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Z P R A V O D A J

Jasným a nezpochybnitelným důkazem 

úpadku českého zemědělství a potravi-

nářství je přehled dovozů zemědělských 

komodit a potravinářských výrobků do 

ČR.  Pokud jde o živočišné komodity, pak 

od roku 2003 do roku 2014 vzrostl dovoz 

vepřového masa o více než 750 %, dovoz 

drůbežího masa o téměř 205 %, zcela 

tragický je nárůst dovozu másla a jiných 

tuků z mléka, a to o 305 %, sýrů a tvaro-

hů o 279 %. Zcela neuvěřitelný je potom 

nárůst dovozu vajec, a to o téměř 590 

%. Soběstačnost u drůbežího masa od 

roku 2007 klesla o téměř 15 % a propad 

pokračuje – vlastní výroba a dovozy se 

za období šesti let, tedy od roku 2007 do 

roku 2014 zvýšily téměř dvojnásobně. 

Podíl dovozů na domácí spotřebě tak 

dosahuje už více než 40 %.

Urychlené řešení si pak žádá zejména 

mléko a vepřové maso. Oba sektory byly 

výrazně postiženy ruskými sankcemi, 

mléko pak navíc ukončením režimu kvót 

v dubnu loňského roku 2015. Bohužel, 

bez ohledu na situaci, rostla v roce 2015 

produkce mléka napříč Evropou, nejvyšší 

růst zaznamenalo například Irsko, a to 

o více než 13 %, Belgie o 10 %, či Nizo-

zemsko o 8 %. Na celém evropském trhu 

tak je navíc 15 miliard litrů mléka, což je 

pětinásobek české produkce. Evropské 

státy se tento přebytek snaží uplatnit 

na sousedních trzích, což se jim velmi 

často s pomocí domácích řetězců, ope-

rujících také v ČR, daří. I přes odvážné Venkov Jižní Moravy nabízí mnohá pestrá zákoutí vzniklá dlouholetým hospodařením člověka v krajině. Foto: shutterstock.com
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proklamace politiků totiž není rozhodně 

jednoduché přesměrovat vývozy zvláště 

výrobků živočišného původu na jiné trhy, 

protože samotná certifi kace dovozů trvá 

i několik let, podobně jako uchycení na 

trhu.  

Navíc, je potřeba si uvědomit, že státy 

jako Německo a Rakousko vrhají na 

evropský trh neuvěřitelné množství 

zpracovaných mléčných výrobků, které 

končí také u nás. Rakousko vyrábí 167 % 

vlastní spotřeby konzumního mléka 

a 412 % vlastní spotřeby tavených sýrů. 

Německo vyrábí 120 % své vlastní spo-

třeby konzumního mléka a 124 % všech 

sýrů. Nicméně s ohledem na to, že Ně-

mecko produkuje téměř 25 % veškerého 

mléka v EU, je tato nadvýroba více než 

úctyhodná, ovšem odbyt nyní chybí.

V ČR je výroba konzumního mléka na 

99 % vlastní spotřeby, ale u nás tradiční 

výroba přírodních sýrů je na úrovni 

pouhých 73,1 % a výroba tavených sýrů 

na 71,8 %. Výsledkem je, že na celkové 

spotřebě se dovozy podílejí již téměř 

43 %, což je od roku 2003 nárůst téměř 

o 30 %. V případě sýrů je dokonce podíl 

dovozu na spotřebě přibližně na úrovni 

50 %, což je z pohledu mlékárenství 

velmi nezdravé číslo.

Jasné důkazy o postižení českého 

mléčného sektoru současnou krizí 

a především ruským embargem nám 

ukazuje bilance. Vývoz do Ruska začal 

v roce 2008 na 686 tis. Kč. V roce 2009 

to už bylo 63,5 mil. Kč, v roce 2013 více 

než 238 mil. Kč a stejného hodnoty 

dosáhl v prvním pololetí roku 2014, 

tedy před tím, než začal platit zákaz 

dovozu. České mlékárenské společnosti 

se na ruském trhu tedy plně etablovaly 

a byl zde obrovský potenciál pro další 

zvyšování vývozu. Nyní jsme ale spadli 

na hodnotu 2,5 mil. Kč. Je tedy více než 

zřejmé, že pokud by pokračoval trend 

zvyšování vývozu mléčných výrobků 

do Ruské federace, pak si troufám 

odhadnout, že bychom dnes již byli na 

úrovni 1,5 - 2 mld. korun a problémy 

s nízkou cenou mléka i s přebytky mléka 

by byly vyřešeny.

Bohužel, podobná situace je i u další kri-

ticky ohrožené komodity, kterou je vep-

řové maso. Důvod problémů s odbytem 

je v nadprodukci vepřového v EU. Podle 

informací z Eurostatu vyrobili zemědělci 

v roce 2015 v celé Unii přibližně o 10 % 

vepřového masa více, než kolik bylo 

spotřebováno. To spolu s již zmíněnou 

nemožností vyvážet na ruský trh vytváří 

stav, který chovatele prasat dusí. 

Ruské embargo se sice vývozu masných 

výrobků nedotklo tak výrazně jako 

mléka, i přesto je zde značná ztráta. 

Vývoz z ČR začal na objemu 2,2 mil. Kč, 

a postupně stoupal až do roku 2014, 

kdy dosáhl 84,5 mil. Kč, pak následoval 

pád takřka o třetinu.

Produkce vepřového masa byla v roce 

2015 podle ČSÚ přibližně 230 tisíc tun 

jatečně upravených trupů. Celková 

tuzemská spotřeba je na úrovni 439 tisíc 

tun, což znamená, že naše soběstačnost 

se pohybuje těsně nad úrovní 50 %. 

Podle předběžných údajů za rok 2015 

k nám pak bylo dovezeno téměř 260 tisíc 

tun vepřového masa. Po odečtení vývozu, 

což je necelých 35 tisíc tun, se celková 

bilance zhoršila o dalších 13 %. Právě 

tento masivní dovoz extrémně levného 

masa z okolních evropských zemí je 

u nás hlavním důvodem krize. Velmi 

smutné je v této souvislosti zjištění, že 

sousední Německo a Rakousko, jsou 

v soběstačnosti ve vepřovém mase nad 

úrovní 100 %, Německo o 17 procent 

a Rakousko o 6 %.

Takřka stejná je ale i situace u rost-

linných komodit – u mrkve a jablek se 

zvýšily dovozy o přibližně 75 %, brambo-

ry zaznamenaly nárůst dovozů o 254 %. 

Čísla jsou o to smutnější, že Česká 

republika byla před vstupem do Unie, 

pokud jde o zeleninu mírného pásu, 

zelinářskou velmocí a plně soběstačná. 

Pro ilustraci uvádíme v tabulce bilanci 

cibule. 

Co je tedy příčinou tohoto stavu? Bohu-

žel je to především útlum zemědělské 

výroby a k tomu návazně také potravi-

nářské výroby, která mnohdy už nemá 

z čeho vyrábět, pokud chce používat 

českou surovinu. Od roku 1989 klesl 

počet kusů skotu z téměř 3,5 miliónů 

kusů až na 1,4 miliónů kusů v loňském 

roce, což je přibližně na úrovni 40 % 

stavu z roku 1990. U dojnic jsme na tom 

ještě hůře, protože zatímco v roce 1989 

zde bylo téměř 1,250 tis. dojnic, pak 

v roce 2004 to byl již necelý půl milión 

a v současné době jsme pod hranicí 

400 tisíc kusů, tedy na 30 % stavu roku 

1990. V roce 1989 jsme měli téměř 4,7 

mil. prasat. V roce 2004 jich bylo už 

jen 3,1 mil. kusů, a v loňském roce již 

jen polovina, tedy 1,56 mil. Není tedy 

divu, že české vepřové maso se stává 

vzácností.

Pokud jde o ornou půdu, pak její celková 

rozloha klesla z 3 270 tis. hektarů 

v roce 1990 téměř o 850 tis. hektarů na 

necelých 2,5 mil. hektarů v roce 2015. 

Zornění kleslo ze 75,1 % v roce 1990 

na 71,2 % v roce 2015. Pro zajímavost, 

nejvyšší zornění bylo v ČR v roce 1936, 

a to 76,9 %. Tragické ale je, že se 

ztracená půda zpět do zemědělského 

fondu nikdy nevrátí a přicházíme tak 

o nejcennější přírodní bohatství 

a základní výrobní prostředek.

Podíváme-li se tedy na tato čísla, 

není divu, že ztrácíme soběstačnost 

a stáváme se závislými na dovozech. 

Už jen porovnání intenzity živočišné 

výroby s okolními státy je hrozivé: 

Zatímco v ČR je intenzita chovu prasata 

na úrovni žalostných 63 kg/100 hektarů, 

pak v Německu, které je výslovně za-

měřeno na ochranu životního prostředí 

a zelené technologie, je intenzita chovu 

prasat na úrovni 326 kg vyprodukované-

ho vepřového masa na 100 ha, v Nizo-

zemsku dokonce na úrovni 688 kg 

a i v Polsku dosahuje takřka dvojná-

sobku, to je 111 kg na 100 hektarů. 

Podobné je to s mlékem. V ČR se vypro-

dukuje 75 litrů mléka na 100 hektarů, 

ale v Německu 326 litrů a v Nizozemsku 

dokonce 621 litrů mléka.

Celou situaci navíc komplikují také 

některé obchodní řetězce, které dovážejí 

Položka 2003 2014 Rozdíl (+/-) Nárůst o %

Maso vepřové 28 457 307 243 146 283 +214 688 976 754,42

Maso drůbeží 32 609 174 99 385 012 +66 775 838 204,77

Mléko a smetana 51 330 627 76 758 662 + 25 428 035 49,54

Máslo 5 008 327 20 303 422 + 15 295 095 305,39

Sýry a tvaroh 23 333 254 88 606 092 +65 272 838 279,74

Vejce (tis. Ks) 56 828 391 636 +334 808 589,16

Dovozy živočišných komodit – porovnání let 2003 a 2014 (v kg)

Řepkové pole u Budišova. Foto: shutterstock.com



3

ZPRAVODAJ

2 > 2016

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

čím dál více zahraničních, výrazně méně 

kvalitnějších, zato výrazně levnějších 

potravin s nepřiznanou podporou 

mateřských zemí, které se snaží svých 

přebytků mléka a masa jakkoliv zbavit. 

Jak z tohoto začarovaného kruhu ven? 

Zkouší se mnohé – podpora kvalitních 

a národních výrobků, důsledná kontrola 

potravin, včetně těch dovážených, úprava 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale 

také investice do inovací a modernizací 

v potravinářském průmyslu. Nemohu 

se ale zbavit dojmu, že to, co v jiných 

zemích funguje naprosto bezproblémově 

a se širokou podporou státu a veřejnosti, 

u nás skřípe, vyvolává diskuse a pro-

tahuje se. Vezměme si jen mléčnou krizi. 

V Bruselu se o pomoci, která je sice 

zcela nedostatečná, ale alespoň nějaká, 

rozhodlo už na podzim loňského roku, 

ale česká vláda se touto problematikou 

zabývala až na svém jednání v polovině 

letošního března. 

Agrární komora ČR přitom již v srpnu 

loňského roku představila své návrhy jak 

krizi řešit, například v podobě podpory 

welfare pro skot či příplatků za Q kvalitu 

mléka. Ministerstvo nepochybně na-

stoupilo dobrou cestu a navrhlo účinná 

opatření, ale samotná jejich příprava 

a administrace trvá velmi dlouho a při-

tom sektor potřebuje fi nance a podporu 

rychle. Skutečně se obávám, že už na 

konci minulého roku bylo pozdě. V tuto 

chvíli musí být pro ministerstvo země-

dělství zcela jasnou prioritou pomoc 

našim zemědělcům a potravinářům, 

a to v podobě národní podpory, protože 

tento rok za stávajícího stavu může být 

pro řadu chovatelů dojného skotu nebo 

prasat zcela kritický.

Bohužel, stejná situace je u kompenzací 

za sucho pro pěstitele. Ta přišla velmi 

pozdě.  Jak je možné, že v Polsku vypla-

tili kompenzace za sucho již v září loň-

ského roku? Byly zde totiž využity škodní 

komise, které mohly propad sklizně 

zhodnotit přímo během jejího průběhu. 

A to je to, co ministerstvo zemědělství 

v daném čase neudělalo. Hlavním dů-

vodem bylo zrušení územních pracovišť 

MZe, tzv. Agentur pro zemědělství 

a venkov, což logicky znamená menší 

operativnost ministerstva v regionech, 

na což jsme upozorňovali dlouhodobě 

již před jejich plánovaným zrušením. 

Diskutabilní je také nastavení podmínek 

kompenzace, které je diskriminační pro 

některé pěstitele speciálních komodit, 

například chmele. Zcela chybí také 

zařazení pícnin na orné půdě, především 

jetelovin. Chovatelům dojeného skotu 

přitom v loňském roce klesly příjmy 

díky propadu cen mléka a vzhledem 

k nedostatku krmiv vzrostly náklady 

a kompenzace se jich přitom netýká.

Další možností je například podpora 

exportu. Samozřejmě, že primárním 

cílem by měl být tuzemský trh, kde by 

se mělo umísťovat minimálně 80 % 

jejich produkce, což je v současné době 

o 20, ale u některých komodit 

i o 60 % více než v současnosti. 

Zbývající část výrobků by měla odejít 

z republiky právě ve formě exportu. 

Z exportních trhů by pro nás měly být 

prioritou okolní země, tedy Slovensko, 

Polsko, Maďarsko nebo Německo 

a samozřejmě celá Unie. Ze třetích 

zemí jsou to pak země východní Evropy 

a Asie, Blízký  Střední Východ. Nalezení 

nových trhů je zvláště v době ruského 

embarga životně důležitým úkolem 

a není možné příliš dlouho otálet, 

protože o pozice na trzích ve třetích 

zemích je enormní zájem. Úspěšný 

export českých potravinářských 

výrobků je zásadní prioritou ‚a jsme 

připraveni prohloubit spolupráci jak 

s ministerstvem zemědělství, tak 

s ministerstvem průmyslu při upřes-

ňování exportních cílových destinací. 

Nemohu opominout ani kontroly 

potravin ze strany dozorových orgánů. 

A zde se ptám, jak je možné, že za 

poslední rok a půl kompletně vymizely 

kauzy zahraničních zejména polských 

potravin? O tom, že se Poláci rozhodně 

nepolepšili, svědčí například jeden 

z posledních nálezů Státní veterinární 

správy, a to téměř 20 tun sýra nejen 

rostlinného původu, ale dokonce pů-

vodu zcela neznámého a podle našich 

informací celý případ šetří polská poli-

cie. To ostatně šetřila i u posypové soli, 

nicméně prokuratura dospěla k názoru, 

že posypová sůl v jídle není zas až 

taková tragédie, takže vše vyšumělo do 

ztracena. To mimochodem také svědčí 

o úrovni polského potravinářství 

i jeho kontrol.

Rozhodně bychom neměli jako stát 

rezignovat na důsledné kontroly domá-

cích i zahraničních produktů a alespoň 

tímto způsobem chránit domácí trh před 

přílivem nekvalitního a bohužel někdy 

i zdravotně závadného zboží. Praxe 

se ale potýká s pocitem, že se naše 

dozorové orgány místo kontroly dovozů 

zaměřují především na výrobce, kteří 

získají jakékoliv ocenění – Klasou počí-

naje přes Regionální potravinu a Českým 

výrobkem konče. Jak jinak si vysvětlit, že 

u některých malých a středních výrobců 

po zisku značky kvality či původu se 

kontroly objevují každý měsíc i přes to, 

že nenajdou žádné závady. Pak se řada 

výrobců, právě těch malých a středních, 

odmítá například do soutěže Regionální 

potravina hlásit, neboť tím na sebe při-

poutá extrémně zvýšenou pozornost.

Kromě kvality a nezávadnosti dová-

žených potravin musí stát řešit také 

dumpingové ceny, za které se k nám 

řada produktů dováží. Dle evropského 

práva jsme si rovni a nemáme žádné 

překážky na trhu, tedy teoreticky neexis-

tují ani dumpingové ceny, nicméně praxe 

ukazuje, že opak je pravdou. V mnoha 

případech už jsme přitom v situaci, kdy 

bychom měli využít jediné opatření, 

které nám Přístupová smlouva k EU 

dovoluje, a to zákaz dovozů v případě, 

že je ohrožen domácí trh. 

Rozhodně nesmíme a ani nechceme 

rezignovat na podporu propagace kvalit-

ních českých výrobků. Máme zde značky 

Klasa, Regionální potravina, Český výro-

bek – garantováno PK ČR a od letošního 

roku také České cechovní normy. Tedy 

značky, které mají jasně defi novaná, 

veřejně dostupná pravidla, podle kterých 

je možné je ze strany dozorových orgánů 

také kontrolovat. 

K vyšší konkurenceschopnosti potravi-

nářského a zemědělského sektoru ČR 

nepřispívá ani DPH u potravin, která 

patří k nejvyšším v Evropě. Navíc 

v posledních 8 letech došlo k jejímu 

zvýšení celkem o 10 %, z původních 

5 % na 9 % v roce 2008, poté na 10 % 

v roce 2010 až na konečných 15 % v 

roce 2014. Již při prvním zvýšení DPH 

jsme upozorňovali, že tento krok

 vyžene spotřebitele na nákup do pří-

hraničí, do zemí s nižší sazbou, tedy 

do Německa, kde je 7 %, nebo Ra-

kouska s 10 % DPH. Což samozřejmě 

znamená pokles odbytu domácích 

výrobků a snižování rozměrů jak po-

travinářského průmyslu, tak celého ze-

mědělství. Zcela legitimní požadavek je 

náš požadavek, aby se vláda a poslanci 

začali zabývat problémem snížením 

DPH u potravin, a to nejen 

u základních, které by se mimo-

chodem defi novali velmi obtížně, ale 

takřka u všech. Zvýšená daň potravin 

by neměla řešit například problémy s 

fi nancováním důchodové reformy, což 

byl mimochodem ofi ciální důvod pro 

zvyšování DPH v minulosti, ani jiných 

fi nančních experimentů. 

Miroslav Toman 

Prezident Agrární komory

Česká republika Rakousko

Ukazatel 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2013/14

Výroba 43,2 54,3 40 40,3 46,2 143,9

z toho samozás. 3,6 0,7 0,1 0,2 0,4

Dovoz 65,1 52,7 67,4 75,8 69,5 25,3

Vývoz 8,8 10,3 10,7 8,7 8,6 67,7

Spotřeba 108,3 107 107,4 116,1 115,7 101,5

Soběstačnost 39,9 % 50,1 % 37,2 % 34,7 % 39,9 % 142 %

Bilance užití a produkce cibule – ČR, Rakousko (tis. tun) 

Zdroj: MZe, ČSÚ, Gruene Bericht Austria

Foto: shutterstock.com
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SMYSLUPLNÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ 
A VENKOVA JE PŘEDEVŠÍM V NAŠICH RUKÁCH

Primárním cílem ČR musí být vyvážená 

hospodářská soustava s důrazem na 

živočišnou produkci a fi nální zhodnocení 

výroby, s produkcí komodit mírného 

pásma a následně tradičních a místních 

potravin i specialit na úrovni národní 

soběstačnosti s doprovodnými 

funkcemi jako je péče o krajinu, péče 

o vodní zdroje, půdu a klima, zapojení 

do environmentálních programů, využití 

hospodářského potenciálu lesních 

a vodních ploch, ale třeba také pod-

pora turistiky, či propojení na zájmové 

činnosti jako je myslivost či rybářství, 

apod. zajišťujícími plnohodnotný rozvoj 

venkova a života v něm. České zeměděl-

ství má tradici a schopnost uplatnit se 

ve středoevropském regionu a evropská 

i národní politika pak nástroje, které 

pomáhají k rozvoji a posilování konku-

renceschopnosti, které jsme povinni 

využít. To dnes, s problémy jakou jsou 

propady trhů, vlivy ruského embarga, 

vysokých dovozů, či tlaku obchodních 

řetězců, platí o to více. Zásadní tak je 

efektivní zhodnocení podpor mířících do 

živočišné výroby a speciálních komodit 

jako je mléko, ovoce, zelenina, vepřové 

a drůbeží maso, vejce, chmel, ale třeba 

i květinářství a školkařství tak, aby ze-

mědělství jako celek využívalo své široké 

výrobní možnosti a nespoléhalo pouze 

na produkci základních komodit a jejich 

vývoz do zahraničí. Proto je nezbytné 

i nadále posilovat možnosti a konkuren-

ceschopnost navazujícího zpracovatel-

ského průmyslu a jeho kapacity. Je zcela 

jasné, že půda, voda či potraviny byly, 

jsou a budou strategické zdroje 

a suroviny, jejichž význam nebude klesat, 

ale naopak poroste. Zcela zásadní je 

v tomto směru také komunikace 

‚s našimi spotřebiteli, a to ve smyslu 

pozitivní komunikace prezentující výho-

dy, priority a přínosy zemědělství 

a potravinářství v celém jejich spektru 

pro celou naši společnost. Jednou

 z hlavních výzev je schopnost vyrovnat 

se s výkyvy počasí, které s sebou 

přinášejí epizody sucha nebo naopak 

přívalových dešťů a povodní. Minulý rok 

nám ukázal, že sucho může negativně 

ovlivnit pěstování speciálních rost-

linných komodit, které zároveň vyžadují 

vysokou míru pracnosti a investic jako je 

pěstování chmele, ovoce, zeleniny 

a brambor, ale také může ovlivnit 

chovatele hospodářských zvířat, ať už 

zhoršením pohody zvířat v extrémním 

horku nebo nedostatkem krmiv ná-

sledkem neúrody. Přitom pěstování spe-

ciálních komodit je dobrým způsobem 

diverzifi kace příjmů zemědělsky hospo-

dařících subjektů a přispívá také právě 

k vyváženému územnímu venkovskému 

rozvoji, protože s sebou přináší pracovní 

příležitosti. Živočišná výroba je zase 

potom předpokladem pro udržení 

úrodnosti půdy a udržení přirozených 

vlastností půdy nutných pro zadržování 

vody a omezování eroze. 

Jaká navrhujete řešení?
Základem je optimální nastavení 

systému podpor a pobídek pro ty, kteří 

reálně hospodaření a svou činností 

vytváří charakter a vlastnosti krajiny, 

tedy pro samotné zemědělce, ať už 

jsou to malé farmy, střední nebo velké 

podniky, ať hospodaří intenzivně či 

zvoleným alternativním směrem, ať 

jsou zaměřeni na konvenční produkci 

nebo výrobu specialit, provozovat mohou 

agroturistiku nebo vyrábět místní spe-

ciality, udržovat tradice, ale i řemesla. 

Podmínku, kterou zde dlouhodobě kla-

deme je zajištění konkrétní služby nebo 

výstupu fi nální produkce, tzn. ve smyslu 

platby za společenský přínos, pod čímž 

si zjednodušeně můžeme představit 

především produkci bezpečných potravin 

při racionálním využití a zhodnocení 

obnovitelných přírodních zdrojů. Každá z 

uvedených forem podnikání má na trhu 

své místo a v provázanosti na produkci 

běžných potravin i strategické zasazení 

do národního hospodářství. Na co však 

dlouhodobě upozorňujeme, je čerpání 

podpor bez jakéhokoliv výstupu a efektu, 

zde jde například o obligátní produkci 

biosena bez jeho zkrmení, sadaření 

bez prodaného jablka, nebo využívání 

plošných plateb bez zájmu o produkci. 

V tomto směru spolupracujeme s minis-

terstvem zemědělství a dalšími partnery 

tak, aby byl rámec podpor na jedné 

straně jasný a direktivní, ale zároveň 

motivující, tedy například přes podpory 

investic z Programu rozvoje venkova, 

přes nastavení zvýšených podpor pro tzv. 

citlivé komodity a současně omezující 

možnosti spekulací a podpor těmi, kteří 

zde cítí jen fi nanční výhody. Aktuální je 

například také redefi nice tzv. znevý-

hodněných přírodních oblastí (LFA) 

a hospodaření v nich. Sem historicky 

i místně patří chov hospodářských 

zvířat, především pak skotu, který zde 

vytváří pracovní místa a kde má zároveň 

potenciál zatraktivnění těchto oblastí pro 

turistický ruch a další investice. 

Své místo zde mají i zemědělské bioply-

nové stanice navázané na zemědělské 

a komunální odpady a mnoho dalších 

směrů hospodaření. Souvisí s tím 

i smysluplné využití nárokových dotací 

pro ekologické zemědělství, které sice 

POLITIKA ROZVOJE VENKOVA V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH BY SE MĚLA PODLE EU V OBDOBÍ 2014-2020 SOUSTŘEDIT
NA NĚKOLIK PRIORIT, JAKO JE KONKURENCESCHOPNOST ZEMĚDĚLSTVÍ, UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, OPATŘENÍ 
V OBLASTI KLIMATU NEBO NA VYVÁŽENÝ ÚZEMNÍ VENKOVSKÝ ROZVOJ APOD. NA TO, CO POVAŽUJE ZA NEJVĚTŠÍ VÝZVY, KTERÉ PŘED 
ČESKOU REPUBLIKOU STOJÍ A KTERÝMI BY SE MĚLA ZABÝVAT, SE EUROACTIV ZEPTAL PREZIDENTA AK ČR MIROSLAVA TOMANA.

Foto: Jiří Felčárek
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VÝSLEDKY BŘEZNOVÉ RADY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podle prezidentů obou sesterských 

organizací, Martina Merrilda (COPA)

a Thomase Magnussona (COGECA) je 

balíček opatření pro řešení krizové situa-

ce na trhu s mlékem a vepřovým masem 

schválený Radou ministrů krokem 

správným směrem, a pokud se plně 

využije jeho potenciálu, může skutečně 

pomoci alespoň částečně zmírnit napětí 

na trzích se zemědělskými produkty. 

Za krizi může embargo
Bezprostředně po schválení balíčku 

reagoval prezident evropské farmářské 

asociace COPA Martin Merrild těmito 

slovy: „Balíček je pouze prvním krokem 

a musíme především čekat, zda bude 

skutečně efektivní. Spousta evropských 

zemědělců dnes čelí nejhorší krizi 

od osmdesátých let minulého století. 

Nejhůře na tom jsou především sektory 

výroby mléka a vepřového masa. Na vině 

je přitom jednoznačně ruské embargo 

na dovoz vybraných zemědělských 

a potravinářských produktů, které platí 

od srpna 2014. Zákaz dovozu prasat a 

vepřového masa do Ruska přitom platí 

již od ledna 2014. Celková škoda ze ztrá-

ty ruského trhu se na konci minulého 

roku odhadovala na přibližně 5,1 miliar-

dy euro. Dnes to může být ještě vice, 

a proto musí co nejrychleji dojít 

k znovunavázání obchodních vztahů 

s Ruskem. Navržená opatření jako je 

státní podpora a zvýšení stropu pro pod-

poru v režimu de minimis může někte-

rým zemědělcům pomoci, ale tyto kroky 

zároveň vnímáme jako přenesení od-

povědnosti na jednotlivé členské státy, 

místo toho, aby za společné rozhodnutí 

Evropské komise, tedy vyhlášení sankcí 

vůči Ruské federaci, které vyústilo ve 

vyhlášení protisankcí nesla politickou 

a fi nanční zodpovědnost Evropská unie.” 

Výplaty se zpožďují
Martin Merrild dále pokračoval těmito 

slovy: „Balíček, který byl dnes schvá-

len, má potenciál krizi pomoci, to se 

týká především některých opatření 

směřujících k ovlivnění trhu, využití 

exportních úvěrů a dalších fi nančních 

nástrojů. Dále pozitivně hodnotíme 

rozšíření Milk Market Observatory také 

pro další sektory. Zároveň bych chtěl 

ale na jednotlivé ministry zemědělství 

naléhavě apelovat, aby urychlili výplatu 

mimořádných balíčků pro živočišnou 

výrobu, které byly schváleny loni v září. 

K dnešnímu dni je vyplaceno méně než 

25 % z celkového balíčku” Prezident 

Cogeca Thomas Magnusson ocenil také 

další prostředky určené pro posílení pro-

pagace a nalezení nových odbytišť. Podle 

něj je chvályhodné, že “… se Evropská 

komise rozhodla lépe využít prostředků 

Evropské investiční banky, aby zeměděl-

ci mohli investovat do svých provozů 

a zlepšit svou konkurenceschopnost“.

Stále chybí zvýšení intervenčních cen

Obě organizace pak pozitivně přijaly 

skutečnost, že v rámci balíčku došlo 

k posílení nástrojů určených k ovlivnění 

trhu včetně zdvojnásobení stropu pro 

intervenční nákupy sušeného mléka a 

másla. Chybu Copa a Cogeca vidí 

v tom, že Rada nerozhodla o dočasném 

zvýšení unijní intervenční ceny pro výkup 

sušeného odstředěného mléka a másla 

s ohledem na rostoucí výrobní náklady 

a současné tržní prostředí. Dalším ne-

dostatkem je nedostatečná pomoc pro 

sektor ovoce a zeleniny včetně případné 

revize ceny za stažení produktu z trhu. 

Balíček schválený Radou obsahuje 

následující opatření:

• Hledání nových odbytišť

• Posílení propagačních akcí a progra-

mů a využití pojištění vývozních úvěrů

• Přijetí nástrojů pro ovlivnění trhů 

s ohroženými komoditami: zdvojnáso-

bení stropu pro intervenční odkup pro 

sušené odstředěné mléko a máslo 

a znovuotevření programu pro sou-

kromé skladování u vepřového masa 

• Podpora úvěrů pro investice 

prostřednictvím Evropské investiční 

banky, národní podpora, zvýšení stropu 

de minimis.

• Dobrovolná opatření pro zemědělce 

a zemědělské kooperativy na podporu 

organizací producentů (Článek 222)

• Rozšíření Milk Market Observatory na 

další sektory

Agrární komora ČR tento postup jedno-

značně vítá, i když jak se opakovaně 

ukazuje, řešení krize na úředních listech 

a v praxi je mnohdy naprosto rozdílné.  

Úřad AK ČR 

v ČR využívá až 12 % zemědělské půdy, 

ale na produkci potravin se podílí méně 

než jedním procentem. Příkladem může 

být rakouský nebo bavorský model, který 

si i v současné moderní době udržel 

venkovský charakter se všemi výhodami 

a přínosy, živým a žijícím venkovem.  

Velmi úzce spolupracuje třeba také 

s partnery z oblasti vědy a výzkumu 

v oblasti řešení klimatických změn, 

tedy sběru a analýz dat, modelových pří-

padů, aktuálních i dlouhodobých předpo-

vědí, případových studií na konkrétních 

podnicích zastřešených například přes 

rámec Generelu vodního hospodářství 

krajiny, který při znalosti a vyhodnocení 

environemntálních a ekonomických 

aspektů dokáže doporučit systém 

šetrných a zároveň produktivních 

opatření, které zajistí budoucnost 

hospodaření, produkci potravin i péči 

o základní zdroje jako je půda a voda 

i do vzdálenější budoucnosti. 

Jedním z problémů českého země-
dělství (a vůbec života na venkově) 
je nedostatek mladých lidí v země-
dělském sektoru a také ve studijních 
oborech, které jsou se zemědělstvím 
spojeny. Co je podle Vás hlavní příčinou 
nezájmu mladých lidí o práci v oboru?
Jako hlavní důvod vidíme ne příliš 

vysokou subjektivní prestiž tohoto oboru 

danou historicky i současnými trendy. 

Pro mnoho rodičů i mladých lidí, kteří 

se rozhodují o svém budoucím povolání, 

jsou zajímavější a atraktivnější obory, 

které dnes nabízí například vyšší mzdy, 

nefi nanční motivace a jistoty či teplou 

kancelář v centru městě. Podle šet-

řeních ČSÚ i našich interních průzkumů 

je nezpochybnitelné, že celková země-

dělská populace stárne a již i převažuje. 

V současné době mnoho těchto lidí 

dosahuje důchodového věku a adekvát-

ní náhradu není jednoduché najít (viz 

příloha). Jednou z cest je přenastavení 

vzdělávacího systému. I proto se v tomto 

směru velice angažujeme a spolupracuje-

me na projektech optimalizace středního 

i univerzitního zemědělského vzdělávání 

například s MŠMT, s kraji, středními 

školami i s univerzitami, apod. Další 

možností je například komunikace s celou 

naší společností, a to ve směru pozitivní 

prezentace zemědělství a všech dalších 

oborů jako technologicky vyspělých a mo-

derních oborů, které mají co nabídnout 

a kde se lze profesně uplatnit a rozvíjet.

Co dělat proto, aby se situace změnila?
V současné době chybí v zemědělství 

především střední a vyšší management 

a v těchto pozicích je uchazečům 

nabízeno vysoké fi nanční ohodnocení. 

Uplatnění absolventů zemědělských 

oborů je navíc velmi dobré. Problé-

mem se ukazuje zaměření některých 

studijních oborů zcela mimo skutečnou 

zemědělskou praxi. Poptávka po 

kvalitních agronomech, ale i oborech 

živočišné výroby je v současné době 

enormní.  Mnoho fi rem vyhledává své 

budoucí zaměstnance ještě ve fázi 

jejich vzdělávání, a to jen potvrzuje výše 

vyřčená slova. Zemědělství je určitě 

stále velmi přitažlivým oborem, je jen 

třeba umět tento fakt dobře 

a dlouhodobě prezentovat. Je proto 

podle našeho názoru důležité pracovat 

s mladými lidmi a dětmi již od útlého 

věku a vysvětlovat jim, že zemědělství 

je atraktivní obor a není již o těžké 

fyzické práci, ale opírá se o moderní 

techniku a technologie, ke kterým je 

nezbytná určitá úroveň dovedností 

a schopností, a že tato práce může být 

různorodá, zábavná a přitom přináší 

hmatatelné výsledky. I proto i tyto ak-

tivity má Agrární komora a její partneři 

v portfoliu svých činností.

Úřad AK ČR

EVROPSKÁ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE COPA-COGECA POVAŽUJE VÝSLEDKY ZASEDÁNÍ RADY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV Z 15. BŘEZNA 
ZA NADĚJNÉ, ALE ZÁROVEŇ DODÁVÁ, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ BUDE TŘEBA PŘEDEVŠÍM ČEKAT NA REALIZACI SCHVÁLENÉHO BALÍČKU 
OPATŘENÍ V PRAXI.   

Foto: Jiří Felčárek

Partner AK ČR pro propagaci mléka
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Foto: archiv společnosti Agrofert

Zkušený ekonom Ing. Josef Mráz 

pracuje v koncernu Agrofert již více než 

8 let. Foto: archiv společnosti Agrofert

FIRMY AGROFERTU PRACUJÍ VE VZÁJEMNÉM 
SOULADU, A TO NÁM DÁVÁ SÍLU 

V Agrofertu působíte od roku 2007.
V čem se koncern nejvíce změnil?
Jednou z mých odpovědností v předsta-

venstvu koncernu je segment zeměděl-

ství, takže nejpovolaněji mohu hovořit 

o něm. V roce 2007 jsme vstoupili do 

oblasti prvovýroby, kterou dále pomocí 

investic i akvizic rozvíjíme. Dlouhodobě 

budujeme návaznosti mezi jednotlivými 

fi rmami podle našeho motta „z pole 

na vidličku“. Vyrábíme hnojiva, osiva, 

distribuujeme agrochemii, zemědělské 

stroje, poskytujeme odborné poraden-

ství, a to vše také aplikujeme na polích, 

která sami obděláváme. Vyrábíme 

rovněž krmné šroty a krmiva, které 

používáme na našich farmách. Rostlinné 

a živočišné produkty z našich prvovýrob 

nacházejí uplatnění v potravinářských 

podnicích, které do koncernu také spa-

dají. V posledních několika letech jsme 

rozšířili naše aktivity mimo jiné také do 

oblasti dopravy a logistiky a stali jsme se 

jedním z největších dopravců zeměděl-

ských komodit a potravin, opět v logické 

návaznosti na předchozí obory. Vstoupili 

jsme také do výroby biopaliv a obnovi-

telných zdrojů – další návaznost. 

Takže všechny aktivity Agrofertu jsou 
takto provázané? 
Prakticky ano, výjimku tvoří snad jen 

náš nejmladší segment, média. Ale i tam 

bychom našli možné synergie, například 

v oblasti tisku nebo produkčních služeb. 

Pro mnoho společností koncernu je právě 

ta provázanost jedním z klíčových faktorů 

úspěchu. Pracujeme v souladu, ne proti 

sobě, a dohromady jsme všichni silnější.   

Agrofert se v poslední době těší 
velkému zájmu médií. Jak se pracuje 
pod drobnohledem novinářů? 
Byznys děláme stále tak, jak jsme ho 

dělali po dlouhá léta. Někdy možná

tvrdě, ale vždy transparentně a férově. 

V tom se nic nezměnilo. Ale je pravda, 

že některé obchodní kroky jsme si zvykli 

zvažovat i z pro nás nového úhlu pohledu: 

přemýšlíme více nad tím, jak mohou dané 

téma uchopit a v některých případech 

bohužel i nesprávně interpretovat média. 

Nicméně naučili jsme se s tím pracovat.   

Můžete uvést nějaký konkrétní 
příklad?  
Tak třeba zakázky naší lesnické fi rmy Uni-

les pro státní podnik Lesy ČR, ke kterým 

se média již několik měsíců opakovaně 

vracejí. Je důležité zdůraznit, že tendry 

Lesů ČR vyšly z nezávislého hodnocení 

jako vůbec nejtransparentnější veřejná 

výběrová řízení v Česku. Rozhoduje v nich 

čistě jen nejnižší a pro stát nejvýhodnější 

cenová nabídka. Uniles pro Lesy ČR 

pracuje roky a jejich zakázky vyhrával 

pravidelně dávno předtím, než se stal 

součástí Agrofertu. Navíc jsme za období 

2014-2015 u Lesů ČR vysoutěžili 

KONCERN AGROFERT JE NEJSILNĚJŠÍ ZEMĚDĚLSKOU SKUPINOU V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. V UPLYNULÝCH LETECH SE 
AGROFERT STAL TAKÉ OBLÍBENÝM PŘEDMĚTEM DISKUZÍ V MÉDIÍCH, MEZI ODBORNÍKY I NAPŘÍČ ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ. MY NEJSME 
VÝJIMKA – AGROFERT JE ZKRÁTKA ATRAKTIVNÍ TÉMA. VYDALI JSME SE PROTO VYZPOVÍDAT MÍSTOPŘEDSEDU PŘEDSTAVENSTVA 
A VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGROFERTU ING. JOSEFA MRÁZE. 
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Aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Největším problémem 
hygieniků je – hygiena
Při pohledu na stovky dokumentárních 

snímků, které pořídili při kontrolách 

restaurací dozorové orgány působící 

pod ministerstvem zemědělství –

tedy Státní zemědělská a potravi-

nářská inspekce a Státní veterinární 

správa ČR vyznívá poněkud úsměvně 

obhajoba kompetencí hygieniků 

v pokračování dozoru nad restau-

racemi z úst hlavního hygienika ČR 

Vladimíra Valenty a s ním spojených 

„nosičů vody“. Z dokumentů je totiž 

zcela zřejmé, že hlavním problémem 

hygieniků v dosavadním jejich půso-

bení v těchto stravovacích zařízeních 

je právě hygiena.

Já nic, já muzikant
Bez všeobecného zájmu médií došlo 

na přelomu letošního února a března 

k významnému střetu, na jehož

výsledku záležela budoucnost 

minimálně letošní vodácké sezóny. 

Do loňské novely vyhlášky ministerstva 

dopravy týkající se pravidel užívání 

povrchových vod k plavbě totiž 

prosadilo ministerstvo zemědělství 

formulaci, z níž vyplýval zákaz 

splouvání jezů a propustí bez 

předchozího souhlasu správců těchto 

toků, pod pokutou 200 000 korun. 

Vlna protestů vodáků nakonec vedla

 ke změně, která splouvání na vlastní 

nebezpečí umožňuje, což ministr 

zemědělství Marian Jurečka 

na facebooku okomentoval tím, 

že jeho ministerstvo pokuty nenavr-

hovalo. To je pravda – Jurečkovo 

ministerstvo jen navrhlo formulaci, 

která byla k pokutám zákonným 

důvodem.

Zakázat dovolené u moře!
Dojemná péče úředníků ministerstva 

zdravotnictví o zdraví občanů ČR a pře-

devším dětí generuje stále absurdnější 

regulace a zákazy. Ministerstvem při-

pravovaná novela zákona o návykových 

látkách tak například podle původního 

znění neumožňuje manipulaci s vínem 

na vinařských školách, ve svých důsled-

cích zakazuje prodej svařáku na trzích 

a zavádí faktickou prohibici na některých 

sportovních akcích. Scénář se naplňuje 

– po prohibici kuřácké nastupuje pro-

hibice alkoholická, další na řadě bude 

nepochybně prohibice týkající se prodeje 

sladkostí nebo příliš slaných výrobků. 

Jak to tak vypadá, minimálně nejmladší 

generaci v nejbližší době čeká zákaz 

návštěv cukráren nebo zákaz dovolené 

u moře. To je přece zdroj nebezpečné 

soli jako víno!

Vepřové jako obrana proti 
imigrantům
Strategickou roli vepřového masa 

jako rozhodující komodity živočišného 

původu obhajovali a obhajují všichni 

ministři zemědělství v ČR a každé 

vedení Agrární a Potravinářské komo-

ry ČR. V souvislosti s davy do Evropy 

proudících islamistů se strategická 

role vepřového ještě zvyšuje. Bude-

me-li jej vyrábět a konzumovat více 

a více, a především, budeme-li tuto 

skutečnost cíleně prezentovat mezi 

běženci s tím, že jiné maso se v naší 

zemi prakticky nekonzumuje, budou 

islamisté, kterým jejich víra konzu-

maci vepřového zakazuje, odmítat 

ČR jako cílovou zemi. Takhle je třeba 

bojovat proti kvótám!

Rizika zaprášené vody
Spasitelé našeho zdraví přišli na další 

z nekonečné řady rizik ohrožující naše 

životy – večer před spánkem připravená 

sklenice vody na nočním stolku je podle 

nich do rána natolik kontaminována 

prachem, že by se vůbec neměla pít. 

Že se přitom prach dostává do lidského 

těla po celou noc v mnohem větší 

míře, než douškem odstáté vody po 

ránu prostřednictvím dýchání, neberou 

zachránci našich životů v potaz. 

Možná ale v noci dýchají jiný vzduch, 

než kterým je voda ve sklenici 

kontaminovaná – třeba spí 

v potápěčské výstroji…

Petr Havel

Foto: Jiří Felčárek

o 25 procent méně ploch než v předcho-

zích letech a menší máme i objem těžby. 

Ale přesto mají někteří novináři stále 

potřebu toto téma skandalizovat.    

Mateřská společnost Agrofert, a.s. 
v současné době ovládá přes 200 společ-
ností. Jak se takový kolos spravuje? 
Agrofert, a.s. je orientovaný prakticky 

výhradně na korporátní řízení. Zastřešu-

jeme centrální aktivity celého koncernu 

a poskytuje dceřiným fi rmám pora-

denský servis, mimo jiné  v oblastech 

účetních operací, informačních a teleko-

munikačních technologii, personalistiky 

a řízení lidských zdrojů, právních služeb, 

PR a marketingu, nákupu některých 

položek zboží a služeb, prodeje majetku, 

interního auditu a bezpečnosti. Agrofert, 

a.s. pro koncern také zabezpečuje 

akvizice a nabízí i fi nanční služby. Vlastní 

obchodní aktivity vyvíjíme jen v oboru 

zemědělských komodit, krmiv, hnojiv 

a agrochemie. Koncern jako takový pak 

spravuje desetičlenné představenstvo, 

ve kterém má každý člen odpovědnost 

za některou z oblastí. Řídicí systém kon-

cernu je logický a poměrně otevřený 

a i přes velikost a rozsah aktivit celé sku-

piny dává jednotlivým fi rmám kompeten-

ce k jejich individuálnímu rozvoji. 

Jaká je vaše další strategie ve výhledu 
řekněme pěti let?
Podnikání Agrofertu stojí na několika 

nijak složitých principech. Jsou jimi 

pozitivní, korektní dlouholeté vztahy se 

zákazníky a dodavateli, nadstandardní 

manažerské výkony, schopnost pružně 

reagovat na změny na trhu i v podni-

katelském prostředí a účinné využití 

synergií napříč koncernem. Mezi naše 

priority bude v dalších letech patřit také 

další racionalizace vnitřní organizace, 

zvyšování efektivity řízení a ladění opti-

málního modelu vzájemného uspořádání 

obchodních sfér, ve kterých působíme. 

Hospodářské výsledky uplynulých let 

ukazují, že je to zdravý směr. 

Je současná podoba Agrofertu ko-
nečná? Nebo plánujete další růst?  
Koncern Agrofert je živý organizmus, 

ve kterém se každý den něco děje 

a mění. Ve velkém investujeme do 

rozvoje stávajících společností, stavíme 

nové provozy a zavádíme moderní tech-

nologie. V uplynulých letech jsme utratili 

nemalé sumy také za ekologizaci závodů 

a v tomto trendu chceme dál pokračovat. 

Také dále racionalizujeme řízení jednot-

livých segmentů a zjednodušujeme 

strukturu koncernu, což s sebou nese 

fúze a reorganizace. A samozřejmě stále 

sledujeme zajímavé fi rmy a díváme se 

po potenciálních akvizicích. 

V zemědělství, ale i v dalších tech-
nických oborech se v posledních letech 
často hovoří o nedostatku kvalifi -
kovaných zaměstnanců. Jak se s tímto 
trendem vypořádáváte vy? 

Samozřejmě se s tím potýkáme také. 

Klademe velký důraz na profesní rozvoj 

našich současných zaměstnanců 

a na budování personálních náhrad. 

Intenzivně spolupracujeme se všemi 

stupni vzdělávacího systému, především 

se středními odbornými školami 

a univerzitami. Učně, studenty i absol-

venty se snažíme chytit a nadchnout 

pro naše obory v co nejrannějším věku. 

Nabízíme jim praxe, stáže, stipendia, 

specializované trainee a absolventské 

programy…  Jako příklad mohu uvést 

třeba docela čerstvou novinku „PIG 

CAMP“, což je roční vzdělávací program 

pro absolventy středních a vysokých škol 

zaměřený na živočišnou prvovýrobu.

Plánujete potenciální studenty „PIG 
CAMPU“ hledat i na nadcházejícím 
zemědělském veletrhu TECHAGRO?
Případným zájemcům samozřejmě 

poskytneme informace o možnostech 

vzdělávání i pracovního uplatnění 

v našich – nejen zemědělských – fi r-

mách, ale nebude to naším primárním 

cílem. Na TECHAGRO jedeme pře-

devším ukázat koncern Agrofert z širší 

perspektivy a přiblížit návštěvníkům 

provázanost našeho systému „z pole na 

vidličku“. Navíc jsme se letos domluvili 

s brněnským výstavištěm a součástí 

našeho pavilonu H bude i sál „AG-

ROFERT FÓRUM“, kde se se zajímavými 

prezentacemi a přednáškami představí 

skutečné zemědělské osobnosti. Mezi 

hosty budou patřit mimo jiné prezidenti 

Agrárních komor Česka a Slovenska 

pánové Toman a Semančík, účast nám 

přislíbili i místopředseda vlády a ministr 

fi nancí pan Babiš a předseda Zeměděl-

ského výboru Poslanecké sněmovny pan 

Faltýnek. Na odborných přednáškových 

blocích spolupracujeme s experty 

z byznysu i akademické sféry. Mezi 

tématy návštěvníci najdou například 

praktické ukázky aplikací novinek v 

zemědělských technologiích, workshopy 

k čerpání investičních zemědělských 

dotací či přednášku k velmi aktuálním 

klimatickým změnám, nedostatku vody 

a očekávaným dopadům na zemědělství. 

Chystáte se na TECHAGRO i vy osobně? 
A co by si návštěvníci podle vás neměli 
nechat ujít? 
Pojedu do Brna určitě alespoň na dva 

dny, čeká mě řada setkání s obchodními 

partnery. Návštěvníkům samozřejmě 

doporučuji zastavit se v expozici Agrofertu 

a naší dceřiné technologické společnosti 

Farmtec v pavilonu H, v expozici zeměděl-

ských strojů Agrotec v pavilonu V a určitě 

také ve venkovním „AGROFERT PARKU“ 

mezi oběma těmito pavilony. Tam si kromě 

odborníků přijdou na své hlavně rodiny 

s dětmi, pro které máme připravené oblí-

bené skákací atrakce, traktory na dálkové 

ovládání či projížďky na zemědělských 

strojích. Přijďte a uvidíte sám.   

Za rozhovor děkuje redakce Agrobase
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ROZHOVOR S JANEM KUBĚNOU, ŘEDITELEM 
PROJEKTU TECHAGRO, ANIMAL VETEX, 
SILVA REGINA, BIOMASA 

Co nového chystá letošní, co se týče 
Techagra, již 14. pokračování tohoto 
úspěšného projektu ?
Vzhledem k výraznému nárůstu poža-

davku vystavovatelů po kryté výstavní 

ploše jsme letos poprvé v historii 

veletrhu TECHAGRO přistoupili 

k vybudování dočasné výstavní haly. 

Ta bude umístěna mezi pavilony F a P 

a bude mít rozsah přes 5.000 m2. Hala 

bude označena písmenem K a bude se 

v ní prezentovat především zemědělská 

technika. Dále jsme rozšířili venkovní 

výstavní plochy areálu za pavilonem 

Z. Plocha označená jako R1 nabídne 

rozšířenou prezentaci fi rem s ukázkami 

zpracování lesnické biomasy. Novinkou 

je tento rok i mobilní aplikace 

TECHAGRO. Návštěvníci, kteří 

vlastní chytré telefony, si mohou 

stáhnout speciální aplikaci, která jim 

zjednoduší plánování návštěvy veletrhu 

i orientaci přímo na místě. Tato aplikace 

zahrnuje seznamy vystavovatelů, 

plánky pavilonů, doprovodný program 

a řadu dalších užitečných informací. 

Návštěvník si tak může dopředu 

vytvořit vlastní harmonogram 

návštěvy. Aplikace je zdarma ke stažení 

na Google Play i AppStore. 

Jak je to s prodejem brněnského 
výstaviště? Již je jisté, že bude patřit 
městu? 
Podpisem kupní smlouvy koncem roku 

2015, týkající se odkupu 61 % akcií 

společnosti Veletrhy Brno, primátor 

města Brna Petr Vokřál a zástupci 

společnosti Messe Düsseldorf stvrdili 

obchod, díky kterému se město Brno 

stalo většinovým majitelem společnosti 

Veletrhy Brno, a.s. s akcionářským 

podílem 95 % akcií.

Budou k vidění technologické novinky 
pro živočišnou výrobu? 
V Brně se bude prezentovat na padesát 

dodavatelů technologií pro chov, krmiv, 

krmných směsí, minerálních, vitami-

nových a energetických doplňků, 

veterinárních přípravků, reprodukční 

techniky a dalšího vybavení pro živo-

čišnou výrobu. V pavilonu A2 soustředí 

své expozice SCHAUMANN ČR, MIKROP 

ČEBÍN, De Heus, , Alltechnology CZ, 

DELACON biotechnik ČR, Sano-Moderní 

výživa zvířat, Ch.Hansen Czech Republic, 

IFRAMIX, FIDES Agro, NTG Agri, 

Trewit  a další. Většina vystavovatelů 

si své novinky chystá právě pro veletrh 

Animal Vetex.

 

Pro zvířata moc prostoru mezi stroji 
nezbývá, prý máte řešení do 
budoucna?  
V rámci výstavního výboru jsme se 

dohodli na úpravě koncepce veletrhu 

a půjdeme stejnou cestou, jakou se před 

časem vydali i kolegové v Německu. Od 

roku 2017 budeme pořádat výstavy zamě-

řené na živočišnou výrobu v lichých letech 

a na rostlinnou v sudých letech. Vznikne 

tak podobný model jako je v Německu 

veletrh Agritechnica a EuroTier. Věříme, 

že tím zajistíme větší prostor pro země-

dělskou techniku při Techagru a zároveň 

větší odbornost a rozsah pro chovatel-

skou výstavu. Od roku 2017 se tedy bude 

konat ve dvouletém cyklu Národní výstava 

hospodářských zvířat společně s vele-

trhem Animal Vetex. Tuto výstavu doplní 

Národní výstava myslivosti. V sudých 

letech pak od roku 2018 bude probíhat 

Techagro, Silva Regina a Biomasa. 

Stále se diskutuje o antibiotické 
rezistenci a používání antibiotik
u potravinových zvířat. Dostanou 
chovatelé nějaké odpovědi na brněn-
ském výstavišti? 
Stalo se již tradicí, že součástí ve-

letrh Animal Vetex je i Středoevropský 

veterinární kongres. Letos se koná již 

7. ročník této odborné akce a ani letos 

nezůstane s aktuálními informacemi 

pozadu. Kongres se koná 5. - 6 .4. 2016 

v Kongresovém centru na brněnském 

Výstavišti a jeho motto je „Mikrobiální 

rezistence – výzva pro všechny“. 

Jakou očekáváte v tomto roce účast 
ze zahraničí? 
Letošní ročník zaznamená nejvyšší počet 

zahraničních účastí v historii pořádání 

veletrhů. Početné skupiny vystavovatelů 

přijedou z Maďarska či z Itálie, poprvé se 

účastní i zástupci z Koreje. Na společné 

expozici se představí vystavovatelé sdru-

žení pod Rakouskou obchodní komorou. 

Prý zaznamenáváte zájem ze zahraničí 
o český plemenný materiál? 
V tomto roce se ve spolupráci Česko-

moravské společnosti chovatelů, a.s. 

a Ministerstva zemědělství podařilo 

zorganizovat incomingovou misi 

odborníků z Běloruska, Ukrajiny, 

Uzbekistánu, Moldávie a Ázerbaj-

džánu, přičemž v jednání je několik 

dalších destinací. Při půldenním busi-

ness fóru se 20 expertů z těchto zemí 

setká se zástupci významných českých 

fi rem s cílem uzavřít obchody v oblasti 

nákupu jak plemenného materiálu a 

živých zvířat, tak technologií pro chov. 

Na hodnocení přihlášených o cenu 
Grand Prix je příliš brzy, dají se již 
prozradit nějaké podrobnosti? 
Uzávěrka přihlášek do soutěže Grand 

Prix je 21. března, nyní tedy ještě není 

možné oznámit nominované fi rmy 

a výrobky. Jisté však je, že zájem mezi 

vystavovateli vzrostl, můžeme se tedy 

těšit na větší účast než roce 2014.

Došlo ke změnám ve složení hodno-
titelské komise, můžete prozradit 
okolnosti ze zákulisí?
Pro letošní ročník jsme se rozhodli 

upravit složení hodnotící komise Grand 

Prix. Předsedou byl jmenován doc. Ing. 

Jiří Mašek z ČZU, který sestavil hodnoti-

telskou komisi, zahrnující řadu odborní-

ků z ČR, SK, ale i Finska či Chorvatska. 

Budou některé organizační změny 
oproti minulým ročníkům? 
Pro organizované autobusové zájez-

dy jsme připravili pobídku ve formě 

vstupného zdarma v poslední den veletr-

hu, tj. čtvrtek 7. 4. 2016. Pro návštěvníky, 

kteří nechtějí stát fronty u pokladen 

a pohodlně projít na veletrh, je na webu 

k dispozici internetový systém prodeje 

vstupenek. Zde je možné si vstupenku 

zakoupit online, vyhnout se frontám 

a ještě ušetřit.

Jan Kuběna. Foto: archiv Veletrhy Brno

Foto: archiv Veletrhy Brno
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UDRŽET VAŠE CHOVY
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  Pojištění všech druhů hospodářských 
zvířat a koní

 Nejširší rozsah pojišťovaných rizik

 Kvalitní a rychlá likvidace škod
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NOVINKY NA VELETRHU TECHAGRO – PLUH, TRAKTOR CRYSTAL, 
SBĚRAČ BRAMBOR, LIS NA PELETKY I PODMÍTAČ

NA VELETRHU TECHAGRO BUDOU UKÁZKY WESTERNOVÉHO 
JEŽDĚNÍ I MECHANIZACE PRO RANČERY

Například berounská společnost 

Kverneland Group Czech představí 

několik novinek ze svého širokého 

portfolia strojů. Jde o nový pluh na 

zpracování půdy značky Kverneland KV 

2500 i-plough, který byl oceněn strojem 

roku Machine of the year 2016 v oboru 

strojů na zpracování půdy. Konstruktéři 

jej vyvíjeli pět let a doplnili tak mezeru 

na trhu v pěti až šesti radličních strojích. 

Používá se v agregaci s traktory do vý-

konu 280 koní. Nesený obracecí pluh se 

ovládá přímo z kabiny traktoru, obsluha 

jej může snadno přestavět z transport-

ní do pracovní pozice. Lze například 

nastavit levý a pravý úhel pluhu, záběr 

první radlice, pracovní šířku i hloubku 

i vyrovnat brázdu v závislosti na zvolené 

trase mezi body A a B. Může se měnit 

také poloha integrovaného půdního pě-

chu Packomat. Řady KV 2500 mají nové 

prvky, které jsou patentově chráněny. 

Například slupice nesou označení Aero 

profi le a jsou užší, vyšší a lehčí. Tato 

konstrukce umožňuje lepší průchodnost 

posklizňových zbytků. Zajímavým 

prvkem je i nové hloubkové kolo, které 

využívá pásový podvozek a usnadňuje 

doorávání hranic pozemku. Nový Vario-

mat je nastavitelný až do šířky 60 cm. 

„Na veletrhu TECHAGRO budeme pre-

zentovat nový stroj značky Premos od 

fi rmy KRONE, který je určen na lisování 

peletek ze slámy. Tento lis se používá v 

agregaci s traktorem o výkonu 300 koní. 

Peletky jsou určeny na topení v různých 

typech kotlů. Další novinkou bude samo-

chodný sklízeč brambor značky Dewuls,“ 

řekl obchodní zástupce fi rmy KRONE 

Miroslav Mašek. Tato fi rma se zabývá 

mimo jiné prodejem širokého sortimentu 

zemědělské techniky, například traktorů, 

sklízecích mlátiček, sklízečů pícnin, ale 

též navigačních systémů, dopravní tech-

nikou i výživou pro zvířata. KRONE patří 

ke specialistům na stroje pro sklizeň 

píce (žací stroje, obraceče, shrnovače, 

lisy, mačkače, řezačky apod.).

Návštěvnici veletrhu si budou moci také 

prohlédnout nový model traktoru Crystal 

z produkce společnosti ZETOR. Má 

šestiválcový motor o výkonu 144 nebo 

163 koní, vyniká jednoduchou obsluhou 

a nízkými náklady na údržbu i provoz. 

„Naším cílem je stále zvyšovat užitnou 

hodnotu traktorů ZETOR Crystal a vy-

cházet vstříc požadavkům našich zákaz-

níků. Hlavními charakteristikami našich 

traktorů jsou síla, odolnost a efektivita,“ 

řekl Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 

a marketingu ZETOR TRACTORS a.s. 

Řadu novinek představí na veletrhu také 

Farmet, a.s. Českou premiéru bude 

mít radličkový širokozáběrový podmítač 

Fantom 1250 PRO o záběru 12,5 m. Stroj 

vzbudil velkou pozornost na nedávném 

veletrhu v Hannoveru, a to pro velkou 

výkonnost a variabilitu. Další novinkou 

v expozici Farmet bude secí vůz Falcon 

SW a diskový podmítač Softer 3 PRO. 

„V tomto případě je do soutěže zapojen 

návštěvník, který se učí dorozumět s ko-

něm pomocí řeči těla. Vedle jízdárny bude 

postavena malá extreme trailová trať, kde 

budou koně zdolávat technicky náročné 

překážky, například houpací mostky, úzké 

lávky, poházené klády či budou projíždět 

bariérou z plachty. Tato nová disciplína 

prověřuje souhru jezdce a koně a jejich 

maximální důvěru. V kruhové jízdárně 

se po dobu konání veletrhu vystřídá  asi 

20 koní z ranče HOT HILL Neslovice. S 

koňmi do Brna přijedou i hosté, takže 

diváci uvidí převážně americká plemena 

paint horse, appaloosa, quarter horse i 

malého welsh pony,“ řekla pořadatelka 

farmy John Deere Michaela Zachová, 

šéfka sdružení Equiteam. Paint horse je 

všestranným koněm, využitelným v nej-

různějších odvětvích jezdeckého sportu, 

ale stejně tak je i pro svou přátelskou po-

vahu oblíbeným rodinným koněm. Zvláště 

výrazně se pak uplatňuje ve westernovém 

ježdění, stejně jako všestranné plemeno 

appaloosa. Původně jezdecký kůň, jenž 

zvládá skoky i drezuru, je vhodný jak pro 

dobytkářství, tak i pro děti, protože tito 

koníci jsou hodní a dobromyslní. Koňské 

show na farmě John Deere tradičně při-

tahuje zejména rodiny s dětmi, ale 

i všechny milovníky westernového 

ježdění. Podle Zachové nejsou extrémní 

jezdecké sporty určeny pro jezdce a koně 

bez potřebných znalostí práce ze země 

a jezdeckých zkušeností. Pravidla pro ně 

jsou vytvořena s ohledem na maximální 

bezpečnost všech účastníků. „Výcvikové 

a tréninkové metody na extreme-trai-

lových překážkách by měly být aplikované 

pod zkušeným a odborným dohledem. 

Žádný z účastníků nesmí přeceňovat 

schopnosti svoje ani svého koně. Orga-

nizací jezdeckého sportu pro extrémní 

jezdecké soutěže je CETA, která stanovu-

je jeho pravidla a směrnice. Extrémní 

soutěže jsou mnohostranným jezdeckým 

sportem, který od soutěžících vyžaduje 

jak rychlost, tak přesnost a jezdecké 

umění,“ doplnila šéfka Equiteam. 

Na farmě John Deere budou k vidění 

i traktory této značky s nízkým výkonem. 

Jsou určeny pro rančery a farmáře 

k úpravě jízdáren, převážení sena a pro 

práci na poli a na pastvinách. Děti se rády 

svezou na šlapacích traktůrcích. Dalším 

lákadlem pro diváky budou jízdy v bryčce 

a na koních. Na farmě nebude chybět 

i kravička plemene Galloway s teletem, 

zábavný program doplní od neděle do úte-

rý (3. - 5. dubna) dětem určená pohádka 

O Popelce na koních. Od středy do čtvrtka 

(6. – 7. dubna) se mohou návštěvníci ve-

letrhu podívat na ukázky mladých koní 

a jejich výcviku. Pro návštěvníky farmy 

bude připraven i stánek s občerstvením. 

NOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ STROJE BUDE PREZENTOVAT ŘADA FIREM NA KOMPLEXU ČTYŘ AGRÁRNÍCH VELETRHŮ V ČELE S VELETRHEM 
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY TECHAGRO. TATO PRESTIŽNÍ AKCE SE USKUTEČNÍ OD 3. DO 7. DUBNA 2016 NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI. 
TRADIČNÍ „SVÁTEK ZEMĚDĚLCŮ“ V BRNĚ PATŘÍ MEZI TŘI NEJVĚTŠÍ SVÉHO DRUHU V EVROPĚ. 

ATRAKCÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU TECHAGRO, JENŽ SE USKUTEČNÍ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI OD 3. DO 7. DUBNA 2016, 
BUDOU UKÁZKY NA FARMĚ JOHN DEERE NA VOLNÉ PLOŠE PŘED PAVILONEM A. V KRUHOVÉ JÍZDÁRNĚ PROBĚHNOU PŘEDEVŠÍM 
UKÁZKY VÝCVIKU KONÍ, RŮZNÉ WESTERNOVÉ SOUTĚŽE A KOMUNIKAČNÍ HRY EQUIPOINT PRO DIVÁKY. 

Foto: archiv Veletrhy Brno

Foto: archiv Veletrhy Brno
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NA VELETRHU ANIMAL VETEX BUDOU OVCE, 
KOZY I JEJICH PRODUKTY

VÍCE NEŽ PADESÁT FIREM SE PŘEDSTAVÍ 
NA VELETRHU BIOMASA

SCHOK se zabývá vedením plemenných 

knih a šlechtěním ovcí a koz. Pro další 

rozvoj tohoto odvětví je podstatný odbyt 

zvířat a jejich produktů - z masa jehňat 

a kůzlat, ale též mléka, sýrů i vlny. Podle 

ředitele svazu Víta Mareše je třeba si 

uvědomit, že jde o stále žádanější pro-

dukty. Chovatelé nabízí například sýry 

ochucené bylinkami, kořením či ořechy. 

Zájem o tyto produkty vzrůstá především 

v luxusních prodejnách a hotelích. Trend 

zvyšování chovů je stále pozitivnější, 

nyní se chová v ČR kolem 250 tisíc ovcí 

a 30 tisíc koz. Velký rozvoj na farmách 

zaznamenává produkce ovčího mléka a 

jeho zpracování. K nejrozšířenějším ple-

menům patří suffolk, které je celosvě-

tově nejpoužívanější k produkci jatečních 

jehňat. Poskytuje vysoký stupeň růstu, 

vývinu a dobrou jatečnou hodnotu. 

Vysoká užitkovost a kvalita produkce je 

zárukou produktivity a rentability chovu. 

Plemeno je vhodné i do drsnějších 

klimatických podmínek podhorských 

oblastí. Pro své dobré vlastnosti se hodí 

k užitkovému křížení téměř se všemi 

plemeny. V ČR se běžně využívá k užit-

kovému křížení již 30 let. 

„O ovčí maso je na trhu stále větší zá-

jem, a to v restauracích i obchodních ře-

tězcích. Samozřejmě jde také o sezonní 

záležitost, zejména o velikonočních 

svátcích. Chovatelé ovcí i koz vyvážejí 

především do Rakouska a Německa 

zvířata v živém. Naše jatka totiž nejsou 

schopna zajistit porážky jatečních zvířat. 

V Česku dosud neexistují speciální 

jatka na tato proti skotu malá zvířata,“ 

uvedl ředitel Mareš. Ukázka hlavních 

chovaných plemen bude probíhat na 

volné ploše před pavilonem A, kde budou 

mít možnost návštěvníci ochutnat speci-

ality z jehněčího a ovčího masa. 

Po celou dobu veletrhu budou probíhat 

ukázky zpracování vlny, vždy od 9.00 do 

18.00 hod. První den veletrhu 3. dubna 

se uskuteční klasifi kace plemenných 

beranů a kozlů – od 10.30 do 13. 00 hod. 

Další dny 4. – 5. dubna budou moci ná-

vštěvníci vidět komentované předvádění 

plemen ovcí a koz – 13.00 – 16.00 hod. 

Tématika biomasy zasahuje více či méně 

do všech oborů zemědělství a lesnictví. 

Některé fi rmy se zabývají její produkcí 

a jiné jejím zpracováním, a to tak, aby byla 

„zdravým selským rozumem“ správně vy-

užita. Veletrh BIOMASA představí odborné 

i laické veřejnosti recepty, návody a rady, 

jak nejlépe s biomasou zacházet. Vše je 

koncipováno do současných živých témat. 

Pro návštěvníky nebudou chybět ani 

oblíbené venkovní ukázky strojů v provo-

zu, zejména štěpkovače a drtiče.

Několik slov o aktuálních tématech nám 

poskytl Stanislav Václavek, odborník na 

lesní biomasu a ředitel fi rmy DŘEVO-

PRODUKT SV:

„Mezi nosné téma letošního ročníku ve-

letrhu BIOMASA patří využívání biomasy 

v souladu s životním prostředím a jeho 

přirozenou rovnováhou. Nechceme si 

ničit kvalitu půdy nebo ovzduší. Naším 

problémem je zejména boj se suchem, 

erozí, velmi nízkou schopností krajiny 

zadržovat vodu a s technologiemi, které 

nám ničí životní prostředí. Hospodaříme - 

li na lesní a zemědělské půdě, podstata je 

stejná. V reálu potřebujeme technologie 

a postupy, které budou právě v souladu 

s vyjmenovanými prioritami ekologického 

chování.“  

Mezi aktuální téma, na které jsou 

odborníci veletrhu BIOMASA připraveni, 

jsou tzv. kotlíkové dotace. „Mnoho lidí řeší 

nákup nového kotle živelně bez znalostí. 

Na veletrhu nabídneme návštěvníkům 

řadu rad a informací, například jak si vy-

řídit kotlíkovou dotaci, co je dobré vědět, 

než jdu vybírat nový kotel, jak by měl být 

nový kotel šetrný k životnímu prostředí 

a co bude muset splňovat dle našich 

zákonů, jak si spočítat provozní roční 

náklady (a uvědomit si, že většinou platí, 

že čím dražší kotel tím lacinější provoz) či 

kdy je vhodné zvolit pro vytápění kusové 

dřevo, kdy štěpku a kdy pelety“, doplňuje 

Stanislav Václavek a dodává, že novinkou 

veletrhu bude umístění části přednášek 

do pavilonu „Z“, kde bude také většina 

vystavovatelů oboru biomasa. 

Praktické ukázky zpracování biomasy, 

především dřevní hmoty, budou nepře-

hlédnutelné před pavilonem P na volné 

ploše R1, kterou organizátoři nově pro 

tuto záležitost vyčlenili. „Zájem fi rem, 

které se živých ukázek zúčastní, je již 

v tuto chvíli větší než při minulém ročníku 

a opět se jedná o hlavní renomované vý-

robce. Tato akce je zajímavá jak pro laiky, 

kteří běžně nevidí tyto stroje pracovat, tak 

pro odborníky, kteří si chtějí takový stroj 

pořídit. Zde si mohou porovnat na jednom 

místě velké množství strojů,“ na závěr zve 

Stanislav Václavek.

Kdo má tedy zájem o nové technologie 

a informace, neměl by si nechat ujít 

komplex veletrhů, který proběhne na 

výstavišti v Brně 3. až 7. dubna 2016. 

Těšíme se na viděnou na 14. meziná-

rodním veletrhu zemědělské techniky 

TECHAGRO, 14. mezinárodním lesnickém 

a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA, 

13. mezinárodním veterinárním veletrhu 

ANIMAL VETEX a 3. mezinárodním veletr-

hu obnovitelných zdrojů BIOMASA. 

Více informací na www.techagro.cz.

KOZY A OVCE PŘEDSTAVÍ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI OD 3. DO 7. DUBNA V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO VETERINÁRNÍHO VELETRHU 
ANIMAL VETEX SVAZ CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ Z.S. (SCHOK). TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ KOMPLEXU AGRÁRNÍCH VELETRHŮ TECHAGRO, 
SILVA REGINA A BIOMASA, KTERÉ SE KONAJÍ VE STEJNÉM TERMÍNU. 

VELETRH BIOMASA VELMI VHODNĚ NAVAZUJE NA TRADIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VÝSTAVY TECHAGRO A SILVA REGINA. 
PREZENTUJE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY Z POLÍ, LUK, LESŮ I STÁJÍ, COŽ PRO ZEMĚDĚLCE A LESNÍKY PŘEDSTAVUJE LOGICKOU 
NÁSTAVBU NA JEJICH KAŽDODENNÍ ČINNOST A TAKÉ DALŠÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST. VÝHODOU VÝSTAVY JE PROPOJENÍ VÝSTAVNÍCH 
EXPOZIC S ODBORNÝM KONFERENČNÍM PROGRAMEM A TAKÉ S PŘEDVÁDĚNÍM PRAKTICKÝCH UKÁZEK VÝROBY ŠTĚPKY 
A PALIVOVÉHO DŘEVA VE SPOLEČNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORÁCH.

Foto: archiv Veletrhy Brno
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OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ ÚSPĚCH

CASE IH přišel s přelomovým konceptem 

čtyř nezávislých pásových jednotek 

Quadtrac již v roce 1996 a i v roce 2016 

pokračuje v tradici značky přinášející do 

oboru zemědělství inovativní pohledy. 

Zcela novým konceptem na trhu je 

Magnum Rowtrac, který přináší ideální 

spojení výhod pásového a kolového 

podvozku. Tímto řešením je dosaženo 

vyššího tahového výkonu bez prokluzu 

při nižším utužení půdy. Oproti dvoupá-

sovým traktorům je rovněž zachováno 

jisté a šetrné zatáčení bez hrnutí půdy 

na souvratích. Tento unikátní stroj se pro 

Evropu vyrábí ve dvou modelech 340 

a 380, přičemž u modelu 340 je na výběr 

z převodovek Full Powershift a CVX. 

Větší model s maximálním výkonem až 

435 koní je potom standardně vybaven 

plynulou převodovkou. V průběhu vývoje 

a provozních testů výrobce zkoušel 

i čtyřpásový podvozek, nicméně provoz-

ně výhodnější se ukázalo jít cestou kol 

na přední nápravě. Traktor tak má lepší 

poloměr otáčení a tahové vlastnosti 

jsou pro tuto výkonovou kategorii více 

než dostatečné.  Oproti klasickému 

kolovému traktoru, nebo traktoru 

s dvoumontáží, má Rowtrac větší 

styčnou plochu s půdou, čímž může 

celková produktivita nárůst 

i o více než 10 %. 

CASE IH navíc rozšiřuje nabídku mode-

lových řad o traktor Optum CVX, který 

se výkonově i váhou řadí mezi traktory 

Puma a Magnum. Optum je traktor 

špičkových parametrů, kterými pře-

konává zavedená měřítka v této třídě. 

Motory disponují technologií Hi-eSCR 

díky čemuž plní emisní normu Tier4 

fi nal bez použití EGR a fi ltru pevných 

částic. Traktor disponuje největší 

nádrží v kategorii a dokonce překonává 

i traktory z kategorie vyšší. Optum je 

navržený tak, aby skvěle obstál při 

polních pracích s tahovým bodem ve 

středu traktoru a nabízel maximální 

úspornost v dopravě díky velké 

užitečné hmotnosti. Při pohledu na 

traktor rovněž zaujme jeho vzhled, 

který značí možný budoucí designový 

směr značky CASE IH.

Rovněž u mlátiček CASE IH Axial-Flow 

je rok 2016 bez nadsázky přelomový. 

Výrobce si přichystal celou řadu inovací 

a zcela novou, od základu přepracovanou 

řadu Axial-Flow 140, která nyní nese 

přívlastek Cross Flow a je nově vybavena 

svahovým vyrovnáváním. U mlátičky 

byly přepracovány pohony a navýše-

na kapacita, což přináší mimořádnou 

rychlost sklizně. Snížený počet hnacích 

řemenů zase zlepšuje spolehlivost

a usnadňuje údržbu. 

Agronomický systém, který má smysl

V tomto roce značka Great Plains 

představuje nový komplexní přístup 

s názvem „Agronomický systém, který 

má smysl“. Pouze vnímání půdy jako 

svého nejcennějšího partnera může 

zemědělci přinést maximální profi t 

a dobré zvládnutí projevů klimatických 

změn. Nikoli pouze nákup stroje, ale 

dobrý vztah prodejce a zemědělce, 

implementace vhodného modelu

do lokálních a specifi ckých podmínek 

farmy a souvztažnost s dalšími návaz-

nostmi přináší úspěch. 

Oslabená a poškozená půda nám 

nemůže poskytnout to, co od ní 

očekáváme. Každým dnem jí škodíme, 

ať už pracemi prováděnými v nevhod-

nou dobu, nadměrným počtem přejez-

dů po polích, využíváním nevhodných 

desénů a tlaků pneumatik, štíhlými 

osevními postupy, acidifi kací i malým 

zastoupením organických hnojiv. Great 

Plains má s půdou největší zkušenosti 

na trhu, plných 40 let, a je připraven 

vám pomoci.

Marek Musil

SPOLEČNOST AGRI CS A.S. ZASTUPUJE NA ČESKÉM TRHU ZNAČKY DLOUHODOBĚ PŘICHÁZEJÍCÍ S INOVATIVNÍMI PRODUKTY. NAŠIM 
CÍLEM JE PŘINÉST ZÁKAZNÍKŮM TO NEJLEPŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, A PROTO NAŠE SPOLEČNOST SPOLUPRACUJE S VÝROBCI, 
KTEŘÍ JSOU LÍDŘI VE SVÉM OBORU. ANI PRO TENTO ROK ZNAČKY CASE IH A GREAT PLAINS NEZKLAMALY ŠKÁLOU SVÝCH NOVINEK. 
PREZENTACE NOVINEK ZAPOČALA NA VELETRHU AGRITECHNICA NA PODZIM MINULÉHO ROKU A POKRAČUJE PRO STŘEDNÍ EVROPU 
NA VELETRHU TECHAGRO. KAŽDÁ INOVACE JE VÝSLEDKEM TVRDÉ PRÁCE V OBLASTI VÝVOJE A TAKÉ NASLOUCHÁNÍ, CO SI EVROPŠTÍ 
ZEMĚDĚLCI PŘEJÍ A CO POTŘEBUJÍ.

CASE IH OPTUM. Foto: archiv společnosti AGRI CS a.s.
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

ZAJÍMAVOSTÍ MEZI PŘEDVÁDĚNÝMI SKLÍZECÍMI MLÁTIČKAMI JE
 „DAVID A GOLIÁŠ“, TEDY NEJMENŠÍ A NEJVĚTŠÍ STROJ, JEJICHŽ 
PRACOVNÍ ZÁBĚR JE 105 A TÉMĚŘ 800 TUN SKLIZENÉHO ZRNA 

ZA SMĚNU, S VARIANTAMI MEZI NIMI SI TAK OPTIMÁLNÍ STROJ MŮŽE 
VYBRAT OPRAVDU KAŽDÝ.

TECHAGRO JAKO SVÁTEK ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Celou rozsáhlou expozicí Agrotec a.s. 

bude procházet diagonálně cesta, po 

které se dostanete ke všem hlavním ex-

ponátům, a to jak značky New Holland, 

tak Amazone a Pichon. Cestu bude 

protínat velkorysé zázemí pro naše zá-

kazníky a lemovat velkoplošná projekce. 

Pojďme ale hezky od začátku.

New Holland v loňském roce představil 

nový vinařský traktor s označením T3F, 

který je opravdu výkonný, ale zároveň 

relativně jednoduchý. Obecně je určený 

především pro menší vinohradníky. 

Setkal se s  ohlasem také u meziná-

rodní odborné veřejnosti a tak získal 

titul Traktor roku Speciál 2015. Doplní 

jej zástupce v našich končinách výrazně 

známější řady T4.V/N/F, která pro 

změnu drží titul Traktor roku Speciál 

z roku 2013. V expozici vinařské techniky 

nebudou traktory osamocené, ale 

zájemci se budou moci podívat i na 

moderní závěsné stroje pro vinohradníky 

značek Provitis, Dondi či Rolofaca. Vi-

nařské technice bude zdatně sekundovat 

technika stavební a stroje pro využití 

při údržbě měst a obcí. V roce 2015 se 

vyjasnila situace u stavebních strojů 

New Holland Construction. Nabídku vý-

robce obecně zracionalizoval a Agrotec 

a.s. zůstal dovozcem kompletní řady 

stavebních strojů New Holland Con-

struction, která bude také na výstavě 

v plné síle zastoupená. Pro údržbu obcí 

jsou určené především traktory řady 

Boomer, které na Techagru uvidíte 

v agregaci se špičkovými závěsnými 

stroji od německé značky Matev. 

Na cestě procházející sortimentem 

Agrotec a.s. se dostáváme k těžišti na-

bídky techniky, a to k traktorům a sklíze-

cím mlátičkám. Nejprve se zmíním 

o sklízecích mlátičkách, které budou za-

stoupené řekněme Davidem a Goliášem. 

Davida představuje náš nejmenší model 

TC4.90, se kterým jsme v minulém 

roce zvládli za den (11 hodin) sklidit 

20 hektarů, respektive 105 tun zrna. 

Goliáše pak představuje náš vrcholný 

model CR10.90. Sklízecí mlátička s čistě 

axiálním neboli rotorovým výmlatem 

a separací, která je již druhou sezónu 

držitelkou světového rekordu ve sklizni 

obilovin s výkonem 797,6 tuny za 8 hodin. 

Zjednodušeně lze říci, že výkonnost 

mlátiček New Holland se pohybuje od 10 

tun zrna za hodinu u nejmenšího modelu 

až po 100 tun zrna za hodinu. Sami 

se přesvědčíte, že extrémních výkonů 

ve sklizni lze dosahovat s chytrou, ale 

poměrně jednoduchou technologií. 

Sklizňovou techniku pak doplní svinovací 

lis RollBelt, který se na trhu velmi dobře 

uvedl a nová sklízecí řezačka FR650 se 

špičkovým motorem Cursor 16, který 

získal ocenění Diesel of the Year 2014. 

Společně pak dosáhly vynikající úrovně 

spotřeby při sklizni kukuřice, a to 0,5 

litru paliva na tunu řezanky (při délce 

řezanky 8 mm). Těžiště prezentace 

nových technologií v traktorech New 

Holland Agriculture bude ležet na třech 

hlavních modelech, novinkách roku 

2015. Traktoru T8 s polopásovým pod-

vozkem, modelové řadě T7 Heavy Duty 

a výrazně faceliftované modelové řadě 

T7. V těchto třech strojích se spoju-

jí hlavní hodnoty, které značka New 

Holland přináší zákazníkům. Jsou to 

stroje nabité moderními technologiemi, 

které na vaší farmu přinesou potřebnou 

výkonnost. Moderní technologie v tech-

nice New Holland jsou zároveň velmi 

intuitivní a snadno se ovládají, takže je 

budete rádi používat a pomohou vám s 

nimi také techničtí specialisté z Agrotec 

a.s. Konečně jsou stroje New Holland 

také dostupné, protože k čemu by byly 

nové technologie, pokud by si je mohlo 

dovolit jen pár vyvolených. Na těžké 

traktory naváží další oblíbené modelové 

řady traktorů středního výkonu a to T6 

a T5. Modelová řada T6 se v roce 2016 

dočká rozsáhlého přepracování a na 

Techagru si budete moci prohlédnout 

jeden z prvních předsériových kusů. 

Obdobně je na tom i řada T5, která 

dostane nově k dispozici odpruženou 

přední nápravu. Přehled klasických 

zemědělských traktorů od značky New 

Holland uzavírá modelová řada T4, která 

výkonově sahá od 55 do 115 koní a bude 

mít na Techagru samozřejmě také svého 

zástupce ve speciální edici. 

Na techniku New Holland plynule naváže 

nesená i návěsná technika od značky 

Amazone pro ochranu a výživu rostlin. Ve 

špičkových rozmetadlech, která mají do-

minantní postavení nejen na tuzemském 

trhu, bude představen zcela nový model 

ZA-V vyplňující prostor mezi modelovou 

řadou ZA-M a ZA-TS. Součástí expozice 

rozmetadel bude systém snadné kont-

roly správnosti nastavení rozhozu Easy 

Check, a to za pomoci jednoduchých 

rohoží a aplikace v chytrém telefonu. 

Tento systém byl oceněn na Agritechnice 

stříbrnou medailí. Zástupcem nejvyšší 

modelové řady rozmetadel Amazone je 

pak model ZA-TS Profi s Hydro, který 

bude spolu s N-senzory ISARIA součástí 

systému variabilního hnojení agrego-

vaného na traktoru New Holland T7 

s automatickou navigací a řízením. 

Pokud myslíte hospodárně a požadujete 

maximální výnos s minimálními náklady 

na hnojení, pak nemáte na trhu lepší 

volbu. V oblasti ochrany plodin před-

stavíme systém volby a řazení jednot-

livých trysek postřikovače AMASELECT 

a automatické vedení ramen Distance 

Control, zajišťující optimální vzdálenost 

trysek od porostu, a to rovnoměrně 

v celém pracovním záběru. Současně 

budou vystavené exponáty osazeny 

systémy GPS Track a GPS Switch, které 

mají za úkol postupné vypínání sekcí 

(případně jednotlivých trysek ve spojení 

se systémem Amaselect), v klínech a na 

souvratích. Vlajkovou lodí značky Amazo-

ne je samochodný postřikovač Pantera 

s výškově stavitelným podvozkem, který  

byl již v minulém roce na tuzemském 

trhu velmi žádaný. Výrobce letos spustí 

výrobu nulté řady Panter také ve variantě 

stavitelného podvozku do šířky.

Ve zpracování půdy bude vůbec poprvé 

v ČR představen šestiradličný pluh 

Amazone s hydraulickým jištěním. K vý-

robě pluhů se továrna v Lipsku vrátila po 

17 letech. Další novinkou je diskový pod-

mítač Catros o záběru 12 m s unikátním 

skládáním do přepravní polohy a nebude 

chybět ani Certos pro střední a hlubší 

podmítku za pomocí 66 cm disků.

V oblasti setí představíme přepracovaný 

přesný secí stroj ED trojkové řady 

a řádkový pneumatický secí stroj Cirrus 

s děleným zásobníkem. Na tomto stroji 

bude demonstrován systém načasování 

cesty osiva Autopoint oceněný stříbrnou 

medailí na veletrhu Agritechnica 

v Hannoveru.

Lehkou odbočkou z hlavní cesty budete 

vtažení do expozice, kde se vám před-

staví celé komplexní řešení závěsné 

techniky dodávané na tuzemský trh 

prostřednictvím společnosti Agrotec a.s. 

Za pozornost zde bude stát přívozní 

laminátová cisterna značky PICHON 

i plně vybavená kejdová cisterna s 

aplikátorem. Přes dopravní techniku 

a krmný vůz Strautmann zakončíme 

cestu u slovinských mulčovačů TEHNOS, 

které vynikají minimální vibrací, kvalitou 

zpracování a příznivou cenou.

Na naší cestě expozicí fi rmy Agrotec 

a.s. jsme se dostali do fi nále a zbývá jen 

vzít za kliku a projít na venkovní plochu, 

kde pro vás budou nachystané další 

stroje New Holland a atraktivní, aktivní 

program pro farmáře všech generací. 

Těšíme se na vás.

Aleš Petr, Igor Frýbert a tým AGROTEC

AGROTEC A.S. SE POCTIVĚ CHYSTÁ NA VÝSTAVU TECHAGRO, KTEROU SI DOVOLÍM NAZVAT „SVÁTKEM ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ“. 
TROUFÁM SI ŘÍCI, ŽE ZA PĚT DNÍ TRVÁNÍ VELETRHU SE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI UKÁŽÍ TÉMĚŘ VŠICHNI ZEMĚDĚLCI ČESKÉ 
REPUBLIKY, VŠECH GENERACÍ, ZAMĚŘENÍ I ŘÍDÍCÍCH ÚROVNÍ. PROTO SE ZASTUPOVANÝCH ZNAČEK CHYSTÁME UKÁZAT VŠECHNY 
HLAVNÍ NOVINKY, NOVÉ TECHNOLOGIE A NÁSTROJE.

T7 Heavy Duty - klíčový exponát na výstavě. Foto: archiv společnosti Agrotec a.s.
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ČESKÁ STOPA NA SVĚTOVÉM VELETRHU BIOPOTRAVIN 
BIOFACH: DVACET VYSTAVOVATELŮ A OCENĚNÉ BIOVÍNO 

Zájem vystavovatelů i návštěvníků 

o veletrh každoročně stoupá. Letos se 

na celkové výstavní ploše 47 000 m2 

představilo 2 575 vystavovatelů (250 

na veletrhu VIVANESS), z toho asi třetina 

vystavovatelů pochází z Německa. Mezi 

hlavní přínosy účasti na BIOFACHu, které 

zmiňují samotní vystavovatelé, patří 

zejména možnost potkat se s význam-

nými fi rmami v oboru na jednom místě, 

načerpat obrovskou inspiraci a potvrdit si 

správnost vlastního rozvoje směrem 

k ekologické a šetrné výrobě potravin. 

„Na Biofachu vystavujeme pravidelně. 

Tady můžete na vlastní oči vidět ten trend, 

kterým se Evropa i celý svět ubírá – kde 

je naše cesta. Je to taky poznání o tom, 

jak České republice ujíždí vlak tím, že 

dostatečně nepodporuje ekologické 

zemědělství “ přidává svoje dojmy Tomáš 

Soška, majitel fi rmy VITAMINÁTOR s.r.o. 

Na druhou stranu dodává: „Vystavovali 

jsme na stánku České republiky a jsme 

rádi, že nám Ministerstvo zemědělství 

alespoň nějakým způsobem pomáhá 

spolufi nancovat naši účast zde, což 

považujeme za cestu správným směrem.“ 

Pro návštěvníky BIOFACH přináší možnost 

ochutnat biopotraviny ze všech koutů 

světa a seznámit se s nejnovějšími pro-

dukty ekologického zemědělství. Veletrh 

představuje široké spektrum nabídky - od 

čerstvých přes mražené potraviny, mléčné 

i masné výrobky, pekařské a cukrářské 

výrobky, nápoje, produkty zdravé výživy, 

to vše v bio kvalitě. Velká pozornost je 

věnována již tradičně tématům: VÍNO 

a OLIVOVÝ OLEJ. Každoročně je udělová-

na cena za nejlepší biovíno Mundus Vini 

Biofach a cena za nejlepší olivový bio olej 

Olive Oil Award. 

České biovíno se zlatou medailí
V zážitkovém světě VÍNO se odbornému 

publiku představilo letos 135 bio vinařství 

z celého světa. Jejich vína bylo možné 

vychutnat v ochutnávkové zóně a vinotéce. 

Zde bylo možné degustovat i vítězná vína 

mezinárodní soutěže o cenu za nejlepší 

biovíno Mundus Vini Biofach. Úspěch 

v této prestižní mezinárodní soutěži 

slavilo letos i biovíno z České republiky. 

Rýnský ryzlink z rodinného vinařství 

Kadubcových z Lipova na Hodonínsku 

získal zlatou medaili v kategorii bílých 

polosladkých vín. Vinařství Kadubcových 

zopakovalo svůj úspěch již podruhé, 

první zlatou medaili získali za svůj rýnský 

ryzlink v roce 2012. Ocenění je dalším 

potvrzením, že přechod českých a morav-

ských vinařů na ekologický systém přináší 

výsledky. „Réva vinná je velmi citlivá na 

různé choroby a v devíti letech z deseti se 

neobejde bez intenzivního ošetřování. 

V roce 2009, kdy jsme ekologické postupy 

zaváděli, jsme měli obavy, jestli to bude 

fungovat a dovolí nám dopěstovat zdravé 

hrozny, protože ty jsou nezbytným před-

pokladem pro výrobu takového vína, jaký je 

náš zlatý Ryzlink,“ uvádí své počáteční obavy 

ekovinařka. Výsledky ekologického přístupu 

však přišly docela rychle. „Po několika 

letech už víme, že ekologické postupy jsou 

minimálně stejně účinné jako konvenční, 

ovšem pod podmínkou precizní péče o každý 

viniční keř.“ popisuje způsob práce vinařka 

Lenka Kadubcová, která ocenění považuje 

za důkaz, že jdou správnou cestou. 

BIOFACH a VIVANESS kongres
Nedílnou součástí veletrhů BIOFACH 

a VIVANESS jsou jejich odborné kongresy. 

Zejména BIOFACH kongres se v po-

sledních několika letech stal významným 

místem setkávání aktérů ekologického 

zemědělství z celého světa a funguje jako 

široká diskuzní platforma pro předávání 

znalostí, výměnu informací i seznamování 

se s novými trendy v oblasti udržitelné-

ho rozvoje a ekologického zemědělství. 

„BIOFACH kongres je čtyřdenní maraton 

přednášek, seminářů a kulatých stolů, 

kde může získat návštěvník nevšední 

vhled do aktuálních trendů, souvislostí 

a probíhajících aktivit v ekozemědělském 

sektoru po celém světě. Zajímavých témat 

je však tolik, že není možné absolvovat 

vše. Příjemné na BIOFACHu je právě tato 

kombinace přehlídky biopotravin, přírodní 

kosmetiky a dalších produktů ekologické-

ho zemědělství a odborných přednášek“ 

hodnotí kongres Andrea Hrabalová, 

externí konzultantka EZ pro ČTPEZ. 

Částečně se o podobný koncept snaží 

v České republice organizátoři pražského 

festivalu Evolution, Biostyl, který přinesl 

odborné přednášky k EZ 18. března 2016.

Hlavním tématem kongresu 2016 byla 

vize biosektoru v budoucnu pod názvem 

„Organic 3.0 – Action for more or-

ganic!“, která diskutuje možnosti využití 

důvěryhodnosti a udržitelnosti konceptu 

BIOFACH, NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VELETRH BIOPOTRAVIN, KTERÝ SE KONÁ KAŽDOROČNĚ BĚHEM ÚNORA V NĚMECKÉM NORIMBERKU, 
PŘILÁKAL LETOS REKORDNÍCH 48 533 NÁVŠTĚVNÍKŮ ZE 130 ZEMÍ SVĚTA. VELETRH MĚL SVOJI PREMIÉRU JIŽ V ROCE 1990 A LETOS 
SE JEHO BRÁNY OTEVŘELY PO SEDMADVACÁTÉ. OD ROKU 2007 JE SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM BIOFACH POŘÁDÁN VELETRH PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKY VIVANESS, KTERÝ LETOS OSLAVIL 10. VÝROČÍ.

Graf 1: Svět: Růst ploch v EZ dle kontinentů (2006-2014)

Graf 2: Svět: Struktura užití zemědělské půdy v EZ dle kontinentů (2014)

Zdroj: FiBL-IFOAM–SOEL surveys 2000-2016 

Zdroj: FiBL survey 2016
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CYKLUS PŘEDNÁŠEK 
O EZ V RÁMCI 
VELETRHU BIOSTYL
Na veletrhu Biostyl proběhl v pátek 

18. března 2016 v rámci vzdělávací-

ho programu cyklus přednášek 

o ekologickém zemědělství. 

Dozvěděli jste se zde, jak se stát 

wwooferem, jak a komu může na 

venkově pomáhat sociální země-

dělství či kam a proč mizí krajové 

a staré odrůdy. Dvě přednášky 

byly věnovány tématu chemických 

koktejlů v potravinách a reziduím 

v bioprodukci. Program připravila 

Česká technologická platforma 

pro ekologické zemědělství ve 

spolupráci s Vysokou školou che-

mickotechnologickou, Výzkumným 

ústavem rostlinné výroby, v. v. i, 

Jihočeskou univerzitou 

a společností WWOOF ČR.  

Více na webu veletrhu –

 program – sál 6: http://program.

festivalevolution.cz/#program
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ekologického zemědělství k reorganizaci 

celosvětového zemědělství a potravi-

nářství. Celý program obou souběžně 

probíhajících veletržních akcí včetně 

zážitkových světů a zvláštní show cook 

+ talk najdete pod odkazem:

www.biofach.de/programme. 

Termín příštího ročníku veletrhu BIOFACH 

připadá na 15. až 18. února 2017. 

K návštěvě veletrhu lze využít jednodenní 

zájezd z Prahy pořádaný každoročně 

fi rmou PROveletrhy, s.r.o. 

(zastoupení pořadatele veletrhu 

Nuernberg Messe GmbH v ČR).

Česká expozice na BIOFACHu
Česká republika, podobně jako většina 

ostatních členských zemí EU, se na 

veletrhu BIOFACH prezentovala již po 

desáté formou národní expozice. Letos 

se na českém stánku prezentovalo 12 

společností, což byl dvojnásobný počet 

ve srovnání s rokem loňským. Konkrétně 

možnosti prezentovat svoje výrobky 

v biokvalitě využily fi rmy: Amylon a.s.,

Cidrerie s.r.o., České ghíčko s.r.o., Extru-

do Bečice, s.r.o., FRUJO, a.s., HOLLANDIA 

Karlovy Vary, s.r.o., POEX Velké Meziříčí, 

a.s., POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., SOLEX 

AGRO, s.r.o., Vinné sklepy Kutná Hora, 

s.r.o., Vitaminátor s.r.o. a PRO-BIO Svaz 

ekologických zemědělců, na jehož stánku 

se vystřídali dva faremní zpracovatelé – 

Biofarma Juré a Ekostatek Vlkaneč, oba 

věnující se zejména zpracování ovoce 

a zeleniny. Veletrhu se zúčastnilo 

dalších sedm samostatně vystavujících 

českých fi rem: Čajová květina s.r.o., He-

alth Link s.r.o., Lifefood Czech Republic 

s.r.o., Phoenix Division Group s.r.o., 

PRO-BIO, obchodní společnost, Rawvo-

lution s.r.o. a ZELENÁ ZEMĚ, s.r.o.

„Porovnání tuzemských bioproduktů 

s celosvětovou konkurencí je vždy pří-

nosné. Víme, že se nemáme za co sty-

dět, ale na druhou stranu si uvědomuje-

me, že se lze v mnohém inspirovat,“ 

říká manažerka PRO-BIO 

Svazu ekologických zemědělců 

Kateřina Urbánková. V posledních le-

tech proto svaz motivuje sedláky, aby se 

výstavy zúčastnili ať již jako vystavovate-

lé či alespoň jako návštěvníci. Mimo-

chodem možnost podniknout inspirační 

pobyt na veletrh BIOFACH má každoročně 

i vítěz soutěže Česká biopotravina, kterou 

organizuje PRO-BIO Svaz ekologických 

zemědělců, a to díky partnerovi soutěže 

Nuernberg Messe GmbH v zastoupení 

společnosti PROveletrhy, s. r. o.

Biosektor ve světě
Na BIOFACHu  byla prezentována 

nová Ročenka světa pro EZ (The World 

of Organic Agriculture), zpracovaná 

společnostmi FiBL a IFOAM. Vyplývá 

z ní, že ekologické zemědělství se ve 

světě stále více rozšiřuje a výměra 

ekologicky obhospodařovaných ploch 

každoročně narůstá. Ke konci roku 

2014 bylo v ekologickém zemědělství 

zařazeno již 43,7 mil. ha, což představuje 

1,0 % veškeré zemědělské půdy světa. 

Největší výměra půdy v EZ se nachází na 

dvou kontinentech: Oceánii (17,3 mil. ha 

a 40 % světové plochy) a dále v Evropě 

(11,6 mil. ha a 27 %), kde je dosahováno 

stabilního růstu - v průměru za deset 

let každoročně o více než 6 %. Tyto dva 

kontinenty mají také nejvyšší podíl eko-

logických ploch na celkové zemědělské 

půdě: 4,1% podíl v Oceánii a 2,4% podíl 

v Evropě (až 5,7 % v EU). Zemí s největší 

výměrou zemědělské půdy v režimu EZ 

je Austrálie (17,2 mil. ha), přičemž 

většinu ploch představují extenzivní 

pastviny. Druhé místo drží Argentina 

(3,1 mil. ha) a pak USA (2,2 mil. ha). 

Přitom deset zemí s největší výměrou 

ploch v EZ dohromady zabírá téměř 

tři čtvrtiny veškeré světové půdy v EZ. 

Česká republika si ve výměře půdy v EZ 

drží 18. pozici. V roce 2014 v rámci světa 

mělo 11 zemí podíl EZ nad 10 % (patří 

sem i ČR) a dalších 15 zemí v rozmezí 

5 až 10 % (většina je v Evropě). Zemí s 

největším podílem půdy v EZ jsou 

Falklandské ostrovy (36 %), kde jsou 

velké farmy s chovem ovcí zcela ekolo-

gické, následuje Lichtenštejnsko (31%) 

a Rakousko (19 %). Česká republika si 

s podílem téměř 12 % ploch v EZ udržela 

9. pozici (4. pozici v rámci EU).

Téměř 2,3 miliony farem dnes hospodaří 

v systému ekologického zemědělství, 

z toho více jak 80 % se nachází v Asii, 

Africe a Jižní Americe. Na Evropu 

připadá zhruba 15% podíl (340 tis. ekofa-

rem). Za posledních deset let se počet 

ekofarem zvýšil více jak čtyřnásobně. 

Zemí s největším počtem ekofarem je 

jednoznačně Indie (650 tis. ekofarem), 

následovaná Ugandou a Mexikem 

(190, resp. 170 tis. ekofarem). Počty 

ekofarem je však nutné brát pouze za 

orientační údaj, jelikož ne všechny země 

světa tato data zveřejňují, tedy počet 

farem lze očekávat ještě vyšší.

Podobně i údaje o způsobu využití 

ekologicky obhospodařovaných ploch 

jsou známy asi pro 90 % výměry. V rámci 

světa tvoří téměř dvě třetiny zemědělské 

ekologické půdy travní porosty (27,5 mil. 

ha), jejichž plocha nejvíce narůstá 

v Oceánii (16,7 mil. ha a 61% podíl) 

a dále v Evropě (4,8 mil. ha, 17% podíl). 

Orná půda představuje zhruba pětinu 

světové výměry v EZ (8,5 mil. ha) a z toho 

téměř 60 % ploch se nachází v Evropě. 

Nejčastěji pěstovanou plodinou jsou obi-

loviny a následně pícniny na orné půdě. 

Trvalé kultury zabírají 8 % ekologických 

ploch světa (3,4 mil. ha), největší plochy 

se nachází opět v Evropě (40% podíl) 

a dále Jižní Americe (23% podíl) a hlavní 

pěstovanou plodinou je káva (více jak 

0,7 mil. ha), následovaná pěstováním 

oliv (0,6 mil. ha). 

Zpracovala Andrea Hrabalová pro 

Českou technologickou platformu pro 

ekologické zemědělství

Zdroj: NürnbergMesse

PODPORA 
VYSTAVOVATELŮM
Od 1. 10. 2015 platí rozšířená 

podpora účasti na mezinárodních 

veletrzích a výstavách v zahraničí. 

Jedná se o program 9.H Zásad pro 

poskytování dotací pro rok 2016 

a MZe provedlo následující změny:

• Rozšíření spektra podporovaných 

výstav: dotace je nově poskytová-

na i na účast na zahraničních 

veletrzích či výstavách, kde nemá 

MZe ofi ciální účast (nový dotační 

podprogram 9.H.b.). V rámci Zásad 

pro rok 2016 jsou podpořeny za-

hraniční akce konané v termínu od 

1. října 2015 do 30. června 2016.

• Rozšíření okruhu žadatelů: dotace 

je poskytována (v režimu de mini-

mis) nově i velkým podnikům, dále 

pak i malým a středním podnikům 

působícím v odvětví zpracování 

a uvádění na trh potravinářských 

či krmivářských produktů nespa-

dajících do Přílohy I Smlouvy 

o fungování EU, podnikům působí-

cím v odvětví zemědělské techniky 

a podnikům působícím v odvětví 

rybolovu a akvakultury.

• Rozšíření předmětu dotace: kromě 

dotace na úhradu pronájmu 

výstavní plochy (do 100 tis. Kč), 

registračního poplatku a jedné 

zpáteční letenky do veletržní 

destinace bude fi rmám, které se 

zúčastní veletrhu či výstavy bez 

ofi ciální účasti MZe (9.H.b.), po-

skytnuta dotace na výstavbu stánku 

(max. do výše 100 tis. Kč).

Pokračování této podpory je před-

pokládáno i v dalších letech. Pro 

bližší informace o dotacích se mohou 

zájemci obrátit na Oddělení 

komunikace s veřejností MZe.
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CHCEME ZVÝŠIT SOBĚSTAČNOST 
V BRAMBORÁCH

1. Pro zvýšení soběstačnosti v brambo-

rách podle našeho názoru neexistuje 

jednoduché a ani levné řešení. Faktem 

je, že čím později začneme, tímto bude 

dražší a obtížnější. Vzpomeňme si v této 

souvislosti na prasata, anebo ovoce 

a zeleninu. Klíčovým a hlavně rychlým 

a účinným opatřením by mělo být 

navýšení přímých plateb pro pěstitele 

konzumních brambor. Mezi dlouhodo-

bá opatření na prvním místě patří již 

zmíněná podpora investic do skladů 

brambor a do speciálních strojů na jejich 

pěstování. Neméně důležité je založení 

tzv. Marketingového fondu, o který se ČBS 

dlouhodobě zasazuje. Dlouho usilujeme 

o systematickou propagaci spotřeby 

brambor. Podobnou instituci mají téměř 

všechny státy Evropy. Tam, kde je tento 

systém dobře rozvinutý a je dostatečně 

fi nancován, je také vysoké procento 

domácí spotřeby zemědělské 

a potravinářské produkce. 

2. Klíčová byla nově odsouhlasená 

možnost získání preferenčních bodů 

v rámci Programu rozvoje venkova na 

investiční projekty předkládané pěstiteli 

brambor. Podpora investic do brambo-

ráren a do strojů na pěstování brambor 

je něco, co by podle našeho názoru mělo 

dlouhodobě stabilizovat produkci brambor 

u nás. Použití nových a moderních 

technologií pro pěstování brambor určitě 

zvýší výnosy a kvalitu produkce, a tím 

i konkurenceschopnost našich bram-

bor na otevřeném trhu Evropské unie. 

Uplatnění nových nebo inovovaných 

způsobů skladování brambor umožní také 

zachování domácí produkce ve větším 

objemu až do sklizně raných brambor. 

3. Pro pěstitele brambor je velmi 

významné zařazení brambor mezi citlivé 

komodity a zahájení vyplácení přímých 

plateb pro konzumní brambory a bram-

bory pro výrobu škrobu od roku 2015. Jde 

o zcela nový systém podpory pěstování 

brambor u nás. Cílem této podpory je 

nejen zastavení poklesu ploch bram-

bor, ale i jejich navýšení a tím i zvýšení 

soběstačnosti v bramborách. U brambor 

DNE 3. 3. 2016 PROBĚHLA VALNÁ HROMADA ČESKÉHO ŠKROBÁRENSKÉHO SVAZU (ČBS). PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ SVAZU KLADNĚ PŘIJALI 
ZPRÁVU O ČINNOSTI SVAZU, KTERÁ HODNOTILA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015. VYSOCE BYLO HODNOCENO 
ÚSILÍ SVAZU PRO NAPLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI. TÉMATA LZE SHRNOUT DO NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ:

Foto: archiv Českého bramborářského svazu
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pro výrobu škrobu se toto daří, protože 

vyplácení přímých plateb je v relaci 

s úrovní historických podpor vyplácených 

v minulosti na škrobárenské brambory. 

V loňském roce jsme se již přiblížili 

velikostí osázených ploch brambor pro 

výrobu škrobu hodnotám dosahovaných 

před deseti lety. U konzumních brambor 

dosažení tohoto cíle bude velmi obtížné, 

protože na tuto podporu bylo schváleno 

méně peněz, než jsme navrhovali. Máme 

první zkušenosti s použitím přímých 

plateb pro pěstitele konzumních brambor. 

V roce 2015 nebylo dosaženo cíle této 

podpory, tj. zastavení poklesu ploch 

konzumních brambor. I přes rozsáhlou 

osvětu našeho svazu a ministerstva ze-

mědělství bylo požádáno o přímou platbu 

jen na 66 % ploch konzumních brambor. 

Požádáno bylo o výplatu přímých plateb 

na 9 300 ha, což znamená podporu okolo 

5 300 Kč/ha. I přes poskytnutou plat-

bu došlo ke snížení ploch konzumních 

brambor o 835 ha, resp. o 5,6 %. Uvedené 

procento je jen pro zemědělský sektor 

a bez ploch raných brambor. Podle signá-

lů, které nyní máme, odhadujeme 

pro letošní rok další snížení ploch 

konzumních brambor, i když by nemělo 

být tak velké jako v roce 2015. Pokud 

tomu tak bude, pak to tedy znamená, 

že přímá platba na hektar je opravdu 

nedostačující. Současně by to byl signál 

pro ČBS, aby se pokusil vyjednat zvýšení 

fi nančních prostředků na tuto podporu 

od roku 2017. Je podstatné, aby výše 

přiznané podpory na konzumní brambory 

byla dlouhodobě na takové úrovni, která 

je umožní dál pěstovat, resp. aby jejich 

pěstování bylo konkurenceschopné 

v porovnání s komoditami, jako je např. 

řepka, obilí a kukuřice. Navýšení ploch 

konzumních brambor je základní pod-

mínkou pro dosažení dlouhodobé vyšší 

soběstačnosti. Náš svaz a věříme, 

že i ministerstvo zemědělství, se 

dlouhodobě nemůže spokojit se 

soběstačností pod 70 %. 

4. K dlouhodobým opatřením na podporu 

soběstačnosti ČBS navrhuje změny 

v uznávání organizací producentů, které 

by nově nemusely přímo obchodovat 

s bramborami svých členů, ale mohly 

jen obchody plánovat a organizovat. 

Uvedené návrhy vychází z příslušného 

nařízení Evropské unie. Přes špatné 

zkušenosti s činností organizací 

producentů brambor v minulosti jsme 

přesvědčeni, že v případě schválení 

našich návrhů budou tyto organizace za-

kládány. Mají své výhody. Jedná se pře-

devším o možnost pěstitelů brambor se 

beztrestně dohodnout ve všech věcech 

týkajících se plánování a organizování 

prodeje, včetně dohadování jednotných 

podmínek prodeje, který každý člen 

realizuje svým jménem. 

5. Jednorázovým opatřením, které by po-

mohlo eliminovat očekávaný pokles ploch 

brambor v roce 2016 je určitě minis-

terstvem zemědělství připravený program 

na Zmírnění škod způsobených suchem 

na zemědělských plodinách a lesních 

školkách v roce 2015. Faktické vyplacení 

slibované kompenzace škod způsobených 

suchem sníží skutečné ztráty z pěstování 

brambor u mnoha zemědělců a bude 

plusovým bodem v jejich rozhodování, zda 

a kolik brambor nasázejí v letošní sezoně. 

Proto v této věci jde i o to, aby fi nální roz-

hodnutí vlády padlo včas, resp. ještě před 

zahájením výsadby.

6. Nelze zapomenout na řadu opatření, 

která díky naším aktivitám a ochotě mi-

nisterstva zemědělství vešla v život již 

v minulosti a jako celek dlouhodobě 

působí pro zachování pěstování brambor 

u nás. Jde především o několik podpro-

gramů národních dotací ministerstva 

zemědělství. Např. podprogram 3. d. 

podpora tvorby rostlinných genotypů, je 

v oblasti šlechtění jen zlomkem objemu 

podpor v porovnání s bramborářskými 

velmocemi západní Evropy. Domácí šlech-

tění brambor přímo ovlivňuje náklady na 

jejich pěstování, neboť kolik bude stát 

sadba brambor je dáno kromě úrovní cen 

v západní Evropě i konkurencí domácích 

šlechtitelů. Také podprogram 3. e., který 

se týká podpory preventivních opatření 

proti šíření karanténních bakterióz bram-

boru v uzavřených pěstebních oblastech, 

je klíčový pro zachování unikátního 

systému pro oblasti vhodné pro množení 

domácí a zdravotně nezávadné sadby. 

Nejenom pěstitelé brambor by ocenili, 

kdyby se limit fi nancování tohoto a dalších 

programů zvýšil na 30 000 EUR na tři 

roky a žadatele. Víme, že nejen pro větší, 

ale i menší podniky, které využívají i jiné 

programy fi nancované podle de minimis, 

je 15 000 EUR málo.

7. Léta se vedení svazu zabývá hledáním 

nových, prakticky použitelných 

a efektivních půdoochranných opatření 

pro pěstování brambor. V sledovaném 

období se nám podařilo dosáhnout 

souhlasu ministerstva zemědělství na 

pokračování polních pokusů na posouzení 

vlivu obsahu organické hmoty v půdě na 

její erozní stabilitu a na zkoušení strojů 

na protierozní tvarování hrůbků. I toto 

velmi souvisí s budoucím pěstováním 

brambor. Pokud by odkameňování bylo 

bez náhrady vyřazeno z půdoochranných 

technologií, muselo by řada zemědělců 

skončit s pěstováním brambor. Zároveň se 

svaz snaží, aby již odzkoušené formovače 

hrůbků získaly mimořádné bodové zvý-

hodnění v 2. výzvě žádostí PRV. 

8. Bylo konstatováno, že snižování ploch 

brambor a s tím spojené snižování české 

produkce brambor lze zastavit uvedenými 

opatřeními, které jak doufáme, budou 

dále vylepšována a doplňována minis-

terstvem zemědělství. Chceme mu jako 

profesní svaz v maximální míře v této věci 

pomáhat. Proto po dohodě s Agrární ko-

morou a ministerstvem zemědělství chce-

me v letošním roce připravit komplexní 

podrobnou strategii pro bramboráře, 

resp. návrh souboru opatření, jejichž cí-

lem je zvýšení domácí produkce brambor. 

Myslíme si, že v normálním roce bychom 

měli dosahovat soběstačnosti v produkci 

konzumních brambor na úrovni 90 %. 

V produkci sadby bychom chtěli mít 

v rámci zahraničního obchodu vyrovnanou 

bilanci. 

9. Na valné hromadě se hodně mluvilo 

o současné a budoucí podpoře brambo-

rářů, kterou v posledních letech a hlavně 

v roce 2015 poskytlo ministerstvo země-

dělství. Samozřejmě velké poděkování 

patří i ministrovi zemědělství Marianu 

Jurečkovi, protože bez jeho fi nálního 

zásahu by řada opatření pro bramboráře 

nespatřila světlo světa.

Na valné hromadě bylo přijato 6 nových 

členů svazu. Zdá se, že stále více brambo-

rářů začíná chápat, že pro úspěch v jejich 

podnikání nestačí jen každodenní poctivá 

práce na farmách a pracovištích, ale 

i stálý lobbing ve státní správě, nevládních 

organizacích a v parlamentu. Přál bych 

si, aby tito lidé a nejen naši členové u této 

práce dále zůstali, a aby i naši spotřebite-

lé jejich práci ocenili v obchodech a častě-

ji sáhli po skutečně českých bramborách, 

nebo výrobcích z nich.

Ing. Miloslav Chlan, předseda svazu

Hospodářský 
rok

Produkční plochy Průměrný
výnos

Celková
produkce

Zemědělský sektor Domácnosti Celkem

(ha) (ha) (ha) (t/ha) (t)

2004/05 35 971 6 167 42 138 23,57 993 203

2005/06 36 071 5 136 41 207 28,05 1 155 996

2006/07 30 026 8 523 40 244 21,70 836 614

2007/08 31 908 8 336 37 816 24,79 997 671

2008/09 29 788 8 028 36 722 25,00 945 234

2009/10 28 734 7 988 35 050 25,29 928 752

2010/11 27 079 7 971 33 580 23,45 821 862

2011/12 26 450 7 130 30 069 29,00 973 859

2012/13 23 652 6 417 29 301 26,77 804 980

2013/14 23 205 6 096 19 422 22,08 646 871

2014/15 23 993 6 096 30 089 27,68 832 762

2015/16 22 681 6 013 28 694 21,06 604 348

Vývoj produkčních ploch, hektarových výnosů a produkce brambor celkem v ČR 
po dopočtu domácností  

Pramen: ČSÚ     
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KOMODITY

NESNÁŠENLIVOST MLÉKA JE ČASTO NEPRÁVEM 
POVAŽOVÁNA ZA PŘÍČINU OBTÍŽÍ 

Foto: archiv Bílé plus

PRO PODSTATNOU ČÁST LIDSTVA Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ STÁLE PLATÍ TO, CO BYLO BĚŽNÉ ZHRUBA PŘED TŘEMI GENERACEMI 
I U NÁS - JEJICH STRAVA JE ENERGETICKY CHUDÁ. ZÁKLADEM JSOU SLOŽKY ROSTLINNÉHO PŮVODU, POTRAVINY JSOU 
VĚTŠINOU MÍSTNÍ A S VYSOKÝM OBSAHEM MIKROORGANISMŮ. TO SE ALE NETÝKÁ NAŠEHO STRAVOVÁNÍ, KTERÉ JE 
ENERGETICKY NEPŘIMĚŘENĚ BOHATÉ. PŘEVAŽUJE V NĚM MASO, NASYCENÉ TUKY A PRÁZDNÉ SACHARIDY NA ÚKOR 
ROSTLINNÉ SLOŽKY. JE PROGRAMOVĚ ZBAVOVÁNO PROSPĚŠNÝCH MIKROORGANISMŮ A NAOPAK OBSAHUJE MNOHO 
NEPŘIROZENÝCH CHEMICKÝCH SOUČÁSTÍ. 

Je zcela běžné, že i základní složky 

naší potravy jsou dopravovány z velkých 

vzdáleností. Máme možnost zakoupit 

si jakékoliv ingredience z kteréhokoliv 

místa planety. Nejíme pro přežití, jíme 

pro potěšení. S tím souvisí mimořádný 

zájem o stravování a výživu. 

Odborníci přes výživu leckdy klamou
Výživové poradenství je dobrým způ-

sobem obživy a nikdo neověřuje, jaké 

informace jsou šířeny. Mnohé z nich jsou 

velmi zavádějící, některé lživé, a proto 

škodlivé. Mezi ně patří velmi oblíbené 

zařazování mléka a mléčných výrobků 

jako příčiny nespecifi ckých zdravotních 

obtíží, které lze nalézt prakticky u kaž-

dého člověka. Jedinou radu, kterou tito 

„odborníci“ poskytují, je nekonzumovat 

mléko a mléčné výrobky. To však může 

mít nepříznivý vliv na kvalitu výživy.

„Mléko je jedním z nejbohatších zdrojů 

vysoce kvalitních bílkovin, které ob-

sahují nenahraditelné aminokyseliny. 

Je hlavním zdrojem vápníku pro zdraví 

našich kostí. Obsahuje všechny základní 

vitamíny, včetně tolik potřebného vitamí-

nu D,“ potvrzuje prof. RNDr. Jan Krejsek, 

CSc. v rámci projektu Bílé plus přínos 

mléka pro náš organismus.

Nesnášenlivost mléka odhalí až testy
Ačkoliv přináší mléko i mléčné výrobky 

našemu tělu řadu benefi tů, existují lidé, 

kteří je nemohou konzumovat. Trpí buď 

intolerancí mléka, nebo jsou přecitlivělí 

na některé z alergenů obsažených 

v mléce. Pozor, mezi těmito dvěma stavy 

jsou zásadní patofyziologické rozdíly. Lze 

je odhalit klinickým vyšetřením pode-

přeným laboratorními testy.

Intolerancí mléka rozumíme sníženou 

aktivitu enzymu laktázy, který rozkládá 

mléčný cukr, laktózu. Lidé s nízkou 

aktivitou laktázy laktózu dostatečně 

nerozkládají. Ta je následně zkvašována 

fyziologickou střevní mikrobiotou za 

vzniku plynu a některých chemických 

látek, které jsou odpovědné za klinické 

obtíže. Ty se dostavují po požití většího 

množství mléka (zvláště syrového) 

s delším časovým odstupem, obvykle 

v řádech hodin. Většinou se jedná 

o bolest břicha, nadýmání a průjem.

„Všichni lidé mají po narození 

dostatečnou aktivitu laktázy, protože 

musí trávit mateřské mléko. Naše 

populace si udržuje laktázovou 

aktivitu i v dospělosti. Její nedostatek je 

prokazován u méně než 1 % lidí. Jiné 

lidské populace, např. žlutá nebo 

černošská, ztrácí laktázovou aktivitu 

a mléko netolerují. Tyto údaje jsou 

nekriticky přenášeny do naší populace 

a nesnášenlivost mléka je významně 

přeceňována,“ varuje pan profesor. 

V případě podezření na nesnášenlivost 

mléka musí defi nitivní rozhodnutí 

provést lékař. Je třeba dodat, že nej-

větší obtíže způsobuje syrové mléko. 

Kysané mléčné výrobky mají laktózu 

z větší části rozloženou a jejich 

požívání nemusí činit obtíže. Obavy 

z nesnášenlivosti mléka jsou u většiny 

lidí neopodstatněné. Vyloučení mléka 

a mléčných výrobků z jídelníčku 

zdravých lidí může mít 

nepříznivý vliv na jejich organismus.

Laktózová intolerance není alergie 
na mléko!
Vedle nesnášenlivosti mléka, která je 

způsobena sníženou aktivitou enzymu 

laktázy (rozkládá mléčný cukr – laktózu), 

může být vzácně příčinou zdravotních 

obtíží vyvolaných konzumací mléka 

a mléčných výrobků alergie na složky 

mléka. Ta je patofyziologicky zcela 

odlišná od intolerance. 

„Jedná se o imunopatologickou reakci 

zprostředkovanou protilátkami třídy IgE, 

které určitým způsobem reagují s defi -

novanými alergeny mléka (laktalbumin, 

laktoglobulin a kasein). U alergických 

osob vyvolá vystavení se i pouhému 

stopovému množství alergenů okamži-

tou alergickou reakci, která se dostavuje 

do pár minut. Její příčinou je uvolnění 

celého spektra biologicky aktivních látek 

ze žírných buněk,“ pokračuje přední 

český alergolog.

Postiženy mohou být všechny orgány 

těla. Klinické projevy, jako je svědění 

či otok, obvykle začínají v ústní dutině. 

Připojuje se výtok z nosu, mohou nastat 

i dechové obtíže. Na kůži se objevuje 

kopřivka, v čase se může vyvíjet ekzém. 

Pravidlem jsou střevní obtíže, bolest, 

průjem. Zcela výjimečně po expozici 

mléčným alergenům dochází k celkové 

anafylaktické reakci. 

Alergie na mléko se někdy můžete 
zbavit
Diagnostika alergie na složky mléka je 

obtížná. Vyžaduje pečlivé klinické vyšet-

ření a provedení kožních testů doplně-

ných o laboratorní vyšetření krve. Osvěd-

čuje se přechodná eliminační dieta, kdy 

jsou ze stravy vyšetřovaného pacienta 

vyloučeny všechny potraviny obsahující 

mléko nebo složky mléka. To je však 

velmi obtížné, protože stopy mléčných 

bílkovin jsou přítomny prakticky ve všech 

potravinách. Pokud je stanovena diagnó-

za alergie, jediným řešením je vyloučit 

z jídelníčku potraviny obsahující mléko. 

„Zcela nově bylo zjištěno, že se někteří 

jedinci s alergií na mléko mohou 

„desenzibilizovat“ a přirozenou cestou 

se jí zbavit. Je to tak možné díky po-

stupnému zařazování mléka, které je 

tepelně opracované (např. pečené), nej-

lépe v podobě koláčů ve směsi s jinými 

složkami potravy. Tímto způsobem lze 

po dlouhém čase tělo „naučit“ tolerovat 

mléko a mléčné výrobky,“ doplňuje 

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. v rámci 

projektu Bílé plus.

Stejně jako v případě nesnášenlivosti 

mléka jsou prokázané případy alergie 

na mléko v naší populaci vzácné. 

Nejčastěji se vyskytují v dětském věku 

(2-3 % tříletých dětí). Většina dětských 

pacientů však z těchto obtíží „vyroste“ 

a v dospělosti je výskyt alergie na mléko 

odhadován na 0,1-0,5 % populace. 

Více na www.bileplus.eu.
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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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SVAZY A SPOLEČENSTVA

JAK NA STRATEGIE V PODNIKU
DNEŠNÍ SVĚT PODNIKÁNÍ JE SVĚTEM HYPERKONKURENCE. STÁLE VÍCE SE PROJEVUJE VLIV GLOBALIZACE, V NĚMŽ SE 
STÁVAJÍ PŘÍMÝMI KONKURENTY FIRMY NA OPAČNÉ STRANĚ ZEMĚKOULE, KTERÉ DOSAHUJÍ NIŽŠÍ PRODUKČNÍ NÁKLADY. 

Současně nové kapacity vybavené 

moderními technologiemi s vysokou pro-

duktivitou způsobují nadbytek zboží pro 

zhýčkané zákazníky v některých částech 

světa a naopak dochází k nevyužívání 

a zavírání již stávajících kapacit, 

snižování osevních ploch, počtu zvířat, 

produkce mléka v jiných regionech. 

Obrovské fi rmy se stávají ještě většími 

kolosy, které polykají další fi rmy a využí-

vají svého dominantního postavení. Svě-

tový trh je koncentrován na několik tisíc 

hráčů a tento proces stále pokračuje. 

Největší boj se strhává mezi nadnárodní-

mi oligopoly, což může naopak vytvářet 

prostor pro menší hráče, kteří jsou 

schopni zákazníkům nabídnout odlišnou 

hodnotu. V dnešním podnikatelském 

světě zvláště menší hráči nemají žádnou 

jistotu. Ta, podle výroku světového guru 

managementu Petera Druckera, je jedi-

ně ve změně. Známé a úspěšné fi rmy se 

propadají nebo dokonce končí se svými 

aktivitami nebo jsou pohlceny jinými. 

Již v 80. letech se ukázalo, že podni-

kové řízení a strategii nelze chápat jako 

lineární sekvenci činností, které vedou 

přes formulaci a implementaci strategie 

k dosažení strategických cílů, ale jako 

permanentní, kontinuální a interaktivní 

činnost, která musí stále adekvátně 

reagovat zvláště na změny ve fi remním 

okolí – viz dále principy strategického 

myšlení. 

Strategie a strategické řízení není 

dlouhodobým plánem na několik let, 

který se jednou zpracuje a pak se podle 

něj postupuje. Současné řízení 

a podnikání vůbec můžeme přirovnat 

k jízdě v nepříznivém terénu plném 

výmolů, prudkých výstupů a pádů, někdy 

na okraji propasti, s objížďkami 

a překážkami, s mnoha křižovatkami 

cest s žádnými nebo špatně čitelnými 

ukazateli. Jinými slovy, jde o náhlé změ-

ny s mnoha nástrahami a riziky do bu-

doucnosti, o nichž však chybí informace. 

Firemní manažeři již po pár desetiletí 

hledají recepty na úspěšnost. Ty jim 

nemohou dát ani příklady těch, kterým 

se podařilo uspět, a ani univerzální 

knihy typu jak vytvořit úspěšnou fi rmu. 

Protože úspěch včerejška nezaručuje 

úspěch dnes a vůbec ne zítra, protože 

dnešní doba je již taková, že recepty 

na včerejší úspěchy budou prakticky 

zaručeně recepty na zítřejší neúspěchy. 

Slovy starořeckého předsokratovského 

fi lozofa Hérakleita nelze dvakrát vstoupit 

do stejné řeky.  Dvojí stejný postup, ale 

v jiném čase a v jiných podmínkách 

zdaleka nemusí vést k úspěchu. Je 

to konstatování toho, že řeka se mezi 

prvním a druhým vstupem proměnila. 

Již není tou samou řekou a je třeba vyu-

žít základních principů tvorby strategie.  

Strategické řízení se tak zásadně liší od 

řízení operativního a taktického. To se 

totiž pohybuje v prostoru „známa“, stra-

tegické se posouvá do prostoru „nezná-

ma“. Dnes neexistují žádná jednoznačná 

a jednoduchá pravidla, která by obsah 

strategie konkrétního podniku určova-

la. Je třeba vědět, že existují principy 

strategického uvažovaní, které se vyplatí 

dodržovat. Jinak strategie, která na 

začátku vypadá dobře, se stane časem 

nepoužitelnou. 

MEZI PRINCIPY STRATEGICKÉHO 
MYŠLENÍ, KTERÝCH JE VÍCE NEŽ 
DESET, PATŘÍ NAPŘÍKLAD: 
Princip orientace na budoucnost, zde 

by se manažer měl zaměřit na tři složky 

řízení a to 1. řízení přítomnosti, 2. selek-

tivní zapomínání minulosti a 3. vytváření 

budoucnosti. Je prokázáno, že dobrý 

manažer rozdělí úsilí do všech tří složek, 

přičemž u složky 2 musí vědět, co utlu-

mit a u složky 3 musí vědět, co rozvíjet, 

což je podstata SWOT analýzy. 

Princip inter a multi disciplinarity, 

prakticky to znamená využití poznatků 

a metod z jiných oborů. Překonávání 

profesní slepoty, tedy jednostranných 

přístupů je jedním z předpokladů 

úspěchu. Jde o to, že zde se propojují 

myšlenky a poznatky, které se běžně 

nepotkají. 

Princip permanentnosti, tempo změn 

kolem nás se zrychluje, šéfové musí 

neustále sledovat, zda se podnik neblíží 

k dosažení tzv. infl exních bodů, tedy 

vlastní situace, kdy dosavadní strategie 

nefunguje a musí být nahrazena jinou. 

K této situaci bude docházet stále častě-

ji. Proto hlavním úkolem top manažerů 

je umět provést fi rmu těmito body. Do-

pustit se chyb může znamenat i zánik. 

Princip variantnosti, nikdo neví, jak se 

v průběhu času budou vyvíjet faktory 

ovlivňující vývoj podniku. Strategie proto 

musí být vypracována ve více variantách, 

vycházejících ze znalosti vývojových 

tendencí, které s vysokou mírou pravdě-

podobnosti mohou nastat. 

Princip kombinace intuitivních 
a exaktních metod, totiž v oblasti tvorby 

strategii hraje zásadní roli intuice, jakýsi 

„čich“. Ten je založen na rozsáhlých zna-

lostech a na zkušenosti z praktického 

života. Formulování závěrů se bez intui-

ce neobejde. Nemá-li člověk zkušenost 

z praktického života, nemůže dle tohoto 

principu vytvořit dobrou strategii.

Princip zpětnovazebního myšlení, 
spočívá v tom, že po každém kroku 

zpracování strategie se vracíme ke 

krokům předchozím a v případě potřeby 

je korigujeme. Jde o jakousi strategii 

1. kroku, 2. kroku a podobně.    

Úspěšný manažer Jack Welch napsal, 

že když se věci kolem vás vyvíjejí rychleji 

než u vás, bude jen otázkou času, kdy 

podlehnete. V obdobném duchu se nese 

výrok přírodovědce Charlese Darwina 

aplikovaný na současné podniky, že 

přežívá jen ten živočišný druh (rozuměj 

fi rma), který se dovede přizpůsobit. 

Ochota a snaha změnit postupy a jednání 

se nedotýká jen vrcholových manažerů, 

ale musí být promítnuta do celé fi remní 

kultury. Právě skutečné vytváření fi remní 

kultury je leckde podceňováno a stojí ke 

škodě podniku stranou zájmu.  

Podnikatelé a vrcholoví manažeři si 

často kladou otázku, co udělat, abychom 

uspěli. Uspět v současné hyperkonku-

renci může ta fi rma, která je schopna 

nalézt životaschopný přístup, dovede 

ji se schopnými manažery a klíčovými 

pracovníky zavést a hlavně dovede před-

vídat změny ve svém turbulentním okolí.  

Co je ale zásadní, je adekvátně 

a rychle reagovat a strategii měnit. 

Firma, která disponuje kvalitními pra-

covníky a hlavně jim dá prostor a dovede 

využít jejich potenciálu, má šanci přežít. 

V dnešní době je o to významnější plnit 

sliby dané zaměstnancům, průběžné 

zjišťovat spokojenost lidí s vedením 

podniku, zjišťovat zda jsou mzdy 

a odměny pokládány za spravedlivé, 

atd. Vedoucí pracovník se nesmí dostat 

do pozice, že by nikdo o něj neopřel ani 

kolo. Zdá se, že spějeme k určité obecně 

platné universální škále manažerských 

dovedností bez ohledu na to, v jakém 

podnikatelském prostoru podnikají. 

Jsou fi rmy, co mají na papíře strategii, 

ale to, co je pro fi rmu nejhodnotnější, 

tedy důvěra zaměstnanců ve vedení, 

míra pro spravedlnost, umění vážit si 

práce ostatních, kvalitní mezilidské 

vztahy, tam nenajdete.  

Dalším současným problémem je

 nikoliv vyrobit, ale prodat. Proto je 

důležitým aspektem orientace na 

zákazníky a jejich potřeby. Dnešní doba 

je taková, že jako nejlepší se ukazuje 

důraz na všechny varianty učící se 

organizace a kultury podporující stálé 

učení. Klíčovou hodnotou je pak 

spolupráce a sdílení, což umožňuje 

synergii na velkých plochách 

znalostí. Lidi a úkoly je třeba spojovat 

a ne rozdělovat. 

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, fi remní socio-

log, hodnotitel manažerů od roku 1993

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. expert na 

strategie a krizové řízení, VŠ učitel.

Foto: shutterstock.com
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KAM SE ZTRATIL SELSKÝ ROZUM? 
V POSLEDNÍ DOBĚ SE NA MĚ VALÍ Z INTERNETU MNOHO KOMENTÁŘŮ NA CITLIVÉ TÉMA ZEMĚDĚLSTVÍ VS. EKOLOGIE. 
BOHUŽEL NĚKDY MUSÍM KROUTIT HLAVOU, CO LIDÉ MNOHDY DOKÁŽOU VYMYSLET, A TO ANIŽ BY SI O TOM NĚCO ALESPOŇ 
PŘEČETLI. A SLEPĚ SI STOJÍ ZA SVOU POSEDLOSTÍ.

V dnešní době je totiž moderní soudit 

podle útržku informací či z jediné foto-

grafi e a přitom o dané problematice ne-

vědět ani, co se za mák vejde. Bohužel. 

Kam se tedy ztratil zdravý selský rozum? 

Studovala jsem zemědělskou výrobu 

a jsem ochráncem přírody. Chování 

mnohých lidí k přírodě mi přijde neho-

rázné. Přesto si neodpustím v některých 

přehnaných věcech oponovat. 

Člověk je všežravec!
V první řadě si člověk musí uvědomit, 

v jakém století žijeme, kolik lidí nás je na 

této planetě a jakou technologii máme 

možnost využívat. V dalším pohledu na 

věc musíme zohlednit fyziologii člověka 

i s odkazem na historii. Zemědělství 

s námi jde a rozvíjí se již několik tisíci-

letí. Stejně tak je tomu i s ohledem na 

chov dobytka. Proč asi hospodářská 

zvířata naši předkové domestikovali? Za 

všechen pokrok ve vývoji lidstva stavím 

jednoznačně vznik zemědělství. Pokud 

bychom běhali v lese a lovili divoká 

zvířata a vyhrabávali nějaké kořínky, asi 

bychom nebyli tam, kde jsme. 

Člověk je všežravec a ke svému životu 

maso i mléko ve výživě potřebuje. Živiny 

v něm obsažené rostlinnou stravou 

z dlouhodobého hlediska nahradit nelze. 

Takže se ptám, kdo je proti přírodě? Ten, 

kdo maso jí, či ten, kdo jej z jakéhokoliv 

důvodu odmítá? Tak proč někteří lidé 

„masožravce“ odsuzují? Protože jíme 

maso ze zvířete chovaného k účelu 

zabití, naporcování a snědení? Proto se 

ptám, jaký je rozdíl mezi tím, když člověk 

sní maso a tím, když si masožravá 

zvířata ve volné přírodě svou kořist loví? 

Také odsoudíte dravce, že chytají myši? 

A čím krmíte své domácí mazlíčky? 

Rostlinnou stravou? A kde je vlastně 

chováte? Zavřené v bytě? V kotci? Zajisté 

je na procházce venčíte na vodítku, aby 

náhodou nestrhli na louce nějakou srnu, 

či neulovili malého zajíčka. A co jejich 

svoboda? Není to náhodou týrání zvířat? 

Stále máte pocit, že tele odebrané od 

matky hned po narození a dané do 

venkovní boudy s výběhem z důvodu 

podpoření imunity, je týrané? I přesto, 

že tak má několikanásobně vyšší šanci 

na přežití? Stále si vzpomínám na chov 

dojnic u našich prababiček a pradědeč-

ků, kterak byla u malých soukromníků 

zvířata zavřená a uvázaná na řetězu v 

tmavém chlívku. Skutečně se vám zdají 

dnešní moderní vzdušné boxové stáje se 

skupinovým ustájením, každodenně vy-

hrnovaným hnojem, obohacené drbadly, 

určené pro týrání zvířat? Každý chovatel 

dnes ví, že více mléka od dojnice získá, 

když bude mít zvířata v pohodě. Protože 

stres blokuje tvorbu a spouštění mléka. 

Nejen kvůli šlechtění, ale i proto dnešní 

krávy dávají víc mléka, než tomu bylo 

dříve! A že chov zvířat zatěžuje přírodu 

emisemi a větší spotřebou vody? Snad 

každý organismus potřebuje vodu 

k životu, a že zvířata uvolňují plyny je 

snad také fyziologické. Zaveďme tedy 

daně na každý život…. Pokud i nadále 

hodláte přesvědčit lidi o tom, že chovat 

hospodářská zvířata a jíst jejich maso je 

hřích, vraťte se do lesa sbírat plody 

a chraňte se, aby se v nich nevyskytl 

jediný červík a abyste nevypili více vody, 

než vám je souzeno.

Polnosti….
A jak je to s rostlinnou produkcí? 

Rozumný hospodář, ať je velký, či malý, 

ví, že pokud půdě nic nedodá, za pár let 

se mu sníží výnosy. A čím dodat půdě 

úrodnost lépe, než organickými hnojivy? 

Ten, kdo doposud dokázal vzdorovat 

„moderním“ trendům zrušit živočišnou 

výrobu, i když je ztrátová, protože splnit 

neustálé změny systémů a dalších 

mnohdy nesmyslných požadavků tzv. 

„ekologů“ na velikosti kotců atd. je velice 

fi nančně náročné, tu možnost hnojit pole 

organicky stále ještě má. Tedy dokud se 

nezavedou další nařízení, která tuto již 

beztak náročnou práci, výrazně neomezí. 

Nebo si myslíte, že je ekologičtější pro-

dat slámu jako palivo pro výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů? A vést jen rost-

linnou produkci v omezené míře?

A co další chemie na polích? Žijeme 

v 21. století. Na světě bude za pár let 

8 miliard lidí. Kdo je nasytí? Ne všichni 

mají tu možnost vypěstovat si na svém 

políčku potraviny. A odkud je dovezou? 

Od soukromníka z České republiky urči-

tě ne. Šanci na vývoz budou mít pouze ti, 

kteří se spojí ve většího producenta. 

A to na malých políčkách bez che-

mických postřiků rozhodně nepůjde. 

Ledaže by si lidé uvědomili, že GMO 

organismy mohou mít pozitivní vliv 

a napomoci např. právě v omezení che-

mických postřiků v zemědělské výrobě 

a legislativně povolili jejich pěstování ve 

větším měřítku. Neulevilo by se té pří-

rodě? Co vlastně od budoucna chceme? 

Skutečně se máme vrátit do lesů 

a shánět si potravu na vlastní pěst?

Sama nejsem zastáncem používání che-

mických přípravků. Na malé zahrádce 

bych je nepoužívala, protože tam jich 

v podstatě zapotřebí není. Ale na velkých 

polích to bez nich nejde. Jaký přínos pro 

člověka bude mít zaplísněná potrava? Je 

zdravotně méně závadná než chemie? 

A k tomu porovnejte výnosy, ale i náklady 

ekologických pěstitelů a konvenčních ze-

mědělců a uvidíte ten rozdíl. Samozřej-

mě, že jsou oblasti, kam chemie nepatří. 

Jsou ale také oblasti, kde její přínosy 

jsou vyšší. Zajisté i na těchto místech

 je nezbytné se řídit zdravým selským 

rozumem a jejich použití včas nahlásit 

všem, koho by se jejich použití mohlo 

týkat. Samozřejmostí je pak respek-

tování zákona. To ale platí pro všechny. 

I pro ty, kteří bez povolení vstoupí, 

ať již v neznalosti, na ošetřený pozemek. 

To mi připomnělo všem jistě dobře 

známý trend stěžovat si na něco, co tu 

bylo mnohem dříve, než stěžovatel, např. 

při stavbě domku u kravína a následné 

v lepším případě pouhé stížnosti na 

zápach. Je opravdu nutné stále někoho 

osočovat a obviňovat? Každý by si 

nejprve měl zamést před svým prahem 

a hlavně naučit se používat zdravý 

selský rozum. 

Ing. Soňa Jelínková

Foto: Tomáš Vilím
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ABY STEP NEPŘESTALA BÝT STEPÍ 
- DOBROVOLNÍCI ZACHRAŇUJÍ 
POUZDŘANSKOU STEP
NA PADESÁT DOBROVOLNÍKŮ Z CELÉ REPUBLIKY SE O POSLEDNÍM ÚNOROVÉM VÍKENDU SJELO NA POUZDŘANSKOU 
STEP, ABY ZACHRAŇOVALI VZÁCNÉ DRUHY ROSTLIN. VYZBROJENI KŘOVINOŘEZY, VIDLEMI I SPECIÁLNÍ SEKACÍ TECHNIKOU 
ODSTRAŇILI NEŽÁDOUCÍ AGRESIVNÍ DRUHY TRAV NA ZHRUBA 5 HEKTARECH PLOCHY. PŘESNĚ PODLE PLÁNU PÉČE 
A VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY A CHKO PÁLAVA. 

Ochránci přírody chtějí v dříve zane-

dbané Národní přírodní rezervaci Pouz-

dřanská step – Kolby udržovat sečením 

trávy dvě třetiny této padesátihektarové 

oblasti. „Jde o jednu z nejcennějších 

původních stepních oblastí ve střední 

Evropě, která je domovem mnoha 

vzácných druhů rostlin a hmyzu. Ně-

která vzácná rostlinná společenství tu 

ale zanikala, což mělo vliv na tenčící 

se populaci motýlů nebo brouků, řekl 

hlavní organizátor David Číp z Českého 

svazu ochránců přírody Jaroměř. Akci 

pod názvem Jihomoravské Kavylobraní 

zorganizoval na Pouzdřanské stepi už 

počtvrté.

„Akce se účastní dobrovolníci, většinou 

z řad studentů, či profesionálů v oboru. 

Velmi dobře nám vychází vstříc vedení 

obce, místní myslivci i obyvatelé.“ Akce 

trvala oba víkendové dny a její součástí 

byla i botanická exkurze po stepi a ve-

černíý workshop. Podle Čípa by ochránci 

potřebovali na údržbu vzácné lokality 

zhruba 200 až 300 tisíc korun ročně. 

Na nářadí, pohonné hmoty, či zaplacení 

odborných prací. Významnou úsporou 

jsou podle něj právě dobrovolníci, kteří 

pomáhají bez nároku na odměnu.

Děvčata s křovinořezy a doktor s vidlemi
„Jeli jsme se sem před pár lety pokochat 

kytkama, ale viděli jsme také, jak zaniká 

původní stepní fl óra pod náletovými 

travami a dřevinami. Proto jsme se při-

dali k této akci, abychom pomohli udržet 

původní ráz stepi,“ nechala se slyšet 

například Alice Janečková, která se 

společně s kamarádkou chopila křovino-

řezu a vydala se s ním do prudké stepní 

stráně likvidovat to, co tam nepatří. 

Děvčata měla zdatného pomocníka. 

Muž v pracovním oblečení, který se 

obratně oháněl pohrabáčem, aby kupil 

posekanou trávu na hromady, byl doktor 

Mojmír Vlašín. Ekologický nadšenec 

a odborník, který v současnosti předsedá 

Pouzdřanská step. Foto: Dagmar Sedláčková
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komisi životního prostředí statutární-

ho města Brna. Účastní se akcí téměř 

pravidelně. A pamatuje si jak se dříve 

místní hospodáři přetahovali o pose-

čenou trávu. Dnes je to problém. 

„Dřív se step vlastně udržovala jaksi au-

tomaticky. Místní hospodáři ji udržovali 

sečením, v časném jaře i rozumným vy-

palováním. Všechnu trávu, kterou tu pak 

posekali, si odváželi domů pro dobytek. 

Dnes řešíme, co s ní. Hospodářství je 

poskrovnu a tráva zůstává,“ porovnával 

Mojmír Vlašín. 

Podle Čípa se ale situace pomalu obrací. 

„Vzniká stále více farem a chovatelů 

koní. Už se nám někteří zájemci hlásí, 

že si trávu odvezou. Čím dál víc lidí 

se vrací zpátky k původním hodnotám 

zemědělství a vlastním produktům,“ 

míní Číp. Posečená tráva nesmí zůstat 

na ploše, škodila by. „Když se neshrabe 

bude působit jako mulč, dodá do půdy 

živiny a tím se vytvoří podmínky pro růst 

nežádoucích druhů. Stepní rostlinstvo 

vyžaduje chudé půdy,“ vysvětlil Mojmír 

Vlašín. Také semínka z kytek musí do-

padnout na zem, z chomáčů suché trávy 

nevyrostou.

Sečení, pasení, ale i vypalování
„Proč to nevypálíte“? Zaznívá z řad 

místních obyvatel. Pamatují si totiž jak 

udržovali step jejich dědové. Kombinova-

li sečení porostů se spásáním ovcemi, 

ale i vypalováním. Ne všechno najednou, 

způsob údržby pozemků střídali. Z toho 

vychází podle Davida Čípa i současná de-

setiletá koncepce údržby. „Každý způsob 

jiné specifi cké účinky a dopady. Proto 

je třeba je na plochách střídat. Největší 

prospěch spočívá v rozumné kombinaci,“ 

vysvětluje. 

Ochránci úzce spolupracují s místním 

mysliveckým sdružením a vychází si 

vzájemně vstříc. Ekologové například 

pomohli myslivcům zafi nancovat návrat 

divokých králíků do lokality. Ti dnes 

vhodným způsobem udržují některé 

stepní plochy. Navíc zadarmo a ekolo-

gicky. „Místní lidé si vzácnou Pouzd-

řanskou step považují, do plánu ochrany 

vnáší pragmatický přístup, který vyplývá 

ze znalosti terénu a celé lokality. Často 

se podivují nad našimi složitými procesy, 

ale na druhou stranu mají zájem 

o zachování stepi a dobře se snimi 

spolupracuje,“ uznává ekolog. Také 

ochránci by rádi přistoupili k metodě 

občasného vypalování porostu. Podle 

Davida Čípa vše pod přísným dohledem 

a organizací. Ve spolupráci s hasiči

a podle plánu obnovy.

Rozvoněná oáza mezi lány polí
Zvláště na jaře se Pouzdřanská step 

rozvoní a rozbzučí. A míří na ni davy 

turistů. Mateřídouška, hlaváček, pe-

lyněk, kavyl, orchidej vstavač vojenský, 

ale i katrán tatarský zvaný stepní běžec. 

Bylinky, na něž chodívaly babičky a doma 

z nich pak vyráběly voňavé čaje a léčivé 

masti. Na stepi však roste mnohem 

více vzácných druhů rostlin a přežívá 

mezi nimi vzácná drobná fauna.

Například největší evropská kobylka 

sága, která dosahuje velikosti přes 

10 cm. Jedná se o nejbohatší lokalitu 

brouků majek, z jejichž blízkých příbuz-

ných puchýřníků se vyrábí afrodiziakum 

známé jako španělské mušky. Nejbo-

hatší populaci v ČR zde má i střevlík 

uherský, navazující lesy obývá náš 

nejvěští brouk roháč obecný. 

V době kvetení kytek se nad vyhřátou 

stepí vznáší množství vzácných motýlů. 

„Tohle je pro rostliny i živočichy nebývalá 

oáza, která se zjevuje mezi rovinatými 

lány polí v okolní krajině. Procházeli se 

po ní už prehistoričtí býložravci. Pratur, 

zubr, divoký kůň, jelen a další. V Česku je 

to ojedinělá záležitost,“ projevil souná-

ležitost s místem jeden z účastníků 

Kavylobraní Lukáš Doležal.

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská 

step – Kolby se nachází na jižní Moravě 

v obci Pouzdřany a Uherčice v okrese 

Břeclav. Rozkládá se na ploše nece-

lých 50 hektarů a její nadmořská výška 

dosahuje zhruba 300 metrů.

Kdo je David Číp
David Číp je předsedou základní 

organizace Českého svazu ochránců pří-

rody JARO Jaroměř a je respektovaným 

odborníkem na ochranu přírody. 

Ochraně přírody se věnuje mnoho let, 

a to s mimořádným zapálením. 

Řídí provoz záchranné stanice pro 

handicapované živočichy v Jaroměři. 

Dlouhodobě se věnuje osvětě 

a vzdělávání veřejnosti. Zcela výji-

mečná je jeho aktivní činnost v ochraně 

přírodně cenných lokalit, které často 

nepožívají žádné zvláštní ochrany. 

Tyto jsou opečovávány Velkojaroměř-

ským pozemkovým spolkem. Jedná 

se o pozoruhodný nevládní seznam 

cenných přírodních lokalit se zajištěnou 

praktickou ochranou. Bez zájmu Davida 

Čípa by tento seznam nebyl sbírkou 

cenných udržovaných lokalit, ale často 

patrně míst, která by již z naší přírody 

zmizela a byla ochuzena o svou přírodní 

bohatost. Rozsah opečovávaných lokalit 

přesahuje do několika krajů, dokonce 

až na Slovensko. 

„V současné době spravujeme více jak 

180 přírodovědně hodnotných lokalit 

které se nalézají na ploše přes 700 ha. 

Vše v úzké spolupráci s vlastníky či 

uživateli pozemků,“ upřesňuje Číp 

a dodává. „Jsme přesvědčeni, že pokud 

vydržíme, budeme časem předávat 

místním lidem do péče čím dál větší 

množství lokalit. Pokud nevydržíme, 

nebude za chvíli předávat už co. Několik 

velmi cenných lokalit nám za dobu 

existence našeho pozemkového spolku 

uniklo na poslední chvíli. Dnes místo 

nich nalezneme třeba ofi ciální skládky 

inertního odpadu, podmáčená pole s 

mizernými zemědělskými výnosy, nebo 

smrkové monokultury,“ upozornil.

Péči o celou řadu lokalit fi nancuje 

spolek z vlastních peněz. 

„Nebýt dobrovolníků a tisícovek jejich 

zdarma odpracovaných, mnohdy spíše 

vydřených hodin, nemohli bychom 

rozhodně zvládat tolik práce, kolik zvlá-

dáme. Všem těm, kteří nám pomahají, 

proto z celého srdce děkujeme. Nicmé-

ně, naše technika, křovinořezy, sekačky, 

vleky, auta, ale i nářadí na obtížně 

obhospodařovatelných plochách hodně 

trpí a síly dobrovolníků také nejsou 

nevyčerpatelné. Proto se snažíme na 

údržbu alespoň některých lokalit sehnat 

odněkud fi nanční prostředky, které by 

částečně pokryly náklady. Nyní je to 

mimořádně díky podpoře z takzvaných. 

Norských fondů v rámci projektu za-

měřeného právě na záchranu stepních 

lokalit. To, co ale dlouhodobě drží nad 

vodou naprostou většinu nejcennějších 

lokalit v naší zemi je Program péče 

o krajinu, vyhlašovaný Ministerstvem 

životního prostředí. Bohužel po škrtech, 

které tento program postihly zejména 

v posledních letech, je otázkou, zda bude 

ochrana přírody schopna udržet péči 

o podobné lokality. Nicméně se ne-

vzdáváme a hledáme zdroje kde se dá. 

Spustili jsme například internetový ob-

chod www.pomahamprirode.cz, díky kte-

rému se nám daří získávat prostředky 

pro naši práci,“ zakončil David Číp.

Dagmar Sedláčková

Pouzdřanská step – kavyl. 

Foto: Dagmar Sedláčková

David Číp (vlevo) je aktivním ochráncem přírody a ekologem, který dokáže pro práci nadchnout řadu dobrovolníků. 

Foto: Dagmar Sedláčková
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POSLÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
JE VŮBEC ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM POTŘEBNÝ A KOMU SLOUŽÍ? MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZŘIZOVATELEM SEDMI 
RESORTNÍCH VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍ, JSOU TO VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, V.V.I. V PRAZE- RUZYNI, 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. V PRAZE-UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, V.V.I. 
V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. V PRAZE-RUZYNI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, 
V.V.I. V PRAZE-ZBRASLAVI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI V PRAZE-STRNADECH A VÝZKUMNÝ 
ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ V PRAZE. 

Je možno konstatovat, že jsou pokryty 

všechny hlavní oblasti zemědělství, 

snad kromě problematiky vody, která 

spadá pod resort Ministerstva životního 

prostředí (Výzkumný ústav vodohos-

podářský TGM). Kromě těchto institucí 

spadají pod rezort zemědělství další, 

zejména privátní výzkumné instituce, 

celkový počet dosahuje dvaceti. Pro 

mnohé je otázkou, zda je existence 

takového počtu institucí oprávněná, nebo 

zda jsou spíše přežitkem bývalého způ-

sobu hospodaření. Často se lze setkat 

s názorem, že podnikajícímu zemědělci 

dnes takové instituce nepřinášejí vůbec 

nic. ‚Je tomu skutečně tak? Je samo-

zřejmostí, že současné odrůdy polních 

plodin mají několikanásobné výnosy, 

přírůstky hospodářských zvířat rostou 

mnohem rychleji a komfort dnešních 

traktorů a kombajnů může závidět 

i mnohý starší model osobního vozu? 

Samozřejmostí to pochopitelně není a za 

těmito výsledky jsou dlouhé roky neú-

navné výzkumné práce. Není nutné po-

suzovat, do jaké míry se na konkrétním 

výsledku podílí právě český zemědělský 

výzkum, podstatné je, že bez výzkumu 

by to zkrátka nešlo. A protože nutnost 

zlepšování zmíněných a mnoha dalších 

ukazatelů výkonnosti zemědělské výroby 

je v zájmu celé společnosti, je logická 

podpora zemědělského výzkumu z ve-

řejných zdrojů (ostatně jako dalších ob-

lastí výzkumu a vývoje). Pokud by měla 

tyto činnosti plně hradit zemědělská 

výroba, situace by byla neřešitelná. Je 

třeba si uvědomit, že návratnost investic 

do zemědělského výzkumu je mnohdy 

velmi dlouhodobá. Na místě se může 

zdát v mnoha případech i námitka, že 

celou řadu výsledků je možno převzít od 

jiných vyspělých států a vlastní výzkum 

není potřeba fi nancovat. Někde to platit 

může (například u oněch traktorů a 

kombajnů), nechme také stranou otázku, 

zda chceme být zemí typu „montážní 

linky“, nutné je si uvědomit specifi ka 

místních podmínek, kde aplikace vý-

sledků výzkumu z podmínek odlišných 

bývá nezřídka velmi sporná (vymrzání 

některých odrůd polních plodin, nutnost 

vysokých vstupů živin do půd, plemena 

hospodářských zvířat nevhodná do míst-

ních podmínek, a to jak z pohledu kra-

jinných a klimatických, tak i například 

způsobu hospodaření, atd.). 

Jaké typy výsledků má zemědělský 
výzkum vytvářet?
Tato otázka je zásadní a často dis-

kutovaná. Situace není v této oblasti 

jednoduchá a existuje tu určitá míra 

„schizofrenie“, daná tím, že všechny 

výzkumné instituce v ČR jsou z veřejných 

zdrojů (tzv. institucionální podpora, 

na kterou má nárok každá výzkumná 

instituce, ať už typu v.v.i. nebo soukro-

má) fi nancovány na základě výsledků, 

hodnocených dle metodiky Rady vlády 

pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tato 

metodika, která je v průběhu doby neu-

stále modifi kována, má stejná pravidla 

pro základní i aplikovaný výzkum. A tato 

pravidla podporují zejména publikační 

typy výsledků (především publikace 

v mezinárodních vědeckých časopisech 

s tzv. impakt faktorem). O nutnosti 

tvorby alespoň určitého počtu publi-

kačních výsledků i v oblasti aplikovaného 

výzkumu není pochyb, právě tvrdý proces 

„review“ v mezinárodní konkurenci 

nejlépe ověří kvalitu a novost poznatků, 

které jsou základem pro pozdější 

aplikace. V praxi to však znamená, že 

příspěvek na rozvoj instituce závisí 

nejvíce právě na počtu publikací, méně 

pak na množství výsledků aplikovaného 

výzkumu, které pak v zemědělské praxi 

do jisté míry chybí. Zřizovatel (v našem 

případě Ministerstvo zemědělství) 

logicky vyžaduje vyšší podíl výsledků 

aplikovaných. Výzkumné instituce se tak 

dostávají do nepříjemné situace 

a mnohdy bývá aplikovaný výzkum v ČR 

obecně kritizován za příliš vysoké počty 

publikačních výsledků. Lze se tomu však 

divit, když o peníze je vždy až na prvním 

místě? Naději dává v současné době, 

díky měnící se metodice RVVI, možnost 

zřizovatele, upravit podmínky hodnocení 

výzkumu více podle vlastních potřeb, 

kdy bude moci tvorbu kvalitních apli-

kovaných výsledků lépe ohodnotit.

Jakým způsobem se zemědělský 
výzkum fi nancuje? 
V současné době mají veřejné výzkum-

né instituce tři základní zdroje fi nan-

cování. Jedná se o tzv. hlavní činnost, 

tedy prostředky uvedené institucionální 

podpory a prostředky na řešení „vysou-

těžených“ projektů výzkumu a vývoje. Je 

třeba uvést, že v závislosti na množství 

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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a typu výsledků se mezi rezortními země-

dělskými výzkumnými ústavy v posledních 

letech pohyboval podíl institucionální 

podpory v rozsahu asi 10 - 80%. Dalším 

zdrojem fi nancování je tzv. další činnost, 

jedná se zejména o krátkodobé, funkční 

projekty, soutěžené zpravidla 

u zřizovatele (řešení naléhavých potřeb, 

vyvolaných aktuální situací, například 

klimatickými extrémy apod.). Posledním 

zdrojem fi nancování institucí je tzv. jiná 

činnost, to jsou aktivity zcela komerčního 

typu (zakázky, posudky, apod.), je tedy ne-

pochybné, že i veřejné výzkumné instituce 

jsou vystaveny konkurenčnímu prostředí 

(o projekty výzkumu a vývoje soutěží se 

všemi ostatními subjekty). 

Do jaké oblasti zemědělství výsledky 
výzkumu směřují?
Jako každá oblast výzkumu, musí 

i zemědělský aplikovaný výzkum reagovat 

na aktuální podněty. K těm se 

v současnosti řadí především vývoj klima-

tu, biotechnologie, využití alternativních 

zdrojů obnovitelné energie nebo konku-

renceschopnost našeho zemědělství. 

Základním pilířem odborného zaměření 

výzkumu je ovšem dlouhodobá koncepce 

zřizovatele, v současné době nedávno 

vládou schválená „Koncepce výzkumu, 

vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 

na léta 2016 – 2022“. 

Materiál vznikl ve spolupráci s výzkumný-

mi institucemi a poradními orgány, 

zejména Českou akademií zemědělských 

věd (ČAZV). Vlastní výsledky výzkumu 

směřují do několika oblastí. Z pohledu 

zemědělské výroby je primární jejich 

transfer přímo do zemědělské praxe, 

ten je podporován mimo jiné i zapojením 

zemědělců do projektů výzkumu a vývoje 

(Národní agentura pro zemědělský 

výzkum). Cenné jsou patenty, odrůdy, 

plemena, ale také certifi kované metodiky 

nebo užitné vzory. Je potěšující uvést, že 

v rámci hodnocení excelentních výsledků 

výzkumu v ČR Radou vlády pro Výzkum, 

vývoj a inovace, bylo v oblasti zeměděl-

ských věd vyhodnoceno v předchozích 

5 letech jako excelentní výsledek výzkumu 

13 výsledků (20 % přihlášených dle 

pravidel hodnocení) a 6 z nich byly právě 

výsledky aplikovaného výzkumu (dokonce 

převážná část ze zbývajících publikačních 

výsledků popisovala výsledky aplikované). 

V žádné ze zbývajících vědních oblastí ne-

byl podíl aplikovaného výzkumu na tvorbě 

excelentních výsledků tak vysoký. 

Je tedy nepochybné, že kvalitní výsledky 

aplikovaného zemědělského výzkumu 

u nás vznikají a je namístě podpořit navy-

šování jejich počtu. Forma podpory může 

být různá, jako pozitivní lze hodnotit třeba 

narůstající počet přihlašovaných výsledků 

do Soutěže Cena ministra zemědělství za 

nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 

a experimentálního vývoje, jejíž výsledky 

jsou tradičně vyhlašovány na výstavě 

Země živitelka. Rezervy však přetrvávají 

především v oblasti přímého transferu 

výsledků do praxe formou poradenství, 

celý systém prochází v současné době 

modifi kací, kdy bude motivován i vlastní 

zájem hospodařících zemědělců, vylepšit 

hospodaření využitím výsledků výzkumu.

Další důležitou oblastí, do které výsledky 

zemědělského výzkumu směřují, je 

oblast státní správy. Zde se více uplatňují 

např. výsledky mého vlastního pracoviště, 

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 

půdy, kde ochrana přírodních zdrojů 

(půda, voda, krajina) musí mít z podsta-

ty věci přece jen více rigidní charakter, 

ukotvený v legislativních normách a před-

pisech. Ty však zemědělské praxi často 

vycházejí vstříc, kdy příkladně zásady 

správné zemědělské praxe nejenom při-

spívají k udržitelnosti přírodních zdrojů, 

ale jsou navázány i na čerpání dotačních 

titulů. Existence legislativy umožňuje 

také bezpečné využívání různých typů 

hnojiv a pomocných půdních látek. Jak 

velké množství problémů musela ještě 

před několika roky řešit státní správa 

i zemědělská praxe, když neexistova-

la legislativa pro využití vytěžených 

rybničních a říčních sedimentů? Jaký po-

hled bude na existenci vznikající vyhlášky, 

týkající se eroze zemědělských půd po 

několika letech, kdy se možná prokáže, 

že její účinnost výrazně omezí stávající 

rozsah devastace našich půd? Dalších 

příkladů v oblasti zemědělského výzkumu 

by bylo možno jmenovat určitě nemálo. 

Bez zemědělského výzkumu by smyslu-

plné předpisy vzniknout nemohly 

a praxe prokázala, že jejich převzetí 

z okolních států je často velmi nešťastné. 

Také prvotní představy o tom, že existenci 

těchto předpisů nahradí tržní mechaniz-

my, již dávno nejsou realitou. Poučení 

počátkem devadesátých let v této oblasti 

bylo poměrně nákladné. Není určitě nad-

sazené tvrzení, že ačkoliv přímé působení 

výzkumných institucí v oblasti zeměděl-

ské praxe nemusí být pro každého na 

první pohled viditelné, výsledky zeměděl-

ského výzkumu nacházejí velmi široké 

uplatnění. Vždyť třeba doporučená dávka 

hnojiv či pesticidů, uvedená na obalu 

zakoupeného výrobku nebo nová odrůda 

česneku, vznikly na základě výzkumu 

a jejich zrod byl určitě pracnější, než by si 

mnoho uživatelů dokázalo představit. 

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., 

náměstek pro výzkum a vývoj,

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i.

Foto: archiv VÚMOP
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Z P R A V O D A J

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
CHTĚLO BY SE ŘÍCI, ŽE JARO VTRHLO DO KRAJE, NICMÉNĚ VENKOVNÍ TEPLOTY A ZATAŽENÁ OBLOHA TOMUTO RADOSTNÉMU 
ZVOLÁNÍ PŘÍLIŠ NEODPOVÍDAJÍ. TAKŽE ZATÍMCO V ÚNORU NA JIŽNÍ MORAVĚ POMALU ROZKVÉTALY JABLONĚ, V TĚCHTO 
DNECH JIŽ ZASE VYTAHUJEME PÉŘOVÉ BUNDY.

I přesto si ale není na co stěžovat. 

Pokud si vzpomenete na zimní číslo 

Agrobase, dominantní fotku úvodníku 

tvořilo krásné, bohatě zasněžené zákoutí 

říčky Vydry na Antýglu. Tato fotka 

vznikla loni 3. dubna a musím potvrdit, 

že na mnoha místech Šumavy byl metr 

sněhu a cesta z Modravy na Kvildu byla 

kompletně zasněžená. A podobně je to 

i s fotoreportáží na poslední straně této 

přílohy – z výletu na hrad Kašperk, kam 

jsme se 4. dubna loňské roku brodili 

závějemi. 

A pokud jde o fotoreportáže, v příloze 

tohoto čísla Agrobase jsme pro vás 

připravili dvě – kromě již zmíněného 

Kašperku, která vzhledem k množ-

ství chovaných hospodářských zvířat 

v blízkém okolí, má kromě kulturního 

rozměru, taky rozměr zemědělský, je 

zde také pozvánka na návštěvu Vodního 

domu, který malým i velkým objasní 

různá tajemství vody. A protože jaro 

přeje výletům a toulkám po krajině, znovu 

v této souvislosti vyzývám vás, čtenářky 

a čtenáře Agrobase, abyste se o své foto-

grafi e  a zážitky z cest podělili s ostatními 

čtenářkami a čtenáři. Naše republika má 

nespočet krásných a zajímavých míst 

a není možné se na všechny dostat, takže 

fotoreportáže jsou určitě vítanou formou 

poznávání nových míst. 

Takže nežehrejme na počasí, 

které v uplynulých týdnech přineslo 

alespoň tolik potřebnou vláhu 

půdě, a těšme se na jaro, třeba při 

čtení reportáže z jahodárny ve 

Vraňanech, a na výlety s reportáží 

z návštěvy cyklostezky spojující Brno 

s Vídní.

Přeji vám krásné a radostné jaro, 

Dana Večeřová

Foto: shutterstock.com



ZPRAVODAJ

5 > 20152

PŘÍLOHA > 1. DUBEN 2016

JAHODY NÁS SPOJUJÍ
AČKOLI VĚTŠINA LIDÍ POVAŽUJE V SOUČASNÉ DOBĚ ZA TRADIČNÍ A NEJVÍCE TYPICKÉ OVOCE PĚSTOVANÉ NA ÚZEMÍ NAŠÍ 
ZEMĚ JABLKA, SKUTEČNĚ TRADIČNÍM, HISTORICKÝM A OD PRADÁVNA SE VYSKYTUJÍCÍM OVOCEM U NÁS BYLY LESNÍ PLODY – 
BORŮVKY, MALINY A – JAHODY. POJMEM V PĚSTOVÁNÍ JAHOD U NÁS JE PŘITOM JIŽ NĚKOLIK LET RODINNÁ FIRMA HANČOVÝCH, 
KTERÁ ÚSPĚŠNĚ BOURÁ MÝTY O NEÚSPĚŠNOSTI NAŠICH OVOCNÁŘŮ V SOUBOJÍCH O ZÁKAZNÍKY SE ZAHRANIČNÍ KONKURENCÍ. 
NEMALOU ZÁSLUHU NA TOM MÁ MANŽELKA JEDNOHO Z MAJITELŮ FIRMY – DAGMAR HANČOVÁ, KTERÁ MÁ NA STAROSTI 
„OBCHOD, PRODEJ, EXPEDICI A ROZVOZ ZBOŽÍ“ Z JAHODÁRNY VRAŇANY KE STÁLE POČETNĚJŠÍ SKUPINĚ ZÁKAZNÍKŮ.

Není divu – před tím, než Dagmar

Hančová zakotvila v jahodárně, pracovala 

u spediční fi rmy. Z té jí nakonec přetáhl 

do jahodárny i do svazku manželského 

spolumajitel jahodárny Milan Hanč, pro 

kterého nebyla budoucí manželka 

i manažerka nepopsaným listem – znal se 

s ní už ze základní školy, kde si ale zase 

tak moc do očí nepadli. „Spojily nás až 

jahody,“ říká Dáša a dodává, že i po 

13 letech v jahodárně se ještě neprojevila 

ponorková nemoc celodenního a celo-

ročního potkávání se se svým partnerem. 

„Genovou“ výbavu pro pěstování jahod už 

přitom Dagmar Hančová měla – její rodiče 

měli menší záhumenek, kde mimo jiné 

také pěstovali jahody, kytičky a bylinky – to 

vše se jí teď v jahodárně hodí. Ve fi remní 

prodejně navíc může uplatnit svůj koníček 

– aranžování květin, třeba do adventních 

věnců, ale samozřejmě i při nabídce 

ovoce a zeleniny, nejen z jahodárny, ale i 

od dalších, ryze českých dodavatelů pro-

dávaných potravin. Zřejmě nejcennější na 

nepsané „obchodní ředitelce“ (ale

 i na celém minitýmu dvou manželských 

dvojic) vraňanské jahodárny je vůle učit se 

neustále novým věcem, a především nene-

chávat si nabyté znalosti pro sebe. Jaho-

dárna Vraňany se proto, především mimo 

hlavní pěstitelskou sezónu, věnuje školení 

o správném a moderním pěstování jahod, 

výběru odrůd či způsobům boje se škůdci, 

pro veřejnost organizuje řadu osvětových 

a společenských akcí, včetně degustací 

jahodových moštů z různých odrůd jahod. 

Do činnosti jahodárny se zcela dobrovolně, 

na základě inspirace dospělými, zapojují 

i Dagmařiny děti, což je možná ta nejlepší 

investice do budoucnosti. „K ničemu je 

nenutíme, vše, co dělají, dělají s námi 

a rády,“ říká Dagmar Hančová a vše 

dokládá ilustračními fotografi emi, které 

rozhodně nepůsobí uměle a nepřirozeně. 

Stejně tak nepůsobí uměle a nepřirozeně 

žena, která spojila svůj život s jahodami 

ve fi rmě, která je v současné době ve své 

oblasti jedničkou na našem trhu a pro 

propagaci českých potravin dělá v praxi 

víc, než rozličné mediální agentury bez 

vztahu k tomu, co propagují. „Jahodová 

škola života“ se prostě u Dagmar Hančové 

v praxi osvědčila k prospěchu osobní-

mu, fi remnímu i k prospěchu našeho 

ovocnářství jako celku.

Petr Havel Foto: Nina Havlová
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JAHODY: JE LEPŠÍ SÁZET NA 
TRADIČNÍ ČESKÉ ODRŮDY
I KDYŽ SE V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍ PĚSTITELŮM JAHOD NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ SPECIÁLNĚ ŠLECHTĚNÝCH ODRŮD, 
NEMUSÍ SE SÁZKA NA TYTO ODRŮDY ÚPLNĚ VYPLATIT. I PRO JAHODY PLATÍ, ŽE ČÍM SPECIÁLNĚJŠÍ VLASTNOSTI A ČÍM 
INTENZIVNĚJŠÍ ŠLECHTĚNÍ, TÍM NÁCHYLNĚJŠÍ JSOU TAKOVÉ DRUHY NA POŠKOZENÍ ŠKŮDCI A PŘEDEVŠÍM, A TO JE PŘI 
SOUČASNÝCH STÁLE EXTRÉMNĚJŠÍCH PROJEVECH POČASÍ KLÍČOVÉ, TAKÉ NÁCHYLNĚJŠÍ NA NENADÁLÉ TEPLOTNÍ VÝKYVY. 

Spolumajitel Jahodárny Vraňany Milan 

Hanč proto doporučuje k pěstování 

především odrůdy Karmen, Korona 

a Senga Sengana, které jsou jednak 

odolné vůči houbovým chorobám, 

dlouho vydrží, snesou i mírné mrazíky 

a naopak i vysoké teploty nad 30 stupňů 

Celsia. Uvedené odrůdy kvetou sice až 

počátkem května, což ale snižuje riziko 

poškození mrazem, a navíc kvetou 

takzvaně „pod listem,“ což je přirozená 

ochrana plodů před vlivy počasí. Mnohé 

z nově vyšlechtěných odrůd naproti tomu 

kvetou nad listem – to je sice vizuálně 

atraktivní, ale nedostatečná ochrana 

květů a plodů také představuje větší 

riziko poškození. Sázka na vnější efekt 

se tak ani u jahod nevyplatí. 

Například zmiňovaná odrůda Karmen

vymizela v minulosti z našeho trhu 

především proto, že je nevhodná pro 

průmyslovou produkci – je totiž příliš 

„měkká“. Ve skutečnosti jde ale 

o odrůdu s vysokým obsahem cukru 

a tmavočervenou barvou, která je 

senzoricky velmi atraktivní – a navíc 

představuje něco jako genový fond 

tuzemského jahodářství. Právě Karmen 

spolu s dalšími odrůdami jahod (Hone-

oye, Rumba, Darselekt a Sonáta) přitom 

představují pro Vraňanské suroviny pro 

výrobu přírodních jahodových moštů, 

které je možné na požádání řízeně 

degustovat obdobně, jako se to děje při 

degustaci vín. To je zcela nový prvek 

v tuzemském jahodářství, který vytváří 

široké spektrum možných chuťových i 

barevných kombinací v nabídce 

a nákupu jahodových moštů 

„s příběhem“ a hlavně, podle 

individuální chuti zákazníka.  

Opět i pro jahody platí, že nejvhodnější 

ke konzumaci jsou takové druhy, které 

se přirozeně vyskytují v prostředí, 

v němž žije i jejich spotřebitel. Pozitivní 

vliv konzumace jahod na lidský organis-

mus se tím násobí, přičemž jahody mají 

některé opravdu originální účinky. Na-

příklad američtí výzkumníci z Národního 

ústavu zaměřeného na problematiku 

stárnutí před časem zjistili, že látky ob-

sažené v jahodách umožňují efektivněji 

pracovat a dokonce chrání mozek proti 

negativním vlivům kosmického záření. 

Konzumace jahod tak podle vědců 

„může přispět k ochraně osob před 

nebezpečnými fyzikálními a psychický-

mi vlivy navozenými všude tam, kde je 

přítomna zvýšená radiace“. I proto jsou 

zmražené jahody nedílnou součástí 

jídelníčku kosmonautů. Jahody ale také 

podle dosavadních poznatků působí 

příznivě na srdce, neboť jsou mimo jiné 

zdrojem vitaminů skupiny B, které jsou 

významné pro zdraví kardiovaskulární-

ho systému. A pecičky z jahod v sobě 

obsahují látky, které povzbuzují sexuální 

apetit (odtud afrodiziakum šampaňské 

s jahodami), jenž ve svých důsledcích 

celkově omlazuje organismus. Listy 

jahodníku jsou pak častou součástí 

bylinných čajů a jak jahody, tak vývar 

z jejich listů působí proti akné.   

Tedy – konzumovat jahody, především 

ty čerstvé a z domácí produkce, je velmi 

žádoucí. Právě o to, od kdy je možné 

koupit na trhu skutečně české jahody 

od našich pěstitelů, se zajímá stále více 

spotřebitelů v ČR, což je velmi pozitivní. 

Obecně přitom platí, že jahody z domácí 

produkce se mohou na trhu objevit 

každoročně zhruba od 20. května, ty nej-

ranější odrůdy pak nejdříve 10. května. 

Pro veškeré jahody prodávané v ČR před 

tímto datem, pokud jsou deklarované 

jako „české“ tak platí, že prodejce 

takových jahod s pravděpodobností 

hraničící s jistotou své zákazníky klame.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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PŘED DOMÁCÍ VÝROBOU DEJTE 
SPÍŠE PŘEDNOST NÁKUPU
KVALITNÍCH UZENIN V OBCHODECH
UZENINY A ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY Z DOMÁCÍ ZABÍJAČKY JSOU PO LÉTA OBLÍBENOU SOUČÁSTÍ NAŠICH JÍDELNÍČKŮ, BYŤ 
PŘI NÁKUPU TĚCHTO POTRAVIN V SUPERMARKETECH, HYPERMARKETECH A DALŠÍCH MARKETECH OBVYKLE O VÝROBKY ZE 
SKUTEČNÝCH DOMÁCÍCH ZABÍJAČEK NEJDE. 

Vlastně to ani není možné, slovo 

„domácí“ celkem logicky znamená, že 

se takové akce odehrávají „doma,“ tedy 

v hospodářství chovatele. Děje se tak 

prakticky vždy za přítomnosti zku-

šených řezníků, kteří dokáží zabijačkové 

pochoutky správně a s fortelem z jednot-

livých složek namíchat, ochutit a složit. 

Část spotřebitelů se proto domnívá, 

zvláště když nějakou zabíjačku osobně 

navštívili a viděli mistry řeznické při prá-

ci, že udělat si doma vlastní jitrnice nebo 

jelítka není až tak velký problém.

Aktuálně k tomu mají i příslušně 

odbornou literaturu – třetí vydání knihy 

„Domácí řeznická kuchařka“, která vyšla 

počátkem letošního roku a která kromě 

žádoucí osvěty o porcování, skladování, 

konzervování a fi nálního zpracování 

masa přináší také mnoho receptů pro 

domácí výrobu zabíjačkových pochou-

tek. Hlavním benefi tem domácí výroby 

je přitom možnost spotřebitelů mít 

složení příslušného složení výrobku pod 

kontrolou a na vlastní kůži se přesvěd-

čit o tom, jak chutná skutečně poctivě 

vyrobená pochoutka bez „zlých Éček“ 

a rozličných „rizikových“ ingrediencí. 

Teprve pak ale většina z nich pozná, že 

to všechno není tak jednoduché, jak se 

obvykle u nás v médiích prezentuje a jak 

to na první pohled vypadá. V zásadě lze 

říci, že mnozí amatérští výrobci zabijač-

kových a obecně jakýchkoli vlastními si-

lami tvořených pochoutek bývají většinou 

konečným výsledkem zklamáni. 

První problém, na který domácí výrobce 

narazí, je již nákup základních surovin. 

Většinu z nich totiž nenajde v klasických 

maloobchodech a musí si je objednat 

přímo u samotných řezníků. To samo-

zřejmě reálně možné je, řada z nich je 

dokonce schopna připravit požadované 

spektrum masných komponentů pro 

jednotlivé zájemce „na klíč“, včetně 

i například vymíchané krve, která déle 

vydrží, a toto vše spotřebiteli dodat hygi-

enicky zabalené v obvykle mikrotenových 

obalech, takže výroba zabíjačkových 

pochoutek doma je relativně čistá 

práce. Tím ale pozitiva domácích výrob 

zabíjačkových produktů v podstatě končí. 

Ba dokonce, další tvůrčí stadia domácích 

výrob generují spotřebitelská rizika, 

která při nákupu masných výrobků 

v tržní síti nehrozí. Tím hlavním je patrně 

tepelné opracování masné suroviny, které 

by mělo k likvidaci v masu přítomných 

nežádoucích organismů trvat podle záko-

na působením teploty 70 stupňů Celsia 

po dobu 10 minut, avšak v celé masné 

hmotě, tedy i uprostřed ní. Je otázkou, 

zdali je schopen takového stavu spotře-

bitel při domácí výrobě dosáhnout, 

a navíc, pokud chce mít „jistotu“ 

a tepelné opracování trvá déle, mění se 

složení budoucího výrobku a také jeho 

senzorické vlastnosti. Další úskalí 

představuje například plnění masné 

hmoty do střívek při výrobě jelítek 

a jitrnic. Kdo nemá doma plnící přístroj 

a je odkázán na své vlastní končetiny, 

mívá s takovým úkonem značné problémy. 

K tomu všemu je nutné započíst čas 

strávený nákupy surovin a vlastní výrobou, 

což zabere několik hodin. Vzhledem 

k pravdivému úsloví, že čas jsou peníze, 

je tak otázkou, jestli se domácí výroba 

masných pochoutek vlastně vyplatí.

Z ekonomického hlediska určitě ne. Jistý 

bonus ale může představovat domácí 

výroba zabijačkových pochoutek jako 

prostředek sociální soudržnosti, tedy 

v případě, kdy je domácí výroba kolek-

tivním dílkem. Výsledkem je prakticky 

vždy produkt zcela originální, neboť 

při ruční výrobě nelze v zásadě nikdy 

dosáhnout pokaždé stejných (stan-

dardizovaných) vlastností fi nálního 

výrobku. Pro někoho sice může být 

originalita atraktivní, drtivá většina 

spotřebitelů ale od stejných potravin 

očekává stejné a neměnné vlastnosti, 

především ty senzorické, a právě opa-

kovanou „stejností“ si vytváří 

k jednotlivým druhům výrobků svůj 

vztah a modifi kuje na tomto základě 

svoje jídelníčky. Ryze praktické dopo-

ručení tak zní: Místo experimentální 

domácí výroby uzenin je vhodnější 

soustředit se na nákup těchto výrobků 

v tržní síti, včetně specializovaných řez-

nických prodejen, a to od prověřených 

a pokud možno českých a moravských 

producentů. Všechno prostě doma 

plnohodnotně vyrobit nelze. A pokud se 

týká přínosu kolektivní výroby domá-

cích pochoutek, lze sociální soudržnost 

a společenské soužití vytvářet při 

společných akcích s již vyrobenými 

výrobky – například při společném 

grilování nebo u táboráku…

Petr Havel

Foto: Nina Havlová
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V KVĚTU - MANDLOŇOVÉ SADY 
U HUSTOPEČÍ JSOU ČESKOU RARITOU
UNIKÁTNÍ MANDLOŇOVÉ HÁJE U HUSTOPEČÍ SE ROZZÁŘILY DO KVĚTŮ. NASTALO JEJICH NEJKRÁSNĚJŠÍ OBDOBÍ. TÉMĚŘ 
SEDMDESÁTILETÉ STROMY SE SVRAŠTĚLOU KŮROU ZDOBÍ KORUNY OBSYPANÉ KŘEHKÝMI RŮŽOVOBÍLÝMI KVĚTY. INTENZIVNĚ 
VONÍ PO MEDU. 
Dnes jsou sady českou raritou a lákají 

turisty i místní obyvatele k podívané 

a relaxaci. Dříve však jejich plody sloužily 

jako surovina, která se přidávala do 

čokolád značky Zora Olomouc. První 

stromy byly vysázeny v roce 1949 s cílem 

produkovat vagóny mandlí. Z původních 

rozsáhlých sadů už zbyla jen malá část

 a užitek nahradila romantika. K mandlo-

ním vede turistická stezka a v jednom 

ze sadů vyrostla rozhledna. Dva sady se 

rozléhají na jihovýchodní straně města na 

ploše 4,5 hektaru a čítají celkem na 900 

letitých stromů. Zajímavé jsou sady i na 

podzim, když dozrávají plody. Mandlové 

pecky vykukují ze zelených slupek a pa-

dají na zem. Tam si je seberou návštěvní-

ci. Jako suvenýr i k ochutnání.

Dagmar Sedláčková
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PŮL MILIÓNU. CYKLISTICKOU 
STEZKOU BRNO-VÍDEŇ PROJEL 
REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
JIŽNÍ MORAVA - CYKLISTICKOU STEZKU BRNO-VÍDEŇ VYUŽILO VLONI KE SVÝM CESTÁM VÍCE NEŽ PŮL MILIÓNU LIDÍ.  JEDNÁ SE 
O DOSUD NEJVYŠŠÍ EVIDOVANOU NÁVŠTĚVNOST NA ČESKÉ STRANĚ. POČTY ZAZNAMENALO ŠEST MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
ROZMÍSTĚNÝCH PO TRASE. PODLE PROPOČTŮ VŠAK BYLO TOTO ČÍSLO VE SKUTEČNOSTI JEŠTĚ VYŠŠÍ O ZHRUBA 200 TISÍC LIDÍ, 
PROTOŽE TŘI Z TAKZVANÝCH SČÍTAČŮ BYLY UVEDENY DO PROVOZU AŽ V POLOVINĚ ROKU.

Záznamy ukázaly, že nejvíce cyklostezku 

využívají obyvatelé města Brna 

a v letních měsících padají rekordy 

i v Pasohlávkách. Za loňský červenec 

tam například zaznamenali na 25 tisíc 

průjezdů. Cyklistická stezka Brno-Vídeň 

začíná u brněnského hlaního nádraží, 

vede kolem haly Rondo a dále kolem 

řeky Svratky k obchodnímu centru 

Olympia. Odtud pokračuje v délce zhruba 

70 kilometrů na jih až do Hevlína 

u hranic s Rakouskem. Pohodlně lze po 

ní dojet až do Vídně. K tomu je ale třeba 

ušlapat dalších zhruba 100 kilometrů. 

Stojí to ale za poznání. Trasy vedou

přírodou s pozůstatky lužních lesů, 

stepními lokalitami a hlavně vinicemi 

jižní Moravy a dolnorakouského Wein-

viertelu. Nabízí neopakovatelné pohledy 

na Pálavu, vodní atrakce, rozhledny, 

bohatou historii, folklór i víno. Po-

hostinnost místních vinařů je proslulá.  

Množství odpočívek kolem stezky dává 

možnost relaxace a rozjímání. 

Nejen turisté, stezku užívají i místní 
Nejvyšší frekvenci cykloturistů zazna-

menal sčítač umístěný v  brněnských 

Přízřenicích. Od loňského července, 

kdy byl na cyklostezku nově instalován, 

kolem něj do konce roku projelo, nebo 

prošlo na 100 tisíc lidí. Druhou největší 

návštěvnost zaznamenalo za stejnou 

dobu zařízení v Rajhradě, zhruba 80 tisíc 

lidí, a na novém úseku ve Vranovicích 

to bylo 20 tisíc lidí. V Opatovicích, 

Židlochovicích a Pasohlávkách zazna-

menali za celý loňský rok přibližně po 

100 tisících lidech. Stezku využívají nejen 

cykloturisté, ale i obyvatelé příslušných 

obcí. Za cestami do práce, do školy, či 

za službami. „Rozvíjet turistický ruch, 

ale souběžně i bezpečnou alternativní 

dopravu pro obyvatele regionu je směr, 

kterým se chce vedení cyklostezky ubírat 

i v následujících letech. Shodně s aktuální 

koncepcí rozvoje cyklistiky Jihomorav-

ského kraje,“ potvrdila předsedkyně 

dobrovolného svazku obcí Jana Drá-

palová. Právě kraj je významným partne-

rem cyklostezky Brno-Vídeň,  významným 

členem je i statutární město Brno.

Nejvíce bezpečná stezka v republice
Cyklostezka Brno-Vídeň je jihomorav-

skou páteřní osou, která spojuje dvě 

evropské metropole. Na české straně 

ji spravuje dobrovolný svazek 23 obcí, 

včetně města Brna. K hranicím 

s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho 

plných 70 kilometrů splňuje parametry 

dopravně bezpečných tras pro cyklisty. 

Cyklostezka Brno-Vídeň je tak v sou-

časné době nejvíce bezpečnou stezkou 

v republice. Nové povrchy byly vybudová-

ny hlavně v posledních letech z peněz 

evropských dotací, přispívá také Jiho-

moravský kraj. Cyklistická stezka Brno 

– Vídeň je součástí mezinárodní stezky 

Greenways Krakow – Morava – Wien 

i dálkové evropské cyklotrasy EuroVelo 9.

Nové úseky v loňském roce
V uplynulém roce 2015 bylo postaveno 

zhruba 7 kilometrů bezpečných úseků pro 

cyklisty, které vedou mimo rušné silnice. 

„Vznikly v Modřicích kolem obchodního 

centra Olympia. Směrem na Chrlice byl 

vyřešen nebezpečný transit přes dálnici 

D2 k vlakovému nádraží. Po bezpečném 

úseku bez aut se dá projet z Brna do 

Rebešovic a Rajhradu. V Židlochovicích 

se cyklisté a pěší dočkali přehledného 

a bezpečnějšího přejezdu přes rušnou 

silnici Židlochovice - Blučina. Nová stezka 

bez aut spojuje nově také Vranovice 

a Přibice,“ vyjmenoval tajemník svazku 

Libor Šrámek. V nejbližší době se plánuje 

úprava povrchu polní cesty z Přibic do 

Ivaně. Stavební práce na rekonstrukci 

komunikace startují také v Rajhradické 

ulici v Opatovicích.

Jezdí se i v zimě
Jižní Morava a dolnorakouský Wein-

viertel mají mnoho společného. Oba 

sousedící regiony jsou proslulé vínem, 

vinicemi a vinařskou kulturou vůbec. 

Díky množství atraktivních cílů a mírné-

mu terénu pahorkatiny jsou ideálním 

místem pro cykloturistiku. Samotná 

stezka, vedoucí z Brna k hraničnímu 

přechodu Hevlín/Laa an der Thaya a dále 

přes Mistelbach do Vídně. Měří více než 

170 km a zavede vás do nejmalebnějších 

koutů jižní Moravy a Weinviertelu. 

Stezka je vedena mimo frekventované si-

lnice po samostatných komunikacích pro 

cyklisty nebo po méně frekventovaných 

dopravních silnicích. Díky mírnému 

klimatu je možné využít stezku téměř 

v každou roční dobu. Cyklisté 

a turisté se po ní prohání i v zimě. Zvláště 

na české straně je terén mírný, kopce 

se zde téměř nevyskytují a nenáročnou 

trasu zvládnou i méně zdatní jedinci či 

děti. Navíc lze využívat dobře fungující 

železniční dopravu, která zohledňuje 

přepravu kol, či jejich půjčování. 

Lovci mamutů, Římané a vždycky víno
Cyklostezku Brno-Vídeň opanuje nejen 

malebná krajina a přívětiví lidé. 

Má svoje historické kouzlo. Neustále 

se nacházíte v místech s mimořádným 

historickým a dokonce prehistorickým 

významem. Tady žili lovci mamutů 

a v blízkých Dolních Věstonicích vymode-

lovali proslulou Věstonickou Venuši. 

V okolí Pasohlávek se Římané zabydleli 

více než kdekoliv jinde, v blízkosti Brna 

si lze zase představovat život Leoše 

Janáčka, v kraji se na koni projížděl 

Tomáš Garrigue Masaryk. Historii je 

možno vnímat zcela nenásilně a čerpat 

Cyklistická stezka Brno -Vídeň vede mezi vinicemi i okolo Novomlýnských nádrží. 

Foto: Dagmar Sedláčková
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přímo v přírodě. Krajina je bohatá i na 

přírodní lokality. Pálava, Pouzdřanská 

step, vyhlášené ornitologické lokality 

v okolí Novomlýnských nádrží a další. 

Cesta vede téměř trvale mezi vinicemi, 

sady a vinnými sklípky regionu 

Brněnska, Znojemska a Mikulovska. 

To jsou vinařské oblasti, v nichž zůstalo 

zachováno množství unikátních histo-

rických památek. Od klášterů, kostelů, 

kapliček, radnic, obytných měšťanských 

domů až po drobné sakrální stavby. 

V závislosti na tom, jak rychle šlapete 

do pedálů, lze trasu zvládnout za den, 

ale to je spíš pro zdatné sportovce. Na 

cyklostezce však lze strávit i celou dovo-

lenou, a to opakovaně. Jedině tak lze 

podrobně poznat kraj, jeho kulturu 

a obyvatele, včetně rozdílné chuti vín 

z jednotlivých vinařských oblastí. 

Hrady, řopíky, Aqualand i přírodní 
unikáty
Samostatnou kapitolou na trase je 

město Brno. Nejznámější v něm je 

středověký hrad Špilberk, který proslul 

jako pevnost i vězení v rozličných 

dobách historie. Přívětivěji působí hrad 

Veveří v okolí brněnské přehrady 

z novodobé historie doporučejeme vidět 

funkcionalistickou vilu Tugendhat, která 

je zařazena mezi kulturní památky 

Unesco. S dětmi můžete vyrazit za 

zvířaty do brněnské ZOO. Směrem na jih 

můžete navštívit rozhlednu v Židlochovi-

cích zvanou Akátová věž, či vystoupat na 

vodojem v Bratčicích, který nyní slouží 

jako vyhlídka. Osvěžení najdete v nově 

otevřeném koupališti v Žabčicích.

V blízkosti se nachází také město 

Rajhrad s proslulým klášterem 

a Památníkem písemnictví. 

Unikátní a v Česku významnou přírodní 

lokalitou, která stojí za návštěvu je 

Pouzdřanská step. Proslulá například 

výskytem katránu tatarského, zvaného 

stepní běžec. Bílé trsy plné jemných 

květů vypadají z dálky jako pasoucí se 

ovečky a vidět je lze v pozdním jaru, či 

na začátku léta. Ještě jižněji, v úseku 

od Ivaně po rakouské hranice si přijdou 

na své nadšenci vojenské historie. Tady 

začíná hraniční pásmo a v krajině jsou 

často k vidění takzvané řopíky, bunkry, 

které sloužily k nechvalně proslulé 

obraně hranic v době druhé světové 

války. Často se jich dnes ujali nadšenci 

z vojenských klubů historie a nejen, že je 

udržují, ale vytváří z nich živoucí muzea 

s ukázkami bojů při různých výročích. 

Příkladem je takzvaný lehký objekt vz. 

37 typ A-160 v Novosedlích. 

Z přírodních zajímavostí nelze pominout 

vápencovou horu Pálavu, jejíž poznávání 

vydá na jeden samostatný den. Zrela-

xovat můžete pak u Novomlýnských ná-

drží nebo navštívit nově otevřené vodní 

centrum Aqualand Moravia v Pasohláv-

kách. Pozornost přitahuje také kostel 

svatého Linharta, který vystupuje z vodní 

hladiny uprostřed Novomlýnských nádrží 

jako torzo a jediný pozůstatek zaplavené 

vesnice Mušov. 

Rakouské lázeňské město Laa an der 

Thaya je prvním kontaktem s Rakouskem. 

Kromě lázní je proslulé pivovarem a pivem 

Hubertus. Cesta k Vídni pokračuje přes 

Asparn an der Zaya. Tam je zajímavostí 

bývalý hrad pánů z Asparnu s historií od 

roku 1108. Dnes je z něj klášter, v němž se 

nachází muzeum místní vinařské oblasti 

Weinviertel. Přes Mistelbach a Ladendorf 

je to do Vídně už jenom kousek. 

Zahájení cyklistické sezóny je svátkem
Bikeři a příznivci Cyklistické stezky 

Brno-Vídeň se každoročně sjíždějí 

na společné slavnostní zahájení cyk-

listické sezóny na trase. Města a obce 

se v jeho organizaci střídají. Letos se 

toto setkání uskuteční první květnovou 

sobotu 7. 5. 2016 v příhraničních obcích 

Hevlín a Laa an der Thaya. Program 

a pohoštění, které je tam pro cyklisty 

připraveno, je ale za odměnu. Zahájení 

sezóny totiž spočívá především v jízdě. 

Startuje se v osm hodin ráno v Brně, 

odkud se peloton nadšených cyklistů 

vydá k rakouským hranicím. Letos pro 

ně organizátoři připravili i prohlídku 

historického centra Laa an der Thaya 

s exkurzí do pivovaru a slibují, že nebude 

chybět ani ochutnávka piva. Zájemci se 

mohou podívat i do hasičské zbrojnice. 

Pak už budou v Hevlíně popíjet víno 

a notovat si při muzice. Aby nabrali síly 

do pedálů k nadcházející sezóně.

Dagmar Sedláčková

Osvěžení najdou turisté na novém koupališti v Žabčicích nebo v Pasohlávkách v Aqualandu Moravia. Foto: Dagmar Sedláčková

Stezka startuje v Brně, jehož dominantou je hrad Špilberk. Foto: Dagmar Sedláčková

K zajímavostem na trase patří klášter a Památník písemnictví v Rajhradě.

Foto: Dagmar Sedláčková



ZPRAVODAJ

5 > 20158

PŘÍLOHA > 1. DUBEN 2016

VŠECHNA MÁSLA JSOU DOBRÁ, 
NEJLEPŠÍ TO NEJLEVNĚJŠÍ
MÁSLO PATŘÍ K ZÁKLADNÍM POTRAVINÁM NAŠICH JÍDELNÍČKŮ, ŘADA SPOTŘEBITELŮ MU DÁVÁ PŘEDNOST PŘED ROSTLINNÝMI 
TUKY, ZEJMÉNA DÍKY LEPŠÍ CHUTI. AČKOLI JEHO NADMĚRNOU KONZUMACI Z VÝŽIVOVÉHO HLEDISKA DOPORUČIT NELZE, 
TĚŽKO BYCHOM (ALESPOŇ JAK UKAZUJÍ NAŠE TESTY) NA NAŠEM TRHU HLEDALI POTRAVINU, U KTERÉ VÝROBCI SPLŇUJÍ 
PŘESNĚ TO, CO JIM NAŘIZUJÍ PŘEDPISY, A NAVÍC NEZŮSTÁVAJÍ NIC DLUŽNI ANI NAŠIM CHUŤOVÝM POHÁRKŮM. 

Do testu jsme zařadili 12 másel, běžně 

dostupných na našem trhu. Test se 

zaměřil pouze na klasická másla 

– směsné tuky, polotučná ani třičtvr-

tětučná másla jsme do něho nezařa-

dili. Analýzy vzorků provedla zkušební 

laboratoř Eurofi ns. Hodnotili především, 

zda testovaná másla splnila legislativní 

požadavky a jestli nevykazují známky 

žluklosti. Zjišťovali také, zda do másel 

nebyly přidány rostlinné tuky či zda jsou 

v pořádku jejich mikrobiologická vyšet-

ření. Smyslové hodnocení probíhalo na 

Vysoké škole chemicko-technologické 

v Praze. Sedm odborníků na tuky 

hodnotilo vzhled, vůni, konzistenci 

a chuť vzorků. Součástí bylo také 

posouzení roztíratelnosti másla. 

Povinnosti splněny
Legislativa požaduje, aby minimální 

obsah tuku byl 80 %, obsah vody pak 

může dosahovat maximálně16 %. Všech-

na testovaná másla nejenže splnila 

požadavek o obsahu tuku, ale dodržela 

také svou deklaraci na obale. Čtyři 

vzorky měly dokonce více než 85 % tuku 

(Máslo Laktopol, Bio máslo Milko, 

Farmářské máslo Tatra, Dr. Halíř). 

Nejméně vody analýzy zjistily u Farmář-

ského másla (12,9 %), nejvíce pak 

u Horáckého másla a Meggle (15,6 %).  

Do žádného ze zakoupených másel 

výrobci nepřidávají rostlinný tuk. 

Dobrou zprávu je, že žádné z másel 

neobsahovalo afl atoxin A, který se do 

mléka může dostat, pokud by dojnice 

dostávaly kontaminované, plesnivé, 

krmivo. Ani v jednom se také nenašly 

rezidua antibiotik, která se používají při 

léčbě mastitid (zánětů vemene) dojnic. 

Celkově dobře na tom byla másla také 

v ohledu mikrobiologické kvality. 

Odborníci zkoumali, zda másla neob-

sahují plísně, kvasinky nebo bakterie. 

Některé vzorky měly mikrobiologický 

obraz lehce zhoršený, ale prohřešky 

nebyly nijak závažné. 

Trvanlivost půl roku? 
Zakoupená másla měla v době testování 

před sebou v průměru ještě 25 dní do 

konce doby trvanlivosti a neměla by tedy 

vykazovat jakékoli kvalitativní změny. 

V parametru žluklosti jsme větší 

problémy nezaznamenali, jediný vzorek 

byl svými hodnotami na hraně (polské 

Máslo) a vyhověl až po započtení nejis-

toty měření. Všechny ostatní vzorky byly 

zcela v pořádku. 

Z řady ostatních másel se vymykalo 

německé Meggle Alpské máslo, kterému 

do konce stanovené doby trvanlivosti 

v době testu scházelo ještě 154 dní, 

což je u tohoto typu výrobku velmi 

nestandardní. „Doba trvanlivosti našeho 

Alpského másla není zapříčiněna 

přidáním stabilizátorů, jak se může na 

první pohled zdát. Máslo vyrábíme na 

moderní, plně aseptické lince a surovina 

je během výroby dvakrát stloukána, 

díky tomu získává másla delší trvan-

livost,“ vysvětlila Petra Hlavínová ze 

společnosti Meggle. 

Velmi dobré až výborné
Smyslové vlastnosti másel byly 

porotci hodnoceny jako velmi dobré 

až výborné. Výtky odborníci směřovali 

zejména k lehkým pachutím některých 

másel, které vznikly spíše oxidací tuku 

při nesprávném skladování a nikoli 

použitím méně kvalitní suroviny. Nej-

více si porota pochutnala na Čerstvém 

másle Poděbrady a vzorku Dr. Halíř. 

Nejhorší hodnocení si vysloužilo 

Bio máslo Milko, vadila především 

méně příjemná vůně. Jednoznačnou 

nevýhodou másel oproti směsným 

tukům nebo čistě rostlinným tukům je 

jejich horší roztíratelnost. 

Másla jsme tedy podrobili testu, jak 

dobře se roztírají bezprostředně 

po vytažení z lednice, po 10 a po 

20 minutách. Výsledek nebyl nijak 

překvapivý – po vyjmutí z lednice se se 

všemi vzorky pracovalo velmi špatně, 

po 20 minutách byl výsledek o poznání 

lepší. Nejlépe si vedla másla se znač-

kou Klasa Orrero a Tatra Farmářské, 

naopak nejhůře se dalo roztírat Bio 

máslo Milko. 

Celkovým vítězem testu se stal Dr. 

Halíř, nejlevnější vzorek zařazený do 

testu. Naopak vzorek nejdražší, Bio 

máslo Milko, dopadl v testu nejhůře. 

Je však potřeba říci, že ani v tomto 

případě se nejednalo o žádný propadák 

a i toto máslo v testu obstálo dobře. 

Pátráme po původu
Většina obalů byla pro spotřebitele pře-

hledná a obsahovala všechny potřebné 

informace. Však také výrobcům odpa-

dají někdy komplikované povinnosti 

s uváděním složení výrobku. Co nás ale 

překvapilo, bylo v některých případech 

složité pátrání, kde byl konkrétní vzo-

rek vyprodukován. Na obale musí být 

(tak jako u všech produktů živočišného 

původu) uveden ovál s registračním 

číslem podniku – ten ale bohužel nega-

rantuje, že zde bylo máslo skutečně 

vyrobeno, mohlo zde dojít jen k jeho 

zabalení.  

Velmi žhavým tématem se zavádějící 

informace staly v souvislosti s nedávnou 

kauzou piškotů Opavia, jejichž výroba 

byla přesunuta do Polska. Státní země-

dělská a potravinářská inspekce nařídila 

výrobci, aby uváděl zemi původu, neboť 

ostatní informace na obale mohou být 

ohledně země původu zavádějící. Z má-

sel žádná z tradičních značek do Polska 

(alespoň dle oválů soudě) přesunuta ne-

byla, ale ani tak je nenajdeme tam, kde 

bychom čekali. Poděbrady Čerstvé más-

lo se nevyrábí v Poděbradech, nýbrž ve 

společnostech Bohemilk Opočno nebo 

Mlékárna Čejetičky. Také Máslo Moravia 

sice na obale propaguje „Tradici z Vyso-

činy“, ale pochází z Mlékárny Olešnice 

(Jihomoravský kraj) či Bohemilk Opočno 

(Královéhradecký kraj). A takto bychom 

mohli pokračovat dál. 

CO JE A CO NENÍ 
MÁSLO? 
Čerstvé máslo – máslo do 20 dnů 

od data výroby

Stolní máslo – máslo skladované 

až 2 roky od data výroby, uchovává 

při teplotách až -18 °C

Polotučné máslo – máslo, které 

má nejméně 39 %, nejvíce 41 % 

mléčného tuku

Třičtvrtětučné máslo – máslo,

které má nejméně 60 %, nejvíce 

62 % tuku

Máslo se smetanovým zákysem – 

má nejméně 75 % tuku, obsahuje 

jen mléčný tuk

Směsný roztíratelný tuk – nejde 

o máslo, ale o směs rostlinných

a živočišných tuků

Rostlinný roztíratelný tuk – nejde 

o máslo, ale o směs rostlinných 

tuků, jednou ze skupin jsou 

margaríny

JAK ČÍST TABULKY
Cena: Pro srovnání uvádíme cenu za 250 g másla. Některá zakoupená másla 

měla méně tradiční gramáž 200 g. 

Obsah vody a tuku: Uvádíme hodnoty naměřené v laboratořích Eurofi ns. 

Z testu: Souhrnné komentáře k laboratorním výsledkům, senzorickému 

hodnocení a obalům jednotlivých výrobků. 

Známku testu tvoří: 40 % senzorické hodnocení, 30 % tuku a vody, 10 % roz-

tíratelnost, 10 % mikrobiologie, 5 % čerstvost (žluklost), 5 % údaje na obale

Test časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou,

značkou kvality Klasa a MF DNES. 

DoDoDoDoDoDoDDoDDDDoDoDoDoDDoDDoDoDDDoDoDDoDoDDDoDDoDDoDooDoDDoDo ttttttttttttttttttteseseseseseessssesessssseeeeeeeseesssssssstutututtututututututuutuuuuttututtuttttttutuuuuuuu jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsmsmsmsmsmsmsmsmsmmsmsmsmmsmsmsmsmsmsmsmsmsmmmsmsmsmsmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee zazazazazazazazazazaaazazzazzzzazzzzzazazazazaazazzzzařařařřařařřařařařřařřřařřřařřařařřařařařaařařřaařařřřařřaaddidididididididididdiididididididddidid lllililililillililillllllllilliilililillilliiliiliii 1111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222 mámámámámámámámááámámámámámámámáámámámáámámáámmm sesesesesesesesesesseesessesesseess llllllllllllll

zznnaaččkkoou kvality KKla

MLADÁ FRONTA
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Dr. Halíř Máslo

Poděbrady Čerstvé máslo

Máslo

Tatra Farmářské máslo 

Moravia Máslo 
Tradice z Vysočiny 

Orrero čerstvé máslo

Madeta Jihočeské máslo

Olma Olomoucké máslo

Moravia Horácké máslo

Tatra Tradiční české máslo

Meggle Alpské máslo

Milko Bio máslo

Výrobce: Mlékárna Čejetičky
Zakoupeno: Lidl  Cena za 250 g: 27,90 Kč
Obsah vody: 13,4 % Obsah tuku: 85 %

Prodávající: Polabské mlékárny
Zakoupeno: Tesco  Cena za 250 g: 39,90 Kč
Obsah vody: 14,8 % Obsah tuku: 82,5 %

Prodávající: Laktopol A, Polsko
Zakoupeno: Billa Cena za 250 g: 28,90 Kč
Obsah vody: 13 % Obsah tuku: 85,6 %

Výrobce: Mlékárna Hlinsko
Zakoupeno: Globus  Cena za 250 g: 43,60 Kč
Obsah vody: 12,9 % Obsah tuku: 85,4 %

Výrobce: Mlékárna Olešnice
Zakoupeno: Makro  Cena za 250 g: 29,30 Kč
Obsah vody: 15,1 % Obsah tuku: 83,2 %

Prodávající: Orrero Litovel
Zakoupeno: Formaggeria 
Gran Moravia
Cena za 250 g: 32,30 Kč

Obsah vody: 14,8 %   
Obsah tuku: 83,6 %

Výrobce: Madeta České Budějovice
Zakoupeno: Makro  Cena za 250 g: 42,40 Kč
Obsah vody: 14,7 % Obsah tuku: 83,7 %

Výrobce: Olma Olomouc
Zakoupeno: Billa Cena za 250 g: 29,90 Kč
Obsah vody: 14,8 % Obsah tuku: 83,2 %

Výrobce: Mlékárna Olešnice
Zakoupeno: Albert Cena za 250 g: 44,90 Kč
Obsah vody: 15,6 % Obsah tuku: 82,5 %

Výrobce: Mlékárna Hlinsko
Zakoupeno: Globus  Cena za 250 g: 42,90 Kč
Obsah vody: 15 % Obsah tuku: 83,5 %

Výrobce: Molkei Meggle, Německo
Zakoupeno: Billa  Cena za 250 g: 41,90 Kč
Obsah vody: 15,6 % Obsah tuku: 83 %

Výrobce: Polabské mlékárny Vansdorf
Zakoupeno: Globus  Cena za 250 g: 54,90 Kč
Obsah vody: 13,4 % Obsah tuku: 85,5 %

Z testu: Naměřený obsah tuku je ještě vyšší než 

deklarovaných 82 %. Obsah vody je v souladu 

s legislativou. Mikrobiologické vyšetření bylo 

v pořádku. Informace na obale jsou úplné a dobře 

čitelné. Nejlevnější máslo ze všech. Vzorek má 

velmi příjemný vzhled, vůni a chuť. Roztíratelnost 

je lehce horší. Známka za senzorické hodnocení 

1,4 (nejlepší).

Z testu: Obsah tuku vyhovuje, je ale nižší než 

u ostatních vzorků. Mírně zhoršený 

mikrobiologický obraz. Není jasné, kde bylo máslo 

vyrobeno - na obale najdeme kódy dvou výrobců 

(Bohemilk Opočno, Mlékárna Čejetičky), které 

jsme rozluštili až díky stránkám SVS. Porota 

ocenila vynikající intenzivní smetanovou chuť. 

Známka za senzorické hodnocení 1,4 (nejlepší).

Z testu: Obsah tuku nejvyšší ze všech testovaných 

vzorků, obsah vody tím pádem velmi nízký. Jako 

jediné toto máslo obsahuje barvivo (karoten). 

Žluklost je na hraně - číslo kyselosti vyhovuje až se 

započítáním nejistoty měření. Informace na obale 

jsou v pořádku. Příjemný vzhled a dobrou chuť. 

Vůně je průměrná, roztíratelnost horší. Známka 

za senzorické hodnocení 1,7.

Z testu: Obsah tuku je vysoký, obsah vody naopak 

velmi nízký. Máslo má trochu netradičních 200 g, 

což je ale vyznačeno na přední straně obalu. 

Mikrobiologicky je máslo v pořádku. Smyslově 

bylo máslo průměrné - vzorek má podle poroty 

nejméně intenzivní smetanovou chuť. Je ale 

velmi dobře roztíratelné. Známka za senzorické 

hodnocení 2. 

Z testu: Kvalita tuku odpovídají legislativě, obsah 

vody patří k vyšším. Mikrobiologicky je máslo 

v pořádku. Na obale opět najdeme dva různé 

mlékárny (Mlékárna Olešnice, Bohemilk Opočno), 

díky označení A nebo B lze určit, která z nich 

vyrobila tento konkrétní výrobek. Chuť je příjemná, 

ale roztíratelnost másla je horší. Známka za 

senzorické hodnocení 1,6.

Z testu: Obsah tuku i vody jsou v pořádku. 

Jako jediný vzorek byl tento prodávaný na váhu. 

Obal patřil k méně přehledným, fi rma 

Orrero je zde uvedena jako prodávající.

Ve smyslovém hodnocení porotě vadila

především méně příjemná vůně. Roztíratelnost 

byla ale velmi dobrá. Známka za senzorické 

hodnocení 2,6.

Z testu: Obsah tuku i vody jsou v legislativní 

normě. Mikrobiologický obraz másla je 

v pořádku. Informace na obale pro spotřebitele 

jsou úplné, srozumitelné a velmi dobře čitelné. 

Porota vyhodnotila chuť vzorku jako vynikající, 

vzhled je dobrý, ačkoli barva je trochu světlejší. 

Roztíratelnost másla je ale jen podprůměrná. 

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Z testu: Kvalita tuku i obsah vody splňují 

legislativní nároky. Mikrobiologický obraz vzorku 

je v pořádku. Údaje na obale jsou úplné, ale hůře 

čitelné. Není jasné, co znamená logo „Vyrobily 

české ruce“. Po smyslové stránce patřil vzorek 

mezi hůře hodnocené. Máslo má příjemný vzhled, 

ale jen průměrnou vůni a průměrnou roztíratelnost. 

Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Z testu: Máslo má nejnižší obsah tuku a nejvyšší 

obsah vody, legislativní požadavky na máslo 

ale splňuje. Mikrobiologie v pořádku. Na obale 

najdeme opět dva výrobce (Mlékárna Olešnice a 

Bohemilk Opočno), ale díky bližší identifi kaci lze 

určit, odkud pochází konkrétní výrobek. Vzorek má 

nejintenzivnější tučnou chuť a dobrou roztíratelnosti. 

Známka za senzorické hodnocení 2,2. 

Z testu: Obsah tuku i vody odpovídají předpisům. 

Mikrobiologické vyšetření  másla v pořádku. Údaje 

pro spotřebitele jsou srozumitelné a dobře čitelné, 

ačkoli je na obale uvedeno pět jazykových verzí. 

Po smyslové stránce porota vzorek hodnotila jen 

průměrně. Vzorek má intenzivnější tučnou chuť 

a průměrnou roztíratelnost. Známka za senzorické 

hodnocení 1,8.

Z testu: Obsah tuku odpovídá předpisům. Obsah 

vody nejvyšší ze všech, ale legislativně je v 

pořádku. Mikrobiologie bez problémů. Máslo má 

nezvykle dlouhou dobu trvanlivosti. Údaje pro 

spotřebitele jsou dobře čitelné a úplné. Dobré 

hodnocení od poroty - máslo vynikalo intenzitou 

tučné chuti. Roztíratelnost průměrná. Známka za 

senzorické hodnocení 1,7.

Z testu: Velmi vysoký obsah tuku, obsah vody 

v pořádku. Zhoršená mikrobiologická kvalita. 

Údaje na obale jsou hůře čitelné, máslo má navíc 

jen 200 g a tuto informaci najdeme jen malým 

písmem na zadní straně obalu. Nejdražší vzorek, 

přesto nejhorší smyslové hodnocení - méně 

příjemná vůně, horší roztíratelnost. Známka za 

senzorické hodnocení 2,8.

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

1,50

1,80

2,00

1,50

1,90

2,10

1,70

1,90

2,10

1,70

1,90

2,30
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DVANÁCTINÁSOBNÝ REKORDMAN 
PLETE OBŘÍ STAVBY ZE SLÁMY 
PŘES DVA A PŮL METRU VYSOKÝ MINARET, NEJDELŠÍ SLAMĚNÝ ŘETĚZ, OBŘÍ SLAMĚNÝ ZVON, NEJVĚTŠÍ SLAMĚNÝ ADVENTNÍ 
VĚNEC, NEJVĚTŠÍ KOŠTÝŘ, OZDOBNÝ KOŠ A NEJVYŠŠÍ ČÍŠE ZE SLÁMY. TO JE VÝČET VŠECH KURIOZIT, KTERÉ MÁ V ČESKÉ 
GUINESSOVĚ KNIZE REKORDŮ ZAPSÁNY JAROSLAV VAJBAR Z RAKVIC NA BŘECLAVSKU.

Další čtyři nej jsou naopak miniaturními 

záležitostmi, opět zapsanými v knize 

rekordů. „Upletl jsem nejmenší pomláz-

ku, která má asi tři centimetry, a také 

nejmenší, deseticentimetrový koštýřek. 

Na dvou dalších jsem pracoval s Ilonou 

Plškovou z Velkých Pavlovic, která vyrábí 

fi gurky z kukuřičného šustí. Udělali 

jsme nejmenší betlém který je velký asi 

jenom deset centimetrů. Ježíšek měl jen 

tři a půl centimetru,“ vzpomíná Vajbar. 

Svůj poslední rekord zapsal před více 

než pěti lety.

Teď si dává pauzu. „To období rekordů 

bylo náročné. Několik let jsem byl tak 

ponořený do práce, že jsem neměl 

myšlenky na nic jiného. Zhubl jsem 

sedm kilo. Náročné bylo i to, jak jezdili 

novináři, televize i přípravy na zápis 

do knihy rekordů. Musel jsem si dát 

oddych,“ říká Jaroslav Vajbar. Jedním 

dechem ale dodává, že přitom poznal 

spoustu dobrých lidí a vznikla tak nová 

přátelství. O některá ale prý také přišel. 

To když někteří kamarádi mu jeho zálibu 

vyčítali. „Asi nepochopili, že je to moje 

velká vášeň, kterou nedokážu nedělat. 

Raději tvořím, než bych seděl v hospodě. 

Ale občas do ní za chlapama také zajdu,“ 

říká s úsměvem rekordman.

Plést se naučil na vojně
Ve svém domě má hotové muzeum 

kuriozit. Slaměné ozdoby, všechny své 

rekordy i další výrobky má pečlivě vysta-

vené v příbytku po předcích. Vše je tam 

původní. Kachlová kamna, kusy nábytku 

a vybavení a u stolu je prostřeno ve 

starém stylu, stačí jen zasednout. Pří-

chozí se tam cítí jako v pohádce. Zvlášť, 

když spatří slámové království s obřími 

stavbami. To ale není všechno, další 

výstava je k vidění v prostorách pod ro-

dinným domem, kde bydlí s manželkou. 

Tam také Jaroslav Vajbar tráví zimní 

večery, kde při poslechu rádia provádí 

svá kouzla se slámou. Prsty mu přitom 

kmitají skoro samy. „Plést ze slámy 

jsem začal na vojně, ale většinu jsem se 

naučil sám. Úplně mě to pohltilo,“ 

říká Vajbar. 

Každoročně těsně před žněmi vyráží 

s traktůrkem na pole, aby se předzásobil 

materiálem. „Stébla musí být dlouhá 

a rovná. Ty se pak namáčí a žehlí 

a teprve potom se z nich dá plést,“ 

prozradil. Přesně ví, které obilí je na 

pletení vhodné. A podle toho si vybírá. 

Silnější, tvrdší nebo jemná stéla na 

jemné výrobky.

Jaroslav Vajbar je vyučeným stolařem, 

což nápaditě uplatňuje při vybavování 

bytu i selského dvora, Ale také rád kom-

binuje dřevo se slámovými výrobky. Teď 

ho zaujala starodávná dětská hračka. ze 

Ze dřeva vysoustružil točící se „káču“ 

a zjistil, že se vydrží motat skoro tři a půl 

minuty. „To je na rekord,“ napadlo ho. 

A tak se možná příznivci přece jen 

v brzké dočkají nové kuriozity.

Z maxi do mini, včetně dětského 
koštýře
Jakoby Jaroslav Vajbar nabíral sílu. 

Nebo oddechuje po náročném období. 

Gigantické stavby z titěrných stébel 

zaměnil za miniatury. Na letošní Veliko-

noce napletl desítky minipomlázek, které 

měří kolem deseti centimetrů. Ale také 

minikošíky na vajíčka a dětem vymyslel 

speciální koštýře. Přes slámový mnini 

koštýř totiž provléká brčko na pití. Takto 

je dětský koštýř připravený k okamžitému 

použití. „Jsme vinařský kraj a koštýř tu 

máme v ruce snad každý den. Skrze ten 

můj mohou cucat i děcka. Nejspíš to nebu-

de víno, ale nějaká šťáva,“ směje se Vajbar.

Má tři vnoučata a tak děti jsou teď jeho 

inspirací. Nejen ve spojení se slámovými 

výrobky. Ale dokonce i v muzikantském 

ranku. Pro svého vnuka Erika totiž složil 

písničku. „Rád hrávám na akordeon 

a tak to najednou přišlo a písnička byla 

na světě,“ komentoval svůj počin Jaro-

slav Vajbar. Vzápětí popadl harmoniku 

a bez váhání svou skladbu zahrál. Kdo by 

čekal málo, byl by překvapen. Takový dar 

vnukovi od dědečka, se jen tak neslyší.

Dagmar Sedláčková

Obří číše s objemem 136 je zapsaná v  České knize rekordů a kuriozit. Foto: Dagmar Sedláčková

Přes 2,5 m vysoká replika minaretu 

z Lednice je zapsaná v České knize 

rekordů a kuriozit. 

Foto: Dagmar Sedláčková
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TIP NA VÝLET – NÁVŠTĚVNICKÉ 
CENTRUM VODNÍ DŮM U HULIC
V RÁMCI DOPROVODNÝCH AKCÍ K LETOŠNÍMU SVĚTOVÉMU DNU VODY SE V SOBOTU 19. BŘEZNA OTEVŘELO PRO VEŘEJNOST 
INTERAKTIVNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KOUSEK ZA OBCÍ HULICE NA BENEŠOVSKU. CENTRUM JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT DENNĚ 
KROMĚ PONDĚLKŮ A JEHO POJETÍ JE VHODNÉ ZEJMÉNA PRO RODINY S DĚTMI.

Prostranství před vchodem do Vodního domu je plné mechanických atrakcí, které je 

možné pohánět vlastními silami.  

Při procházce v areálu narazíme na vznikající umělý mokřad – zatím je ve stadiu zrodu. 

Na mapě rozvodí je možné sledovat vhazováním kuliček cestu vody na území ČR do 

třech úmoří. 

Zdrojem vody pro interaktivní zábavu je umělý vodopád.  

Vchodem do vnitřní expozice je věrná kopie vodovodního přivaděče.  

Návštěvníci si mohou prohlédnout i originály maleb ze zatopeného kostela v Dolních 

Kralovicích.                                                                             Petr Havel, fota Nina Havlová.

5 > 2015 11
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KAŠPERK ANEB JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU
DOMINANTOU REGIONU PROSLAVENÉHO NEJEN RÝŽOVÁNÍM ZLATA, ALE NAPŘÍKLAD TAKÉ KRIMINÁLNÍM SERIÁLEM POLICIE 
MODRAVA, JE BEZPOCHYBY JIŽ DALEKA VIDITELNÝ HRAD SE DVĚMA HRANOLOVÝMI VĚŽEMI – KAŠPERK.  

Pokud v nás zvítězí pevné odhodlání 

a nepodlehneme možnosti se do značné 

blízkosti hradu dopravit autem, čeká nás 

asi 7 kilometrů dlouhá cesta do kopce, 

nicméně cesta, která vede krásnými 

zákoutími, které určitě neminete bez 

povšimnutí – například znovuzro-

zenou obec Žlíbek, naopak z poloviny 

opuštěnou obec Kavrlík, která má dnes 

7!!! stálých obyvatel, a nebo zříceninu 

předsunuté hlásky hradu Kašperk – tzv. 

Pustý Hrádek.  A pokud jde o ten zmi-

ňovaný středověk, ten vám vizuálně, ale 

i hudebně představí prezentace v průběhu 

prohlídky hradu, která ukazuje život na 

hradě právě v tomto historickém období.

Text a foto: Dana Večeřová

textu je Dana Večeřová

Obydlené statky se pak zhusta orientují na chov masného skotu...

...v družném společenství s hnědými kozami...

...i ovcemi holandského plemene zwartbles...

Královský hrad Kašperk byl založen v roce 1356 Otcem vlasti Karlem IV.

Odvrácenou stranou regionu jsou opuštěné statky, jako například tento v Kavrlíku
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KOMODITY

Foto: shutterstock.com

SOUMRAK ČESKÉHO VEPŘOVÉHO 
LOŇSKÝ ROK BYL PRO CHOV PRASAT PO VŠECH STRÁNKÁCH EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÝ A ZDÁ SE, ŽE TOTÉŽ BUDE PLATIT I PRO 
ROK LETOŠNÍ. CENY JATEČNÝCH PRASAT JSOU DLOUHODOBĚ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ. CHOVATELÉ VZHLEDEM K SITUACI NA TRHU 
UVAŽUJÍ O TOM, ŽE CHOVY PŘESTANOU OBNOVOVAT A SOUČASNÉ STAVY JEDNODUŠE ZLIKVIDUJÍ. PODOBNĚ NAPJATÁ JE 
SITUACE V CELÉ EVROPĚ. STÁVKUJE SE VE FRANCII, V RUMUNSKU, FINSKU, ČI BELGII. SITUACE MEZITÍM VYUŽÍVAJÍ NĚKTEŘÍ 
PRODUCENTI, KTEŘÍ „ODPADNÍ“ MASO VYVÁŽEJÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY.

Výroba vepřového masa i stavy prasat 

v České republice se po dvou letech 

částečné stabilizace opět propadly. 

Ke konci roku 2015 byly při meziročním 

srovnání stavy o 3 % nižší (celkově 

1,55 mil. kusů) v kategorii prasat 

celkem a o 2 % (snížení o 96 tis. kusů) 

v kategorii prasnic. Klesla rovněž pro-

dukce vepřového masa. V roce 2015 ho 

bylo vyprodukováno 227 739 tun (snížení 

o 3,5 %).  Řada chovatelů se v reakci 

na nepříznivý vývoj na trhu rozhoduje, 

zda bude chovy dále provozovat. Hrozí 

tak nebezpečí rychlého poklesu stavů, 

což by negativně ovlivnilo hospodaření 

řady podnikatelských subjektů v sektoru 

zemědělství a dalších navazujících od-

větví a také snížení soběstačnosti České 

republiky v komoditě prasata a vepřové 

maso, čímž by mohla být ohrožena 

cenová stabilita a především kvalita 

masa prodávaného v ČR. 

Stavy prasat stejné jako před 100 lety
V ČR se v roce 2015 vyrobilo 229 tisíc 

tun jatečných prasat a celková spotřeba 

dosáhla 439 tisíc tun. Ve výsledku se 

tedy soběstačnost ČR v komoditě 

vepřové maso odpovídá zhruba 50 %. 

Podle samotných chovatelů prasat se 

reálná soběstačnost České republiky 

ve vepřovém mase pohybuje kolem 

42 %. A opět pro ilustraci několik čísel: 

V roce 1990 se zde chovalo kolem 4,8 

milionu prasat, před vstupem do Unie 

v roce 2004 – 3,1 miliónů prasat 

a v roce 2013 – 1,574 miliónů prasat. 

To je 33 % původního stavu v roce 1990, 

což je stav prasat, který zde byl v roce 

1920. Vzhledem k tomu, že průměrná 

spotřeba vepřového masa na 1 obyvatele 

se od roku 2000 prakticky nezměnila 

a pohybuje se mezi 40 – 42 kilogramy,

je jasné, že výpadek české produkce 

musel být nahrazen dovozem, jehož 

objem se čím dál více zvyšuje. Jsme 

tedy v situaci, kterou si řada z nás ještě 

před několika lety v zemi, kde tradičním 

jídlem je knedlo-vepřo-zelo a řízek, 

neuměla představit.

Nadprodukce bez odbytu
Výpadek tuzemské produkce je ale více 

než nahrazen nadprodukcí v ostatních 

státech Evropské unie. Podle informa-

cí statistického úřadu Evropské unie 

Eurostat vyrobili zemědělci v roce 2015 

v celé Unii přibližně o 10% vepřového 

masa více, než kolik bylo spotřebováno. 

To spolu s faktickým zákazem vývozu 

na ruský trh, který z údajných veteri-

nárně-sanitárních důvodů trvá již od 

ledna 2014, deformuje cenu na trhu. 

Platí jednoduchý ekonomický zákon. 

Nabídka převyšuje poptávku. Přitom v 

ČR je vepřové maso stále populární, 

tuzemská poptávka více než dvojná-

sobně převyšuje nabídku, a cena by 

tedy logicky neměla být pod úrovní 

celkových nákladů, pokud by ovšem 

nebylo levných dovozů.

Již od vstupu do EU Česká republika za-

znamenává dlouhotrvající a strmý nárůst 

schodku bilance zahraničního obchodu 

s vepřovým masem. Jednoduše řečeno, 

do ČR je dovozeno daleko více masa, 

než se odsud vyveze. Podle předběžných 

údajů za rok 2015 k nám bylo dovezeno 

téměř 260 tisíc tun vepřového masa. Po 

odečtení vývozu (necelých 35 tis. tun) se 

celková bilance zhoršila o dalších 13%.

Kvalitní maso zůstane doma, zbytek 
je na vývoz
Masivní dovoz extrémně levného masa 

z okolních evropských zemí je potom 

hlavní příčinou ekonomických problémů 

místních chovatelů. Nízkou cenu dovo-

zového masa si lze vysvětlit následovně. 

V zahraničí je pro domácí trh určeno 

především maso čerstvé a výběrové. 

Za takovéto maso si jatka také nechají 

dobře zaplatit a s prázdnou neodejdou 

ani chovatelé. Podobně je to v případě 

uzenin, kde je kladen důraz na vysoký 

podíl kvalitní svaloviny. Co se neprodá, 

je zamraženo a nebo je určeno na vývoz. 
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Dříve se méně kvalitní maso vyváželo 

na ruský trh, který byl ale v důsledku 

politických sporů mezi EU a Ruskou 

federací ztracen. Tím se tlak na náš 

domácí trh ještě zvýšil.  

Maloobchod v České republice ovlá-

dají tzv. obchodní řetězce, které se dle 

vlastních slov řídí preferencí zákazníka. 

Tuzemský zákazník podle nich preferuje 

pokud možno nejnižší cenu a dále ho ne-

zajímá, odkud maso pochází, jak dlouho 

bylo zamraženo ani z jakých surovin se 

vyrábějí uzeniny. Nákupčí těchto řetězců 

tak ze zahraničí objednávají přebyt-

kovou „odpadní“ produkci ze zahraničí, 

na kterou navíc mohou (s výjimkou tzv. 

slevových akcí) uplatňovat vysokou ob-

chodní přirážku.  Otázkou je, zda je tyto 

dovozy možno považovat za dumpingo-

vé. V EU je obecně problém dumping 

dokázat a zajistit nějakou ochranu trhu. 

Při vývozu do zahraničí nicméně místní 

producenti čelí celé řadě omezení 

a v některých případech jsou doslova 

šikanováni místními úřady a jejich 

zásilky jsou zastavovány z nejrůznějších 

často absurdních důvodů. Proč tomu tak 

je, se lze jen domnívat.

V zahraničí to jde. Proč ne u nás?
Nabízí se logicky otázka jak tedy ven 

z tohoto začarovaného kruhu? Jednu 

možnost jsme už zmínili, spotřebitel 

má již téměř rok příležitost zjistit, 

odkud maso skutečně pochází. Druhou 

možností, která je ovšem během na 

mnohem delší trať, je zvýšení domácí 

produkce vepřového. Prostor i chuť 

chovatelů k tomu v ČR určitě je. Jen by 

bylo také potřeba, aby chov prasat byl 

i veřejnosti vnímán trochu lépe než jen 

jako zdroj zápachu na vesnici. Dnes exis-

tují takové technologie, například pračky 

vzduchu, které zápach téměř beze 

zbytku likvidují. Konec konců například 

v Německu, které je výslovně zaměřeno 

na ochranu životního prostředí a zelené 

technologie je intenzita chovu prasat 

na úrovni 326 kg vyprodukovaného vep-

řového masa na 100 ha, u nás na úrovni 

žalostných 63 kg/100 ha. To je myslím 

trochu škoda. Vzpomeňte si, prosím, 

na tyto čísla ve chvíli, kdy si budete 

v obchodě stěžovat na to, že nemají 

skutečně české vepřové.

Rok 2016 – soumrak českého 
vepřového?
Jedno je ale jisté. Pokud v roce 2016 

nedojde k razantnímu zlepšení na trhu 

a Česká republika bude dále platit za 

místo, kam se vyplatí dovážet, ale kde 

se nevyplatí vyrábět, je tuzemský sektor 

vepřového masa vážně ohrožen. Pro-

ducenti bohužel nemají situaci ve svých 

rukou. Část řešení spočívá na úrovni 

Evropské unie, kde je nutné přehodno-

tit obchodní vztahy s Ruskou federací, 

popřípadě také tento rok opět schválit 

a vyplatit mimořádnou kompenzaci pro 

sektory postižené obchodními spory 

Evropské unie a Ruska. Jiná řešení 

(exportní subvence) totiž byla smetena 

ze stolu nebo se ukazují jako neúčinná 

(podpora soukromého skladování). 

Další část řešení potom leží na tuzem-

ské vládě a orgánech státní správy. 

Programové prohlášení vlády hovoří 

o obrácení trendu klesající soběstačnosti 

v základních rostlinných a živočišných 

komoditách, kam patří i vepřové maso, 

některé studie hovoří dokonce o cíli 70 % 

soběstačnosti pro komoditu vepřového 

masa. Pokud toho chce současná vláda 

nebo její nástupce dosáhnout, bude 

muset v první řadě udělat všechno pro 

to, aby místní producent nebyl znevý-

hodněn před zahraničními dovozci. 

Toho lze dosáhnout jedině tak, že pro 

všechny budou platit stejná pravidla 

a právní stát se schopností vymoci si 

dodržování pravidel.

 

Konečně poslední díl mozaiky řešení 

spočívá v práci se spotřebitelem. Ten by 

totiž měl v první řadě preferovat místní 

kvalitní produkci a zajímat se, odkud se 

maso, které má na stole, vzalo, kde se 

zvíře, ze kterého maso pochází, narodilo, 

kde bylo vykrmeno, kde bylo poraženo 

a porcováno. Stejně tak je třeba zkoumat 

složení uzenin a původ masa v nich 

obsaženého. Místní dozorové orgány 

fungují velmi dobře a domácí kvalita 

tomu odpovídá. Bohužel za pár let se 

může stát, že již nebudou mít koho 

kontrolovat. 

Je tristní, že řada ekonomických ukaza-

telů České republiky se téměř 12 let 

po vstupu do Evropské unie blíží číslům, 

která běžně vykazují rozvojové země, 

tj. vývoz surovin, velká závislost na dovo-

zech výrobků, nízká přidaná hodnota 

a produktivita práce. Zemědělství, 

potravinářství, maloobchod a navazu-

jící služby se přitom na HDP podílejí 

15-20%. 

Sami sobě musíme položit otázku, 

zda je cestou k prosperitě úpadek 

těchto odvětví a masivní dovoz a zničené 

silnice a výstavba hal a překladišť na 

místech, kde se dřív pěstovalo obilí, 

nebo chovala prasata. 

Úřad AK ČR Praha

Foto: shutterstock.com
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HISTORIE OKRASNÉHO 
ZAHRADNICTVÍ 
DEFINICE ZAHRADNICTVÍ DLE „ZAHRADNICKÉHO SLOVNÍKU NAUČNÉHO“: HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ ZABÝVAJÍCÍ SE 
PĚSTOVÁNÍM ZAHRADNÍCH PLODIN, JEJICH DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM A VYUŽITÍM. JE SOUČÁSTÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROTOŽE 
PRO PĚSTITELSKÉ ÚČELY SE VYUŽÍVÁ PŮDA. V POSLEDNÍ DOBĚ TO SICE NEPLATÍ DOSLOVA, PROTOŽE MODERNÍ ZPŮSOBY 
PĚSTOVÁNÍ POUŽÍVAJÍ „UMĚLOU“ PŮDU – RAŠELINOVÉ SUBSTRÁTY, MINERÁLNÍ A UMĚLÉ SUBSTRÁTY NEBO VODNÍ ROZTOKY. 
PŘESTO SE VŽDY, KROMĚ LABORATORNÍCH METOD, PĚSTUJE NA ZEMSKÉM POVRCHU ZA VYUŽITÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ.

Okrasné zahradnictví bylo nejprve 

součástí zázemí šlechtických sídel či 

církevních objektů. Květiny zajistily 

zkrášlování obydlí, ale byly též vyjád-

řením osobní reprezentace majitelů (byly 

„in“). Rozšíření však bylo podmíněno 

dostatkem prostředků, možná se to dá 

nazvat rozmarem. Naopak každý válečný 

konfl ikt znamenal útlum a návrat 

k důležitějším plodinám pro obživu.

Z tohoto období nám zůstaly mnohé 

zámecké zahrady či zámecké skleníky, 

ale jen tam, kde se někdo postaral 

o jejich zachování do dnešní doby. Náplní 

těchto zahrad byly často zájmy feudálů 

o botanické sbírky a umožnily to tehdy 

již reálné možnosti cestování i dopravy 

pro cizokrajné rostlinstvo. V této době se 

zahradníci neměli možnost povolání vy-

učit, ale zapracovávali se jako pomocníci 

těch zkušenějších osobností v uvedených 

zahradách a sklenících. 

Významný zlom ve vývoji okrasného za-

hradnictví, ale i celého zahradnictví, na-

stal ve 2. polovině 19. století. Rozmach 

měst a městského obyvatelstva, další 

vzestup dopravních možností a systém 

vzdělávání obyvatelstva otevřely zájem 

o květiny dřeviny. Koncem 19. století 

k tomu přispěly nově zřizované 

zahradnické školy, jejichž absolventi 

zvýšili úroveň pěstování i prodeje všech 

zahradnických plodin.

Další zlom ve vývoji okrasného 

zahradnictví u nás přišel po 1. světové 

válce. Bylo součástí celkového uvolnění 

a občanského optimismu v novém státě, 

ale obdobně tomu bylo v celé Evropě.

Významným motorem rozvoje se staly 

spolky. Podle „Zahradnického slovníku 

naučného“ byl prvním Spolek pěstitelů 

jiřinek z roku 1837. Následovala Česká 

zahradnická společnost v roce 1843, kte-

rá již v roce 1845 měla 378 členů a v roce 

1884 až 1200 členů; potom počet klesal. 

Tato společnost např. založila sbírkovou 

zahradu v Praze Na Slupi, která je dnes 

součástí Botanické zahrady Přírodově-

decké fakulty. Podobně se na Moravě 

v rámci Hospodářské společnosti v roce 

1850 vyčlenila sekce zahradnická se 

345 členy. Ve vedeních takových spolků 

byly převážně majitelé zahrad – šlechtici, 

církevní hodnostáři, i radové c. a k. úřadů.

V letech 1890 a dále se v nových právních 

podmínkách tvořily mnohé regionální 

zahradnické spolky, kromě Prahy např. 

v Plzni, Písku, Jičíně, Kutné Hoře a 

mnoho dalších. Tyto měly své záměry 

orientovány na vzdělávání zahradníků, 

zlepšení právních podmínek pro obchod, 

organizovaly zahradnické výstavy, 

fungovaly i jako „odbory“ k hájení 

zaměstnanců. V té době bylo založeno 

několik zahradnických škol (Děčín, 

Mělník, Praha-Troja, Chrudim, Brno-Bo-

hunice) a následně Sdružení absolventů 

zahradnických škol. Ve stejné době se 

mnozí vyučení zahradníci vydávali do za-

hraničí na zkušenou a získali si mnohé 

zkušenosti a naopak i dobré jméno.

Po 1. světové válce se ve změněných 

podmínkách vytvořilo více zahradnických 

spolků, zastřešující organizací byl Svaz 

zemských jednot československého 

zahradnictva. Měl více sekcí, převzal 

vydávání několika odborných časopisů, 

zřídil Hospodářské družstvo zahradní-

ků a podporoval především pěstitelské 

fi rmy. Později byla založena Jednota 

odborných živnostenských společenstev 

zahradníků, kterou si zřídili obchodní 

zahradníci a prodejny květin. 

Tato dvojkolejnost byla vyvolána tehdejší 

daňovou soustavou a má své důsledky 

do současnosti. Zahradníci - pěstitelé 

platili tzv. zemědělskou daň a to podle 

výměry. Protože zahradnické fi rmy, 

a květináři zvláště, hospodařili na 

malých plochách, byly jejich daně nízké. 

Zahradníci – živnostníci (obchodníci) 

platili daně podle obratu a jejich daně 

byly podstatně vyšší. Snaha byla být pod 

zemědělskou daní, ale přísné kontroly 

s pokutami tyto snahy potlačovaly.

Stejný princip platí u nás i teď: 

Pěstitelé jsou ze zákona zemědělskými 

prvovýrobci a na své podnikání (vy-

pěstovat a své výpěstky prodat) potřebují 

Foto: Jiří Horák
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registraci zemědělského podnikatele 

na příslušném obecním úřadě. Ten, kdo 

nakupuje zboží (třeba výpěstky někoho 

jiného) a prodává dále (třeba spolu 

se svými výpěstky), je obchodník, platí 

na něho živnostenský zákon a musí 

mít živnostenský list od živnostenského 

úřadu.

Zpět k historii: Květinářské podniky 

byly zaměřeny na pěstování energeticky 

nenáročných rostlin, především 

na ty s termínem prodeje na jaře. 

Základem pěstebních ploch byla tehdy 

pařeniště vyhřívaná sluncem 

a hnojem. Toho bylo v té době dostatek, 

i výhřevného koňského. Aut mnoho ne-

bylo a většina nákladů se vozila na koň-

ských potazích, vojáci jezdili na koních. 

Pařeniště byla i první zakrytou pěstební 

plochou v každém novém podniku. Až 

si zahradník vydělal, vybudoval si malý 

skleník – sedlové „pařeniště“ zakopal 

do země tak, aby se jím dalo středem 

procházet. Střechu opět tvořila pařeništ-

ní okna, končila u země. Pěstební 

plochou byla původní zemina, i ornice, 

v úrovni pasu obsluhy. Vytápění kromě 

slunce zajišťovala kamínka a podobné 

zdroje, ale též hnůj pod záhony. Dalším 

krokem vývoje takového zahradnictví 

bylo vykopání prostoru pod pěstební 

plochou (vznikl tak stůl)alespoň na jedné 

straně a vložení kanálového topení, kde 

se u vchodu topilo v malé peci, spaliny 

proběhly pod pěstebním stolem ve vyz-

děném kanále až do komínku v opačném 

štítu. V peci se dalo topit uhlím (drahé) 

nebo dřevem. Znamenalo to chodit často 

přikládat, i v noci. Vnější strana pláště 

takového skleníku se v zimě denně 

v podvečer zakrývala rohožemi, ráno 

odkrývala. V běžném malém rodinném 

podniku to vše včetně celodenní práce 

musel stihnout sám majitel. Ve větších 

podnicích byli zaměstnanci, často tova-

ryši – vyučení zahradníci, kteří putovali 

po podnicích a získávali zkušenosti. 

Málokdy šlo o stálé zaměstnání, takové 

síly se nabíraly na sezonu, zaměstnava-

tel poskytl ubytování a stravu. V dobách 

hospodářského útlumu či krize přijímali 

tovaryši práci často jen za „byt a stravu“, 

především na mimosezonní období 

(v zimě). 

Větší a zavedené fi rmy si již tehdy stavěly 

skleníky s teplovodním topením se 

samotížným oběhem. Daly se již koupit 

teplovodní kotle, litinové článkové, ve 

kterých se dalo topit dřevem, uhlím, 

ale hlavně koksem. To již stačilo v noci 

jednou přiložit. Vzniklých svazů, spolků

a společenstevbylo hodně, byly celo-

státní, krajské i okresní. Na ně navázala 

družstva, která zajišťovala členům záso-

bování materiály, odbyt i např. pojištění.

Následovala 2.světová válka, která srazi-

la okrasné zahradnictví hluboko do útlu-

mu. Přednost dostalo vše, co bylo k jídlu, 

všechny květinářské podniky musely 

pěstovat zeleninu či ovoce. Kromě toho 

nebylo dostatek paliva, materiálů do vý-

roby, mnoho zaměstnanců bylo povoláno 

na práce do říše. Mnoho květinářských 

podniků zaniklo. Činnost spolků, svazů 

a společenstev byla přerušena nebo byly 

zcela zrušeny.

Po válce se některé organizace znovu 

obnovily, ale již ne v původním počtu 

a rozsahu. Byla vytvořena Jednota spole-

čenstev zahradníků zaměřená spíše 

na obchodní zahradnictví a obchodníky 

s květinami. Dále vznikla Jednota 

zahradníků pěstitelů. Později byla snaha 

obě jednoty spojit, ale neúspěšně. Opět 

se projevily štěpící rozpory ve smyslu 

dříve uvedeného zemědělského 

a živnostenského směrování.

Následovaly změny politicko-hospodář-

ské, zestátnění soukromých podniků 

a rozdělení květinářských podniků do více 

rezortů. Zestátnění probíhalo několik let 

– cca mezi roky 1949 až 1953. Nejdříve 

šlo o velké podniky zaměstnávající více 

než 20 zaměstnanců, pak následovaly 

všechny další, i když bylo původně sli-

bováno, že zestátnění se bude týkat jen 

těch velkých („kapitalistů“). Hned 

potom následovala peněžní měna (1:5, 

resp. :50), protože ukradené hodnoty 

nestačily na hospodaření státu a ten 

takto zabavil i úspory občanstva. Nena-

sytnost komunistického aparátu se dá 

dokumentovat i na způsobu zabavování: 

Zabavil se majetek (nemovitosti, stroje, 

nářadí, zásoby, nedokončená výroba), 

ale ne dluhy (úvěry). Ty zůstaly původní-

mu majiteli, on neměl z čeho je platit 

a následovaly exekuce. Je zajímavé, že 

nedávná privatizace vrátila původním 

majitelům jen nemovitosti, ale vše 

ostatní si museli od státu odkoupit. 

Samozřejmě na úvěr a při tehdejších 

úrocích (asi 15-23 %) to byla obrovská 

zátěž a často vedla k nuceným prodejům 

získaných nemovitostí. Ale to už není 

historie, ale současnost.

Všechny původní odborné organizace 

z předválečného období byly po roce 

1948 zrušeny bez náhrady, protože 

nemohly existovat mimo Národní frontu, 

a ta je nechtěla. Z tohoto pravidla se 

vymanily některé odborné svazy v roce 

1968, kdy byl ustaven i Svaz květinářů se 

sídlem v Olomouci (při Výstavišti Flora 

Olomouc) či Svaz školkařů. Bohužel, 

normalizace hned v roce 1970 však 

takové aktivity odstřihla.

Největší podíl zestátněných zahrad-

nických podniků a provozoven byl 

zařazen do rezortu místního hospo-

dářství a vložen do nově vznikajících 

komunálních podniků. Řízeny byly 

národními výbory. Některá města si 

vytvořila jednooborové zahradnické 

podniky (např. Plzeň, Teplice, Ústí n.L., 

Brno, Olomouc, Opava, Ostrava, Brati-

slava, Banská Bystrica, Košice, Prešov), 

většina měst a obcí měla všechny obory 

společně. Jednooborové zahradnické 

podniky si časem vytvořily společnou 

organizaci „Celostátní zájmové sdružení 

zahradnických podniků“. K nim se 

postupně připojily ostatní komunální 

podniky, které měli zahradnictví v náplni, 

a následně i podniky z rezortu zeměděl-

ského, školství, zdravotnictví 

a průmyslu. Sdružení zajišťovalo 

členským podnikům mnohé služby 

v oblasti zásobování, odbytu, vzdělávání, 

zahraniční výstavy, exkurze, poradenství 

apod. Zde se hodí doplnit, že uvedené 

služby byly uvedeny v dohodnuté náplni, 

ale provedení nikdy neběželo v plném 

rozsahu. Naopak, mnohé činnosti 

postupně zanikaly nebo byly spíše 

nečinnostmi. Ne však pod politickým 

vlivem, ale pro nečinnost či nezájem 

odpovědných osob.

Sdružení mělo své odborné sekce, které 

až na výjimky vedli ředitelé členských 

podniků. Hlavními sekcemi byly sekce 

květinářská, sadovnická, fytopatolo-

gická, cenová a odbytová. V nich se ode-

hrávaly hlavní odborné aktivity a záleželo 

na aktivitě členů z dané odbornosti, 

čím se sekce zabývala. Za velmi aktivní 

byla považována sekce fytopatologická, 

která se scházela často, organizovala 

pravidelná školení i zkoušky pro práci 

s pesticidy. Nutno dodat, že bylo známo, 

že během takových vícedenních akcí 

sami konzumovali mnohé jedy. Naopak 

za skomírající se musí označit květinář-

ská sekce, ale k tomu později.

Velmi záslužnou aktivitou Sdružení bylo 

pravidelné zajišťování československé 

účasti na zahraničních výstavách květin. 

Naše výpěstky tak byly předvedeny za-

hraničním obchodníkům a projevily se 

v růstu exportu našich pokojových kvě-

tin. Většinou současně s naší účastí byl 

zorganizován odborný zájezd na takovou 

výstavu s exkurzemi do květinářských 

podniků v zahraničí. Účastníci si takové 

cesty hradili ze svého, ale v době ome-

zených možností vycestování na západ to 

byla vítaná možnost. Nevím o nikom, kdo 

by se z takové cesty nevrátil zpět!

V letech 70. a 80. byl export pokojových 

květin (zelené i kvetoucí) významný svým 

objemem natolik, že byl zaznamenán 

v celoevropských statistikách. To zna-

mená, že dosahoval nad 1 % evropského 

obchodu, většinou nad 2,5 %. Podobně 

byla takto evidována kuchyňská cibule – 

kolem 3 %.

Koncem 70. let se ukázala další 

možnost, jak se angažovat v odborné 

spolupráci osob i fi rem a přitom splnit 

podmínku Národní fronty. Existující 

Československá vědeckotechnická 

společnost a její Zemědělská společnost 

hledaly v rámci rozšíření aktivit další 

obory a nabídly založení nové odborné 

skupiny. Po rozčarování z nečinnosti 

květinářské sekce Sdružení byla nabídka 

využita a byla založena Odborná skupina 

květinářská ČSVTS. Členy Odborné 

skupiny se stali někteří členové původní 

květinářské sekce Sdružení a další 

zájemci o spolupráci. Velkou předností 

ČSVTS bylo, že do jejích podnikových 

organizací mohl do fondů na podporu 

činnosti přispívat zaměstnavatel, včetně 

fi nancování zahraničních cest, a hradit 

náklady zahraničních přednášejících na 

odborných akcích. 

Odborná skupina organizovala každo-

ročně v lednu od roku 1985 odborná 

školení pro květinářské podniky a jejich 

zaměstnance. Přednášeli na nich 

i zahraniční odborníci, kteří táhli 

zájemce z celé republiky – účasti se po-

stupně dostaly na 250–300 přítomných. 

Každé školení se konalo v jiném městě 

a vždy navazovalo na blízký květinářský 

výrobní podnik, kam směřovaly exkurze 

organizované v posledním dni školení. 

Zajímavé bylo zjištění, že vysílajícím 

podnikům nevadilo ubytování v dražších 

hotelích – např. Thermal v Karlových 

Varech, Voroněž v Brně či Bratislava 

Foto: Jiří Horák
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v Bratislavě. Výběr byl dán nutností 

dostatečné kapacity ubytování 

a přednáškového sálu pod jednou 

střechou. Poslední v řadě školení bylo 

v roce 1991 v Bratislavě a na něm byly 

v Odborné skupině ČSVTS předjednány 

první úvahy k založení Svazu květinářů.

V dubnu 1991 se v Průhonicích sešla 

skupina zájemců složená z členů OS 

květinářské ČSVTS a zástupců Sdružení 

zahradnických podniků, dohodla se na 

založení Svazu květinářů a zvolila jeho 

přípravný výbor. V červnu 1991 přípravný 

výbor předložil první stanovy (platí 

dodnes jen s minimálními změnami) 

nového Svazu Ministerstvu vnitra 

k odsouhlasení a v září toho roku přišlo 

schválení - tím byl Svaz založen. Stanovy 

schválené ministerstvem následně přija-

la ustavující valná hromada a doplnila je 

jednacím a příspěvkovým řádem, zvolila 

první předsednictvo a revizní komisi. 

Prvním předsednictvem byl zvolen 

původní přípravný výbor.

Začátky byly složité – probíhala priva-

tizace, střetávaly se různé zájmy osobní 

a společenské, všichni zvolení funkcio-

náři i dobrovolníci pracovali pro svaz ve-

dle své práce při zaměstnání a zdarma, 

svaz neměl žádné fi nance, náklady nesli 

převážně jejich zaměstnavatelé nebo 

dobrovolníci sami. Svaz byl založen jako 

československý a čistě květinářský. 

Z fi nančních důvodů si svaz nemohl 

dovolit zaměstnance, všechny formální 

náležitosti i odborné práce vykonávali 

členové předsednictva sami.

Nejsložitější bylo vybrat aktivity, jakým 

směrem činnost Svazu orientovat, co je 

možné a co se nesmí, co členové nejvíc 

potřebují apod., protože chyběla jakáko-

liv podnikatelská kontinuita. V prvních 

letech Svaz spolupracoval se Sdružením 

podnikatelů, kde byly mnohé inspirace 

ve směru podnikání. Názory některých 

referujících byly na tehdejší poměry 

velmi svérázné a agresivní, úřednictvo 

mělo být opět defenestrováno, stát je 

zloděj, kterého je potřeba okleštit či 

zcela vyřadit apod. 

Využití inspirací již v té době bránily 

2 vážné souvislosti:

1. stále probíhající privatizace státního 

majetku – „nebyli ještě podnikatelé“

2. připravovaný zákon o hospodářské 

a agrární komoře –„zřejmá naše pří-

slušnost do agrární komory“

Na další valné hromadě (1992) bylo 

změněno sídlo Svazu z Prahy do Olo-

mouce, která byla více ve středu státu 

a tehdejší ředitel Výstaviště Flora dr. 

Sítař nabídl zdarma jednu místnost jako 

kancelář. Návazně na to byl na částečný 

úvazek přijat první zaměstnanec (Ing. 

Nepustil) a vyřizoval potřebnou agendu. 

Bohužel, po krátké době zemřel a bylo 

usneseno, že takový zaměstnanec je 

potřeba a byl přijat Ing. Škarda, a to již 

na plný úvazek. Po jeho odchodu na úřad 

byla přijata tajemnice, kterou mnozí 

znají pod tehdejším příjmením 

Ing. Sabelová, dnes Nachlingerová. 

Abych dokončil posloupnost v řetězu 

tajemníků, vyjmenuji další v řadě: 

Bc. Ischiová (dnes Pudová) a současný 

p. Svoboda.

Ale zpět k historii: V roce 1993 došlo 

ve Svazu k výrazným změnám. Valná 

hromada se konala v zaplněném (!!) 

foyeru pavilonu A na Výstavišti Flora 

v Olomouci. Kromě běžné agendy byly 

na programu důležité změny:

1. rozdělení československého svazu na 

2 samostatné – český a slovenský 

s fi nančním vypořádáním

2. přijetí Svazu vazačů květin ze 

Společnosti pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu tehdy vedeného doc. Jašou

3. změna názvu na Svaz květinářů 

a fl oristů

4. připojení Svazu do zakládané Agrární 

komory, SKF je tedy jedním ze zaklada-

telů AK a její komory společenstev.

Často se uvádí, že SKF nedělá nic nebo 

jen málo pro členské podniky. Uvedu 

několik příkladů, že tomu tak není:

a) za největší úspěch považuji pro-

sazenou změnu daňového zákona (1995, 

prostřednictvím AK ČR), kterou se 

skleníky převádí z 5.odpisové skupiny 

(tehdy 50 let a sazba 2%) do 3.odpisové 

skupiny (tehdy 25 let a sazba 4%). Pro 

pěstitele květin (nejen členy Svazu) to 

znamenalo úsporu na daních (42 % ze 

zisku) asi 7,6 mil. Kč ročně! Má to dopad 

i do současné situace, kdy má 3. odpi-

sová skupina sazbu 10 % a 5. skupina 

3,3 %, při daňové sazbě 19 %.

b) zákon o zemědělství – původní návrh 

nepočítal s výrobou okrasných rostlin 

jako součástí zemědělské prvovýroby, 

ale jen jako se zájmovou činností. Do-

plněno do zákona ve 2. čtení v parla-

mentu – 1996, též prostřednictvím AK 

ČR. Bez toho by např. nevznikl přístup 

k dotacím!

c) vznik komoditní rady pro okrasné 

rostliny (1999), později přejmenované na 

Poradní sbor ředitele odboru rostlinné 

výroby. Nástroj ovlivnění informovanosti 

úředníků MZe a naopak členstva o chys-

taných změnách. Dříve se podařilo např. 

fi nancování účasti na veletrhu IPM Es-

sen, podpora získání dotací z minulého 

programu (do r. 2014)i v současné době. 

Dostáváme se zde k připomínkování 

návrhů zemědělských zákonů. Bohu-

žel, časem předpokládaná spolupráce 

slábne.

d) spolupořádání a podpora výstav na 

Floře Olomouc v dobách pochybností 

o jejím účelu až do doby, než se z ní stalo 

jarmareční místo.

e) SKF se angažoval v prosazení 

férovosti v podnikání. Zjistilo se např., 

že roste podíl tzv. černých dovozů. Pro 

upřesnění: na dovozy květin platilo clo 

18% a DPH byla 22%. Kdo nepřiznal 

na hranicích celou fakturu, měl na za-

tajeném zboží k dispozici 40% hodnoty. 

Z toho si část přivlastnil jako „černý 

zisk“ a s částí mohl manipulovat 

v cenotvorbě. Tato nerovnováha se 

samozřejmě projevila na trhu a kdo se 

nepřizpůsobil, prodělával nebo takový 

byznys opustil. Tehdy se podařilo získat 

údaje o vývozu květin z Holandska do ČR 

a porovnat je se statistikou dovozu květin 

z Holandska do ČR. Vycházely neuvěři-

telně vysoké rozdíly, které vystoupaly až 

na 250 mil. Kč/rok – vývoz z Holandska 

byl vyšší, než vykázaný dovoz do ČR. 

Jednání s GŘ cel problém nevyřešila 

a proto byla podána žaloba na nezná-

mého pachatele. Protože jsme nemohli 

předložit seznam podezřelých a jejich 

částky, byla po čase věc vyšetřovatelem 

odložena pro nezjistitelnost. Nutno 

dodat, že po čase bylo několik fi rem 

postiženo, ale jestli to bylo na základě 

našich aktivit, se už neví. Radikálně se 

neproclené dovozy omezily po přistou-

pení ČR k EU ještě před vstupem, kdy 

byla zrušena cla a snížena sazba DPH 

pro výpěstky a podvody přestaly být tak 

lukrativní.

f) po delší diskuzi na valných hromadách 

se SKF přihlásil ke členství v organizaci 

AIPH (Mezinárodní organizace za-

hradnických producentů) a v roce 1999 

byl na jednání v Budapešti přijat.

g) již v počátku 90. let přijal SKF 

spolupořadatelství nad Děčínskou kot-

vou a vyhlásil ji jako Mistrovství ČR 

ve fl oristice. 

To je jen výčet důležitých aktivit SKF od 

založení, aktivit a zpracovaných témat 

bylo mnoho a mohli by je doplnit další 

pamětníci.

Trvalým problémem je ve Svazu sku-

tečnost, že uvedené aktivity realizuje 

SKF na své náklady za podpory svých 

členů, ale pozitivní výsledky užívají 

všichni v oboru, aniž se na tom podílí.

Ne vždy se daří, např.: Iniciovali jsme 

v AK ČR hned po jejím založení diskuzi 

s ostatními zahradnickými spole-

čenstvy s cílem vytvoření Zahradnické 

komory, ale návrh byl odmítnut. 

Důvodem bylo, že ovocnáři a zelináři 

by ztratili své vybojované pozice a 

„nechtěli se s námi o ně dělit“, též 

asi proto, že oni jsou více agronomy 

než zahradníky. Tato snaha se později 

opakovala při vzniku Asociace za-

hradnických společenstev, ale opět bez 

ovocnářů a zelinářů.

Na závěr si dovolím malou úvahu na 

téma: Co jsme ve Svazu chtěli dělat, 

co jsme udělali a jaký je výhled.

Zpočátku se hledalo, na co se v nově 

tvořeném kapitalismu po privatizaci

 v květinářství zaměřit, aby to pomohlo 

členstvu, co si můžeme dovolit pro-

sazovat a ovlivňovat, na koho se obracet 

a na koho zaútočit, kde hledat oporu 

a informace, jak směřovat celý květinář-

ský vývoj ve změněných podmínkách. 

Domnívali jsme se, že o členství ve 

Svazu a spolupráci na řešení v něm bu-

dou mít zájem všichni z oboru. Svaz se 

prohlásil profesním společenstvem, tzn. 

sloužícím zájmům členů-podnikatelů, 

ale začlenění jejich zaměstnanců nebylo 

omezeno, naopak bylo vítáno. 

Jaká je realita: Členská základna se 

zmenšuje, nečlenové Svazu nemají mo-

tivaci býti členy, protože výsledky aktivit 

Svazu mohou plně využívat bez omezení 

a i členové hovoří o tom, že Svaz pro ně 

nic nedělá, jenže Svaz jsme my všichni 

členové! Zaměření aktivit Svazu se stále 

méně angažuje v podpoře podnikání 

(dosahování zisku), ale funguje stále 

více jako květinářské odbory (výstavy

a soutěže pro potěšení a pro veřejnost).

Zamysleme se nad tím.

Ing. Zdeněk Nachlinger

Foto: Jiří Horák
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JAK POSTUPOVAT PŘI ROZBORECH 
VODY ZE STUDNÍ A KOHOUTKŮ?
KVALITA PITNÉ VODY ZAČÍNÁ STÁLE VÍCE ZAJÍMAT VEŘEJNOST V MĚSTECH I NA VENKOVĚ. PŘÍLEŽITOSTÍ DOZVĚDĚT SE 
O VODĚ VÍCE INFORMACÍ JSOU PŘITOM KAŽDOROČNĚ DOPROVODNÉ AKCE KE SVĚTOVÉMU DNU VODY (SLAVÍ SE 22. BŘEZNA) 
V RÁMCI DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD, LABORATOŘÍCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 
NEBO NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH STÁTNÍMI PODNIKY POVODÍ. 

Všechny tyto organizace disponují 

technologiemi na rozbory vody, na nichž 

se může zájemce s příslušnou labora-

toří dohodnout. Služba je samozřejmě 

zpoplatněna, kdo ale stihne některý 

ze zmiňovaných Dnů otevřených dveří 

(neprobíhají zdaleka jen bezprostředně 

při příležitosti oslav), může mít takový 

rozbor zlevněný nebo dokonce zadarmo. 

Vzhledem k tomu, že letos slaví všechny 

naše státní podniky Povodí výročí 50 let 

své existence, bude příležitostí 

k rozborům vody více než obvykle 

v průběhu celého roku – Povodí 

připravují řadu akcí, bez přímé vazby 

na Světový den vody. K tomu ale, aby 

bylo možné složení vody objektivně 

analyzovat, je třeba dodržovat některé 

zásady při odběrech vody na vzorky jak 

z vodovodního kohoutku, tak ze studně. 

Jak tedy postupovat?

Postup při odběru vzorku 
z vodovodního kohoutku: 
Odběr vzorku je třeba provést maxi-

málně 18 – 20 hodin před předáním 

vzorku do laboratoře. Před vlastním od-

běrem je nutné si umýt ruce a pracovat 

s maximální pečlivostí a před zahájením 

vlastního odběru vzorků je nutné od-

stranit z kohoutku sítko, případně umě-

lohmotné nástavce a perlátory. Při odbě-

ru vzorku pro chemický rozbor je nutné 

pustit vodu a nechat asi 5 minut odtáčet 

středním proudem. Litrovou skleně-

nou vzorkovnici (velká láhev) a 100 ml 

plastovou vzorkovnici (PE 100 ml) pro 

chemický rozbor je nutné 3× vypláchnout 

odebíraným vzorkem vody, poté litrovou 

skleněnou vzorkovnici (velká láhev) 

naplnit až po okraj a zátkou opatrně 

vytlačit přebytečnou vodu z hrdla tak, 

aby ve vzorkovnici nezůstala vzduchová 

bublina. Plastovou vzorkovnici 

(PE 100 ml) naplnit až po okraj a uzavřít 

zátkou. Při odběru vzorku pro mikro-

biologický rozbor je nutná sterilizace 

odběrového kohoutku. Možností je třeba 

zapálit smotek vaty namočený v lihu ‚

a plamenem opálit konec vodovodního 

kohoutku, eventuelně je možno použít 

dezinfekční sprej např. Desprej, teprve 

následně pustit vodu a opět nechat asi 

5 minut odtáčet středním proudem. 

Poté je třeba opatrně uvolnit alobal 

na zátce 500 ml skleněné vzorkovnice 

(malá láhev), alobal neodstraňovat ze 

zátky, zásadně nesahat na sterilní části 

vzorkovnice a vzorkovnici nevyplachovat. 

Mírným proudem naplnit vzorkovnici 

tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová 

bublina (přibližně 2 cm vysoká). Hrdlo 

naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou 

a zajistit alobalem (přitisknout k hrdlu 

vzorkovnice). Odebraný vzorek vody pro 

chemický i mikrobiologický rozbor je 

nutné uchovávat v chladu a temnu při 

4 °C (spodní část chladničky). 

Postup při odběru vzorku z ruční 
pumpy:
Postup při odběru vzorku a uchovávání 

odebraného vzorku je shodný s postupy 

pro odběr vzorku z vodovodního 

kohoutku, nejdůležitější je nepřerušit 

stálý průtok vody. Pro mikrobiologický 

rozbor se nedoporučuje odběr vzorku 

vody z vodní hladiny a ze zahradních 

hadic. Zmiňované vzorkovnice si lze 

vyzvednout v příslušných laboratořích 

vodohospodářských společností, ob-

vykle po předchozí telefonické dohodě 

nebo v ofi ciálních výdejních časech. 

Základní rozbory vody nejsou zas tak 

nákladné, lze si přitom udělat i rozbor 

vody z bazénů, což je často důležité 

především pro malé děti nebo těhotné 

ženy, které jsou obvykle citlivější na 

složení vody jak pro pitné účely, tak 

při koupání. Modelovou představu 

o cenových relacích nabízejí třeba labo-

ratoře společnosti Pražské vodovody

a kanalizace (PVK):

Screeningový rozbor pitné vody – studny 

za 1 000 Kč vč. DPH • fyzikálně che-

mické ukazatele: amonné ionty, dusična-

ny, dusitany, el. konduktivita, chloridy, 

CHSKMn, pach, pH, suma vápníku 

a hořčíku (tvrdost vody), zákal, železo • 

mikrobiologické ukazatele: koliformní 

bakterie, Escherichia coli, enterokoky, 

počty kolonií při 36 °C a 22 °C. 

Screeningový rozbor bazénové vody 

– domácí bazény za 500 Kč vč. DPH • 

fyzikálně chemické ukazatele: amonné 

ionty, dusičnany, CHSKMn, pH, zákal • 

mikrobiologické ukazatele: Escherichia 

coli, počty kolonií při 36 °C, Pseudomo-

nas aeruginosa.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová
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JAK ČELIT HROZBÁM 
KŮROVCOVÉ KALAMITY
V ROCE 2015 DOŠLO VLIVEM PŮSOBENÍ EXTRÉMNÍHO POČASÍ K VÝRAZNÉMU ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU NAŠICH, 
PŘEDEVŠÍM JEHLIČNATÝCH LESŮ. KALAMITNÍ VÝVOJ POTVRZUJE EVIDENCE VÝSKYTU LESNÍCH ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ. 
HLÁŠENÍ ZA ROK 2015, KTERÁ DOPOSUD OBDRŽELA LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA Z ROZLOHY CCA 65 % VÝMĚRY LESŮ 
V ČESKU, VYKÁZALA CELKEM 4,5 MIL. M3 NAHODILÝCH TĚŽEB. DOPOČET NA CELKOVOU ROZLOHU LESA, KTERÝ NEJLÉPE 
CHARAKTERIZUJE OBECNOU SITUACI, PŘEDSTAVUJE TÉMĚŘ 7 MIL. M3. TO ZNAMENÁ, ŽE 40 – 50 % Z CELKOVÝCH TĚŽEB 
BYLO V ROCE 2015 PROVEDENO JAKO NAHODILÝCH!

Objem evidovaného smrkového kůrov-

cového dříví se z roku 2014 na rok 2015 

zvýšil o polovinu na 1,5 mil. m3, což po 

přepočtu na celou republiku reprezen-

tuje více než 2 mil. m3. Nezanedbatelné 

množství přitom doposud zůstává ne-

zpracováno v porostech. Stejně tak došlo 

meziročně k nárůstu objemu polomů, 

asi o polovinu. 

Vzhledem k pokračujícímu velmi 

nepříznivému vývoji počasí lze proto 

letos očekávat další zhoršení kůrovcové 

situace, a to i ve vyšších polohách. Obrat 

by mohl nastat v případě vlhké a studené 

vegetační sezóny, která je z hlediska 

ochrany lesa nesmírně žádoucí. Tlumení 

přemnoženého podkorního hmyzu na 

smrku bude v letošním roce vyžadovat 

ze strany držitelů lesů mimořádné úsilí 

a mělo by se jednat o všestranně podpo-

rovanou prioritou v ochraně lesa. 

Jak efektivně lapit lýkožrouta 
smrkového
V České republice je používání 

feromonových lapačů dáno vyhláškou 

č. 236/2000 Sb., a ČSN 48 1000. Dosud 

se však málo řešily problémy bez-

pečnostní vzdálenosti lapače od porostní 

stěny, rozestupy mezi feromonovými 

lapači a systém jejich instalace. Nová 

metodika autorů Marie a Petra Za-

hradníkových z Lesní ochranné služby 

objasňuje základní principy používání 

feromonových lapačů, aby jejich obsluha 

měla dostačující informace pro limity při 

rozhodování o možnostech jejich použití. 

Metoda umožňuje v lokalitách např. po 

kalamitní těžbě alternativně umístit 

lapače do středu paseky. Lapače se 

instalují v těsném dotyku (tzv. „bariéra“). 

Feromonový odparník se vyvěšuje do 

každého lapače, výsledky jsou srovna-

telné se standardní metodou. Kont-

rolní odběry se provádějí v intervalu 

10 – 14 dnů. Navržený systém instalace 

umožňuje efektivnější způsob používání 

lapačů v „těsné“ bariéře uprostřed pase-

ky. Nahrazuje tak standardní rozmístění 

podél porostní stěny, efektivita odchytů 

je srovnatelná. 

Metodika popisuje rozestupy mezi fero-

monovými lapači. Zvýšený počet lapačů 

podél porostní stěny celkově zvyšuje 

odchyty, a to více méně lineárně. Nebyly 

podloženy také názory, že s kratším 

Foto: Ing. Petr Zahradník
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rozestupem se odchyty na jeden lapač 

snižují, a že tedy nemá význam jejich 

zahušťování. Vždy však musí být dodržen 

stanovený počet instalovaných lapačů 

zjištěný na základě kalamitního základu 

(pro jarní rojení) nebo výše odchytů 

(pro letní rojení). Bylo prokázáno, že 

stanovená bezpečnostní vzdálenost 

(10 – 25 m) od porostní stěny (nejbližší-

ho zdravého smrku) nemá zásadní vliv 

na výši odchytů, což platí zejména pro 

umístění lapačů ve vzdálenosti 10 – 20 m 

od porostní stěny.

Aplikace jednoho odparníku v lapači po 

celou letovou aktivitu lýkožrouta smr-

kového je novinkou v běžně používané 

praxi a je i v rozporu s doporučením 

výrobců. Přesto je u některých odparní-

ků tento postup možný a nemá vliv na 

výši odchytů, což lze uplatnit zejména 

v gradaci, nebo je pokles odchytů rela-

tivně nízký, téměř zanedbatelný, což při 

monitoringu v základním nebo zvýšeném 

stavu může být rovněž dostatečné. Nově 

navržený systém instalace feromonových 

lapačů do „bariér“ je použitelný na 

menších a středních pasekách, z úmy-

slné a částečně i z nahodilé těžby; není 

vhodný pro rozsáhlé kalamitní holiny.

Metodika ke stažení na: 

http://www.vulhm.cz/sites/fi les/

Informatika/LP_1_2016.pdf 

Tipy na účinnou ochranu skládek dřeva 
před kůrovcem
Nejen živé smrky, ale i kmeny na 

skládkách jsou ohroženy napadením 

lýkožroutem smrkovým. Dva způsoby 

ochrany skládek smrkového dříví před 

lýkožroutem popisují odborníci z LOS 

v nové metodice, určené všem maji-

telům a správcům lesa, kteří se chtějí 

na letošní předpokládanou kůrovcovou 

kalamitu dobře připravit. 

První metodou je obalování skládek in-

sekticidní sítí Storanet®, a to jak preven-

tivně, tak pro asanaci nebo využití jako 

otrávených lapáků. Druhou metodou je 

preventivní ochrana skládek skrápěním 

vodou. Metody umožňují ochranu již 

zhotovených skládek dříví, protože zde 

již není možné použít klasický postřik 

insekticidy, jelikož postřik neproniká do 

nitra skládek. I z ekonomického pohledu 

jsou tyto metody efektivní. Metoda skrá-

pění vodou je technicky vázána na zdroj 

vody, příp. i elektrické energie, což její 

použití limituje.

Pro ochranu lesa je využití skládek jako 

otrávených lapáků velice účelné, zejmé-

na při vyšší populační hustotě škůdce. 

Zabrání se tak napadení zdravých stro-

mů, omezí se nasazení jiných obranných 

opatření (lapáků, feromonových lapačů) 

a současně se účinně hubí lýkožrouti. 

Eliminace napadení dříví na skládkách 

je velmi významným prvkem v systému 

ochrany lesa proti lýkožroutu smr-

kovému. Odkornění vytěženého dříví 

je náročné ekonomicky i časově. Při 

zpracování rozsáhlých polomů je čas vý-

znamným faktorem a téměř jisté snížení 

ceny za napadenou dřevní surovinu by 

mělo být motivací pro včasné zpra-

cování, resp. asanaci. Chemické ošetření 

kmenů před navezením na skládku je 

neefektivní. Jednak je pouze krátkodo-

bým řešením – registrované přípravky 

vykazují účinnost asi 10 týdnů, jednak 

odvrátí nálet lýkožrouta na skládky, ale 

ten naopak nalétne jinde na neošetřené 

dříví nebo stojící stromy.

Metodika ke stažení na: 

http://www.vulhm.cz/sites/fi les/

Informatika/LP_7_2015.pdf

Přijďte na seminář získat více informací

Lesní ochranná služba pořádá 14. dubna 

2016 (Průhonice, Vzdělávací a infor-

mační centrum Floret) seminář Škodliví 

činitelé v lesích Česka 2015/2016 (Vliv 

sucha na stav lesních porostů). Předne-

seny budou také informace o současné 

situaci v ochraně lesa na Slovensku 

a v Polsku. Seminář je určen především 

pracovníkům provozu zabývajících se 

ochranou lesa, zaměstnancům státní 

správy a dalším zájemcům z řad od-

borné i laické veřejnosti. 

Více informací poskytnou: 

Ing. Miloš Knížek, Ing. Jan Liška, 

tel.: 602 351 910; 602 298 804, e-mail: 

knizek@vulhm.cz; liska@vulhm.cz

Ing. Jan Řezáč

Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 

252 02 Jíloviště

www.vulhm.cz, rezac@vulhm.cz 

Foto: Ing. Petr Zahradník

Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v roce 2015

Evidované poškození porostů větrem, sněhem a námrazou 
v roce 2015

Evidováno (m3)

< =    1 000

1 001 -   10 000

10 001 -   50 000

50 001 - 100 000

> 100 000

Evidováno (m3)

< =  1 000

1 001  -   5 000

5 001  - 10 000

10 001  - 20 000

> 20 001
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ČESKÝ LESNICKÝ VÝZKUM 
LETOS SLAVÍ 95 LET 
LESNICKÝ VÝZKUM PROSTŘEDNICTVÍM ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A NOVÝCH POZNATKŮ MŮŽE ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇOVAT 
STAV LESŮ. TO SI PLNĚ UVĚDOMOVALI JIŽ NAŠI PŘEDCI A TAK IHNED PO VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA 
ZAČALY SNAHY O ZŘÍZENÍ NEZÁVISLÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO LESNICKÉHO VÝZKUMU. NOVÉ PROBLÉMY, OBJEVUJÍCÍ SE 
V RÁMCI LESNÍHO EKOSYSTÉMU, VYVOLALY POTŘEBU MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE, KTERÁ VEDLA POSTUPNĚ K INTEGRACI 
V JEDINÝ LESNICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV. SOUČASNÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. JE 
POKRAČOVATELEM ORGANIZOVANÉHO LESNICKÉHO VÝZKUMU V ČESKÝCH ZEMÍCH.

Letos si připomínáme již 95 let od doby, 

kdy vznikl první ze státních lesnických 

výzkumných ústavů v tehdejší Republice 

Československé. Z rozhodnutí Minis-

terstva zemědělství bylo 31. října 1921 

založeno oddělení ochrany lesa, později 

Ústav pro ochranu lesa. Důvodem pro 

jeho vytvoření bylo přemnožení bekyně 

mnišky. Prvním vedoucím se stal doma 

i v zahraničí uznávaný zoolog, prof. J. M. 

Komárek. Úspěšným pokračovatelem 

oddělení pro ochranu lesů je dnešní 

Lesní ochranná služba. Po první instituci 

byly založeny další ústavy pod vedením 

významných osobností: Biochemický 

ústav v Praze (30. 11. 1922) pod vedením 

A. Němce, později útvar ekologie lesa). 

V následujícím roce (12. 12. 1923) byly v 

Brně zřízeny Ústav lesnické ekonomiky (R. 

Haša) a Ústav pěstování lesa (J. Konšel). 

Po 2. světové válce začaly intenzívní 

snahy o sjednocení lesnického výzkumu. 

Prvním krokem bylo jmenování 

B. Mařana ředitelem výzkumných ústavů 

lesnických, jehož zástupcem se stal G. 

Vincent z Brna. K 1. 1. 1951 byly všechny 

ústavy sloučeny do jediného resortního 

Výzkumného ústavu pro lesní výrobu 

v Praze s pobočkou v Banské Štiavnici. 

K 1. 4. 1952 byly zřízeny Výzkumný ústav 

lesního hospodářství ve Strnadech 

(K. Čermák) s pobočkou v Banské 

Štiavnici, Výzkumný ústav myslivosti 

a lesnické zoologie ve Zbraslavi 

(J. Čabart) a Výzkumný ústav me-

chanizace a lesního průmyslu v Orav-

ském Podzámku. V roce 1959 pak vznikl 

sjednocený Výzkumný ústav lesního hos-

podářství a myslivosti, jehož ředitelem 

se stal Alois Sobotka. Ústav se členil 

do deseti oddělení: lesní prostředí

(V. Samek), biologie lesních dřevin (A. 

Šika), zakládání a pěstování lesa 

v Opočně (V. Peřina), ochrana lesa 

Foto: Ing. Petr Zahradník
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(V. Martinek), lesní technika ve Křtinách 

(V. Štaud), lesnická ekonomika 

(M. Novotný), biologie zvěře (J. Čabart), 

chov zvěře (J. Sekera), knihovna 

a dokumentace (J. Daňha), oddělení 

pro pěstění a šlechtění topolů v Koste-

lanech (J. Mottl). 

Dnešní výzkumný ústav je stěžejním 

pracovištěm aplikovaného výzkumu 

pro oblast lesního hospodářství. V roce 

2007 se transformoval na veřejnou 

výzkumnou instituci. Zřizovatelem je mi-

nisterstvo zemědělství. V současné době 

zde pracuje stovka zaměstnanců. Téměř 

polovina jsou výzkumní pracovníci, 

z nichž 60 % jsou vědečtí pracovníci. 

V letech 2011 – 2015 bylo řešeno téměř 

50 výzkumných víceletých projektů. 

Prostředky na činnost získává ústav 

z několika zdrojů. Institucionální pod-

pora na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace MZe ČR je rea-

lizována v rámci Ústavního výzkumného 

projektu s názvem „Stabilizace a rozvoj 

funkcí lesa v měnících se podmínkách 

prostředí“ (2014 – 2017), zaměřeném 

na dlouhodobý lesnický výzkum. O další 

fi nanční podporu se uchází ve veřejných 

soutěžích, kde získává prostředky for-

mou grantů na různě odborně zaměřené 

projekty. Za téměř stovku let své exis-

tence se VÚLHM může pochlubit řadou 

úspěšných výsledků, které pomohly 

lesním hospodářům lépe pečovat 

o naše lesy. Úspěch přináší i meziná-

rodní spolupráce v rámci nejrůznějších 

evropských a světových organizací 

(IUFRO, FAO) a programů a projektů 

(COST, ICP Forests, EUFORGEN…). 

Výzkumná činnost ústavu reaguje na 

současné palčivé problémy, jako je změ-

na klimatu nebo imisní zatížení. Kromě 

výzkumu provádí také expertní a pora-

denskou činnost. Zaměřuje se na návrhy 

řešení obnovy a výchovy lesa v oblastech 

s imisními a dalšími antropogenními 

vlivy, zabývá se problematikou zdrojů 

reprodukčního materiálu, lesním se-

menářstvím nebo pěstováním rychle-

rostoucích dřevin. 

Důležitým tématem je též biologie 

a záchrana genofondu lesních dřevin. 

Výzkum je zaměřen na variabilitu 

a adaptační schopnosti dřevin s ohledem 

na geografi cké podmínky a civilizační 

zátěž. Vedle klasických metod (pro-

venienční pokusy, hybridizační projekty, 

ověřování potomstev uznaných zdrojů 

reprodukčního materiálu) jsou využívány 

moderní metody molekulární biologie 

(izoenzymové analýzy a analýzy DNA), 

umožňující získat komplexnější informa-

ce o genomu lesních dřevin. 

Ústav rovněž zajišťuje dlouhodobé 

sledování zdravotního stavu lesa v rámci 

mezinárodního programu ICP Forests, 

zabývá se výzkumem příčin poško-

zení lesa. Řeší problematiku narušení 

ekologické stability lesních ekosysté-

mů způsobené nevyváženou výživou, 

dlouhodobou antropologickou zátěží 

a klimatickými změnami. Na výzkum-

ných povodích řeší problematiku 

působení lesních porostů na kvantitu 

a kvalitu odtékající vody 

V ochraně lesa se zabývá vývojem kont-

rolních a obranných metod pro lesnicky 

významné biotické škůdce, včetně využití 

pesticidů, monitoring škodlivých činitelů. 

Poskytuje kvalifi kované poradenství 

v oboru lesnické entomologie, fytopa-

tologie, herbologie a vertebratologie. 

V myslivosti je odborná činnost 

zaměřena na ochranu genofondu 

zvěře, management populací a jejich 

prostředí v lesních i polních ekosysté-

mech. V rámci poradenské činnosti 

se zabývá škodami zvěře apod.

V rámci Národního programu ochrany 

a reprodukce genofondu lesních dřevin 

provozuje VÚLHM Národní banku osiva 

a explantátů lesních dřevin, která má 

za úkol mimo jiné udržet biodiverzitu 

lesních ekosystémů. 

Důležitou součástí práce ústavu je také 

vydavatelství. Vlajkovou lodí je odborný 

recenzovaný časopis Zprávy lesnické-

ho výzkumu, ve kterém je veřejnost 

seznamována s konkrétními výsledky 

výzkumu. Další, zejména pro lesnickou 

praxi důležitou ediční řadou, je Lesnický 

průvodce – certifi kované metodiky.

Ing. Jan Řezáč

Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

www.vulhm.cz, rezac@vulhm.cz 

Foto: Ing. Petr Zahradník
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CHLOUBA ČESKÝCH PĚSTITELŮ V BILLE 
ČESKÁ FARMA JE PRIVÁTNÍ ŘADOU OVOCE A ZELENINY V PRODEJNÁCH BILLA. SPOLEČNOST BILLA JI ZALOŽILA JIŽ PŘED 
ŠESTI LETY, ABY ZÁKAZNÍKŮM ZARUČILA RYZE ČESKOU PRODUKCI OD DOMÁCÍCH PĚSTITELŮ. 

Značka Česká farma zákazníkům 

garantuje, že se k nim dostane pouze 

ovoce a zelenina, na které jsou chuťově 

zvyklí, protože je vypěstované v našich 

podmínkách. Další výhodou je, že české 

ovoce a zelenina je primárně nakupo-

váno napřímo od producentů, aby cesta 

na pulty byla co nejkratší a tím byla 

zaručena maximální čerstvost. 

BILLA navíc velmi dbá na kvalitu do-

dávaného sortimentu, jak přibližuje Ju-

raj Beník, Senior Category Manager pro 

sortiment ovoce a zeleniny: „Garantem 

původu jsou certifi káty a prohlášení 

o shodě, dále ochranné známky SISPO 

a IPZ. Pro značku Česká farma se 

snažíme primárně vybírat dodavatele 

s těmito ochrannými známkami, jejichž 

loga najdete i na některých obalech. 

U výrobce provádíme rovněž kontrolu 

dokladů, což podporuje legislativa EU 

a ČR, která nařizuje jasnou dosledova-

telnost produkce.“ 

SISPO a IPZ představují ochranné 

známky pro produkci vysoké kvality. Při 

pěstovaní takového ovoce a zeleniny se 

minimálně používají pesticidy a umělá 

hnojiva. Proti škůdcům se přednostně 

nasazuje biologická ochrana (draví roz-

toči, ptactvo, slunéčka) a nezávadnost 

ovoce a zeleniny je potvrzována labo-

ratorními rozbory. Ochrannou známku 

SISPO uděluje Svaz pro integrované 

systémy pěstování ovoce. Ochrannou 

známku IPZ uděluje Svaz pro in-

tegrovaný systém produkce zeleniny. 

Oba svazy udělují pěstitelům ochrannou 

známku jednou ročně a členové se 

přidružují dobrovolně. Certifi káty pro 

integrované ovoce a zeleninu zaručují, že 

se k zákazníkovi pod značkou Česká far-

ma dostává ovoce a zelenina chutnější, 

zdravější, bezpečnější, šetrnější 

k životnímu prostředí, nezaměnitelná, 

pod trvalým dohledem a za přijatelnou 

cenu. Certifi káty SISPO a IPZ zákaz-

níkovi jednoznačně garantují českou 

produkci. Oba systémy totiž byly zavede-

ny pouze pro produkty vypěstované na 

území ČR.

„Je škoda, že domácí produkce ovoce 

a zeleniny je zatím poměrně omezená. 

Zákazníci totiž vyhledávají chutě, na kte-

ré jsou zvyklí, například české meruňky 

chutnají obzvláště dobře a  jsou výrazně 

aromatické, zatímco dovozové meruňky 

chuťově výrazně zaostávají za těmi čes-

kými,“ uvádí Juraj Beník.

Ovšem i v této oblasti BILLA posouvá 

hranice. Tím, že dodavatelům garantuje 

odbyt ve svých prodejnách, jim dává 

jistotu a povzbuzuje je k investicím do 

modernizace metod pěstování, třídění, 

balení a skladování. V poslední době tak 

v České republice nacházíme řadu pěsti-

telů a producentů ovoce a zeleniny, kteří 

pozvedli postup pěstování a zpracování 

zemědělských produktů na vysokou 

evropskou úroveň. Podobné kroky však 

vyžadují nemalé investice. 

Například jablka ihned po sklizni putují 

do moderních skladovacích prostor 

s řízenou atmosférou a teprve 

v okamžiku, kdy mají jít na pulty 

k zákazníkům, přichází na řadu výkonná 

posklizňová linka pro třídění a balení 

jablek. Taková linka dokáže jablka vytří-

dit podle velikosti i barvy. Díky tomuto 

postupu si jablka zachovají dobrý vzhled 

i chuť po celý rok a na pultech prodejen 

BILLA jsou v nabídce odrůdy Golden 

Delicious a Gala pod Českou farmou 

celoročně. I zákazníci umí kvalitní 

český sortiment ocenit, o čemž svědčí 

zvyšující se prodeje. 

Velkou inspirací může být i společnost 

Český chřest. Český chřest, proslulý 

Böhmischer Spargel, byl ve světě vždy 

pojmem a známkou té nejvyšší kvality. 

Ještě začátkem minulého století se 

chřest běžně pěstoval a jako vítaná 

pochoutka zásoboval císařský dvůr ve 

Vídni. S nástupem kolektivizace bylo 

pěstování chřestu na dlouhá léta zapo-

menuté, protože chřest byl považován 

za buržoazní přežitek. Na slavná léta 

českého chřestu navazují současní 

pěstitelé a snaží se překlenout propast 

mezi minulostí a současností. Záměr 

společnosti Český chřest je zřejmý – 

vrátit slávu českému chřestu a dostat 

tuto lahůdkovou zeleninu do českých 

kuchyní. I díky spolupráci s BILLOU, 

v jejíž obchodech se  v sezóně čerstvý 

chřest prodává, se tento úmysl daří 

realizovat. Sen by ale bylo jen těžké 

uskutečnit bez investice do moderní 

třídicí linky, kterou společnost vybu-

dovala ve svém areálu v Hostýně na 

Mělnicku. Její technologie dokáže roz-

třídit chřest do 25 kategorií. Nejlepší 

kategorie stejně dlouhých a rovných 

tyček se zaváží do restaurací a také do 

BILLY.

Na špičkové evropské úrovni je také 

společnost Euro Agras, která se léta 

intenzivně věnuje inovacím v pěstování, 

skladování a třídění brambor. Konku-

renční výhodu jí dává i moderní třídící 

a balicí linka v Herolticích u Jihlavy. 

Její technologie se postarají o dokonalé 

omytí, roztřídění a zabalení chutných 

bramborových odrůd z tradiční bram-

borářské oblasti – Vysočiny. K zákaz-

níkovi se tak opět dostává nejvyšší 

kvalita. 

Moderní technologie otevírají dveře 

k maximálnímu odbytu produkce do čes-

kých domácností. A pozitivním aspektem 

je i ochrana přírody. Nové linky jsou 

energeticky úsporné a šetrné k životní-

mu prostředí. Např. umí recyklovat vodu, 

kterou používají na mytí výpěstků, skrze 

vlastní integrovanou čističku.

V současné době BILLA pod Českou 

farmou nabízí 58 sezónních položek. 

I přes omezenější nabídku došlo k mezi-

ročnímu navýšení počtu artiklů o 21 %. 

Roční obrat České farmy činí 236,6 mil. 

Kč. Mezi největší dodavatele produkce 

patří Euro Agras, Blanická bramborář-

ská společnost, Družstvo Branko, Hanka 

Mochov nebo Čeroz – jablka z morav-

ských sadů.

„Upřednostňováním domácích produktů 

ekonomicky podporujeme domácí pro-

ducenty. V některých zemích, například 

v Rakousku to zákazníci již pochopili 

a jsou hrdí na to, že kupují a upřednost-

ňují domácí produkci, i když je o něco 

dražší než produkce z dovozu. 

Neměli bychom zapomínat ani na to, 

že zemědělství je velice silný kraji-

notvorný prvek. Na ovocné sady v krajině 

je přece nádherný pohled!“ uzavírá 

téma Juraj Beník.

CHYSTANÉ NOVINKY 
V BILLE PRO ROK 2016 
POD ČESKOU FARMOU
Rajče brioso, brambory lahůdkové, 

fazole zelené, cibule červená, cibule 

bílá, dýně mexická, dýně máslová, 

rybíz, angrešt, višně 
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INZERCE

Již 25 let
vám přinášíme
čerstvost a kvalitu

1×
elektromobil BMW

25×
elektrokolo

15×
automobil ŠKODA Octavia

25×
zájezd v hodnotě 25 

Ve hře je více  
než 25 000 cen!

Akce probíhá od 16. 3. do 28. 6. 2016
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RUSKÉ SANKCE POŠKOZUJÍ ČESKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
TÉMATEM TRADIČNÍHO FOOD FORA U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRHŮ SALIMA BYLA 
„KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÉHO TRHU S POTRAVINAMI“. PREZIDENT AK ČR A PK ČR MIROSLAV TOMAN SE VE 
SVÉM PŘÍSPĚVKU VĚNOVAL ALE PŘEDEVŠÍM KONKURENCESCHOPNOSTÍ NAŠEHO DOMÁCÍHO TRHU S POTRAVINAMI, I S TÍM 
OHLEDEM, ŽE SAMOZŘEJMĚ VŠE, CO OVLIVŇUJE TRH EVROPSKÝ, OVLIVŇUJE I TRH ČESKÝ.

Nelze ale začít nikde jinde než u ruských 

sankcí, protože ať už se to někomu líbí 

nebo ne, právě ruské sankce vyhlášené 

v srpnu 2014 dopadly na potravinářský 

a zemědělský trh skutečně drtivě.

Přímé a nepřímé dopady
Jako Potravinářská komora ČR i Agrární 

komora ČR jsme říkali již v srpnu 2014 

při vyhlášení sankcí, že se tyto sankce 

svými dopady jednoznačně negativně 

projeví také na českém zemědělství 

a potravinářství. A to přímo, naru-

šením a ztrátou obchodních vztahů, léta 

budovaných se značnými fi nančními i 

personálními náklady a paradoxně s 

podporou státu a Evropské komise, které 

začínaly přinášet právě v poslední době 

výsledky. Například naše obchodní výměna 

s Ruskem v kategorii mléčných výrobků 

měla před vyhlášením ruských sankcí 

trvale rostoucí trend, a co je nejdůležitější, 

pro Českou republiku vysoce pozitivní 

obchodní bilanci. Ale předpovídali jsme 

také dopady nepřímé, v podobě narušení 

obchodu se zeměmi, pro které je ruský trh 

v agrární oblasti trhem prioritním – Ně-

mecko, Nizozemsko, Dánsko, Francie nebo 

Polsko, kde díky sankcím vzniká značný 

přetlak agrární a potravinové produkce, 

který bude muset být umístěn na jiných 

trzích. Upozorňovali jsme, že existuje tak 

reálné nebezpečí, že destinacemi, kam 

bude tato nadprodukce se státní podporou, 

ať již otevřenou nebo skrytou, umístěna, 

budou právě nové členské země. 

Vývoz dramaticky poklesl
Bohužel vše se potvrdilo. Pokud jde 

o vývoz mléčných výrobků, ten začal 

v roce 2008 na objemu 686 tisíc korun. 

V roce 2009 to ale už bylo téměř 63,5 

miliónu korun, v roce 2013 již tvořil 

vývoz mléčných výrobků do Ruska 

více než 238 miliónů korun a stejného 

hodnoty dosáhl v prvním pololetí roku 

2014, tedy před tím, než začal platit 

zákaz dovozu. Je tedy zřejmé, že české 

mlékárenské společnosti se na ruském 

trhu plně etablovaly a byl zde obrovský 

potenciál pro další zvyšování vývozu 

zpracovaných mléčných výrobků. Nyní 

ovšem hodnota vývozu těchto komodit 

do Ruska je na úrovni lehce přes 2,5 

miliónů korun. Je tedy více než jasné, 

že pokud by pokračoval trend zvyšování 

vývozu mléčných výrobků do Ruské 

federace, pak si troufám odhadnout,

že bychom dnes již byli s vývozem 

na úrovni jedné a půl až dvou miliard 

korun a měli bychom vyřešeny 

problémy s nízkou cenou mléka 

i přebytky mléka na celoevropském 

trhu. Velmi podobná situace je 

i u masných výrobků, který sice nedo-

sahoval tak výrazných hodnot, nicméně 

i přes to jsou ztráty citelné. Vývoz začínal 

podobně jakou mléčných výrobků na 

objemu 2,2 miliónů korun s postupně 

pravidelně stoupající tendencí až do roku 

2014, kdy dosáhl 84,5 miliónů korun. 

Pak následoval pád takřka o třetinu na 

necelých 58 miliónů korun a propad 

stále trvá.

Vývoz táhnou suroviny
Ačkoliv se z výsledků agrárního 

zahraničního obchodu za loňský rok 

může zdát, že se navzdory ruskému 

embargu podařilo uplatnit tyto výrobky 

na jiných trzích, je potřeba si uvědomit, 

co táhlo vývoz a co se k nám dováželo. 

Dominantním vývozním artiklem byla 

zase nezpracovaná surovina, díky velmi 

úrodným posledním letům pšenice, 

poté cigarety, přípravky pro krmení 

zvířat nebo pivo. Naproti tomu se k nám 

dováželo v největší míře vepřové maso, 

sýry, pekařské zboží, víno a rajčata. Tedy 

opět jsme dováželi komodity, které jsme 

schopni sami vyrábět a vyvážely surovinu 

nebo produkty, které s potravinář-

ským průmyslem mají společné pouze 

to, že do něj byly zákonem zahrnuty. 

Navíc, nikde se ve vývozu neobjevují na 

předních místech mléčné výrobky, jejichž 

vývoz bychom měli vzhledem k přetlaku 

na trhu právě podporovat a který se 

zvýšil jen mírně, a to především díky 

vývozu syrového mléka, zatímco vývoz 

másla klesl téměř o jednu čtvrtinu, 

zatímco jeho dovoz vzrostl o více než 

20 %. Díky souběhu ruského embarga 

a ukončení režimu mléčných kvót je na 

celém evropském trhu navíc 15 miliard 

litrů mléka, což je pětinásobek české 

produkce! A tento přebytek se evropské 

státy samozřejmě snaží uplatnit na 

sousedních, rovněž evropských trzích, 

protože není rozhodně jednoduché 

přesměrovat vývozy zvláště výrobků 

živočišného původu na jiné trhy, protože

samotná certifi kace, tedy možnost dovozů 

trvá i několik let, podobně jako samotné 

uchycení na trhu není otázkou týdnů či 

několika málo měsíců, ale spíše let.

Abychom nebyli ale v podezření, že si 

zase na ruské embargo stěžujeme jako 

jediný stát EU, je potřeba zmínit, že zcela 

obdobné problémy mají němečtí země-

dělci a potravináři, kteří svoje roční ztráty 

ze ztráty ruských trhů odhadují na jednu 

miliardu euro. A jasným požadavkem 

německé strany na jejich vládu je, aby 

učinila vše pro normalizaci obchodních 

vztahů mezi EU a Ruskem.Samozřejmě, 

je otázkou, co se stane po ukončení 

ruského embarga. Toto embargo silně 

posílilo dovoz ze zemí, jako je Turecko, 

Srbsko nebo ze severoafrických zemí 

a z Asie. Rovněž ruská potravinová 

soběstačnost se velmi výrazně zvýšila, 

takže získat alespoň minimální podíl na 

ruském trhu bude více než obtížné.

I proto bychom se měli zaměřit více než 

kdy jindy na podporu exportu a propa-

gaci a našich domácích potravin.  

Foto: shutterstock.com
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Příliš mnoho cukru?
Bohužel ani v tomto směru nám není 

Evropa příliš nápomocná, protože místo 

skutečných problémů, jako je umístění 

evropské nadprodukce potravin na jiné 

trhy, se začne zcela vážně zabývat tím, 

že mléčné výrobky v programu Školní 

mléko mají příliš mnoho cukru a jeho 

obsah by se tedy měl regulovat. 

Pak přijde nepochybně na řadu také 

obsah tuku, obsah soli a tak dále a tak 

dále. A korunu tomu všemu nasadí  

vyhláška českého ministerstva školství 

o povolených potravinách v automatech 

a bufetech.

Jako Potravinářská komora ČR zastává-

me jednoznačné stanovisko, a to že 

neexistují nezdravé potraviny, jsou pouze 

nezdravé stravovací návyky, které je 

nutné ovlivnit. A žádná aktivita ani 

českého ministerstva školství, ani Ev-

ropské komise nezohledňuje skutečnost, 

že je především nezbytné věnovat 

v daleko větší míře pozornost vzdělávání 

dětí v oblasti správného stravování, a to 

zejména děti na základních školách.

Podobným problémem je snaha protlačit 

do škol povinně biopotraviny, které jak 

známo nepatří k nejlevnějším výrobkům 

na trhu a musely by tak být buď štědře 

dotovány nebo by rodiče museli sáhnout 

při placení obědů daleko hlouběji do 

kapsy. Což ovšem za situace, kdy nám na 

všech televizních kanálech běží reklamy, 

že přibližně 10 000 dětí v republice 

nemůže kvůli nedostatku fi nancí 

v rodinách chodit na obědy a pořádá se 

na ně veřejná sbírka, vytváří poněkud 

paradoxní situaci.

A tímto se dostáváme zpět k pod-

poře českých potravin. Nikoho totiž 

nezajímá, z jakých surovin se vlastně 

v drtivé většině školních jídelen, ale 

i v jídelnách nemocnic nebo jiných 

krajských či státních institucí vaří. 

Bohužel i zde platí, že to, co je levnější, 

má přednost. Takže v těchto kuchyních 

máme zhusta polská kuřata, vietnam-

ského pangasia nebo německé vepřové. 

Kde jsou čeští výrobci, zemědělci 

a potravináři? Neměla by se právě pod-

pora českých potravin zaměřit právě 

tímto směrem? Aby se do českých škol 

dodávali kvalitní české potraviny a su-

roviny místo toho, abychom sáhodlouze 

a zcela nesmyslně řešili, co a s jakým 

obsahem cukru a tuku se prodává ve 

školních automatech? 

Cechovní normy poprvé
Ačkoliv se nás obchodní řetězce snaží 

přesvědčit o opaku a stále se zaklínají 

hlavně cenou, čím dál více se čeští 

spotřebitelé zajímají o složení výrobku, 

o jeho kvalitu a původ. Jako sdružení 

výrobců potravin a nápojů jsme se 

snažili odpovědět na tento spotřebitelský 

požadavek a výsledkem naší dvouleté 

práce je systém českých cechovních 

norem, který má za cíl pozvednout kva-

litu českých potravin a vrátit jim jejich 

historické renomé i u spotřebitelů.
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Foto: shutterstock.com
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České cechovní normy jsou vytvářeny 

ve spolupráci výrobců, zájmových nebo 

profesních sdružení, úřadů státní správy 

a vědecko-výzkumných institucí. Normy 

vycházejí velice volně z původních ČSN, 

ale jsou přizpůsobeny současné úrovni 

výroby a modernímu složení produktů. 

Jejich základem je jednoduchost, srozu-

mitelnost a hlavně možnost připomín-

kovat normu v jejím vzniku i ze strany 

spotřebitelské veřejnosti. Jde tedy 

i o určitý systém tolik žádaného dialogu 

mezi výrobcem a spotřebitelem, který by 

měl vést k jedinému cíli – ke kvalitním 

českým potravinám pro české spotřebitele.

Jsem velmi rád, že právě u příležitosti 

slavnostního zahájení mezinárodního 

veletrhu SALIMA došlo k historicky 

prvnímu předání certifi kátů Česká ce-

chovní norma 8 výrobcům s 21 výrobky. 

Věříme, že  se cechovní normy stanou 

v brzké době skutečným garantem kvali-

ty českých potravinářských výrobků 

a vodítkem pro spotřebitele, které vý-

robky kupovat bez rizika omylu.

Podle projevu prezidenta AK ČR 

a PK ČR Miroslava Tomana 

připravila Dana Večeřová

Foto: shutterstock.com

Foto: shutterstock.com
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Foto: archiv BVV

Foto: archiv BVV

Foto: archiv BVV

Foto: archiv BVV

Foto: archiv BVV

ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY NA SALIMĚ
KOMPLEX MEZINÁRODNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRHŮ SALIMA - MBK - INTECO PODÁVÁ DOKONALÝ PŘEHLED 
O ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY. V RÁMCI SOUBORU TĚCHTO VELETRHŮ SE 
PREZENTUJÍ PŘEDNÍ VÝROBCI A DODAVATELÉ POTRAVIN A TECHNOLOGIÍ PRO POTRAVINÁŘSKÉ OBORY, MLYNÁŘSTVÍ, 
PEKAŘSTVÍ, CUKRÁŘSTVÍ, VINAŘSTVÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OBCHOD, HOTELY A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ Z CELÉHO SVĚTA. LETOŠNÍ 
SALIMA BYLA PRO POTRAVINÁŘSKOU A AGRÁRNÍ KOMORU ČR O TO VÝZNAMNĚJŠÍ, ŽE DOŠLO K HISTORICKY PRVNÍMU 
PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ „VYROBENO PODLE ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY“ VÝROBKŮM, KTERÉ PROŠLY NÁROČNÝM POSUZOVÁNÍM.
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O prezentace a činnost škol se zajímal také ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje

Dlouhá a bohatá tradice středních škol je závazek pro současné i budoucí generace. 

Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje

Návštěvníci měli možnost ochutnat a zakoupit nejlepší potraviny Jihomoravského kraje. 

Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje

Přímé ukázky práce a dovedností jsou atraktivním a poutavým zpestřením výstav 

a veletrhů. Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje

REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A ZLATÁ 
CHUŤ JIŽNÍ MORAVYNA VELETRHU SALIMA 2016
STALO SE JIŽ TRADICÍ, ŽE SOUČÁSTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH REZORTNÍCH AKCÍ Z OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, 
VENKOVA, POTRAVINÁŘSTVÍ A PODOBNÝCH, POŘÁDANÝCH V AREÁLU VELETRHŮ BRNO, JE PREZENTACE ÚSPĚŠNÝCH, A TO 
NEJEN JIHOMORAVSKÝCH PRODUCENTŮ POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN A VÝROBKŮ. POSLEDNÍ TAKOVOUTO PREZENTAČNÍ AKCÍ 
BYLA EXPOZICE ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY V PAVILONU A1 V RÁMCI POTRAVINÁŘSKÉHO VELETRHU SALIMA 2016.

Vzájemná součinnost institucí spolu-

pracujících v jihomoravských regio-

nálních potravinářských soutěžích, 

což jsou Ministerstvo zemědělství ČR, 

Mendelova univerzita v Brně, Veterinární 

a farmaceutická univerzita Brno, hlavní 

organizátor - Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje a především pak 

samotný Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, který soutěž fi nančně podporuje. 

Tato součinnost byla zřejmá zejména 

z realizace expozice, kde úspěšní 

producenti své výrobky prezentovali, 

dávali návštěvníkům ochutnat 

a zájemcům také prodávali. 

Dalším výrazným, opakovaným, pozi-

tivním počinem byla prezentace uč-

ňovského školství, nad kterou převzal 

záštitu hejtman Jihomoravského kraje 

JUDr. Michal Hašek. Žákyně a žáci, 

tentokráte oboru cukrář/cukrářka, 

každý den předváděli své dovednosti 

přímo před očima návštěvníků této 

největší gastronomické akce v naší 

republice.

Školská zařízení se prezentovala
v následujícím přehledu:
• 17. února 2016  

Střední škola gastronomie, hotelnictví 

a lesnictví Bzenec, příspěvková or-

ganizace a její žákyně Martina Miš-

keříková, Monika Frolková, Kristýna 

Lásková, Michaela Dvořáková.

• 18. února 2016 

Střední odborná škola Znojmo, Dvořá-

kova, příspěvková organizace 

a její žákyně Nikola Fejfarová, Barbora 

Fialová, Pavlína Horká, Monika Holcová

• 19. února 2016 

Střední škola potravinářská, obchodu

a služeb, Brno, Charbulova, příspěvková 

organizace a její žákyně Sabina Fagul-

cová, Eva Zaplatilová, Monika Obrová, 

Lea Jarošová

• 20. února 2016

Gymnázium a střední odborná škola 

Mikulov a její žákyně Iveta Hudcová, 

Kristýna Šopíková, Radka Knotková, 

Michaela Brychtová

Průběžná obsluha hostů a podávání ná-

pojů byla v gesci žáků Střední vinařské 

školy Valtice. Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje si tímto jako 

hlavní realizátor akce dovoluje 

poděkovat všem zúčastněným školám 

a jejich vedení, a zejména pak Mgr. 

Liboru Marčíkovi, řediteli Střední školy 

gastronomie, hotelnictví a lesnictví 

Bzenec, za organizační zajištění účasti 

školských zařízení.

Za fi nanční podporu této akce, která 

se tak stává výrazným motivačním 

prvkem pro volbu povolání, děkujeme 

všem pracovníkům Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje a zejména 

pak zastupitelům a radním Jihomorav-

ského kraje a hejtmanovi JUDr. 

Michalu Haškovi.

Václav Hlaváček, viceprezident AK ČR

předseda představenstva Regionální 

agrární komory Jihomoravského kraje
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POTRAVINOVÉ KONTROLY 
PRINIESLI VÝSLEDOK
ÚRADNÉ KONTROLY PRE ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI POTRAVINOVÉHO REŤAZCA PREDSTAVUJÚ UCELENÝ SYSTÉM, KTORÉHO 
HLAVNOU ÚLOHOU JE ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA SPOTREBITEĽA. ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 
SR (ŠVPS SR) ZA OBDOBIE POSLEDNÉHO ŠTVRŤROKU OD 1. OKTÓBRA DO 31. DECEMBRA 2015 VYKONALA SPOLU 11 271 
KONTROL, Z ČOHO 915 BOLO S NEDOSTATKAMI, ČO PREDSTAVUJE 8,12 %. 

„Percentuálne porovnanie s 1. štvrť-

rokom 2015 predstavuje klesajúcu ten-

denciu pochybení a to s rozdielom 3,31 %, 

čo je pozitívny signál pre všetkých 

vrátane obchodníkov a spotrebiteľov 

obzvlášť, “ zdôraznil Ľubomír Jahná-

tek, minister agrorezortu. Z celkového 

počtu vykonaných kontrol 11 271, bolo 

vykonaných 10 791 bežných kontrol, 435 

mimo pracovnej doby a 45 mimoria-

dnych celoslovenských kontrol. Pri kaž-

dej bol zaznamenaný pokles pochybení 

prevádzkovateľov, avšak najvýraznejší 

klesajúci rozdiel zaznamenali kontrolóri 

pri kontrolách mimo pracovnej doby, kde 

percento s nedostatkami z celkového po-

čtu za 4.štvrťrok tvorí 38,39 %. Ak by sme 

to dali do komparácie s 1. štvrťrokom 

2015, kedy sa predmetné číslo držalo na 

úrovni 50,84 %, zaznamenávame pozi-

tívne zníženie pochybení až o 12,45 %.

Z obchodných reťazcov sa pri vyko-

naných kontrolách ako nedostatkovo 

najvýraznejšie preukázali najmä stredné 

predajne, za nimi malé a napokon hyper 

a super markety, je však potrebné pozna-

menať, že práve v prvých dvoch spomí-

naných bolo vykonaných aj najviac kontrol 

o počte 2942 bežných kontrol a 86 mimo 

pracovnej doby. Najvyššia porušenosť 

bola v obchodnom reťazci Diligentia R.C. 

vo výške 25 %.  Zvýšenie porušenia sme 

zaznamenali v KARMEN oproti všetkým 

trom štvrťrokom.U ostatných prevádzok 

sme zaznamenali zníženie porušenosti. 

„Veľmi rád by som vyslovil spokojnosť s 

nastúpeným klesajúcim trendom poru-

šení v obchodných reťazcoch. Verím, že 

aj týmito pre obchodníkov neraz menej 

príjemnými opatreniami sme dospeli 

k pozitívnym číslam a hodnoteniam,“ 

podotkol šéf agrorezortu.

Proaktívna kontrola potravín na cestách 

sa ukázala ako výborný nástroj pre 

zabezpečenie zdravotnej neškodnosti 

dovážaných potravín. Preto za 4. štvrťrok 

2015 môžeme konštatovať, že z celkového 

počtu 131 kontrol, pri kontrole 292 zásie-

lok, 459 kontrolovaných komodít, ktoré 

predstavujú celkovú hmotnosť

 673,7 tona je konečné číslo počtu ne-

zrovnalostí z celkového počtu zásielok 15, 

t.j. 5,13 %. V rámci kontrol počas trans-

portu bolo uložených celkovo 28 pokút 

v sume spolu 1071 EUR. Najväčší podiel 

prípadov nezrovnalostí podľa miesta 

nakládky v tomto období bolo evidovaných 

v percentuálnom podiele 3,38 % 

u tovaru, respektíve prepravcu pôvodom 

zo Slovenska, Česka a Poľska smerom 

dole. Najčastejšie druhy nedostatkov sa 

prejavovali v nevyhovujúcej hygiene 

60 %, nedodržaniu teplotného režimu 

20 %, chýbajúcemu označeniu 13,33 % 

a znemožnenej vysledovateľnosti 

a chýbajúcej dokumentácie 6,66 %. Ani 

tento štvrťrok sa nevyhol uloženým 

pokutám. Uložených bolo 360 blokových 

pokút, ktoré predstavovali hodnotu vo výš-

ke 10 128 EUR. Právoplatne ukončených  

bolo 603 správnych konaní v celkovej 

sume 706 990 EUR a začatých 223 spolu 

s 227, ktoré sa ešte iba začnú, dokopy 

500 správnych konaní, ktorých celková 

suma sa vyšplhá do výšky 3 673 640 EUR. 

„Na základe vývoja kontrol chcem 

zdôrazniť, že Slovensko od roku 2012 až 

do roku 2015 nezaznamenalo žiadny po-

travinový škandál a to aj vďaka prepra-

covanému systému. Sme jedna z mála 

krajín, ktorá sa môže touto pozitívnou 

skutočnosťou pýšiť. Boli prijaté opat-

renia, ktoré hovoria o obrovskej náprave 

a výraznom úspechu v potravinovom re-

ťazci, kde na jednej strane je obchodník 

a na druhej spotrebiteľ,“ argumentoval 

šéf rezortu. Proaktívne zabezpečenie 

kontrol bezpečnosti a kvality potravín sa 

v sledovanom období rokov 2012-2015 

pozitívne odzrkadlili v poklese nedo-

statkov pri úradných kontrolách o 3,7 % 

v roku 2015 oproti roku 2012. Ďalší po-

zitívny a výrazný posun nastal v znížení 

predaja potravín po dátume minimálnej 

trvanlivosti a dátume spotreby 

z približne 5 % v roku 2012 na hodno-

tu pod 1,0 % v roku 2015. V tomto 

období bolo spolu ukončených 9376 

právoplatných správnych konaní v 

celkovej sume 15 539 323 EUR, z čoho 

v roku 2015 došlo k nárastu vo výške 

pokút pri právoplatných konaniach 

o 5 696 687 EUR. Celková bilancia 

hodnotenia obdobia rokov 2012-2015 sa 

nesie v znamení pozitívnych zlepšení. Ide 

o oblasť zlepšenia v kvalite predávaných 

vín a tiež zeleniny a ovocia. „V priebehu 

štvrťročného obdobia sme efektívnou 

organizáciou úradných kontrol potravi-

nového reťazca z farmy na stôl dokázali 

zabrániť zdravotným nebezpečenstvám 

a potravinovým škandálom, čím sme 

ochránili spotrebiteľa,“ pozitívne zhodno-

til Jahnátek. Aj v prípade skontrolovaných 

zásielok v počte 16 576 v celkovej 

hmotnosti 46 628 ton evidujeme pokles 

nedostatkov najmä pri dovoze potravín 

počas kontroly na cestách o 7,45 % 

v roku 2015 oproti roku 2012, kedy 

boli zavedené. Najpreukázateľnejší 

pokles dosiahlo Poľsko s poklesom 

o 20,4 %, ďalej Slovensko s poklesom 

o 9,26 %. „Dovoľte mi vyjadriť vďaku vše-

tkým zainteresovaným zložkám, vrátane 

obchodných reťazcov a spotrebiteľov. Zdá 

sa, že potravinové kontroly zabrali a ľudia 

si začali uvedomovať potrebu zlepšenia 

kvality kupovaných potravín, čo zlepšuje 

pozíciu zákazníka a na druhej strane 

pochopenie obchodníkov, že slovenské 

potraviny vykazujú minimálne nedostatky. 

Podarilo sa nám prebudiť patriotizmus 

a vzbudiť u slovenského zákazníka, aby 

sa zvýšil podiel slovenských potravín,“ 

uzavrel šéf agrorezortu.

Tlačová správa Ministerstva 

poľnohospodárstva a rozvoje vidieka

OBSAZENIE NAJVYŠ-
ŠÍHO POSTU V AGRO-
REZORTE SKONČILO 
PREKVAPENÍM,
ODVETVIE BUDE VIESŤ 
GABRIELA MATEČNÁ
Gabriela Matečná je nominantkou 

Slovenskej národnej strany na post 

ministerky pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka. Štatni tajomníci 

by mali byť Anton Stredák (SMER 

- SD), súčasný vedúci služobného 

úradu na rezortnom ministerstve 

a Tibor Papšo (#Sieť), SHR zo Šuje. 

Na čelo ministerstva pôdohospo-

dárstva národniari nominovali Gab-

rielu Matečnú, ktorú predseda SNS 

Danko uviedol ako jazykovo zdatnú 

odborníčku. Sama sa charakte-

rizovala ako človek, ktorý pozná 

každú piaď zeme na Slovensku, 

odborné vysokoškolské vzdelanie 

ukončila v roku 1987. Podobne ako 

ďalší dvaja nominanti Slovenskej 

národnej strany vo vláde, aj ona 

je nestraníčka.Gabriela Matečná 

pracovala v Slovenskom pozem-

kovom fonde ako riaditeľka odboru 

verifi kácie cien. Za druhej vlády 

Roberta Fica ju vymenovali za novú 

generálnu riaditeľku fondu.

Polnoinfo.sk, Pravda.sk

Foto: shutterstock.com
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Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová

NOVELA ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH 
NARUŠÍ SPOLKOVÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ
„KREATIVITA“ ÚŘEDNÍKŮ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ SI I ZE STRANY ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ ZASLOUŽÍ 
ZŘEJMĚ MNOHEM VÍCE POZORNOSTI, NEŽ BY SE NA PRVNÍ POHLED ZDÁLO. POTRAVINÁŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ INŽENÝRSTVÍ 
JE TOTIŽ ZA SOUČASNÉHO VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉHO RESORTU NA NEBÝVALÉM VZESTUPU, PŘIČEMŽ DŮVODY PRO 
REGULACE ČI ZÁKAZY PRODEJE TOHO ČI ONOHO ZBOŽÍ NA VYBRANÝCH MÍSTECH OBVYKLE OPERUJÍ ZÁJMEM O VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ZVLÁŠTĚ MLÁDEŽE.

Nejinak tomu je i v připravovaném zá-

konu „o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek,“ který se již 

dostal k zákonodárcům jako sněmovní 

tisk 508/0. V něm se mimo jiné uvádí 

v ustanovení o zákazu a omezení prodeje 

a podávání alkoholických nápojů: 

(1) Zakazuje se prodávat alkoholické ná-

poje mimo prodejnu, která je potravinář-

ským podnikem, provozovnu stravova-

cích služeb, ubytovací zařízení, stánek 

s občerstvením, stánek specializující 

se na prodej tohoto zboží umístěný 

uvnitř stavby určené pro obchod 

a veřejný dopravní prostředek dálkové 

železniční, letecké, vodní a dálkové 

autobusové dopravy. 

(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 

se zakazuje prodávat nebo podávat 

alkoholické nápoje 

a) ve zdravotnickém zařízení a v prosto-

rech souvisejících s jeho provozem,

b) ve škole a školském zařízení,  

c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, 

v provozovně, kde je provozována živnost, 

jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, 

v prostoru, kde je poskytována služba 

péče o dítě v dětské skupině, nebo v za-

řízení, kde je uskutečňována mimoškolní 

výchova a vzdělávání, nezařazeném do 

rejstříku škol a školských zařízení, 

d) na akci určené převážně pro osoby 

mladší 18 let

e) ve stánku, s výjimkou stánku s občer-

stvením a příležitostného prodeje podle 

§ 14

f) v dopravním prostředku určeném pro 

veřejnou hromadnou dopravu osob, s vý-

jimkou veřejného dopravního prostředku 

dálkové železniční, letecké, vodní

a dálkové autobusové dopravy, 

g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, 

s výjimkou alkoholického nápoje ob-

sahujícího nejvýše 4 objemová procenta 

ethanolu 

Zatím nejviditelnějším opatřením je 

regulace nakládání s alkoholem ve val-

tické vinařské škole, proti které se již ve-

řejně postavil hejtman jihomoravského 

kraje Michal Hašek. Dikce navrhované 

novely by totiž studentům neumožňovala 

vyrábět a degustovat víno, stejně tak by 

ale mohly vzniknout problémy při naklá-

dání s vínem (nebo jiným alkoholem) 

v dalších školních zařízeních, a nejen 

jako omezení některých částí výuky, 

ale také při pořádání školních akcí, 

ochutnávek a jakékoli činnosti, která 

se odehrává ve školních zařízeních. To 

ale zdaleka není vše, omezení může 

dopadnout i na mnohé sportovní akce. 

A to nejen tam, kde se shromažďuje 

převážně mládež (novela navrhuje zákaz 

prodeje „na akci určené převážně pro 

osoby mladší 18 let“), přičemž bude jistě 

zajímavým matematickým oříškem, jak 

defi novat pojem „převážně“. Výsledkem 

původní podoby navrhované novely by 

zřejmě byl mimo jiné i zákaz prodeje 

a konzumace alkoholu třeba na 

golfových turnajích a v zásadě na 

jakýchkoli sportovních akcích, které pro-

bíhají mimo místa s právem pravidelně 

prodávat alkohol.

I když připustíme, že při sportovních 

akcích by se alkohol konzumovat neměl, 

zůstává daleko větší problém – totiž 

omezení prodeje a konzumace alkoholu 

při společenských akcích, u nichž jsou 

košty, ochutnávky či degustace naprosto 

neodmyslitelnou součástí. Pokud by byla 

podoba původně navrhovaných regula-

cí přijata, byl by to zásadní zásah do 

spolkového života především na vesni-

cích, ale i ve městech. Možné by totiž 

nebylo například ani dát si pro zahřátí 

svařák nebo čaj s rumem na vánočních 

(i jakýchkoli jiných) trzích a obecně na 

jakýchkoli místech, kde se pravidelně 

neprodává alkohol, včetně dvanáctistup-

ňových piv. Nezbývá tak než jen doufat, 

že sněmovní tisk 580/0 změní v dalších 

číselných modifi kacích za lomítkem 

výrazně svojí podobu.

Petr Havel
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POTRAVINY NA TRHU

Budova GŘ Hamé. Foto: archiv společnosti Hamé

TRŽBY HAMÉ ZA ROK 2015 POPRVÉ 
PŘEKROČILY 6 MILIARD 
HRANICI 6 MILIARD PROLOMILY TRŽBY HAMÉ ZA UPLYNULÝ ROK. VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM 2014 SE V ROCE 
2015 TRŽBY ZA VLASTNÍ A IMPORTOVANÉ VÝROBKY ZVÝŠILY O 8 % A ČINILY TAK 6, 010 782 MILIARDY KČ. Z KLÍČOVÝCH TRHŮ 
HAMÉ ROSTLO NEJVÍCE NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ČESKÉM TRHU, A TO O 13 %. VÝRAZNĚ SE FIRMĚ DAŘILO NA SLOVENSKU 
(NÁRŮST O 11 %),  V MAĎARSKU (RŮST O 8 %) I V RUMUNSKU (NÁRŮST O 12 %).  HAMÉ SE TAK MJ.  VYPLÁCÍ PŘEDCHOZÍ 
AKVIZICE. NAOPAK TRŽBY V RUSKU ZEJMÉNA KVŮLI VÝRAZNÉMU OSLABENÍ RUBLU VÝRAZNĚ KLESLY, A TO O 21 % 
V KORUNOVÉM VYJÁDŘENÍ. VÝVOZ PRODUKTŮ HAMÉ SE ALE PODAŘILO VÝRAZNĚ ZVEDNOUT DO DALŠÍCH ZEMÍ, JAKO JE 
NĚMECKO,  BELGIE, AUSTRÁLIE, IZRAEL, RAKOUSKO, ITÁLIE. 

Jak uvedl generální ředitel Hamé Martin 

Štrupl, výsledky v roce 2015 dokládají, 

že úspěšně pokračuje teritoriální 

i segmentová diverzifi kace odbytu Hamé. 

Společnost už není jako v minulosti fi -

xována jen na český trh, ten již přerostla. 

A dávno již společnost také není jen 

výrobcem paštik a masových konzerv, 

ale posílila i v  dalších segmentech, 

například chlazeném sortimentu. 

V současnosti je společnost v Česku 

a na Slovensku jedničkou na trhu hned 

v pěti různých segmentech. Hamé by 

tak mělo pokračovat dále v současné 

podobě, naopak díky změně vlastníka se 

očekává další rozvoj fi rmy. 

Sortiment Hamé 
Největší podíl na tržbách Hamé měly 

v roce 2015 trvanlivé masové výrobky, 

tzn. paštiky, masové konzervy a také 

hotová jídla. Výrazně (o 11 %) narostl 

chlazený sortiment (chlazená hotová 

jídla, bagety). Dařilo se rovněž segmentu 

zeleninových produktů a výrobků z rajčat. 

Tržby na nejdůležitějším tuzemském 

českém trhu činily v roce 2015 celkem 

50 %, další polovinu tržeb  Hamé získalo 

na zahraničních trzích. Druhým největším 

odbytištěm pro výrobky Hamé po tuzem-

sku bylo jako již tradičně Slovensko 

(17 % tržeb), dále Rumunsko (9 %), Rus-

ko (9 %) a Maďarsko (7 %).  V roce 2015 

Hamé dokázalo své produkty prodat na 

celkem 46 trzích po celém světě. A výraz-

ný nárůst exportu Hamé ocenila vloni 

i porota tradiční soutěže Exportér roku. 

 

Hamé investuje do výroby 200 milionů 
V roce 2016 Hamé připravuje investice 

do výroby v celkovém objemu 200 miliónů 

Kč. Jde například o modernizaci 

a rozšíření výroby hotových jídel v závodě 

v Hněvotíně nebo investice do vývoje 

a výroby nových masových produktů 

v plastových a skleněných obalech. 

Hamé se snaží modernizovat i své 

prodejní kanály. Meziroční nárůst tržeb 

o desítky procent například zaznamenal  

e-shop Hamé a s ohledem na chystané 

rozvojové projekty Hamé od svého 

e-shopu očekává další strmý růst. 

V prosinci 2015 také začala fungovat 

v pořadí již třetí reprezentační prodejna 

Hamka, tentokrát v blízkosti největšího 

závodu Hamé v Babicích na Uherskohra-

dišťsku. 

Produktové novinky
Hamé na rok 2016 připravilo několik zají-

mavých novinek. Chystá například zásadní 

rozšíření výběru svých rybích pomazánek, 

k dosavadnímu tuňáku přibude makrela, 

sardinka a také losos. Zájem na trhu je 

i o zeleninové chlazené pomazánky řady 

Easy Sandwich Natura. Nejen vegetariáni 

se proto mohou těšit na dva nové druhy 

této skupiny výrobků. Výrazného rozšíření 

se dočká i kojenecká a dětská výživa 

v plastových obalech Doypack.  Na pečení 

či do dezertů mohou hospodyňky využít 

nový šípkový extra jam, který se již před 

časem úspěšně uchytil na slovenském 

a maďarském trhu.

Ředitelka pro marketing a vývoj 

společnosti Hamé Marcela Mitáčková 

uvedla, že u  novinek se společnost za-

měřuje zejména na nové trendy ve výživě 

a na potřeby koncových zákazníků, kteří 

sami určují v rámci průzkumů, jakými 

směry se má společnost vydat a co jim 

přinese další nové benefi ty. Je zcela 

evidentní, že lidé dnes přemýšlejí 

o složení své stravy, o zdravotních 

aspektech, nicméně požadují, aby strava 

byla chutná a jídlo si vždy tzv. užili. 

V souvislosti se stále narůstající oblibou 

vaření se společnost zaměřila i na 

výrobky, které slouží jako ingredience při 

tvorbě  pokrmů a dovolují zákazníkům 

rozvoj jejich vlastní kreativity při vaření.

Podle tiskové zprávy společnosti Hamé 

připravila Dana Večeřová
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153 LET ZEMĚDĚLSKÉ 
ŠKOLY V CHRUDIMI
CHRUDIMSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA, „CO VEDLEJŠÍ S PODREÁLKOU SPOJENÝ ÚSTAV“, ZAHÁJILA VYUČOVÁNÍ PŘED 150 LETY. 
5. LISTOPADU 1862, DEN PO „SLAVNÉM OTEVŘENÍ, JEHOŽ SE ZÚČASTNILI PŘEDSTAVENÍ C.K. OKRESNÍCH ÚŘADŮ, MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA, MĚŠŤANSTVA A VŮKOLNÍCH ROLNÍKŮ.“ 

Jejím účelem „bylo vzdělávati

odrostlejší mladíky pro stav rolnický, 

by pak buď své vlastní hospodářství  

nebo najaté s nejlepším prospěchem 

spravovali, a nebo ve službě při správě 

větších statků prospěšně působiti 

mohli. Mimo to bylo i účelem mysl, 

ducha a srdce chovanců šlechtiti 

a zdokonaliti, aby z nich jednou byli 

nejen pokročilí rolníci, nýbrž i řádní 

občané....“. Takto bylo prezentováno 

založení zemědělské školy v místním 

tisku. První závěrečná zkouška byla 

veřejná, konala se v sále hostince 

Na střelnici 3. srpna 1963 za účasti 

zemských poslanců Království českého, 

Františka Palackého a dr. Ladislava 

Riegera. Jejich účast dokazuje 

tehdejší význam školy. 

Zemědělská škola v Chrudimi je druhou 

nejstarší zemědělskou školou v České 

republice a nejstarší zemědělskou 

školou v České republice s vyučovacím 

jazykem českým. Chrudimská škola se 

může pyšnit ještě dalším primátem: 

je totiž také první zemědělskou školou 

v České republice, která byla zřízena 

a dlouhou dobu vydržována městem! 

Svědek událostí Karel Adámek - 

7. května 1905 - připomíná: „Nenalez-

neme druhého města v tomto království, 

kde by bylo o obecné a  odborné vzdělání 

tou měrou postaráno a pečováno, jako 

v naší Chrudimi. Zásluhy starosty 

Klimeše a jeho přátel, jež si o chru-

dimské školství a tím o  kulturní 

povznesení netoliko tohoto města, ale 

celých východních Čech získali, jsou jim 

nehynoucím pomníkem, který překoná 

věky.“ Škola často měnila svůj název, 

nabídku studijních oborů a i svoje sídlo. 

Rok 1905 byl pro školu významný v tom, 

že byla dokončena výstavba nové budovy, 

čímž  škola získala stálé zázemí.

Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, že 

škola měla již rok po svém založení 

vlastní školní statek a od roku 1885 

vlastní pokusnou stanici hospodářskou, 

ze které v roce 1926 byla vytvořena státní 

výzkumná zemědělská stanice. Vznikem 

výzkumné stanice se zvýšila prestiž 

školy o oblast výzkumné činnosti. 

Bohužel za 2. světové války byla vý-

zkumná stanice zabrána na vojenskou 

nemocnici a již nebyla škole nikdy 

vrácena a základ pro výzkum byl navždy 

ztracen.  Damoklův meč dopadl i na 

chrudimskou školu - v roce 1954. Hle-

dalo se umístění zemědělské mistrovské 

školy mechanizační. V Chrudimi údajně 

podle tehdejších představ nebyly pod-

mínky pro  technickou školu. „Nebylo 

žáka, absolventa, ani učitele, kterého by 

se zrušení technické školy bolestně ne-

dotklo“. Našly se důvody - nedostatečná 

kapacita, územní rozšíření jednotlivých 

škol. Mistrovská škola byla otevřena 

roku 1956.  Paradoxně ve školním roce 

1957/58 byla obnovena zemědělská 

technická škola,  která byla v roce 1954 

zrušena. Bylo povoleno vzdělávání 

oboru pěstitelského a chovatelského za 

podmínky, že nesmí být ohrožena výuka 

v zemědělské mistrovské škole – obor 

mechanizační. Obě školy se spojily pod 

jedno vedení a významně narostl počet 

žáků školy. Tato situace vyvolala potřebu 

zajistit vyšší kapacitu internátu.  Spojení 

škol přináší prospěch oběma typům. 

Zemědělská technická škola používá pro 

výuku bohatý strojní park mechanizační 

školy a mechanizaci na ni vyučují kva-

lifi kovaní odborníci. Na mechanizační 

škole vyučují agrotechniku a ekonomiku 

specialisté z technické školy. Následně 

je škola přejmenována na Střední 

zemědělskou a technickou školu. Další 

rozvoj nastává v roce 1962, kdy byla při 

škole zřízena učňovská škola zeměděl-

ská, obor opravář zemědělských strojů 

a následně v roce 1963 je otevřen nový 

studijní obor zakončený maturitou, 

mechanizace zemědělské výroby. Stále 

se zvyšující počet žáků školy a nedo-

statečná kapacita stávající budovy školy 

byla podnětem pro zahájení výstavby 

nové budovy školy. Navíc v této době 

přichází škola o internát a i tato sku-

tečnost je dalším podnětem pro výstavbu 

nové budovy. V roce 1966 byl otevřen 

nový areál školy, který se skládal ze 

školní budovy, domova mládeže, školní 

jídelny, tělocvičny a venkovního hřiště. 

Škola získala nejen více kmenových tříd, 

ale i specializované učebny pro výuku 

odborných předmětů. Školní rok 1975/76 

je rokem, kdy maturuje poslední 

žák mechanizačního oboru. Na škole 

Foto: archiv SŠZ a VOŠ Chrudim
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Z P R A V O D A J

pokračuje studium žáků ve specia-

lizovaných oborech Pěstitel a Chovatel. 

Tato situace beze změny pokračuje až do 

roku 1990, kdy se ruší výuka specia-

lizovaných oborů a otevírá se studium 

univerzálnějšího oboru Pěstitel-chova-

tel. Následující rok je zahájena výuka ve 

dvouleté Rodinné škole, která navazuje 

na hospodyňské školy zrušené v 50. 

letech. Po dvou letech se rodinná škola 

stala maturitním oborem, který vydržel 

pouze do roku 1999. Rok 1996 je dalším 

kvalitativně přelomovým a významným 

rokem pro školu. V nabídce střední 

školy se objevují dva nové maturitní 

obory, a to Ekonomika zemědělství 

a výživy a Ekologie a ochrana krajiny. 

Ještě významnější bylo zařazení oboru 

Správa ochrany životního prostředí 

v rámci vyššího odborného vzdělávání. 

Nabídka maturitních oborů se v roce 

1998 rozšířila o další obor, Rostlinolé-

kařství. V roce 2000 je povoleno zřízení 

Středního odborného učiliště zeměděl-

ského v rámci školy a do sítě škol byl 

zařazen učební obor Zemědělec-hos-

podyňka. Tím bylo dosaženo vícestup-

ňového vzdělávání: střední odborné 

učiliště – střední škola – vyšší odborná 

škola, jejich vzájemná prostupnost a tím 

i dokončen koncepční záměr školy. 

Nedílnou součástí školy je školní statek, 

který byl slavnostně otevřen 15. října 

1863, tedy necelý rok po založení školy. 

V počátku měl výměru asi 15 ha. Statek 

vznikl díky pronájmu statku pana Aloise 

Kuchyňky na 12 let. Byly zastoupeny 

všechny kultury: pole, louky, pastviny, 

chmelnice, vinice, ovocná školka, zeli-

nářská zahrada a zkušební pole, chová-

ny byly i včely a bourec morušový. Po 

skončení nájmu statku pana Kuchyňky je 

období charakterizováno častou změnou 

půdní držby. Od roku 1896 se výměra 

půdy ustálila na 6,5 ha. K dřívějším kul-

turám a chovům přibyl skleník, stáj pro 

hovězí dobytek a chlév pro prasata 

a lesnická školka. Výměra školního 

statku se postupně zvětšovala díky pro-

nájmu dalších pozemků, až v roce 1939 

bylo dosaženo celkové výměry 109 ha. 

Další změny nastaly po 2. světové válce, 

kdy školní statek o některé pozemky 

přišel, ale na druhou stranu zase jiné 

získal, zejména z poválečných konfi ská-

tů. Se zrušením zemědělské technické 

školy v roce 1954 došlo i ke zrušení 

školního statku, který byl předán Státní-

mu statku Chrudim. Nová etapa vývoje 

školního statku nastává v roce 1966, kdy 

bylo delimitací od Semenářského státní-

ho statku Chrudim vytvořeno školní hos-

podářství s výměrou 645 ha. Vybavenost 

hospodářství byla na nízké úrovni, a pro-

to bylo nutno vybudovat nové a moderní 

objekty. Raritou bylo převzetí školního 

statku Police nad Metují, vzdáleného 

100 km od Chrudimi, s výměrou 170 

ha, kde školní hospodářství zajišťovalo 

zemědělskou výrobu. Tato situace trvala 

naštěstí jen dva roky. V současné době je 

školní statek nenahraditelnou součástí 

školy nejen pro výuku praxe a odborného 

výcviku, ale je i významným zdrojem 

fi nančních prostředků pro školu. 

V současné době se daří stále držet 

vícestupňové vzdělávání. Škola nabízí 

vzdělávání na středním odborném uči-

lišti v učebním oboru Zemědělec-

farmář, na střední škole v maturitních 

oborech Agropodnikání a Ekologie 

a životní prostředí a na vyšší odborné 

škole v oboru Správa ochrany životního 

prostředí. Zájem žáků o jednotlivé obory 

se v průběhu posledních 10 let výrazně 

změnil. Neustále klesá zájem o studium 

ekologických oborů, ať již na střední ško-

le, tak i na vyšší odborné škole. Naopak 

v posledních letech se zvyšuje zájem 

o studium zemědělských oborů, Země-

dělec-farmář a Agropodnikání. Stav je 

ovlivněn situací na trhu práce. Situace je 

zejména ovlivněna blížící se generační 

obměnou pracovních sil v zemědělství, 

kdy bude třeba postupně obměnit až 

polovinu zaměstnanců v zemědělských 

podnicích ve všech profesích. Jelikož 

fi nanční prostředky školy nestačí na 

pořizování moderní zemědělské tech-

niky, a v řadě případů by bylo pořízení 

drahé techniky pro školu ekonomicky 

neúnosné, podařilo se škole navázat 

spolupráci s významnými zemědělskými 

podniky v chrudimském a pardubickém 

kraji. Tyto podniky zapůjčují škole 

moderní zemědělskou techniku 

na výuku praxe a odborného výcviku., 

Nelze opomenout ani spolupráci 

v dalších oblastech, čímž se daří

 významně zvýšit úroveň odborného 

a praktického vzdělávání. Jedná se ze-

jména o zajišťování odborných předná-

šek pracovníky zemědělských podniků 

na odborná témata, poskytování ma-

teriálu na výuku odborných předmětů, 

pořádání odborných exkurzí žáků do ze-

mědělských podniků, konání odborných 

praxí v jednotlivých podnicích a možnost 

stáží učitelů odborných předmětů 

v podnicích. Zvyšující se poptávka po 

absolventech zemědělských oborů 

a jejich potenciální nedostatek na trhu 

práce vede některé zemědělské podniky 

i k tomu, že platí žákům stipendia, aby 

žáci po absolvování školy nastoupili do 

zaměstnání k nim. Prvním sociálním 

partnerem, který zahájil spolupráci se 

školou byla fi rma Cerea, a.s. Pardubice. 

Tato fi rma je v současnosti i nejvýznam-

nějším partnerem školy. Spolupráce 

se postupně rozšířila i o fi rmy Selgen, 

a.s. Šlechtitelská stanice Úhřetice; 1. 

zemědělská a.s. Tuněchody; Oseva Uni 

Choceň, fi liálka Úhřetice; Agrometall 

Heřmanův Městec; Pioneer Hi-Bred 

Northern Europe Sales Division GmbH , 

Ekocentrum Paleta Pardubice a další.

Díky fi nančnímu zdroji z doplňkové 

činnosti školního statku se nám daří 

dovybavovat školu moderní didaktickou 

technikou, novými moderními učebními 

pomůckami,  knižní fond o další od-

bornou literaturu a dalšími technickými 

zařízeními. V roce 2015 byla dokončena 

z prostředků EU a kraje rekonstrukce 

nevyužívaného kravína na dvě dílny pro 

výuku praxe a odborného výcviku 

a skladovací prostory na školním statku 

ve Vestci. Dále byla provedena výměna 

oken, dveří a vrat a zateplení fasád 

a střech na všech objektech v areálu 

školy. V roce 2016 plánuje zřizovatel, 

Pardubický kraj, zahájit přestavbu 

nevyužívané dojírny na školním statku 

na učebny praxe, předváděcí halu 

a sociální zařízení pro žáky a pedagogy. 

Rovněž by měl být přestavěn nevyužívaný 

kravín na garáže a prostory pro uložení 

zemědělských strojů. V rámci stejného 

projektu by mělo dojít k rekonstrukci 

manipulačních ploch a odvodnění 

celého areálu školního statku.

Ing. Stanislav Valášek, ředitel

Střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Chrudim

Foto: archiv SŠZ a VOŠ Chrudim

Foto: archiv SŠZ a VOŠ Chrudim
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PREZIDENT MASARYK 
A ZEMĚDĚLSTVÍ
SEDMÉHO BŘEZNA 1850 SE NARODIL TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK. PO OTCI SLOVÁK, PO MATCE ČECH, NAROZENÝ NA MORAVĚ, 
COŽ DOKLÁDÁ POMÍJEJÍCÍ SYMBOL VZÁJEMNOSTI NAŠICH NÁRODŮ. V JEHO OSOBĚ JSOU ZASTOUPENY IDEÁLY DEMOKRACIE, 
KTERÉ NÁS ZAVAZUJÍ ŘEŠIT PROBLÉMY MOUDŘE A SPRAVEDLIVĚ.

Přežívá nesprávná představa, že náš 

první prezident, který měl politicky 

nejblíže k sociální demokracii, patřil in-

telektuálům a dělníkům. Na jeho vztahu 

k venkovu chceme ukázat, že tomu tak 

nebylo a že patřil skutečně všem.

Mnohé napoví už jeho poměr k ná-

boženství, který byl v minulosti značně 

překrucován. Jak známo narodil se na 

Slovácku jako římský katolík a katolictví 

v něm zanechalo hluboké dojmy. His-

torik Zdeněk Nejedlý v jeho životopise 

poutavě líčí prostředí slovácké upřímné 

zbožnosti, v níž Masaryk vyrůstal. 

Zbožná matka, posvátná neděle, ven-

kovské obecenství lidu v kostele, minis-

trování - to vše zanechalo ve vnímavém 

chlapci trvalé stopy, jež nikdy nevymize-

ly. Ve studentských letech přišla krize, 

nekončila však jako u jiných studentů 

v nevěře, neboť mladý Masaryk ji 

zdárně překonal. V kladném poměru 

k víře jej utvrdil sňatek s Charlottou 

Garriqueovou, zbožnou americkou 

unitářkou, která na něho měla po celý 

život hluboký vliv. V Kloboukách se 

seznámil se vzdělaným evangelickým 

farářem F. Císařem a v roce 1880 byl 

přijat za člena evangelické reformované 

církve. Svoje děti dal pokřtít a vzdělávat 

ve víře, jako prezident se zasloužil 

o zřízení evangelické bohoslovecké 

fakulty a stal se jejím čestným dokto-

rem. Po celý život četl bibli a modlitba 

zazněla i nad jeho hrobem. V Čapkových 

Hovorech s TGM se Masaryk vyznává: 

„Hájil jsem náboženství odjakživa, měl 

jsem jej od dětství, neopustilo mně 

ani tehdy, když jsem byl vykřičen za 

neznaboha“. Ačkoliv se Masaryk s vírou 

nerozešel, jeho vztah k církvím byl 

a zůstal chladným.

Jádro národa 
Masaryk pocházel z venkovské, dělné 

rodiny, v níž se po předcích udržovala 

selská tradice. Prostředí velkostatku 

a vesnice, kde prožil mládí, probouzelo 

v něm již od dětství smysl pro sociální 

cítění s venkovským lidem. Ze stejného 

prostředí vzešli i selští písmáci 

i někteří zakladatelé agrárního hnutí. 

Možno říci, že náš první prezident si po 

celý život zachoval přes svoji vysokou 

kulturu a světový rozhled zdravý selský 

rozum, který mu často napomáhal 

řešit i ty nejtěžší problémy vědecké, 

politické i státnické. V tomto směru lze 

rovněž chápat, proč si tak vysoko cenil 

státnické moudrosti předsedy agrární 

strany Antonína Švehly a konečně, 

proč pokládal zemědělce za tvořivého 

činitele ve státě.

Vědecky vyjádřil Masaryk svůj názor 

na význam zemědělství a zemědělců 

ve studii Člověk a příroda, uveřejněné 

v Praze již v roce 1890. Ale i v jiných 

dílech, zvláště v České otázce se obra-

cel k venkovskému lidu, protože v něm 

viděl a cítil zdravé jádro národa, zdravé 

fyzicky v jeho pracovitosti a houževna-

tosti a zdravé duševní v jeho mravní 

čistotě. 

V uvedené studii zaujal Masaryk 

k zemědělství zcela jasné stanovisko. 

Zkoumá například vliv podnebí a půdy 

na člověka a odvozuje, že oba přírodní 

činitelé mají značný vliv na fi lozofi i, 

charakter a pracovní výkon člověka, 

který je ovšem jenom relativní. 

„Ne podnebí samo, ale práce tuží tělo 

a vychovává člověka“, říká Masaryk. Za 

to pravidelnosti ročních období připisuje 

nemalý význam. „Pravidelnost časů 

vychovává ku pravidelnosti práce, činí 

nás, abychom tak řekli metodičtějšími“. 

O půdě zase tvrdí, že působí na člověka 

stejně jako na zvířata a květiny, a to 

svým složením a tvarem povrchu. Půda 

je lidským působištěm a dějiny lidské 

práce jsou podle autora „předurčeny 

ve velkých obrysech jakosti a formací 

půdy, neboť příroda svým geologickým 

a mineralogickým složením je vlastně 

jen zdrojem bohatství a přímo po-

mocníkem člověka“.  Dále pak odvozuje, 

že složení půdy určuje látku i formu lid-

ského bydliště i komunikaci. Velmi po-

drobně rozebírá vliv, rovin, stepí, pouště 

a vod na povahu a charakter člověka. 

Také o horách říká, že hospodářsky 

méně úrodné kraje si musel člověk 

vydobýt tvrdou prací. Ale tam, kde 

horské kraje jsou hospodářsky naprosto 

nepříznivé, jejich obyvatelé pravidelně 

odcházeli za chlebem. Podle Masaryka 

je horal vytrvalý a energický v práci 

a obraně, nikoli však ve výboji. V horách 

se také více pěstuje a udržuje selská 

tradice a náboženství, a domov zde 

mají svoboda, demokracie a volnost. 

Naproti tomu v nížinách se společenský 

život rozvíjí nejvíce a nejplněji, hlavně 

ve větších městech. Touto skutečností 

rovněž vysvětluje převahu obyvatel 

rovin, zejména po stránce hospodář-

ské a politické. Masaryk zdůvodňuje 

tuto převahu pravidelností a stálos-

tí zemědělské práce: „Zemědělec 

pracuje pravidelně a stále, stává se 

pořádným, vytrvalým, houževnatým 

a trpělivým. Zemědělec miluje půdu, 

živící jeho a jeho rodinu, nerad opouští 

rodnou hroudu, k níž přivykl, protože ji 

v potu tváře obdělával“. Pravidelnost 

a stejnoměrnost práce činí podle Ma-

saryka zemědělce konzervativním. Na 

jiném místě ale usuzuje, že právě díky 

této vlastnosti si náš venkovan zachoval 

svoji řeč a národnost. Také konstatuje, 

že „duševní práce a osvěta se nerozvíjejí 

tam, kde není postaráno o chléb“. 

I proto pokládá evropské zemědělství 

za nejvyspělejší na světě, neboť se stalo 

základem vyrovnané evropské kultury.

Vztah k přírodě
Rovněž pokud jde o osídlování venkova, 

nacházíme ve studii mnoho zajímavých 

poznatků. Masaryk na příkladech 

dokládá, že o osídlení venkova a o slohu 

selského domu rozhodovaly především 

hospodářská účelnost, sociální 

a politické poměry, jakož i další důvody. 

V této souvislosti věnuje pozornost 

i městům, zabývá se otázkou zvyšování 

počtu jejich obyvatel a říká, že 

„ve městech přibývalo obyvatelstva 

nikoli jenom přirozenou populací, nýbrž 

i přílivem z venkova, odkud proudily 

do měst zdravé síly“. Masaryk o tomto 

důležitém sociologickém problému na-

psal: „Vylidňování venkova jest ve svých 

důsledcích pro nynější společenskou 

organizaci právě tak nebezpečné, jako 

jeho poměšťování“. Domnívá se, že je 

úkolem státu vhodnou decentralizací 

státní správy vyrovnat tento nepoměr 

mezi městy a vesnicemi. Tuto myšlenku 

vyjádřil velmi naléhavě těmito slovy: 

„Město je účinem zeměpisné polohy 

Foto:  archiv autora
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a historického vývoje. Není správné jen 

pokládati města za platné činitele státní 

a kulturní. Města mají hospodářský 

a politický význam, po stránce národo-

pisné a osvětové mají často i odlehlá 

místa svůj význam. Kolébka snad velké 

většiny vynikajících reformátorů 

a myslitelů stála na neúhledných světu 

neznámých místech“. Odtud pocházela 

jeho láska k vesnickým stavením 

a usedlostem, které dovedl dobře po-

psat a jichž si vážil více než historických 

staveb velkých měst. Na základě vlast-

ních zážitků z venkovského prostředí, 

z něhož vyšel, i na základě studia 

zastával náš první prezident názor, 

že selská tradice se bohatě rozvinula 

v životní moudrosti, hospodářské 

a kulturní tvořivosti českého národa.

Právě z tohoto prostředí si Masaryk 

zachoval dobrý vztah k praktickému 

jednání, ale zvláště zdravý rozum 

selského člověka, který mu byl často 

východiskem nejen ze skepse, ale 

i vodítkem k rozhodnutí a činu, Tím, že 

se snažil cítit jeho potřeby a tužby, přiblí-

žil se venkovskému lidu, který si jej vážil 

a uznával jako prvního muže ve státě. 

V tomto směru třeba vyzdvihnout i hlavní 

vlastnosti prezidenta Masaryka, a to 

pracovitost, píli a vytrvalost, tedy typické 

vlastnosti úspěšného zemědělce.  

Se zemědělstvím souvisí i krásný 

jezdecký sport, který T. G. Masaryk 

pěstoval. Na koni začal jezdit až v pěta-

šedesáti letech, bylo to ve Švýcarsku 

a stalo se tak na radu lékařů. Později, 

když byl prezidentem, pokud měl 

možnost, absolvovat ranní projížďku, 

jezdil denně. Zamiloval si jezdectví tak, 

že mu zůstal věrný téměř dvacet let 

svého života až do roku 1933, kdy na 

vojenské přehlídce v Praze seděl na 

koni naposled.

Zajímavý byl i poměr prezidenta Masa-

ryka k agrární straně, respektive k jejím 

politikům a zemědělským institucím. 

Masaryk měl možnost seznamovat 

se se sílícím agrárním hnutím již od 

začátku 20. století v rámci stupňujícího 

se politického života v českých zemích. 

Tehdy do volebních bojů zasahoval jako 

vůdce realistů. Tak například 

v roce 1907 probíhaly doplňující volby 

do zemského sněmu ve volební oblasti 

Žamberk a začínající agrární politik 

Antonín Švehla se zde zúčastnil volební 

agitace. Volbu vyhrál agrární kandidát 

proti kandidátu z táboru realistů, za 

nímž stál profesor Masaryk. Ten také 

před 1. světovou válkou spolupracoval 

s agrárníky i ve vídeňské říšské radě 

zejména v otázkách hospodářských.

Masaryk a Švehla
Zemědělskou politiku mohl T. G. 

Masaryk pozorně sledovat a také do ní 

zasahovat po svém nástupu do funkce 

prezidenta republiky. Při počátečním 

provádění pozemkové reformy měl 

prezident vážné obavy o zajištění 

zásobování obyvatelstva. Při novoroční 

audienci v roce 1922 prohlásil 

k představitelům sněmovny, vlády 

i k zástupcům diplomatického sboru, že 

velkostatky zvýšily produktivitu a že má 

určité pochybnosti o správnosti prová-

dění pozemkové reformy: „Nepochybuji, 

že by jistý počet velkostatků měl být za-

chován. Parcelace velkostatků šmahem 

neodpovídá našim potřebám“. Po tomto 

projevu zasedal výkonný výbor agrární 

strany a žádal, aby pozemková reforma 

pokračovala podle platných zákonů 

a ve shodě s požadavky a potřebami 

širokých vrstev lidu. Začátkem ledna 

1922 navštívil předseda agrární strany 

A. Švehla prezidenta republiky 

v Lánech a výsledkem jeho návštěvy 

byla audience delegátů Ústřední 

Domoviny domkářů a malorolníků na 

Hradě dne 13. ledna, kdy prezident 

pronesl nový projev o pozemkové re-

formě, v němž mimo jiné zdůraznil, že 

„její provedení je velkým požadavkem 

národním“. Uznal, aby co největší počet 

lidí našel na půdě slušnou obživu 

a schválil, aby z velkostatků byly zřízeny 

malé a větší příděly půdy. Prezident 

promluvil o významu pozemkové 

reformy opět k předsednictvu sněmov-

ny a k vládě dne 27. října 1927 takto: 

„Pozemková reforma vedle převratu 

státního jest největším činem repub-

liky, je dovršením a uskutečněním 

převratu. Naše pozemková reforma je 

vskutku největší sociální reformou nové 

doby vůbec, jí provádí se konsolidace 

do značné míry a tím naše republika 

prokázala centrální Evropě a Evropě 

vůbec velkou službu“. 

Prezidentská funkce předurčovala 

T. G. Masaryka k nadstranickosti, 

ale na druhé straně mu dovolovala 

zasahovat do vnitropolitického vývoje. 

Masaryk do něho zasahoval poměrně 

rozsáhle a ze začátku i dost často. 

Především se snažil nedovolit poli-

tickým stranám neomezeně vládnout. 

Byl stoupencem vládních kabinetů, 

složených z politiků, ale i odborníků. 

Jejich složení mohl ovlivňovat jenom 

částečně a tak působil alespoň na 

osoby. Vyrostla z toho důvěrná a plodná 

spolupráce s vůdcem agrární strany 

Antonínem Švehlou. Politici Masaryk 

a Švehla byly osobnosti rozdílného 

charakteru a světonázorové orientace, 

avšak našli porozumění při společném 

díle, totiž budovat nový stát a zajistit 

jeho demokratické zřízení. Prezident 

přiznal Švehlovi prvořadý podíl na 

budování a zajišťování státu. Z dalších 

agrárních politiků upřímně spolupra-

coval s Masarykem zvláště B. Bradáč 

a J. Malypetr, ovšem nikdo se již netě-

šil takové přízni jako Švehla.

Chléb náš vezdejší
Sice nepravidelné a krátkodobé, ale 

oboustranně podnětné vztahy mezi 

T. G. Masarykem a vrcholnou vědeckou 

institucí Československou akade-

mii zemědělskou si zaslouží rovněž 

pozornost. Masaryk se brzy podrobně 

seznámil s pracovním programem 

této instituce, od začátku projevoval 

o ni zájem a věnoval jí svou důvěru. 

Především byl potěšen tím, že akade-

mie nechce pěstovat vědu pro vědu, 

nýbrž pro zemědělskou praxi, která 

měla podle záměru jejich zakladatelů 

proniknout na venkov a působit pro jeho 

celkové povznesení. Její sídlo v Domě 

zemědělské osvěty v Praze na Vinohra-

dech navštívil v červenci 1926, kde se 

seznámil s jejím zařízením a zúčastnil 

se jejího zasedání. Později v roce 1930 

Masaryk ocenil dosažené výsledky 

akademie, která si získala uznání 

i v zahraničí a prohlásil: „myslím, že 

naše zemědělství by se již bez Země-

dělské akademie neobešlo“.

T. G. Masaryk v souladu s náboženskou 

vírou a pochopením přírodních zákoni-

tostí zůstával i ve svém životě příkladně 

skromný. Například choval hluboký 

vztah ke chlebu. Vedle odloženého 

krajíčku se nikdy nesměl položit zbytek 

jiného chleba. Byla to úcta, kterou si 

přinesl do života z domova a která

v době kovářského učení a studia ještě 

zesílila, když poznal cenu chleba vydě-

laného tvrdou prací. Ve volné přírodě ze 

všeho nejvíce miloval květiny. Sympa-

tie k prostým polním květinám před 

drahými květinami skleníků projevoval 

zejména o svých narozeninách, kdy do 

Lán putovaly koše vzácných květů.

Svoji přirozenost a lidskost prokazoval 

při různých příležitostech. Určitě by mu 

byly cizí a nepochopitelné mnohé naše 

sousedské spory, ale i bohatství 

a na odiv se vystavující přepych někte-

rých stavení, která se mnohdy svými 

přetechnizovanými zařízeními vymykají 

svému poslání. V tomto směru jsou 

stále platná jeho moudrá slova: „Každý 

život je prostý a jednoduchý, nejenom 

venkovský. To jenom lidé si ho tak často 

zbytečně komplikují“.

ak

Tomáš Garrigue Masaryk na  Svatováclavské slavnosti v Praze, 1929. Foto:  shutterstock.com
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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.


