUCE S ROZVOJEM VŠECH ODVĚTVÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAKLÁDÁNÍM, PROVOZEM A ÚDRŽBOU 
HŘIŠŤ A I NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB V MÍSTĚ, ČI CESTOVNÍHO RUCHU. V ČESKÉ REPUBLICE SE HISTORIE TOHOTO SPORTU 
ZAČALA PSÁT NA KONCI 19. STOLETÍ, KDY SE OBJEVILI PRVNÍ GOLFISTÉ V ROCE 1898 NA CÍSAŘSKÉ LOUCE V PRAZE, A PRVNÍ 
HŘIŠTĚ BYLO V ROCE 1904 V KARLOVÝCH VARECH, V ÚDOLÍ ŘÍČKY TEPLÁ. DNES ČESKÝ GOLF POKRYL TÉMĚŘ CELOU MAPU 
ZEMĚ, JSOU TU DESÍTKY KVALITNÍCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ V BLÍZKOSTI PŘÍRODNÍCH KRÁS A HISTORICKÝCH PAMÁTEK.

V současné době máme 132 golfových 

klubů a 74 golfových hřišť, z toho dvě 

36jamková, šest 27jamkových, dvacet 

sedm 18jamkových a zbytek 9jamkových. 

Nejkvalitnější hřiště s nejvyšším 

standardem služeb se nacházejí v okolí 

hlavního města Prahy, v západočeském 

lázeňském trojúhelníku a na severní 

Moravě. K mimořádně atraktivním hři-

štím se řadí například golfový areál na 

Karlštejně, na Konopišti, v Mariánských 

Lázních, v Karlových Varech, v Cihelnách 

u Karlových Varů, v Plzni-Dýšině či v Če-

ladné. Přitom však jako ostatní činnost 

v krajině podléhá i zakládání a údržba 

hřišť stejným zákonitostem a podobným 

problémům jako například rostlinná 

odvětví zemědělské výroby.

Sucha se jen tak nezbavíme
Sucho a vedro je téma, které trápí také 

český golf, potažmo greenkeeping. 

Loňskou sezónu plnou slunce si budou 

čeští greenkeepeři pamatovat. Byla 

hodně jiná, výjimečná. Země zažila jedny 

z nejdelších veder ve své historii, a tak 

se horko, sucho a závlaha logicky staly 

hlavním tématem odborného semináře 

Českého svazu greenkeeperů, který se 

uskutečnil 20. - 21. ledna 2016 na České 

zemědělské univerzitě v Praze-Such-

dole. Ohlédnutí za sezonou s mnoha 

tropickými dny přineslo spoustu příkla-

dů měnícího se klimatu, ale i moudrého 

hospodaření s vodou a krajinou. Podle 

deset let starých záznamů auditora Ev-

ropské závlahové asociace EIA Michala 

Čermáka z fi rmy Ittec byla loni spotřeba 

vody na zavlažování herních golfových 

ploch přibližně dvojnásobná. Například 

v pražských Hodkovičkách bylo díky 

Vltavě čím zalévat, ale kvalita vody byla 

tragická. Hluboké hostivařské jezero 

téměř vyschlo, i když do něj v období 

největších letních veder denně proudilo 

10 tisíc kubíků vody! V Lázních Kynžvart 

museli v jednu chvíli kvůli před doslova 

očima se ztrácejícímu Mlýnskému 

rybníku přistoupit pouze k zavlažování 

greenů a odpališť. Jinde pomohli místní 

hasiči, což je příklad Písku v Kestřanech. 

Někde prozíravě zahájili potřebné úkony 

mnohem dříve, za všechny uveďme 

Mstětice s jarní renovací zavlažovacího 

systému a Líšnici s novým vrtem. 

Do prvního sledu údržby musely být 

nasazeny různé prostředky k zachování 

vlhkosti v půdě, tzv. smáčedla.

Počasí se prostě extremizuje. Na-

štěstí se do boje se suchem rozhodla 

(konečně!) pustit i česká vláda. Ministři 

dostali za úkol, aby zpracovali ucelenou, 

dlouhodobou koncepci, jež by Česko 

chránila před škodlivými následky 

sucha, které se může nepředvídatelně 

vyskytnout (a podle klimatologů také 

vyskytne). Dost smutné je, že koncepci 

má vláda dostat k projednání na stůl do 

30. června 2017.

Jak na závlahu
„Pokud bych měl současný stav při-

rovnat k historii, pak se blížíme stavu 

z posledního opravdu suchého roku 

2003,“ říká Michal Čermák. Podle něj 

je sucho na „české střeše Evropy“, kam 

nepřitékají žádné velké řeky, již značné. 

Velmi špatně se ale hodnotí jedním čís-

lem. Proč? Protože samo o sobě existuje 

několik druhů sucha – sucho klimatické, 

když jsou podnormální srážky, sucho 

zemědělské či půdní, které se projevuje 

nedostatkem vody v půdě pro rostliny, 

a sucho hydrologické v podobě malých 

průtoků a poklesu stavu podzemních 

vod. Každopádně, všechny uvedené 

druhy sucha už nyní nastaly. „Ve všech 

typech sucha najdeme na české golfové 

mapě místa, které v tomto stavu již 

jsou. Momentálně vláhový defi cit panuje 

zejména na jižní a střední Moravě a na 

východě Čech.“ Je dobrou zprávou, že 

i za extrémního sucha dokázala většina 

resortů nabídnout hráčům hřiště v dobré 

kondici. I když si leckde museli green-

keepeři sáhnout doslova na dno sil.

Na dvoudenním semináři ČSG v kruhové 

hale ČZU v Praze – Suchdole bylo dále 

konstatováno, že většina zavlažovacích 

systémů hřišť u nás byla zbudována 

ve druhé polovině 90. let. Jejich stáří 

se tedy blíží k 15 – 20 rokům. Při jejich 

navrhování a realizaci byly kvalita 

a rozsah systému často podřízeny eko-

nomickým možnostem investora 

a tehdy dostupným technologiím. České 

golfové 18-ti jamkové hřiště spotřebuje 

průměrně každou sezónu 40.000 kubíků 

závlahové vody. Nyní jsou k dispozici 

i systémy s lokálními meteostanicemi 

i pro hřiště s ovládacími jednotkami, 

které nejen významně snižují spotřebu 

vody a elektrické energie, ale současně 

optimalizovanými závlahovými dávkami 

zvyšují kvalitu ploch. Zkušenosti z jiných 

zemí, zejména z Německa, Rakouska 

nebo Španělska, ukazují, že již po 10 

letech provozu je nutné začít přemýš-

let o renovaci zavlažovacího systému, 

resp. některých jeho hlavních součástí. 

Hovoří pro to i fakt, že většina českých 

golfových klubů investuje do průběžné 

údržby zavlažovacích systémů jen mi-

nimální částky.

Šlechtitelské cíle mohou být inspirací 
i pro jiné obory
Součástí bohatého seminářového 

programu byla i přednáška Stanislava 

Hejduka z brněnské Mendelovy univerzi-

ty, který se v říjnu zúčastnil v dánském 

městečku Hoelsingør čtvrtých Polních 

dní evropské trávníkářské společnosti. 

Hlavním tématem bylo „Udržitelné 

ošetřování trávníků – Skandinávský 

výzkum, perspektiva trávníkářství“. 

Maria Strandberg, ředitelka STERF ze 

Švédska, nabídla výsledky trávníkářské-

ho výzkumu ve Skandinávii.

Diskutovalo se také o závlahách. 

Problémy nebývají jen s celkovou dávkou 

vody, protože škodlivý je jak nadbytek, 

tak i nedostatek, ale i načasování závlah 

- často příliš brzy, nebo naopak příliš 

pozdě. „Uživatelé počítají s aplikací vody 

postřikovači po ploše, ale bohužel to 

v praxi vůbec neplatí. Proto pracujeme 

na vytvoření nových typů postřikovačů, 

které by tyto problémy eliminovaly,“ řekl 

Jerry Knox z Cranfi eld University (UK). 

TrygveAamlid (Bioforsk, Norsko) refe-

roval o koncepci redukované závlahy, 

kterou lze ušetřit až 50 % závlahové vody 

bez vizuální ztráty kvality trávníků. Uve-

dl, že nelze zavlažovat trávník na polní 

kapacitu a pak ho nechat vyschnout, jak 

bylo doporučováno dříve. Trávník po zá-

vlaze vypařuje až 3x více vody, než když 

mírně strádá suchem. Naopak nelze 

nechat trávník na písku vyschnout pod 
Foto: Archiv Golf Club Kynžvart
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určitou mez, protože hrozí projevy suché 

skvrnitosti či nevratného poškození 

rostlin. Arthur Wolleswinkel (Barenbrug, 

NL) představil hlavní šlechtitelské cíle 

pro trávníkové odrůdy v současnosti. 

První jsou spojené se změnou klimatu – 

vyšší odolnost vůči vysokým teplotám 

a suchu. Druhá skupina pak s nižší 

zátěží životního prostředí: odolnost 

vůči chorobám, nižší potřeba živin 

a nižší produkce nadzemní biomasy. 

Výzvou pro fi rmu zůstává jílek 

vytrvalý a šlechtění odrůd s co nej-

rychlejším vzcházením a počátečním 

vývinem, které tvoří hustý drn, 

úzké listy a jsou odolné vůči rzivosti.

Cena za vztah k životnímu prostředí
Jedna z exkurzí dánského semináře byla 

věnována hřišti Furesø, kterým provázel 

greenkeeper Thomas Pihl. Od roku 2005 

zde platí restrikce při používání pestici-

dů, od roku 2004 nebyl na hřišti použit 

žádný fungicid. V roce 2014 získalo toto 

hřiště jako první v Dánsku novou cenu 

za životní prostředí, která byla zříze-

na Dánskou golfovou unií a Dánským 

svazem greenkeeperů. Díky legislativě 

zde nemají k dispozici záchrannou síť, 

kterou pro většinu trávníkářů představují 

pesticidy. Následkem toho je pro ně 

nutnost udržení rovnováhy mezi kvalitou 

trávníku a jeho odolností. Greeny hnojí 

pouze 40 – 120 kg minerálního dusíku na 

1 ha ročně.

Pár slov ke golfu u nás
V České republice je odhadem 8 % 

obyvatel, pro které je golf atraktivní 

sport, ale obávají se jeho nedostupnosti 

a proto jej nehrají. Pokud by se během 

několika příštích let získat 3 % popula-

ce, tedy méně než polovinu těch, kteří 

chtějí golf hrát, mluvíme o 315 tisících 

rekreačních hráčů. To není nereálné 

číslo, neboť např. ve Francii nebo ve 

skandinávských zemích je držitelem 

Zelené karty, tj. těch, kteří složili zkouš-

ku golfové způsobilosti téměř 2 miliony 

lidí, a to znamená právě 3 % populace. 

„Peníze, nedostatečná komunikace 

s negolfovou veřejností a některá 

přežívající stigmata golfu z 90. let jsou 

podle mě největší překážkou, proč lidé 

nezačínají s golfem,“ konstatuje Tomáš 

Charvát. „Je to škoda, neboť v Čechách 

je obrovský potenciál pro růst. Žijí tu 

statisíce lidí, kteří si golf mohou dovolit 

hrát okamžitě, jen jim to musíme umět 

správně nabídnout.“ Může se rok 2016 

stát tím přímo ideálním pro restart 

golfového boomu v Čechách? Ano! Ale 

aby byl tento restart úspěšný, je třeba 

namíchat atraktivní koktejl.

Mezi „ingrediencemi“ by neměly chybět 

Dny otevřených dveří pokud možno na 

všech českých hřištích, projekty Se 

školou na golf či původně jen králové-

hradecký projekt Bavte se golfem nebo 

rychlý přístup ke klubovému hendikepu 

54 pro nové zájemce. A určitě by bylo 

záhodno účinně mediálně zapracovat na 

změně špatného obrazu golfu v očích 

veřejnosti díky rychle se blížící olympiá-

dě v brazilském Rio de Janeiru, na které 

se golf představí po 112 letech. Vždyť 

na zcela nově vytvořeném hřišti zazní 

čeština!

Čeština na olympijském greenu
V aktuálním žebříčku Mezinárodní 

golfové federace je nyní 120 jmen hráčů 

a hráček, kteří mají největší šanci 

se do olympijského Ria v srpnu kvalifi -

kovat. Mezi šedesáti ženami je na 

41. místě Klára Spilková. Mezi muži je 

momentálně na stejné pozici marián-

skolázeňský Alex Čejka, další z českých 

rodáků, i když národností Němec. 

Kvalifi kovat se mají právo jen dva hráči 

za jednu zemi s malou výjimkou, kterou 

je první patnáctka světového pořadí. Tuto 

výhodu zatím mohou díky postavení 

v mužském a ženském žebříčku čerpat 

jen Spojené státy a Jižní Korea. „Byla by 

pro mě velká čest a zážitek zahrát si 

v Riu a tím pádem reprezentovat české 

barvy s olympijskými kruhy na tričku. 

Pro mě, stejně jako pro všechny ostatní 

golfi stky a golfi sty, bude olympiáda 

jednou velkou neznámou.“ říká Klára 

Spilková. Loňskou sezónu na nejpres-

tižnější evropské ženské tour zakončila 

umístěním v TOP 21 žebříčku Orderof 

Merit, ze 14 odehraných turnajů skončila 

3x v TOP 10. Její herní produktivita roste 

každým rokem, což je skvělou vyhlídkou 

do nové sezóny 2016.

Hřiště nedaleko druhého největšího 

brazilského města, v oblasti Reserva da 

Marapendi, během výstavby čelilo mimo-

řádně suchému počasí, padly i teplotní 

rekordy. „Nikdy jsem neměl pocit, že 

bychom to nezvládli,“ říká architekt Gil 

Hanse. „Ostře sledovaný projekt byl a je 

příliš důležitý na to, aby nedopadl dobře. 

Ale trval dvakrát tak dlouho, než bylo 

původně plánované.“ Pro zajímavost, 

golf je v Brazílii hodně populární, země 

je se 100 hřišti a s 25 tisíci hráči na 

druhém místě v Jižní Americe hned za 

Argentinou.

Olympiáda láká
Za velké pozornosti seriózních 

i bulvárních médií začal nedávno naše 

golfové vody s chutí čeřit olympijský vítěz 

v desetiboji z roku 2004 Roman Šebrle.

Golf jako kariéra po kariéře? Zapomeň-

te, velmi nepravděpodobné. Bývalý hráč 

první světové tenisové desítky Thajec Pa-

radorn Srichaphan je zatím posledním 

špičkovým sportovcem, který se po 

skončení kariéry pokusil v golfu prosadit 

(na první pokus neuspěl). Stejně jako 

před ním Jevgenij Kafelnikov, Andrej 

Ševčenko… Anebo také dnes 55letý 

ostravský rodák Ivan Lendl, který byl 

světovou tenisovou jedničkou. Dvakrát 

startoval na Czech Open, ale nezahrál 

ani jedno kolo pod par. Přesto má na 

kontě unikátní zápis. Pouze dva sportov-

ci si zahráli U.S. Open v tenisu i v golfu. 

Právě Lendl a také bývalý wimbledonský 

vítěz Ellsworth Vines v roce 1947. Dnes 

už Lendl hraje golf jen jako amatér 

a pro potěšení. Bez ambicí na úspěch na 

špičkové profesionální scéně.

Luboš Procházka, 

šéfredaktor časopisu GREEN

Pomezní 201, 251 01 Světice u Říčan

tel. 603 336 290

Foto: Archiv Golf Club Kynžvart

Foto: Archiv Golf Club Kynžvart
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ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD – 
PRODUKČNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍNOSY
ÚČEL ZALESŇOVÁNÍ - SNÍŽENÍ VÝMĚRY ZEMĚDĚLSKY OBHOSPODAŘOVANÝCH PŮD NEVHODNÝCH PRO ZEMĚDĚLSKOU 
VÝROBU - ZVÝŠENÍ SCHOPNOSTI ABSORPCE ATMOSFÉRICKÉHO CO2 - ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN, SNÍŽENÍ EROZE, 
RETENCE VODY, POSÍLENÍ BIODIVERZITY KRAJINY.

Úvod
Zalesňování nelesních půd, stejně jako 

přeměna lesní půdy na zemědělskou, je 

vždy významným zásahem do charak-

teru krajiny. Zalesnění zemědělského 

pozemku změní jeho charakter 

a vyčleňuje ho ze zemědělského půdního 

fondu (ZPF). Jedná se o dlouhodobý 

proces a případné vrácení zalesnění zpět 

pro účely zemědělství je velmi adminis-

trativně složité a nákladné (Černý 

et al., 1995). Zalesnění zemědělské půdy 

v dnešní době nesouvisí pouze 

s rozšířením plochy lesů v krajině české 

(Klasna, 1976; Hatlapatková et al., 2006) 

se zajištěním produkčních schopností 

či specifi ckých cílů lesa (biokoridor, 

větrolam atd., Tichá, 2006), nýbrž 

stalo se součástí nadnárodní strategie 

popsaných v zelené knize nazvané: 

„Ochrana lesů a související informace 

v EU – příprava lesů na změnu klima-

tu“ (KOM/2010/66). V mezinárodním 

měřítku přispívá EU k lepší ochraně 

lesů svým akčním plánem pro lesnictví 

(KOM/2006/302) a akčním plánem pro 

prosazování práva, správy a obchodu 

v oblasti lesnictví (COM/2003/251). 

Zároveň EU defi nuje cíle ke snížení emisí 

skleníkových plynů (COM/2008/645), ve 

kterém hraje rozvoj lesního hospodář-

ství významnou roli. Česká republika na 

tyto studie a nařízení reaguje imple-

mentací jednotlivých přístupů do svých 

strategických dokumentů, především 

do Programu rozvoje venkova (PRV) pro 

rok 2014 -2020 a Národního lesnického 

programu. Na celosvětové úrovni je 

kladen důraz na udržitelné způsoby hos-

podaření v lesním hospodářství (MCPFE 

2007). Rozvoj lesních ploch je podpo-

rován s cílem zajištění zvýšení biologické 

rozmanitosti, produktivity, schopnosti 

regenerace, vitality lesních porostů se 

schopností plnit veškeré ekologické 

a sociálně-ekonomické funkce i pro další 

generace. Významným tlakem k za-

lesnění zemědělské půdy vytváří imple-

mentace cílů Evropské strategie růstu, 

především plnění 13% podílu energie 

z obnovitelných zdrojů do roku 2020 

(MZe, 2012) roste poptávka po dřevní 

hmotě. Podle prognóz Evropské hospo-

dářské komise OSN a FAO nelze vyloučit 

vznik nerovnováhy mezi nabídkou a po-

ptávkou. Bez výrazného rozšíření lesních 

ploch dojde k výraznému vychýlení po-

měru mýcení/čistého přírůstku na rok, 

ve prospěch mýcení, což logicky zapříčiní 

postupný úbytek zásoby dřeva. 

Zalesňování zemědělské půdy 
z prostředků Programu rozvoje 
venkova 2014 – 2020
V současném Program rozvoje venkova 

(PRV) na období 2014-2020 schváleném 

vládou ČR dne 9. 7. 2014, je plánován 

dotační titul pro rozvoj lesních ploch. 

K tomuto účelu byla vymezena lesnická 

opatření. 

V obecné rovině se jedná o soubor 
opatření, které jsou řazeny 
k tematickým cílům (TC): 
1. Ochrana životního prostředí a podpora 

účinného využívání zdrojů - TC 5.

2. Podpora přizpůsobení se změně 

klimatu, předcházení rizikům a jejich 

řízení, a jeho účelem je přispět 

k dosažení udržitelného hospodaření 

s přírodními zdroji - TC 6

3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků, odvětví zeměděl-

ství (v případě EZFRV) a rybářství 

a akvakultury (v případě ENRF) – TC 3.

Tato opatření PRV 2014-2020 vymezuje 
na podkladech legislativního rámce:
1. Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro 

rozvoj venkova – čl. 21, 22.

2. Nařízení Komise v přenesené pravo-

moci (EU) č. 807/2014, kterým se 

doplňují některá ustanovení nařízení 

EPR č. 1305/2013 – čl. 6.

Soubor pravidel pro zakládání lesa je 

rozpracován (podle č. 21) v částech 8.2.5 

„Investice do rozvoje lesních oblastí 

a zlepšování životaschopnosti lesů“ 

(kód 8), kde se pod písmenem c) 

Podopatření a typy operací skrývá bod. 

8.1 nazvaný „Podpora zalesňování / 

zakládání lesů včetně nákladů na založení 

a roční prémie na ha na péči / ušlé 

příjmy“, který přináší v bodě 8.1.1 

„Zalesňování a zakládání lesů“ soubor 

pravidel potřebných k získání dotace 

k zalesnění zemědělské půdy.

Finanční alokace, dotace a žadatel
Alokace: Celková částka alokovaná 

v rozpočtu PRV činí 10,38 mil. EUR 

(cca 280 mil. Kč).

Dotace obsahuje 3 složky:
1. na založení lesního porostu na 

zemědělské půdě (v době založení 

porostu je pozemek veden v LPIS na 

žadatele na zemědělské půdě, která 

je defi nována jako vhodná k zalesnění 

a způsobilá pro přímou platbu, resp. 

SAPS) – poskytuje se v roce založení 

podle skupiny dřevin (tabulka)

2. na péči o založený porost včetně 

výchovných zásahů – poskytuje se po 

dobu 5 let podle skupiny dřevin 

(tabulka)

3. za ukončení zemědělské výroby na 

zalesněném pozemku – poskytuje 

se po dobu 10 let na pozemku, který 

byl v evidenci využití půdy před jeho 

zalesněním veden s kulturou: a) stan-

dardní orná půda, vinice, chmelnice, 

ovocný sad, školka a jiná trvalá kultu-

ra podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 

Sb., činí 488 EUR/ha (13 tis. Kč), b) 

travní porost, úhor, trvalý travní porost 

a jiná kultura podle § 3 nařízení vlády 

č. 307/2014 Sb., činí 161 EUR/ha 

(4,3 tis. kč).

Foto: archiv VÚMOP
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INZERCE

Kdo nezaseje, 
nesklidí.

Pomůžeme vám 
dobře hospodařit.
Nabízíme předfi nancování přímých plateb 
bez zástavy majetku, investiční úvěr na půdu, 
modernizaci výroby či zemědělské techniky 
a pomůžeme vám se zhodnocením dočasně 
volných fi nančních prostředků.
Pro více informací nás kontaktujte: 

Martin Potůček, +420 602 328 676,
martin.potucek@unicreditgroup.cz

Michal Červinka, +420 601 572 338,
michal.cervinka@unicreditgroup.cz

www.unicreditbank.cz/web/fi rmy/zemedelstvi

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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Pozn.: Dotace na péči a náhradu je 

poskytována od roku následujícího po 

roce zalesnění a nelze o ni požádat a 

neposkytuje se na zalesněnou půdu ve 

vlastnictví veřejných orgánů (stát, státní 

podnik, kraje, obce apod. a PO v nichž 

mají výše uvedené osoby alespoň 50% 

majetkovou účast). Podporu nelze po-

skytnout na výsadbu RRD, výmladkových 

plantáží a vánočních stromků.

Žadatel: Soukromí a veřejní vlastníci, 

nájemci a pachtýři půdy a jejich sdru-

žení. V případě státní půdy může být 

podpora poskytnuta pouze tehdy, hos-

podaří-li na ní soukromý subjekt nebo 

obec. Podpora na zalesnění pozemků, 

jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, 

kryje pouze náklady na založení lesního 

porostu.

Podmínky poskytnutí dotace
1. na založení porostu
• Pozemek se nachází na vymezeném 

území vhodném k zalesnění.

• Pozemek byl před zalesněním evi-

dován v evidenci půdy (LPIS) na žada-

tele a je součástí souvisle zalesňované 

plochy o výměře alespoň 0,5 ha (pokud 

navazuje na stávající PUPFL, může být 

zalesňovaná plocha menší).

• Počet životaschopných jedinců 

rovnoměrně rozmístěných po ploše 

neklesne v období ode dne doru-

čení žádosti o poskytnutí dotace na 

zalesnění do 14. května následujícího 

kalendářního roku po roce zalesnění 

pod 90 % minimálního počtu stano-

veného v příloze k NV.

• Plochy dřevin uvedené v žádosti jsou 

na pozemku vysázeny v souladu s 

předloženým projektem zalesnění.

• Žadatel po provedení zalesnění ohlásil 

změnu kultury v evidenci půdy (do 15 

dnů, jinak sankce 3 %).

• Žadatel se zaváže dodržet výměru 

zalesněné plochy po dobu 10 kalen-

dářních let počínaje rokem následují-

cím po roce zalesnění.

• V kalendářním roce, za který má být 

dotace poskytnuta, dodrží podmínky 

dobrého zemědělského a environ-

mentálního stavu (GAEC) po dobu 

celého kalendářního roku na všech 

PB evidovaných v evidenci půdy na 

žadatele. 

2. na péči a ukončení zemědělské 
      činnosti
• Od 15. května kalendářního roku 

následujícího po roce zalesnění do 

konce pátého roku po roce zalesnění 

porost vykazuje znaky péče a ochrany 

směřující k jeho zajištění a počet 

životaschopných jedinců neklesne pod 

80 % minimálního počtu stanoveného 

v příloze k NV.

• Dotace na péči a náhradu se 

poskytne nejvýše na výměru, 

na kterou byla poskytnuta dotace na 

zalesnění.

• „Náhrada“ se poskytne, pokud 

nejméně 50 % plochy pozemku bylo 

nepřetržitě alespoň od 15. května do 

31. října předcházejícího kalendářního 

roku před rokem doručení žádosti 

o poskytnutí dotace na založení lesního 

porostu vedeno v LPIS.

• Žadatel se zaváže dodržet výměru 

zalesněné plochy po dobu 10 kalen-

dářních let počínaje rokem následují-

cím po roce zalesnění.

• V kalendářním roce, za který má být 

dotace poskytnuta, dodrží podmínky 

dobrého zemědělského a environ-

mentálního stavu (GAEC) po dobu 

celého kalendářního roku na všech 

PB evidovaných v evidenci půdy na 

žadatele.

Způsob zalesňování a zakládání lesů 
Operace se zaměřuje na zalesnění 

zemědělské půdy včetně poskytnutí péče 

o založený porost a náhrady za ukončení 

zemědělské činnosti. Podpora je zacílena 

na vymezenou zemědělskou půdu 

v LPIS, která je defi nována jako vhodná 

k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu, 

resp. SAPS. Právě tuto vrstvu navrhovalo 

v rámci výzkumného projektu NAZV 

(QJ1320122): „Optimalizace managemen-

tu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu 

ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny“ 

pracoviště Výzkumného ústavu meliorací 

a ochrany půdy v Praze-Zbraslavi.

Vymezení vrstvy půd vhodných
k zalesnění 
Zemědělská půda vhodná k zalesnění 

byla vytvořena Výzkumným ústavem 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na podkla-

dech vybraných stanovištních podmínek 

(BPEJ) v kombinaci s užitím topografi cké-

ho modelu (DMT) a redukována způsobi-

lou plochou pro výpočet eroze. Základem 

vrstvy je, aby pro případné zalesnění byla 

preferována zemědělská půda, která má 

horší produkční schopnosti. Jedná se 

o mělké půdy, skeletovité půdy, silně 

svažité půdy, degradované půdy apod.

1. Podklady vrstvy
a) Bonitované půdně ekologické jednotky 

– BPEJ (©VÚMOP, v.v.i. 2014)

b) Plocha způsobilá pro výpočet eroze 

(© VÚMOP, v.v.i.)

c) Digitální model terénu s rozlišením 

5 m – DMT (©GEODIS)

d) Správní hranice (© ČÚZK 2014)

2. Vznik vrstvy
a) Metoda: multikriteriální analýza na 

základě Booleanského přístupu 

s logickým operátorem „OR“.

b) Použité atributy: hloubka půdy menší 

než 30 cm, skeletovitost půdy větší 

než 25 %, půdy zamokřené a strže, 

sklon svahu vyšší než 10°.

3. Celková rozloha
a) Plocha zemědělské půdy vhodné 

k zalesnění představuje 1 297 699 ha 

(Obr. 1.).

Závěr
Cílem vytvoření vrstvy půd vhodných 

k zalesnění je naplnění cílů PRV 2014 – 

2020, § 2 - Dotace na opatření zalesňování 

zemědělské půdy, bod 3 Území vhodné 

k založení lesního porostu. Vrstva je sou-

částí portálu Veřejný registr půdy – LPIS 

a je uplatněna v rámci „Metodiky 

k provádění nařízení vlády č. 185/2015 

Sb., o podmínkách poskytování dotací 

v rámci opatření Zalesňování zemědělské 

půdy, a o změně některých souvisejících 

nařízení vlády pro rok 2015“, kdy jednou 

z podmínek o poskytnutí dotace na 

zalesnění je fakt, že DPB se nachází na 

vymezené ploše vhodné k zalesnění (bod 

7.2 Podmínka vhodnosti DPB k zalesnění). 

Seznam použité literatury je k dispozici 

u autorů.

Autoři:
Ing. Ondřej Holubík, Mgr. Hana 

Beitlerová, Ing. Jan Vopravil, PhD, 

Mgr. Jana Smolíková, Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 

Skupina dřevin Založení lesního porostu
(EUR/ha/rok)

Péče o založený lesní
porost (EUR/ha/rok)

Jedle, borovice, buk, dub, 
lípa, douglaska, jasan

3 035 (82 tis. Kč) 699 (18 tis. Kč)

Ostatní dřeviny 2 100 (57 tis. Kč) 298 (8 tis. Kč)

Rozdělování dotace na založení lesního porostu a péči o založený 
porost

Obr. 1. Vymezení zemědělských půd vhodných pro zalesnění dle požadavků Ministerstva 
zemědělství pro rok 2015
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Z P R A V O D A J

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI
PODÍVÁM-LI SE Z OKNA, ZAČÍNÁM MÍT POCIT, ŽE POČASÍ A DÍKY TOMU TAKÉ PŘÍRODA SE JIŽ DEFINITIVNĚ ZBLÁZNILY. 
V POLOVINĚ ÚNORA BYCH OČEKÁVALA, ŽE SE BUDEME RADOVAT ZE SNĚHOVÉ NADÍLKY A BÍLÉ KRAJINY. ALESPOŇ TEDY 
VYZNAVAČI ZIMNÍCH SPORTŮ, MILOVNÍCI PROCHÁZEK ZASNĚŽENOU KRAJINOU, ALE KONEC KONCŮ TAKÉ ZEMĚDĚLCI 
A ZAHRÁDKÁŘI, PRO KTERÉ JE SNÍH PŘIROZENOU OCHRANOU PŮDY A ZASETÝCH PLODIN. 

Foto: archiv AK ČR

Nicméně opak je pravdou. Sněhu je 

pomálu i na horách, ve své podstatě 

opravdu sněžilo a mrzlo jen přibližně 

10 dní v lednu, a v nížinách to vypadá 

jako v předjaří a podle mých informací 

dokonce na jižní Moravě už odkvetly 

sněženky. Takže lidová pranostika 

„Teplé a suché léto přivádí za sebou 

mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší 

víno“ se splnila jen ze dvou třetin 

(mírný podzim opravdu byl a na víno 

pějí vinaři velkou chválu – o tom si 

ostatně můžete přečíst jak v příloze, 

tak i v hlavním magazínu Agrobase), 

a zažitá pranostika: horké léto – studená 

zima je letos zcela mimo. I když 

sáhneme-li opět do studnice lidové 

moudrosti pak: Leží-li kočka v únoru 

na slunci, jistě v březnu poleze za 

kamna, pak je možné, že nějaké mrazy 

a sníh do prvních jarních dnů ještě při-

jdou. Takže si alespoň zimní atmosféru 

připomeňme článkem o tradici, která 

k únoru a konci zimy již stovky let patří – 

tedy o masopustu. 

Do prvního letošního čísla jsme si kromě 

stabilních rubrik, jako jsou rozhovory 

se zajímavým osobnostmi, postřehy ze 

zahraničí, testy potravin, dovolili zařadit 

také rubriku novou – fotoreportáž, ten-

tokrát z nové Chráněné krajinné oblasti 

Brdy, která od 1. ledna tohoto roku 

vznikla na území bývalého vojenského 

újezdu Brdy. Což je ale zároveň pobídka 

pro ty z vás čtenářek a čtenářů, kteří 

rádi fotografují. Máte-li námět na foto-

reportáž, třeba z místa, kde bydlíte, nebo 

z nějaké zajímavé akce, neváhejte a po-

šlete nám ji do redakce. Rádi ji uveřejní-

me, protože i to je způsob, jak poznávat 

krásy a tradice naší republiky.

Přeji vám hezký únor a žádné extrémní 

výkyvy počasí.

Dana Večeřová
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ZÁKLADEM VŠEHO JE 
KOMUNIKACE S LIDMI
TAKZVANĚ „OD PIKY“ AŽ TÉMĚŘ NA VRCHOL MANAGEMENTU NADNÁRODNÍ POTRAVINÁŘSKÉ MLÉKÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI – 
TO JE STRUČNÉ SHRNUTÍ PROFESNÍ KARIÉRY SOUČASNÉ KOORDINÁTORKY KVALITY SPOLEČNOSTI SAVENCIA PRO ČESKOU 
REPUBLIKU A SLOVENSKO, IVANY VOJTOVÉ.  

Foto: Nina Havlová

Jedním z důležitých prostředků k takové 

úspěšnosti (byť samozřejmě zdaleka ne 

jediným prostředkem) je nepochybně 

schopnost i neformální komunikace 

s lidmi v jejím okolí i s lidmi zcela ne-

známými, s nimiž se Ivana Vojtová 

v životě setkává. To ostatně patří 

mezi její hlavní životní kréda, která 

začala uplatňovat už jako mistrová v mo-

ravské mlékárně Hodonín, jíž nakonec 

před nástupem do své současné pozice 

11 let šéfovala.

„Byl tam výborný kolektiv, dokázali 

jsme se vzájemně vyslechnout a vyhovět 

si a vzájemně se poučit, což vše bylo 

důležité pro profesní růst každého 

z nás,“ vzpomíná manažerka. To se 

jí hodí i v současné době – posuzovat 

kvalitu několika set mlékárenských vý-

robků společnosti ve třech mlékárnách 

v naší zemi a jedné na Slovensku, včetně 

senzorických vlastností výrobků, nepo-

chybně znamená schopnost svá zjištění 

argumentačně obhájit – a tedy právě 

schopnost komunikace. To platí 

i v diskuzích se spotřebiteli, jejichž názor 

na prodávané výrobky je pro každou 

potravinářskou společnost důležitý. 

Představy výrobců a spotřebitelů se při-

tom mohou samozřejmě lišit, důležité je 

ale dojít k nějakému společnému závěru. 

K tomu je ale nutné příslušné diskuse 

fundovaně moderovat.

Jistou výhodou Ivany Vojtové je, že má 

papír na senzorické zkoušky, což dodává 

větší věrohodnost jejím názorům jak při 

kontrole kvality, tak při diskusích s po-

tenciálními zákazníky. Ti jsou – alespoň 

v ČR, podle Ivany Vojtové poměrně 

konzervativní, a pokud si na nějaký výro-

bek zvyknou, nelíbí se jim jakékoli další 

změny – ať již v receptuře, balení, nebo 

vzhledu. Svým způsobem je to docela 

dobrý argument k udržování tradičních 

výrobních postupů i portfolia zavedených 

mlékárenských (a jistě i jiných) výrobků, 

což je šance pro naše potravinářství jako 

celek i do budoucnosti.

Konzervativní hodnotou je ale také 

návrat k přírodě, do prostředí, kde fak-

ticky výroba veškerých potravin začíná. 

„Sluníčko, procházka lesem nebo zasně-

ženou krajinou v zimě na horách mě na-

bíjí,“ odtajňuje Ivana Vojtová svůj recept 

na vitalitu, která z ní vyzařuje. Při své 

práci přitom musí mít potřebné energie 

docela hodně. Nejde „jen“ o neustálé 

cestování mezi mlékárenskými provozy, 

což samo o sobě už je docela vyčerpá-

vající, ale také o již zmíněné diskuse 

s výrobci i spotřebiteli mlékárenských 

výrobků, které Ivana Vojtová vede, 

a v neposlední době také i o dobrou kon-

dici všech smyslů při hodnocení kvality 

a vlastností produkce, s níž se následně 

setkáváme na pultech maloobchodu. 

Možná i proto je jedním z jejích koníčků 

pěstování sukulentů, které nejsou tak 

náročné na každodenní péči. Ta totiž při 

nestálém pendlování zdaleka nejen po 

ČR a Slovensku) není možná. Na druhou 

stranu jsou právě sukulenty symbolem 

vůle organismu úspěšně přežít v ná-

ročném prostředí, v němž by mnohé jiné 

organismy zdaleka tak úspěšné nebyly. 

Stejně jako Ivana Vojtová. 

Petr Havel
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V CECHOVNÍCH NORMÁCH 
JSOU NEJDÁLE MLÉKAŘI
DOSAVADNÍ SNAHY CELÉ ŘADY ZÁJMOVÝCH A MARKETINGOVÝCH SKUPIN I POLITICKÉ REPREZENTACE O PROPAGACI 
KVALITNÍCH, ZDRAVÝCH A PŘEDEVŠÍM ČESKÝCH POTRAVIN DOVEDLY TUZEMSKÉ SPOTŘEBITELE DO SITUACE, KDY SI SICE 
MŮŽE NA TRHU VYBRAT Z NEPŘEBERNÉHO POČTU RŮZNÝCH ZNAČEK PŮVODU A KVALITY, V HOUŠTI PŘÍSLUŠNÝCH OZNAČENÍ 
SE ALE STÁLE VÍCE ZTRÁCÍ. 

BRAMBORY S TVAROHEM
Výrobky z mléka hrály v naší gastronomii historicky vždy významnou roli, 

zejména v dobách, kdy byly kvůli nedostatku masa a masné produkce dominant-

ním reprezentantem pokrmů z produktů živočišné výroby. Klasickým příkladem, 

dnes neprávem opomíjeným, jsou brambory s tvarohem, levné, a přitom nutričně 

hodnotné jídlo, které konzumentům dodá potřebnou vlákninu, vápník, energii, 

kvalitní bílkoviny a řadu dalších, pro tělo prospěšných látek. Je mimochodem 

docela ilustrativní, jak často se v tradiční kulinařině setkáváme s využitím bram-

bor. Ty jsou často různými spasiteli lidstva označovány za rizikovou potravinu, 

kdyby tomu tak ale bylo, asi bychom již vyhynuli. Což znamená, že rizika jsou 

záměrně nadsazována a samozřejmě je možné jim zcela přirozeně předcházet. 

Klady brambor přitom jednoznačně převažují, přičemž mezi jejich hlavní 

přednosti patří nízká energetická hodnota a minimální obsah tuku – oproti chlebu 

mají například vařené brambory jen čtvrtinu kalorií a třeba v porovnání s pšenicí 

obsahují jen pět procent tuku. Klíčová a praktická vlastnost brambor je také 

schopnost nasytit – podle výzkumů umí brambory z osmatřiceti nejběžnějších 

druhů potravin nejvíce navodit pocit sytosti v množství, které zároveň představuje 

velmi nízký přívod energie. To v praxi znamená, že jsou velmi vhodnou stravou 

v prevenci proti obezitě.  

Suroviny k přípravě:
Brambory, měkký 

nebo tvrdý tvaroh, 

cibule s natí, sůl, mléko, 

případně rozpuštěné 

máslo

Postup: 
Brambory oloupeme (u raných a nových brambor to 

není zapotřebí) a uvaříme. Tvaroh smícháme s mlékem, 

osolíme a vymícháme do pěny. Brambory dáme na talíř, 

na každou rozkrojenou bramboru poklademe lžičku 

tvarohu a posypeme nakrájenou cibulkou.

K uvedené variantě existuje nespočetné množství verzí, použít lze třeba 

(a to právě se v minulosti dělo častěji) tvrdý tvaroh a na uvařené brambory jej 

nastrouhat, výsledný pokrm je možné posypat pažitkou, koprem a dalšími 

vhodnými bylinkami, do tvarohu lze přidat česnek, brambory na talíři lze přelít 

rozpuštěným máslem a podobně. I to nakonec dokazuje variabilitu tradiční české 

a moravské kuchyně, nakonec jen lidových názvů brambor je na padesát), 

která zdaleka nebyla a není tak nezdravá, jak se to o ní říká.

Petr Havel

Výzvou doby je tak vytvořit ucelený 

a jednotný systém, který by spotřebiteli 

prokazatelně garantoval vyšší než prů-

měrnou kvalitu prodávaných potravin, 

tuzemský původ takových výrobků a sro-

zumitelné argumenty k možné preferen-

ci příslušné potraviny kupovat. Ambici 

zhostit se takového úkolu představila už 

v loňském roce Potravinářská komora 

ČR prostřednictvím českých cechovních 

norem (ČCN), které volně vycházejí 

z někdejších československých státních 

norem (ČSN), po jejichž návratu značná 

část spotřebitelů v ČR volá. Faktem ale 

je, že ČSN již v mnohém nejsou aktuální, 

a systémovým řešením je tedy tyto zá-

sady aktualizovat a transformovat je do 

současných výrobních podmínek a také 

do současné úrovně poznání z hlediska 

vlivu konzumace potravin a jejich složek 

na lidský organismus. Pokud se tento 

proces povede, získal by prostřednic-

tvím jediného identifi kačního znaku 

na potravinách vyrobených podle ČCN 

spotřebitel orientaci, kterou požaduje, 

a další označování potravin by vlastně 

– s nadsázkou řečeno – nebylo zapotře-

bí. Tahounem vypracování ČCN se stal 

(možná i díky negativním dopadům rus-

kého embarga právě na tento obor) Čes-

komoravský svaz mlékárenský (ČMSM), 

a také proto je dnes ČMSM ve zpracování 

oborových cechovních norem zřejmě 

nejdále. Jejich smyslem je podle předse-

dy ČMSM Jiřího Kopáčka stanovit pro 

výrobky podle ČCN přísnější parametry, 

než jaké určuje platná tuzemská nebo 

evropská legislativa. „To, že jsou v sou-

časnosti na trhu mlékárenské výrobky 

vyráběné podle evropské legislativy, 

ještě neznamená, že to musí být za kaž-

dou cenu vynikající výrobky – jsou sice 

bezpečné, chutné, standardizované - ale 

ty naše výrobky, které se budou vyrábět 

podle ČCN, by měly být výrobky s vyšší 

kvalitou,“ zdůrazňuje Kopáček.

Nadstandardní parametry bude mít 

podle něj ČCN už pro vstupní surovi-

nu – syrové kravské mléko. „Například 

celkový počet mikroorganismů, který 

je dvojnásobně nižší, než ukládá naše 

základní norma, a stejně tak postupuje-

me u somatických buněk, kde je počet 

somatických buněk také o 25 procent 

nižší, než je povolená norma. Samozřej-

mě se také soustřeďujeme na to, aby se 

přídatné látky a technologicky nezbytné 

přísady chemického původu používaly 

jen v nezbytných koncentracích (týká se 

obecně veškerých látek označovaných 

jako éčka), čili plus mají takové potravi-

ny, kde se tyto látky již vůbec nepoužívají 

nebo se jejich koncentrace významně 

snížily,“ prozrazuje Kopáček. 

Svaz přitom rozdělil celé portfolium 

mlékárenských výrobků do souvisejících 

skupin, z nichž každou nejprve posu-

zují odborníci z mlékáren, které tyto 

výrobky dělají, aby norma byla vytvářena 

zespoda, od samotných výrobců a aby 

si oni určili, co lze za nadstandardní 

parametry považovat a co je také reálné. 

Výsledné návrhy následně posuzuje 

ČMSM a poté se návrh ČCN předkládá 

ke schválení hodnotící komisi, kterou 

jmenuje Potravinářská komora ČR a kde 

již přímo výrobci nejsou. Tím je zajištěna 

nezávislost posouzení, ale zároveň i od-

bornost, protože v hodnotící komisi sedí 

mimo jiné zástupci státních dozorových 

orgánů (Státní zemědělské a potravinář-

ské inspekce či Státní veterinární správy 

ČR). Prvních 20 hlavních skupin mléká-

renských produktů již ČMSM zpracoval, 

normy pro další skupiny výrobků spatří 

světlo světa tento měsíc. Je to nicméně 

nekonečný proces – nabídka výrobků na 

trhu se neustále rozšiřuje, nové vznikají 

a jiné zanikají, vytváří se různé speciality, 

své vlastní normy na vlastní specifi cké 

produkty mohou navrhovat i jednotlivé 

podniky. Princip ČCN je ale zřejmě 

v současné době jediným systémovým ře-

šením, jak spotřebitelům na straně jedné 

poskytnout rámcové údaje o obecných 

nadstandardních parametrech českých 

potravin, a na straně druhé ukázat, 

odůvodnit a identifi kovat specifi ka u zcela 

konkrétních, u nás vyráběných mléká-

renských (a jiných) produktů. 

Petr Havel
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DOČKALI SE MRAZIVÉ NOCI A POSBÍRALI 
ZMRZLÉ HROZNY NA „LEDOVKU“
JIŽNÍ MORAVA - LETOŠNÍ POČASÍ JIHOMORAVSKÉ VINAŘE HODNĚ NAPÍNALO. AŽ PO NOVÉM ROCE SE DOČKALI MRAZIVÉ NOCI, 
KDY TEPLOTA DVAKRÁT KLESLA POD MINUS 7 STUPŇŮ CELSIA. MOHLI TAK POSBÍRAT NA KOST ZMRZLÉ HROZNY 
NA OBLÍBENOU SPECIALITU - LEDOVÉ VÍNO.

Během vánočních a silvestrovských 

svátků sledovali vinaři předpověď počasí 

po hodinách, sběrači byli neustále 

v pohotovosti. V pondělí 4. ledna ráno se 

dočkali a do vinohradů vyrazili všichni, 

kteří ještě toužili po výrobě ledového 

vína. Byla to velmi rychlá akce. Protože 

největší mráz přichází nad ránem, už ve 

čtyři hodiny vyzváněli všem mobily. Ještě 

za tmy, jen ve světle refl ektorů z traktorů, 

pak prokřehlýma rukama stříhali ledové 

střapce hroznů.  Například lidé z vinařství 

Maděřič v Moravském Žižkově na Břec-

lavsku si na ledové víno šetřili odrůdu 

Frankovku. „Když jsme v šest ráno začí-

nali, bylo minus osm stupňů. Asi za dvě  

a půl hodiny jsme měli hotovo. Celkem 

jsme posbírali zhruba tři a půl tuny hroz-

nů. Počítáme, že z toho nalisujeme asi tři 

sta padesát litrů vína,“ oznámil jednatel 

vinařství Jiří Maděřič. Ani prý neuvažovali 

o tom, že by kvůli teplejšímu počasí 

čekání na „ledovku“ vzdali. „Člověk nesmí 

být malověrný. Pokud vidí, že jsou hrozny 

zdravé, musí přehodnotit stanovisko 

a vydržet,“ prohlásil Maděřič. Cukerna-

tost moštu při lisování dosahovala podle 

Maděřiče 40 stupňů. Cena jedné láhve 

o objemu 0,3 se pohybuje kolem 400 

korun. Pro sběr ledového vína stanovuje 

zákon jako minimální sedmistupňový 

mráz, který na jižní Moravě obvykle 

přichází kolem poloviny prosince. Ten-

tokrát ovšem teplé počasí vyprovokovalo 

trpělivost vinařů a většina z nich hrozny 

určené původně na výrobu ledového vína 

raději předčasně sklidila. Datum čtvrtého 

ledna bylo nejspíš poslední šancí, kdy bylo 

možné hrozny na vinařskou specialitu 

posbírat. Velká část vinařů však nevydrže-

la a nad ledovkou mávla rukou.  Místo ní 

zvolili vinaři výběr z bobulí nebo z hroznů.

Dagmar Sedláčková

Lidé z vinařství Maděřič v Moravském Žižkově na Břeclavsku sbírají ledové víno v mínus osmi stupních Celsia. Foto: Dagmar Sedláčková

LEDOVÉ VÍNO
• Ledová vína se vyrábějí lisováním 

zmrzlých hroznů, které se sklízejí 

při teplotě alespoň -7 °C.

• Hrozny při lisování nesmějí 

rozmrznout. Vylisovaný mošt musí 

mít minimální cukernatost 27 

stupňů normovaného moštoměru. 

Výlisnost je poměrně nízká, 

pohybuje se kolem pouhých 20 %.

• V „ledovce“ vždy zůstane vysoký 

obsah zbytkového cukru. Víno 

však neprokvasí na více než 

8 až 9 % alkoholu.

• Obvykle se plní do malých lahví 

o obsahu 0,375 litru, které většinou 

stojí okolo 500 korun a víc.

• V ceně se odráží technologická 

náročnost výroby, nízká výlisnost, 

ale především obvykle vysoká 

kvalita těchto speciálních vín.
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Ve Francii najdeme na naše zvyky neotřelou kombinaci chuti zabíjačky s pečenými 

jablky. Foto: shutterstock.com

JE LIBO JELITO?... 
S JABLÍČKEM URČITĚ!
JELITA, PREJTY, TLAČENKY, ŠPEK, OVARY, BRZLÍK A LÍČKA. MYSLÍTE SI, ŽE VÁS UŽ NIC ZE ZABIJAČKY NEPŘEKVAPÍ? NEDÁVNO 
JSME NARAZILA NA KOMBINACI, KTEROU ČESKÝ VENKOV NEJSPÍŠ NEZNÁ A KTERÁ JE VELMI CHUTNÁ. 

Vcelku ordinérní suroviny, žádná exotika. 

Ve Francii podávají jelítka s pečenými 

lehce zkaramelizovanými kousky jablek. 

Kyselost ovoce osvěží masovo-zabijač-

kovou chuť, sladkost pobízí k dalšímu 

soustu. Původ speciality poukazuje 

na region Normandie, tam mají jablek 

nejvíce, dokonce tolik, že z nich vyrábí 

pálenku calvados. Francouzské jelítko 

neboli „boudin noir“ se skládá převážně 

z cibule, vepřové krve a koření. Kroupy 

se nepřidávají, takže to není stejný 

zabijačkový výrobek, na který jsme 

zvyklí. Přesto se chuťově i texturou 

podobají. Nicméně možná to i u nás stojí 

za zkoušku: jelítko s jablíčkem. U tchýně 

v Burgundsku mě zachutnal závin, na 

jehož každém řezu bylo viditelné kolečko 

jelítka na jablečné postýlce. Ještě teplý 

předkrm si všichni vychvalovali. 

Jak takový závin připravit? Oloupaná 

a na kousky nakrájená jablka opečeme 

na másle přibližně 5 minut. Může se 

přidat i špetička skořice. Listové těsto 

rozválíme na délku jelítka. Lehce zkara-

melizované ovoce poklademe na střední 

část těsta, do středu pak položíme jelítko 

a těsto zavineme. Dobře utěsněný závin 

potřeme žloutkem a v troubě vyhřáté na 

190°C pečeme do zlatova. Podáváme 

ještě teplý, nakrájený na 2 až 3 

centimetry široké plátky.

Barbora Boháčková

RECEPT NA FRANCOUZSKÉ 
JELITO „BOUDIN NOIR“

Postup: 
Nakrájejte cibuli na jemno a osmažte 

jí na sádle. Rozemelte vepřové maso 

v mlýnku na maso. Vyberte si mřížku 

s otvory 12 až 16 mm, podle toho, 

zda se vám líbí s velkými kousky, 

nebo ne. Maso přidejte do hrnce. Pak 

řádně opečte a dobře promíchejte, 

tak aby vznikla homogenní směs. Od-

stavte z ohně a nechte chvíli zchladit. 

Přilejte chlazenou krev (lepší je lít 

přes cedník), opět dobře promíchejte. 

Pozor směs nesmí být teplejší než 

50°C, jinak bude krev koagulovat. 

Přidejte pokrájenou petrželku a 

pažitku, sůl a pepř. Jelítko musí být 

řádně ochucené, ochutnejte proto 

a neváhejte přidat koření. Někdy se 

přidává i trochu smetany pro zjemně-

ní cibule. Jakmile jste spokojeni 

s chutí, nezbývá než naplnit. Nasaďte 

trychtýř na předem zauzlované 

střívko (délka 1,5 m) a plňte naběrač-

kou. Doporučuje se použít trychtýře 

průměru 30 nebo 40 mm. Předem 

nakrájená střeva řádně zauzlujte, 

aby náplň z jelítek nevytekla. Dlouhá 

jelítka při plnění položte na stůl 

a stáčejte do hada. Zahřejte hrnec 

s horkou vodou. Ohřívejte přibližně 

15-20 minut v sotva doutnající vodě 

(80°- 85°C), ta se nesmí vařit, jinak 

střívka popraskají. Pro ověření zda 

je vařeno, píchněte do výrobku na 

zkoušku vidličkou. Hmota musí být 

tuhá, ze střívka nic neteče. Když je 

vše vařeno, opatrně vyjměte jelítka 

z vody, nechte osušit a vychladnout. 

Nejlepší jsou ještě čerstvá.

Suroviny k přípravě:
• 2,5 až 3 kg cibule 

• 500 g vepřového masa 

   (líčka, krk a špek)

• 3 litry prasečí krve

• sádlo 

• 25 g soli

• 12 g černého pepře

• petrželka

• pažitka

• vepřová střeva
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PESTRÁ A BOHATÁ SMĚSICE POSTAV I ČINNOSTÍ V MASOPUSTNÍM REJI 
VYCHÁZÍ ZE SNAHY NAŠICH PŘEDKŮ OVLIVNIT VLASTNÍ CESTOU 

ZPŮSOBY A DĚNÍ OČEKÁVANÝCH PŘÍRODNÍCH ZÁKONITOSTÍ.

MASOPUST – POHANSKÁ 
I CÍRKEVNÍ TRADICE, KTERÁ 
SE VE VELKÉM VRACÍ DO ULIC
TÓNY LINOUCÍ SE Z TAHACÍ HARMONIKY, ČI KLARINETU, LIDOVÉ PÍSNIČKY A KOŇSKÝ POVOZ, ZA NÍMŽ SE TÁHLA ROZTODIVNÁ 
PARTA MASOPUSTNÍCH MAŠKAR. POULIČNÍ DIVADLO, KTERÉ BYLO K VIDĚNÍ V MNOHA KOUTECH NAŠÍ REPUBLIKY PRVNÍ 
ÚNOROVOU SOBOTU. REJDĚNÍ ROZPUSTILÝCH STVOŘENÍ PŘEDESÍLALO STARODÁVNOU TRADICI „POSLEDNÍHO UTRŽENÍ SE 
Z ŘETĚZU“ PŘED ČTYŘICETIDENNÍM PŮSTEM PŘED VELIKONOCEMI. PODLE LITURGICKÉHO KALENDÁŘE LETOS PŮST ZAČÍNÁ 
10. ÚNORA NA TAKZVANOU POPELEČNÍ STŘEDU.

Při masopustu nesmí chybět smažené koblížky. Foto: Dagmar Sedláčková

Dříve ohrožená masopustní tradice 

v Česku, dnes zažívá velký návrat jako 

oblíbená kratochvíle v mnoha vesnicích 

a městech. Oslavy se většinou usku-

tečňují poslední sobotu před Popeleční 

středou a nabírají novodobých zvyklostí. 

Jsou však i nadšenci, kteří se snaží 

udržet původní ráz masopustního veselí. 

Díky těm z Hlinecka v Pardubickém 

kraji je český masopust dokonce již šest 

let zapsán v seznamu nemateriálního 

kulturního dědictví lidstva organizace 

UNESCO.

„Na Hlinecku máme doloženy popisy 

masopustních obchůzek a masek 

z konce 19. století. V některých vesnicích 

se konají spontánně již po několik 

generací v téměř nezměněné podobě do 

dnešních dnů. Je to v Hamrech, Studnici 

a Vortové,“ popisuje Ilona Vojancová, 

vedoucí hlineckého Souboru lidových 

staveb Vysočina, jež se o zápisu do 

seznamu UNESCO zasloužil. Tradiční 

masopustní masky na Hlinecku se 

dělí do dvou skupin. Červenou, zvanou 

též Pěknou a Černou, zvanou naopak 

Šerednou. K Červené patří masky 

takzvaného strakatého, rovněž zvané-

ho laufr, ženušky a čtveřice tanečníků 

- turků. Černou maškaru tvoří postavy 

rasa (kata) s kobylou, dále kramářů – 

židů, kominíků a slaměných. V některých 

vesnicích se ještě objevuje medvědář 

s medvědem. 

Skáčou, aby vyrostl vysoký len a obilí
Průvod rozpustilých maškar vede 

strakatý s ženuškou a obcházejí celou 

vesnici podle předem daného pořadí. 

„U každého domu popřejí štěstí, zdraví 

a nechají zahrát hospodáři písničky 

podle jeho přání. Čtveřice turků zatančí 

před každým obydlím takzvané Kolečko. 

Podle tradice musí při tanci vysoko 

skákat, aby vyrostl vysoký len a obilí. 

Zástupci černé maškary dotírají na 

přihlížející a tropí s nimi různé roz-

vernosti,“ popisuje Vojancová. Většina 

obyvatel na oplátku připravuje tradiční 

pohoštění, především koblihy, chlebíčky 

a nesmí chybět alkohol ani peněžitá od-

měna. Právě v kontaktu diváků a masek 

dochází k naplnění dalšího významového 

obyčeje, kultu plodnosti, či kultu Země.

Když maškary obejdou celou vesnici, 

shromáždí se na domluveném místě. 

Za početného přihlížení diváků si pak 

stoupnou do kruhu, v jehož středu 

pobíhá maska kobyly a rasa. Ten obvykle 

přečte testament, který obsahuje 

smyšlené hříchy, jichž se kobyla během 

roku dopustila. U toho se většinou baví 

celé vesnice, a to nejen na Hlinecku. 

Přednes totiž humornou formou reaguje 

na nejrůznější události ve vesnici i v celé 

společnosti. Například na stoupající ceny 

zboží a potravin, nezaměstnanost apod. 

Na závěr čtení Kobyla poklekne, Ras 

jí srazí čepici z hlavy a tím je Kobyla 

poražena. Svalí se na zem a nehýbá se. 

Ostatní masky kolem ní utvoří kruh, 

položí své čepice na zem a za zvuků 

smutné hudby se pomalu pohybují 

v kruhu. Po skončení písničky ke Kobyle 

přistoupí Ras, dá jí napít kořalky, po níž 

ztrestanec opět ožije. V tomto aktu se 

skrývá symbolika smrti - zimy a nového 

života, znovuvzkříšení - jara. A tímto 

okamžikem také končí masopustní 

obchůzka a začíná taneční zábava. 

Půst platí nejen ve spíži, 
ale i v ložnicích
V některých vesnicích například na jižní 

mravě namísto porážení kobyly 

„pochovávají“ s půlnocí basu. Tentokrát 

je to symbolika končících kratochvílí 
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Masopustní medvěd v obci Vranovice na Brněnsku. Foto: Dagmar Sedláčková

Rituál pochovávání basy v obci Vranovice na Brněnsku. Foto: Dagmar Sedláčková

a zábav a začátek postního období. 

Dle historických záznamů v kronikách 

se totiž půst vztahuje nejen na maso, 

ale veškerou zábavu, tanec a dokonce 

i na radovánky v ložnicích. Proto se 

dříve v tak hojné míře konaly v období 

masopustu svatby, či zabijačky. Ostatně 

mrazivé počasí pro ně bylo ideální 

a řezníci měli proto v tento čas nejvíce 

napilno. Symbolika masopustu spočívá 

ve vyjádření tradičních zájmů původně 

zemědělského společenství. Bohaté 

úrodě, prosperitě hospodářských zvířat 

a celého hospodářství, zdraví rodiny. 

Jsou spojeny i s magickým zajištěním 

plodnosti. Povědomí o původních funk-

cích masopustních obchůzek a masek 

ve vesnicích stále přetrvává, přestože 

dnes je již na první pohled dominantní 

společenská a zábavná funkce. 

Každý rok v jinou dobu
V této tradici se prolínají dva původy 

jejího vzniku. Pohanský, související se 

změnou ročního období a rituály za 

zdraví, úrodu a odehnání zla, či smrti. 

Dnes je také masopust držen jako 

církevní svátek, který navazuje na 

Velikonoce a z mrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Podobné je to s Velikonocemi 

a lidové zvyklosti se u nich také 

liší. Vzhledem k časové blízkosti 

křesťanských Velikonoc a jarní 

rovnodennosti mají tyto tradice původ 

v pohanských oslavách příchodu jara.  

Termín konání masopustu není pevný

a odehrává se každý rok v jinou dobu. 

Navazuje totiž na Velikonoce, které jsou 

pohyblivým svátkem a ty se vypočítávají 

podle pravidel, které stanovil již roku 

325 takzvaný První nikajský koncil 

(shromáždění biskupů křesťanské církve 

– pozn. redakce). Podle nich připadají 

velikonoční svátky na neděli následující 

po prvním jarním úplňku. Pokud první 

jarní úplněk připadne na neděli, slaví 

se Velikonoce až další neděli. Pondělí 

velikonoční podle těchto pravidel může 

připadnout na den v rozmezí 

od 23. března do 26. dubna.

Jak to pamatují babičky
Prý se na to těšili všichni. Na období 

hospodářského klidu na přelomu dvou 

ročních období. Sousedé se scházeli 

ke společným povídačkám, ale nikoliv 

s rukama v klíně. Dralo se například 

peří na duchny a pamětníci si vybaví ty 

hromady lehoučkého chmýří na stolech, 

kolem nichž seděly hospodyně v šátcích 

a zástěrách a zručně škubaly jemné 

chmýří z pichlavých brk. A nesměly se 

dělat žádné prudké pohyby, aby se z peří 

nestala v kuchyni vánice. Neposedná 

děcka měla téměř vstup zakázán nebo 

musela sedět nehybně jako pěna. Za to 

se dozvěděla spoustu zajímavých klepů 

z dědiny. To byla tehdejší „sociální síť“ 

a měla nepochybně své nenávratné kouz-

lo. Společně se konaly také přástky, kdy 

hospodyně přadly vlákna na plátno a aby 

neseděly samy, scházely se střídavě 

v různých domácnostech. Hospodáři 

mlátili ve stodolách obilí. Když bylo ho-

tovo, napekly se koblihy nebo se smažily 

na sádle boží milosti a oslavovalo se 

ukončení prací.

Medvěd – záruka plodnosti
Medvěd je snad jediná maska, o níž 

víme, že patří k nejstarším a nechy-

bí většinou v žádném masopustním 

průvodu. Masku tvoří buď ušitý kožich, 

dříve býval pravý zvířecí anebo z pyt-

loviny, pošitý či omotaný slámou nebo 

hrachovinou. Hrách byl dříve běžnou 

plodinou, a proto zbývaly po sklizni 

lusků stonky, jež se sušily. Na maskách 

vypadaly dekorativně. Celou masku by 

měla korunovat medvědí hlava, slaměná 

špičatá čepice, případně slaměný ocas 

nebo zvonec. Medvěd většinou nechodí 

sám, ale spolu s medvědářem, který 

ho vodí na řetězu a občas přetáhne 

býkovcem. Naoko ho tak trestá za ne-

poslušnost, mručení, skákání a vrážení 

do lidí. Ze starých záznamů je patrné, že 

kdysi chodil medvěd po čtyřech. U tlamy 

míval velký zámek s řetězem, avšak 

při každé zastávce se zvedl na zadní 

a tancoval podle toho jak mu medvědář 

hrál na píšťalu. Ženy a dívky z každého 

domu si s ním musely zatancovat. 

Odmítnout nešlo, i když byl někdy příliš 

dotěrný a rozverný. Pověrčivost a obavy 

z neplodnosti byly přece jen silnější.

Hospodyně se vždycky snažily medvě-

dům tajně odtrhnout kousek hrachoviny, 

kterou pak dávaly drůbeži, aby dobře 

seděla na vejcích. Medvědi se bránili 

tím, že mezi hrachovinu ukryli pichlavé 

trní, aby nezůstali bez „obleku“. Po-

skakování medvěda kolem hospodyně, 

poplácávání a dokonce válení ve sněhu 

mělo a má symbolický význam. Má být 

přáním k plodnosti. Nejen mužů a žen, 

ale polí a dobytka. 

Kobyla je náhradou za velblouda
Z lidového výkladu je zřejmé, že 

obchůzka s kobylou, někdy nazývanou 

klibna, se koná na památku krále 

Baltazara, jenž se přijel na bílém velblou-

du poklonit do Betléma Ježíškovi. Klibna 

tedy představuje velblouda. Obcházení po 

staveních s kobylou mělo kromě zábavy 

i výdělečný účel. Začínalo vychvalováním 

kobyly: „Tuhleta kobyla je dobrá do tahu, 

je nenáročná na ustájení, není mlsná, i 

hřebíky žere, takovou  nikde nekoupíte. 

Dejte hospodáři 30 zlatých.“ „Takovou 

herku nechci, vždyť je samý žebro,“ 

opanovali sedláci. Nakonec však alespoň 

přispěli symbolicky na seno pro kobylku. 

Nakonec se získané groše společně 

v hostinci propili. Stejně tak dnes se 

fi nanční příspěvky masopustním maška-

rám dávají do společné kasičky 

a uspořádá se za ně večerní zábava. 

Masopust je ve srovnání s ostatními 

tradicemi zvláštním svátkem. Nikdy se 

zcela nepřizpůsobil církevním předpi-

sům. Oblíbily si ho všechny vrstvy obyva-

tel, od těch nejchudších až po někdejší 

panovníky. Na šlechtických sídlech se 

pořádaly karnevalové zábavy v maskách 

a pronikly i na panovnnické dvory, kde se 

příslušníci šlechtických rodů bavili

v maškarních převlecích. Maškarní plesy 

zůstaly oblíbené dodnes.

Dagmar Sedláčková
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ČISTÉ SVALOVÉ 
BÍLKOVINY
Šunky česká legislativa dělí na tři 

jakostní skupiny, a to nikoli podle 

obsahu masa, nýbrž podle obsahu 

čistých svalových bílkovin (ČSB). 

Tato hodnota vyjadřuje obsah 

svaloviny, zatímco do obsahu masa 

se započítává také určité množství 

tuku a také pojivové tkáně. 

Čím více čisté svalové bílkoviny 

výrobek obsahuje, tím je libovější. 

Zcela libová kýta obsahuje při-

bližně 19 % ČSB. Obsah čistých 

svalových bílkovin musí být 

u šunek nejvyšší jakosti nejméně 

16 %, výběrová musí mít 

nejméně 13 % ČSB, standardní 

pak 10 % ČSB. 

ŠUNKY NEJVYŠŠÍ JAKOSTI 
KVALITOU NEOSLNILY
NAPROSTÁ VĚTŠINA SPOTŘEBITELŮ JIŽ VÍ, ŽE NENÍ ŠUNKA JAKO ŠUNKA. V ORIENTACI ZÁKAZNÍKŮM POMÁHÁ ROZDĚLENÍ NA 
JAKOSTNÍ TŘÍDY, KDE KRÁLOVSKOU POZICI ZAUJÍMAJÍ ŠUNKY NEJVYŠŠÍ JAKOSTI. VEDLY SI ALE SKUTEČNĚ V TESTU TAK, ABY 
DOSTÁLY SVÉ POVĚSTI, NEBO SE UKÁZALO, ŽE SPOTŘEBITEL ZA SVÉ PENÍZE VYŠŠÍ KVALITU NEDOSTÁVÁ? 

Do testu jsme zařadili 12 šunek nejvyšší 

jakosti, a to jak od velkých fi rem, tak od 

menších výrobců. Všechny šunky 

pocházely z České republiky. Zaměřili 

jsme se na ty, které zákazníci kupují 

krájené na váhu, my jsme vždy zakoupili 

celou šunku, v některých případech 

alespoň její polovinu. Analýzy prováděl 

Státní veterinární ústav v Praze. Od-

borníci zde zjišťovali obsah masa 

a čistých svalových bílkovin, soli a tuku, 

dusitanů a fosfátů. Prověřovali také, 

zda není přítomna sojová bílkovina 

a barviva. V mikrobiologické laboratoři se 

zjišťovala přítomnost nežádoucích mik-

roorganismů. Do poroty, která hodno-

tila smyslové vlastnosti šunek, jsme 

pozvali nezávislé odborníky a výrobce 

testovaných šunek. Školními známkami 

posuzovali zejména barvu, vůni, konzis-

tenci a chuť zastoupených vzorků. 

Kdo legislativě nevyhověl? 
Česká legislativa předepisuje šunkám 

nejvyšší jakosti minimální obsah čistých 

svalových bílkovin 16 % (více viz. box). 

Toto povinné minimum nedodržely dva 

vzorky, a to ani po započítání nejistoty 

měření. Šlo o výrobky Myslivecká šunka 

(fi rma Váhala) a Mandolína (Smíchovské 

uzeniny). „Šunka Mandolína je velmi 

specifi cká, skládá se ze čtyř hlavních 

svalových skupin vepřové kýty – spodní 

šál, vrchní šál, květová špička a ořech – 

s různým obsahem tuku a kolagenní bíl-

koviny. Pokud by byl vzorek analyzován 

z místa s vyšším obsahem kolagenní 

bílkoviny nebo tuku, mohlo být zjištěno 

menší množství čisté svalové bílkoviny, 

než požaduje legislativa,“ vysvětlil Mi-

chal Kratochvíl ze Smíchovských uzenin. 

Obě společnosti (Smíchovské uzeni-

ny i Váhala) si nechaly udělat vlastní 

kontrolní testy, ve kterých jejich výrobky 

vyhověly. Je však potřeba vzít v potaz, že 

se nejednalo o stejné šarže výrobků jako 

ty, co byly zařazené do testu.  

Všechny ostatní výrobky v tomto kritériu 

obstály, nejvyšší hodnotu čisté svalové 

bílkoviny měl vzorek fi rmy Amaso. Spo-

třebitele však mnohem častěji zajímá 

údaj o obsahu masa, který je pro ně 

lépe uchopitelný a který také naprostá 

většina výrobců na obalech deklaruje. 

Tuto hodnotu legislativa nijak neupravu-

je, ale pro výrobce je informace uvedená 

na obale závazná. Ukázalo se však, že 

s jejím dodržením mají často problém. 

Obsah masa deklarovaný na obale 

dodržely jen dva výrobky, čtyři další 

uspěly jen po započtení desetiprocentní 

nejistoty měření. U dvou nebyl obsah 

masa uveden vůbec a čtyřem výrobkům 

k dosažení deklarovaného obsahu masa 

nestačila ani zmíněná nejistota měření, 

což lze považovat za klamání spotřebite-

le. Nejvíce masa obsahuje šunka Amaso 

z přeštických čuníků, s přehledem nej-

dražší vzorek zařazený do testu. Možná 

poněkud překvapivě neuspěla 

v senzorickém hodnocení – vzhledově 

ani chuťově neodpovídala zažité před-

stavě o šunce, ale porotcům připomínala 

spíše vařené maso. Vadil také vysoký 

obsah tuku, který dosahoval pro tento 

typ výrobku netypických 8,4%. 

Čekali jsme lepší
Na to, že měly být testované šunky tím 

nejlepším, co můžeme na našem trhu 

dostat, výtečného hodnocení se během 

senzorického hodnocení nedočkaly – 

průměrná známka byla 2,6. Některé 

byly příliš suché, jiné naopak pouštěly 

vodu. Porotcům také vadilo, že někte-

ré šunky byly výrazně vyuzené a chuť 

masa byla zcela potlačena. „Byl jsem 

poměrně zklamán, očekával jsem, že to 

bude skutečně nejvyšší úroveň, že budou 

hodnoceny známkami jedna až dvě, 

možná výjimečně nějaká trojka. 

Ale pohybovalo se to spíš v té spodní 

rovině, od trojky dolů,“ okomentoval 

hodnocení jeden z porotců Jiří Drobný. 

„Mezi vzorky byly velké rozdíly, větší, než 

jsem čekal,“ dodal Jaromír Kloud. Nej-

lépe před porotci uspěla Selská šunka 

LE&CO, také celkový vítěz testu. 

Éčky se šetří
Šunky nejvyšší jakosti (ani ty výběrové) 

nesmějí podle zákonné specifi kace ob-

sahovat žádná barviva, vlákninu, škrob, 

rostlinné či živočišné bílkoviny. Pozitivní 

je, že nepovolená barviva ani sojovou 

bílkovinu jsme neodhalili ani v jednom 

z testovaných vzorků. Obecně si výrobci 

v tomto typu výrobku přídatnými látkami 

příliš nevypomáhají. Přesto se najdou 

výrobci, kteří při výrobě používají na-

příklad glutaman sodný, který sice není 

zakázaný, ale u šunky nejvyšší jakosti 

je jeho použití zbytečné. I tentokrát byly 

cenové rozdíly velmi výrazné a nepotvr-

dila se ani domněnka, že by nejdražší 

vzorky musely uspět nejlépe. Nejméně 

jsme zaplatili za výrobek Viktorie šunka 

(143 Kč za kilo), kilo šunky Amaso nás 

přišlo o 261 korun dráž. Vítěz testu byl 

pak druhým nejlevnějším vzorkem. 

Připravila Kateřina Kmecová, 

foto MF Dnes, shutterstock.com

Test časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou,

značkou kvality Klasa a MF DNES. 
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TeTestst ččasasopopisisu
ve spolupráci s Potravivin

značkou kvality Klasa aa NES. 

MLADÁ FRONTA

JAK ČÍST TABULKY
Cena za 1 kg: cena za 1 kg výrobku, za kterou jsme ho zakoupili 

v běžné obchodní síti 

Deklarovaný obsah masa: obsah masa uváděný výrobcem

Naměřený obsah masa: obsah masa naměřený při analýzách na SVÚ 

Z laboratoře: souhrnné hodnocení vyplývající z chemických analýz a složení 

vzorků

Z degustace: souhrnné hodnocení vyplývající ze senzorického hodnocení 

Známku testu tvoří: 45 % senzorické hodnocení, 30 % obsah čistých svalových 

bílkovin, 5 % obsah masa, 5 % obsah soli, 5 % obsah tuku, 5 % mikrobiologické 

vyšetření, 5 % složení
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Selská šunka nejvyšší 
jakosti

Viktorie šunka nejvyšší 
jakosti

Šunka nejvyšší kvality

Zámecká šunka 

Šunka medová

Staročeská šunka

Šunka Excelent

Globus šunka 

Šunka mandolína

Amaso Šunka dušená

Pražská šunka na kosti

Myslivecká šunka 
s divokým kořením

Výrobce:
LE&CO - Ing. Jiří Lenc
Zakoupeno: Billa
Cena za 1 kg: 179 Kč

Výrobce: 
MP Krásno
Zakoupeno: Makro
Cena za 1 kg: 143 Kč

Výrobce: Libor Novák - 
výroba uzenin Č. Budějovice
Zakoupeno: Sklizeno
Cena za 1 kg: 290 Kč

Výrobce: 
Kostelecké uzeniny
Zakoupeno: 
Lahůdky Procházka
Cena za 1 kg: 239 Kč

Výrobce: Steinhauser
Zakoupeno: 
Sklizeno
Cena za 1 kg: 259 Kč

Výrobce: Strejček Brno
Zakoupeno: 
Sklizeno
Cena za 1 kg: 378 Kč

Výrobce:
Zeman maso-uzeniny
Zakoupeno: 
Zeman maso-uzenin
Cena za 1 kg: 199 Kč

Výrobce: Řeznictví Globus, 
Hypermarket Čakovice
Zakoupeno: Globus
Cena za 1 kg: 209 Kč

Výrobce: Michal Kratochvíl
Zakoupeno: 
Smíchovské uzeniny
Cena za 1 kg: 229 Kč

Výrobce: Amaso
Zakoupeno: 
Naše maso
Cena za 1 kg: 404 Kč

Výrobce: U Dolejších
Zakoupeno: Řeznictví 
a uzenářství U Dolejších
Cena za 1 kg: 219 Kč

Výrobce: Váhala
Zakoupeno: Globus
Cena za 1 kg: 229 Kč

Deklarovaný obsah 
masa: 96 %

Zjištěný obsah 
masa: 91 %

Deklarovaný obsah 
masa: 92 %

Zjištěný obsah 
masa: 85 %

Deklarovaný obsah 
masa: 80 %

Zjištěný obsah 
masa: 74 %

Deklarovaný obsah 
masa: 92 %

Zjištěný obsah 
masa: 92 %

Deklarovaný obsah 
masa: 88 %

Zjištěný obsah 
masa: 85 %

Deklarovaný obsah 
masa: 95 %

Zjištěný obsah 
masa: 83 %

Deklarovaný obsah 
masa: 90 %

Zjištěný obsah 
masa: 92 %

Deklarovaný obsah 
masa: 96 %

Zjištěný obsah 
masa: 83 %

Deklarovaný obsah 
masa: 86 %

Zjištěný obsah 
masa: 78 %

Deklarovaný obsah 
masa: neuveden

Zjištěný obsah 
masa: 103 %

Deklarovaný obsah 
masa: neuveden

Zjištěný obsah
masa: 88 %

Deklarovaný obsah 
masa: 85 %

Zjištěný obsah
masa: 69 %

Z laboratoře: Obsah čistých svalových bílkovin 

(18 %) je vysoký. Obsah masa je nižší, než uvádí 

výrobce, po započtení nejistoty měření ale 

deklaraci vyhovuje. Průměrný obsah soli.

Z degustace: Barva světle růžová, s tukovým 

krytím. Voní méně výrazně, po kouři. Konzistence 

je mírně suchá, má tendenci trhat se. Chuť je 

lahodná, přiměřeně slaná a kořeněná, výrazná 

po kmínu. Známka ze senzorické hodnocení 1,7 

(nejlepší).

Z laboratoře: Obsahem čistých svalových bílkovin 

(16 %) splňuje legislativu. Naměřený obsah masa 

je nižší než uvedený, ale po započtení nejistoty 

měření vyhovuje. Obsahuje zahušťovadla i aroma. 

Z degustace: Barva je nestejnoměrná, horší 

vzhled nevytříděné suroviny. Vůně  málo výrazná. 

Konzistence pevná, trochu sušší. Chuť je typická, 

méně výrazná, přiměřeně slaná. Průměrná 

šunka, která neurazí ani nenadchne. Známka za 

senzorické hodnocení 2,1.

Z laboratoře: Požadovaný obsah čistých svalových 

bílkovin splněn jen velmi těsně (15,2 %). Obsah 

masa je nízký, deklaraci vyhovuje jen s nejistotou 

měření. Nejnižší obsah tuku. Neobsahuje mnoho 

aditiv. 

Z degustace: Barva je nepravidelná podle druhů 

svalových vláken. Konzistence je pevná, ale není 

použitá celosvalová surovina. Viditelné dutinky. 

Vůně i chuť jsou typické, ale méně výrazné. Chuť 

je přiměřeně slaná, není kořeněná. Známka za 

senzorické hodnocení 2,4. 

Z laboratoře: Obsah čistých svalových bílkovin 

(18 %) i masa jsou nadprůměrné, vyhovují 

deklaraci. Obsahuje některé přídatné látky, které 

jsou možná v tomto typu výrobku zbytečné, ale má 

druhý nejnižší obsah soli.

Z degustace: Barva je příjemně růžová. Vůně 

výrazná vyuzená. Konzistence je pevná, soudržná. 

Na řezu viditelné dutinky. Chutná příjemně 

po vyuzení, pro někoho je uzená chuť až příliš 

dominantní – připomíná až uzené maso. Známka 

za senzorické hodnocení 2. 

Z laboratoře: Obsah čistých svalových bílkovin 

(17 %) odpovídá této kategorii. Obsah masa 

vyhovuje deklaraci po započtení nejistoty měření. 

Nižší obsah soli. Obsahuje zahušťovadla i aroma. 

Z degustace: Stejnorodá, světlejší barva. Vůně je 

méně výrazná. Konzistence je pevná, soudržná. 

Po obvodu je tužší dodaná kůže, na skus 

pevná.  Chuť je lehce horší, méně typická, mdlá, 

přiměřeně slaná, zvláštně nasládlá. Známka za 

senzorické hodnocení 2,2. 

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina (16 %) 

vyhovuje. Obsah masa nevyhovuje deklarovanému 

množství ani po započtení nejistoty měření. 

Obsah soli nevyhovuje deklaraci. Zhoršený 

mikrobiologický obraz. 

Z degustace: Barva je příjemně růžová. Vůně 

slabší. Konzistence polovině poroty přišla pevná 

a soudržná, druhé polovině připadalo, že má 

tendenci trhat se. V některých částech velké 

dutinky. Chuť je příjemná, ale příliš slaná. Známka 

za senzorické hodnocení 2,7. 

Z laboratoře: Vysoký obsah čistých svalových 

bílkovin (18 %). Obsah masa je  vyšší, než výrobce 

deklaruje. Pozitivní je nižší obsah tuku i soli. 

Obsahuje zahušťovadla. 

Z degustace: Barva je světle růžová až bledá. 

Vůně méně výrazná. Nejde o celosvalový výrobek. 

Konzistence je pevná, trochu suchá. Viditelné 

dutinky. Chuť méně výrazná, přiměřeně slaná, s 

lehkou pachutí. Známka za senzorické hodnocení 

2,8. 

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina (16 %) 

odpovídá. Obsah masa je nižší, než uvádí výrobce. 

Vyšší obsah soli i tuku. Neobsahuje žádné 

zbytečné přídatné látky. 

Z degustace: Barva odpovídající, přirozeně růžová. 

Vůně je výrazná, pro někoho méně příjemná. 

Konzistence je příliš měkká, mokrá, uvolňuje vodu. 

Chuť je typická, pro někoho slaná přiměřeně, 

pro řadu slaná příliš. Známka za senzorické 

hodnocení 2,5. 

Z laboratoře: Povinný limit na obsah čistých 

svalových bílkovin nesplněn (15 %). I obsah masa 

je nižší než deklarovaný. Nižší obsah soli. 

Z degustace: Barva je typická, světle růžová. Voní 

velmi výrazně po zauzení.  Trochu se trhá. Chuť 

velmi výrazná po vyuzení – až palčivá, nahořklá. 

Šunka je hodně slaná, připomíná spíš uzené maso 

než šunku nejvyšší jakosti. Známka za senzorické 

hodnocení 2,9. 

Z laboratoře: Nejvyšší obsah čistých svalových 

bílkovin (20 %) i masa, které ale výrobce 

nedeklaruje. Velmi vysoký obsah tuku. Kromě 

dusitanů neobsahuje žádná aditiva. 

Z degustace: Barva je příliš bledá až šedivá. Vůně 

typická, ale málo výrazná. Čistý sval s jemnou 

vrstvou tuku. Konzistence i chuť typické spíš pro 

vařené maso než šunku. Chuť je přiměřeně slaná, 

ale velmi málo výrazná. Známka za senzorické 

hodnocení 3,2 (nejhorší).

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina (17 %) 

odpovídá kategorii nejvyšší jakosti. Obsah masa 

výrobce nedeklaruje. Vyšší obsah soli i tuku. 

Neobsahuje žádná zbytečná éčka. 

Z degustace: Barva šunky je tmavší, růžová. Vůně 

je netypická. Konzistence je rozpadavá, sušší. Chuť 

je lehce zauzená, padá na jazyk. Pro část poroty 

přiměřeně slaná, pro část přesolená. Známka za 

senzorické hodnocení 3,2.

Z laboratoře: Obsah čistých svalových bílkovin 

nevyhovuje legislativě (14 %). I obsah masa je 

výrazně nižší, než uvádí obal. Málo tuku. Obsahuje 

zbytečná éčka pro tento typ výrobku.

Z degustace: Barva velmi nestejnoměrná, velký 

podíl kolagenních částic. Voní výrazně po použitém 

koření.  Chuť je netypická, po koření, ztrácí se 

chuť masa. Nebudí dojem šunky nejvyšší jakosti. 

Známka za senzorické hodnocení 3,1. 

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

1,60

2,40

2,70

1,70

2,40

2,80

1,90

2,60

3,40

2,30

2,70

3,60
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NA PÁLAVĚ ZIMUJÍ VZÁCNÍ ZEDNÍČCI SKALNÍ
MIKULOVSKO – NEJMÉNĚ TŘI VZÁCNÍ ZEDNÍČCI SKALNÍ LETOS ZIMUJÍ NA PÁLAVĚ. SPOČÍTALI JE POZOROVATELÉ 
Z MORAVSKÉHO ORNITOLOGICKÉHO SPOLKU. JDE  O VŮBEC NEJVYŠŠÍ POČET ZEDNÍČKŮ ZAZNAMENANÝCH V JEDNÉ LOKALITĚ. 
NE VŠAK KAŽDÉMU SE POŠTĚSTÍ TOHOTO DROBNÉHO VYSOKOHORSKÉHO PTÁKA ZAHLÉDNOUT. 

Zedníček skalní patří k nejvzácnějším 

ptákům v Česku. „Drobný pěvec žije ve 

vysokohorských oblastech Alp, Himála-

jích a na Slovensku v Tatrách.  V Česku 

nehnízdí, ale pouze ojediněle zimuje. 

Vybírá si například vápencové skalní 

stěny na Pálavě,“ uvedl Jiří Šafránek 

z Moravského ornitologického spolku. 

Nejznámějšími místy výskytu zedníčka 

v Pavlovských vrších jsou podle něj 

skalní stěny v Soutěsce, na Martince 

a v lomu u Klentnice, ale ani zde se 

nezdržuje každoročně. 

Vzácný druh je podle ornitologa velký 

asi jako vrabec, ale na rozdíl od něj má 

dlouhý, šavlovitě zahnutý zobák. Má 

šedočerně zbarvená záda a vrchní části 

hlavy a černý ocas s bílým páskem na 

konci. Křídla jsou černá s bílými skvrna-

mi a výrazným červeným polem. Pestré 

zbarvení křídel je však vidět pouze 

v letu a při hledání potravy na skalních 

stěnách.

Loví hmyz a pavouky ukryté ve skalních 

štěrbinách. Svým tenkým a dlouhým zo-

bákem je obratně vytahují jako pinzetou. 

Přitom stále kmitá křídly, a to i když sedí 

na jednom místě. Připomíná tím motýla, 

který otvírá a zavírá křídla. Číňané mu 

říkají skalní květ.

Zedníčci se v České republice objevují 

od října v několika lokalitách. Nejčastěji 

v Pálavských vrších nebo v Moravském 

krasu. Na Pálavě jej lze spatřit v období 

od konce října, častěji v listopadu 

a v prosinci, ale nejvíce pozorování je 

z první poloviny března. Velmi vzácně je 

ornitologové pozorovali i na stěnách ně-

kterých hradů a zámků, ten v Mikulově 

nevyjímaje. V Maďarsku se objevují i na 

panelových domech. „Pokud jste někde 

v lomu, na hradě nebo na zámku viděli 

ptáka, který pravidelně otvíral černo bíle 

červená křídla, tak dejte vědět orni-

tologům. Možná jste objevili neznámé zi-

moviště jednoho z nejvzácnějších ptáků 

České republiky,“ doplnil Šafránek.

Pokud se za zedníčkem vydáte, tak 

nechte auto na parkovišti v Klentnici, 

které je 500 metrů od lomu. K lomu 

se dostanete po červené k rozcestníku 

Perná a odtud po modré. Nebudete-li 

mít štěstí, tak můžete pokračovat dál 

po modré asi 1400 m až k Martince. 

Od Martinky je to již pouze 550 m do 

Soutěsky. Do Soutěsky se dostanete i od 

silnice z Klentnice na Pavlov. 

„Pozorováním skalních stěn v Soutěsce 

můžete strávit hodiny, ale nikdo vám 

nezaručí, že tam zedníčka uvidíte,“ 

podotýká ornitolog.  Ale i tak procházka 

naučnou stezkou Děvín stojí za to, pro-

tože zde můžete zahlédnout i další velmi 

vzácné druhy ptáků. Například pěvušky 

podhorní, břehule skalní a celoročně 

dokonce orla královského.

Dagmar Sedláčková

Foto: shutterstock.com

Foto: shutterstock.com

V ZIMĚ NA PÁLAVU? TICHÁ IDYLKA BEZ TURISTŮ
ZIMNÍ VÝPRAVA NA PÁLAVU STOJÍ ZA TO, I POKUD S POZOROVÁNÍM PTÁKŮ NEBUDETE PŘÍLIŠ ÚSPĚŠNÍ. NABÍZÍ NEOBVYKLÉ 
POHLEDY NA PŘÍRODNÍ ÚTVARY I ZŘÍCENINY, KTERÉ JSOU PO VĚTŠINU ROKU UKRYTÉ V BUJNÉ VEGETACI. JINDY TURISTY 
HOJNĚ OKUPOVANÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ NABÍZÍ KLIDNOU PROCHÁZKU, KTEROU ZVLÁDNOU I MÉNĚ ZDATNÍ JEDINCI. STAČÍ 
NEZAPOMENOUT NA DOBRÉ BOTY A ČEPICI. CESTA NAHORU ZABERE ZHRUBA HODINKU ČASU. 

Děvín je nejvyšší, cesta trvá hodinku

Pavlovské vrchy, hovorově Pálava, jsou 

vápencovým pohořím jižní Moravy, které 

se táhne od meandru řeky Dyje asi 

dvacet kilometrů na jih. Okolo Mikulova 

až ke státním hranicím s Rakouskem. 

Přestože se svými zhruba 550 n. m. 

nepatří k velehorám, vystupují 

monumentálně nad okolní nížinu a tvoří 

nezaměnitelnou přírodní dominantu 

jihu Moravy. K turisticky nejvděčnějším 

místům Pálavy patří lokalita kolem 

nejvyššího vrchu Děvína. Orientačním 

bodem je televizní věž na jeho vrcholu. 

Vápencová skaliska se tu střídají 

s dubovo-habrovými lesy a hustými 

porosty křovin, které v zimě působí 

zdánlivě prostupnějším dojmem. 

Z Děvína se otevírají krásné pohledy do 

dálky. Za jasného počasí lze dohlédnout 

až na Slovensko k Malým Karpatům. 

Za dobré viditelnosti lze spatřit i rakous-

ké Alpy. Vyplatí se vyjít brzy ráno, 

třeba i na východ slunce, a pozorovat 

ranní hru stínů nad mrazivými jihomo-

ravskými rovinami. 

Děvičky pozná každý
Tradičním východiskem k vrcholu Pav-

lovských kopců jsou Dolní Věstonice nebo 

Pavlov na úpatí kopce Děvičky neboli 

Dívčí hrady. Je to zdaleka viditelná domi-

nanta Pálavy. Cesta bývá většinou 

prošlapaná i v zimě. Pevnost Děvičky 

vznikla ve 14. století jako pomezní hrad, 

který byl zbořen za třicetileté války 

švédským vojskem. Dnes obdivujeme  

zachovalé zdivo hlavního paláce, klenuté 

sklepení a téměř letecký pohled na dolní 

Novomlýnskou nádrž, kterou větši-

nou kryje ledová krusta. Z Děviček lze 

pokračovat třemi směry. Červená stezka 

vede ještě vzhůru na vrchol Děvína a pak 

prudce klesá dolů do Soutěsky s pra-

menem vody. Modrá vede do téhož místa, 

ovšem traverzem po severozápadním 

úbočí, zelená jihovýchodním úbočím. 

Modrá i zelená varianta jsou vhodné 

spíše za horšího větrného počasí.

Sirotčí hrádek, menší brácha nad 
Klentnicí
Romantické pohledy nabízí i Sirotčí hrá-

dek nad obcí Klentnice. Je postavený na 

dvou bělostných vápencových útesech. 

Má podobnou historii jako Děvičky. 

Hrádek sloužil jako strážní pomezní 

hrad, který zničili a vyplenili Švédové na 

sklonku třicetileté války. Od jeho hradeb 

se otevírají rovněž krásné rozhledy, 

včetně masivu Děvína. Do obce Klentni-

ce, nad níž se zřícenina Sirotčího hrádku 

vypíná, vedou ze Soutěsky také dvě trasy. 

Červená je kratší, ale méně zajímavá. 

Prochází vzrostlým lesem a ústí na 

silnici, po níž pokračuje v délce asi 1 km. 

Poutavější, avšak delší a v zimě fyzicky 

více náročnější je modrá trasa kolem 

skalního útesu Martinka. Prochází úbo-

čím masivu Kotle, otevřenou krajinou 

kolem luk a pastvin a mezi vápencovými 

skalisky. Obě cesty se spojují před obcí 

Klentnice.

Na Svatý kopeček vede křížová cesta
Při dostatku času a sil, lze pokračovat 

přes Tabulovou horu až do blízkého 

Mikulova. Tam končí i Pavlovské vrchy 

svým nejjižnějším výběžkem Svatým ko-

pečkem. Na jeho vrchol vede z Mikulova 

červená značka a výstup je lemován 

14 skulpturami barokní křížové cesty. 

Vrchol Svatého kopečku opanuje barokní 

kaple Božího hrobu na půdorysu řeckého 

kříže a barokní kostel z bílých

 kamenných kvádrů. Návštěvníkům se 

z vrcholu otevírá chvatný pohled na 

historický Mikulov.

Dagmar Sedláčková

Zdroj: NPU, NÚLK
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15. AGRÁRNÍ PLES BYL OPĚT ÚSPĚŠNÝ
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY USPOŘÁDALA DNE 22. LEDNA 2015 JIŽ 15. AGRÁRNÍ PLES, KTERÝ SE KONAL 
V REPREZENTAČNÍCH PROSTORÁCH PALÁCE ŽOFÍN V PRAZE. TOTO VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SE USKUTEČNILO 
ZA VYSOKÉHO ZÁJMU VÍCE NEŽ 1.100 HOSTŮ, KTEŘÍ SI V PŘÍJEMNÉ A PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE UŽILI PESTRÝ PROGRAM, 
BOHATÉ OBČERSTVENÍ I ZAJÍMAVOU TOMBOLU. 

Mezi čestné hosty patřil mimo jiné Milan 

Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, 

Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, 

či Jaroslav Faltýnek, předseda Zeměděl-

ského výboru PSP ČR a mnoho dalších, 

jako byli senátoři, poslanci, představitelé 

státních institucí, podnikatelské akade-

mické sféry, společností, svazů a dalších 

organizací z domova i ze zahraničí, 

včetně jejich vzácného doprovodu. 

Úřad Agrární komory ČR tímto děkuje 

také všem členům představenstva a do-

zorčí rady Agrární komory a regionálním 

komorám a členským organizacím, kteří 

společně pomohli k zajištění fi nancování 

této náročné akce, a samozřejmě také 

všem partnerům, kteří svým významným 

vkladem či věcným darem do tomboly při-

spěli ke konání tohoto svátečního večera. 

JMENOVITĚ PAK JDE O NÁSLEDUJÍCÍ 
SPOLEČNOSTI:
Generální partner: 
• Agrofert Holding, a.s.  

Hlavní partner: 
• Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR, 

• Česká pojišťovna, a.s., 

Mediální partner: 
• Profi Press, s.r.o. 

• Magazín Agrobase

Dalšími partnery plesu byli:
• Mlékárna Olešnice, RMD

• Foodservis, s.r.o.

• Komerční banka, a.s. 

• Renomia a.s. 

• GE Money Bank a.s.

• MACH DRŮBEŽ, a.s. Litomyšl

• PGRLF, a.s.

• Výstaviště České Budějovice, a.s.

• Lyckeby Amylex, a.s.

• FARMTEC, a.s.

• SANO Moderní výživa zvířat, spol. s r.o.

• Krajská agrární komora Plzeň

• Regionální agrární komora 

Královéhradeckého kraje

• Regionální agrární komora 

Pardubického kraje

• Agrární komora Olomouckého kraje

• Regionální agrární komora Ostravsko

• Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

• Svaz chovatelů holštýnského skotu 

ČR, z.s.

• Svaz chovatelů prasat, z.s.

• Zemědělský svaz ČR

• RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

• Mlékařské a hosp. družstvo JIH Tábor

• WOTAN Forest, a.s.

• Lesnicko-dřevařská komora ČR 

• Státní zemědělský intervenční fond

• UniConsulting, s.r.o.

• Regionální agrární rada Libereckého 

kraje

• PAWLICA, s.r.o.

• Mikrop Čebín, a.s.

• Tereos TTD, a.s.

• Unie chovatelů hospodářských zvířat

• ZD Krásná Hora

• Svaz chovatelů českého strakatého 

skotu, z.s.

• CATTLE MARKET s.r.o.

• Přerost a Švorc Auto, s.r.o.

• Agrotec, a.s., Hustopeče

• DAGROS, s.r.o.

• DAŇHEL AGRO a.s.

• Ing. Jan Křováček, Ph.D., zemědělská 

výroba a služby

• AGROSPOL Czech, s.r.o.

• Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

• Česká asociace ochrany rostlin

• Okresní agrární komora Liberec 

a Jablonec nad Nisou

• AGROZET České Budějovice, a.s.

• Agrární komora Zlín

• Agrární komora Valašska

• Agrodružstvo Postoupky

• Okresní agrární komora Uh. Hradiště

• UniCredit Bank, a.s. 

• Rakovec, a.s.

• ZD Bulhary 

• Bonagro, a.s.

• LUPOFYT, s.r.o.

• Kverneland Group Czech s.r.o., 

• Primagra, a.s.

• Okresní agrární komora Louny

• Agrární komora Litoměřicka

• Okresní agrární komora Kroměříž

• Chmelařský institut s.r.o.

• PP Servis, a.s.

• Ovocnářská unie České republiky, z.s.

• Zelinářská unie Čech a Moravy

• Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

• Svaz pěstitelů chmele České republiky

• Emil Bureš Hop Servis s.r.o.

• Caussade osiva, s.r.o.

• Okresní agrární komora Děčín

• Okresní agrární komora Ústí n. Labem

• Okresní agrární komora Chomutov

• Okresní agrární komora Most

Poděkování dále patří Svazu květinářů 

a fl oristů České republiky za spolupráci 

při výzdobě sálů a společnostem Agritec 

s.r.o., SEMPRA PRAHA  a.s. a Selgen a.s.

Všem partnerům, kteří se podíleli na 

zdárném průběhu 15. Agrárního plesu 

jménem Agrární komory ČR a všech 

zúčastněných hostů i touto cestou 

mnohokrát děkujeme!

Úřad AK ČR Praha
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FOTOREPORTÁŽ: CHRÁNĚNÁ 
KRAJINNÁ OBLAST BRDY
OD PRVNÍHO LEDNA 2016 VZNIKÁ NA ÚZEMÍ ČR – V ČÁSTI BÝVALÉHO VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, NOVÁ CHRÁNĚNÁ 
KRAJINNÁ OBLAST - CHKO BRDY. ÚZEMÍ, KTERÉ BYLO DOSUD JEN ZČÁSTI PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI POUZE O VÍKENDECH, SE 
TAK OTEVÍRÁ ZÁJEMCŮM O NÁVŠTĚVU LOKALITY I VE VŠEDNÍ DNY. ATRAKTIVNÍ JE PŘEDEVŠÍM OKOLÍ PADRŤSKÝCH RYBNÍKŮ. 
PĚŠKY SE K NIM MŮŽEME VYDAT Z OBCE TESLÍNY.

Cesta k Padrťským rybníkům vede lidskou činností jen málo poškozeným lesem

Vydáme-li se na výlet k Padrťským rybníkům v létě, můžeme se pokochat mimo jiné 

řadou nepříliš hojně se vyskytujících druhů planě rostoucích bylin

Padrťské rybníky jsou dva – Hořejší…

Zhruba po třech kilometrech narazíme na ruiny bývalého benediktýnského kláštera 

z roku 1353, v jehož blízkosti je romanticky působící rybník

Na území CHKO má postupně vzniknout až 500 kilometrů cyklostezek. Některé jsou 

funkční již v současné době

… a Dolejší.                                                               Text a foto: Petr Havel a Nina Havlová
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

 V DISKUZI KE ZMĚNĚ 
VETERINÁRNÍHO ZÁKONA JSOU 
VĚCNÉ ARGUMENTY CHOVATELŮ 

ATAKOVÁNY POPULISTICKÝM 
STRAŠENÍM VETERINÁRNÍ 

KOMORY O MOŽNÉM OHROŽENÍ 
ZDRAVÍ SPOTŘEBITELŮ.

STANOVISKO UNIE CHOVATELŮ, KTERÁ SDRUŽUJE 
VŠECHNY CHOVATELSKÉ ORGANIZACE V ČR, 
K NOVELE VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

Představitelé komory tím naplňují usne-

sení sněmu komory, kterým jim to uložil. 

Představitelé komory rovněž postupují 

v souladu se zákonem 381/1991 Sb.

 o Komoře veterinárních lékařů v České 

republice, který v §2 mimo jiné uvádí 

„komora prosazuje a hájí hospodářské 

zájmy svých členů“. V ČR není pravdě-

podobně mnoho stavovských organizací, 

kterým zákon ukládá a umožňuje něco 

podobného. Považujeme za potřebné se 

k této problematice vyjádřit a některé 

medializované nepřesnosti blíže objasnit. 

Návrh novely přináší dvě podstatné 

změny: Zavádí možnost, aby chovatel 

sám aplikoval některá léčiva, která získá 

na předpis veterinárního lékaře a dále, 

aby mohl po odpovídajícím proškolení, 

prováděl některé drobné úkony. Oba 

uvedené návrhy vycházejí z praktické 

reality veterinární péče uplatňované ve 

velké části chovů.

Pokud se týká aplikace léčiv, je běžný 

postup takový, že chovatel pokud zjistí, 

že je zvíře nemocné, má za povinnost 

zajistit jeho léčbu, tedy zavolat vete-

rinárního lékaře, který určí diagnózu, 

stanoví postup léčby a aplikuje léčivý 

přípravek, což znamená opakované 

návštěvy chovatele kvůli každé „injekci“. 

Pokud veterinární lékař pověří aplikací 

chovatele, tak podle současného znění 

zákona se veterinární lékař i chovatel 

dostávají na nebo za hranu zákona (ve-

terinárního a/nebo zákona na ochranu 

zvířat proti týrání), protože podávání 

veterinárních léčivých přípravků na 

předpis je odbornou veterinární činností 

(§58), kterou může vykonávat pouze 

osoba odborně způsobilá. Navrhovaná 

novela napravuje tento stav, protože 

defi nuje chovatele jako osobu odborně 

způsobilou na základě vzdělání nebo 

na základě absolvování odborného 

kurzu a zkoušky. Takováto aplikace 

pak je v souladu s  legislativou. 

Jedná se o postup běžný v humánní 

medicíně, kdy si pacient aplikuje léčiva 

běžně sám, včetně injekčních.

Schválení novely nás přiblíží ke stavu ve 

většině zemí EU, kdy chovatel je podle 

pokynů a s vědomím veterinárního 

lékaře povinen a současně oprávněn 

podávat svým zvířatům veterinární pří-

pravky vázané na předpis veterinárního 

lékaře a to včetně injekční aplikace.   

Otázkou je, jak by tato změna mohla vést 

ke zvýšení spotřeby léčiv, protože se 

jedná o léčivé přípravky na předpis, který 

může vystavit pouze veterinární lékař. 

Prohlášení Komory veterinárních lékařů 

neobsahují vysvětlení k této otázce.

Druhou změnou je problematika prová-

dění některých veterinárních úkonů 

chovatelem. Také v tomto případě se 

jedná o řadu běžných úkonů, které jsou 

podle §58 stávajícího veterinárního 

zákona odbornou veterinární činností, 

kterou může vykonávat jen osoba 

odborně způsobilá. Jako příklad je 

možné uvést měření teploty, odběr 

vzorků mléka, vyšetření moči, odběr 

bachorové tekutiny sondou a nálev son-

dou do bachoru apod. Novela defi nuje 

chovatele jako osobu odborně

 způsobilou na základě vzdělání nebo 

u některých úkonů na základě 

absolvování odborného kurzu 

a zkoušky. Teprve prováděcí předpis 

bude podrobněji defi novat úkony 

a činnosti, které bude chovatel moci 

vykonávat a rozsah odborného kurzu, 

který bude muset absolvovat, včetně 

zkoušky. Jak u aplikace léčiv, tak prová-

dění některých veterinárních úkonů 

je požadováno u chovatele minimálně 

středoškolské vzdělání a chovatel bude 

moci aplikovat léčivé přípravky a prová-

dět úkony pouze u vlastních zvířat. 

Další změna, která by podle Komory ve-

terinárních lékařů mohla vést ke zvýšení 

spotřeby léčiv, je možnost zaměstnávání 

veterináře. Podle současného zákona 

smí veterinární lékař pracovat pouze 

jako soukromý podnikatel. Z novely je 

tato podmínka vypuštěna, a veterinář by 

tedy mohl být v zemědělském podniku 

i zaměstnán. Proč veterináři před-

pokládají, že by tato změna mohla mít 

negativní vliv na spotřebu antibiotik, už 

ale komora ve své argumentaci neuvádí. 

Ve většině zemí na západ od nás je výše 

uvedená problematika řešena stejným 

nebo obdobným způsobem navrhovaným 

v novele. To ukazuje, že navrhovaná 

změna by neměla spotřebu léčiv nijak 

zvýšit. Většina zemí s tímto systémem 

v poslední době naopak snižuje svoji 

spotřebu antibiotik. Pokud jde 

o samotné snižování množství užívaných 

antibiotik a ostatních veterinárních 

léčivých přípravků, je zájem chovatelů 

v tomto směru jednoznačný: chtějí mít co 

nejzdravější zvířata a léčit tak málo, jak 

je to jen možné. Kromě toho, že použití 

jakéhokoliv veterinárního přípravku je 

chovateli úzkostlivě zvažováno z ekono-

mické stránky, existuje v ČR precizní 

a přísný systém dozoru nad bezpečností 

a kvalitou potravin garantovaný státem 

prostřednictvím Státní veterinární správy. 

Finanční dopady související s  nálezem 

reziduí léčivých látek ve fi nálních pro-

duktech v případě, že by nebyla dodržena 

pravidla pro použití daného léčiva, jsou 

pro chovatele ekonomicky fatální natolik, 

že si je žádný z chovatelů nemůže 

dovolit. To se netýká jen antibiotik, ale 

i ostatních léčiv. Této snaze se podřizuje 

mnohé. Velká část chovů prasat za ob-

rovských nákladů ozdravila a dnes jsou 

striktně uzavřené, aby do nich nemoci 

zpět nepronikly. Dokončuje se národní 

ozdravovací program IBR skotu v ČR. 

Realizují se monitoringy a preventivní 

programy s cílem snížit výskyt nemocí 

a tím také spotřebu veterinárních léčiv. 

Udržení dobrého zdravotního stavu se 

věnuje velká pozornost. 

Vzhledem k výše zmíněným důvodům se 

domníváme, že návrh novely veteri-

nárního zákona tak, jak byl předložen, 

neobsahuje žádné ustanovení, které by 

mohlo vést ke zvýšení spotřeby léčiv či 

zhoršení potravinové bezpečnosti v ČR. 

Argumenty Komory veterinárních lékařů 

pouze zastírají jejich skutečný motiv – 

ekonomické zájmy části veterinárních 

lékařů. 

Ing. Jiří Zelenka, 

předseda Unie chovatelů

V POSLEDNÍCH TÝDNECH JE V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ PŘÍPRAVOU NOVELY VETERINÁRNÍHO ZÁKONA VEDENA 
MEDIÁLNÍ KAMPAŇ S CÍLEM OVLIVNIT VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V TOM SMĚRU, ŽE NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA MOHOU VÉST 
K NEKONTROLOVANÉMU ZVÝŠENÍ SPOTŘEBY ANTIBIOTIK A DALŠÍCH VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A NÁSLEDNĚ KE 
ZHORŠENÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN. KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ V TOMTO SMĚRU ORGANIZUJE TISKOVÉ KONFERENCE, 
VYDÁVÁ TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ A ORGANIZUJE PETIČNÍ AKCE. 

Foto: archiv AK ČR
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BRNO SE ZAZELENALO JIŽ POPÁTÉ

Návštěvní měli jedinečnou možnost 

shlédnout na výstavní ploše 1800 m2 

na 8000 různých výpěstků pocházejí-

cích ze školek z celé České republiky. 

Vystavovalo zde třicet čtyři členských 

okrasných školek. A dalších sedm fi rem 

s doprovodným sortimentem. Ná-

vštěvníci, kteří na akci zavítali, pocházeli 

především z řad prodejních zahradnictví 

či zahradnických center. Dále se jedná 

o fi rmy zabývající se realizacemi 

a údržbou zeleně a další maloobchodní 

prodejny a fi rmy. Celkem burzu navštívi-

lo na 500 zákazníků, kteří si přijeli vybrat 

a nakoupit z široké nabídky dřevin.  

Jasně a přehledně
Při vstupu na burzu získali návštěvníci 

po registraci souhrnný abecední ceník 

všech nabízených rostlin podle latin-

ského názvosloví a také složku ceníků 

jednotlivých fi rem. Pomocí souhrnného 

ceníku si mohli udělat představu 

o celkovém sortimentu a porovnat ve-

likosti a ceny nabízených rostlin. 

Výši minimální objednávky, množstevní 

slevy, termíny expedice, podmínky 

splatnosti faktur atd. si každý vystavova-

tel stanovil samostatně.

Pro větší přehlednost je navíc burza 

členěna abecedně podle názvů vystavu-

jících fi rem a každá z nich vystavuje 

vybrané výpěstky opět v abecedním 

uspořádání podle latinských názvů 

rostlin. U prezentovaných rostlin ne-

chybí název a odrůda, uvedení velikosti 

rostliny, velikosti kontejneru, základní 

velkoodběratelská cena bez DPH 

a velkoodběratelská cena bez DPH, 

včetně dopravních nákladů v rámci ČR. 

Což přináší možnost velmi praktického 

porovnání jednotlivých nabídek.

Vybere si každý
Nabídka rostlin byla opravdu široká. Od 

mladých rostlin až po velké vzrostlé ale-

jové nebo soliterní stromy. Návštěvníci 

mohli vybírat z listnatých, stálezelených 

i jehličnatých keřů a stromů. Dřeviny 

byly k dispozici v kontejneru nebo 

s balem. Mohli jsme vidět tvarované živé 

ploty, stejně tak jako tvarované vzrostlé 

stromy. Jistě zajímavým doplňkem byla 

nabídka ovocných stromů, drobného 

ovoce v kontejnerech i jahod. Na akci 

nechyběli ani popínavé nebo vřesovištní 

rostliny nebo také borůvky. K dispozici 

byly běžné, méně běžné i zcela ojedinělé 

druhy, takže bylo opravdu z čeho vybírat. 

O úspěchu akce svědčí stálý počet ná-

vštěvníků, kteří navíc pocházejí nejen 

z České republiky, ale i ze Slovenska, 

Polska, Maďarska, Německa i Nizozem-

ska. Navíc dobrá atmosféra celé akce 

byla umocněna chutným občerstvením, 

takže návštěvníkům, kteří si přijeli do 

Brna nakoupit rostliny pro letošní 

sezónu, nechybělo opravdu nic. 

I proto mají organizátoři oprávněné 

ambice pokračovat s touto kontraktační 

výstavou i do budoucna.

Miroslav Šerák 

V POLOVINĚ LEDNA LETOŠNÍHO ROKU SE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI KONALA KONTRAKTAČNÍ VÝSTAVA ZELENÁ BURZA. 
PRAKTICKY JIŽ MŮŽEME ŘÍCI, ŽE SE JEDNÁ O TRADIČNÍ AKCI, PROTOŽE V LETOŠNÍM ROCE ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL JIŽ PÁTÝ ROČNÍK. 
AKCI POŘÁDÁ SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY S CÍLEM PODPOŘIT VÝPĚSTKY ČESKÝCH OKRASNÝCH ŠKOLEK. DLE 
ORGANIZÁTORŮ BYLA PRÁVĚ PODPORA DOMÁCÍ PRODUKCE OKRASNÝCH DŘEVIN HLAVNÍM DŮVODEM K ZALOŽENÍ BURZY.
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I když má řada hospodařících země-

dělců – nájemců půdy, stejně jako řada 

vlastníků půdy, možnost výkonu práva 

myslivosti, je zcela evidentní, že 

v historicky založené tuzemské legisla-

tivě nemají myslivci, nájemci a vlastníci 

vyvážené postavení, ačkoli se všichni 

pohybují na stejných pozemcích – jen 

s jiným účelem jejich využití. K tomu, 

aby ke kýžené vyváženosti došlo, je 

proto žádoucí posílit přímý vliv nájemců 

půdy i jejích vlastníků na tvorbu honiteb, 

samozřejmě včetně s tím spojené zod-

povědnosti za myslivecké a zemědělské 

hospodaření. Tento předpoklad by pak 

byl podmínkou dalšího žádoucího pro-

cesu – totiž profesionalizace myslivosti 

jakožto běžné specializované profese. 

Profesionální myslivce by přitom měl 

platit vlastník pozemku nebo jeho 

nájemce, případně oba podle toho, jak 

se mezi sebou dohodnou, konečným 

výsledkem by pak mimo jiné bylo snížení 

a eliminace škod způsobených zvěří na 

hospodářských a lesních porostech. 

Vzhledem k tomu, že se tyto škody ročně 

pohybují mezi 3 až 4 miliardami korun, 

existence profesionálních myslivců by 

se nájemcům i vlastníkům, minimálně 

lokálně, bohatě vyplatila. Do svých 

příjmů by si také mohli nájemci i vlastníci 

započítat tržby za prodej ulovené zvěře, 

případně by mohli úlovky využít 

v rámci agroturistiky v přípravě pokrmů 

v agroturistických penzionech, pokud 

zahrnují gastronomické aktivity. Stejně 

tak by ale bylo možné využít polní honitby 

jakožto placené služby pro lov zvěře, 

včetně „lovů beze zbraní“, stejně tak by se 

ale mohl profesionální myslivec starat o 

zajištění veřejného zájmu na pozemcích, 

které by byly předmětem ochrany přírody 

a krajiny, a určeny tak k neprodukci na-

příklad v zájmu chráněných živočichů 

a rostlin. I chráněné organismy mají při-

tom samozřejmě své predátory, což zdale-

ka není jen člověk, a zajištění veřejného 

zájmu prostřednictvím profesionálního 

myslivce by tak také znamenalo ochranu 

chráněných živočichů proti zmiňovaným 

predátorům – a náplň činnosti myslivců.  

Každopádně by se postupně prostřednic-

tvím funkčních pracovně-právních vztahů 

narovnal současný vztah myslivců 

a zemědělců, protože by v nich nešlo 

o souboj politický a vlivový, ale o stan-

dardní pracovní vztah myslivecko-země-

dělského obhospodařování příslušných 

pozemků. Tím by se postupně mohly 

eliminovat mnohé stávající konfl ikty mezi 

zemědělci a myslivci, a to ve prospěch 

všech zúčastněných stran včetně 

vlastníků pozemků a včetně krajiny 

a přírody. Vše ale nasvědčuje k tomu, že 

na takové (nebo podobné, vše by muselo 

být podrobeno důkladné diskusi) řešení 

není asi naše společnost připravena. 

Za největší problémy se tak považují již 

zmiňované škody způsobené zvěří, ře-

šení by ale nemělo být náplní rámcového 

zákona, ale jiných, podzákonných norem, 

což se částečně děje. Další emotivní 

diskuse se pak vede o velikosti honiteb, 

což je ovšem zcela zástupný problém 

administrativního členění krajiny, 

které (naštěstí) nemá na chování zvěře 

vliv, neboť ta logicky hranice honiteb 

nerespektuje a zdržuje se tam, kde je to 

pro ní z hlediska terénu, zdrojů potravy 

a konkurence ostatních živočišných 

druhů nejvhodnější. Podstata věci tím 

ale uniká, přičemž je zřejmé, že času 

na zásadní transformaci myslivosti 

není nazbyt. Pokud by ale nebylo cílem 

připravované novely yettiho (potřebnou 

transformaci) nalézt, nemá ve své pod-

statě novelizace smysl.

Petr Havel

Většina polí je součástí honebních pozemků. Foto Nina Havlová

ZEMĚDĚLSKÉ A MYSLIVECKÉ 
HOSPODAŘENÍ NELZE ODDĚLOVAT
PŘIPRAVOVANÁ NOVELIZACE MYSLIVECKÉHO ZÁKONA, O NÍŽ V SOUČASNÉ DOBĚ KAŽDÝ MLUVÍ, ALE PRAKTICKY NIKDO JÍ 
NEVIDĚL (ČÍMŽ PŘIPOMÍNÁ ZNÁMÝ SLOGAN O SNĚŽNÉM MUŽI YETTIM), MŮŽE MÍT SMYSL POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZÁSADNĚ 
ZMĚNÍ FILOSOFIE MYSLIVOSTI V NAŠÍ ZEMI A PŘEDEVŠÍM PAK VZTAH ZEMĚDĚLEC – MYSLIVEC VE PROSPĚCH ZEMĚDĚLCŮ. 
OTÁZKOU JE, ZDALI JE K TAKOVÉ „LEGISLATIVNÍ REVOLUCI“ DOSTATEK POLITICKÉ VŮLE A TAKÉ VIZÍ, JAK BY MĚLA VÝSLEDNÁ 
PODOBA ZÁKONA VYPADAT.
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KORMORÁN VELKÝ, VÝZNAMNÝ RYBOŽRAVÝ PREDÁTOR 
A ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA NAŠICH TOCÍCH
O PROBLEMATICE KORMORÁNA VELKÉHO (PHALACROCORAX CARBO) JIŽ BYLO NAPSÁNO MNOHO SLOV, ČLÁNKŮ, 
ODBORNÝCH POLEMIK A SBORNÍKŮ. PREDAČNÍ TLAK RYBOŽRAVÝCH PREDÁTORŮ, MEZI KTERÉ V ČR PATŘÍ PŘEDEVŠÍM 
KORMORÁN VELKÝ, VOLAVKA POPELAVÁ, VOLAVKA BÍLÁ, ČÁP ČERNÝ, LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ, ORLOVEC ŘÍČNÍ A OREL MOŘSKÝ 
ZPŮSOBUJE KAŽDOROČNĚ V ČR NA RYBÍCH OBSÁDKÁCH ZNAČNÉ ZTRÁTY. DÁLE MEZI SAVCE POŠKOZUJÍCÍ RYBÍ 
SPOLEČENSTVA PATŘÍ VYDRA ŘÍČNÍ A NOREK AMERICKÝ. 

S mírnou nadsázkou se dá říci, že 

problém potravních konkurentů rybářů 

je starý jako lidstvo samo. Od pozdního 

středověku rybáři cíleně začali zvyšovat 

hospodářskou produkci ryb v rybo-

chovných zařízeních a od té doby je de 

facto datován počátek rybníkářství v čes-

kých zemích. V té době také lidé začali 

intenzivněji chránit svůj majetek 

a uvědomovat si, kdo škody způsobuje. 

Ne neobávejme se, že se rybáři chtějí 

vrátit o 300 let zpět a s využitím nej-

modernější techniky brutálně eliminovat 

škody totální likvidací živočišných druhů, 

které se živí rybami. Je přirozené, že 

pouze chtějí využít svého ústavního práva 

vyplývajícího z Listiny základních práv 

a svobod, článek 11 bod (4): Vyvlastnění 

nebo nucené omezení vlastnického 

práva je možné ve veřejném zájmu, 

a to na základě zákona a za náhradu. 

Intenzivní celoplošná ochrana kormorá-

na velkého způsobila enormní početní 

nárůst tohoto druhu. Nejde pouze 

o území České republiky. Jedná se o 

panevropský problém, který by měli řešit 

jak úředníci v Bruselu, tak pracovníci 

ochrany přírody a příslušné orgány 

státní správy. Bohužel si přiznejme, že 

situace se dá přirovnat k rčení „co tě 

nepálí, nehas“. Rybáři dlouhodobě pou-

kazují na tuto neutěšenou situaci 

a požadují oprávněnou pomoc. V po-

sledních letech tento spor vygradoval 

nejen díky celoplošné nediferencované 

ochraně tohoto druhu, který ohrožuje 

samu existenci rybníkářů, ale ohrožuje 

i naše původní druhy ryb jako jsou lipan 

podhorní, pstruh obecný a další reofi lní 

druhy. Dalším krokem do mozaiky ztrát 

byl legislativní počin Ministerstva 

životního prostředí, který v rámci 

uspoření několika desítek milionů 

přenesl veškerou odpovědnost za 

vzniklou situaci na rybáře a to jak 

produkční, tak rekreační. Ministerstvu 

životního prostředí se podařila legisla-

tivní kuriozita. Tento husarský kousek 

neprohlédla ani Legislativní rada vlády 

ani vláda samotná. Novelou vyhlášky 

zákona o ochraně přírody změnilo smysl 

a obsah textu úplně jiného zákona. 

Navrhlo novelu vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, tedy podzákonný 

předpis, který nepřímo upravuje dikci 

zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 

náhrad škod způsobených vybranými 

zvláště chráněnými živočichy. Praxe, 

která byla do dubna 2013 zažitá 

a uplatňována, se rázem změnila. 

Od 1. dubna 2013 se nevyplácí náhrady 

za škody způsobené zvláště chráněným 

kormoránem. Fakticky došlo k tomu, že 

kormorán velký byl vyřazen ze zvláště 

chráněných živočichů (příloha č. III., bod. 

3). Rybářské subjekty tedy nemohou 

požadovat náhradu za újmu způso-

benou zvláště chráněným živočichem na 

Ministerstvu životního prostředí potažmo 

na Ministerstvu fi nancí. Škody na rybích 

obsádkách, které se rok od roku zvyšují, 

již rybáři nemohou bez náhrady ani 

tolerovat, ale ani je ekonomicky unést. 

Nejde totiž o škody malé! 

Dlouhodobě se jedná o škody přesahu-

jící 40 milionů korun a to pouze na 

produkčním rybářství, tedy na hlavních, 

plůdkových a výtažníkových rybnících. 

Škody na rybářských revírech jsou ve 

srovnatelné výši. Přes protesty rybářů se 

Ministerstvo životního prostředí se do-

hodlo spolu s Ministerstvem zemědělství 

o zastavení těchto náhrad s odkazem, že 

Brusel nesouhlasí s vynětím kormo-

rána z ochrany. Ve fi nále tak rybáři 

opět na svých bedrech nesou náklady 

na ochranu živočicha, který rozhodně 

nepatří mezi ohrožené. Ostatně na tom 

panuje shoda i mezi odborníky z řad 

ornitologů.  

Zde je nutné poznamenat ještě další 

fakta. Nikdo, ani „Brusel“ nezakazuje 

českému státu vyplácet náhrady za ško-

dy způsobené kormoránem. Představa, 

že plašením kormoránů vytvářejících 

lovící hejna o 20 až 50 kusech lze snížit 

škody na rybích obsádkách je chybná 

a neodborná. Kormorán velký je jedno-

značně na vrcholu potravní pyramidy 

a nemá zásadního přirozeného nepřítele. 

Lze dokladovat, že nekontrolovatelný růst 

západní populace započal v Nizozemsku 

a Dánsku. Predační tlak kormoránů byl 

tak extrémní, že došlo k uzavření ne-

jednoho rybničního hospodářství.

Obdobná situace je v Německu, Polsku 

a Švédsku. Ve Švédsku se v roce 2006 

vyskytovalo 42 tisíc hnízdních párů, 

v Dánsku 33,5 tisíc, v Polsku téměř

30 tisíc, v Nizozemsku 23 tisíc, stejný 

počet pak i v Německu. Francie hlásí 

nárůst ze 14 na 99 tisíc jedinců v průbě-

hu posledních 20 let.

Statistická data z Německa jsou pří-

značná: v roce 1980 zde nebylo ani tisíc 

párů. Dnes je jejich počet odhadován na 

základě ornitologického pozorování na 

24 tisíc. 

Jak jsme na tom v ČR? Přes naše území 

migruje, případně zde hnízdí, cca 60 tisíc 

jedinců. Pro představu: každý kormorán 

denně zkonzumuje 0,4 kg rybího masa. 

Další ztráty jsou poraněním rybích 

obsádek ostrým zobákem a následná 

infekce, stresováním ryb a jejich vyháně-

ním na mělčiny do litorálu, kde uhynou. 

V neposlední řadě dochází k opakované-

mu lovu ryb v případě, že byl kormorán 

vyplašen a bez vyprázdnění žaludku ne-

může vzlétnout. Následně nedostatečně 

natrávenou potravu vyzvrátí a na dalším 

rybníku znovu loví. 

Na druhou stranu je nutné dodat, že 

blížící se katastrofi cký scénář donutil 

MŽP a MZe jednat, bohužel ex post. 

Vzájemnou dohodou byla v některých 

krajích iniciována opatření obecné 

povahy, která mají usnadnit rybářům 

plašení a omezený lov tohoto predátora. 

V roce 2013 bylo uloveno 3256 kusů, což 

tuto populaci rozhodně nijak neohrožuje. 

Například ve Švédsku, které je výrazně 

nakloněno ochraně přírody každoročně 

likvidují přes 30 tisíc vajec. Celá situace 

je o to obtížnější, že lov kormorána 

mohou v ČR provádět pouze myslivci 

v dané lokalitě hospodařící. Z tohoto 

důvodu lze uvítat byť nesystémový krok 

MZe, které na popud Zemědělského 

výboru Poslanecké sněmovny zařadilo 

mezi národní dotace v roce 2016 i podpo-

ry mimoprodukčních funkcí rybníků 

a rybářských revírů. A co dál? 

Minimálně se vrátit ke stavu před 

rokem 2013 a v souladu s ústavním 

pořádkem začít hradit konkrétní škody 

konkrétním subjektů. 

Pro ilustraci předkládáme zkrácenou 

tabulku škod na rybách způsobených 

kormoránem v roce 2013

Ing. Jiří Pondělíček, AK ČR

Foto: shutterstock.com

Pramen: Situační a výhledová zpráva ryby 2014 Ministerstva zemědělství 

Škody v tis. Kč

Kormorán velký (hnízdící populace) 18 412

Kormorán velký (tažné populace) 107 621

Kormorán velký celkem 126 033

Volavka popelavá 42 462

Vydra říční 59 926

Celkové škody 228 421
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Plány Povodí se schvalují, jak již bylo 

řečeno, v šestiletých cyklech, z nichž ten 

probíhající loni v praxi skončil. Stávající 

realizace Plánů v letech 2010 až 2015 

byla tak výsledkem šestileté imple-

mentace Plánů z období 2004 až 2009, 

letos nastoupí další etapa pro období 

do roku 2020. Ta reálně odstartuje poté, 

co provedou státní podniky Povodí do 

konce února revizi předložených plánů 

na základě vznesených připomínek, do 

konce června by pak měly dát k Plánům 

defi nitivní stanoviska jednotlivé kraje.

I když se zemědělského hospodaření 

týká všech pět hlavních tematických 

okruhů Plánů, vzbuzovala obavy 

z možných omezení především takzvaná 

„eliminace plošných zdrojů znečištění“, 

což je – lidově řečeno – především ome-

zení negativních důsledků vodní eroze 

a splachu svrchní části půdy do vodních 

ploch a zdrojů pitné vody a s tím souvi-

sející regulace používání pesticidů. 

Podle původních představ Plánů Povodí, 

na nichž se kromě Povodí samotných 

podílela i ministerstva zemědělství 

a životního prostředí (MŽP), mělo být 

hlavním nástrojem omezení vodní eroze 

rozčlenění krajiny na menší plochy, 

například prostřednictvím dotačně 

podporovaných krajinných prvků. Jejich 

výčet ale do doby přijetí Plánů nebyl 

rozšířen, a pro zemědělské hospodaření 

v krajině, i v souvislosti s Plány Povodí, 

tak platí v praxi především zásady DZES 

(dříve GAEC) a podmínky ozelenění 

(greening). Stejně tak bude i nadále 

platit současné omezení hospodaření 

v pásmech hygienické ochrany vod

a sazby kompenzace za příslušnou újmu 

vyplácené státními podniky Povodí. 

Otázkou ale zůstává, zdali prodlužování 

stávajícího stavu po několik dalších let 

nevyústí v některých lokalitách do situa-

ce, kdy se současná kvalita a mocnost 

zemědělské půdy natolik zhorší, že na ní 

nebude možné dosahovat při rostlinné 

produkci dostatečně vysokých hek-

tarových výnosů, a tedy na ní nebude 

možné efektivně zemědělsky hospodařit.

Zemědělské hospodaření může také 

částečně ovlivnit další z okruhů Plánů 

dílčích Povodí, a to „ochrana před riziky 

povodní a suchem“. Do této oblasti 

nicméně spadá především protipovod-

ňová ochrana obcí a měst, v určité míře 

ale také zakládání nových vodních ploch, 

jako jsou rybníky, případně výstavba, 

nebo alespoň projektová příprava, 

nových přehradních nádrží. Dalším 

okruhem pak má být oblast „morfologie 

vodních toků“, což se týká především 

revitalizačních opatření, ale také 

poměrně nového pojmu „renaturace“ 

vodních toků, což jsou opatření, která 

do Plánů Povodí prosadilo ministerstvo 

životního prostředí. Cílem obou opatření 

je v zásadě zpomalit tok vody krajinou 

– často zemědělskou krajinou. Zatím-

co je ale revitalizace ve své podstatě 

stavba, jejímž konečným výsledkem je 

obvykle zásah do původní trajektorie 

koryta toku tím, že se na něm vytvoří 

meandry a obecně tok vody zpomalu-

AKTUALIZOVANÉ PLÁNY DÍLČÍCH POVODÍ 
ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI NEOMEZÍ
CELKEM BEZ VŠEOBECNÉ POZORNOSTI SCHVÁLILA VLÁDA ČR NA SKLONKU LOŇSKÉHO ROKU NÁRODNÍ PLÁNY POVODÍ NA 
PŘÍŠTÍCH ŠEST LET A TŘI DOPROVODNÉ DOKUMENTY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK. Z UVEDENÝCH PLÁNŮ VYCHÁZEJÍ 
I PLÁNY DÍLČÍCH POVODÍ, PODLE NICHŽ BY SE MĚLA USKUTEČŇOVAT OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ STAVU POVRCHOVÝCH I PODZEMNÍCH 
VOD, REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ A TAKÉ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ. SVÝM ZPŮSOBEM DOBROU ZPRÁVOU PRO HOSPODAŘÍCÍ 
ZEMĚDĚLCE JE INFORMACE, ŽE SE V UVEDENÝCH PŘÍŠTÍCH ŠESTI LETECH PRO NĚ ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM NIC NEMĚNÍ. 

Foto: Foto Nina Havlová
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jící opatření, představuje renaturace 

„řízenou neúdržbu“ koryta toků, které 

se nemění, ale vodě v něm proudící jsou 

přímo v toku kladeny různé překážky 

– například volně plovoucí či ukotvené 

kmeny stromů, do koryta nasypaný štěrk 

a podobně. Projekty denaturace by mělo 

fi nancovat MŽP z Operačního programu 

životní prostředí, opatření by ale měla 

být uplatňována především v horních 

částech menších vodních toků, kde by 

neměla bránit splavnění a jinému využití 

těchto toků. Zpomalení toku vytvořených 

přirozených překážek ale může způso-

bit, například při přívalových deštích, 

dříve neočekávaný větší rozliv vody po 

okolních pozemcích. Proto musí být 

o plánovaných revitalizacích, ale i rena-

turacích, předem informovány všechny 

dotčené subjekty, tedy i zemědělci 

a vlastníci pozemků v okolí úpravami 

dotčeného vodního toku. Zbylé dva 

okruhy opatření v Plánech Povodí se pak 

zemědělského hospodaření prakticky 

nedotknou. Jde jednak o „omezení 

bodových zdrojů znečištění“, což jsou 

obce, města a jejich kanalizace, 

a o „omezení bodových zdrojů 

znečištění podzemních vod“, což jsou 

zase v praxi – zjednodušeně řečeno - 

staré ekologické zátěže. 

Rozsahem největší státní podnik Povodí 

Vltavy, do které spadají hned čtyři dílčí 

Povodí, má ve schválených plánech 

zhruba 70 lokalit, na nichž by mělo dojít 

v příštích letech k denaturacím. Opatření 

se dělí na typ A – těch má uvedené 

Povodí v plánech celkem 48, prakticky 

jen na malých tocích, kromě toho existují 

ale také opatření typu B pro zhruba 20 

vodních útvarů, které se jmenují „Podpo-

ra renaturačních procesů na vybraných 

vodních tocích“. 

Rozčlenění území ČR na současných 

10 dílčích Povodí,  působnost a jejich 

rozčlenění jsou důležité především pro-

to, aby podnikatelé, hospodařící subjekty 

a vlastníci měli pro své potřeby před-

stavu, kdo by je měl o připravovaných 

opatřeních informovat. Bližší data nalez-

nete například na webových stránkách 

státních podniků Povodí.

Petr Havel 

Foto: Foto Nina Havlová

Mezi minimálně regulované větší toky patří například Berounka, která tak přímo reaguje na aktuální vývoj srážek. Foto: archiv AK ČR
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Redakce časopisu Lesnické práce 

oslovila subjekty lesnicko-dřevařského 

sektoru (v tomto případě lesnické fi rmy 

a dřevozpracovatele) s žádostí o jejich 

hodnocení vlivu klimatických projevů na 

trh s dřívím. Jelikož je otázka  sucha 

a jeho dopadů komplexním problémem 

celého agrárního sektoru, tuto anketu 

zveřejňujeme i pro čtenáře AGROBASE. 

LESNICKÉ FIRMY
1. Jak se průběh počasí v letošním roce 

odrazil na činnostech prováděných 
vaší společností?

2. Kde vidíte možná rizika změny 
struktury těžby a problematického 
zalesňování?

3. Jak se současná situace projevila na 
trhu s dřívím a jaký vývoj očekáváte 
v několika následujících měsících?

Ing. Petr Jelínek, UNILES, a.s.
1. Počasí v roce 2015 ovlivnilo činnost 

naší fi rmy velmi výrazně. V teplém 

prvním čtvrtletí mohly lesnické fi rmy 

zcela netradičně těžit dříví i v horských 

oblastech, tato skutečnost se už 

v březnu výrazně promítla do následné-

ho přebytku dříví na trhu. V červnu 

byly naše lesnické zakázky na severní 

Moravě a ve východních Čechách po-

stiženy významnou větrnou kalamitou, 

kvůli suchu následně prakticky na všech 

našich zakázkách bylo upřednostněno 

zpracování nahodilých kůrovcových 

těžeb, přitom vytěžené méně kvalitní 

kalamitní dříví se kvůli nasycenosti trhu 

prodávalo obtížně. Extrémní sucho velmi 

znesnadnilo letošní zalesňování, zhoršilo 

ujímavost sazenic a zdravotní kondici 

nově vysazených kultur. Zvýšený nezdar 

se projevil i u starších nezajištěných kul-

tur. Takže celkový vliv letošního počasí 

na naše hospodaření byl velmi negativní, 

v pěstební činnosti počasí způsobilo 

neplánované náklady a v těžební činnosti 

zcela rozvrátilo náš odbytový plán.

2. Již v letošním roce se podíl nahodilých 

těžeb (hlavně ve dřevině smrk) u naší fi r-

my zvýšil na 40 % ročního objemu a pro 

příští rok předpokládáme další navýšení. 

Tato zásadní změna má velký vliv na 

odbyt sortimentů, kdy bude docházet 

k přetlaku nabídky hlavně smrkového 

dříví a naopak k nedostatku ostatních 

dřevin. V zalesňování předpokládáme 

zvýšení podílu obalované sadby 

a přesun větší části zalesňovacích prací 

na podzim.

3. V současné době pokračuje přetlak 

nabídky smrkových sortimentů, zvláště 

smrkové kulatiny horší kvality, což vede 

k výraznému snižování cen a omezování 

dodávek od odběratelů. Bohužel stejná 

situace bude pokračovat i během příští-

ho roku. Odbyt smrkových sortimentů 

i v průběhu příštího roku bude velmi 

problematický.  

Ing. Petr Malina, Opavská lesní a.s.
1. S ohledem na skutečnost, že naše 

společnost hospodaří z velké části na 

smluvních územních jednotkách, kde již 

několik let probíhá kůrovcová kalamita, 

měl průběh počasí na námi prováděné 

činnosti v loňském roce zcela zásadní 

význam. Suché a teplé léto vytvořilo opti-

mální podmínky pro vývoj kůrovců 

a došlo k jejich masivní gradaci. Suchem 

oslabené smrkové porosty chřadly i bez 

napadení kůrovci. Ti potom dílo zkázy jen 

DOPADY LOŇSKÉHO SUCHA A NEDOSTATKU 
SRÁŽEK NA LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR
LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ A CELÝ LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR BYL V ROCE 2015 V RŮZNÉ MÍŘE OVLIVNĚN KLIMATICKÝMI 
EXTRÉMY V PODOBĚ VYSOKÝCH LETNÍCH TEPLOT A ZEJMÉNA MINIMÁLNÍCH SRÁŽEK. V DŮSLEDKU TĚCHTO KLIMATICKÝCH 
PROJEVŮ DOCHÁZÍ K VYSOKÉ ZÁTĚŽI LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ, ODUMÍRÁNÍ STROMŮ Z DŮVODU NEDOSTATKU VLÁHY A ROZVOJI 
NAPADENÍ PODKORNÍM HMYZEM. DOCHÁZÍ TAK MIMO JINÉ KE ZMĚNĚ STRUKTURY TĚŽEB A K PROBLÉMŮM SE ZALESŇOVÁNÍM. 

Sucho ze sezóny 2015 se promítlo i do lesního hospodářství a to nejenom při výsadbě, kde se snížila ujímavost a kondice sazenic. Foto: archiv AK ČR
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CENU DŘEVA NEGATIVNĚ OVLIVNILY PŘEDEVŠÍM KŮROVCOVÉ KALAMITY, 
K ČEMUŽ PŘISPĚL I PRŮBĚH LOŇSKÉHO POČASÍ, ALE DO EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKŮ PODNIKŮ SE PROMÍTÁ MNOHEM VÍCE FAKTORŮ. 

dokonali. Dalším faktorem, souvisejícím 

s počasím, který ovlivnil naše činnosti 

v roce 2015, bylo tornádo, které se v čer-

venci prohnalo lesními porosty v oblasti 

Králického Sněžníku. Naše společnost

v průběhu třetího čtvrtletí vytěžila 

v důsledku těchto klimatických extrémů 

více než dvou a půl násobek plánované 

těžby. Další oblastí, kde nepříznivé 

počasí působí komplikace v našich 

činnostech, je zalesňování. V důsledku 

přetrvávajícího sucha je významně ome-

zena možnost podzimního zalesňování 

a dochází k přesunu těchto úkolů na jaro 

2016. Už tak vysoký předpoklad objemů 

jarního zalesňování příštího roku (vlivem 

nárůstu kalamitních holin) bude ještě 

navýšen o letošní nesplněné podzimní 

zalesňování.

2. Změna struktury těžby s sebou přináší 

rizika především ve změně struktury 

státních zakázek, oproti tomu jak byly 

soutěženy. S tím souvisí změny jak 

v oblasti nákladů, tak i výnosů z těžební 

činnosti. Kalamitní těžby přináší zvýšené 

náklady na výrobu, na převozy dříví na 

náhradní skládky mimo les v zájmu 

zajištění ochrany lesa proti kůrovcům 

apod. Tyto vlivy jsou obtížně predikova-

telné a mají zásadní dopady na renta-

bilitu našich činností. V zalesňování se 

jedná spíše o problém, jak zajistit dosta-

tečné výrobní kapacity k tomu, abychom 

byli schopni v tak krátkém čase, kdy 

klimatické podmínky na jaře umožní 

zalesňovat bez rizika následných ztrát, 

zalesnit obrovské množství sazenic.

3. Dopady současné situace na trh 

s dřívím jsou velmi markantní. Enormně 

vysoké objemy vytěženého dříví (a to 

nejen na území ČR) vytvořily významný 

převis nabídky především kulatinových 

sortimentů surového dříví nad jejich 

poptávkou. V důsledku toho došlo 

k zásadnímu poklesu tržních cen těchto 

sortimentů. Předpokládám, že tento stav 

bude trvat nejméně do konce prvního 

čtvrtletí 2016. K dalšímu vývoji cen, mys-

lím si, že poroste poptávka po čerstvém 

smrkovém dříví, kde se dá očekávat 

i mírný nárůst ceny. Naopak u méně 

kvalitního smrkového dříví očekávám 

spíše stagnaci ceny nebo její pokles. 

Ceny dřevin, jichž je na trhu mo-

mentálně nedostatek, mírně porostou.

DŘEVOZPRACOVATELÉ
1. Projevuje se letošní sucho a s tím 

související změna spektra těžeb na 
trhu s dřívím, a pokud ano, jak?

2. Do jaké míry ovlivňují „kůrovcové“ 
těžby ceny dříví?

3. Jaký vývoj lze podle vašeho názoru 
a vašich zkušeností očekávat v ná-
sledujících několika měsících?

Ing. Tomáš Pařík, Wood & Paper, a.s. 
1. Loňské sucho se samozřejmě výrazně 

projevuje nejen v situaci na trhu se 

dřívím. Na fi nální strukturu těžeb v roce 

2015 si budeme muset ještě počkat, 

ale je jasné, že trend vyššího podílu 

těžeb vůči etátu v jehličnatém dříví se 

zřejmě bude dále prohlubovat. 

Z výsledků národní inventarizace lesů II. 

vyplývá, že zásoby dřeva na území státu 

přesahují 900 mil. m3. Z toho více jak 

polovinu tvoří zásoby smrkového dřeva. 

Kalamitní stav způsobený s největší 

pravděpodobností komplexem činitelů, 

které se nejvýrazněji projevují pře-

devším na Moravě, se může dále šířit do 

dalších oblastí a dynamika tohoto šíření 

bude klíčovým parametrem toho, jestli 

tuto situaci jsme schopni standardním 

způsobem zvládnout. Jsem dlouhodobě 

toho názoru, že by měl být na úrovni 

státu vytvořen plán opatření pro případ 

masivní kalamity. Klimatické změny 

s sebou nepřinášejí pouze sucho, ale 

především extrémní výkyvy počasí. Smrk 

je samozřejmě dřevinou, která je na bio-

tické i abiotické vlivy velmi citlivá. Pokud 

nechceme výrazně ztrácet hodnotu 

práce generací lesníků, bylo by vhodné 

přemýšlet o opatřeních vedoucích k za-

chování hodnoty dřevní suroviny (domácí 

zpracovatelské kapacity, mokré skládky, 

podpora dlouhodobého skladování, 

logistická řešení apod.).

2. Cena především smrkového dřeva 

je jednoznačně ovlivněna kalamitou. 

Na druhé straně je odborné veřejnosti 

známo, že značná část pilařského prů-

myslu v zahraničí, u kterého dlouhodo-

bě končí podstatný podíl z aktuálních 

těžeb, není v ekonomicky dobré situaci, 

a to opět dlouhodobě. Cenová úroveň 

vyšší v některých obdobích o více než 

30 % od úrovně cen ve Skandinávii není 

udržitelná a je jednoznačně příčinou 

špatných ekonomických výsledků části 

zpracovatelského průmyslu. Do ceny 

dřeva je vždy samozřejmě třeba započí-

tat náklady přepravy a i to je jeden z dů-

vodů nutného snížení cen pro vlastníka 

lesa, který na území České republiky 

nemá dostatek konkurenceschopných 

především pilařských provozů a je nucen 

surovinu vyvážet. 

3. Další vývoj je bezpochyby závislý 

na počasí. Přál bych celému sektoru, 

abychom se dočkali „ladovské zimy“, 

vlhkého jara a vyhnuly se nám výrazné 

klimatické výkyvy. V opačném případě 

je velmi pravděpodobné, že loňská 

situace bude pouze odvarem toho, co by 

nás mohlo čekat v případě pokračování 

vývoje počasí posledních několika let.

Ing. Ivo Klimša, Biocel Paskov, a.s.
1. Klimatický průběh roku 2015 se 

projevil rychlým růstem nabídky dříví 

oproti poptávce, a to především 

v druhém pololetí roku, kdy bylo 

vytěženo velké množství kůrovcového 

dříví ve velmi krátkém čase.

2. Přes veškerou snahu nelze přebytky 

dřeva řešit v rámci běžných dodávek, 

a proto došlo u většiny zpracovatelů 

během 3. čtvrtletí 2015 k naplnění 

skladovacích kapacit. To samozřejmě 

vyvolává tlak na snižování ceny dříví. 

3. Očekáváme nadále tlak na snižování 

cen a problémy s uplatněním nabízené-

ho dříví na tuzemském trhu. Je velmi 

důležité, aby se lesnicko-dřevařský 

sektor poučil ze situace loňského roku 

a předešel opakování problému v dalších 

obdobích.

Bc. Zdeněk Bouše, KLAUS Timber, a. s.
1. Ano, loňské extrémní sucho jistě vý-

znamně přispělo ke kůrovcové kalamitě 

a tím k obrovskému přebytku nekvalitní 

kulatiny na trhu. To potažmo ovlivnilo 

i trh s odpady, např. s dřevní štěpkou, 

kde v současnosti panuje velmi nízká 

výkupní cena. 

2. Pokud budu hovořit za náš region – 

Plzeňský kraj, tak zde došlo od prvního 

kvartálu 2015 ke snížení cen o 11 %. 

Troufám si však tvrdit, že nejsme 

u konce.

3. Myslím, že se budeme neustále 

pohybovat v přebytku kůrovcového 

dříví, neboť kalamita bude zcela jistě 

pokračovat i v letošním roce. Zároveň 

však bude nouze o čerstvou a kvalitní 

smrkovou hmotu.

Ing. Jan Příhoda, Lesnická práce, s.r.o., 

člen Lesnicko-dřevařské komory ČR

S přetlakem dřeva na zpracování se potýkala celá Česká republika, díky čemuž se snížily ceny surového dřeva. Foto: archiv AK ČR
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Kdo jsme?
Fakulta lesnická dřevařská (dále FLD) 

vychází z tradic lesnického a dřevař-

ského řemesla a zároveň otevírá své 

dveře moderním trendům. „Snažíme se 

neustále rozvíjet náš pedagogický 

a výzkumný standard. Naším cílem jsou 

absolventi co nejlépe připravení na poža-

davky praxe, současně citlivě vnímající 

potřeby životního prostředí jako takového 

a dále inovativní výzkum přispívající 

k trvale udržitelnému hospodaření 

s lesy,“ podotýká o záměrech fakulty 

děkan prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. 

„Ústřední snahou všech našich pra-

covníků i studentů je zejména harmo-

nická krajina, která naplňuje všechny 

své funkce nyní tak, aby byla schopná je 

naplňovat i v budoucnu. Opíráme se 

o tradici, tvrdě pracujeme nyní a tím 

pozitivně ovlivňujeme budoucnost,“ 

dodává. 

Fakta a čísla
FLD jako integrální součást České 

zemědělské univerzity sídlí v kampusu 

na Praze 6 – Suchdol. Fakultu navště-

vuje cca 2 000 studentů všech oborů 

a studijních stupňů. FLD poskytuje 

ucelené univerzitní vzdělání, organizuje 

doktorské studium, celoživotní vzdě-

lávání, před její vědeckou radou se koná 

habilitační řízení (ke jmenování do-

centem) a řízení ke jmenování profeso-

rem. Studium je rozděleno do tří stupňů 

ve smyslu zásad Boloňské konference 

představitelů univerzit a vysokých škol 

EU (červen 1999), tedy na studium ba-

kalářské, magisterské a doktorské. 

Struktura fakulty je tvořena 10 katedra-

mi a dalšími zejména administrativními 

a technickými odděleními. Spektrum 

kateder rovnoměrně pokrývá stěžejní 

oblasti vědy a výzkumu a stejnoměrně 

se podílí na realizaci výuky oborů na 

všech studijních úrovních. V rámci svých 

služeb fakulta nabízí Copy centrum pro 

studenty a zaměstnance. Na výuce a vý-

zkumu se také podílí fakultní Arboretum 

FLD v Kostelci nad Černými lesy. 

Fakulta realizuje 8 bakalářských oborů, 

z nichž 2 jsou vyučované v angličtině, 

5 magisterských, z toho 3 jsou v angličti-

ně, a 6 doktorských oborů. Mezi bakalář-

skými obory je také možné nalézt obory 

v českém prostředí jedinečné, a to jsou 

Provoz a řízení myslivosti a Konzerva-

ce přírodnin a taxidermie. Obory jsou 

rozprostřeny tak, aby pokryly všechny 

stěžejní oblasti hospodaření s lesem, 

dřevařství, myslivosti, ale i související 

s trvale udržitelným managementem 

krajiny. Standardní součástí pedagogické 

činnosti fakulty se stala také realizace 

oborů vyučovaných v angličtině, která 

otvírá dveře zahraničním studentům 

směrem k nám a domácím zase na 

světové pole. Dlouhodobě také buduje 

a upevňuje rozsáhlou síť zahraničních 

vztahů. O úrovni kvality v oblasti pe-

dagogiky odpovídá i dlouhodobě nízký 

počet nezaměstnaných absolventů FLD. 

V oblasti vědy a výzkumu se fakulta sou-

středí zejména na kontinuální, krátkodo-

bé, střednědobé a hlavně dlouhodobé 

trendy v oblastech lesního hospodářství 

a biologických věd souvisejících s lesem. 

Další velkou oblastí je vývoj technických 

prostředků, staveb a konstrukcí v lesním 

hospodářství a dřevozpracujícím prů-

myslu, jako i materiálové vědy související 

se dřevem jako obnovitelnou surovinou. 

Fakulta klade důraz zejména na publi-

kační výstupy ve významných odborných 

periodikách a na realizování větších 

i menších projektů. V posledních letech 

věnuje velkou pozornost i nepublikačním 

výsledkům vědy, výzkumu a inovací 

a snaží se zavádět vynálezy do provozu 

formou certifi kovaných metodik, map, 

užitných vzorů a patentů. K tomuto účelu 

se čím dál tím více rozvíjí tzv. smluvní 

výzkum, kde si komerční fi rmy zadávají 

cílené objednávky na vývoj určitého 

výrobku, technologie či postupu. 

O tom, že se studentům na FLD líbí, 

vypovídají zejména úspěchy fakulty 

v anketách z posledních let. A to 

zejména tituly Fakulta roku 2012/2013 

a 2013/2014, v akademickém roce 

2014/2015 je to prvenství v kategorii 

Veterinářství, zemědělství a lesnictví. 

Ocenění získal i děkan FLD, stal se 

Děkanem roku v letech 2012/2013 

a 2013/2014.

Minulost a současnost
Historie FLD je složitým bludištěm, ne 

vždy okolnosti přály rozvoji fakulty, ať už 

byly jakékoli. Nicméně počátky lesnické-

ho vzdělávání v Praze na univerzitní 

úrovni sahají až do poloviny 19. století 

a jsou spojené s osobou Krištofa 

Liebicha, který v listopadu 1848 zahájil 

lesnické přednášky na Pražské poly-

technice. Samostatný lesnický obor 

pak byl zřízen v roce 1919, a to při 

tehdejším ČVUT. V 50. letech pak vznikla 

samostatná Vysoká škola zemědělská, 

na které se vyučovalo i lesnictví. Další 

rozvoj fakulty byl utnut v 60. letech, kdy 

byla z politických důvodů komunistickým 

režimem uzavřena. K obnovení došlo 

po sametové revoluci, a to roku 1990. 

Moderní dějiny fakulty se tak v celku 

odvíjejí posledních 26 let. Přesto sou-

časnost fakulty rozhodně není odtržená 

od jejích počátků a spletitého vývoje. 

FLD navazuje na dlouholetou tradici 

a čerpá z ní inspiraci.

Současná situace na fakultě se pohybuje 

v konturách dynamického vývoje 

a otevřenosti. FLD tak funguje jako har-

monický ekosystém, který má 

v rovnováze všechny své složky 

a zároveň je otevřený změnám. V rámci 

své činnosti organizuje řadu akcí pro 

laickou i odbornou veřejnost, jedná se 

např. o kurzy lesní pedagogiky, odborné 

přednášky, vernisáže, prezentační dny 

a dny otevřených dveří, konference 

(např. konference MASTER pro magis-

terské studenty) nebo např. spoluor-

ganizování soutěže pro mladé lesníky 

YPEF. Pro studenty také již tradičně rea-

lizuje Veletrh pracovních příležitostí, kde 

se setkávají potenciální zaměstnavatelé 

se svými potenciálními zaměstnanci. 

Fakulta také pořádá řadu kurzů 

v rámci Univerzity třetího věku, 

v minulých letech se jednalo kupř. 

o kurzy Les a dřevo, Myslivost není jen 

lov či Les v proměnách času. Dochází 

také k modernizaci a rozvíjení tech-

nického zázemí fakulty. V lednu 2016 

byl slavnostně otevřen nový Dřevařský 

pavilon FLD. V budově postavené v rámci 

OP VaVpI v celkové investici necelých 300 

mil. Kč jsou lokalizovány prostory pro 

výuku a pro praktickou činnost studentů 

i zaměstnanců, ale hlavně specia-

lizované laboratoře pro výzkum, vývoj 

a inovace v lesnických i dřevařských 

oborech. Stal se tak novým moderním 

AMBICIÓZNÍ CESTA FAKULTY 
LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ 
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JE TRADIČNÍ VYSOKOŠKOLSKOU INSTITUCÍ 
S DLOUHOU HISTORIÍ A ŠIROKÝM SPEKTREM ČINNOSTÍ. SVÉ ZÁJMY ROVNOMĚRNĚ ROZDĚLUJE DO TŘÍ HLAVNÍCH OBLASTÍ 
– DO PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI V AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH OBORECH A DO VĚDY 
A VÝZKUMU V OBORECH LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DŘEVA A V DALŠÍCH OBORECH SOUVISEJÍCÍCH S TRVALE 
UDRŽITELNÝM MANAGEMENTEM A ROZVOJEM KRAJINY. TŘETÍ OBLASTÍ JE SPOLUPRÁCE S PRAXÍ A ZAVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ A INOVACÍ 
DO PRAKTICKÉHO ŽIVOTA.

Budova fakulty. Foto: archiv FLD  
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zázemím, díky němuž došlo k rozší-

ření prostorových, ale i přístrojových 

možností celé fakulty a mnohé 

z přístrojů patří k technologické špičce 

v současnosti. Jako příklady možno 

zmínit rastrovací elektronový mikroskop, 

laserový profi loměr, laserový scanner 

lesních porostů, nanospider, plynový 

chromatograf, scanner pro dendrochro-

nologická studia, xenotest a další.

Další stěžejní oblastí pak je mezinárodní 

spolupráce a výjezdy studentů 

a zaměstnanců do zahraničí. Fakulta je 

členem řady institucí, jako je nejvý-

znamnější evropská lesnická výzkumná 

organizace European Forest Institute 

(EFI) či International Union of Forest 

Research Organisations (IUFRO). Dále 

se podílí na práci EFI Regional Offi ce 

for Central and Eastern Europe (RO EFI 

CEEC), působí rovněž v evropské 

organizaci Conference of Deans and 

Directors of European Forestry 

Faculties and Schools (CONFEST). FLD 

má uzavřenu řadu bilaterálních dohod 

např. s University of Life Sciences 

Warsaw, Swedish University of Agricul-

tural Sciences in Uppsala, Technickou 

univerzitou ve Zvolenu, University 

of Joensuu, Politechnic University 

of Madrid a s mnohými dalšími.

Výuka a věda
Výuka probíhá převážně v kampusu Čes-

ké zemědělské univerzity v moderních 

výukových prostorách obou budov fakul-

ty. Důraz je kladen na propojení 

teorie a praxe, takže studenti musí 

u řady předmětů absolvovat jak přednáš-

ku, tak cvičení. Ta probíhají klasicky ve 

„školních“ lavicích, nebo se jedná 

o cvičení terénní. Důležitou součástí pak 

jsou praxe, které jsou manuální 

odehrávají se nejčastěji ve Školním 

lesním podniku nebo v Arboretu 

v Kostelci nad Černými lesy. Druhým 

typem pak jsou provozní praxe. 

Specifi ckým v tomto ohledu je profesní 

obor Konzervace přírodnin a taxidermie, 

který se zaměřuje především 

na praktické získávání zkušeností 

a zdokonalování studentů v oboru. 

Studium na Fakultě lesnické 

a dřevařské přináší komplexní vzdělání 

v oblasti aplikované biologie a techniky. 

Obory vyučované na fakultě poskytují 

svým studentům praktické poznatky ve 

všech oblastech týkajících se lesa – jeho 

dřevních, ale i nedřevních produktů, 

ale i trvale udržitelného managementu 

krajiny. Absolvent studia je schopen 

hospodařit s přírodním bohatstvím lesní, 

ale i nelesní krajiny, rozvíjet ho a zajistit 

jeho optimální obhospodařování.

V rámci vědy a výzkumu se fakul-

ta neustále a rychle vyvíjí. Jedním 

ze základních pilířů jsou publikace 

pracovníků ve významných odborných 

periodikách, jejichž počet neustále 

stoupá. Příkladem úspěchu z poslední 

doby je publikování článku v časopi-

se Science, na které se podílel člen 

Katedry myslivosti a lesnické zoologie 

v roce 2014, článek v časopise Nature 

se spoluautorstvím prof. Ing. Miroslava 

Svobody, Ph.D., a ocenění článku Mgr. 

Tomáše Černého, Ph.D., (oba posledně 

jmenovaní z Katedry ekologie lesa) 

titulem Článek roku odborného perio-

dika Applied Vegetation Science. Fakulta 

také realizuje řadu projektů, v roce 2014 

se např. řešilo 30 projektů domácích 

grantových agentur a množství dalších 

interních projektů. Nedílnou součástí 

zkvalitňování vědecké činnosti na fakultě 

je i participace ve vědeckých týmech 

při řešení mezinárodních projektů. Na-

příklad v roce 2015 se na fakultě pokra-

čovalo v řešení projektu 7. rámcového 

programu EU „FORest management 

strategies to enhance the MITigation 

potential of European forests“ (FORMIT), 

které bude pokračovat i v roce 2016.

Kromě klasických odborných publikací 

se FLD zasazuje o zpřístupnění výsledků 

svého výzkumu i méně odborné ve-

řejnosti. Na fakultě tak funguje redakce 

Popularizace vědy, ta každý měsíc zpra-

covává publikace, na kterých se podílí 

zaměstnanci, a v méně odborné podobě 

je publikuje na webových stránkách 

FLD. Články jsou pak distribuovány 

i prostřednictvím fakultního facebooku. 

Na realizaci tohoto projektu se velkou 

měrou podílí studenti. 

Do budoucna
Prioritou fakulty je rozvíjet se jako 

moderní a v některých oblastech exce-

lentní vzdělávací a vědecko-výzkumná 

instituce v oblasti střední Evropy, která 

stojí na čtyřech pilířích – na nadaných 

a vědecky i prakticky vzdělaných stu-

dentech, kvalitních učitelích, vynikajících 

vědcích a dobře uplatnitelných absol-

ventech a intenzivní spoluprací s praxí 

a komerční sférou. FLD tak např. vytvo-

řila Radu pro spolupráci s praxí, ve které 

jsou zastoupeni zástupci významných 

zaměstnavatelů. Rada funguje jako 

spojovací článek mezi akademickým 

a vzdělávacím životem fakulty a reálnou 

praxí a vyjadřuje se zejména ke stu-

dijním plánům s ohledem na uplatnění 

absolventů na trhu práce, k praxím 

studentů, programům celoživotního 

vzdělávání a ke spolupráci v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací.

 „Fakulta lesnická a dřevařská jde velmi 

namáhavou a ambiciózní cestou, 

a to pozitivně ovlivňovat a spoluvytvářet 

současné i budoucí životní prostředí 

v České republice a přispívat k jeho 

tvorbě ve střední Evropě. Vykročili 

jsme odvážně a po stabilizaci instituce 

v posledních čtyřech letech pevně věřím, 

že máme sílu zvyšovat naši rychlost 

a po cestě naplňovat naše další cíle,“ 

dodává děkan FLD prof. Ing. Marek 

Turčáni, PhD.

Kontaktní údaje
Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol 

webové stránky fakulty: www.fl d.czu.cz/

web pro uchazeče o studium: 

www.lesniportal.cz/

fakultní facebook: 

www.facebook.com/fl d.czu.cz/

Simulátor těžebních strojů.  Foto: archiv FLD  

Studenti před fakultou. Foto: archiv FLD  
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KVALITA PRIVÁTNÍCH ZNAČEK BILLA 
POTVRZENA NEZÁVISLÝMI TESTY

Se stejnou pečlivostí společnost BILLA 

přistupuje i k vlastním výrobkům pod 

privátními řadami. Nejdříve si brand 

manažer ve spolupráci s manažerem 

kvality nadefi nuje recepturu, poté osloví 

renomované výrobce, kteří musí splnit 

náročné podmínky skupiny REWE. Mezi 

ty patří např. požadavek certifi kace po-

travinářského standardu IFS. Následuje 

období testování, laboratorních kontrol, 

senzorického hodnocení a teprve, když 

jsou všechny sledované parametry 

splněny, výrobek se dostává na pulty 

a ke koncovému spotřebiteli. 

Tím však kontrola privátního výrobku 

BILLA nekončí. Z jednotlivých prodejen 

jsou v průběhu roku odebírány 

namátkově vzorky výrobků pro vyšetření 

chemických, mikrobiologických  

a senzorických parametrů. Tato vyšetření 

provádí nezávislá akreditovaná laboratoř. 

Vnitřní oddělení kvality též průběžně  

kontroluje v rámci senzorických hodno-

cení všechny hlavní parametry – konzis-

tenci, vůni a chuť. Důležitá jsou i roční 

senzorická porovnávání podle procedur 

REWE. Správnost tohoto dlouhého 

a náročného procesu vzniku a kontroly 

privátního výrobku BILLA dokazuje řada 

ocenění v nezávislých testech. Připo-

meňme si jen ta udělená za poslední rok.

V dTestu, který má v ČR nejdelší tradici 

a vysoké renomé, čerstvě zvítězilo BILLA 

české máslo 84 %. Odborníci časopisu 

dTest podrobili zkoumání celkem 28 

vzorků másla.  Hlavním hodnotícím 

kritériem přitom byl obsah tuku a vody. 

Dále byl zohledněn i obsah nežádoucích 

látek a senzorická kvalita - tedy vzhled, 

vůně, chuť a konzistence. Právě BILLA 

České máslo 84 % daným kritériím 

vyhovělo nejlépe. Stejně úspěšně si 

vedlo také v senzorické zkoušce, kde 

zabodovalo ve všech sledovaných ohle-

dech. Pětice hodnotitelů se jednomyslně 

shodla na tom, že máslo z BILLY chutná, 

voní i vypadá nejlépe ze všech vzorků. 

Pozitivního ohlasu se dočkala také jeho 

konzistence, díky níž se snadno roztírá. 

Mezi dalšími vítězi dTestu je Zelený 

čaj Naše bio -  porazil dalších 16 

testovaných čajů. V testu byla mimo jiné 

kladně hodnocena jeho vůně, chuť a 

dobrá antioxidační aktivita. Laboratorně 

byla potvrzena také absence jakýchkoli 

reziduí pesticidů, což potvrzuje nejvyšší 

bio kvalitu čaje.

Vysokou kvalitu však potvrdily i výrobky 

pod řadou Clever, jejímž hlavním cílem 

je nabídnout dobrou kvalitu výrobků za 

velmi příznivou cenu. Naposledy 

v dTestu bodoval Clever Lovecký salám. 

U tohoto sortimentu jsou nad rámec 

obvyklých kontrol odebírány i různé 

šarže výrobku pro vyšetření aktivity vody, 

což je legislativně daný parametr, jenž 

je pro kvalitu loveckého salámu velmi 

důležitý. V dTestu bodovala i klobása na 

gril z privátní řady Vocílka.

V pravidelné příloze deníku Mladá fronta 

DNES byl zveřejněn velký test piškotů. 

Piškoty privátní značky Clever předběhly 

dalších 15 testovaných vzorků s cel-

kovým hodnocením 1,6 (hodnotilo se 

na škále od 1-5. 1 je nejlepší). V testu 

tyto piškoty porazily i několikanásobně 

dražší konkurenty, čímž si zároveň 

vysloužily i ocenění výhodný nákup. 

Clever piškoty pro BILLU vyrábí ve 

středočeských Voticích společnost 

Mokate Czech.Na první příčku testu MF 

Dnes se mezi 12 hodnocenými vzorky 

vyšplhaly i konzumní brambory pod 

značkou Česká farma.

Lesní med pod značkou BILLA se umístil 

na stupních vítězů v testu deníku Blesk, 

který pro něj připravil Výzkumný ústav 

včelařský a nezávislá laboratoř Eurofi ns.

Ve Volbě spotřebitelů vyhrály své kategorie 

hned dva výrobky pod privátní značkou Naše 

bio a opět bodovalo i BILLA máslo 84 %. 

Jogurt Naše bio jablko se skořicí 

přesvědčil svou unikátní recepturou 

s 23% obsahem ovocné složky s kousky 

jablek, jablečnou šťávou a rozinkami. 

Sirup z agáve Naše bio si získal přízeň 

zákazníků coby alternativní sladi-

dlo. Jedná se o čistě přírodní a 100% 

zahuštěnou šťávou z rostlin agáve v bio 

kvalitě, což zaručuje, že neobsahuje na-

příklad pesticidy, konzervanty či umělá 

barviva. Obsahuje vysoký podíl ovocného 

cukru a menší množství dextrózy. 

„Velice nás těší každý úspěch našich privát-

ních značek. Jedná se o další potvrzení 

správnosti našeho závazku dbát na kvalitu, 

čerstvost a chuť nabízených výrobků. Velmi 

si ceníme jak oblíbenosti jednotlivých pro-

duktů ze strany zákazníků, tak odborného 

názoru, který oceňuje jejich jedinečné 

vlastnosti,“ uzavírá téma generální ředitel 

společnosti BILLA Jaroslaw Szczypka.

SPOLEČNOST BILLA STAVÍ SVOU PRODEJNÍ FILOSOFII NA KVALITĚ A ČERSTVOSTI POTRAVIN. KVALITA PRODUKTU JE VŽDY 
HLAVNÍM ROZHODUJÍCÍM KRITÉRIEM PRO ZALISTOVÁNÍ VÝROBKU DO PRODEJEN BILLA. TEPRVE POTÉ NÁSLEDUJE CENA 
A DALŠÍ ASPEKTY JAKO VELIKOST BALENÍ, OBJEMY DODÁVEK APOD. 

Clever Piškoty

TEST dětské piškoty,
       11/2015
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Z 15 druhů piškotů se v Testu Dnes 
na prvním místě umístily piškoty Clever. 

Líbily se jejich vůně, chuť i tvar!
Navíc se potvrdilo, 

že dražší neznamená lepší!

Skvělé BILLA máslo, které vloni vyhrálo 
Volbu spotřebitele, čerstvě bodovalo 

v renomovaném spotřebitelském testu 
dTest.  Máslo s vyšším podílem mléčného 

tuku (minimálně 84 %). Je lehce roztíratelné, 
vyrobené v České republice z českého mléka. 

BILLA Med lesní český výrobek 
zabodoval ve velkém spotřebitelském 

Testu Blesku 
a umístil se na stupních vítězů!
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OSLAVTE S NÁMI JUBILEUM!

Festival minipivovarů
Novinkou na veletrhu SALIMA bude 

FESTIVAL MINIPIVOVARŮ, který bude 

probíhat v dlouhém křídle pavilonu „A“ 

brněnského výstaviště. Zde budou mít 

možnost znalci pivního moku a odborníci 

z potravinářské branže ochutnat 

více než 100 druhů piv od 35 českých 

a moravských „minipivovarníků“. Ně-

kteří dokonce pro tuto příležitost, uvaří 

speciální piva. U pivní zóny i na veletr-

hu INTECO v pavilonu „V“ se představí 

vystavovatelé, kteří budou prezentovat 

speciální technologie pro výrobu pivního 

moku. 

V průběhu FESTIVALU MINIPIVOVARŮ 

budou, na malém podiu, probíhat 

přednášky známých osobností 

minipivovarnického oboru, představí 

se Českomoravský svaz minipivovarů, 

který pod sebou sdružuje více než 300 

minipivovarů a dojde i na předávání oceně-

ní České a Moravské pivní koruny 2016.

Nejen pivo na Salimě
Mimo pivo, mohou návštěvníci v pavilonu 

„A“ degustovat i vybrané vzorky vína 

a u ostatních vystavovatelů budou 

probíhat ochutnávky a testovací prodej 

potravin a nápojů.  

Ochutnejte jihomoravské regionální 
potraviny!
Na veletrhu SALIMA, v krátkém křídel 

pavilonu A1, naleznou návštěvníci 

expozici s názvem Regionální potraviny 

Jihomoravského kraje. Pod patronací 

Jihomoravského kraje a Regionální 

AKČR se zde bude odborné veřejnosti 

i všem ostatním příznivcům kvalitních 

potravin nabízet možnost blíže poznat 

hned 34 výrobců kvalitních potravin ve 

společné expozici Klasa a Regionální 

potravina. Veletrhu se zúčastní 20 

výrobců, kteří se mohou u některého se 

svých výrobků pochlubit značkou 

Regionální potravina a 14 výrobců, 

jejichž produkty nesou označení Klasa. 

Ochutnat bude možné to nejlepší ze 

všech krajů České republiky.

 

Výroba toho nejlepšího v přímém 
přenosu!
Po čtyři dny bude v expozici společnosti 

CESK-FRIGOMAT probíhat kulinářské 

představení pro návštěvníky veletrhu 

INTECO. Ve speciálním studiu se budou 

po čtyři dny střídat tři cukrářští mistři, 

kteří odhalí výrobu i točení kopečkové 

zmrzliny a představí ukázky zdobení 

a dekorace této mrazivé pochoutky. 

Dalším číslem programu bude výroba 

a zdobení sladkých dezertů. Třetí 

v pořadí bude ukázka práce s pravou 

čokoládou, výroba bonbónů, pralinek 

a čokoládových ozdob. A pro ty, kteří 

mají raději slané, bude probíhat ukázka 

výroby italského „fokáča“, tedy pravého 

italského chleba focaccia. Tak nezapo-

meňte navštívit expozici společnosti 

CESK-FRIGOMAT v pavilonu V!

Oku i nosu lahodící cukrářská show 
světového šampióna
V rámci doprovodného programu 

veletrhu MBK představí polský 

organizátor akce ZT ‚Kruszwica‘ S. A. 

oku i nosu lahodící cukrářskou show 

Mieczyslawa Chojnowského – svě-

tového cukrářského šampióna (World 

Confectioner Champion). Pro ná-

vštěvníky veletrhu pekařů a cukrářů 

to bude nezapomenutelná show, která 

se bude konat ve středu 17.2.2016 od 

13.00 hod. v pekařsko-potravinářském 

přednáškovém centru v pavilonu „V“ 

brněnského výstaviště. 

JUBILEJNÍ, JIŽ TŘICÁTÝ POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRH SALIMA 2016 SE BLÍŽÍ. ZA NĚKOLIK DNÍ SE OTEVŘOU BRÁNY 
BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ, ABY PŘIVÍTALY ODBORNÍKY, OBCHODNÍKY A POUČENOU VEŘEJNOST NA MEZINÁRODNÍCH 
POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRZÍCH SALIMA/VINEX, MBK A INTECO, KTERÉ PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 17. DO 20. ÚNORA 2016. 
SOUBĚŽNĚ S NIMI ZAČÍNÁ I MEZINÁRODNÍ VELETRH OBALŮ A TISKU EMBAXPRINT.

Foto: archiv BVV
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MENU

VYCHUTNEJTE SI

17.–20. 2. 2016
BRNO - VÝSTAVIŠTĚ

WWW.SALIMA.CZ
Souběžně probíhá 
Mezinárodní veletrh 
obalů a tisku
17.–19. 2. 2016

MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ 

VELETRHY 



ZPRAVODAJ

1 > 201642

POTRAVINY NA TRHU

Český svaz zpracovatelů masa
Po delší přestávce se na SALIMU vrací 

Český svaz zpracovatelů masa, v jehož 

expozici č. 021 v pavilonu A1 bude mít 

zastoupení šest společností zabývají-

cích se zpracováním masa a výrobou 

masných produktů. Jsou to: Masokombi-

nát Plzeň, s.r.o., SKALIČAN a.s., VÁHALA 

a spol. s.r.o., MP Krásno, a.s., STEINEX 

a.s. a ZEMAN, maso-uzeniny, a.s., které 

nabídnou ty nekvalitnější masné výrobky. 

Mezi nimi představí návštěvníkům i 

novinky ze svého výrobního programu, 

které se v nejbližších dnes dostanou na 

český spotřebitelský trh. 

Stejně jako Polsko, má Maďarsko má 
na Salimě ofi ciální zastoupení!
Sousední Maďarsko je již dlouhou dobu 

známé jako potravinová komora Evropy. 

Maso z tradičních, ale přesto moderních 

chovů má vynikající chuť a stejně jako 

maďarské klobásy a salámy jsou vyhle-

dávanými specialitami nejen v Evropě, 

ale i po celém světě. Na ofi ciálním 

stánku Maďarska č. 023 v pavilonu A2 

brněnského výstaviště, se můžete o Ma-

ďarsku nejen dozvědět něco zajímavého, 

ale, a to je důležitější, můžete Maďarsko 

ochutnat všemi smysly! 

Hustá zmrzlina - nejovocnější zmrzlina 
v Čechách
Společnost Polanský David s.r.o. se 

zabývá přípravou a výrobou zmrzlinových 

směsí, které jsou kvalitní a hlavně 

chutné, určené pro výrobu točené zmrz-

liny. Od roku 2014 jsou tyto zmrzlinové 

směsi zavedeny na český trh pod značkou 

HUSTÁ ZMRZLINA, která nabízí 3 úrovně 

složení zmrzlinových směsí, ty neob-

sahují žádné konzervanty ani chemická 

barviva, složení směsí je na přírodní bázi. 

Podíl ovoce je v rozmezí 35-70% 

dle druhu ovocné zmrzliny. Takové množ-

ství nenajdete v žádné jiné zmrzlině. 

V současné době je nabídka zmrzlinových 

směsí HUSTÁ ZMRZLINA v 14 příchutích. 

Zlatá Salima
Již tradičně také Veletrhy Brno vyhlašují 

soutěž o nejlepší exponáty ZLATÁ SALIMA 

u příležitosti konání mezinárodních

 potravinářských veletrhů a veletrhu obalů 

a tisku. Soutěž je určena pro exponáty, 

které jsou vystaveny na mezinárodních 

potravinářských veletrzích SALIMA/

Vinex, MBK, INTECO a EmbaxPrint. 

Vítězné - oceněné exponáty, které vybere 

odborná hodnotitelská komise, budou 

návštěvníkům představeny již v průběhu 

veletrhů.

Packaging Live 2016 - linka, která 
zabalí i pečivo
Právě spojení potravinářských veletrhů 

s veletrhem obalů a tisku EMBAXPRINT 

(17. -19.2.2016) nejlépe demonstruje 

živá balicí linka PACKAGING LIVE 2016. 

Jde v podstatě o zmenšenou továrnu kde 

stroj, který se nachází vždy na začátku 

linky, bude balit pečivo značky Breadway. 

Linka sestává z různých komponentů, 

které dodali stálí partneři i noví dodava-

telé renomovaných technologií. V závěru 

balicí linky se představí stickpack, 

který vyrobí obrandované cukříky s logy 

partnerů pro projektovou kavárnu, ve 

které bude ochutnávka pečiva Breadway 

a dobré kávy. Pro návštěvníky také tra-

dičně proběhne losování o věcné ceny u 

recepce pořádající agentury EQUICom.

Doprovodný program – vyberte si jako 
na rautu
Doprovodný program potravinářských 

veletrhů SALIMA a EMBAXPRINT je 

natolik pestrý, že si v něm každý najde 

to své. Mimo speciálně zaměřené konfe-

rence, jako je Safe Food o balení potravin 

a Konference o nezávadnosti výroby, vás 

mohou zaujmout semináře např. Novela 

zákona o vinohradnictví a vinařství nebo 

Jak na košer potraviny. Oku i nosu laho-

dící bude Cukrářská show Mieczyslawa 

Chojnowského – světového cukrářského 

šampióna nebo Škola Vaření hravě, ve 

které vás děti pozvou na ochutnávku 

toho, co se v kurzech této školy naučily. 

Na veletrhy pohodlně – tramvají nebo 
autem přímo k pavilonům
TRAM – tramvajová zastávka „výstaviště 

- hlavní vstup“ nebo „vstup G2“ nebo 

AUTEM – s parkováním přímo 

u výstavních pavilonů v areálu výstaviště 

na volné ploše A v centru dění!!! 

Na veletrhy mají návštěvníci nově 

možnost vjet a zaparkovat přímo 

v areálu výstaviště na volné ploše A. 

Vjezd vozidel návštěvníků do areálu 

výstaviště bude po celou dobu konání 

veletrhu možný branou č. 4 (mezi hotely 

Voroněž II a Holiday Inn). Odtud zamíří 

návštěvníci ke vstupu do areálu veletrhů 

přes pavilon V. Zde jsou umístěna regis-

trační místa i pokladny pro zakoupení 

a výměnu vstupenek, resp. vstup na 

fi remní pozvánky – pro celou pětici 

veletrhů SALIMA/Vinex-MBK-INTECO-

EMBAXPRINT.

Nepřijít na veletrh SALIMA znamená 
neochutnat! Těšíme se na Vás!

Kompletní doprovodný program, seznam 

vystavovatelů a veškeré informace 

o potravinářských veletrzích SALIMA 

naleznete na: www.salima.cz

Foto: archiv BVV
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KVALITNÍ POTRAVINY SE PŘEDSTAVÍ NA MEZINÁRODNÍM 
POTRAVINÁŘSKÉM VELETRHU SALIMA V BRNĚ
NA VELETRHU SALIMA, KTERÝ PROBĚHNE OD 17. DO 20. ÚNORA 2016, SE ODBORNÉ VEŘEJNOSTI I VŠEM OSTATNÍM 
PŘÍZNIVCŮM KVALITNÍCH POTRAVIN PŘEDSTAVÍ HNED 34 VÝROBCŮ KVALITNÍCH POTRAVIN VE SPOLEČNÉ EXPOZICI ZNAČEK 
KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA. BRNĚNSKÉHO VELETRHU SE V PAVILONU A1 ZÚČASTNÍ 20 PRODUCENTŮ, KTEŘÍ SE MOHOU 
U NĚKTERÉHO ZE SVÝCH VÝROBKŮ POCHLUBIT ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA A 14 VÝROBCŮ, JEJICHŽ PRODUKTY 
NESOU OZNAČENÍ KLASA.

Ochutnat bude možné to nejlepší 
ze všech krajů České republiky 
od následujících výrobců:

Výrobci ocenění značkou KLASA
SVOBODA výroba domácích knedlíků s.r.o., 

KAND s.r.o., Zelenka s.r.o., Masokombinát 

Polička a.s., LINEA NIVNICE, a.s., AGRO 

Brno -Tuřany, a.s., ZÁRUBA FOOD a.s., 

MG servis s.r.o., Cukrovar Vrbátky a.s., 

AGRO Jesenice u Prahy a.s., Schubert 

partner a.s,  Bramborárna Bukovice, s.r.o., 

Lahůdky u Cábů s.r.o., Natura, a.s.

Výrobci ocenění značkou 
Regionální potravina 
Lubomír Janhuba, Monika Sušková, 

TOKO AGRI a.s., Ing. Zbyněk Poštulka - 

Tvarůžková cukrárna, Supremus  s.r.o., 

Horňácká farma s.r.o., Vavřinec Turčín, 

Medovinka, s.r.o., Jitka Šimůnková, 

Lihovar Lžín, spol. s r.o., Nature Notea 

s.r.o, Karamelový sen s. r.o., REGENT 

PLUS Žlutice spol. s r.o., Jeřábkova 

pekárna s.r.o., Radka Maršálková 

Lontrasová, Eurobi, spol. s r.o., Valerie 

Pelikánová, Oldřiška Foffová, Lenka 

Klíčová, Skaličan a.s.

U informačního pultu SZIF se mohou 

zájemci z řad odborné i laické veřejnosti 

dovědět informace o činnosti Fondu 

a především o novinkách a změnách 

v dotačních titulech. Návštěvníci mohou 

konzultovat se zaměstnanci SZIF aktuální 

strukturu podpor v rámci nové podoby 

Společné zemědělské politiky pro období 

2015 – 2020, nebo si budou moci vybrat po-

třebné informace či údaje z bohaté nabídky 

informačních materiálů a přehledů. Foto: archiv SZIF
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Foto: poľnoinfo.sk  

MINISTERSKÁ KONCEPCIA AGROSEKTORA 
NEPRINIESLA ROZVOJ
V PRVEJ DEKÁDE MARCA SA NA SLOVENSKU USKUTOČNIA PARLAMENTNÉ VOĽBY, KTORÝMI SA ZAVŔŠI AJ FUNKČNÉ OBDOBIE 
ĽUBOMÍRA JAHNÁTKA, MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA. VO FUNKCII BOL OD ROKU 2012, KEĎ STRANA SMER – 
SOCIÁLNA DEMOKRACIA PO VYHRATÝCH PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH ZOSTAVILA VLÁDU BEZ ĎALŠIEHO KOALIČNÉHO PARTNERA. 

Ľubomír Jahnátek bol v rokoch 2006 

-2010 ministrom hospodárstva. Po 

menovaní do chlebového odvetvia sa 

vo svojich vystúpeniach netajil tým, že 

na danú problematiku nie je odborník. 

Hovoril o sebe najmä ako o manažérovi, 

ktorí má Slovensko posunúť k stratenej 

potravinovej sebestačnosti. Ako jeden 

z najzásadnejších nedostatkov pova-

žoval, že v rezorte neexistuje koncepcia 

jeho smerovania. 

V máji 2013 predstavil verziu strednodo-

bej koncepcie do roku 2020, ktorú už 

vtedy mnohé osobnosti agrárneho 

života podrobili kritike. Vyčítali jej 

absenciu otázky spracovania, obchodu, 

alebo chýbajúce medzirezortné vzťahy 

s ostatnými ministerstvami, ktorých 

intenzívnejšie rozvíjanie sa ponúkalo 

počas vlády jednej strany. Po takmer 

troch rokoch môžeme konštatovať, že 

napĺňanie cieľov Koncepcie nenastalo 

a v mnohých oblastiach sa kríza 

v rezorte ešte výraznejšie prehĺbila. 

“Koncepcia si stanovila tri hlavne ciele - 

zvýšenie produkčnej výkonnosti 

v nosných poľnohospodárskych komodi-

tách na úroveň 80 % súčasnej spotreby 

obyvateľstva na Slovensku, zabezpečenie 

trvalo udržateľného obhospodarovania 

lesov a posledným je rozvoj vidieka 

a zlepšovanie životných podmienok 

a zamestnanosti vidieckeho obyva-

teľstva, predovšetkým prostredníctvom 

podpory sektorov, ktoré sú potenciálny-

mi zdrojmi zamestnanosti,” povedal 

v máji 2013 minister Ľubomír Jahnátek.

Koncepcia uverejnená na webovej 

stránke rezortného ministerstva uvádza 

aj nábehové krivky rozvoja vybraných 

oblastí poľnohospodárskej prvovýroby 

v jednotlivých rokoch, až do cieľového 

roku 2020.

Ošípané 
„Prognóza vývoja počtu ošípaných 

a prasníc do roku 2020 je založená na 

priemernom raste počtu prasníc o cca 

7,4 % ročne a súčasnom priemernom 

raste ich reprodukčnej úžitkovosti 

na úrovni 6,6 % ročne. Cieľový stav 

v počte ošípaných predstavuje 91,76 % 

z úrovne ich počtu v roku 2002,“ 

uvádza Koncepcia z roku 2013.  

Podľa Štatistického úrad SR dosiahol 

počet prasníc v roku 2012 takmer 

40 tisíc. Od tohto obdobia mierne 

klesá (rok 2013 – 40 500 a rok 2014 – 

40 100). Ku koncu júna 2015 sa podľa 

novembrovej správy TASR na Slovensku 

chovalo len približne 39 tisíc prasníc. 

„Stavy prasníc sa aj naďalej postupne 

znižujú, a to tempom približne o 300 až 

500 kusov počas polroka,“ informovala 

v novembri 2015 hovorkyňa Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory. Podľa nábehových kriviek Kon-

cepcie mali stavy prasníc v roku 2013 

stúpnuť na 42 tisíc kusov, v roku 2014 

na 45 tisíc a v roku 2015 dokonca 

na 46,5 tisíca kusov.

Hydina
„Prognóza vývoja počtu hydiny do roku 

2020 je založená na priemernom raste 

počtu hydiny o cca 3,6 % ročne. Cieľový 

stav v počte hydiny predstavuje 119,56 % 

z úrovne ich počtu v roku 2002,“ uvádza 

rezortná Koncepcia. Štatistický úrad SR 

informuje, že v roku 2012 dosiahol počet 

kusov hydiny k 31.12.2012 11,85 milióna 

kusov. O rok neskôr bol tento počet 

takmer 11 miliónov kusov a na konci 

roka 2013 na úrovni 12,5 milióna kusov.

Koncepcia počítala v roku 2015 so 

stavom na úrovni 14,3 milióna kusov. 

Aj napriek nenapĺňaniu cieľového stavu 

sa pri tejto kategórii zdá zarážajúcejšia 

skôr metodika. Poukazovať na stav 

zvierat nemá výpovednú hodnotu, keďže 

chov hydiny je krátkodobá záležitosť a za 

rok sa otočí niekoľko turnusov. Z tohto 

dôvodu vedieť, že k určitému dňu sa 

u nás chovajú približne dva kusy hydiny 

na obyvateľa, je štatistický nezmysel.

Zemiaky
Zvýšením zberových plôch zemiakov 

o 743 hektárov a zachovaním súčasnej 

hektárovej výnosnosti na úrovni 20,9 t/ha

predpokladáme dodatočné zvýšenie 

produkcie zemiakov o 12 560 t. Prognó-

za vývoja zberových plôch a produkcie 

zemiakov do roku 2020 je založená na 

priemernom raste zberových plôch o cca 

4 % ročne.“ uvádza Koncepcia z roku 

2013. Štatistický úrad uvádza, že v roku 

2011 dosahovali výmery zemiakov 

10 380 hektárov, v roku 2012 to bolo 

8930, v roku 2013 mierny nárast na 8980 

a v roku 2014 tesne nad 9100 hektárov.

Koncepcia rozvoja poľnohospo-

dárstva hovorila v hospodárskom roku 

2014/2015 o výmere pestovania zemia-

kov na úrovni 10 tisíc hektárov. „Pesto-

vateľské výmery zemiakov v roku 2015 

klesli o 12 percent, oproti roku 2014,“ 

informovala v decembri 2015 správa 

TASR podľa podkladov MPRV SR.

Hovädzí dobytok
Z hľadiska komoditného členenia sú 

nábehové krivky uvedené ešte pri ovocí 

a zelenine. Pri chove hovädzieho dobytka 

je uvedené, že je potrebné sa pripraviť 

na odstránenie mliečnych kvót. Napriek 

tomu, stavy dojníc na Slovensku klesajú. 

Pokiaľ v roku vstupu Slovenska do 

Európskej únie dosahovali stavy dojníc 

207 tisíc kusov, v roku 2012 – 152 tisíc 

kusov, v roku 2013 – 147 tisíc kusov, 

v roku 2014 – 146 tisíc kusov, tak odhad 

Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka 

hovorí, že v roku 2015 klesli počtu dojníc 

na 142 tisíc kusov.

Juraj Huba,

webový portál poľnoinfo.sk 
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POTRAVINY NA TRHU

ZA RŮSTEM ODBYTU PRODUKCE A OBLIBY TUZEMSKÝCH VÍN STOJÍ 
DLOUHODOBÁ PROPAGACE A POPULARIZACE UMÍRNĚNÉ KONZUMACE 

VÍNA PROSTŘEDNICTVÍM ŠIROKÝCH AKTIVIT, VČETNĚ SOUTĚŽÍ 
SALÓNU VÍN ČESKÉ REPUBLIKY. 

ABSOLUTNÍM ŠAMPIONEM ČESKÉ REPUBLIKY 
SE POPRVÉ STALO ČERVENÉ VÍNO 
VALTICE – ŠAMPIONEM, TEDY NEJLEPŠÍM VÍNEM ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016, SE STAL MERLOT, VÝBĚR Z HROZNŮ 
2012, BARRIQUE VINAŘSTVÍ CHATEAU VALTICE – VINNÉ SKLEPY VALTICE.  VYHLÁSILI TO ZÁSTUPCI NÁRODNÍHO VINAŘSKÉHO 
CENTRA, SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY A HODNOTÍCÍ KOMISE 8. PROSINCE 2015 VE VALTICÍCH SPOLEČNĚ S VÝSLEDKY 
NEJVĚTŠÍ NÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN 2016 - SALONU VÍN.

„Vinařství CHÂTEAU VALTICE již několik 

let intenzívně a pečlivě pracuje na výrobě 

červených vín s cílem zbořit mýtus, že 

na Moravě nelze vyrobit kvalitní červené 

víno. Pracujeme s technologií výroby čer-

vených vín používáním různých typů sudů, 

a tak je pro nás ctí, že je CHÂTEAU VAL-

TICE vyhlášené dobrými červenými víny,“ 

těší úspěch ředitele Marka Šťastného. 

Šampion Salonu vín uspěl v konkurenci 

1423 moravských a českých vín od 215 

vinařů přihlášených do soutěže. Šampion 

se stal zároveň vítězem kategorie 

červených suchých a polosuchých vín.

„Vítězný Merlot je víno s nádhernou 

tmavě granátovou barvou. Díky ležení na 

barrique sudech jsou ve vůni cítit tóny 

vanilky, tmavého ovoce, dřeva a lehce 

i kávy. V chuti je víno harmonické, plné 

s výraznou tříslovinou,“ popsal Šampiona 

enolog soutěže Marek Babisz a dodal: 

„Jsem rád, že se letošním Šampionem 

stalo právě červené víno, které, doufám, 

pomůže přitáhnout k vynikajícím 

moravským červeným vínům zaslouženou 

pozornost.“ Kompletní složení Salonu 

vín bude oznámeno v průběhu ledna. 

Slavnostní vyhlášení a otevření nového 

ročníku degustační expozice Salonu vín, 

která sídlí na zámku ve Valticích, 

proběhne na konci ledna. Záštitu nad 

Salonem vín – národní soutěží vín 

2016 opět převzal prezident České 

republiky Miloš Zeman a ministr země-

dělství Marian Jurečka.„Letos jsme 

v Salonu vín přivítali o více než 20 procent 

návštěvníků více než v předchozím roce 

a předpokládáme, 

že i v roce 2016 počet návštěvníků 

překoná hranici 20 000 lidí,“ přeje si 

ředitel Národního vinařského centra, 

Pavel Krška.

Systém Salonu vín - národní soutěže vín
Celý systém hodnocení vín se skládá 

z několika stupňů. Pět základních soutěží 

pod názvem Národní soutěž vín probíhá 

v jednotlivých vinařských podoblastech 

(velkopavlovické, mikulovské, slovácké, 

znojemské) a ve vinařské oblasti Čechy, 

odkud se vína mohou nominovat do 

prvního, už celostátního kola soutěže. 

Pro nominaci do prvního kola Salonu 

vín – národní soutěže vín byla stanovena 

minimální bodová hranice pro kategorie 

A, D, E, G 80 bodů, pro kategorie 

B a F 82 bodů a pro kategorii C 84 bodů.

Z jednotlivých nominačních kol všech

čtyř vinařských podoblastí na Moravě 

a z oblasti Čechy se sestaví účastníci 

1. kola soutěže, které přímo vede k titulu 

Salon vín, proto už také nese označení 

Salon vín - národní soutěž vín. Tato vína 

jsou hodnocena v listopadu a postupuje 

z nich do 2. fi nálového kola 200 vín. 

Prosincové fi nálové kolo rozhoduje 

o vítězi (Šampionu) celé soutěže, vítězích 

jednotlivých kategorií, nejlepší kolekci 

přihlášených vín a o udělení prestižního 

titulu Salon vín ČR stovce nejlepších vín. 

Podmínkou zisku titulu Salon vín ČR je 

ocenění minimálně 80 body.

Novinky Salonu vín pro rok 2016
Expozice nového ročníku Salonu vín 

bude v podzemí valtického zámku 

otevřena o měsíc dříve, tedy na konci 

ledna 2016. Nově budou také udělovány 

stříbrné medaile vínům, která 

postoupila do druhého kola soutěže 

a obdržela minimálně 83 bodů. 

Bude zavedena divoká karta 

a dojde k posílení laboratorní analytické 

kontroly vín. Národní soutěž vín pořádá 

Národní vinařské centrum, o.p.s. pod 

odbornou garancí Svazu vinařů ČR a pod 

záštitou prezidenta České republiky.

Dagmar Sedláčková

BLÍŽE K ORGANIZACI A NABÍDCE SALONU VÍN 
ČESKÉ REPUBLIKY
Salon vín – národní soutěž vín ČR je fi nální soutěží systému Národní soutěže 

vín. V jejím rámci je každý rok vybráno nejlepší víno s titulem „Šampion“, dále 

„Vítězové kategorií“ a „Nejlepší kolekce“. Sto nejlepších je oceněno zlatou 

medailí Salonu vín ČR. Na vlastní soutěž navazuje celoročně otevřený veřejný 

degustační Salon vín – expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních 

prostorách státního zámku ve Valticích. 

Hodnocení je prováděno 100 bodovým systémem podle mezinárodních 

standardů. K tomu, aby hodnocení vín proběhlo na vysoké profesionální úrovni, 

jsou vybíráni degustátoři podle svých znalostí, zkušeností a schopnosti dokonale 

senzoricky hodnotit a rozlišovat víno. Nominovaní degustátoři pochází z řad 

vinařských technologů, sommelierů, obchodníků s vínem, vinařských novinářů 

a pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce a museli projít 

řádným proškolením a složením zkoušek podle standardu mezinárodních 

norem. Národní vinařské centrum se také jako jediná organizace u nás zabývá 

systematickým proškolováním a vyhodnocováním degustátorů.

Po vybrání kolekce Salonu vín jsou tato vína nakoupena v množství uvedeném 

ve statutu a uložena ve sklepních prostorách Národního vinařského centra. 

Zde jsou k dispozici veřejnosti, která má možnost ochutnat kterékoliv ze zde 

uložených vín. Vína uložená v degustačním Salonu vín jsou určena ke vzdělávání 

návštěvníků o víně a propagaci a podpoře našeho vinařství tím, že široká 

veřejnost, včetně zahraničních návštěvníků, má možnost naše nejlepší vína 

ochutnat na jednom místě a v důstojných podmínkách a zároveň se dozvědět 

všechny podstatné informace o každém víně a vinařích, jejichž vína budou 

v Salonu vín České republiky zastoupena.

Každé víno má svůj prezentační box, ve kterém jsou lahve uskladněny. 

Zároveň je na boxu kompletní popis vína, včetně analytických údajů, 

senzorické charakteristiky a také profi lu mohutnosti a struktury vínan 

a aromatického profi lu. Takto uložená vína je možno i zakoupit, ovšem pouze 

počet lahví je omezen a zejména ke konci sezóny může být prodej některých vín 

snížen z důvodu zachování dostupnosti pro degustaci.

Součástí sklepních prostor Salonu vín je také naučná expozice o našem vinařství 

a vinařských oblastech, Síň slávy vinařství ČR a také recepce s prodejnou 

dárkových obalů na lahve, vinařské literatury, degustačních skleniček, 

sommelierských potřeb, pochutin k vínu, atd.

Ředitel Chateau Valtice Marek Šťastný s vítězým Merlotem. Foto: Dagmar Sedláčková
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STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL 
JE MODERNÍ ŠKOLOU S BOHATOU TRADICÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL VZNIKLA V ROCE 2011 SPLYNUTÍM DVOU TRADIČNÍCH ŠKOL 
VE MĚSTĚ A TO STŘEDNÍ ŠKOLY ZAHRADNICKÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY TECHNICKÉ 
V LITOMYŠLI. V SOUČASNÉ DOBĚ ŠKOLA NABÍZÍ TŘI HLAVNÍ SMĚRY STUDIA, A TO JAK V MATURITNÍCH OBORECH, 
TAK OBORECH VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM.

Zemědělské a technické vzdělávání
Maturitní obor Mechanizace a služby je 
vyučován ve čtyřech zaměřeních:
1. Provoz mechanizace a služby – je 

tradičním oborem dřívější „zemědělské 

a technické školy“ se zaměřením na 

vzdělávání budoucích techniků v země-

dělských provozech, farmářů, prodejců 

a opravářů zemědělských strojů.

2. Dopravní a servisní služby – zaměření 

připravující odborníky do dopravních 

fi rem a provozů, zabývá se zejmé-

na servisem a opravami dopravní 

techniky a podnikání na úseku silniční 

dopravy. 

3. Výpočetní technika a automatizace 

– vzdělávání zaměřené na moderní 

trendy v elektrotechnice a výpočetní 

technice; žáci získávají vědomosti 

a dovednosti v programování a práci 

s počítačovými sítěmi, v obsluze 

a řízení elektronických a automa-

tizovaných zařízeních a v práci s CNC 

obráběcími stroji.

4. Logistika a administrativa dopravy 

– zaměření požadované zejména 

v dopravních fi rmách, logistických 

centrech a technické administrativě; 

vhodné též pro dívky.

Učební obor vzdělání Opravář (země-
dělských/lesnických) strojů je zaměřen 

zejména na zemědělskou, lesnickou 

a dopravní mechanizaci. Absolvent získá 

výuční list. K výuce technických oborů 

slouží rozsáhlé nově zrekonstruované 

provozní dílny, diagnostika vozidel, 

školní autoškola s výukou k získání 

řidičských průkazů na osobní i nákladní 

automobily a traktory, svářečské dílny, 

klempírna, truhlárna, hala obrábění 

kovů. Žáci se naučí používat moderní 

počítačové aplikace Auto CAD, ovládají 

CNC stroje, 3D tiskárnu, řezací 

a gravírovací laser. Rozsáhlá odborná 

praxe probíhá v českých i zahraničních 

fi rmách. Dlouholetá výměnná praxe 

probíhá především se střední školou 

OC Aventus Apeldoorn v Nizozemsku 

(třítýdenní praxe) a s polskou zeměděl-

sko-technickou školou v Ostrzeszowě 

(dvoutýdenní praxe). O absolventy 

technických oborů je na pracovním trhu 

obrovský zájem. Poskytnuté vzdělání 

jim samozřejmě též otevírá možnosti 

studovat dál na vysokých školách.

Zahradnické vzdělávání
Zahradnické vzdělání je poskytováno jak 

v maturitních oborech, kde je základní 

směr Zahradnictví, tak v oborech 

s výučním listem, zde pak jde o zamě-

ření Zahradník a Zahradnické práce. 

Obory se člení na tři hlavní zaměření:
1. Floristika, fl oristický design – žáci 

tvoří fl oristická aranžmá, navrhují

interiérovou výzdobu, vytváří 

komplexní květinovou výzdobu na 

významných akcích (Ples v opeře, 

české i zahraniční ambasády při pří-

ležitostech státních svátků). Účastní 

se řady výstav a soutěží nejen v rámci 

České republiky, ale i v zahraničí. 

Zahraniční praxe probíhají zejména 

partnerských školách s dlouholetou 

spoluprací (Crodo a Arona v Itálii,  

Beaune la Rolande a Amboise ve 

Francii).

2. Zahradní architektura, zahradní 

design – v rámci tohoto zaměření 

se žáci zabývají navrhováním zahrad 

a jejich realizací. V posledním roce 

patří mezi hlavní projekty návrh 

a realizace obnovy zahrad 

Bukvojského paláce v Praze 

(Velvyslanectví Francouzské republiky) 

a návrhy zahradních výsadeb 

v obcích v partnerském regionu 

Piemonte v Itálii. Žáci dosahují vynika-

jících úspěchů v soutěži 

Lipová ratolest, pořádané Svazem 

zakládání a údržby zeleně. Již pošesté 

v řadě se žáci školy umístili na 

stupních vítězů.

3. Produkční zahradnictví – obor 

zaměřený zejména na zelinářskou 

a ovocnářskou výrobu a pěstování 

sbírkových rostlin. 

Rovněž centrum zahradnických oborů 

prošlo v posledních letech rozsáhlou 

rekonstrukcí budov a odborných dílen. 

Nově vznikla budova fl oristických dílen. 

Zároveň byla dokončena studie rekon-

strukce ateliérů pro výuku zahradní 

architektury. V současné době probíhá 

výstavba meristémové množárny.

V letošním roce byla škola jako jediná 

střední škola oceněna Zahradnickou 

fakultou Mendelovy univerzity v Brně 

za rozvoj zahradnických oborů. Systém 

studia je budován v souladu s koncepcí 

výuky zahradnických oborů této vysoké 

školy, včetně uměleckého oboru Vý-

stavnictví a scénická tvorba se zamě-

řením na fl oristický a zahradní design.

Chovatelské vzdělávání
Nejmladším oborem, který je ve škole 

vyučován, je maturitní obor vzdělání 

Chovatel cizokrajných zvířat. Chovatel-

ství se však vyučuje i ve specializacích 

oborů s výučním listem. Hlavní myš-

lenkou vzniku tohoto oboru ve Střední 

škole zahradnické a technické Lito-

myšl, bylo přispět k udržení vzácných 

a vymírajících druhů zvířat a k jejich 

rozmnožování v prostředí, které se co 

nejvíce blíží místu původu jednotlivých 

druhů. Také v tomto oboru vzdělání patří 

škola k průkopníkům nových trendů. 

K výuce slouží nově vybudované odborné 

učebny pro chovy akvarijních a terarijních 

zvířat a chovy horských druhů s pokle-

sem nočních teplot. V příštím roce bude 

zázemí rozšířeno o biologickou laboratoř 

a voliéry pro chov ptáků a savců.

V současné době patří škola mezi 

nejmoderněji vybavené střední školy 

v Pardubickém kraji. Chloubou školy 

jsou moderní odborné dílny, které 

umožňují kvalitní výuku praktického vy-

učování. Jejím výrazným kladem je také 

kvalita a odborná kvalifi kace pedagogů.

Kvalita výuky a moderní vybavení školy 

se každoročně odráží v zájmu žáků 

základních škol o studium. O absolventy 

školy je značný zájem na trhu práce 

a vysoký počet absolventů je také přijí-

mán ke studiu na vysokých školách. 

Ing. Ivo Jiránek, ředitel

Střední škola zahradnická a technická 

Litomyšl, T. G. Masaryka 659, www.szat.cz

Foto: archiv SŠZaT
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ŠETŘENÍ POTŘEBY PRACOVNÍ 
SÍLY V ZEMĚDĚLSTVÍ
OD DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ PROŠLO ZEMĚDĚLSTVÍ CELOU ŘADOU VÝRAZNÝCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN, 
KTERÉ SE PROJEVILY NEJEN NOVÝMI TECHNOLOGIEMI A TECHNIKOU, ALE HLAVNĚ JEDNOU NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKOU, 
A TOU JE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ POČTU PRACOVNÍCH SIL, KTERÉ PŮSOBÍ V RESORTU. 

Nedostatek je způsoben nejen tím, 

že řada zaměstnanců odchází do důcho-

du, ale také nižším zájmem mladé 

generace učňů, středoškoláků a absol-

ventů vysokých škol, kteří by se o práci 

v resortu ucházeli. Tento fakt pociťujeme 

jako tzv. generační obměnu. Agrární 

komora ČR již několik let z informací 

zaměstnavatelů předpovídá nepříznivou 

situaci v počtu zaměstnanců ve fi rmách, 

a to jak v celkových počtech, tak i v po-

čtech lidí v různých pracovních pozicích.

Na základě tohoto vývoje se Agrární 

komora České republiky rozhodla 

v rámci okresů a regionů navázat 

na starší šetření, kterým by se zjistil 

aktuální stav k prosinci roku 2015,

k prosinci roku 2016, a zároveň by se 

predikoval výhledový stav k prosinci roku 

2020 (viz tab. č. 1). 

Dle šetření po jednotlivých krajích jsme 

zjistili, že predikovaná potřeba pracovní 

síly v zemědělských podnicích bude vý-

razně stoupat. Zároveň tato čísla ukazují, 

že již nyní počáteční vzdělávání neprodu-

kuje dostatek kvalitní pracovní síly. 

Tento stav se bude v horizontu pěti let 

výrazně zhoršovat a zemědělství se 

bude potýkat se značným nedostatkem 

pracovní síly zvláště v některých 

povoláních (viz tab. č. 2). Šetření ukazuje 

řadu zajímavých skutečností, které 

můžeme v rámci tohoto průzkumu 

předpokládat a sledovat, které se stanou 

trendem na pracovním trhu v resortu 

zemědělství v následujících letech.

Ze statistických dat vyplývá, že do 

1. ročníků zemědělských oborů 

nastupuje v průměru 5 400 žáků. Ve 

3. ročníku jich však je již pouhých 4 530. 

Ve 4. ročníku (tedy maturitní obory) jich 

zbývá 1 790. Z čísel je patrný výrazný 

úbytek žáků mezi 1. - 3. ročníkem, a to 

ve výši 19 %, který odráží realitu dnešní 

doby i hledání optimálního zaměření 

vzdělání mladých. Celkem tedy je, ve 

všech ročnících a oborech denní formy 

zemědělského vzdělávání, 16 550 žáků. 

S jinými formami studia, jako je zkrá-

cené, odborné, nástavbové, VOŠ, což je 

celkem 800 žáků a s veterinárními obory, 

zahrnujících 1 890 žáků se dostáváme ve 

všech ročnících a formách vzdělávání 

k celkovému počtu 19 240 žáků země-

dělského a veterinárního zaměření.

Někteří absolventi maturitních zeměděl-

ských oborů vzdělání nepřechází na trh 

práce okamžitě, ale pokračují ve studiu 

na vyšších odborných nebo častěji na 

vysokých školách. Z absolventů země-

dělských maturitních oborů kategorie 

M jich je přijato do terciárního vzdě-

lávání 58 %. Většina z nich pokračuje ve 

vysokoškolském studiu zemědělských, 

ekonomických či pedagogických a ekolo-

gických programů. V prvních dvou letech 

však vysokoškolské studium ukončí 

přibližně 25 % absolventů zemědělských 

oborů kategorie M. Obecně lze říci, že 

maturanti ze skupiny oborů Zemědělství 

a lesnictví se do terciárního vzdělávání 

hlásí mnohem méně než absolventi 

jiných zaměření. Takže na trh práce 

ihned po škole přechází přibližně 42 % 

absolventů maturitních zemědělských 

oborů kategorie M. Toto šetření bychom 

chtěli opakovat pravidelně každým 

rokem. Ze získaných dat udržovat 

číselnou řadu, ze které by se dal 

sledovat vývoj pracovní síly 

v návaznosti na stav v zemědělském 

vzdělávání a zaměstnanosti.

Ing. Jaroslava Nekvasilová, AK ČR 

Foto: archiv AK ČR

Kraj Celkový počet zaměstnanců 
v kraji 

Potřeba 
2015

Potřeba 
2015

Potřeba 
2015

Jihočeský 15800 414 696 1023

Jihomoravský 15300 36 247 545

Královéhradecký 10400 215 663 1268

Moravskoslezský 11100 37 336 1414

Olomoucký 9000 212 456 848

Vysočina 15800 192 960 2064

Zlínský 6400 63 133 280

Středočeský 15700 476 616 1206

Pardubický  11600 93 420 1059

Plzeňský 11400 283 1044 2064

Odhad za zbývající kraje 14500 661 1124 2317

Celkem v ČR 137000 2682 6695 14088

Název pozice Stupeň 
vzdělání

Podíl profese na celkovém 
počtu poptávaných v %

Počet poptávek na 
danou profesi

Specialista agronom VŠ 6 1408

Specialista zootechnik VŠ 4 939

Specialista ekonom VŠ 3 704

Specialista mechanizátor VŠ 1 235

Technik agronom SŠ 6 1408 

Technik zootechnik SŠ 3 704

Technik mechanizátor SŠ 2 470

Administrativa SŠ 5 1173

Ošetřovatel zvířat  SOU 22 5162

Traktorista SOU 31 7274

Zemědělský dělník ZŠ 13 3050

Ostatní  4 939

Tab. 1 - Výsledky šetření potřeby pracovní síly v jednotlivých 
letech podle šetření k prosinci 2015

Tab. 2 - Podíl jednotlivých povolání na celkovém počtu
poptávaných povolání vyjádřeno v % a celkový počet
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ZELENÝ TÝDEN SLAVIL DEVADESÁTINY
BERLÍNSKÝ POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH GRÜNE WOCHE ASI NETŘEBA PŘÍLIŠ PŘEDSTAVOVAT. VE DRUHÉ POLOVINĚ LEDNA 
SE TATO PŘEHLÍDKA POTRAVIN A NÁRODNÍCH KUCHYNÍ PRAKTICKY ZE VŠECH KONTINENTŮ KONALA JIŽ PODEVADESÁTÉ, 
COŽ JE NEPOCHYBNĚ ÚCTYHODNÉ ČÍSLO. PARTNEREM LETOŠNÍHO ROČNÍKU GRÜNE WOCHE BYLO MAROKO JAKO VŮBEC 
PRVNÍ PARTNERSKÁ ZEMĚ Z AFRICKÉHO KONTINENTU.

Naopak svůj tradiční obrovský pavilon 2a 

letos neobsadilo Rusko, které se spoko-

jilo jen s jedním stánkem propagujícím 

vodku. Sankce EU-Rusko tak dostihly 

i tento veletrh.

Poklad jménem arganový olej
Marocké království se prezentovalo 

samozřejmě svými nejznámějšími 

a nejdůležitějšími produkty – olivovým 

olejem, sušenými fíky a jiným ovocem, ale 

především arganovým olejem. Arganový 

olej se vyrábí z plodů stromu Argania 

spinosa neboli argánie trnitá, který roste 

pouze v jihozápadní části Maroka. I proto 

se arganový olej často nazývá také „maro-

ckým zlatem.“ Různé odrůdy argánie kdy-

si rostly po celé severní Africe, nyní jsou 

ale ohrožené a pod ochranou UNESCO.  

Plody argánie jsou stále ještě tradičním 

postupem vytloukány na kamenných 

mlýncích berberskými ženami. Na jeden 

litr arganového oleje je potřeba až 30 kg 

plodů argánie, což odpovídá zhruba 

4-5 stromům. V této souvislosti je třeba 

podotknout, že právě na lidskou práci 

náročná výroba arganového oleje přinesla 

de facto emancipaci ženám

v berberských vesnicích. Díky nutnosti 

zpracovávat plody argánie začaly vznikat 

tzv. ženská družstva, díky nimž se zapojila 

do práce řada žen, které si tak vydělávají 

na svoji vlastní obživu. 

Existují  dva druhy arganového oleje, po-

travinářský a kosmetický. Potravinářský 

olej má tmavou barvu a výraznější aroma.

V kosmetickém průmyslu je arganový olej 

využíván pro vysoké procento účinných 

látek (tokoferoly, karoten, esenciální 

mastné kyseliny vitamín A, E a F). Navíc 

je arganový olej používán při léčbě 

kožních onemocněních, ekzémech, 

akné, popáleninách.

Ich liebe rot
Slogan „Miluji červenou“ se netýká ob-

líbené barvy oblečení, ani expresivního 

nadšení malinovkou, jak by se mohlo na 

první pohled zdát, ale jahod. Pod tímto 

názvem se skrývá propagační kampaň 

spolufi nancovaná Evropskou komisí a 

španělskou vládou, která má za cíl pod-

pořit konzumaci evropských, potažmo 

samozřejmě hlavně španělských jahod. 

Není divu, ruské embargo na dovoz 

ovoce stále pokračuje a podíváme-li se 

například do supermarketů v České 

republice, pak tam prodávané jahody 

zhusta pocházejí z Egypta či jiných 

severoafrických zemí, ale rozhodně ne 

z Evropy. Doufejme tedy, že i tato 

kampaň pomůže evropským, a tedy 

i českým jahodám na pulty našich – 

evropských a českých – obchodů

Domácí je nejlepší
Ačkoliv je Grüne Woche skutečně 

přehlídkou potravin z celého světa, 

jako červená nit se celou akcí vinula 

podpora spotřeby domácích potravin 

a zaměření na tradiční národní kuchyni. 

Ať už se jednalo například o prezentaci 

německého mysliveckého svazu, který 

ve své expozici nabídl nejen „naučnou 

stezku“ se zvířenou a rostlinstvem 

typickým pro německou krajinu, ale 

především rozsáhlou propagací zvěřiny, 

včetně vysvětlení benefi tů její konzuma-

ce, řady receptů i praktických rad pro její 

úpravu. Nebo prezentaci holandského 

zelinářství, které se ve snaze vyjít spo-

třebiteli co nejvíce vstříc, zaměřuje 

na pěstování zeleniny ve velikosti, 

s nadsázkou řečeno, jakýchsi jednohubek.

Tedy v takové velikosti, aby pro její úpravu 

spotřebitel nepotřeboval, podobně jako 

například u cherry rajčat, žádné kuchyň-

Česká expozice v podobě jihočeské chalupy zvala na české speciality i regionální 

výrobky. Foto: archiv AK ČR

V české expozici si s cimbálkou zahrál na housle i ministr Marian Jurečka.  

Foto: archiv AK ČR

Nizozemské expozici dominovaliy jako obvykle stavby a kompozice z květin - tato byla 

věnována gerberám. Foto: archiv AK ČR



49

ZPRAVODAJ

1 > 2016

ZAHRANIČÍ

Zpravodaj AGRObase vydává: Agrární komora ČR, Blanická 3, 772 00 Olomouc. Úřad AK ČR Praha: Počernická 272/96, 

108 00 Praha 10 – Malešice. IČ: 47674868, DIČ CZ47674768. tel.: 296 411 180, e-mail: sekretariat@akcr.cz

Zástupci AK ČR: Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident; Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident, 

Ing. Bohumil Belada, viceprezident, Ing. Martin Fantyš, tajemník. 

Redakce: Ing. Jiří Felčárek a Ing. Dana Večeřová. Grafi cký design: Tomáš Neubauer. Fotografi e: archiv AK ČR a uvedení autoři. Uzávěrka čísla: 30. ledna 2016. 

Tisk: Triangl, a.s. Povoleno MK ČR E 6204. NEPRODEJNÉ. Příští číslo vyjde: 1. dubna 2016.

Z P R A V O D A J

NÁŠ AGROREZORT OPÄŤ ZAHANBIL SLOVENSKO
SLOVENSKO SA OPÄŤ NEPREZENTOVALO NA NAJVÝZNAMNEJŠEJ PREHLIADKE SVETOVÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA 
A POTRAVINÁRSTVA, KTORÁ SA KONALA V PRIEBEHU JANUÁRA V BERLÍNE. NA AKTUÁLNOM ROČNÍKU GRÜNE WOCHE 
VYSTAVOVALO 1660 VYSTAVOVATEĽOV ZO 65 ŠTÁTOV.

Ofi ciálne expozície poukazujú na poľ-

nohospodárstvo a potravinárstvo dvadsi-

atichdeviatich zväčša európskych štátov. 

Národné expozície pre svojich producen-

tov zriadili aj mnohé nám geografi cky 

a historicky podobné krajiny ako Litva, 

Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, 

alebo Česká republika.

„Závažným argumentom pre neúčasť 

slovenských potravinárov na tejto vý-

stave je aj fakt, že nevedia presadiť svoje 

výrobky na nemeckom trhu v maloob-

chodnom predaji, a teda jednorazová 

prezentácia na veľtrhu nemá pre nich 

význam,“ informuje vo svojom stanovis-

ku pre portál poľnoinfo.sk Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Grüne Woche je výstavou s 90 ročnou 

históriou, ktorej odhadovaná návštevnosť 

je štyristotisíc ľudí a účasť prisľúbilo aj 

70 ministrov pôdohospodárstva. Súčas-

ťou veľtrhu sú desiatky sprievodných po-

dujatí zameraných na odbornú verejnosť, 

kde v rámci politických fór docháda ku 

kreovaniu agrárnej politiky.

„Odhliadnuc od výpravného imidžu 

má táto výstava  predovšetkým 

predajný a bufetový charakter  

a nemá zmysel sa prezentovať národným 

stánkom bez aktívnej účasti samotných 

výrobcov, “ informuje slovenský 

agrorezort.Na veľtrhu sa neprezentuje-

me už niekoľko rokov. Nebolo to 

ale vždy tak. Už rok po rozdelení

federácie, vystavovalo Slovensko na 

Grüne Woche prvý raz.

Juraj Huba, pol‘noinfo.sk

Táto expozícia nie je slovenská, ale poľská, propagujúca poľské korbáčiky, oštiepky 

a parenice. Je otázka, na ktorú stranu sa po takejte prezentácii pripojí Európska 

komisia v otázke chráneného označenia pôvodu uvedených výrobkov, o ktoré majú 

záujem obidve krajiny. Foto: archiv AK ČR

ské potřeby. Ostatně tradiční regionální 

potraviny představila i česká expozice MZe 

a SZIF, kde mohli návštěvníci veletrhu 

ochutnat nejen pivo z regionálních pivovarů 

a destiláty z produkce společnosti Rudolf 

Jelínek, ale také například sušené maso 

společnosti Indiana, vynikající regionální 

marmelády od společnosti Supremus, žitný 

chléb z Koláčkovy pekárny, nebo sladké 

dobroty z Cukrářství u Beránků.

Kam míří potravinářský průmysl?
Vycházíme-li při odpovědi na tuto otáz-

ku z toho, co bylo k vidění letos 

v lednu v Berlíně, pak míří jednoznačně 

zpět ke kořenům. K tradičním surovinám, 

tradičnímu zpracování, tradičním recep-

tům. V souvislosti s tím se samozřejmě 

objevuje také otázka trvale udržitelného 

zemědělství. Už dnes je více než jasné, 

že je potřeba najít rozumný kompromis 

mezi podmínkami skutečně intenzivního 

zemědělství a dobrými životními pod-

mínkami zvířat a správnou zemědělskou 

praxí. Ať se nám to líbí nebo ne, eko-

logické zemědělství rostoucí světovou, 

ale ani tu evropskou populaci rozhodně 

neuživí. Doufejme, že příští ročník Grüne 

Woche tedy přinese odpověď alespoň 

na některé otázky této diskuse o bu-

doucnosti potravin.

Dana Večeřová

Marocká expozice byla koncipována jako tradiční arabský súk. 

Foto: archiv AK ČR

Viel Winterspass - jinak nizozemské okurky na dvě kousnutí. Foto: archiv AK ČR
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STOLETÍ OSVÍCENÝCH
OSMNÁCTÉ STOLETÍ POZNAMENALO ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ NĚKOLIKRÁT A POKAŽDÉ VÝZNAMNĚ. V JEHO PRVNÍ POLOVINĚ 
VYVRCHOLIL ÚTISK PODDANÝCH, V JEHO PRŮBĚHU VZPLANULA SELSKÁ POVSTÁNÍ, AVŠAK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BYLO TO, 
ŽE VÍDEŇSKÝ DVŮR ZAČAL HLEDAT ŘEŠENÍ A ŽE KONCEM TOHOTO OSVÍCENÉHO VĚKU BYLO ZRUŠENO NENÁVIDĚNÉ 
NEVOLNICTVÍ. ÚČELEM ČLÁNKU JE UKÁZAT, ŽE PANOVNÍCI MARIE TEREZIE A JOSEF II. BYLI TAKÉ JENOM LIDÉ, STEJNÉHO 
TĚLA A KRVE JAKO OSTATNÍ, MILOVALI A CITOVĚ STRÁDALI JAKO JEJICH PODDANÍ. ALE K JEJICH ZÁSLUZE PATŘÍ, 
ŽE Z HABSBURSKÉHO DOMU BYLI PRVNÍ, KTEŘÍ SE VÁŽNĚ ZAMÝŠLELI NAD TÍŽIVÝM STAVEM PROSTÝCH LIDÍ A V RÁMCI 
MOŽNOSTÍ SE SNAŽILI O NÁPRAVU.

Starosti poddaných
Po třicetileté válce se vážně zhoršovalo 

sociální postavení poddaných, když se 

nadměrně zvyšovaly jejich povinnosti 

k vrchnostem, tj. různé platy a roboty. 

Vrchnosti ukládaly robotu rozdílně, 

podle potřeby a zájmů a pro poddané 

měly připravenou práci na každý měsíc. 

Příslušníci selských rodin, muži až do 

55, ženy od 17 do 50 let, museli orat, sít, 

vláčet, sekat trávu a obilí, pleli len 

a mák, sváželi úrodu do snopů, pěstovali 

zeleninu, bílili plátno, vypomáhali v 

myslivosti a rybolovu. Také jejich děti od 

13 let pásly panský dobytek, štípaly dříví 

pro kuchyni nebo sbíraly lesní plody. 

Roboty představovaly pro poddané těžké 

břemeno, sedláci pracovali na panském 

někde dokonce celý týden. Namáhavá 

práce „od slunka do slunka“ vyčerpávala 

a nedostávalo se času a síly pro obdě-

lávání vlastních polností. Mezi sedláky 

byla známá píseň pod názvem „Selský 

Otčenáš“, který plně vyjadřoval jejich 

bědování nad těžkým údělem: „ kdyby 

nebe vyschlo a přestaly deště, nevyschlo 

by proto naše pole ještě, trýzněných 

oráčů dost je pot skropuje, slze robotní-

ků denně je svlažuje“. Z několika málo 

osvícených a sociálně cítících šlechticů 

poznamenal jeden výstižně, že „když 

český sedlák všechnu práci, kterou mu 

vrchnost ukládá, všechny kontribuce 

a útisky vojenské snese, měl by být 

správně započítán do počtu svatých 

mučedníků“.

Za těchto poměrů při panské nadvládě 

se nelze divit, když do té doby bodrý 

a pracovitý sedlák se charakterově 

pozměnil. Tisíckrát oklamán, nevěřil 

nikomu, chodil se zasmušilou a naučeně 

pokornou tváří. Každého, kdo nosil lepší 

šat, nenáviděl, pána a krále proklínal. 

Z té doby se traduje pravdivé přísloví 

„čert svoje a sedlák svoje“. Němečtí páni 

přezdívali českým sedlákům „arcišel-

ma“. Jejich život se pozvolna promě-

ňoval v určitou přetvářku, jež měla jistý 

obranný charakter, neboť jak trefně 

poznamenal F. L. Čelakovský: „sedlák 

boží stvoření, je šelma od narození“. 

Zhoršení hmotných poměrů poddaných, 

vzrůstající omezování osobní svobody, 

tvrdosti vrchnosti vedly k tomu, že pod-

daní nemohouce se dovolat vyšší ochra-

ny, začali se bouřit proti vrchnostem. 

Konečně císařovna Marie Terezie, ale 

ještě více její syn Josef II. poznávali, že 

násilí bylo dost a na řadu musí přijít více 

spravedlnosti, rovnosti a osvěty.

 

Milující matka 
Marie Terezie, korunována na českou 

královnu v roce 1743 v Praze, byla první 

žena na českém trůně vůbec, se pokou-

šela o nápravu poddanských poměrů 

správními reformami. Začalo to 

vylepšením berní soustavy, aby se

zlehčilo poddaným, dále se započalo 

s popisem poddanské, ale později 

i panské půdy. Císařovna naléhala na 

vrchnosti, a naivně tomu také věřila, že 

se mají se svými poddanými dohodnout 

v duchu křesťanského učení na rozsahu 

robot, přičemž jim nesmí být vyměře-

na větší robota, než jakou měli dosud. 

Výsledkem jejího úsilí bylo vydání 

robotního patentu v roce 1775. Jeho 

přínos spočíval v tom, že poddaným 

vyměřoval výši roboty podle jejich 

zámožnosti. Panovnice šla ve svých 

reformách dále. Chtěla provést jistou 

pozemkovou reformu, totiž rozdrobit 

panskou půdu v drobné, leč prosperující 

selské statky. Páni měli dostat za důcho-

dy náhradu a roboty se měly přeměnit 

v naturální a peněžní dávky. Bohužel 

zůstalo jen u pokusu. Za její vlády se ale 

podstatně rozšířilo dědické právo pod-

daných ke statkům. Také měla zásluhu 

na zrušení různých poplatků, které naši 

předkové museli platit za vrchnostenské 

svolení a jiné „milosti“.

Marie Terezie byla selskému stavu 

rovněž sympatická zjevem, činorodostí, 

vůlí a vitalitou. Měla mnoho společné-

ho s hrdým, rázovitým a nepoddajným 

sedlákem ve všech dědičných zemích.  

Mnozí v ní viděli opravdovou „matku 

vlast“. Její život byl vyplněn politickými 

úkoly, ale i soukromými starostmi, které 

jí působilo 16 dětí, jež za všechna léta 

šťastného manželství porodila. Byl to 

velký výkon, když s příslovečnou lehkostí 

přečkávala porody a šla z jednoho šesti-

nedělí do druhého.  

Všechno překonávala železnou vůlí 

a neuvěřitelnou sebekázní - ráno 

vstávala mezi pátou a šestou - a vše 

řešila zdravým selským rozumem. 

Jako silná, energická a autoritativní 

panovnice rozhodovala suverénně o tom, 

co je a co není dobré pro její poddané. 

Žila plodně, milovala a byla milována. 

O jejím životě koluje mnoho historek. 

Jedna je však pravdivá. Když se její otec, 

císař Karel VI., dozvěděl, že na zámku 

Porcia v Korutanech se s novomanžely 

zřítilo lože, napsal své dceři: „Přál bych 

si, aby se nikdy nepřihodilo větší neštěstí 

a to tím spíše, že tohle rozbití dopomůže 

k novému scelení. Neboť 

v stísněnosti jedné postele proběhly asi 

podařené věci, jenom opatrně děti 

a k tomu ostatnímu žehnej Bůh“.

Kromě lásky jí bylo dopráno také zdraví, 

určitě největší bohatství. Čistá pleť, jasné 

bílé zuby a zářící zlaté vlasy zvýrazňovaly 

její tělesnou přitažlivost a zvyšovaly 

rovněž sebejistotu a ctižádostivost.

V roce 1765 se císařovna a královna 

v jedné osobě stala vdovou a smutek 

neodložila do své smrti. Navzdory tohoto 

projevu pevného charakteru byla by-

tostně přesvědčena, že se s milovaným 

manželem setká na věčnosti. 

Závěrečné období vlády Marie Terezie 

bylo pro monarchii časem jistého 

územního hospodářského a populačního 

vzestupu. Do zemské a krajské správy 

byli dosazování právnicky vzdělání 

a státem placení lidé. Krajské členění, 

jak se historicky vytvořilo v českých 

zemích, se pro svou účelnost zřizovalo 

v jiných zemích. Pro celou monarchii 

byla zavedena jednotná měna, začal se 

uplatňovat projekt na postátnění poš-

tovní služby a budovaly se sítě kvalitních 

státních silnici i splavných vodních toků. 

Konečně přes dvě století má veškerá 

mládež v českých zemích přístup 

k základnímu školskému vzdělání, 

které prosazoval litoměřický biskup 

Ferdinand Kindermann ze Schulstei-

nu. Osvícenští reformátoři také kladli 

důraz na rozvíjení odpovědnosti za 

Foto: shutterstock.com
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vlastní obživu, podporovali podnikavost 

a tím i soutěživost, jakož i rozvoj dosud 

nezvyklých oborů činností, jako předení 

lnu, vlny a bavlny, sadařství a včelařství.  

Císařovna chtěla určitým pro ni přija-

telným způsobem zmírnit nevolnictví, 

nikoli ještě zrušit. Ovšem zde narazila na 

odpor šlechty, která nechtěla připustit 

žádné změny v otázce robot.

Racionální syn 
Jiným typem panovníka byl syn císařov-

ny Josef II. (1741 – 1790). Připadl mu 

osudový úkol dokončit velké reformní 

dílo započaté jeho matkou a prosadil 

v plném rozsahu osvícenské a pokrokové 

názory. Na rozdíl od matky více cestoval 

a k určitému problému si zpravidla opat-

řoval informace sám. Jako vladař proží-

val dilema despoty, nedůvěřoval rádcům, 

a proto chtěl všechno nejraději sám vi-

dět, řídit a kontrolovat. Za příklad může 

sloužit Josefova cesta po Čechách v roce 

1771, aby se na vlastní oči přesvědčil o 

pravém stavu věcí. Stalo se, že nepoznán 

hovořil s prostými lidmi, rozdal obilí, 

dokonce tančil na posvícení nebo oral. 

Tak v Miličíně vzal jeden poddaný z jeho 

ruky stříbrný peníz a chtěl císaře pána 

ještě jednou vidět. Proto oběhl vrch 

a znovu se postavil při panské krčmě 

nad rybníkem do řady obdivovatelů. 

Císař před vsí slezl z kočáru, šel 

mezi selský lid a rozdával peníze. Když 

poznal vychytralého sedláka, pravil: 

„Tys už přece dostal“. Ale přece i jemu 

dal. V jiném místě se císař zadíval do 

skupiny skotačivých dětí. Vyšla hospo-

dyně, dal se s ní do řečí, přijal pozvání 

do domu, kde snědl krajíc chleba a vypil 

kyselé mléko. Poděkoval a pod táckem 

zanechal dukát. Teprve když dojel jeho 

průvod, rozloučil se se ženou a ta pozna-

la, že hostila samotného císaře. Na stole 

potom našla peníz.

Jeho reformy byly na rozdíl od matky 

mnohem ostřejší a důslednější. Hned 

na počátku své vlády vydal dva paten-

ty upravující soudnictví poddaných. 

Stanovily, že poddaní nesmějí být 

trestáni bez předchozího výslechu a po-

drobně určovaly způsob trestů. Nejzná-

mější byl ovšem jeho patent o zrušení 

nevolnictví z roku 1781 zakládající právo 

jedince svobodně nakládat s vlastní 

osobou. Konečně padla různá omezení 

a tak naši předkové se konečně mohli 

volně stěhovat, vstupovat do manželství, 

dávat děti na řemesla a studie, ale také 

odejít z gruntu a usadit se v kterékoli 

zemi mocnářství. K dalším důležitým 

nařízením patřila úprava vlastnického 

práva ke statkům, zřízení obecních 

obilních fondů, do nichž měl každý 

hospodář po tři roky odvádět obilí a při-

pravovat tak zásoby a přenesení rozpisu 

berně z vrchností na nově vytvořené 

státní úřady. Důležitým počinem bylo vy-

hlášení tolerančního patentu, když císař 

byl přesvědčen o nutnosti náboženské 

tolerance. Již v prvním roce samostatné 

vlády císaře Josefa II. skončilo výlučné 

postavení katolické církve v zemích 

habsburské monarchie.

Tvrdí se, že císař za 26 let své vlády vydal 

skoro dva tisíce nařízení. Ty se týkaly 

správy politické, vojenské, fi nanční, 

hospodářské, náboženství a poddan-

ství. Všechny zásady v nich obsažené 

směřovaly k budování nové, tak zvané 

osvícenské doby, v níž mělo staré 

Rakousko omládnout. Císař pokládal 

za základ občanského blahobytu státu 

půdu, a proto za nejdůležitější složku 

obyvatelstva považoval zemědělský stav. 

Byl přesvědčen, že sedlákovi je třeba 

dát půdu i osobní svobodu, aby pracoval 

rád a více, neboť jenom bohatý lid tvoří 

bohatý stát. Z těchto zásad vycházely 

snahy Josefa II a jeho stoupenců 

osvobodit sedláka od společenského 

ponížení, proměnit neplodnou půdu 

v úrodnou a břemeno daní spravedlivě 

rozdělit podle rozlohy půdy. Uskutečnění 

těchto zásad by samo o sobě jistě 

přineslo dobré výsledky, kdyby 

monarchie žila v míru. 

Výsledky reforem
Závěrem je možné zamyslet se nad 

otázkou, jací panovníci vlastně byli Marie 

Terezie a její syn Josef II. Zvláště to platí 

pro jejího syna, o němž tvrdila legenda 

utvářející se ještě před nástupem na 

trůn, že byl „osvoboditelem“ prostých 

lidí. Tereziánské reformy sice narušily, 

ale ještě nezměnily hierarchii spole-

čenských a sociálních vztahů. Na jedné 

straně se císařovna snažila zlepšit 

postavení svých poddaných prostřednic-

tvím reforem, ale na druhé straně 

neváhala exemplárně potrestat smrtí 

vůdce selských povstání. Zajisté zapo-

čala nové a velké dílo, které z různých 

příčin nemohla a v posledním období 

života ani nechtěla dokončit. Teprve její 

smrt v roce 1780 uvolnila cestu dalším 

radikálnějším reformám.

Na císaře Josefa II. se sedláci obraceli 

písemně i osobně proti nenáviděné robo-

tě. Zpravidla četl postoupená podání 

a dával je prošetřovat, co je na nich prav-

dy. Nejraději si udělal úsudek sám. Byl 

pravý opak své matky. Kritický, nedůvěři-

vý a racionální každým coulem. Na rozdíl 

od matky v manželství nebyl šťastný. 

Přestože první ženu „jižanku“ Isabelu 

Parmskou vroucně miloval, nebyla jeho 

láska opětována… Její náhlý skon byl 

pro něho bolestný, ale ještě hůře snášel 

odhalení, že Isabela milovala nejvíce 

jeho sestru Marii Kristinu. Nebylo by na 

tom nic špatného, kdyby nešlo o vztah 

lesbické lásky. Ani druhé manželství 

s nepříliš hezkou Josefou Bavorskou, 

ostatně vynucené matkou, nebylo požeh-

nané. Josefa mu byla lhostejná a cizí, 

svůj odpor jí dával najevo. Po její smrti, 

kdy se nezúčastnil ani pohřbu, zůstal 

vůči ženám chladný a další manželství 

odmítal. Ať nepřízeň osudu či špatný 

výběr nebo Josefova povaha, bůh ví, ale 

jedno je jisté, že ani panovník si nemohl 

koupit manželské štěstí.

K císařovi se váže řada rádoby 

senzačních zpráv, obohacených 

mnohými detaily, které vymyslela ne-

spoutaná lidová fantazie. Na Českomo-

ravské vysočině a Valašsku, ale i jinde 

se dlouhou dobu tradovalo, že Josef II. 

nezemřel, ale že dále žije. Vytvořila 

se tak legenda o hodném panovníkovi 

a zlých a neschopných rádcích, jež 

utvrzovala v lidu pověst „lidového 

panovníka“ a osvoboditele poddaných. 

Mimochodem jádro legendy je stále 

aktuální a na místo císaře lze dosadit „ji-

ného hrdinu“.Císař Josef II. zajisté lidsky 

a sociálně cítil s poddanými, ať již to bylo 

z jakýchkoliv důvodů. Usiloval o jeho 

povznesení, i když jeho snažení nebylo 

vždy u vysoké šlechty příznivě přijímáno. 

Svým radikálním řešením poddanských 

poměrů si vytvořil mnoho nepřátel, 

avšak od započatého díla již neustou-

pil. Jeho reformy přinášely poddaným 

velkou úlevu v osobním životě, ale 

i snížení služeb a závazků k vrchnostem. 

V jeho říši zapustily pevné kořeny, ačko-

liv samotný císař byl v tomto směru na 

konci života skeptický. Zemřel v únoru 

1790, a jak již to bývá u mocných, byl 

jedněmi oplakáván a druhými proklínán.

ak
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
  byl založen roku 1949
  řídí se zákonem, Statutem, Řádem 
  vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení 
 probíhajícího před Rozhodčím soudem
  na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
  konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
  odborné znalce   
  tlumočníky 
  veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
  obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
  občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
  pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
   řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální 
  rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné 
  Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa 
  strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení 

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi 
rozhodci.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.


