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Z P R A V O D A J

TEN KDO NEVYRÁBÍ A ZAMĚŘIL SE JEN 
NA SKLIZEŇ DOTACÍ, JE BEZ STAROSTÍ 
A MÁ V SOUČASNOSTI ŽNĚ

Podle informací, které máme z terénu, 

bude právě tento rok pro mnohé rokem 

přelomovým, kdy velká část chovatelů 

již nebude schopna ztrátovou živočišnou 

výrobu dotovat z dalších zdrojů. Dojnice 

budou v lepším případě převáděny do 

chovů bez tržní produkce mléka, pří-

padně budou zrušeny bez náhrady. 

O naše jatečná prasata nemají jatka zá-

jem vůbec a řada i těch nejlepších chovů 

se potýká s tím, že jim zvířata zůstala 

ve stáji, přerůstala optimální jatečnou 

hmotnost a dále tak jen prohlubovala 

ztráty. Produkce vepřového masa je 

trvale pod tlakem levných dovozů, což 

komplikuje tuzemským chovatelům 

odbyt, i ty nejlepší chovy už opět snižují 

stavy. Cena vajec je diktátem řetězců 

a levnými dovozy z Polska stlačena na 

cenu 80 halířů za kus, přičemž nákla-

dová cena je dvojnásobná. S tím souvisí 

i pokles cen rostlinných komodit na 

burzách, kde došlo na konci minulého 

roku až ke čtvrtinovému propadu. 

Rychle a zběsile ... k vlastnímu konci
Pokles stavů hospodářských zvířat je 

za posledních téměř 30 let neuvěřitelně 

rychlý a zběsilý, čistě statisticky, stavy 

jsou zdecimované. Počet skotu je nyní 

zhruba na 40 % skutečnosti roku 1987, 

stavy prasat dokonce na zhruba 36 %. 

K dramatickému úbytku počtu chovaných 

zvířat došlo především v devadesátých 

letech, kdy probíhala restrukturalizace 

sektoru. Pochopit lze tlaky na zvýšení 

produktivity práce, na zvýšení užitkovosti 

zvířat, či optimalizaci intenzivní a ex-

tenzivní zemědělské výroby v jednotlivých 

oblastech podle převažujících podmínek. 

Avšak tlak, který vyvolalo otevření hranic 

pro zboží ze západní Evropy a jejich 

prodej v obchodních řetězcích vlastně-

ných cizím kapitálem a v kombinaci 

se stále komplikovanějším přístupem 

domácího zboží na trhy zahraniční a trh 

domácí jsme nebyli schopni z objek-

tivních důvodů ustát. 

Chyběly peníze, zkušenosti, rovné právní 

prostředí, férové podnikání. A tak byl 

výsledkem další prudký pokles cen 

řady živočišných komodit, se kterým 

byl spojen výrazný útlum chovů. Velkou 

roli zde sehrál i vstup České republiky 

do Evropské unie. Již v předvstupním 

období bylo nutné aplikovat vybrané 

legislativní požadavky (veterinární, 

sanitární, byrokratické), často s vysoký-

mi vstupními náklady, což se ukázalo 

V KVĚTNU ZVEŘEJNIL ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT K 1. DUBNU 2016, ŘEKLO BY SE … OPTICKY STAV 
SETRVALÝ, ČI DOKONCE MÍRNÝ NÁRŮST. ALE SITUACE VE VŠECH REGIONECH REPUBLIKY JE NEUDRŽITELNÁ A TŘASKAVÁ. CHYBÍ 
POPTÁVKA A ODBYT, NABÍZENÉ VÝKUPNÍ CENY JSOU VÝRAZNĚ POD VÝROBNÍMI NÁKLADY, PŘES OBCHODNÍKY A ŘETĚZCE SE K NÁM 
VALÍ SUPER LEVNÉ DOVOZY. DO TOHO SE ZPOŽĎUJÍ PLATBY PODPOR, ZVYŠUJE SE ADMINISTRATIVA A MNOŽÍ SE NEUCHOPITELNÉ 
POŽADAVKY BRUSELSKÝCH I DOMÁCÍCH ÚŘEDNÍKŮ, AKTUÁLNĚ NAPŘÍKLAD POVINNOST PONECHAT I PŘI NEDOSTATKU KRMIV, 
NEPOSEČENÉ PLOCHY TRAVNÍCH POROSTŮ. A TAK UŽ I TĚM NEJVĚTŠÍM OPTIMISTŮM S OTÁZKOU NA DALŠÍ BUDOUCNOST TUHNE 
ÚSMĚV NA TVÁŘI, PROTOŽE ŘEŠENÍ JE STÁLE V NEDOHLEDNU.

Foto: shutterstock.com
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Partner AK ČR pro propagaci mléka

pro mnoho subjektů v rámci potravinové 

vertikály jako likvidační a posléze – 

v porovnání se stavem a každodenní 

praxí v EU15, i poněkud nadstandardní 

a tedy zbytečné. Přijetí Společné ze-

mědělské politiky Evropské unie,  jejíž 

národní nastavení motivovalo zemědělce 

především k méně náročné polní výrobě, 

pak znamenalo další stagnaci počtu 

hospodářských zvířat. Od roku 2004 tak 

v České republice narostl pouze počet 

chovaných ovcí, což odpovídá záměru 

Evropské unie extenzifi kovat živočišnou 

výrobu v zemích střední a východní Evropy.  

Pokles stavů postihuje mnoho dalších 
oblastí 
Pokles stavů hospodářských zvířat má 

samozřejmě poměrně dalekosáhlé 

dopady. Živočišná a rostlinná výroba jsou 

totiž úzce propojeny a jejich racionální 

poměr přispívá k vyvážené zeměděl-

ské soustavě. V okamžiku, kdy počet 

hospodářských zvířat poklesne pod 

určitou mezní hodnotu, můžeme oče-

kávat problémy pro zemědělství a jeho 

hospodářskou i ekonomickou destabi-

lizaci. Ten kdo se soustředí na výrobně 

nákladnější výrobu, drží plné stáje, vyšší 

počty zaměstnanců i obsazené hekta-

ry zeleniny nebo sadů, nebo se snaží 

fi nalizovat vlastní produkci, je paradoxně 

tímto vývojem jen dále trestán. 

Je také prokázáno, že půdě chybí 

organická hmota ze statkových hnojiv, 

čímž jsou negativně ovlivněny chemické 

i fyzikální vlastnosti půdy. Půda tak 

ztrácí svou přirozenou sílu, která spočí-

vá ve schopnosti zadržet vodu v krajině 

a poskytovat stabilní výnosy polních 

plodin bez nutnosti excesivního využití 

minerálních hnojiv. Dalším rozměrem 

úbytku hospodářských zvířat je změna 

estetického rázu krajiny a oslabení 

hospodářské výkonnosti venkovských 

regionů především ve vazbě na za-

městnanost. Potřeba pracovních sil 

v živočišné výrobě je totiž v přepočtu 

na hektary více než dvojnásobná, než 

je tomu v případě pěstování běžných 

polních plodin, jako je obilí či řepka. 

Dlouhodobé strukturální změny 

dokazují problémy sektoru … a může 

být i hůř.

Zvířata volají po pozornosti 
a systémové podpoře 
Krize s mlékem v roce 2009 dokázala 

na dlouhou dobu destabilizovat citlivé 

odvětví chovu dojeného skotu. Její 

překonání bylo bolestné a ekonomicky 

náročné a nutno dodat, že tehdejší pravi-

cová vláda, neměla na jejím řešení vůbec 

žádný zájem a na požadavky zemědělců 

reagovala neochotně a prakticky až 

z donucení po veřejných projevech ne-

spokojenosti. V současné době prudkého 

poklesu cen mléka způsobeného vyhlá-

šením ruského embarga, ukončením 

režimu mléčných kvót a trvalými propady 

chovů prasat a drůbeže bychom měli být 

zkušenější a ponaučenější 

a živočišnou výrobu cíleně podporovat. 

V zemích staré EU 15, ale také v někte-

rých dalších členských zemích Evropské 

unie jsou totiž při vědomí širokého 

přínosu hospodářská zvířata poměrně 

štědře dotována a v důsledku toho je 

tak výroba intenzivnější než v České 

republice a dokáže i díky tomu lépe ustát 

i současné turbulence. Výsledkem pak 

je, že v porovnání s Německem je naše 

intenzita produkce mléka na 100 hektarů 

pouze poloviční. 

Pokud se u mléka na chvíli zastavíme 

a vzali bychom naši současnou spotřebu, 

která je 242,3 kg na rok a obyvatele, tak 

na ní potřebujeme při 10,51 miliónech 

obyvatel České republiky celkem 2,54 

mld. litrů produkce. Ke zpracování 

dodali čeští zemědělci (včetně vývozu 

do zahraničí) 2,84 mld. litrů. Mléka 

tedy máme dostatek. Nicméně dovoz 

mléčných výrobků se na celkové 

spotřebě mléka a mléčných výrobků 

podílí ze 42,3 %, tento podíl stále stoupá 

a pro srovnání - před vstupem do EU 

se dovozy na celkové spotřebě podílely 

pouze 13,5 %. 

V naší spotřebě zkonzumujeme 

z dovozu 4 % konzumních mlék, 15 % 

smetan, 16 % jogurtů, 43 % ostatních 

zakysaných výrobků, 43 % másla a 51 % 

sýru a tvarohů. Dovážíme tedy výrobky, 

které jsme schopní s výjimkou různých 

specialit vyrobit kvalitně a v dostatečné 

šíři sami. Jinak řečeno česká domácí 

výroba mléčných výrobků je stále 

DOVOZY STÁLE ROSTOU, ALE I TY NEKVALITNÍ
• Za leden a únor letošního roku bylo meziročně dovezeno více o téměř 

600 tun vepřové masa, za leden až březen o 900 tun drůbežího masa, o více 

než 2500 tun mléka, o téměř 1500 tun másla a o téměř 2000 tun sýrů. Dále 

se dovezlo více o 25 tisíc tun brambor, o 1600 tun mrkve a o 4300 tun cibule.

• Dovezené vepřové maso pocházelo zejména z Belgie, Polska, Německa 

a Rakouska, drůbeží maso Polska, Brazílie a Slovenska, máslo z Německa 

a Polska, mléko z Německa, Polska, Slovenska, sýry opět ze stejných zemí. 

Pokud jde o zeleninu, pak dovezené brambory pocházely zejména 

z Německa, Nizozemska a Francie, cibule z Německa, Nizozemska 

a Polska a mrkev z Dánska, Itálie a Polska

• Nálezy veterinární správy a potravinářské inspekce ukazují, že ne vždy 

je kvalita dovozů optimální, od 1. 1. do 8. 5. 2016 nebylo na trh uvolněno 

celkem 79 tun živočišných produktů, z toho 28 tun z toho z Polska, tedy více 

než třetina. Šlo zejména o sýry a drůbeží maso s polyfosfáty, s významnými 

nedostatky průvodních dokumentů, nebo s falšováním původu. 

O výrazném nárůstu zemědělské byrokracie svědčí i objem příruček SZIF s pokyny pro 

kontroly v terénu. Ty během deseti let narostly zhruba desetkrát a   proklamace politiků  

a úředníků o snaze snížit administrativu, tak staví do  úplně jiné polohy. Foto: archiv AK ČR 

Foto: archiv AK ČR 



3

ZPRAVODAJ

3 > 2016

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

v silné konkurenci výrobků ze zahraničí 

– zejména z Německa, Belgie, Polska. 

Bohužel, velkou roli zde hraje i obchodní 

politika řetězců, kdy výkupní ceny mléka 

významně klesají, ale spotřebitele se 

to dotkne až s velkým zpožděním a 

většinou jen u zahraničních výrobků. Ne-

hledě na to, že například ceny českého 

másla jsou na pultech řetězců uměle 

předraženy (25 Kč za balení zahraniční-

ho másla a 45 Kč za stejné české máslo, 

při přibližně stejné ceně na vstupu), 

což zákazník nemá šanci bez hlubšího 

vysvětlování pochopit.

V případě, že nedojde k obratu těchto 

negativních trendů, z nichž zcela zásadní 

je výsostná ochrana vlastního trhu, lze 

očekávat neblahý dopad právě na výše 

zmíněnou zaměstnanost na venkově, od-

vody do státního rozpočty ale i zhoršení 

kvality půd a rázu krajiny, které souvisí 

mimo jiné i s řešením dopadů klima-

tických změn.  

Opatrnost se (asi) nevyplácí, řešením 
je potřeba jít naproti
Z probíhajících jednání a ofi ciálních i zá-

kulisních informací je naprosto zřejmé, 

že EU jako celek zatím nemíní zavádět 

v tomto směru revize, ani neuvažuje 

o zásadních mimořádných opatřeních, 

nehledě na to, že tato opatření by mu-

sela být cílená na konkrétní země, jinak 

bude efekt nulový. Zcela výmluvný je 

dopis Jeana Claude Junckera, předsedy 

Evropské komise, který se nesnažil ani 

osobně, natož pak věcně reagovat, což 

dokládáme přiložením plného znění jeho 

odpovědi na žádost prezidentů agrárních 

komor V4. Dalším faktem je to, že 

jednotlivé silné zemědělské státy jsou 

směrem k problémům ostatních spíše 

pasivní, spoléhají se na přirozené pro-

čištění trhu a na prosazení svých silných 

hráčů jako jsou mlékárny, družstva, 

obchodníci či řetězce…. 

O to významnější a potřebnější je 

v tomto směru národní pomoc a aktivity, 

přes které bychom dokázali udržet 

a ideálně i posílit rozměr živočišné 

výroby a ohrožených komodit. V tomto 

směru také vedeme diskuzi nejenom 

s ministrem zemědělství, ale i s premi-

érem a dalšími členy vlády ČR, předse-

dou Senátu, s jednotlivými poslanci 

i senátory Parlamentu. Cílem musí 

být rychlé a systematické změny se 

zaměřením na ochranu domácí trhu 

a silnou propagaci tuzemské výroby. 

Že jde o cestu účinnou, ukazují stávající 

aktivity Maďarska, které účinně blokuje 

české a slovenské dovozy mléka pod 

pohrůžkou nevyhovujících veterinárních 

parametrů, či Polska, které aktivně 

hledá a obsazuje nové trhy i bez 

větších ohledů na pravidla EU. 

Bohužel pomoc do sektoru, i přes 

opakované přísliby ministra zemědělství, 

míří pomalu a podniky se propadají 

do stále větší krize. 

Demonstrace jako projev zoufalosti
Agrární komora také, vedle dalších 

aktivit, svolala na 16. května jednání 

zástupců chovatelů, odbytových druž-

stev, výrobců krmiv a mlékárenského 

průmyslu s ministrem zemědělství k ře-

šení stále více tíživé situace v produkci, 

zpracování a odbytu mléka. Cílem bylo 

zaujmout za účasti všech rozhodných 

stran jednotné stanovisko k systémové-

mu řešení mléčné krize tak, aby chov 

dojeného skotu a zpracování mléka 

v České republice současnou situa-

ci dokázaly v nerovných podmínkách 

jednotného trhu vůbec ustát a přežít. 

Již nyní výkupní cena mléka směřuje 

k propastným šesti korunám, 

a chovatelé tak za více než 20 měsíců 

poklesu cen přišli o více než 9 miliard 

korun. Zásadní podnět, který tak 

vedení Agrární komory směrem 

k ministrovi zemědělství vzneslo, bylo 

urychlení rozpracovaných programů 

a naplnění již dříve avizovaných 

slibů do každodenní praxe a provozů 

(blíže na straně 4). Řešení současné 

„mléčné krize“ ať už na úrovni Evropské 

unie nebo na úrovni národní je podle 

zemědělců a potravinářů nedostatečné 

a nesprávné. Evropská unie odmítá 

smysluplně kompenzovat škody ze ztráty 

ruského trhu a zároveň odmítá zahájit 

vyjednávání o zrušení sankcí a odvetné-

ho ruského embarga. EU na místo toho 

dosud přijatými opatřeními podporuje 

především země bývalé EU-15, ve 

kterých dochází k masivnímu navyšování 

produkce, to zapříčiňuje další narůs-

tání dovozů. Když k tomu připočteme 

agresivní a proti českému zboží nasta-

venou obchodní politiku zahraničních ře-

tězců, získáme výsledek – další propady 

objemů a cen tuzemského zboží. 

Je zřejmé, že mléčná krize se sama 

nevyřeší, a to ani v řádu několika měsí-

ců.  Prognózy, které máme k dispozici, 

naopak ukazují na zhoršení situace. 

Postoje a názory samotných chovatelů, 

ale také zpracovatelů se radikalizují 

a roste nespokojenost s nečinností státu. 

V regionech se množí výzvy k masovým 

demonstracím, k blokacím řetězců, 

či jiným aktivním protestním akcím, 

které vyburcují zájem a podporu široké 

veřejnosti. Ač jsme realisté a podmínky 

vývoje a trhu známe, je možné, že právě 

tyto veřejné projevy a nesouhlas mohou 

být tím posledním stéblem, kterého se 

řada zemědělců a potravinářů bude 

schopna chytit…

Úřad AK ČR

DOSLOVNÁ A PLNÁ ODPOVĚĎ PŘEDSEDY 
EVROPSKÉ KOMISE NA VÝZVU AGRÁRNÍCH 
KOMOR VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY 
Evropská komise, Úřad předsedy Evropské komise, v Bruselu, 24. 5. 2016

Vážení pánové, 

předseda Evropské komise, Jean Claude Juncker mě požádal, abych Vám 

odpověděl na Váš dopis ze dne 8. dubna 2016, který se týkal sankčních 

opatření (embarga) Evropské unie vůči Rusku.

Pan Juncker mě dále požádal, abych Vás informoval, že člen Evropské komi-

se odpovědný za problematiku zemědělství a rozvoj venkova pan Phil Hogan 

(email: phil.hogan@ec.europa.eu) se momentálně zabývá Vámi vznesenými 

argumenty a v nejbližší době Vám také odpoví. 

Se srdečným pozdravem Léon Delvaux

Určeno: 

pánové Milan Semančík, Miroslav Toman, Balázs Györffy a Wiktor Smulewicz, 

prezidenti agrárních komor Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska

Zoufalost a snaha upozornit veřejnost na existenční problémy vyhnaly zemědělce do 

ulic již několikrát v minulosti, zde je momentka z roku 2009. Foto: archiv AK ČR 

Foto: archiv AK ČR 
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Foto: Jiří Felčárek

ŘEŠENÍ KRIZE V ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBĚ MUSÍ BÝT RYCHLÉ!

Nadvýroba silných agrárních zemí stojí 

za zvyšováním dovozů do České republiky 

a vedle mléka se týká také dalších živo-

čišných komodit, jako je drůbeží maso 

a vejce, ale především vepřového masa, 

které se do Ruské federace nesmí dová-

žet z údajných veterinárně-sanitárních 

důvodů už od ledna 2014.

Velká část chovatelů tak v současné 

době velice silně uvažuje o omezení 

chovů hospodářských zvířat, což by vedle 

produkce mohlo mít závažné důsledky 

pro zaměstnanost na venkově a tedy 

i zásadní sociální rozměr. Přes produkci 

organické hmoty ale také i na půdní 

úrodnost a schopnost půdy zadržovat 

vodu v krajině. Omezení chovů by 

navíc mohlo mít dopad na poptávku po 

krmivech a ovlivňovat tak negativně ceny 

rostlinných komodit. Pro doplnění lze 

uvést, že více než 88 % dojnic je chováno 

v podnicích s velikostí nad 500 hektarů.

Černý scénář vypadá tak, že místo výro-

by potravin, poskytování pracovních míst 

a zajištění přidané hodnoty bude české 

zemědělství nevýrobní a půda bude sloužit 

pouze jako prostředek k pobírání dotace 

na plochu bez jakéhokoli dalšího benefi -

tu pro společnost. Proto představenstvo 

Agrární komory vypracovalo soubor 

požadavků, který byl dále potvrzen 

a o dva body doplněn také na setkání 

zástupců prvovýroby, odbytových druž-

stev, producentů krmiv a zpracovatelů 

mléka s ministrem zemědělství dne 

16. května. Naplnění požadavků je pro 

řešení současné hluboké krize v země-

dělství naprosto nezbytné. 

Přehled požadavků, termínů a stručný 
komentář:
1) Zahájení jednání, která povedou 

k zrušení embarga pro vývoz země-
dělských a potravinářských produktů 
do Ruské federace. 

• Termín: Okamžitě. Navrhnout na příš-

tím jednání Rady ministrů zemědělství.

• Ztráty v sektoru produkce mléka jsou 

už vyšší než 9 miliard korun. Kompenza-

ce pro chovatele dojeného skotu však 

dosáhla pouze přibližně 300 milionů 

korun. Hospodářské sankce se ukazují 

jako neúčinný nástroj, zahraniční politika 

Ruské federace se nezměnila.

2) Další mimořádný balíček od EU na 
řešení krize v mléce a mase, který by 
měl být vyplacen ve stejném formátu 
jako balíček z října 2015. Vzhledem 
k tomu, že ztráta v letošním roce je 
minimálně dvojnásobná, požadujeme 
minimálně dvojnásobnou částku. 

• Termín: Okamžitě. Navrhnout

na příštím jednání Rady ministrů 

zemědělství EU.

• Pokud EU nehodlá jednat o zrušení 

embarga na vývoz potravin z EU do 

Ruska, musí ztráty zemědělcům alespoň 

částečně kompenzovat.

3) Dořešení problematiky vyplácení 
dotací na sucho. Žádáme po příjmu 
žádostí, který skončí 28. června 
2016, účast na projednání rozdělení 
fi nančních prostředků pro jednotlivé 
typy podniků a citlivých komodit. 

• Termín: Ihned po ukončení příjmu 

žádosti (28. červen 2016).

• Znovu opakujeme, že celková alokace 

i rozdělení balíčku jsou velmi nešťastné. 

Podniky nad 500 hektarů se na produkci 

mléka podílejí z 88,2 %, přesto by měly 

být podle návrhu MZe významně krá-

ceny.

4) Urychlené schválení nových ná-
rodních dotačních programů na dob-
ré životní podmínky zvířat (pasená 
zvířata, výkrm býků, odchov telat, 
snižování emisí čpavku) tak, aby byla 
zahájena notifi kace v rámci EU. 

• Termín: Ihned. Tak, aby proces 

notifi kace mohl být dokončen ještě

v tomto roce. 

• Požadujeme především srovnání 

podmínek s ostatními státy EU a tím 

postupné převrácení trendu, kdy jsou 

z ČR exportována živá zvířata, což vytváří 

nevýhodnou pozici pro místní chovatele, 

ale také kontrolní orgány.

5) Co nejrychlejší schválení a notifi kaci 
nových dotačních titulů na welfare 
a kvalitu masa pro sektor drůbeže 
a prasat. 

• Termín: Ihned. Tak, aby proces 

notifi kace mohl být dokončen ještě 

v tomto roce. 

• Program Q CZ byl již schválen a notifi -

kován pro mléko, chceme jeho rozšíření 

také pro sektor prasat a drůbeže 

v přibližně stejné alokaci jako je tomu 

u mléka a dojeného skotu. Dokud 

nebude existovat Marketingový fond 

pro propagaci zemědělské produkce, 

považujeme co nejrychlejší přijetí Q CZ 

pro ostatní komodity za jednoznačnou 

nutnost a předstupeň propracovanějších 

marketingových aktivit. 

6) Svolání jednání ministrů země-
dělství, fi nancí a vnitra na témata 
„zavedení systémových kontrol proti 
dovozu nekvalitních a nelegálních 
potravin“ a s přihlédnutím na 
dodržování zákona o hospodářské 
soutěži proti nepřiměřeně nízkým 
cenám „dodržování platné legisla-
tivy zákona o cenách“ v souvislosti 
s obchodní politikou některých 
obchodních řetězců.

• Termín: V nejkratší možné lhůtě.

• Dovozy se podle statistiky neustá-

le zvyšují a v posledních měsících 

se také kontrolní orgány setkávají 

s mnoha porušeními předpisů. Je 

dováženo zboží falšované, pančované 

a nekvalitní. 

7) Navýšení procenta podílu obálky na 
tzv. citlivé komodity z přímých plateb 
ze současných 15 % na 25%. 

• Termín: Co nejrychleji reprodukovat 

tento požadavek, tak aby změna platila 

od střednědobé revize SZP, která je 

naplánována na rok 2017 s platností 

od roku 2018. 

• Navýšením podílu obálky na citlivé ko-

modity bychom umožnili posílení plateb 

nejen pro chov skotu, ale také pro speci-

ální rostlinné komodity (chmel, cukrová 

řepa, ovoce, zelenina, brambory).

8) Schválení novely zákona o spotřební 
dani na úrovni Poslanecké sněmovny 
a Senátu Parlamentu ČR, která zavá-
dí tzv. „zelenou naftu“ do živočišné 
výroby.

DNE 28. DUBNA SE USKUTEČNILO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE MEZI 
HLAVNÍMI BODY SOUSTŘEDILO NA POKRAČUJÍCÍ KRIZI V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ. TA JE ZPŮSOBENA NĚKOLIKA SOUČASNĚ PŮSOBÍCÍMI 
FAKTORY, OD PROHLUBOVÁNÍ DOPADU RUSKÉHO EMBARGA NA DOVOZ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ, PŘES 
UKONČENÍ REŽIMU MLÉČNÝCH KVÓT A SOUVISEJÍCÍ NADVÝROBU MLÉKA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU I VE ZBYTKU SVĚTA, 
PO TLAK OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V NEROVNÉ VERTIKÁLE VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ A ODBYTU KOMODIT A POTRAVIN. 
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SVS LETOS ZATÍM ZJISTILA ZÁVADY U DEVÍTI 
PROCENT KONTROL V MÍSTĚ URČENÍ

• Termín: Co nejrychleji, aby byl dodržen 

původní závazek platnosti a zpětné 

výplaty od 1. ledna 2016.

• Zavedení zelené nafty do živočišné 

výroby bylo Ministerstvem zemědělství 

několikrát zmíněno jako řešení propadu 

cen na trzích s živočišnými komodita-

mi. V případě dalšího otálení hrozí, že 

původní závazek nebude naplněn. 

9) Zavedení úhrady za poskytování 
informací státu od Českomoravské 
společnosti chovatelů ve prospěch 
chovatelů. 

• Termín: Co možná nejrychleji tak, 

aby výplata mohla proběhnout ještě 

v tomto roce.

• Požadujeme, aby se Ministerstvo 

zemědělství touto možností 

ještě zabývalo i s ohledem 

na případnou změnu zákona 

o zemědělství. 

 

10) Zavedení faremních systémů 
u plateb LFA od roku 2018, kde bude 
zohledněna větší újma podnikům 
s vyšším zatížením velkými dobytčí-
mi jednotkami. 

• Termín: Co možná nejrychleji, tak aby 

toto opatření platilo v souvislosti 

s redefi nicí LFA. 

• Podniky s větším zatížením VDJ by v 

souvislosti s redefi nicí LFA měly být při vý-

platě podpor tímto způsobem zvýhodněny.

11) Zveřejnění závazného harmonogra-
mu všech plateb SZIF pro konec 
roku 2016 a začátek roku 2017 tak, 
aby bylo možné optimální 
naplánování fi nančního toku 
v letošním krizovém roce.

• Termín: Co nejdříve pro zbývající platby 

v roce 2016 a do konce roku 2016 pro 

platby v roce 2017.

• Vzhledem k problémům v tomto roce 

požadujeme, aby byl pro příště známý 

závazný harmonogram pro všechny nej-

důležitější platby administrované SZIF.

12) Zpracování porovnání podpor 
do mléka a masa z I. a II. Pilíře 
Společné zemědělské politiky, 
z národních a regionálních dotací 
v ČR a Polsku, Rakousku, Německu, 
Nizozemí, Dánsku a Francii. 

• Termín: 18. srpna 2016 (před jednáním 

představenstva AK ČR na Země Živitelka).

• Tento požadavek jsme uplatňovali již 

dříve a nyní požadujeme, aby v příštích 

měsících bylo porovnání doplněno. 

13) Urychlené zřízení marketingové-
ho fondu při SZIF přednostně pro 
živočišné komodity, nebo posílit 
marketingové aktivity v této oblasti. 

• Termín: Ihned. Předložit návrh 

zákona vládě ještě před jednáním 

představenstva AK ČR na výstavě Země 

živitelka. Účinnost zákona by měla být 

od 1. 1. 2017.

• Tento požadavek prosazujeme 

dlouhodobě. Faktická realizace ovšem 

Ministerstvu zemědělství jde velmi 

pomalu. 

14) Podporu exportu mléčných výrobků 
a mléčných komodit prostřednic-
tvím nástrojů Podpůrného garanční-
ho rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF).

• Termín: Co možná nejrychleji. 

• Rozpočet PGRLF byl v posledních 

několika letech posílen a PGRLF 

hledá nové způsoby jak zemědělce 

podpořit. Podpora exportu by 

mohla být v současné situaci 

vhodným řešení. 

15) Přehodnocení poskytování 
humanitární potravinové 
pomoci třetím zemím tak, aby
bylo maximálně preferováno 
naturální plnění namísto plnění 
fi nančního 

• Termín: Co možná nejrychleji.

• Za situace, kdy je na trhu mléka pře-

bytek, vnímáme toto řešení jako dobrý 

způsob stažení části nabídky 

z trhu za využití kanálů, které jsou již 

nyní k dispozici. 

Úřad AK ČR

Kromě kontrol v místě určení probíhají 

také kontroly, při nichž jsou kont-

rolovány dopravní prostředky pře-

pravující živočišné produkty. Prozatím 

bylo letos provedeno 18 takových 

kontrol. Závada byla zjištěna ve 27 

procentech případů. Kromě jednoho, 

v němž se jednalo o závadu v ozna-

čování potravin, šlo ve všech ostatních 

případech o nesplnění informační 

povinnosti. SVS tímto apeluje na 

příjemce zásilek potravin živočišného 

původu a upozorňuje je, že navzdory 

zkrácení lhůty pro nahlášení ze 48 

hodin na 24 hodin předem, k němuž 

došlo od 1. srpna 2015, nahlašovací 

povinnost stále platí.

V rámci dozoru v oblasti veterinární 

hygieny řešila SVS v dosavadním průbě-

hu roku také několik vážných porušení 

předpisů. Jednalo se například o přítom-

nost nepovolených polyfosfátů 

v kuřecím mase z Polska či přezna-

čování drůbežího masa z téže země za 

české. Ve spolupráci s Policií ČR řešili 

úřední veterinární lékaři také opakovaný 

prodej masa neznámého původu v 

pražské tržnici SAPA či prodej desítek 

tun náhražky vydávané za sýr, navíc 

neznámého původu.

Kontroly v místě určení i mimořádné 

akce jsou důležitou, nicméně z celkové-

ho hlediska kontrol pouze malou částí 

dozoru SVS v oblasti potravin živočišné-

ho původu. SVS dozoruje například více 

než 5 000 podniků, které zpracovávají 

produkty živočišného původu, nebo 

s nimi manipulují, dalších 5 000 maloob-

chodů a v roce 2015 k těmto provozům 

přibyly i provozovny stravovacích služeb, 

kterých SVS ke konci roku zkontrolovala 

téměř 8 000.

V dozorovaných podnicích je, podle 

vyhodnocení míry nebezpečí a rizik, 

naplánován určitý počet kontrol. 

V loňském roce jich bylo provedeno přes 

26 000. Dalších téměř 21 000 kontrol 

bylo mimořádných. Plánovaných akcí, 

při kterých byla zjištěna závada, bylo 

více než 800 (meziročně více než 

dvojnásobné množství). U mimořádných 

a neplánovaných akcí byly závady 

zjištěny v takřka 1 900 případech, což 

bylo zhruba o 400 více než v roce 2014. 

Oproti předchozímu roku tak počet 

nevyhovujících zjištění stoupl 

(u plánovaných kontrol z 1,2 % na 3 % 

a u neplánovaných kontrol ze 4,8 % na 

9 %). Příčinou je z velké části to, že v 

roce 2015 byla snížena frekvence kontrol 

u podniků, které dlouhodobě vykazovaly 

příznivé výsledky. Za pochybení v oblasti 

veterinární hygieny uložila loni SVS cel-

kové pokuty ve výši 22,5 miliónů Kč.

Mgr. Petr Pejchal, tiskový mluvčí SVS

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (SVS) LETOS DOSUD ZJISTILA ZÁVADY U DEVÍTI PROCENT Z VÍCE NEŽ 1 300 KONTROL ZAMĚŘENÝCH 
NA POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ZE ZAHRANIČÍ, PROVEDENÝCH V MÍSTĚ URČENÍ ZÁSILKY. TŘI ČTVRTINY ZÁVAD SE TÝKALY 
PŘÍPADŮ, V NICHŽ DOVOZCE NENAHLÁSIL PŘÍCHOD ZÁSILKY TAK, JAK MU UKLÁDÁ LEGISLATIVA. ZJIŠTĚNY BYLY ALE I ZÁVAŽNĚJŠÍ 
PROHŘEŠKY, JAKO JE KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE ČI PŘÍTOMNOST PATOGENNÍHO MIKROORGANISMU. ÚŘEDNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘI 
NAŘÍDILI LIKVIDACI JEDNÉ TUNY MASA A DO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVENO ZHRUBA 45 TUN 
ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ. CELKOVÉ NAVRŽENÉ POKUTY SE POHYBUJÍ V ŘÁDU STOVEK TISÍC KORUN.
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USNESENÍ XXIV. SNĚMU AGRÁRNÍ 
KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO 
DNE 3. DUBNA 2016 V BRNĚ

Členové Agrární komory České 

republiky obhospodařují téměř 

1,7 milionů hektarů zemědělské 

půdy. Počet členů organizovaných 

prostřednictvím 58 okresních, 

2 regionálních a 12 krajských komor 

je 2 785, zemědělských organizací 

je 2 361. Z toho je 1 190 fyzických 

osob. V počtu členů se neuvádí 

členstvo třiceti jedna členských 

svazů, sdružení a unií, kde se členství 

jednotlivých podnikatelů někdy vzá-

jemně překrývá. Sněmu se zúčastnilo 

114 delegátů všeobecné sněmovny, 

to je 90 % a 49 delegátů sněmovny 

společenstev, to je 90 % z pozvaných 

s hlasem rozhodujícím 

a 44 hostů.

XXIV. sněm Agrární komory 
České republiky:

1. KONSTATUJE, ŽE:
• v roce 2015 se meziročně snížil podni-

katelský důchod o více než 27 %,

• celý podnikatelský důchod a část 

nákladů však kryjí evropské a národní 

dotace, podobně jako v ostatních 

zemích Evropské unie,

• vysoká závislost odvětví na podporách 

přetrvává, 

• nepříznivý, více než desetiletý trend 

zvyšování podílu rostlinné produkce 

nad živočišnou pokračuje i přes veške-

rá přijatá opatření,

• pokračovalo snižování záporného salda 

agrárního zahraničního obchodu. 

Zůstávají však vysoké dovozy pře-

devším vepřového masa, vajec, sýrů, 

ovoce, zeleniny a dalších, zejména 

zpracovaných produktů a převažuje 

vývoz prvotních surovin,

• podařilo se vyjednat další 10% zvýšení 

národního spolufi nancování v Progra-

mu rozvoje venkova z 25 % na 35 %, 

zvýšení objemu národních podpor 

i rozšíření podpor na citlivé komodity 

a posílení rozpočtu PGRLF,

• přetrvává krize zejména v chovu 

dojeného skotu, prasat a drůbeže, kdy 

navržená opatření jsou projednávána 

a realizována příliš pomalu,

• zásadně nesouhlasí s navrhovaným 

rozdělením kompenzací za sucho, 

které je v nesouladu s původním ná-

vrhem. AK ČR vnímá zvýhodnění 

zemědělských subjektů s nižší 

výměrou, zásadně však nesouhlasí 

s poměrným krácením plateb pouze 

pro podniky nad 500 hektarů, současně 

požaduje aplikovat model kompenzací 

pro TTP a kukuřici podle okresů také 

na ostatní plodiny, důsledně trvat na 

plnění minimálního zatížení VDJ 

a zdůvodnění návrhu diferencovaných 

sazeb, které diskriminují podniky 

s vyšší výměrou.

2. ŽÁDÁ:
2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát 
Parlamentu České republiky aby:
• schválily novelu veterinárního zá-

kona tak, aby měl chovatel možnost 

aplikovat sám některá léčiva a mohl 

provádět některé drobné veterinární 

úkony, včetně možnosti zaměstnávání 

veterinárních lékařů,

• schválily novelu zákona o rostlino-

lékařské péči, která zamezí uvádění 

nelegálních přípravků na ochranu 

rostlin na trh, a v současně v navr-

hované změně zákona o zemědělství 

byl zaveden registr ovocných sadů 

tak, aby se nezvýšila administrativní 

náročnost pro pěstitele,

• v souvislosti s projednáváním novely 

zákona o vinohradnictví zvážily zave-

dení licencí na prodej vína, obdobně 

jako je tomu u alkoholu, které by 

systémově obsáhly prakticky celý 

obchod s alkoholem s výjimkou 

lehkých nápojů,

• schválily rozšíření vratky spotřební 

daně z nafty spotřebované v živočišné 

výrobě, tak jak byl schválen vládou ČR.

2.2. Vládu České republiky, aby se za-
bývala konkurenceschopností českého 
zemědělství i potravinářství a zvážila 
snížení daně z přidané hodnoty u po-
travin na úroveň deseti procent.

2.3. ministra zemědělství České 
republiky, aby:
• urychlil realizaci mimořádných opat-

ření k pomoci ohroženým odvětvím, 

zejména produkci mléka, chovu 

prasat, drůbeže a výplatu částečné 

kompenzace důsledků mimořádné-

ho sucha v roce 2015 na ekonomiku 

zemědělských podniků,

• prosazoval koncepční a dlouhodobé 

řešení v odvětví mléka a vepřového 

masa na evropské úrovni, u mléka pře-

devším zvýšením intervenčních cen, 

pro oba sektory požadujeme zavedení 

exportních dotací, naturální plnění 

humanitární potravinové pomoci, 

zavedení okamžitého mimořádného 

odškodnění těchto odvětí pomocí 

mimořádného balíčku z prostředků 

EU nad rámec krizové rezervy, zvýšení 

stropu pro podporu v rámci režimu 

de minimis minimálně na 30 tisíc 

euro, dále trváme na zahájení jednání 

s cílem zrušit embargo na dovoz 

vybraných zemědělských a potravi-

nářských produktů z EU do Ruské 

federace,

• prosadil zintenzivnění meziresortní 

spolupráce dozorových orgánů při na-

plňování podmínek vyhlášky 172/2015 

Sb. o informační povinnosti příjemce 

potravin v místě určení a ohlašovací 

povinnosti u dovozů,

• projednal zapojení pojišťoven do vytvá-

ření fi nančních zdrojů pro Fond těžko 

pojistitelných rizik,

• se zasadil o vytvoření Marketingového 

fondu s adekvátním fi nancováním ze 

strany státu a rozhodující pravomocí 

profesních svazů k využití fi nančních 

prostředků na aktivní komunikaci 

se spotřebiteli o kvalitě tuzemské 

zemědělské produkce (přínosnost 

konzumace českých potravin, kvalita 

speciální rostlinné a lesní produkce),

SNĚM SVOLALO PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY PODLE §13 ODSTAVCE 7 ZÁKONA Č. 301/1992 SB., 
O HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ. KOMORA SDRUŽUJE 
VĚTŠINU PODNIKATELŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ VŠECH FOREM VLASTNICTVÍ A ZPŮSOBŮ PODNIKÁNÍ.

Foto: Jiří Felčárek
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Aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Pokácíme lípy a zrušíme 
louky?
Žluté plochy řepky olejné každoročně 

vzbuzují emoce v řadách odpůrců 

existence této významné hospo-

dářské plodiny, přičemž jedním 

z argumentů odpůrců řepky je teze, že 

je tato plodina významný alergen. To 

souhlasí, až na to, že alergenem může 

být prakticky každá rostlina, včetně 

těch planě rostoucích. Alergické 

reakce tak mohou u některých jedinců 

spustit všechny druhy obilovin, drtivá 

většina trav nebo také náš národní 

strom – lípa. Pokud bychom tak přijali 

systémový antialergenní recept pro 

naši populaci, musíme skončit 

s rostlinnou produkcí, vykácet lípy 

a v podstatě všechny listnaté stromy 

a zrušit všechny naše louky…  

Boj proti obezitě ve vodním 
hospodářství
Konečným výsledkem boje proti obezitě 

by měl být podle všech dietologů hu-

benější a tedy zdravější lidský jedinec. 

Nyní se zdá, že se tato teze přenesla 

i do vodohospodářské oblasti, konkrétně 

na přístup státu, ale i obcí a měst 

k „tenkým“ a „tlustým“ trubkám přivá-

dějících pitnou vodu k obyvatelům země. 

Nejen loňské havárie vodovodních řadů 

přiměly odpovědné činitele ke zvýšení 

tempa obnovy tenkých trubek vedoucích 

vodu do příbytků spotřebitelů, tlusté 

trubky jsou ale zatím v klatbě, možná 

proto, že jsou příliš obézní. Faktem 

je, že až jednou praskne nějaká tlustá 

trubka – vodovodní přivaděč, ocitnou se 

lidé jím zásobovaní bez vody – 

a díky tomu zhubnou. 

Virtuální realita
Z mediálních vystoupení ministra 

zemědělství musí mít našinec nutně 

dojem, že se naši zemědělci topí v 

penězích. Realita je ale o poznání jiná 

– Fond nepojistitelných rizik, o němž 

se léta hovoří a který by mohl pomoci 

v kompenzaci následků sucha, je stále 

Dvě tváře marketingu
„Kulturní Ameriku“ objevilo letos mi-

nisterstvo kultury, které po desítkách 

let zákazu fotografování na našich 

hradech a zámcích dospělo k poznání, 

že návštěvníky pořízené fotografi e 

tvořící osobní „selfíčka“ a součást 

facebookové komunikace mohou 

přispět k propagaci našich kulturních 

státních památek, a tak fotografování 

povolilo. Tak trochu to vypovídá o stále 

existujících rezervách v tuzemském 

pojetí marketingu a (ne)naplňování 

známého rčení „obal prodává“. I když 

pokrokové představitele v přístupu 

k marketingu máme – například 

v osobě ministra zemědělství. Ten 

naopak propaguje vše, vždy a všude – i 

když jde o projekty, které vymyslel 

někdo jiný. Takový projekt „Najdi si 

svého farmáře“ spustil před více než 

deseti let František Němec z Vysočiny, 

stávajícím Farmářským slavnostem v 

podání ministerstva předcházely Sel-

ské slavnosti Asociace soukromého 

zemědělství ČR, Český výrobek uvedla 

do života Potravinářská komora ČR 

a pracovní komise Voda, založená 

jako poradní orgán ministra s cílem 

reagovat na dopady povodní a sucha, 

vznikla za Jurečkova předchůdce 

Miroslava Tomana.

Petr Havel

Foto: Jiří Felčárek

• zvážil pozastavení projednávání novely 

zákona o myslivosti do doby schválení 

koncepce rozvoje myslivosti v ČR. 

Teprve až na základě dosažení celo-

společenského konsensu v této kon-

cepci lze vytvořit dlouhodobě platnou 

právní úpravu myslivosti,

• se zasadil o dokončení prací na genere-

lu vodního hospodářství státu a vypra-

cování adaptačních opatření v zeměděl-

ství a dalších dotčených odvětvích,

• přijal zpřesnění formulace aktivní-

ho zemědělce, včetně prosazení 

vykazování příjmů ze zemědělské 

činnosti, nejlépe v daňovém přiznání 

tak, aby se zjednodušila administrace 

přímých plateb,

• do pravidel 3. kola příjmu žádostí 

o investiční dotace z PRV 2014-2020 

zařadil bodové zvýhodnění pro žadatele 

hospodařící v katastrech vyhodno-

cených na základě multikriteriální 

analýzy jako výrazně ohrožené suchem 

a dále respektoval návrhy předsta-

venstva Agrární komory ČR z 28. 4. 

2016 k nastavení preferenčních 

kritérií PRV,

• v rámci redefi nice LFA usiloval 

o zachování stávajícího rozměru 

LFA oblastí, přijal odstupňovanou 

podporu podle faremních systémů, 

při zohlednění zvýšené nákladovosti 

související se zaměřením a rozsahem 

zemědělských podniků na živočišnou 

výrobu, včetně přehodnocení sou-

časného nastavení degresivity,

• prosadil mimořádná opatření defi -

novaná na mezirezortním kulatém 

stolu pro letošní boj s kůrovcem 

v lesních porostech,

• přijal nové národní dotační programy 

na podporu dobrých životních podmí-

nek paseného skotu a výkrm býků 

a chovu prasat,

• snížil administrativní zátěž země-

dělských podnikatelů při kontrolách 

plnění podmínek Cross compliance, 

DZES ….

• na evropské úrovni prosadil zařazení 

prasat mezi tzv. citlivé komodity, 

a na národní úrovni zastavil propad 

soběstačnosti v komoditě prasata.

AK ČR je připravena k plné součinnosti 

s Parlamentem, vládou a MZe při 

zajištění těchto požadavků.

3. SCHVALUJE:
• Výroční zprávu Agrární komory České 

republiky za rok 2015,

• účetní závěrku za rok 2015 a plán 

příjmů a výdajů na rok 2016,

• zprávu a stanovisko dozorčí rady 

Agrární komory České republiky 

k účetní závěrce za rok 2015.

4. UKLÁDÁ:
4.1. představenstvu Agrární komory 
České republiky 
• řídit činnost komory v souladu 

s usnesením XXIV. sněmu 

a zaměřením činnosti do příštího 

sněmu uvedeného v části 14. výroční 

zprávy za rok 2015,

• připravit novelizaci příspěvkového 

řádu tak, aby bylo dosaženo fi nanční 

nezávislosti komory. Aby členské 

příspěvky kryly běžné provozní 

náklady, je nutné novelizovat 

příspěvkový řád dle návrhů obsažených 

v příloze č. 4 k usnesení. Platnost 

připravované novelizace se očekává 

po schválení Sněmem AK ČR, 

počínaje lednem následujícího 

kalendářního roku.

4.2. krajským, regionálním a okresním 
agrárním komorám a členským spole-
čenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární 

komory České republiky do příštího 

sněmu a usnesení XXIV. sněmu do 

vlastních podmínek,

• napomáhat představenstvu Agrární 

komory České republiky v jeho činnosti 

a aktivně plnit jeho usnesení,

• jednat s poslanci a senátory v jejich 

volebních obvodech o podpoře zájmů 

členstva Agrární komory České republiky, 

koordinovaně s představenstvem AK ČR,

• organizovat seznámení členstva 

s možnostmi podpor v rámci budou-

cích kol Programu rozvoje venkova,

• rozvinout poradenství s pomocí 

pracovníků komor vyškolených 

v podpůrných programech Státního 

zemědělského intervenčního fondu,

• společně s Krajskými územními 

organizacemi Zemědělského svazu 

a příslušnými krajskými samospráva-

mi organizovat kulaté stoly na téma 

střední zemědělské vzdělávání,

• zvýšit zapojení členstva do sítě ev-

ropského zjišťování dat v zemědělství 

FADN s cílem získání reprezentativních 

údajů pro obhajování zájmů členstva 

na národní úrovni i v EU,

• plynule aktualizovat centrální 

 seznam členů a zasílat ho na 

vědomí AK ČR,

• projednat návrhy na zvýšení příspěvků 

pro AK ČR se členskou základnou do 

konce září 2016.

4.3. členské základně:
• zapojit se do sítě ke sledování kli-

matických změn tak, aby se získal 

průzkumný materiál pro nezbytná 

adaptační opatření a k využití pro 

rozhodování přímo v zemědělských 

podnicích,

• uhradit členské příspěvky pro Agrární 

komoru České republiky v souladu 

s příspěvkovým řádem.

4.4. viceprezidentům ve funkci před-
sedů sněmoven v souladu s článkem 
4, odstavec 1 příspěvkového řádu 
rozpracovat členské příspěvky jednot-
livých sněmoven pro Agrární komoru 
České republiky na jednotlivé členské 
organizace.

Úřad AK ČR

jen na papíře, slíbené peníze na stejný 

účel vyplatí resort v plné výši zhruba 

rok po loňském suchu, také platbu za 

ozelenění, což je 30 procent dotací na 

plochu, dostali zemědělci pozdě 

a stejně tak dostanou s výrazným zpož-

děním výplatu agroenvironmentálních 

podpor a platby za ekologický způsob 

hospodaření v rámci Programu rozvoje 

venkova. „Zdroje tu jsou“, ale zatím 

poněkud ve virtuální podobě. Jestli to 

není dáno všeobecnou zálibou pana 

ministra v internetových produktech, 

tedy „virtuální realitě“, kterou již 

ortodoxní vyznavači internetu nedokáží 

od skutečného stavu odlišit.
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PROHLÁŠENÍ, OD DOBY JEHO 
ZVEŘEJNĚNÍ, PODPOŘILA TAKÉ 

ŘADA DALŠÍCH KRAJSKÝCH, 
REGIONÁLNÍCH A OKRESNÍCH 

AGRÁRNÍCH KOMOR.

PROHLÁŠENÍ ZEMĚDĚLCŮ KRAJE VYSOČINA 
K ZACHOVÁNÍ A PODPOŘE PRODUKČNÍHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ V KRAJI

Produkčním zemědělstvím rozumíme 

vyvážený poměr mezi hospodařením 

v oblasti rostlinné a živočišné výroby při 

zachování alespoň stávajícího objemu 

výroby a zvyšování produktivity a renta-

bility v návaznosti na zaměstnanost na 

venkově. Zaměstnanost pak velmi úzce 

souvisí s často prezentovaným rozvojem 

a udržitelností venkova. Produkční ze-

mědělství nepředstavuje jen podnikání, 

ale zejména řádné hospodaření a péči 

o krajinu.

Zemědělci udržovaná krajina přináší 

Vysočině zdravé životní prostředí s vý-

znamným vlivem na schopnost udržovat 

vodu v krajině, a to zejména jako zdroj 

kvalitní pitné vody. Dalším rozhodují-

cím prvkem zemědělství na Vysočině 

je trvalé kvalitní obhospodařování 

půdního fondu tak, že pro další generace 

zemědělská půda zůstává v udržitelném 

stavu včetně zachování její biologické 

úrodnosti. 

Jedním z rozhodujících faktorů pro 

udržení kvality půdní úrodnosti a udržení 

vody v krajině je plánovitý přísun or-

ganické hmoty ze živočišné výroby (hnůj, 

kejda, apod.). Nezbytné strategické 

řešení a oprávněnost požadavku podpory 

produkčního hospodaření v souvislosti 

se zachováním kvalitních zdrojů vody 

v krajině je potom na místě. 

Dramatický propad tržní ceny mléka 

a dlouhodobě nízká tržní cena vepřové-

ho, hovězího a drůbežího masa vyvolává 

oprávněnou, ekonomicky doložitelnou 

nutnost zemědělců Kraje Vysočina 

informovat o závažnosti situace nejen 

představitele vedení Kraje Vysočina, 

ale i členy zastupitelstva Kraje Vysočina 

a další vládní a ústavní činitele. Tržní 

ceny u všech uvedených komodit živo-

čišné výroby jsou pod hranicí výrobních 

nákladů.

Často používaná odpověď některých 

politických představitelů typu „máte do-

tace, sektor zemědělství vykazuje zisk, 

tak co vlastně ještě chcete…“ je sice 

rychlá a výmluvná, ale bohužel chybná 

a neopodstatněná. My, zemědělci na 

Vysočině, jsme si vědomi své zodpo-

vědnosti vůči společnosti, vůči dalším 

generacím a chceme zachovat Vysočinu 

jako produkční zemědělský kraj se 

zaměstnaností na venkově, s kvalitním 

půdním fondem schopným udržet kvalitu 

vody v souvislostech se zdravým život-

ním prostředím.

Pokud však nebude naše současná 

kritická situace řešena pragmaticky, 

strategicky a rázně, dojde i na Vysočině 

k zániku řady chovů hospodářských 

zvířat. Tento stav bude mít nenávratný 

nepříznivý dopad na zaměstnanost 

a osídlení venkova na Vysočině a na 

radikální snížení počtu hospodářských 

zvířat s velmi negativním vlivem na 

úrodnost půdy a její schopnost zadržovat 

vodu v krajině s ohrožením kvality zdrojů 

pitné vody.

Současná situace v zemědělství, 

zejména v živočišné výrobě, nevede 

pak ke zvýšení konkurenceschopnosti 

českého zemědělství a ani k trvalé udrži-

telnosti a rozvoji zemědělství a venkova. 

Tento stav v resortu zemědělství je 

v dílčím rozporu s Koaliční smlouvou 

a Programovým prohlášením vlády ČR 

z 12. února 2014, kde v článku č. 3. 9. 

Ministerstvo zemědělství, je pří-

slib zvýšení konkurenceschopnosti, 

soběstačnosti a další. Naplnění 

dlouhodobé strategické vize rozvoje 

agrárního sektoru je pak vážně ohroženo.

Proto požadujeme podporu při vy-
jednávání v následujících oblastech: 
- okamžitou výplatu greeningových 

podpor a podpor agroenvi opatření pro 

zemědělce za rok 2015;

- okamžitou podporu zemědělské výroby 

za účelem zajištění zaměstnanosti 

a života na venkově; 

- zavedení zelené nafty do živočišné 

výroby a navýšení procentní sazby této 

podpory;

- zavedení početnějších a účinnějších 

kontrol při importu zemědělských ko-

modit a potravinářských výrobků do ČR;

- vymahatelnost novelizovaného zákona 

o významné tržní síle (veterinární 

správa, celní správa, SZPI a další 

kontrolní orgány);

- zavedení národních dotačních titulů 

pro podporu dojeného skotu;

- hledání nových podpor pro chovatele 

s využitím osvědčených modelů 

ve státech EU (podpora producentům 

mléka zajišťujícím produkci 

mléka v Q kvalitě a další v EU 

zavedené podpory);

- zavedení možných daňových úlev 

v oblasti živočišné výroby;

- dlouhodobá strategická vize rozvoje 

agrárního sektoru ČR: na Vysočině 

zachovat a podporovat produkční 

zemědělství pro zachování kvalitního 

půdního fondu ve vazbě na udržení 

vody v krajině pro rozvoj kvalitní pitné 

vody z Vysočiny.

V Jihlavě 1. dubna 2016

Za zúčastněné strany a partnery:

Josef Blažek, předseda Krajské 

agrární komory Kraje Vysočina

Ing. Vít Šimon, PhD., předseda 

Krajské rady Zemědělského svazu ČR 

Kraje Vysočina

NA ZÁKLADĚ VLEKOUCÍ SE REAKCE ZE STRANY PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI POLITIKŮ A STÁTNÍCH ČINITELŮ VÁM PŘEDKLÁDÁME 
AKTUALIZOVANOU VERZI NAŠEHO PROHLÁŠENÍ ZEMĚDĚLCŮ KRAJE VYSOČINA ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2015. LZE KONSTATOVAT, ŽE 
OD TÉ DOBY SE SITUACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ NADÁLE ZHORŠUJE, ZEJMÉNA PROPADEM TRŽNÍCH CEN V PRODUKCI 
MLÉKA A V CHOVU PRASAT. NÁSLEDKEM JSOU PROBLÉMY UDRŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI A ÚROVNĚ MEZD ZAMĚSTNANCŮ 
V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZEJMÉNA PAK V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ, KTERÁ TVOŘÍ NEJVĚTŠÍ PŘIDANOU HODNOTU AGRÁRNÍHO SEKTORU 
V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.

Foto: Jiří Felčárek
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KRIZE MLÉKA DOPADÁ NA VŠECHNY 
– OD VÝROBCŮ PO SPOTŘEBITELE

Nejvíce jsou samozřejmě postiženi země-

dělci. Od ledna 2015 do prosince loňské-

ho roku klesla výkupní cena mléka o více 

než 20 %. Ještě v roce 2015 mlékárny 

nabízely producentům průměrně 7,50 Kč, 

někdy i 8 Kč. Jen za první čtvrtletí tohoto 

roku byl zaznamenán pokles o dalších 

10 % a  výkupní cena mléka se dostává 

pod hranici sedmi korun Náklady na 

výrobu litru mléka ovšem zůstávají stále 

stejné, naopak ještě mírně rostou a 

pohybují se právě kolem 8 Kč za litr.  Při 

této ceně už nelze mluvit o ztrátové výro-

bě pod reálnými náklady, ale o dlouhodo-

bě neudržitelné krizové situaci, jež se 

dotýká i podniků, které za normálních 

okolností patří mezi nadprůměrné. 

Co může za krizi? 
Hlavní příčiny „mléčné krize“ jsou 

známé. Došlo k ukončení režimu 

mléčných kvót, vyhlášení embarga na 

dovoz vybraných zemědělských 

a potravinářských produktů do Ruské 

federace a na světových trzích došlo 

k částečnému oslabení poptávky 

vlivem hospodářských potíží Číny 

a následkem poklesu cen ropy se 

snížila koupěschopnost na Blízkém 

východě. Takto působící synergii něko-

lika negativních vlivů u jiných komodit 

nenajdeme. V případě ukončení reži-

mu mléčných kvót a vyhlášení ruského 

embarga se přitom jedná 

o čistě politická rozhodnutí. 

Běžný občan, který se zemědělstvím ne-

zabývá, a kterého tento sektor národního 

hospodářství nikterak nezajímá, může 

předchozí odstavec rychle zhodno-

tit nějak takto: „když to ekonomicky 

nevychází, tak to nedělejte“, anebo „mně 

nikdo taky dotace nedává a navíc na 

pultech máme všeho dost“. Ostatně na 

první pohled se to tak skutečně může 

zdát. Jenže celé je to mnohem složitější 

a podobným myšlením si zaděláváme 

na mnohem větší problém v budoucnu 

nejen sami sobě, ale především příštím 

generacím. 

Nikomu asi nevadí, že další propad 

tuzemské živočišné výroby (která je 

oproti vyspělým zemím Evropské unie 

na mnohem nižší úrovni) je v rozporu 

s Programovým prohlášením současné 

koaliční vlády a také směřuje proti 

záměrům nedávno schválené 

Strategie Ministerstva zemědělství pro 

vývoj sektoru do roku 2030. Lidé si už 

bohužel zvykli brát podobná prohlášení 

a dokumenty s nadhledem. Nesplněné 

sliby a nerealizované politické programy 

se bohužel v našem státě staly 

„evergreenem“.

Měřítkem by měla být kvalita
Řada lidí bohužel ekonomickou 

výkonnost země a jednotlivých odvětví 

stále poměřuje množstvím akcí 

SOUČASNÁ SITUACE V KOMODITĚ MLÉKO JE MIMOŘÁDNĚ ZÁVAŽNÁ. V EVROPĚ JE TÉMĚŘ 15 MILIARD LITRŮ MLÉKA TAKZVANĚ 
NAVÍC, COŽ JE PŘIBLIŽNĚ PĚTILETÁ PRODUKCE ČESKÉ REPUBLIKY. A ŘADA STÁTŮ BÝVALÉ EU-15 I ZA TÉTO SITUACE 
PRODUKCI NEUSTÁLE ZVYŠUJE – IRSKO O 35 %, BELGIE A HOLANDSKO O 20 %. A TOTO MLÉKO JE POTŘEBA NĚKDE UPLATNIT 
– NEJLÉPE NA TRZÍCH VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ, A TEDY I V ČESKÉ REPUBLICE.

Foto: Jiří Felčárek
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TELATA ČTYŘČATA!

v letácích, nezajímá je, odkud zboží po-

chází ani, jestli je kvalitní. Rozhodující je 

cena. Běžný spotřebitel si neuvědomuje, 

že chovatelé dojného skotu jsou význam-

ným zaměstnavatelem na venkově 

a přispívají také k vytváření pracovních 

míst v navazujících oborech včetně 

potravinářství a maloobchodního prode-

je. Další prázdné kravíny na venkově 

běžnému spotřebiteli víkend na 

chalupě ve vylidněné vesnici vlastně 

nakonec až tak nepokazí. Kompost 

z travního mulče se konec konců čichá 

lépe než hnůj či kejda a k romantické-

mu krásnému životu na obydleném 

venkově s kulisou paseného mléčného 

skotu není problém vycestovat občas do 

Rakouska, Bavorska, Švýcarska 

a podobně.

    

Běžné spotřebitele a tedy všechny 

obyvatele České republiky by ale už 

měla určitě zajímat tzv. potravinová 

soběstačnost naší země. Ano, dnes je 

skutečně možné dovézt téměř cokoli 

odkudkoli. Proč ale základní potraviny 

nedováží hospodářsky vyspělé země EU 

(mezi které by alespoň historicky měla 

patřit i Česká republika) a proč si je 

naopak sami vyrábějí? Proč tyto země 

tak lpějí na svých potravinách a na svých 

zemědělcích? V dnešním světě, který 

charakterizuje nestabilita meteorolo-

gická (změna klimatu, období sucha, 

přívalové deště, povodně, tsunami) 

a nestabilita politická (uprchlické vlny, 

válečné a obchodní konfl ikty, embarga, 

fl uktuace cen fosilních paliv) je zřejmé, 

že se může ze dne na den stát, že tu 

nebude problém s přebytky, ale primární 

bude zajistit domácí trh. 

Mléko cestující po Evropě
Další aspekt, který by měl spotřebitel 

zvážit je ekologie. Stačí si při každém 

nákupu mléčných výrobků zamyslet nad 

tím, odkud zboží, které jsme právě vložili 

do košíku, pochází. Prostou úvahou 

je vůči životnímu prostředí mnohem 

ohleduplnější, když nakupujeme zboží 

tuzemské, které neabsolvovalo výlety 

křížem krážem po Schengenském 

prostoru. Mléčné výrobky z Belgie, 

z Dánska, z Německa či z Polska 

mají zkrátka mnohem větší uhlíkovou 

stopu, o dalších polutantech 

a zatížení už tak přetížené dálniční sítě 

nemluvě.  

Pro naše výrobky hovoří i úroveň 

veterinární a zootechnické péče, která 

je na evropské a světové špičce. Z toho 

vyplývá i jistota produkce kvalitní mléčné 

suroviny z našich chovů. Už jenom naše 

(v porovnání s dalšími oblastmi světa) 

rozumná koncentrace hospodářských 

zvířat zajišťuje lepší kontrolu než 

v zemích, kde je více drobných chovů 

často s vedením bez specializovaného 

vzdělání. Navíc naše veterinární zákony 

jsou nejenom na evropské, ale také na 

světové úrovni. 

Tyto argumenty jednoznačně svědčí pro 

to, aby se lidé, zejména v zájmu svého 

zdraví, ale i budoucích plných pultů 

kvalitních potravin, zabývali tím, jestli 

mléčné výrobky kupují pouze dle hesel v 

letácích, ale také jestli se zajímají 

o to, jestli je nabízené zboží skutečně 

českého původu. 

Informace najde zákazník přímo na 

výrobku v tzv. oválu, ale také například 

na stránkách Ministerstva zeměděl-

ství, Agrární komory České republiky, 

Potravinářské komory České republiky, 

Státní veterinární správy a podobně. 

Stojí nám opravdu vlastní zdraví, či 

vlastní krajina, za ušetřených pár korun, 

když zvolíme potraviny ze zahraničí 

a podporujeme tamní zemědělce, 

zpracovatele a obchodníky?  

Chceme kulturní krajinu
Nejvýraznější argument, který musí 

zajímat každého, i kdyby mléčné výrobky 

nekonzumoval, je ale dopad zeměděl-

ské činnosti a nečinnosti na krajinu. 

Dnes už člověk není spojen s půdou 

tak, jako tomu bylo před sto lety, a proto 

chci zdůraznit nebezpečí, které nám 

všem hrozí. V současnosti v ČR vychází 

zhruba poloviční produkce mléka na 

100 hektarů v porovnání se  sousedním 

Německem, tzn., máme zde také zhruba 

polovinu dojeného skotu na 100 ha. 

Z toho vyplývá, že z naší půdy vypro-

dukujeme podstatně menší přidanou 

hodnotu, ale zejména také to, že do půdy 

vracíme daleko méně organické hmoty 

v podobě statkových hnojiv. Znamená to 

také, že pěstujeme méně pícnin, tedy 

plodin, které mají zlepšující vliv na půdní 

úrodnost a kvalitu půd, jako jsou jetele, 

vojtěšky a trávy, čím je ochuzen osevní 

postup o hodnoty, které do naší půdy 

tradičně patří. 

Už nyní je z výše zmíněných důvodů 

vinou poklesu počtu hospodářských 

zvířat naše krajina na samé hraně 

svých možností. Další snižování stavu 

skotu, které nyní v mléčné krizi hrozí, 

může způsobit nenávratné škody 

na krajině a půdě. Snižování dodávek 

organické hmoty v půdě povede 

k její menší přirozené úrodnosti 

a k nutnosti větších vstupů průmys-

lových hnojiv. Tím pádem dojde 

k ubývání její opravdové hodnoty 

(nikoli její často spekulativní tržní ceny). 

Dále reálně hrozí, že půda bez 

statkových hnojiv a pěstování 

zlepšujících plodin a v případě 

neodborného agrotechnického 

a agronomického vedení bude mnohem 

více náchylná k erozi a bude mít 

daleko menší schopnost poutat vodu. 

To jsou argumenty, které v době 

rostoucích výkyvů klimatu musí 

zajímat všechny obyvatele, kterým není 

lhostejné prostředí, v jakém budou žít 

za pár let oni a v dalších letech jejich 

potomci.

Chceme-li krajinu pestrou, s různými 

plodinami, s půdou zadržující vodu, 

tak do ní musíme adekvátním 

způsobem, to je do živočišné výroby, 

investovat. Stejně se to dělá v okolních 

vyspělých zemích. Investice do chovu 

skotu (nyní především do dojeného), 

je daleko více národohospodářsky 

návratná, než investice do jiných 

způsobů údržby krajiny. V našem 

geografi cky pestrém středoevropském 

prostoru to země národohospodářsky 

prozíravé už dávno vědí.

Pomoci musí i spotřebitelé
Co je tedy nezbytné udělat, aby 

chovatelé dojeného skotu přežili, 

respektive proto, abychom měli 

naši krajinu krásnou, méně 

ohroženou erozí, povodněmi a snížili 

riziko, že se půda znehodnotí? 

Okamžitě musíme zintenzívnit kontrolu 

dovozu potravin, a naši spotřebitelé by 

měli, jakkoliv to zní pateticky a nadne-

seně, zvolit i při nákupu potravin patrio-

tismus, ochranu svého zdraví i život-

ního prostředí, a sáhnout po českých 

potravinách. Zároveň ale není normální, 

aby ceny na pultech supermarketů tak 

křiklavě a dlouhodobě vyvolávaly násle-

dující otázky:

- kde na pultech spotřebitel nachází 

levnější mléčné výrobky o těch třicet 

procent, o co poklesla za poslední rok 

cena mléka u chovatele?

- jak je možné, že na výrobku stejného 

typu jsou různé obchodní přirážky a 

překvapivě naše výrobky tak vycházejí 

dražší? 

Dále je nutné zrychlit a zefektivnit 

kampaň za české zboží opravdu vyro-

bené v České republice a z tuzemských 

surovin. 

To vše jsou základní, nutné a nezbytné 

kroky, které prosazuje nejen Agrární 

komora České republiky, ale které musí 

v zájmu svého přežití prosazovat i všichni 

chovatelé intenzívněji než dosud. Ale co 

chci za těch nás, pár stovek chovatelů, 

co jsme ještě zbyli, zdůraznit, jsou to 

právě výše zmíněné kroky, které musí 

prosazovat všichni obyvatelé. Nejen 

v zájmu zemědělství a živočišné výroby, 

ale zejména v zájmu svého zdraví, své 

krajiny a svých dětí. 

Ing. Leoš Říha

viceprezident Agrární komory ČR 

předseda Regionální agrární komory 

Pardubického kraje

Chovatelé nemusejí vždy takovou 

novinku pouštět do světa. Dřevešští 

ošetřovatelé se velmi rozmýšleli, zda 

osmiletou kravku ještě připouštět nebo 

ne. Dojnice však byla ve výborné kondici 

a bez problémů zabřezla. Veterinář 

avizoval dvojčata. O to větší překvapení 

bylo, když porod pokračoval třetím 

teletem a poté se objevilo ještě jedno. 

Narodili se tak dva kluci a dvě holky. 

A žádní drobečci to rozhodně nebyli. 

Průměrná váha telat při narození se 

pohybuje od 30 do 50 kg. Naše telátka 

měla v průměru 40 kg každé. Osmiletá 

kravka rekordmanka si tímto nelehkým 

porodem zajistila doživotní pobyt na 

Farmě Dřeveš.

Vanda Rektorisová, 

ředitelka OAK Chrudim

NAROZENÍ ČTYŘČAT JE VÝJIMEČNOU UDÁLOSTÍ JAK U LIDÍ, 
TAK U ZVÍŘAT. TENTO ZÁZRAK PŘÍRODY SE PO TŘICETI LETECH 
OBJEVIL V OKRESE CHRUDIM. ALESPOŇ SI TO MYSLÍME. 

Foto: archiv farmy Dřeveš 
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AGRÁRNÍ KOMORA JEDNALA S PREMIÉREM 
A TAKÉ S POSLANCI ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU

Část jednání se soustředila také 

na novelu mysliveckého zákona či 

řešení škod způsobených predátory 

na rybničních soustavách a hledání 

kompromisu u sporných bodů vyplýva-

jících z hospodaření v krajině a z poža-

davků na její ochranu. Například jde 

o rozdílné vnímání škod způsobených 

ohroženými druhy zvířat, jako je bobr 

a kormorán. Jedním ze závěru tedy je, 

že bude předložena novela zákona k ná-

hradám škod způsobených kormoránem 

a výjimek z jeho ochrany. Prezident 

Agrární komory České republiky Ing. 

Miroslav Toman posléze na úvod jednání 

k zemědělství krátce nastínil příčiny 

a projevy současné neustále eskalující 

krize společně s riziky, které reálně hro-

zí v případě, že současná koaliční vláda 

neučiní pro její řešení maximum.

Cena mléka nadále klesá
Situace v zemědělství je přitom podle 

objektivních ukazatelů velmi špatná. 

Cena mléka klesá již více než dvacet 

měsíců. V prvních fázích byla podle 

názoru celé řady zemědělců mléčná 

krize ze strany Ministerstva zemědělství 

podceněna, ačkoli ceny zemědělských 

výrobců patřily v České republice již od 

poloviny roku 2014 k nejnižším v Evrop-

ské unii. Za posledních dvacet měsíců 

tak čeští chovatelé dojeného skotu přišli 

na tržbách o více než devět miliard 

korun. V současné době výkupní cena 

mléka již atakuje hranici šest korun za 

litr a signály ke zlepšení situace stále 

nepřicházejí. 

Na vině jsou především dovozy 
Zpracovatelé mléka mají přitom velmi 

podobné problémy. Realizační cena 

mléka ve výrobcích (například v eidamu) 

se pohybuje kolem 4,70 Kč/l. Způso-

bují to především dovozy silně sub-

vencovaných výrobků, které meziročně 

vzrostly o desítky procent. Často se 

přitom jedná o přebytkovou, nekvalitní 

produkci. Namátkové kontroly odha-

lily například rostlinné tuky v eidamu 

či další způsoby snižování kvality za 

účelem snížení nákladů. Tyto výrobky 

pak z pultů díky agresivní cenové politice 

vytlačují místní kvalitní výrobky, na které 

se ale kladou stejné cenové nároky jako 

na výrobky nekvalitní. K tomu je nutné 

ještě připočítat zadní marže a další 

nekalé praktiky, které jsou obchodními 

řetězci vůči místním dodavatelům uplat-

ňovány. Těm tak nezbývá než své ztráty 

přenášet na prvovýrobce, kterým je tak 

za mléko nabízena nižší výkupní cena.

Situace je neudržitelná
Situace je dlouhodobě neudržitelná. Již 

nyní je závislost sektoru na dotacích 

enormní. Přitom jakékoli podpory slouží 

v podstatě jen ke krytí akutních ztrát 

a peníze končí jinde než v zemědělství. 

Momentálním řešením mohou být 

s přihlédnutím k současným úrokovým 

měrám překlenovací úvěry. Ministerstvo 

zemědělství ostatně také zemědělcům 

doporučuje využít nástrojů Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického 

fondu, ze kterého je možného čerpat do-

taci na splácení úroků, stejně jako dotaci 

na splácení jistiny v režimu de minimis. 

Podle signálů z terénu ovšem začaly 

peněžní ústavy k zemědělcům zamě-

řeným na živočišnou výrobu přistupovat 

s vyšší opatrností a řada chovatelů tak 

nemusí na úvěr dosáhnout. 

Hrozí propouštění a evropské řešení 
selhává
Vzhledem k absenci pozitivních signálů 

o zlepšení situace velmi pravděpodobně 

dojde k naplnění černého scénáře, který 

předpovídal v dubnu minulého roku 

Evropský výbor regionů. Ten ve své 

zprávě o stavu mléčného sektoru 

v Evropě predikoval eskalaci mléčné 

krize, která povede k utlumení výroby 

mléka ve střední a východní Evropě, 

a to zhruba o 50 %. V takovém případě 

může jen v České republice dojít ke 

ztrátě deseti tisíc pracovních míst 

v prvovýrobě a dalších zhruba deseti 

tisíc ve zpracovatelském průmyslu. 

Řešení na úrovni Evropské unie zatím 

připomíná spíše „organizovaný chaos“. 

Spočívá totiž ve vyplácení plošných balíč-

ků bez ohledu na nadprodukci či míru 

subvencí na národní úrovni. Výsledkem 

je tak souboj národních rozpočtů, ze kte-

rého především ekonomicky slabší země 

„osmadvacítky“ vycházejí jako poražené. 

Již nyní se přitom uvažuje o znovuzave-

dení kvót, které se však pravděpodobně 

přizpůsobí nové realitě. To znamená, že 

Česká republika bude například v roce 

2018 určena taková kvóta, která odpoví-

dá produkci 200 tisíc dojnic, nikoli téměř 

dvojnásobku.  

Zvláštní bod na jednání vlády
Členské země Evropské unie již reagují 

po svém. Německo připravuje přímou 

podporu 100 miliónů eur a dalších 

zhruba 40 miliard eur ve formě daňových 

úlev. Slevy na sociálním a zdravotním 

pojištěním připravila Francie nebo 

sousední Polsko. Pokud nedojde k pře-

hodnocení situace také v České republi-

ce, může mléko čekat podobný osud jako 

vepřové maso, tedy pokles produkce 

a soběstačnosti spojený s masovým 

propouštěním. Předseda vlády Bohuslav 

Sobotka krizovou situaci v sektoru 

vnímá a je připraven všemi dostupný-

mi prostředky přispět k jejímu řešení. 

Konkrétní opatření budou představena 

po projednání zvláštního bodu jednání 

vlády, které se uskutečnilo po uzávěrce 

tohoto čísla, dne 8. června 2016.

Z jednání s poslanci Zemědělského 
výboru Poslanecké sněmovny
Na projednání totožné problematiky 

a možností řešení se hned následující 

den, tedy 2. června, na podnět Agrární 

komory ČR sešel také Zemědělský výbor 

PSP. Primárně bylo vyhodnoceno stávají-

cí dění v zemědělském a potravinářském 

sektoru a možnosti rychlých i dlouhodo-

bých opatření ze strany státu. Mezi ně 

patří jednak intenzivní a cílené kontroly 

dozorových orgánů, ale také možnosti 

kontrol ministerstva fi nancí na ceny 

v řetězcích, diskutována byla záležitost 

nastavení minimální ceny. Shoda byla 

v záměru použít pro další fi nanční 

pomoc již nastavené a notifi kované 

programy a v rámci diskuze se řešil také 

záměr zahrnout do požadavků zeměděl-

ců problematiku daňových úlev.

Jan Doležal, Agrární komora ČR

VE STŘEDU 1. ČERVNA 2016 SE USKUTEČNILO JEDNÁNÍ VEDENÍ AGRÁRNÍ KOMORY ČR S PŘEDSEDOU VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
MGR. BOHUSLAVEM SOBOTKOU. MEZI HLAVNÍ TÉMATA PATŘILA PŘEDEVŠÍM POKRAČUJÍCÍ KRIZE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ A DOSAVADNÍ 
PRŮBĚH VEGETAČNÍ SEZÓNY S OHLEDEM NA EXTRÉMNÍ PROJEVY POČASÍ. 

Foto: Bohumil Pácl
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Foto: shutterstock.com

DOČKÁME SE SNÍŽENÍ DPH NA POTRAVINY? 
PODLE MINISTERSTVA FINANCÍ PROZATÍM NE

Současně se v posledních letech daří 

národnímu hospodářství, což dokazuje 

meziroční nárůst HDP, a zlepšení kon-

dice národního hospodářství se již dnes 

projevuje infl ačním tlakem, tedy lze 

očekávat také zdražení potravin. Snížení 

současné 15% sazby na potraviny by 

přineslo větší konkurenceschopnost 

a uvítali by jej i všichni spotřebitelé.  

Otázkou zůstává jak toto rozhodnutí 

provést. V posledních měsících se 

objevilo několik návrhů včetně snížení 

DPH u piva a restauračních pokrmů, 

čímž by provozovatelé pohostinství měli 

být alespoň částečně kompenzováni za 

povinnost nakoupit registrační poklad-

ny k elektronické evidenci tržeb. Další 

návrhy pak potraviny různým způsobem 

rozdělovaly na základní (chléb, vejce, 

maso, mléko), což by mělo pomoci právě 

nízkopříjmovým skupinám obyvatel 

a zdravé (zelenina, mléčné výrobky), 

jež měly podpořit zlepšení stravovacích 

návyků obyvatel České republiky, a tím 

tak ulevit fi nancování zdravotnictví. 

Ostatní potraviny by si pak ponechaly 

stávající sazbu s tím, že by pro některé 

skupiny, např. nezdravé potraviny 

s vysokým obsahem tuků, cukrů nebo 

soli by existovala dokonce ještě další 

zvýšená sazba DPH s ohledem na jejich 

negativní dopad na zdraví konzumentů, 

a tím pádem zvýšené náklady na jejich 

případné léčení. 

Agrární komora ČR společně s Potravi-

nářskou komorou ČR toto dělení odmí-

tají a navrhují jednotnou sníženou sazbu 

na všechny potraviny bez rozdílu. Jedině 

tak je totiž možné vyhnout se hrozícím 

nejasnostem a případným podvodům, 

ke kterým by v případě vytváření výjimek 

mohlo docházet. Podobně to ostatně 

funguje v sousedních zemích, kde exis-

tuje jednotná snížená sazba na všechny 

druhy potravin bez rozdílu a bez výjimek. 

V Německu, kam směřuje velká část 

nákupních turistů z České republiky, 

činí DPH na potraviny pouhých 7 %, 

v Rakousku je to potom 10 %.    

S ohledem na tuto skutečnost také XXIV. 

sněm Agrární komory České republiky, 

který se uskutečnil 3. dubna 2016 v 

Brně, požadoval po české vládě, aby se 

zasadila o snížení daně z přidané hodno-

ty u potravin na úroveň 10 % s platností 

od roku 2017. 

Na tento požadavek dopisem reagoval v 

polovině května Jan Gregor, náměstek 

ministra fi nancí pověřený řízením sekce 

veřejných rozpočtů. Jím tlumočené 

stanovisko Ministerstva fi nancí je z hle-

diska snížení DPH na potraviny již k roku 

2017 nesouhlasné z těchto důvodů:

• Ministerstvo fi nancí podpořilo sektor 

zemědělství schválením novely zákona 

o spotřebních daních (zelená nafta pro 

živočišnou výrobu), která byla předána 

k projednání Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky. 

• V plánu je návrat k dvěma sazbám 

DPH se záměrem zaměřit nižší 

sazbu pro potraviny, a to ve výši 

10 %. Nejprve je však třeba vyhodnotit 

účinnost opatření, která měla omezit 

daňové podvody, tedy kontrolního hlá-

šení a elektronické evidence tržeb. 

• Je třeba provést analýzu nákla-

dů (ztrát) státního rozpočtu. Tímto 

krokem se odhaduje propad příjmu 

státního rozpočtu o 12 miliard korun 

ročně. Jedná se o sdílený příjem, proto 

by rozhodnutí ovlivnilo také rozpočty 

měst a obcí. 

• Zvyšují se dovozy potravin, snížená 

sazba by platila také pro potraviny 

dovezené, tudíž by snížení nezvýšilo 

konkurenceschopnost domácí pro-

dukce. 

• Vláda v maximální možné míře 

uspokojuje požadavky sektoru na 

dodatečné fi nancování. 

K výše zmíněným argumentům je třeba 

poznamenat následující. Zelená nafta 

pro živočišnou výrobu představuje podle 

MZe pro státní rozpočet výdaj 385 milió-

nů korun s tím, že je koncipována jako 

jeden z nástrojů řešení současné krize 

v živočišné výrobě a jde o rozhodně nižší 

výdaj než požadavky na řešení sociálních 

dávek a případnou rekvalifi kaci lidí, kteří 

přijdou o zaměstnání díky omezování 

stavů zvířat. Snížení DPH na potraviny by 

naopak mělo být spuštěno jako částečná 

kompenzace zavedení elektronické 

evidence tržeb a kontrolního hlášení, 

které jako takové komplikují podni-

katelské prostředí v České republice 

především u menších a středních podni-

katelů. Pokud se jedná o ztráty státního 

rozpočtu, k nim dochází také z důvodu 

omezené či odkládané spotřeby potravin 

a především v důsledku nákupní turis-

tiky, kde naopak DPH skončí v rukou 

cizího státu.  Zvýšený dovoz potravin do 

České republiky je důsledkem obchodní 

politiky nákupních řetězců, opírající se 

o jejich agresivní chování i cenovou 

politiku a právě i řešením tohoto 

problému by se mělo Ministerstvo 

fi nancí zabývat. Ze strany zemědělců 

a zpracovatelů tak snížení DPH 

u potravin zůstává jako zásadní priorita 

a požadavek zasluhující řešení.

Úřad AK ČR

SOUČASNÁ KOALIČNÍ VLÁDA NĚKOLIKRÁT DEKLAROVALA ÚMYSL SNÍŽIT DPH NA POTRAVINY A DOST MOŽNÁ BY TAK RÁDA 
UČINILA JEŠTĚ PŘED KONCEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ. SOUČASNÝ SYSTÉM TŘÍ SAZEB DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY JE NEJEN 
PONĚKUD NEPŘEHLEDNÝ, ALE ZÁROVEŇ S SEBOU NESE NĚKOLIK NEGATIV, KTERÁ SE PROJEVUJÍ MENŠÍ DOSTUPNOSTÍ 
POTRAVIN PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATELSTVA A TAKÉ TZV. NÁKUPNÍ TURISTIKOU, KTERÁ KVETE PŘEDEVŠÍM 
V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH, KDE JE ZCELA BĚŽNÉ VELKÉ RODINNÉ NÁKUPY PROVÁDĚT TŘEBA V NĚMECKU. 

„PRAVÁ ČESKÁ ZABIJAČKA“ NEMÁ BÝT Z DOVOZU, 
POTVRDIL SOUD A ULOŽIL LIDLU POKUTU

Opačný náhled by znamenal rezignaci 

na samu podstatu ochrany spotřebite-

le, rozhodl NSS. Výsledek ČTK sdělila 

mluvčí soudu Sylva Dostálová. Inspektoři 

zjistili, že Lidl v roce 2012 v západočes-

kém Ostrově prodával zabijačkové pokr-

my vyrobené v Německu. Na regálových 

etiketách a visačkách však zboží propa-

goval jako pravou českou zabijačku, 

což spotřebitelé podle NSS nejspíš brali 

v potaz při nákupním rozhodování.

„Nelze přitom přehlédnout, že 

dominantní zdroj informací z pohledu 

spotřebitele představovaly právě a jen 

regálové štítky a visačky s nápisem 

‚Pravá česká zabijačka‘, které ve spojení 

s absencí výslovného označení místa 

původu kontrolovaných potravin 

působily klamavě a uváděly spotřebitele 

v omyl,“ stojí v rozsudku NSS.

Lidl v minulosti argumentoval tím, 

že průměrný spotřebitel chápe dané 

označení jako tematickou marketingo-

vou akci, která nabízí výrobky typické pro 

zabijačku, a neočekává, že všechno je 

skutečně vyrobeno v Česku. Připodobnil 

to k akcím typu Americký týden nebo Vše 

pro váš pravý romantický italský večer, 

kdy všechny nabízené potraviny - třeba 

hamburgery - také nepocházejí přímo 

ze Spojených států, respektive z Itálie. 

S argumentem však Lidl nepochodil 

ani u Krajského soudu v Plzni, ani

u Nejvyššího správního soudu.

ČTK

ZA MARKETINGOVOU NABÍDKOU PRAVÉ ČESKÉ ZABIJAČKY SE NEMÁ SKRÝVAT ZBOŽÍ Z DOVOZU. NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD 
(NSS) POTVRDIL POKUTU 300 000 KORUN, KTEROU ZA KLAMÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ULOŽILA STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ 
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ŘETĚZCI LIDL.
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POLSKO VYSTAVILO 
PŘEKÁŽKY PRODEJI PŮDY
Nový polský zákon o nabývání vlastnictví 

zemědělské půdy vzbudil v sousedním 

Polsku smíšené ohlasy. Na jedné straně 

si od zákonu místní zemědělci slibují 

zastavení růstu cen zemědělských 

pozemků a ochranu před spekulativním 

kapitálem, na straně druhé zákon 

rozpoutal společenskou debatu 

a začínají se jím zabývat některé orgány 

dozorující nad dodržováním práv včetně 

Evropské komise. 

Zákon vstoupil v platnost 30. dubna tohoto 

roku a schválen byl právě proto, aby byl 

ztížen přístup cizinců k nákupu polské 

zemědělské půdy. Když Polsko 1. května 

2004 vstupovalo do EU, začala zároveň 

platit šestnáctiletá výjimka na nákup ze-

mědělské půdy cizími státními příslušníky 

(pozn. překladu – v ČR moratorium na 

nákup půdy cizinci platilo do roku 2012). 

Tehdejší polská vláda pod vedením Lez-

ska Millera se obávala přívalu zahraniční-

ho kapitálu, především ze sousedního 

Německa, jehož zemědělci a nejen oni 

viděli v nákupu polské zemědělské půdy 

dobrou investiční příležitost. Podobná 

obava však přetrvává do dnešních dní.

„Zemědělská půda je národním bohat-

ství, měli by ji obhospodařovat Poláci, 

polští zemědělci a polské rodiny“, řekl 

Krystztof Jurgiel, polský ministr země-

dělství v nedávném rozhovoru, který 

poskytl Polskému rozhlasu. Problémem 

pro Varšavu byl při přípravě legislativy 

fakt, že pravidla Evropské unie explicitně 

zakazují diskriminaci na základě státní 

příslušnosti. Z tohoto důvodů musela být 

do zákona vepsána velmi přísná ome-

zení, která v konečném důsledku ztěžují 

nákup půdy nejen cizincům, 

ale také většině Poláků. 

Zákon se netýká státních 
a náboženských institucí 
Nový zákon uvaluje moratorium na 

veškerý prodej státní půdy Polským po-

zemkovým úřadem v příštích pěti letech 

a navíc zavádí velmi restriktivní omezení 

týkající se prodeje půdy nestátní. 

Od 30. dubna budou moci zemědělské 

pozemky nakupovat pouze osoby 

s odpovídající oborovou kvalifi kací, 

a které zároveň v dané lokalitě žijí nej-

méně deset let a zavážou se k tomu, že 

dalších deset let od koupě pozemku 

budou na tomto pozemku zemědělsky 

NOVÝ POZEMKOVÝ ZÁKON, KTERÝ PLATÍ OD 30. DUBNA TOHOTO ROKU TÉMĚŘ ZNEMOŽŇUJE CIZINCŮM NAKUPOVAT V POLSKU 
ZEMĚDĚLSKOU PŮDU. OMEZENÍ VŠAK PLATÍ TAKÉ PRO TAMNÍ OBČANY. 

Foto: Jiří Felčárek
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hospodařit. Maximální velikost hospo-

dářství zákon omezuje na 300 hekta-

rů. Nad tento limit není možné další 

pozemky nakupovat. Polský pozemkový 

úřad bude nad prodeji dozorovat a může 

v případě nejasností zasáhnout a půdu 

koupit za cenu, kterou sám určí. Jediní 

vlastníci, kterých se nový zákon netýká, 

jsou státní a náboženské instituce. Pol-

ská pravicová vláda se rozhodla církve 

a především v Polsku velmi vlivnou 

církev římskokatolickou tímto způsobem 

kompenzovat za ztráty, které utrpěla 

během 45 let komunistické vlády.

Cena půdy se zvýšila od vstupu do EU 
šestinásobně
Současná polská vláda upozorňuje na to, 

že nějaká forma regulace vlastnických 

vztahů a především jejich nabývání k 

zemědělským pozemkům existuje v 

mnoha dalších evropských zemích. 

„Cílem zákona je zachovat stávající struk-

turu polského zemědělství, ve kterém 

v současné době převládají především 

menší hospodářství“, řekl Piot Stefaniuk, 

analytik think-tanku Polityka Insight. 

I přes výjimku, kterou si Polsko při vstu-

pu do EU vyjednalo, se zemědělská půda 

v posledních letech ukazuje jako solidní 

investice, která přitahuje nejen zeměděl-

ce, ale také spekulanty. Průměrná cena 

za jeden hektar se podle polského 

statistického úřadu vyšplhala z 6 634 

zlotých (při dnešním kurzu asi 

41 000 Kč) v roce 2004 na dnešních téměř 

40 000 zlotých (248 000 Kč) za hektar. 

Zákon nebude možné snadno obcházet

Ačkoli si cizinci na základě výše zmíněné 

výjimky nemohli kupovat polskou země-

dělskou půdu, mohli si pořídit zvláštní 

povolení od ministerstva vnitra, které 

ho také poměrně často vydávalo. Cizinci 

mohli také půdu nakupovat prostřednic-

tvím místních partnerů anebo založením 

právnické osoby se sídlem na území 

Polské republiky. Podle oslovených 

právníků nový zákon podobnými způsoby 

obcházet nelze.

Zákon vadí větším podnikům, menší ho 
podporují
Některé společnosti a úspěšní lokální 

zemědělci se v Polsku postupem času 

proměnili ve velké podniky. Polsko se 

navíc stalo jedním z největších výrobců 

potravin v Evropské unii, v roce 2015 

Poláci vyprodukovali potraviny v hodnotě 

26,3 miliard euro (710 miliard korun), 

což představuje 7,7% nárůst oproti roku 

2014 a 500% nárůst oproti roku 2004. 

Ale zatímco část polských zemědělců 

zbohatla, většina farem je stále relativně 

malá a chudá. Průměrná velikost země-

dělského podniku v Polsku se pohybuje 

kolem 10,5 ha (pozn. překladu, v ČR je to 

89 ha). Hlavně u menších zemědělců má 

pak nový zákon podporu. Podle někte-

rých pozorovatelů, ale zákon v některých 

ohledech zachází až příliš daleko. 

Adam Bodnar, polský veřejný ochránce 

práv, se již dříve vyjádřil k jednomu 

z prvních návrhů zákona s tím, že podle 

něj přiznává příliš mnoho pravomocí 

Polskému pozemkovému fondu. „Návrh 

zákona předpokládá využití institutu, 

který se v mnohém podobá vyvlastnění,“ 

řekl Bodnar listu Dziennik Gazeta Praw-

na s tím, že tento institut by neměl být 

státem zneužíván, a také že využití záko-

na jako obrany proti spekulacím podle 

něj není „optimálním způsobem řešení 

problému“. Proti zákonu protestovali 

také hlavní polské parlamentní opoziční 

strany a Helsinská nadace pro lidská 

práva, podle které zákon „dost možná 

porušuje ústavu“. 

Připravuje se ústavní žaloba
Bodnar a opozice připravují žalobu 

k Polskému ústavnímu tribunálu. 

Nejvyšší polský ústavní soud však 

v současné době zužuje konfl ikt 

s vládou, která odmítá uznávat jeho 

rozsudky. Na nový polský zákon 

o nabývání vlastnictví k zemědělským 

pozemkům si plánuje posvítit také Bru-

sel. „ Musíme vyhodnotit, zda je zákon 

v rozporu s komunitárním právem 

a v případě nutnosti budeme kontaktovat 

polské úřady“ řekl k zákonu mluvčí 

Evropské komise Margaritis Schinas. 

Komise už také prověřuje podobnou 

legislativu v oblasti pozemkového práva 

v Bulharsku, Maďarsku, Litvě a na Slo-

vensku, protože podle vyjádření Evrop-

ské komise tyto zákony „ nepřiměřeným 

způsobem omezují volný pohyb kapitálů 

nebo jsou diskriminační vůči občanům 

Evropské unie“. Existují také obavy, 

že s nabytím účinnosti zákona dojde 

v Polsku k propadu cen zemědělských 

pozemků, což by mohlo pro některé 

zemědělce, kteří půdou ručí své úvěry, 

představovat problém. Zásadní změna 

hodnoty zemědělských pozemků by 

mohla donutit banky k tomu, aby poža-

dovaly dřívější splacení úvěrů nebo jinou 

formu ručení. 

Politická otázka
Zákon má také politický rozměr. Několik 

desetiletí byla nejsilnější politickou 

stranou na venkově PSL (Polská lidová 

strana) také známá jako Rolnická 

strana, toto neideologické uskupení 

mělo jako hlavní cíl zajištění pracovních 

příležitostí na venkově. Strana byla 

součástí předchozí vládnoucí koalice, ale 

po vítězství PiS se ocitla v opozici. Nová 

vláda vedená stranou Právo a sprave-

dlnost (PiS) dlouhodobě s PSL soupeří 

o hlasy venkovská obyvatelstva a nový 

zákon uděluje poměrně velké pravomoci 

úředníkům, které do funkce jmenuje 

právě PiS. Je to útok na PSL, říká Stefa-

niuk. „PiS počítá s tím, že PSL podporují 

majitelé velkých zemědělských podniků, 

které nový zákon poškodí, čímž dojde 

i k oslabení PSL.“

Pohled Agrární komory ČR
Pokud odhlédneme od polské vnitropoli-

tické debaty a prozatímní vyčkávací pozi-

ce Evropské komise, faktem zůstává, že 

ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky zůstává 

Česká republika posledním státem, kde 

podobný zákon nezačal platit. Přitom to 

rozhodně není tím, že by snad tuzem-

ský trh s půdou byl v něčem výjimečný. 

Stejně jako v dalších zemích „Visegrádu“ 

i zde existují kapitálově silné skupiny ze 

zahraničí a neméně odhodlané subjekty 

domácí provenience s propracovaným 

systémem vyhledávání a klamání 

vlastníků, které některá média dokonce 

v připodobnění podvodných prodavačů 

hrnců, dek a vysavačů nazývají „šmejdy“.  

Cena zemědělských pozemků zde za 

posledních deset let stejně jako v Polsku 

několikanásobně vzrostla, výjimkou není 

prodejní cena čtyři sta tisíc za hektar 

zemědělské půdy a nájmy sahající 

k deseti tisícům korun ročně. Podobně 

jako v Polsku, Slovensku i Maďarsku se 

i zde dá v souvislosti s přijetím podobné-

ho zákona očekávat poměrně živá 

společenská debata, která může vyústit 

v žalobu k Ústavnímu soudu, ale podle 

našeho názoru, který potvrdil také na za-

čátku dubna Sněm Agrární komory ČR, 

není v současné situaci možné nečinně 

přihlížet a hledat výmluvy. Stejně by se 

k problému měli postavit také záko-

nodárci a moc výkonná, ať už se bude 

jednat o labutí píseň současné vládní 

garnitury, nebo jeden z prvních kroků 

vlády, která vyjde z voleb v roce 2017. 

Skutečně není na co čekat. 

Zákon by přitom podle Agrární komory 

ČR měl obsahovat pouze dva jednoduché 

principy, informační povinnost majitele 

informovat o záměru prodeje pozemku 

a předkupní právo pro současného 

uživatele. Ten se potom rozhodne, zda 

je pro něj nabídka dostatečně lukrativní, 

nebo ne. V opačném případě může 

prodat, komu uzná za vhodné. 

V žádném případě se nejedná o jakoukoli 

formu vyvlastnění ani jiné omezování 

vlastnických práv. Již schválené zákony 

v Maďarsku, Polsku a na Slovensku, 

ale také legislativa platná v dalších 

členských zemí EU 15 je v mnoha ohle-

dech daleko restriktivnější.

  

Jan Cienski, Politico.eu 

překlad a doplnění, Jan Doležal, 

Agrární komora ČR

Foto: Jiří Felčárek
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ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 
OPĚT ROSTE

Údaje o trhu biopotravin jsou v ČR 

dostupné od roku 2005. Od té doby BIO 

trh zaznamenal jak enormní nárůst

v letech 2005-2008, tak stagnaci 

v letech 2009-2010, způsobenou zejmé-

na snížením poptávky ze strany zákazní-

ků, kteří se v důsledku ekonomické krize 

vrátili k nákupu konvenčních potravin. 

Opětovné oživení zájmu o biopotraviny 

přišlo v roce 2011. Poslední zveřejněná 

data za rok 2014 uvádějí, že celkový 

obrat biopotravin realizovaný českými 

výrobci a distributory dosáhl téměř 3,2 

mld. Kč (včetně vývozu). V České repub-

lice utratili spotřebitelé za biopotraviny 

2,02 mld. Kč, což představuje meziroční 

růst 3,9 %. Znamená to, že oproti roku 

2005 vzrostl trh téměř čtyřnásobně. 

V průměru tak každý obyvatel České 

republiky utratil za certifi kované biopo-

traviny 191 Kč. Podíl biopotravin na cel-

kové spotřebě potravin a nápojů je stále 

nižší než jedno procento a činí 0,72 % (viz 

tabulka).  Ačkoliv trh s biopotravinami 

v České republice není velký - utratíme 

v průměru za biopotraviny jen 7 EUR, 

musíme si přiznat, že tento stav je 

obdobný i v ostatních nových členských 

zemích (viz graf). Výjimkou je Slovinsko, 

Chorvatsko a Estonsko. A právě poslední 

dvě jmenované země nám doslova utíka-

jí, přitom spotřeba biopotravin zde byla 

ještě v roce 2009 srovnatelná s ČR. 

Podobně tyto tři země dosahují nejvyšší 

podíl biopotravin na celkové spotře-

bě potravin a nápojů v rámci EU-13 

(Chorvatsko 2,2 %, Slovinsko 1,8 % 

a Estonsko 1,6 %). V rámci celé Evropy 

dosahuje tento podíl okolo 1 %. Ve větši-

ně zemí platí, že za nákupem biopotravin 

stojí malá skupina spotřebitelů, proto 

je snahou nejen rozšiřovat bioprodukci, 

ale zejména zvyšovat spotřebitelskou 

poptávku po biopotravinách.

Celkový obrat výroby biopotravin dosáhl 

v roce 2014 ve velkoobchodních cenách 

2,2 mld. Kč, resp. dvou miliard korun po 

započtení pouze výrobní činnosti 

u „mix“ subjektů, pod kterými rozumí-

me společnosti realizující jak distribuci 

biopotravin jiných dodavatelů, tak sou-

běžně výrobu vlastních biopotravin. Po-

zoruhodný je meziroční nárůst. Od roku 

2010 se obrat v průměru každoročně 

zvyšuje o 22 %. Třetina bioprodukce jde 

na export. Výrobci vyvezli biopotraviny za 

přibližně 663 mil. Kč. Na domácím trhu 

se zobchodovalo zboží za 1,4 mld. Kč. Na 

českém trhu využívali výrobci k prodeji 

biopotravin nejčastěji maloobchodní 

řetězce (31 %), prodejny zdravé výživy 

(26 %) a velkoobchody (14 %).

„Je patrné, že do výroby biopotravin se 

pouští nejen „bio specialisté“, ale také 

střední a velké potravinářské fi rmy,“ 

uvádí Ing. Jana Peterková, která zpra-

covává analýzu trhu biopotravin v rámci 

ÚZEI. Z průzkumu ÚZEI mezi výrobci 

vyplývá, že u třetiny aktivních výrobců se 

biopotraviny podílí na jejich celkovém 

obratu méně než 5 %. Další třetina 

výrobců je zcela opačného charakteru. 

Výroba biopotravin u nich představuje 

hlavní zdroj podnikání (více než 90% po-

díl na jejich celkovém obratu). Skupina 

podniků, které se úzce specializují na 

výrobu biopotravin, stále roste. Je třeba 

zmínit, že v České republice je význam-

ná část výroby biopotravin vázána na 

poměrně úzkou skupinu výrobců. Pouze 

21 největších výrobců realizuje téměř tři 

čtvrtiny výroby biopotravin. Naopak dvě 

třetiny výrobců nemá za bio obrat vyšší 

než 2 mil. Kč. Seznam fi rem v oboru, 

jejichž obrat přesahuje 20 mil. Kč, se 

postupně rozšiřuje, ale řada z nich je 

orientována na export.

Daří se výrobě, ale i obchodu
Celkový obrat registrovaných distribu-

torů dosáhl v roce 2014 ve velkoob-

chodních cenách 698 mil. Kč, resp. 878 

mil. Kč po započtení distribuční činnosti 

u „mix“ subjektů. Od roku 2010 to před-

stavuje v průměru každoroční nárůst 

9 %. Distributoři dovezli ze zahraničí 

biopotraviny za zhruba 555 mil. Kč 

(tj. 63 % jejich celkového obratu prodeje 

a jde o hodnotu srovnatelnou s před-

chozími roky). Hlavním odbytištěm pro 

distributory je přirozeně český trh, avšak 

každoročně narůstá význam exportu. 

V roce 2014 uplatnili distributoři na 

českém trhu méně než polovinu objemu 

jimi distribuovaných biopotravin v cel-

kové hodnotě 373 mil. Kč. Pro srovnání 

v letech 2010-2011 na domácím trhu 

zůstalo ¾ jejich obratu v hodnotě okolo 

450 mil. Kč. K prodeji biopotravin na 

českém trhu distributoři nejčastěji vyu-

žívají maloobchodní řetězce (31 %), další 

výrobce biopotravin (13 %) a prodejny 

zdravé výživy (10 %). Poprvé mířilo více 

biopotravin za hranice, a to v celkové 

hodnotě 505 mil. Kč . 

Dovoz a vývoz biopotravin
Objem dovozu fi nálních biopotravin 

je odhadován v roce 2014 ve velkoob-

chodních cenách na 555 mil. Kč. 

Z tohoto dovezeného objemu je však 

40 % biopotravin dále reexportováno 

a na českém trhu nakonec zůstává 60 % 

dovezeného zboží v hodnotě cca 434 

mil. Kč při uvažované průměrné 30% 

obchodní marži. V tomto objemu není 

zahrnut dovoz biopotravin samotný-

mi maloobchodními či drogistickými 

řetězci, který činil dalších 421 mil. Kč. 

Celková hodnota dovezených biopotravin 

na českém trhu v roce 2014 je odhadová-

na na 856 mil. Kč, což představuje 49% 

podíl na maloobchodním obratu. 

Na dovozu biopotravin se nejvíce 

podílí kategorie „Ostatní zpracované 

potraviny“. V rámci ní jde zejména 

o téměř 100% dovoz dětských výživ, 

z 80-90 % dovoz u koření; kávy a čajů; 

cukru a medu a zhruba 70 % dovozu 

u čokolády, kakaa a cukrovinek. Mimo 

suroviny, které nejsou v ČR dostupné, se 

však dováží např. luskoviny a olejniny; 

oleje jsou vesměs z dovozu; mlýnské 

výrobky (obilniny i zpracované mouky 

a pekařské směsi – odhadem 20 % ob-

ratu) i pekařské výrobky včetně těstovin 

(odhadem až 50 % obratu). Z dovozu 

k nám přichází podstatná část bio ovoce 

a zeleniny, která je v ČR pouze balena 

do spotřebitelského balení a v podstatě 

90 % prodaného objemu pochází 

z dovozu. Významný dovoz (odhadem až 

70 % obratu) přetrvává také u nápojů, 

a to jak ovocných či zeleninových džusů, 

tak nealkoholických ochucených vod. 

Každoročně roste také objem vývozu. 

DÍKY ROSTOUCÍMU ZÁJMU O BIOPOTRAVINY SE ZVÝŠIL JEJICH CELKOVÝ OBRAT NA 3,2 MILIARDY KORUN. V ČESKÉ 
REPUBLICE UTRATILI SPOTŘEBITELÉ ZA BIOPOTRAVINY PŘES DVĚ MILIARDY KORUN A ZA 1,2 MILIARDY KORUN BYLO ZBOŽÍ 
V BIO KVALITĚ VYVEZENO DO ZAHRANIČÍ. PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA NA OBYVATELE ZŮSTÁVÁ POD HRANICÍ 200 KORUN, 
PODÍL BIOPOTRAVIN NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ POTRAVIN A NÁPOJŮ JE NA ÚROVNI 0,72 %. BIOPOTRAVINY NEJČASTĚJI LIDÉ 
KUPUJÍ V ŘETĚZCÍCH, VE ZDRAVÝCH VÝŽIVÁCH A DROGÉRIÍCH.

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Celkový obrat s biopotravinami 
včetně vývozu (mld. Kč)

x 0,84 1,39 1,95 1,98 2,10 2,24 2,40 2,72 3,19

Vývoz (mld. Kč) x 0,08 0,10 0,15 0,37 0,51 0,57 0,62 0,77 1,17

Spotřeba biopotravin v ČR (mld. Kč) 0,51 0,76 1,29 1,80 1,61 1,60 1,67 1,78 1,95 2,02

Meziroční změna obratu biopotravin (%) 16 49 70 40 -10 -1 4,6 6,7 9,5 3,9

Podíl na celkové spotřebě potravin 
a nápojů (%)

0,18 0,35 0,55 0,75 0,65 0,63 0,65 0,66 0,71 0,72

Spotřeba na obyvatele a rok (Kč) 50 74 126 176 154 151 158 169 185 191

Podíl dovozu na obratu biopotravin (%) 54 56 62 57 n. d. 46 46/60* 46/60* 57 43/49*

Podíl řetězců na obratu biopotravin (%) 57 67 68 74 68 67 64 64 64 55

Vývoj trhu biopotravin v ČR, 2005 – 2014

* vyšší podíl dovozu fi nálních biopotravin zahrnuje dovozy nejen distributorů, ale i tzv. „mix“ subjektů realizujících jak distribuci 

cizích, tak výrobu vlastní biopotravin. Zdroj: Green marketing pro roky 2005–2008, Statistické šetření ÚZEI pro roky 2009–2014
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V roce 2014 vyvezly české společnosti do 

zahraničí biopotraviny za přibližně 1 168 

mil. Kč. Jedná se o více než dvojnásobné 

zvýšení od roku 2010. Trend zvyšování 

vývozu je patrný v celém sledovaném 

období, avšak v roce 2014 byl údaj 

částečně ovlivněn i změnou metodiky. 

Vývoz biopotravin směřuje z ČR převážně 

do zemí EU (95 %), nejvíce do Německa 

(340 mil. Kč) a Rakouska (233 mil. Kč).

Do zahraničí vyváží zejména výrobní 

společnosti: Sonnentor s.r.o., RACIO, 

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

Health Link s.r.o., Moravskoslezské 

cukrovary, a.s., PRO-BIO, obchodní 

společnost s r.o. a FRUJO, a.s.

Nákupní místa biopotravin v ČR
Nejvíce biopotravin nakupují čeští 

spotřebitelé tradičně v maloobchodních 

řetězcích (41 %, 825 mil. Kč), na druhém 

místě pak v prodejnách zdravé výživy 

(25 %, 500 mil. Kč). Prodej přes drogis-

tické řetězce (zejména dm drogerii) 

představuje třetí hlavní odbytové místo 

s 17% podílem (334 mil. Kč). 

Více než trojnásobně vzrostl od roku 

2010 obrat přímého prodeje, zejména 

se jedná o prodeje ze dvora (z 55 na 205 

mil. Kč a 10% podíl na celkové spotřebě 

biopotravin v roce 2014). Zhruba 3 % 

biopotravin je nakoupeno v lékárnách. 

Malé objemy biopotravin se prodají v ne-

závislých drobných prodejnách potravin 

(1,7 %) a i přes opětovné zvýšení zůstává 

na nízké 3% úrovni uplatnění bioproduk-

ce přes gastronomická zařízení a provo-

zovny veřejného stravování (viz graf). 

V roce 2014 z celkového zjištěného 

obratu prodeje biopotravin 1 732 mil. 

Kč (viz graf) mířilo ke konečným 

spotřebitelům zhruba 73 % produk-

ce  (tj. odhadem okolo 1,6 mld. Kč při 

uvažované průměrné 30% obchodní 

marži). Pro přesnější obraz velikosti trhu 

s biopotravinami v ČR je nutné přičíst 

objem dovozu biopotravin realizovaný 

samotnými maloobchodními a drogis-

tickými řetězci (421 mil. Kč). Celkový 

objem nákupů biopotravin konečnými 

spotřebiteli činil v roce 2014 více než dvě 

miliardy korun (2,02 mld. Kč). 

Odhad dalšího vývoje spotřeby 
biopotravin
Pro příští roky je očekáván růst trhu 

v obdobné tendenci, dle ÚZEI v rozmezí 

5 až 10 %. Pokud extrémně nevzroste 

poptávka, velcí potravinářští výrobci 

budou stále vnímat biopotraviny jako 

doplněk své výroby, pokud je do svého 

portfolia vůbec zařazují. Menší výrobce 

naopak limituje možnost odbytu 

a rostoucí ceny bio surovin jako důsledek 

poptávky v zahraničí. Potenciál růstu 

spotřeby biopotravin existuje zejména 

v rámci gastronomických zařízení 

a zařízení veřejného stravování (např. 

školky, školy) a dále v rámci přímého 

prodeje z farem (např. faremní zpracování 

včetně prodeje ze dvora, faremní trhy).

K propagaci biopotravin napomáhá také 

Ministerstvo zemědělství pravidelným 

zářijovým Měsícem biopotravin 

a ekologického zemědělství. Pomoci zvi-

ditelnit kvalitní výrobky se snaží PRO-BIO 

Svaz ekologických zemědělců. Každo-

ročně organizuje soutěž Česká biopo-

travina, do které se je možné pro rok 2016 

ještě přihlásit. Ke zvýšení informovanosti 

o nabídce bioproduktů a biopotravin vyrá-

běných ve vybraných regionech přispěje 

také nově podpořený projekt „Propagace 

regionální bioprodukce a spolupráce“. 

Podpora spotřeby domácích biopotravin je 

rovněž jedním z hlavních úkolů „Akčního 

plánu ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2016–2020“, který 

koncem loňského roku schválila vláda. 

Cílem tohoto Akčního plánu je zvýšit spo-

třebu především domácích biopotravin, 

a to cestou cílené propagace a zvyšování 

osvěty o ekologickém zemědělství 

a biopotravinách a dále prostřednictvím 

zlepšení možností obytu.

Zpracovala Andrea Hrabalová 

pro Českou technologickou platformu 

pro ekologické zemědělství
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Gastronomie

Lékárny

Přímý prodej

Nezávislé prodejny potravin

Prodejny zdravé výživy

Drogérie

Super/hypermarkety

Spotřeba biopotravin v ČR

Roční spotřeba biopotravin na obyvatele v zemích SVE (EUR), 2014

Vývoj obratu výroby, dovozu a vývozu biopotravin registrovanými 
výrobci a distributory (ve velkoobchodních cenách), 2010 – 2014

Podíl hlavních odbytových míst na celkovém obratu biopotravin 
v ČR, 2010-2014

Zdroj: OrganicDataNetwork-FiBL-AMI-survey 2015

Zdroj: ÚZEI, zpracoval ČTPEZ (Pozn.: Údaje v grafu se mírně liší od zprávy ÚZEI, 

jelikož údaje u „mix“ subjektů byly rozděleny mezi výrobce a distributory dle podílu 

jejich vlastní výroby a distribuce.)

Zdroj: ÚZEI, zpracoval ČTPEZ (Pozn.: Údaje v grafu se mírně liší od zprávy ÚZEI, 

jelikož byl revidován údaj o prodejích v rámci maloobchodních řetězců 

a drogistických řetězců.)

PROJEKT „PROPAGACE REGIONÁLNÍ 
BIOPRODUKCE A SPOLUPRÁCE“
Propagace regionální bioprodukce a spolupráce podpoří vztah 
místních výrobců a spotřebitelů
Biospotřebitelé nežijí pouze ve velkých městech a nejsou to pouze lidé 

s vyššími příjmy. Bio v regionech se však teprve nachází. Hledání krátkých 

distribučních cest mezi výrobcem a spotřebitelem je čím dál populárnější. 

Právě na zlepšení informovanosti regionálních spotřebitelů o biopotravinách 

a regionálních výrobcích biopotravin je zaměřen pilotní projekt Bioinstitutu, o.p.s. 

Biopotraviny vznikají ve všech regionech České republiky, ale zdaleka ne 

všechny se zde zkonzumují. Stávající ani potencionální zákazníci nemají 

dostatečný přehled o nabídce bioproduktů a biopotravin vyráběných v regionu. 

Chtěli bychom přispět k propojení obou skupin – výrobců a konzumentů, 

k prohloubení regionální spolupráce, což by v konečném důsledku mohlo při-

nést i kýžené zvýšení bioprodukce. Koncept prezentuje příklady již existující 

dobré praxe, a to ve spolupráci s konkrétními ekologickými zemědělci a zpra-

covateli bioproduktů v daném regionu. Usilujeme také o zapojení odborných 

škol se zaměřením na gastronomii. V roce 2016 bude zaostřeno na první tři 

komodity v biokvalitě: kravské mléko, hovězí maso a obiloviny. První z aktivit 

se rozběhnou v Libereckém a Středočeském kraji již na přelomu května 

a června. Biosuroviny s patřičným výkladem se mezi adepty kuchařského 

řemesla dostanou 7. června, a to na Hotelové škole a Vyšší odborné škole 

hotelnictví a turismu v Poděbradech, kam je zvána i širší veřejnost. Projekt 

„Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“ realizuje za přispění Mi-

nisterstva zemědělství Bioinstitut, o.p.s. V průběhu roku 2016 budou aktivity 

směřovány do Libereckého, Středočeského a Olomouckého kraje.
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OSLAVY SVĚTOVÉHO DNE MLÉKA A VYHLÁŠENÍ 
MLÉKÁRENSKÉHO VÝROBKU ROKU 2016

Foto: archiv Bílé plus

ZA SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU MLÉKÁRENSKÉHO A ÚSTAVU MLÉKA, TUKŮ 
A KOSMETIKY VŠCHT PRAHA, ZA PARTNERSTVÍ POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR A AGRÁRNÍ KOMORY ČR A JEJÍHO PROJEKTU BÍLÉ 
PLUS ZAMĚŘENÉHO NA PROPAGACI MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A DALŠÍCH SPOLEČNOSTÍ BYL VYHLÁŠEN A VYHODNOCEN 
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O „MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU“, KTERÉHO SE ZÚČASTNILO 21 TUZEMSKÝCH VÝROBCŮ. 
TI DO HODNOCENÍ PŘIHLÁSILI CELKEM 56 VÝROBKŮ, TEDY O 4 VÍCE NEŽ V PŘEDCHOZÍM ROCE. 

Výrobky byly hodnoceny celkem 
v 11 kategoriích: 
  1. Mléka a smetany, mléčné 

      nezakysané nápoje

  2. Zakysané mléčné nápoje

  3. Zakysané smetany

  4. Jogurty

  5. Tvarohy

  6. Čerstvé sýry

  7. Sýry s plísní na povrchu

  8. Sýry zrající aromatické

  9. Sýry polotvrdé a tvrdé

10. Mléčné pomazánky a tavené sýry

11. Tvarohové krémy a dezerty

V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž 

„Novinky roku 2016“ v mléčné a v sýrové 

řadě. Hodnocení za účasti 25 nezávis-

lých porotců, proběhlo 28. dubna na 

Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT 

Praha. Při hodnocení se posuzovala 

nejenom celková kvalita přihlášených 

soutěžních vzorků, ale posuzována 

byla také obchodní rozšířenost na trhu, 

marketingové aktivity směřované na 

podporu prodeje a také správnost zna-

čení výrobků podle platné potravinové 

legislativy. U novinek hodnotily komise 

stupeň produktové, procesní a obalové 

inovace, zaměření na specifi ckou cílovou 

skupinu, „nové“ výživové parametry, 

atraktivitu pro spotřebitele a také pří-

padný přínos pro životní prostředí.

V letošní soutěži se objevily ve velkém 

počtu zejména zakysané mléčné výrobky 

a sýry, tedy produkty s vysokou přidanou 

hodnotou. U řady z nich byl kladen důraz 

na výživové hledisko, objevily se výrobky 

například se sníženým obsahem laktózy, 

se sníženým obsahem cukrů a soli 

a naopak s vyšším obsahem bílkovin. 

V soutěži rovněž bodovaly nízkotučné 

výrobky. Český sortiment mléčných 

výrobků byl tentokrát obohacen o pro 

český trh zcela nové druhy sýrů.

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek 

roku 2016“ byly za přítomnosti zástupců 

veřejného života, médií a samozřejmě 

odborníků a manažerů mlékárenského 

průmyslu a zemědělské prvovýroby, vy-

hlášeny 24. května na společensko-od-

borné akci „Oslava mléka“ v překrásném 

prostředí refektáře bývalé jezuitské 

koleje v Kutné hoře, tedy v dnešní Galerii 

Středočeského kraje. Odborníci i ve-

řejnost si takto připomněli Světový den 

mléka, který se na podnět Mezinárodní 

mlékařské federace slaví každoročně již 

od roku 1957. Záštitu nad letošní oslavou 

převzali ministr zemědělství Marian 

Jurečka a hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera. 

Zástupci úspěšných mlékárenských 

podniků zde převzali diplomy za oceněná 

místa v jednotlivých soutěžních katego-

riích, vyhlášen byl také absolutní vítěz 

soutěže, dvěma výrobkům bylo uděleno 

ocenění „Novinka roku 2016“ a zástupci 

novinářů předali ještě své „Ceny médií“. 

V závěru slavnostního ceremoniálu vy-

hlásil Českomoravský svaz mlékárenský 

nový ročník soutěže o „Mlékárenský 

výrobek roku 2017“.

V soutěži o nejlepší novinku roku 

soutěžilo celkem 34 výrobků. Novinkou 

roku v mléčné řadě se stal Řecký jogurt 

odtučněný - pečené jablko se skořicí 

z Polabských mlékáren a.s. a v sýrové 

řadě si prvenství odnesl zcela nový sýr 

s bílou plísní na povrchu Olmín z Olmy 

a.s. Absolutní vítězství v letošní soutěži 

si odnesl sýr Olmín, kterému porotci 

přidělili 98,8 bodů z celkových 100 

možných, což je jedno z nejvyšších 

bodových hodnocení za celou čtrnáctile-

tou historii této české soutěže.

V doprovodné soutěži novinářů získal 

prvenství a hlavní cenu médií Jihočeský 

zákys s černým rybízem od výrobce AG-

RO-LA spol. s r.o. z Jindřichova Hradce.

Ing. Jiří Kopáček, CSc. 

předseda Českomoravského svazu 

mlékárenského

Kategorie Vítězný výrobek Výrobce

Mléka a smetany, mléčné nezakysané nápoje  Trvanlivé mléko polotučné s nízkým obsahem laktózy Mlékárna Pragolaktos a.s.

Zakysané mléčné nápoje  Valašská kyška Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Zakysané smetany  Krajanka – Moje chvilka, zakysaná smetana višeň Alimpex Food a.s.

Zakysané smetany  Řecký jogurt odtučněný - pečené jablko se skořicí Polabské mlékárny a.s.

Tvarohy TATRA – Farmářský tvaroh Mlékárna Hlinsko a.s.

Čerstvé sýry  Milko žervé s kozím tvarohem Polabské mlékárny a.s.

Sýry s plísní na povrchu Olmín Olma a.s.

Sýry zrající aromatické Niva Extra Mlékárna Otínoves s.r.o.

Sýry polotvrdé a tvrdé Herold Moravia Lacto a.s.

Mléčné pomazánky a tavené sýry Tradiční pomazánkové Jalapeňo Choceňská mlékárna s.r.o.

Tvarohové krémy a dezerty Milko tvaroh Hruška se skořicí Polabské mlékárny a.s.

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH
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Trh s drony roste raketovým tempem.

Také zemědělci je stále častěji využívají k monitoringu úrody a kapalnému hnojení.

RENOMIA přináší komplexní pojištění,
které zahrnuje pojištění odpovědnosti 
za škodu i havarijní pojištění dronů.

Pojistíme Vám drony:

�    pro komerční účely – letecké práce
�    pro rekreační a sportovní účely

S nastavením pojištění Vám specialisté RENOMIA rádi pomohou.

VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ +420 222 390 888      www.renomia.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU

Máte dron nebo uvažujete o jeho koupi? 

Nezapomeňte na jeho pojištění!

Partner Agrární komory ČR
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MANAŽER ROKU 2015 ZA ÚČASTI 
PREZIDENTA I PREMIÉRA 
Byla představena plejáda špičkových od-

borníků a tedy představitelů moderních 

metod řízení, jejich vývoje v podniku za 

poslední léta, další inovativní trendy atd. 

Oceněni jsou ti nejlepší v souvislosti 

s tím, jak přispěli k prosperitě své fi rmy, 

a to nejen při odborném řízení věcí, ale 

zejména při řízení lidí. Zajímavé je to, 

že v zemědělství se neujal termín lidské 

zdroje, což považuji za správné. Ale je 

třeba stále opakovat, že potenciál lidí či 

lidský potenciál jakékoli fi rmy rozhoduje 

o jejím úspěchu z 90 %. Slavnostnímu 

aktu v paláci Žofín byl přítomen prezi-

dent Miloš Zeman a premiér Bohuslav 

Sobotka. 

Zastoupení zemědělců tento rok patřilo 

k nejlepším za dobu historie soutěže. 

Není výjimkou opakovaná účast manaže-

rů, ale ze zemědělství za 23 let pouze 

1x. Soutěž vznikla z důvodu nepřízně 

tehdejší politické reprezentace k řádnému 

podnikatelskému stavu. Vyjádříme-li 

to stručně, tak soutěž vznikla navzdory 

tehdejší politické reprezentaci. Vždy to 

byla soutěž těch, co vytvářejí hodnoty. 

Co bylo mezi fi nalisty ze zemědělství 

tento rok hodné pozornosti a tedy 

zajímavé, je to, že si kladou otázky ve 

věci budoucnosti hospodaření na půdě 

a obecně životního prostředí v ČR. Ně-

kteří si kladou i další podnětné otázky. 

Například otázky typu, kolik vody zadrží 

zdravá půda, lze to ještě řešit tržně, jsou 

přehrady klíčové, kdy a kde se za ideální 

situace protne nabídka s poptávkou, 

kvalita péče o půdu ze strany vlastníků 

a nájemců, je-li v tom rozdíl, uhlíková 

stopa zvířat a skotu zvlášť, produkce 

metanu, soběstačnost na bázi revitaliza-

ce půdy a vody (jako konkurenční výhoda 

v budoucnu), jaká je kvalita obdě-

lávání nájemným způsobem, jaké jsou 

možnosti regenerativního organického 

zemědělství atd. 

Manažeři říkají, že tím, když dovážíme 

do ČR například maso, které umíme 

vyrábět na světové úrovni, tak mimo 

jiné v půdách chybí organická hmota, 

protože nemáme přirozená statková 

hnojiva, která zase vychází z nedostatku 

hospodářských zvířat. Může to vypadat 

jako velké zjednodušení, ale v zásadě 

je to tak. Pokud se podaří zvýšit kvalitu, 

zejména obsah organických složek půdě, 

vyřeší se tím více než 50 % problémů. 

Jejich nahrazování průmyslovými hnojivy 

nemůže vést dlouhodobě k dobrým 

výsledkům, pro udržení výnosů se musí 

nasazovat umělých hnojiv stále více. 

Máme-li za cíl zdravou půdu - a ta doba 

určitě přijde, pak současná situace 

určitě není dlouhodobě výhodná pro náš 

stát. Půdy v ČR jsou schopny pojmout 

mnohonásobně více vody než všechny 

přehrady a vodní nádrže u nás. Pro 

srovnání, potencionál retence půd u nás 

je cca 10 miliard m3 vody, přičemž jedna 

nová střední přehrada pojme 

cca 20 milionů m3 vody. 

Dnes je podnikatelů zaměřených jen na 

rostlinnou výrobu značné množství, a to 

i u hospodařících vlastníků půdy. Takové 

zaměření je totiž relativně jednoduché, na 

pracovní síly nenáročné, přinášející vysoké 

zisky. Ale ve svých důsledcích vychyluje 

zemědělskou soustavu do nerovnováhy, 

vlastně ji dlouhodobě poškozuje. Manažeři 

i manažerky tvrdí, že je to výsostné téma, 

kterým se budeme muset zabývat. Určitě 

toto téma ponese politické body. Bude 

třeba toho využít ve prospěch českého 

zemědělství, zejména pokud bude třetí rok 

po sobě v určitých regionech sucho. 

V postupech úspěšných manažerů fi rem 

je vidět mnoho společného. Co má 

vysokou hodnotu, je důvěra. Pokud ne-

vznikne, je to mimo jiné určitý indikátor 

kvality, resp. nekvality vedoucího pra-

covníka. Dále lze k vedoucímu na úrovni 

doby přiřadit profesionální komunikaci, 

stimulaci, vysokou emoční inteligenci 

(nesmí být tefl onový, po kterém vše 

steče, bohužel znám takové), etiku, 

loajalitu, v neposlední řadě stanovování 

krátkodobých a dlouhodobějších cílů, 

apod. Dnes již nelze stavět koncepce 

na více let jako dříve, poměrně brzy se 

ukážou jako málo funkční. Když tak jaká-

si strategie prvního kroku, po jejím vy-

hodnocení, tedy za použití zpětné vazby, 

následuje strategie druhého kroku. Dnes 

to začíná vypadat tak, že jediná jistota je, 

že budeme žít v trvalé nejistotě. 

Zkušenost seniorů 
Podle životních zkušeností šéfů velkých 

zemědělských podniků, kteří své fi rmy 

řídí desítky let, napomáhá k vysoké 

angažovanosti pracovníků ve fi rmě 

následujících pět parametrů: 

1. Spravedlivý přístup: zaměstnanci 

musí vnímat, že jejich nadřízení jsou 

spravedliví, že měří každému stejně, 

že za dobrou práci pochválí či odmění, 

nebo za špatnou potrestají, a to pro 

všechny bez rozdílu; 

2. Důvěra: zaměstnanci mají důvěru 

k vedení a ke svým přímým nad-

řízeným, k sobě navzájem, nebojí se 

mluvit upřímně a funguje otevřená 

komunikace. Pokud tomu tak není, 

z fi rmy se časem ztratí energie, tolik 

potřebná ke změnám; 

KONCEM LETOŠNÍHO DUBNA PROBĚHL JIŽ 23. ROČNÍK SOUTĚŽE MANAŽER ROKU, TENTOKRÁT ZA KALENDÁŘNÍ ROK 
2015. SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY A OD ROKU 1993 JI REALIZUJE KONFEDERACE 
ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE. 

Zleva doprava Dr. Jaroslav Šubrt, fi remní sociolog, hodnotitel manažerů od r. 1993, Ing. Jaroslav Švec, předseda ZEA Světice, Ing. Monika 

Nebeská, předsedkyně ZD  Všestary, elitní TOP 10 v soutěži MR 2015, Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR, Mgr. Lubomír Stoklásek, 

generální ředitel spol. Agrostroj Pelhřimov, absolutně nejlepší manažer v rámci všech odvětví za rok 2012. Foto: archiv soutěže MR
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3. Respekt: vedení a nadřízení mají re-

spekt k podřízeným a naopak a dávají 

jej najevo. Lidé si sebe navzájem pak 

ve fi rmě váží. Pokud je vedoucí ‚tefl o-

nový‘ či se o vedoucího nedá „opřít ani 

kolo“, časem bude zle; 

4. Spolupráce a vědomí týmu: dovedou 

se společně zapojit a napřít svoje síly 

jedním směrem ve prospěch fi rmy, 

dle toho jde orientačně měřit EQ šéfa. 

Je-li nízká, je třeba uvažovat o jeho 

výměně, čím dříve, tím pro fi rmu lépe; 

5. Zájem: v úspěšných fi rmách lidé 

nejsou vnímáni jako kus ze stáda, 

ale jako osobnosti, které mají fi rmě 

co dát. To v zásadě mladí vedoucí 

pracovníci, zejména ti, co nejsou 

vyškoleni praxí a k tomu mají nízkou 

sociální inteligenci (EQ), neumějí 

a fi rmu nepozorovaně poškozují. 

 

Od lidí co výše uvedené přístupy používa-

jí desítky let k prosperitě fi rmy se řada 

dnešních, zejména mladších, šéfů ze-

mědělských podniků, a nejen jich, může 

jen učit. Je to ověřená zkušenost, mimo-

řádně funkční moudrost těch, co obstáli 

za posledních 23 let v soutěži „Manažer 

roku“. Navíc, v zájmu prosperity čes-

kého zemědělství by těchto pět bodů 

fi remního chování, na rozdíl od jiných 

nepodstatných věcí až blbostí, mělo být 

vytesáno do kamene. Vždy je lepší se 

učit z vyzkoušených postupů, 

či z chyb druhých. 

Je třeba vědět, že zaměstnanci vnímají 

individuální přístup nadřízených 

a vracejí jim to skvělou prací a proak-

tivním chováním. Ti, co to neumí, nemají 

ve vedoucích funkcích co pohledávat. 

Minimálně v neprospěch fi rmy lidi „vypí-

nají“ a každopádně organizaci poškozují. 

Mezi mladými jich je dnes hodně. Určitě 

je znáte, navenek působí sebevědomě, 

mluví jen o svých zásluhách, což se sed-

lákům (možná již jimi nejsou), bohužel 

líbí. Přitom o práci výkonného zeměděl-

ce nemá elementární potuchu. 

Týmová spolupráce
V první letošní AGRObasi byla řeč 

o výhodách práce v týmech, proto se 

dnes na základě požadavků některých 

šéfů velkých podniků zaměříme na prav-

dy o týmové spolupráci, bez které to 

v turbulentním světě do budoucna nebu-

de možné. Ty lze defi novat zhruba takto:

- dělí úsilí a násobí účinek, tvorba týmů 

vyžaduje vedení a spolupráci. Zpočátku 

to může být více práce, ale dividendy 

jsou obrovské a stojí za vynaložené úsilí. 

- talent vyhraje hru, ale týmová spolu-

práce vyhraje mistrovství, jeden talent, 

který hledá slávu, toho moc nedosáh-

ne. Musí se opřít o výsledky lidí, kteří 

pracují spolu, aby dosáhli cíle. 

- týmová spolupráce není o vás. Sku-

tečným měřítkem lídra je přimět lidi 

tvrdě pracovat společně. Výsledkem 

toho je, že se ostatní rozhodují podle 

přínosu pro tým. 

- když oceníte druhé, oceníte i sebe, 

skvělé týmy vytvářejí komunitu, všech-

ny efektivní týmy vytvářejí prostředí, 

kde rozkvétají vztahy a členové týmu 

jsou spolu navzájem v kontaktu.

Základním elementem komunity je však 

důvěra. Lídr má sílu k vytvoření kultury 

pozitivního myšlení, jako nikdo jiný. 

Není-li toho schopen, jen organizaci či 

společnost poškozuje. Podstatou vedení 

je totiž inspirovat ostatní, aby pracovali 

společně jako tým, což je nadchnout se 

pro společný cíl. Řada šéfů dnes činí 

opak. Jestli vědomě či nevědomě, je 

otázka. V odborné veřejnosti převládá 

názor, že jde o nevědomé působení čili 

o nezpůsobilost k řízení lidí, každopádně 

jejich působení ve vysoké funkci je mi-

mořádně škodlivé. 

Výhody práce v týmech 
Současné silné konkurenční prostředí 

tlačí na manažery, aby hledali skryté 

rezervy v rámci daných zdrojů. Jednou 

z nich je lidský potenciál. Na základě 

celkem jednoduchých indikátorů lze zjis-

tit, v jaké kondici se podnik nachází. Zde 

navazuji opět na svůj starší příspěvek. 

Mezi výhody týmu lze zařadit to, že:

- zahrnují více lidí, a tudíž poskytují více 

zdrojů, nápadů a energie než jednotlivci; 

- týmy maximalizují potenciál lídra 

a minimalizují jeho slabiny; 

- poskytují různé úhly pohledu jak do-

sáhnout cíle, v zásadě pracují 

v alternativách; 

- vhled jednotlivce je zřídkakdy tak 

hluboký jako vhled skupiny při řešení 

problému; 

- dokážou jednoduše toho udělat víc než 

jednotlivci, díky nim vzniká zodpo-

vědnost za cíl; 

- dělí se o uznání za vítězství a vinu za 

prohry, to podporuje přirozenou pokoru 

a rozvíjí žádoucí hodnoty v komunitě.

Zásadním přínosem práce v týmu je tedy 

vyvolání synergického efektu. Výsledkem 

pak je, že dochází k umocnění indivi-

duálních potencí jednotlivých členů 

a vzniká nadindividuální synergické 

pole. Činnost týmu pak vede k vyššímu 

výkonu, než by odpovídalo součtu in-

dividuálních potencí jednotlivých členů. 

Klíčem k tomu je umění řídit procesy 

v týmech. To každý neumí, pro tyto 

nevhodné lidi ve vedoucí funkci, je pak 

lepší fi rmu řídit jako sektu, na dlouhou 

dobu se tím kamufl uje nezpůsobilost 

k řízení lidí. Podrývají základy fi rmy 

svou neosobností, pro svou lidskou 

nezpůsobilost, umí vypínat lidi, ale tvrdí 

opak. V jejich „strategii“, vypracované 

zvenčí za nemalé peníze, je proaktivita 

lidí, čili zjednodušeně řečeno aktivita ke 

zlepšování, na prvním místě. Každo-

pádně nastupuje čas proměn výroby, 

společnosti i manažerské orientace při 

řízení fi rem. A nevhodní lidé ve vedou-

cích funkcích budou do budoucna pro 

fi rmy doslova pohroma. 

Co brání práci v týmech? 
Příspěvky dávám číst poměrně velkému 

okruhu významných zemědělců, lidem 

co mají něco za sebou, něco dokáza-

li, jsou často ve funkcích desítky let, 

někteří byli oceněni v soutěži „Manažer 

roku“. Jejich zkušenost je ta, že ten, 

co o něčem ví nejméně, má v tom 

nejpevnější postoje. Jejich podněty 

vítám. Tvrdí například, že je až zará-

žející, co prospěšnému konání týmů 

může bránit. Lze tam totiž zahrnout 

tyto, dále uvedené, čtyři nedostatky 

šéfů. Ego – jen málo lidí si umí přiznat, 

že nemohou umět všechno, ačkoli je 

to základní životní zkušenost. Lídři, co 

nedovedou podpořit týmovou spolupráci, 

podrývají potenciál fi rmy a tím i svůj 

vlastní a rozmělňují to nejlepší, co fi rma 

má. Jsou věci, kterých může dosáhnout 

jedině tým, přitom navyšuje všechno co 

člověk má, včetně talentu; 2. nejistotu – 

jednotlivci nedovedou podpořit týmovou 

spolupráci, protože se cítí být ohrožováni 

druhými lidmi. Zde se sluší poznamenat, 

že Machiavelli kdysi poznamenal „první 

metoda jak hodnotit inteligenci vládce je 

podívat se na lidi, co ho obklopují“ Zákon 

posílení říká, že pouze sebejistí lídři 

dávají lidem kolem sebe sílu. Naopak 

nejistí lídři nedovedou vytvořit týmy kvůli 

jednomu ze dvou důvodů, buď si chtějí 

udržet moc nad vším, nebo se bojí, že by 

je mohl nahradit někdo schopnější; 

3. povahu a naivitu - je známo, že lidé 

toho dosáhli víc, když pracovali s druhý-

mi než proti nim. Vedoucí pracovníci 

zjistí, že jejich očekávání jsou větší než 

jejich schopnosti a uvědomí si, že vyty-

čených cílů nedosáhnou sami 

a přizpůsobí se tomu a z budování týmu 

si udělají svůj přístup k úspěchu; 

4. uhranutí nějakou sektou - téma týmu 

tam je zapovězeno, převládá subordina-

ce, o jiné názory není zájem (používá se 

jen ‚předvařené‘ vědění), když, tak se jen 

předstírá. Zde je zcela jasně vidět, co je 

zájem navenek a opravdový zájem. Zde 

může jít či již jde jen o klamání okolí 

a nějakou dobu se to daří. Snaha řídit 

stát jako fi rmu se zde posouvá dále,

a to řídit fi rmu jako sektu.

V tomto ročníku soutěže „Manažer 

roku 2015“ dosáhl Zemědělský svaz 

ČR absolutně nejvyšší účast za celou 

dobu historie a po náročném hodnocení 

zbylo z celého resortu zemědělství 10 

fi nalistů, což není málo. Přihlédneme-li 

k tomu, že celkový počet fi nalistů, ze 

všech odvětví a oborů podnikání v ČR 

byl 70, tak zemědělci jsou mimořádně 

úspěšní a tvořili 1/7 všech fi nalistů. 

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, ZS ČR,

Národní výběrová a hodnotitelská 

komise soutěže Manažer roku 

Řídící výbor soutěže Manažer roku

Elitní skupina zemědělských podnikatelů před palácem Žofín při vyhodnocení 

soutěže „Manažer roku 2015“, koncem dubna t.r. za účasti premiéra Sobotky a 

presidenta Zemana – zleva doprava Pavel Novotný, ZD Bernartice, Jiří Zelenka, 

Z01D Krásná Hora a Václav Klejch, ZD Dolní Újezd. Foto: archiv soutěže MR
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 JAK SE VE VÝZKUMU UKAZUJE, LZE K OBNOVENÍ PŘIROZENÝCH 
VLASTNOSTÍ PŮDY VYUŽÍT VEDLE TRADIČNÍCH ZPŮSOBŮ TAKÉ 
NĚKTERÉ ALTERNATIVNÍ ZDROJE, V TOMTO PŘÍPADĚ  BIOUHEL.

VLIV BIOUHLU NA VYBRANÉ 
PŮDNÍ VLASTNOSTI

Potenciál biouhlu jako melioračního, 

rekultivačního či sanačního přípravku 

je obrovský. Četné studie poukazují na 

značně široký rozsah jeho užití. Zejména 

využití biouhlu, jako půdně melioračního 

přípravku, se jeví být díky jeho příznivým 

fyzikálně-chemickým vlastnostem 

a poměrně vysokým obsahem pří-

stupných živin (K, Ca, Mg, S a P), jako 

racionální řešení a účinný nástroj 

efektivního hospodaření s bioodpady. 

Karbonizace biomasy se tak stává lo-

gickou součástí zemědělských bioply-

nových stanic či kompostáren. Surovinou 

pro výrobu biouhlu může být pevná část 

digestátu, kompost nevyhovující jakost-

ním podmínkám, který se karbonizací 

změní z balastní organické hmoty na 

cenný stabilní uhlík s mnoha pozitivními 

vlastnostmi.

Z rešeršních zdrojů bylo zazna-

menáno pouze několik výzkumných 

prací komplexně hodnotících stabilitu 

zuhelnatělé biomasy (biouhlu). Výsledky 

jednotlivých studií ukazují především na 

celkovou kvalitu této druhotné surovi-

ny, ovšem přiznávají také významně 

rozdílné v charakteru přeměny biouhlu 

v půdě (v závislosti na půdně-klima-

tických poměrech); defi nují tak stabilitu 

popílku z biomasy v poměrně širokém 

rozsahu: jednotky - stovky let. Je třeba 

podotknout, že doposud chybí ucelená 

studie, která by v globálním měřítku 

hodnotila charakter užití biouhlu v růz-

ných půdně-klimatických podmínkách. 

Přesto si lze z dosavadních výzkumných 

projektů vytvořit empirický náhled, 

vedoucí k pochopení funkce popílku 

v půdním prostředí a odhadnout tak, 

jak se bude určitý materiál v půdní 

matrici chovat.

Na pozemcích Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) 

byl založen pokus, který si klade za 

cíl komplexně zhodnotit vliv zapravení 

biouhlu na sklonitém pozemku. Článek 

shrnuje činnosti, které byly provedeny 

v rámci prvního roku testování tohoto 

materiálu - způsob přípravy a zapravení 

biouhlu na pokusné ploše, výsledky 

fyzikálních analýz půdy (po a před zapra-

vením), výsledky agrochemických analýz 

(základní půdní vlastnosti), výsledky 

analýz hygieny půdy, hodnocení vlivu na 

srážkoodtokové vlastnosti pozemku.

Tento experimentální výzkum probíhá 

pouze díky fi nancování soukromou fi r-

mou BIOUHEL.CZ. Díky této spolupráci 

vzniká komplexní studie popisující vliv 

biouhlu na půdní prostředí a jeho využití 

v produkčním hospodaření.

 

Polní experiment
Na výzkumné ploše Třebsín byl aplikován 

na pokusnou parcelu (kde se několik 

let simuluje konvenční způsob hospo-

daření) materiál biouhel v množství 

4 l/m2. Aplikace byla provedena ručně 

rovnoměrným nanesením materiálu 

pomocí plastových nádob na plochu 

o velikosti 3m x 30m. Aplikaci před-

cházela úprava pozemků pomocí 

rotačních bran, čímž se povrch zkypřil 

do hloubky 10-15 cm. Po nanesení defi -

nované dávky biouhlu na povrch parcely 

se materiál zapravil rovněž pomocí 

rotačních bran, tak aby nedošlo k odno-

su větrem, nebo v případě vydatných 

srážek povrchovým odtokem. O týden 

později byla pokusná parcela oseta 

ručním secím strojem. Setou plodinou 

byl čirok, širokořádková plodina setá 

kolmo na vrstevnice. 

Fyzikální charakteristiky půdy
V rámci jednoho vegetačního cyklu 

byl sestaven systém 4 odběrů půdních 

vzorků v různé vegetační fázi pěstované 

plodiny (Sorghum) čirok. Změny v cel-

kovém uspořádání půdních pórů (potaž-

mo retenčních či infi ltračních schopností 

půd) jsou v rámci ročního měření složitě 

porovnatelné. Přesto je jistá dílčí změna 

fyzikálních vlastností v průběhu měření 

zaznamenána. Pro obě stanoviště s vno-

sem biouhlu došlo k mírnému snížení 

objemové hmotnosti půdy. 

Hodnocení stability půdních agregátů 

bylo založeno na předpokladu změny 

půdní struktury (metody WSA a MWD). 

V rámci rozsáhlé studie a měření změn 

půdní stability byl zaznamenán obecně 

platný trend vyšší stability (vyšší mikro-

biální aktivity) v průběhu vegetace (ob-

dobí II. a III.). Rozdíly byly zaznamenány 

mezi vrcholovým stanovištěm 1A (horší 

stabilita půd) vůči níže postavenému 2A. 

V nižších polohách je vyšší obsah sedi-

mentů – vyšší potenciál k utváření půdní 

struktury.  Z hodnocení změn stability 

půdní struktury po zapravení uvedené 

dávky přípravku biouhlu není možné 

usuzovat na výrazné zvýšení stabilizace 

BIOUHEL, PRODUKT BOHATÝ NA UHLÍK, VZNIKLÝ TERMÁLNÍ DEGRADACÍ BIOMASY ZA NEPŘÍSTUPU VZDUCHU, JE ZNÁM UŽ 
VELMI DLOUHO, ALE TEPRVE NEDÁVNO SE STAL PŘEDMĚTEM INTENZIVNÍHO ZÁJMU. VLASTNÍ PROCES TERMOCHEMICKÉ 
PŘEMĚNY BIOMASY NA UHEL JE OZNAČOVÁN JAKO SUCHÁ DESTILACE ČI KARBONIZACE. VÝTĚŽKY JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ 
PYROLÝZY SE MĚNÍ PODLE DRUHU PYROLYZOVANÉ BIOMASY, TEPLOTY, RYCHLOSTI OHŘEVU A REAKČNÍ DOBY. 

Zapravení biouhlu. Foto: archiv VÚMOP
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povrchové vrstvy půdy, tudíž snížení 

erozního ohrožení. Pro lepší zhodnocení 

změn stability půdní struktury, lze dopo-

ručit delší časový horizont.

Projevily se nepatrné změny v nasákavosti 

půdy. Při porovnání hodnot z průběhu 

konce vegetačního období, bylo zazna-

menáno zvýšení tohoto parametru, což 

ukazuje na zlepšující se půdní strukturu 

a celkový hydropedologický režim plochy. 

Podrobnější studie zastoupení kapi-

lárních (MKVK 24 hod) a nekapilárních 

pórů (MKVK 30 min) naznačuje větší 

stabilitu nekapilárních, tedy gravitačních 

pórů v průběhu sledovaného období než 

tomu bylo u konvenční plochy. U kapi-

lárních pórů se tento trend nepotvrdil.

Výnosy plodiny nebyly zahrnuty do 

hodnocení, avšak vzrůst rostlin na 

plochách se zapraveným biouhlem byl 

vyšší než na ploše, kde byla simulová-

na konvenční technologie, a to i přes 

extrémní suché počasí. Tento fakt může 

být přičítán zvýšeným množstvím přija-

tých živin, organické hmoty či pozitivní 

změnou vodního režimu na ploše. 

Po zapravení biouhlu bylo zjištěno, že 

sorpční schopnosti přípravku by mohly 

zvyšovat vodostálost půdní struktury 

(zvyšovat odolnost povrchové vrstvy), 

měření toto nepotvrzují. Opět zde hraje 

roli časové hledisko, kdy během krátké 

doby po aplikaci biouhlu nedojde k opti-

málnímu zformování půdních agregátů 

s využitím fragmentů rozpadajícího se 

biouhlu. Ukazuje se, že k optimálnímu 

smísení biouhlu s půdou je zapotřebí 

delší čas – minimálně přes jedno zimní 

období. Z těchto důvodů se domníváme, 

že je vhodnějším obdobím pro zapravení 

přípravku podzimní příprava půdy (půda 

jde do fáze vegetačního klidu – čas pro 

slehnutí a samovolné procesy zapravení 

přípravku). V jarním období pak mohou 

rostliny čerpat živiny z již částečně při-

praveného půdního substrátu. 

Chemické charakteristiky půdy
Hodnota pH KCl se v půdách pohybovala 

od 6,44 do 7,01. U série vzorků 1 i 2 

lze pozorovat nárůst hodnoty pH po 

aplikaci biouhlu od hodnot slabě 

kyselých, po hodnoty neutrální (vyhl. 

č. 275/1998 Sb.). Aplikace biouhlu 

přispěla ke zvýšení hodnoty pH 

k neutrální reakci. Kontrolní varianta 

vykazovala hodnoty neutrální.

• Obsah Ca se pohyboval od 1511 do 

2094 mg/kg. Jedná se o hodnoty vy-

hovující až dobré, což ukazuje postupné 

uvolňování Ca na variantách s aplikací 

biouhlu. Na kontrolní variantě se obsah 

Ca pohyboval v hodnotách hodnocených 

jako dobré (Klement, 2011).

• Obsah Mg se pohyboval v hodnotách od 

121 do 250 mg/kg. Jedná se o hodnoty 

vyhovující až dobré. Patrný je nárůst 

obsahu Mg bezprostředně po aplikaci 

biouhlu. Na kontrolní variantě se hodno-

ty obsahu Mg pohybovaly v kategorii – 

dobré (Klement, 2011).

• Obsah K se pohyboval v hodnotách od 

131 do 330 mg/kg. Z výsledků  je patrný 

postupný nárůst obsahu K po aplikaci 

biouhlu. Hodnoty lze charakterizovat 

jako vyhovující až vysoké (Klement, 

2011). Obdobné výsledky byly zjištěny na 

kontrolní variantě.

• Hodnoty obsahu celkového N (Ntot) se 

pohybovaly od 0,112 do 0,155 %. Obsah 

Ntot nebyl aplikací biouhlu ovlivněn.

• Hodnoty Cox se pohybovaly od 0,88 

do 1,78 %. U obou variant (vzorků) 

je patrný postupný nárůst Cox po 

aplikaci biouhlu. Tyto hodnoty lze 

po přepočtu hodnotit jako hodnoty 

obsahu humusu nízké až dobré, 

aplikace biouhlu vedla ke zvýšení 

obsahu Cox v půdách.

Srážkoodtokové vlastnosti
Simulace přívalových srážek pomocí 

dešťového simulátoru probíhaly ve dvou 

termínech, vždy dvě měření na každé 

variantě, a to na suchou - předtím neza-

deštěnou plochu a následně po prvním 

zadeštění na zadeštěnou plochu. Pro 

každý odběr a hodnocenou srážko-odto-

kovou událost byla navržena referenční 

varianta.

Při každém zadeštění se měřila vlhkost 

půdy před zadeštěním a po zadeštění, 

počátek povrchového odtoku, velikost 

povrchového odtoku a infi ltrace. 

Na experimentálních plochách 

s biouhlem došlo k prodloužení časové-

ho intervalu, kdy započne povrchový

odtok oproti konvenční ploše. Tyto 

hodnoty potvrzují zlepšení fyzikálních 

vlastností půdy v orniční vrstvě 

s biouhlem. Hodnoty infi ltrace a velikost 

povrchového odtoku jsou sice horší 

u plochy s biouhlem, ale tento rozdíl je 

velmi nepatrný.

Vyšší hodnota ztráty půdy může být 

způsobena vyplavováním biouhlu, tzn. 

více nerozpustných látek v kalu. Rozbory 

vzorků kalů ukazují na poměrně vysoké 

hodnoty přijatelných živin  a organické 

hmoty, které se odplaví při přívalové 

srážce z ploch se zapraveným biouhlem. 

Díky malé objemové hmotnosti biouhlu 

dochází na sklonitých pozemcích 

v prvním roce po aplikaci k jeho 

Odběr číslo Označení vzorku pH Př. Ca - Meh III, 
mg/kg

Př. Mg - Meh III, 
mg/kg

Př. K - Meh III, 
mg/kg

Př. P - Meh III, 
mg/kg

Dusík celkový 
mg/kg

I 1A 6,44 1511 121 131 203,4 0,129

II 1A 6,65 1946 160 233 206,4 0,135

III 1A 6,80 1806 147 242 168,5 0,115

IV 1A 6,79 2022 250 330 212,7 0,145

I 1B 6,64 1800 152 170 232,0 0,150

II 1B 6,51 1970 229 272 205,9 0,155

III 1B 6,80 1803 145 204 167,2 0,112

IV 1B 7,01 2094 182 231 224,5 0,129

Přijatelné živiny

První zadeštění (20 min)

Varianta 

Výška plodiny Vlhkost půdy % obj. Začátek povr-
chového odtoku Infi ltrace Velikost povr-

chového odtoku Ztráta půdy

cm
před 

zadeštěním
po zadeštění [s] [mm] [mm] [t/ha]

Úhor 0 19,5 27,8 174 10,70 7,76 1,60

Konvenčně 
2. termín - 

strniště
20 19,8 24,6 103 14,84 3,83 0,11

Biouhel 160 20,1 27,1 174 13,09 5,10 0,37

Biouhel 
2. termín - 

strniště
20 20,3 26,9 178 12,49 5,38 0,47

Varianta 

Výška plodiny Vlhkost půdy % obj. Začátek povr-
chového odtoku Infi ltrace Velikost povr-

chového odtoku Ztráta půdy

cm
před 

zadeštěním
po zadeštění [s] [mm] [mm] [t/ha]

Úhor 0 27,8 28,1 34 5,89 12,43 2,43

Konvenčně 
2. termín - 

strniště
20 24,6 24,8 30 10,41 8,00 0,19

Biouhel 160 27,1 27,2 69 8,70 9,43 0,37

Biouhel 
2. termín - 

strniště
20 26,9 27,0 77 9,45 8,86 0,44

Druhé zadeštění (20 min)
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vyplavování a současnému odnosu živin. 

(Smísení vzorků kalu u druhého termínu 

zadešťování proběhlo v důsledku malého 

množství smyvu, tedy nedostatečného 

množství vzorku u jednotlivých 

simulací.) 

Dle výsledků měření za šestiměsíční 

období nebyl průkazně zjištěn pozitivní 

vliv technologie jednorázového aplikace 

biouhlu do půdy na snížení erozního 

smyvu, avšak je velice pravděpodobné, 

že tato technologie je schopna snížit in-

terval, kdy začne docházet k povrchové-

mu odtoku. Vzhledem k nepříznivému 

vývoji počasí však neproběhlo měření 

zcela objektivně, jelikož porost plodiny 

(čiroku) nebyl zapojen a půda je k erozi 

nejvíce náchylná. Navíc zapojení porostu 

na konvenční ploše a ploše s biouhlem 

se mírně lišilo. 

Závěr a doporučení
Aplikace biouhlu do půdy vedla během 

jednoho sledovaného vegetačního období 

ke stabilizaci půdní reakce, respektive 

k jejímu zvýšení k hodnotám příznivým 

pro zemědělské využití půdy. Ani na 

konci vegetačního období nebyl zazna-

menán opětovný pokles půdní reakce, 

předpokládáme však, že pro její udržení 

v dalším vegetačním období by byla 

potřebná opětovná aplikace biouhlu. 

Aplikace biouhlu přispěla k nárůstu ob-

sahu hořčíku a draslíku ve sledovaných 

půdách. Ukazatele kvality půdní 

organické hmoty nebyly aplikací biouhlu 

významně ovlivněny. Došlo k nárůstu 

obsahu oxidovatelného uhlíku celkem. 

Celkově lze aplikaci biouhlu v jednom 

sledovaném vegetačním období hodnotit 

jako vhodnou pro stabilizaci půdní reak-

ce a zvýšení obsahu některých živin. Pro 

doporučení pravidelné dlouhodobější 

aplikace do půdy by bylo nutné půdní 

ukazatele sledovat i v dalších obdobích.

Změna hydrofyzikálních vlastností 

naznačila jistý trend zlepšování vodního 

režimu na ploše, nutno však pozna-

menat, že tyto změny jsou vždy otázkou 

delšího časového rámce, než v jakém byl 

experiment realizován. Stejně tak je dů-

ležitým faktorem roční období, kdy byl bi-

ouhel na plochu zapravován. Materiál tak 

neměl zcela vhodné podmínky pro smí-

sení a zapojení se do orničního horizontu. 

Jistý trend ukazují i výsledky ze simulace 

deště, kde se projevily změny v množství 

infi ltrované vody, odnosu pevných částic 

(ztrátě půdy). Jako jednoznačně pozitivní 

výsledek lze hodnotit výrazné zkrácení 

doby začátku povrchového odtoku. Tyto 

výsledky podporují tvrzení o zlepšení 

fyzikálních vlastností a prokázání me-

lioračního potenciálu biouhlu. Následné 

vyplavování materiálu z půdy spolu 

s živinami je otázkou množství zapra-

veného biouhlu a sklonu pozemku. Apli-

kační dávka (4 l/m2) se blížila maximální-

mu doporučenému množství, dá se tedy 

usuzovat, že se množství zapraveného 

materiálu musí upravovat dle sklonitosti 

pozemku a povaze půdy. 

Použitá literatura:
- KLEMENT, V. Pracovní postupy pro 

agrochemické zkoušení zemědělských 

půd v České republice v období 2011 

až 2016. Metodický pokyn č. 51/OBKP. 

Brno: UKZUZ, 2011. 39 s.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 275/1998 Sb., o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd 

a zjišťování půdních vlastností lesních 

pozemků

Ing. Petra Huislová, 

Ing. Jarmila Čechmánková Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i.
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Porovnání porostu čiroku na experimentálních plochách ve stejném období (21. 8. 2015). 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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ŘEŠIT SUCHO JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ, PODPORA 
VÝROBNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ UŽ TOLIK NE 

Ministerstvo chce změnu hospodaření
Podle ministra zemědělství se však 

jedná spíš o doprovodná opatření 

a skutečné řešení sucha leží trochu 

jinde, konkrétně v nutné změně hospo-

daření na zemědělské půdě. Od příštího 

roku tak Ministerstvo zemědělství bude 

klást na zemědělce vyšší nároky s ohle-

dem například na osevní postup či větší 

využívání organických hnojiv. Chystá se 

také omezení velikosti půdního bloku na 

svažitých a erozně ohrožených pozemcích.

Musíme především zastavit útlum živo-
čišné a speciální rostlinné výroby
S tím ale zemědělci nemají sebemenší 

problém. Jedná se o základy správné 

zemědělské praxe, které všichni znají. 

Jinou věcí je ale ekonomická realita. 

Podpora živočišné výroby jako zdroje 

statkových hnojiv a speciální rostlinné 

výroby, která půdu méně vyčerpává, 

v koncepčních dokumentech zní velmi 

dobře. K tomu je však třeba říci, že 

zemědělci jsou v první řadě podnikatelé 

a jako všichni podnikatelé sledují tržní 

mechanismy. Vzhledem k podmínkám, 

které tu vznikly často pokřivením přiro-

zených tržních mechanismů, ať už ne-

rovnými postojem Společné zemědělské 

politiky pro nové členské země EU, tedy 

i Českou republiku, nebo důsledkem 

cenové a obchodní politiky zahraničních 

řetězců působících na tuzemském trhu, 

došlo v posledních dvaceti letech 

a zejména po vstupu do Evropské unie 

k dramatickému poklesu stavů hospo-

dářských zvířat všech kategorií. Máme 

výrazně méně dojených krav a skotu 

obecně, radikálně poklesly stavy prasat 

a drůbeže. V souvislosti s tím došlo také 

k ochuzení zásad osevních postupů. Na 

polích ubylo krmných plodin, tedy pícniny, 

luskoviny, krmné okopaniny, atd. Speciální 

komodity náročné na investice a pracnost 

jako je například ovoce a zelenina potkal 

do značné míry stejný osud. 

Zemědělce je třeba podpořit 
a motivovat
Je třeba se tedy bavit o tom, jak země-

dělce motivovat k tomu, aby zvýšili stavy 

hospodářských zvířat a výměru plodin, 

které působí pozitivně z hlediska půdní 

eroze, půdní úrodnosti a její schopnosti 

zadržovat vodu. Za momentální situace 

na trzích se zemědělskými komoditami 

je zcela zásadní, aby Evropská unie, 

případně také národní vláda podpořily 

zemědělce tak, aby nedošlo k dalšímu 

propadům náročnějších odvětví. 

Podmínkou je existence marketingové-
ho fondu a kontrola dovozů
Co může národní vláda udělat jako jeden 

z prvních kroků, je přijetí marketingové-

ho fondu na podporu domácí produkce 

v kombinaci se zintenzívněním kontrol 

ne/legálních dovozů. Marketingový 

fond funguje velmi dobře v sousedním 

Polsku nebo Rakousku a přispěl k tomu, 

že tamní spotřebitel může na pultech 

nalézt kvalitní a čerstvé zboží, které ne-

putovalo přes půlku Evropy a nevytvářelo 

tak mimo jiné zbytečnou ekologickou 

stopu. Zároveň má tento krok pozitivní 

dopady na zaměstnanost a odvody do 

státního rozpočtu, o které my přichází-

me. K tomu přispívají právě dovozy, které 

se meziročně zvyšují o desítky procent. 

Často ovšem toto zboží nesplňuje 

kvalitativní parametry nebo je dovezeno 

za cenu, která vzhledem k dotování 

produkce v okolních státech neodpovídá 

reálným nákladům. V případě mléka 

a mléčných výrobků nyní konzumujeme 

již více než 42 % naší spotřeby výrobky 

z ciziny. Nerovnými podporami se vytváří 

obrovský tlak na místní producenty, 

z nichž už řada uvažuje o tom, že ukončí 

svoji podnikatelskou činnost. 

Neztrácí se jen zvířata, 
ale i zemědělská půda 
Nejsou to jen hospodářská zvířata, 

která se z naší krajiny vytrácí. Denně 

následkem tlaku a činnosti různých 

stavebních a developerských projektů 

nenávratně zmizí zhruba 13 - 15 hektarů 

zemědělské půdy, což je za rok více než 

5000 hektarů. Tento fakt má přitom je-

den poměrně výrazný dopad na intenzitu 

sucha v České republice. Zaasfaltovaná 

plocha nebo střechy montážních hal 

a skladišť nejsou pro zadržení vody 

v krajině zrovna ideální. Voda tak rychle 

odteče a dostane se do řek a ze „střechy 

Evropy“ je pryč v řádech několika dnů. 

Zákon na ochranu zemědělského půdní-

ho fondu, který by měl ubývání země-

dělské půdy zabránit, nicméně obsahuje 

řadu výjimek a především v něm chybí 

požadavek, aby půda vyňatá z fondu byla 

nahrazena například rekultivace rumišť 

nebo jiných v současnosti pro země-

dělské hospodaření nevhodných ploch. 

Alternativou by mohlo být zaplacení 

částky, která odpovídá nákladům na 

výše zmíněnou rekultivaci. Současná 

podoba zákona na ochranu zemědělské-

ho půdního fondu tak developery vůbec 

nemotivuje vyhledávat pro svoje projekty 

tzv. brownfi eldy (nevyužívaná, zchátralá 

území), ale naopak umožňuje velmi 

snadno stavět doslova na zelené louce. 

Podpora zemědělců proti suchu vázne
Do nedávna se suchem nikdo z poli-

tiků nezabýval. Nebylo to jednoduše 

populární téma, i když sami zemědělci 

mnoho let upozorňovali, že s úbytkem 

zvířat a zastavování zemědělské půdy 

k podobnému jevu dojde. Nakonec se 

tak stalo. Stačila k tomu dlouhodo-

bější nepřízeň počasí. Loňské sucho 

se projevilo zejména na sklizni speci-

álních komodit jako je ovoce, zelenina, 

chmel, brambory, ale ovlivnilo také lesní 

hospodaření, školkařskou, květinářskou 

výrobu a vysokou měrou právě výrobu 

živočišnou z důvodu poklesu výnosů 

pícnin. Zemědělci škody odhadují na 

zhruba na 3 miliardy korun. Ministerstvo 

po dlouhých diskuzích s velkou slávou 

vyhlásilo možnost čerpat kompenzace ve 

výši 600 milionů korun s tím, že dodnes 

není jisté, komu budou peníze určeny 

a hlavně, kdy přesně budou vyplaceny.  

Pomoci by mohlo také ministerstvo 
životního prostředí
Další věcí jsou některé nové požadavky 

vyplývající z kontroly jednotné žádosti 

v rámci tzv. agroevniromentálněklima-

tických opatření, tedy zjednodušeně 

řečeno podpory, která se zemědělcům 

vyplácí jako platba za údržbu krajiny. Mi-

nisterstvo životního prostředí při aktua-

lizaci vládního nařízení, které obsahuje 

pravidla nutná pro výplatu dotace, 

vymohlo akceptaci připomínky vyžadující 

ponechání neposečené plochy o výměře 

3-10 % z ploch, které mají výměru nad 

12 ha. Pokud se bude loňské sucho opa-

kovat a první indicie tomu s ohledem na 

nižší sklizeň pícnin nasvědčují, zeměděl-

ci nebudou schopni pokrýt z obvyklých 

zdrojů potřebu krmiv. V tomto případě 

by stálo minimálně za úvahu ze zdrojů 

Ministerstva životního prostředí podpořit 

ty chovatele, kteří obhospodařují travní 

porosty, u kterých je v zájmu ochrany 

přírody žádoucí omezit ekonomické vy-

užití travní hmoty. Vzniklou újmu je pak 

ovšem třeba zemědělcům kompenzovat. 

Změnit se musí především pohled na 
zemědělství 
Pokud společnost přestane zemědělství 

a zemědělce vnímat jako nutné zlo 

a naopak si uvědomí jejich význam pro 

zaměstnanost na venkově, estetický ráz 

krajiny, dostupnost kvalitních, čerstvých 

potravin a dostatek vody v krajině, může 

stále s velkou pravděpodobností dojít 

určitě i k pozitivní změně v hospodaření na 

zemědělské půdě. Pokud se však bude 

k zemědělcům a jejich potřebám přistu-

povat jako doposud, je dost možné, že se 

situace naopak může ještě výrazně zhoršit. 

Úřad AK ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PLÁNUJE V PŘÍŠTÍM ROCE NA ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SUCHA VYČLENIT VÍCE NEŽ 2,4 
MILIARDY KORUN. PENÍZE BY PODLE RESORTU MĚLY JÍT NA VÝSTAVBU RYBNÍKŮ, ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY NEBO NA ÚDRŽBU 
NÁDRŽÍ. FINANČNÍ PODPORA BY PAK MĚLA POKRAČOVAT NEJMÉNĚ DO ROKU 2021. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Z PROSTŘEDKŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ PLÁNUJE NA ŘEŠENÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN 
UVOLNIT DO ROKU 2020 AŽ SEDM MILIARD KORUN. 

Foto: Jiří Felčárek
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Z P R A V O D A J

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
LETOŠNÍ VELIKONOCE JSME SE SICE NEBRODILI PO KOLENA VE SNĚHU JAKO LONI, POČASÍ SI NÁS OVŠEM VYCHUTNALO JINDY 
A JINAK. MRAZY, KTERÉ DORAZILY NA NAŠE ÚZEMÍ NA KONCI DUBNA, POSTIHLY TÉMĚŘ TŘETINU VINIC, ALE I OVOCNÉ STROMY, 
ZEJMÉNA PAK MERUŇKY, TŘEŠNĚ, BROSKVE A ŠVESTKY. DLE OVOCNÁŘŮ JSOU NEJVĚTŠÍ ŠKODY NA MORAVĚ, PROTOŽE PRÁVĚ 
ZDE TYTO PĚTIDENNÍ, REGULÉRNÍ MRAZY ZASÁHLY STROMY JIŽ V PLNÉM KVĚTU. SLABOU ÚTĚCHOU MŮŽE BÝT SNAD JEN FAKT, 
ŽE MRÁZ NEÚŘADOVAL JEN U NÁS, ALE PRAKTICKY V CELÉ EVROPĚ. NICMÉNĚ ODKUD BUDOU LETOŠNÍ MERUŇKY ČI JABLKA, 
ZŮSTÁVÁ V TUTO CHVÍLI VÍCE MÉNĚ OTEVŘENÉ. MY SI JEN MŮŽEME PŘÁT, ABY JICH DRTIVÁ VĚTŠINA POCHÁZELA Z ČR.

Vůbec se zdá, že se všechno proti 

zemědělcům a potravinářům v poslední 

době spiklo. Kromě mrazů řešíme 

i přetrvávající a nutno podotknout pro-

hlubující se mléčnou krizi, kdy se díky 

dovozům za predátorské (kulantní 

vyjádření pro dumpingové ceny, protože 

v rámci EU přece žádný dumping 

neexistuje…aspoň to Brusel zarpu-

tile tvrdí…) se realizační mléka v 

konzumních výrobcích pohybuje na 

úrovni 4,50 – 4,70 Kč, v sušeném mléce 

ale už i o korunu méně. Přičemž sou-

časná výkupní cena mléka je kolem 

6 Kč a náklady na litr mléka kolem 

8 Kč. Je tedy zřejmé, že ve ztrátě je 

prakticky celá vertikála, ovšem s vý-

jimkou nadnárodních řetězců, které si 

zvesela nacpávají kapsy, prodávají pro-

dukty ze svých mateřských zemí o 30 % 

levněji než ty české (byť nákupní cena 

je plus mínus stejná…) a mám dojem, 

že nám, co stále ještě trváme na tom, 

že na českém území chceme nakupovat 

především české potraviny, se vydatně 

smějí, jak jenom jsme hloupí.

Co s tím? Je to možné zbytečně pate-

tické a někomu to připadne jako klišé, 

ale jediné možné je VYDRŽET. A to platí 

jak pro spotřebitele, tak pro potravináře 

a zemědělce. Snad se díky intenzivním 

jednáním vedení AK ČR a PK ČR prolomí 

ledy pomalosti a sektoru přijde skutečně 

účinná podpora a snad bude mít někdo 

ve vládě tu odvahu a schopnost chytit 

řetězce pod krkem a vysvětlí jim, že zde 

nejsou na Divokém Východě a tudíž se 

budou chovat minimálně tak slušně 

jako ve svých domovských zemích.

A o to více si naše poděkování a úctu za-

slouží všichni ti, kteří stále ještě nevzdali 

a nevzdávají zemědělskou výrobu ani 

výrobu potravin z českých surovin. 

Hezké léto s českými, moravskými 

a slezskými potravinami.

Dana Večeřová

Foto: shutterstock.com
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ŘEZNICKÉ MUZEUM – SPRÁVNÁ 
CESTA K OSVĚTĚ SPOTŘEBITELE
KDO NEZNÁ SVOU MINULOST, NEMÁ ANI BUDOUCNOST, ZNÍ DO SLOGANU VTĚLENÁ LETITÁ ZKUŠENOST, KTERÁ VELMI ČASTO 
OPRAVDU PLATÍ. ZCELA JISTĚ PAK PLATÍ V OBLASTI, K NÍŽ SE V SOUČASNÉ DOBĚ, ČASTO ZAVÁDĚJÍCÍM NEBO I ÚMYSLNĚ 
NEPRAVDIVÝM ZPŮSOBEM VYJADŘUJE TÉMĚŘ KDOKOLI, ANIŽ BY DISPONOVAL NĚJAKOU PRAKTICKOU ZKUŠENOSTÍ Z OBORU. 
TOTIŽ V OBLASTI VÝROBY POTRAVIN.

O to důležitější proto je, aby byl silněji 

slyšet hlas těch, kteří naopak zku-

šenost mají a kteří mají také historickou 

kontinuitu zkušeností z vývoje potravi-

nářských řemesel. A z nich zejména 

takových, kteří své znalosti dokáží 

srozumitelnou a atraktivní formou 

předat laické veřejnosti, která se zmítá 

v množství protichůdných informací, 

z nichž každá se ohání zájmem 

o spotřebitele, přestože reálné 

sdělení má spíše opačný výsledek.

Pro skutečnou osvětu spotřebitele je 

však zapotřebí jiných forem, než jsou 

zprostředkovaná mediální sdělení, která 

nemohou nahradit fyzický kontakt ať již 

s předměty a nástroji používané 

k výrobě potravin, a zejména s lidmi, 

kteří se výrobou potravin skutečně za-

bývají. Obé dohromady se spojuje v ná-

vštěvě Řeznického muzea Jana Pavlíčka 

v Náměšti nad Oslavou, které v současné 

době disponuje nejrozsáhlejší sbírkou 

exponátů s řeznickou tématikou v České 

republice mapující zpracování masa na 

našem území od roku 1850. Součástí 

expozice je mimo jiné sbírka odznaků 

s řeznickou tématikou, nožů, ocilek, 

kolébacích nožů, sekyr, sekáčků, ručních 

pil, ukázky výučních a tovaryšských listů, 

troky vydlabané z jednoho kusu kmene 

nebo řeznické saně za psa či reprodukce 

obrazů s řeznickou tématikou. Sbírka, 

která je v současné době součástí 

prostor v administrativní budově rodinné 

fi rmy Řeznictví a uzenářství Jan 

Pavlíček, s.r.o., se neustále rozrůstá, 

a Řeznické muzeum se tak v blízké bu-

doucnosti přestěhuje do samostatných 

prostor v Náměšti. 

Projekt nových výstavních prostor už 

je hotov, odkup příslušného pozemku 

již také proběhl, a pokud vše dobře 

půjde, v roce 2018 by mělo spatřit nové 

muzeum světlo světa a návštěvníci jeho 

exponáty. Rozvoj Řeznického muzea 

podporuje i město Náměšť nad Oslavou 

i akademická obec – Veterinární a far-

maceutická univerzita Brno a Mende-

lova univerzita Brno a také Český svaz 

zpracovatelů masa. Kdo má o návštěvu 

stávající podoby muzea zájem a chce 

se dozvědět o něco více, než je součástí 

tohoto textu, může si otevřít příslušnou 

webovou stránku na adrese: 

www.reznickemuzeum.cz.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová



ZPRAVODAJ

5 > 2015

PŘÍLOHA > 13. ČERVEN 2016

3

NIKDY NEŘÍKEJ, ŽE NĚCO NEJDE
AKTIVNĚ PROPOJIT PODNIKÁNÍ V NELEHKÉ OBLASTI VÝROBY POTRAVIN S OSVĚTOU A PODPOROU SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 
JE BOHUŽEL NĚCO, CO SE ZAS TAK ČASTO NEVIDÍ. V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU ALE TOMU TAK JE, A TO ZÁSLUHOU ŘEZNICTVÍ 
A UZENÁŘSTVÍ JAN PAVLÍČEK, S.R.O., KTERÉ SE ZDALEKA NEZABÝVÁ JEN PRODUKCÍ KVALITNÍCH PRODUKTŮ DOMÁCÍHO PŮVODU. 

Rodinnou fi rmu založil otec Jan hned 

na počátku 90. let v roce 1992 a jeho 

vizí byla kromě výroby kvalitních uzenin 

také snaha umožnit svým zákazníkům 

i široké veřejnosti nahlédnout do tajů 

jejich výroby a historie řemesla, 

o kterém se ví stále méně. Tedy – založit 

Řeznické muzeum. Tuto vizi ale naplnily 

po smrti otce až jeho děti, přičemž nejvíc 

ze všech propojila s muzeem svůj čas 

a život Jaroslava Pavlíčková, která je 

kromě standardní práce v rodinné fi rmě 

také příležitostnou průvodkyní mezi 

shromážděnými a vystavenými exponáty.

Tolik potřebná osvěta za situace, kdy 

jsou veřejnost a výrobci potravin od sebe 

téměř neprodyšně odděleni zákony a vy-

hláškami regulující průmyslovou výrobu 

potravin je dnes stále ještě nedoceněná 

veřejně prospěšná aktivita. Nejde ale jen 

o osvětu laické, ale i budoucí odborné 

veřejnosti. Jaroslava Pavlíčková, sama 

absolventka Veterinární a farmaceutické 

univerzity v Brně, také přednáší 

na brněnské Mendelově univerzitě 

a tamním studentům se snaží na zákla-

dě praxe vysvětlovat to, co se ne zrovna 

správně dozvídají z médií. V rodinné 

fi rmě je Jaroslava Pavlíčková něco jako 

„obchodní ředitelkou“ a hlavní účetní, 

ale na takové pozice se samozřejmě 

ve fi rmě nehraje. „Mým hlavním 

koníčkem je muzeum,“ podotýká 

spolušéfka fi rmy, která má v současné 

době 25 zaměstnanců a svými produkty 

zásobuje nejen spotřebitele v Náměšti 

nad Oslavou, ale i například v Jihlavě 

nebo v Brně.

To přispívá také k podpoře žádoucího 

zdravého lokálního patriotismu – 

a ve fi rmě je to vidět na každém kroku. 

Samotné Řeznické muzeum je prakticky 

součástí areálu fi rmy, chodba do skrom-

né přijímací kanceláře je vyzdobena ob-

razy s řeznickou tématikou od místního 

malíře Miloslava Bábuňka. Část exponá-

tů v muzeu používal za svého života i Jan 

Pavlíček starší, na stěnách visí ocenění 

a certifi káty, jichž je rodinná fi rma 

držitelem. Muzeum je veřejně přístupné 

za symbolickou cenu 20 korun, zájemci 

se ale musí dopředu nahlásit, protože 

práce v rodinné fi rmě je časově náročná, 

mimo jiné i kvůli stále se zpřísňující 

a zvyšující administrativě, která bere síly, 

čas a možnosti věnovat se intenzivněji 

právě takovým veřejně prospěšným 

aktivitám, jako je osvěta veřejnosti. I tak 

se ale Jaroslava Pavlíčková řídí heslem 

„Nikdy neříkej, že něco nejde“. I proto 

má řadu dalších plánů do budoucnosti. 

Například současná podoba Řeznického 

muzea není defi nitivní – rodina – 

a hlavně Jaroslava Pavlíčková, má 

v plánu expozice rozšířit a celé muzeum 

přemístit na jiné místo v městě, ani tím 

to ale nekončí. 

Kromě klasického „českého“ řeznického 

muzea plánuje Jaroslava také vznik spe-

cifi ckého romského řeznického muzea 

nebo židovského řeznického muzea, opět 

zejména jako nástroj osvěty veřejnosti 

a připomínky technologií a postupů, jimiž 

se historicky i nyní liší řeznické profese

v různých náboženských a společenských 

komunitách. Existuje-li řeznické nebe, 

měla by být Jaroslava Pavlíčková jeho bu-

doucí součástí – a existuje-li, již dnes se 

na ní dívá velmi spokojený tatínek, který 

si tohle vše určitě přál...  

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová

TIPY PRO VÁS
Proč se sprchují párky?
Stalo se vám někdy, že vám zbudou 

po ohřátí ve vodě nezkonzumované 

párky, která pak následně „se-

schnou“ a nejsou na pohled zrovna 

lákající k jídlu? Pokud je na nějakou 

chvíli namočíte ve studené vodě, 

povrch se opět vyrovná (platí to 

samozřejmě pro párky, které nejsou 

obaleny umělohmotnými střívky). 

Uvedeného jevu se využívá při 

takzvaném „sprchování párků“. 

RECEPT na uzené maso
Chcete-li pohostit početnější 

společnost tradičním českým 

uzeným, není třeba vymýšlet 

a shánět rozličné doplňující ingre-

dience. Stačí k tomu tři základní 

suroviny a znalost podílu těchto 

surovin k tomu, aby byl výsledek 

kulinářským zážitkem. Konkrétně je 

třeba na přípravu použít 10 kilogra-

mů masa na uzení ve složení bok 

bez kosti/ krkovice bez kosti/ plec 

bez kosti, 0,3 kilogramu jedlé soli, 

0,15 kilogramu česneku – a to je 

vše. Maso potřeme solí s česnekem 

a necháme uležet v chladu ( 5°C) 

10 dní. Poté z masa opláchneme sůl 

a udíme v udírně. Pokud chceme 

menší množství, stačí jen adekvátně 

upravit podíl jmenovaných surovin.  
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ČESKÝ ČESNEK MÁ STÁLE ŠANCI
UKONČENÍ PĚSTOVÁNÍ ČESNEKU V JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH ČESNEKÁŘSKÝCH FIREM V DOLNÍM NĚMČÍ U UHERSKÉHO BRODU 
V LETOŠNÍM ROCE BY MOHLO BÝT VNÍMÁNO JAKO SIGNÁL, ŽE NAŠI PĚSTITELÉ ČESNEKU NEDOKÁŽÍ ODOLAT OBVYKLE 
LEVNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ KONKURENCI. PŘESTO JE TŘEBA ŘÍCI – PRAVÝ ČESKÝ ČESNEK NADÁLE ŠANCI MÁ A MÍT BUDE. 
I KDYŽ TO BUDE VYŽADOVAT URČITÉ ÚSILÍ, A TO JAK NA STRANĚ SAMOTNÝCH PĚSTITELŮ, TAK NA STRANĚ SPOTŘEBITELŮ, 
ALE TAKÉ NA STRANĚ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ – BUDE-LI K TOMU DOSTATEK VŮLE.

První a základní předpoklad je přitom 

dostatek vhodných odrůd a informací 

z dlouhodobé praxe pěstování a šlech-

tění česneku. V tom mají naši potenci-

ální pěstitelé ohromnou výhodu. Co do 

počtu vyšlechtěných odrůd česneku 

vede v rámci celé EU s přehledem tu-

zemský šlechtitel Jan Kozák, působící 

v Poběžovicích u Holic, který je 

v současné době nejvýznamnějším pro-

ducentem česnekové sadby u nás. 

Z celkem 21 vyšlechtěných odrůd 

česneku jich v tomto roce nabízí 15, 

většina z nich se přitom jmenuje – 

a to je také zajímavé a cenné – po jeho 

dětech. Také takhle může vypadat zdravý 

patriotismus v praxi.

„Kozákovy odrůdy“ jsou podrobně po-

psané v brožurce „Český česnek“, včetně 

některých obecných zásad pěstování 

česneku, což je další důležitá aktivita 

Jana Kozáka – snaha o permanentní 

osvětu jak fi nálních pěstitelů česneku, 

tak jeho konzumentů. Ti všichni 

se mohou řadu cenných údajů dozvědět 

mimo jiné na webové stránce 

www.k-cesnek.cz

Přesto je vhodné se u některých z nich 

zastavit. Například, že není správné 

sázet ozimý česnek koncem září, jak se 

dříve doporučovalo, ale až v listopadu 

nebo dokonce v prosinci. V této době je 

totiž už půda dostatečně chladná, takže 

brání rozvoji cizopasných organismů, 

které při předčasné výsadbě česnek na-

padají. Podle zkušeností pana Kozáka by 

se česnek v podstatě neměl sázet dříve, 

dokud teplota půdy trvale neklesne pod 

9 stupňů Celsia. Pro spotřebitele je zase 

důležitá informace, že skutečně český 

česnek se na trhu objevuje nejdříve od 

poloviny června, při správných podmín-

kách skladování jsou pak schopni naši 

pěstitelé zásobovat tuzemský trh zhruba 

do Nového roku. Pokud zákazníci mimo 

toto období nakupují v maloobchodu 

zboží označené jako „český česnek“, 

s pravděpodobností hraničící s jistotou 

o pravý český česnek nejde. Mýtem je 

také teze, že takzvaný modrý paličák je 

typickým naším česnekem. Ve sku-

tečnosti přesně tak vypadá i česnek 

dovážený ze Španělska. Další matení 

pojmů pak přináší označování „českého 

česneku“ názvy odrůd, které vycházejí 

z názvů obcí nebo regionů, ačkoli takový 

název žádná uznaná česká odrůda 

nemá, stejně tak jako neexistují odrůdy 

jako „Ruslana,“ „ Violeta“ a další.

Základním problémem ale je, že jako 

„český česnek“ lze podle legislativy 

označovat jakýkoli česnek vypěstovaný 

na území České republiky, což je na 

první pohled logické. Jenže na území 

České republiky se pěstuje česnek také 

(a ne málo) z odrůd, která jsou k nám 

dovážené ze zahraničí, například z Fran-

cie. Když už se ministerstvo zemědělství 

v dojemné péči o růst informovanosti 

spotřebitelů zabývá neustálým dopl-

ňováním povinně zveřejňovaných údajů 

na obalech potravin, možná by nebylo od 

věci stanovit, že jako český česnek lze 

označovat pouze takové produkty, které 

byly jednak vyprodukovány na území ČR, 

zároveň ale, aby také šlo o česnek ze 

skutečně českých odrůd.

Byla by to totiž praktická obrana proti 

nekalé konkurenci a v zásadě klamání 

spotřebitele. Jde totiž o to, že některé 

země EU, například právě zmíněná 

Francie, dotují produkci česnekové sadby. 

Různé odrůdy skladovaného česneku. Foto: Nina Havlová

Jan Kozák, náš největší šlechtitel česneku. Foto: Nina Havlová
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Právě to je přitom jedním z důvodů, 

proč naši pěstitelé prohrávají s levnější 

zahraniční konkurencí. Pokud by se 

v ČR cíleně dotovala produkce sadbové-

ho česneku, snížily by se následně jeho 

komerčním pěstitelům náklady a dovo-

zům levnějšího česneku ze zahraničí by 

tak mohli snáze konkurovat. Při celkové 

produkci česneku v ČR, což je zhruba 

tisíc tun ročně (roční spotřeba česneku 

je ale asi 7 000 tun, takže prostor pro 

větší podíl našeho česneku na našem 

trhu existuje), by podpora česnekové 

sadby vyšla na pár (pět až sedm) milionů 

korun, což je na jednu stranu celkem 

směšná částka, na druhé straně by 

ale výrazně pomohla existenci jedné 

z mála typicky českých, identických 

a citlivých komodit, o kterou je navíc 

mezi spotřebiteli opravdu zájem, a jsou 

proto v řadě případů ochotni zaplatit za 

skutečně český česnek více, než za jeho 

zahraniční alternativy. Což potvrzuje 

řada menších pěstitelů, kteří v současné 

době na rozdíl od podniku zmíněného 

v úvodu své plochy česneku rozšiřují 

a plánují další expanzi.

Tu mohou ještě více podpořit přímé 

dodávky českého česneku na trh (příklad 

žádoucího zkrácení prodejního řetězce), 

avšak ne do velkoplošných prodejen, 

ale naopak do specifi ckých menších 

lokálních prodejen, na farmářské trhy 

nebo do restaurací ve spádovém území 

příslušného pěstitele. Což je pro změnu 

praktická ukázka toho, jak se dobrovolně 

nevzdávat přidané hodnoty k primární 

zemědělské surovině.

Český česnek se v současné době 

prodává za ceny od 130 do 200 korun 

za kilogram, čínský nebo španělský 

česnek (často jde ovšem také o čínský 

česnek, jen je k nám redistribuován ze 

Španělska) ale za ceny kolem stokoruny. 

Základním důvodem k tomu preferovat 

český česnek je vyšší obsah silic a tedy 

vyšší „síla česneku“ jako koření. Pokud 

bychom přitom přijali tezi, že náš česnek 

je pětkrát silnější než jeho zahraniční 

verze (což by v praxi znamenalo jeho 

pětinovou spotřebu), vyplatí se 

nákup českého česneku za vyšší ceny 

i v současné době. I kdyby však byla síla 

českého česneku jen dvojnásobná, pořád 

na tom spotřebitel vydělá. A kdyby se 

ještě prostřednictvím dotace česnekové 

sadby dosáhlo snížení nákladů na jeho 

pěstování, měl by to náš česnek 

v souboji se zahraniční produkcí 

vyhrát na celé čáře.

Petr Havel Důsledek činnosti roztočů. Foto: Nina Havlová

Různé odrůdy česneku v růstové fázi. Foto: Nina Havlová
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MISS AGRO 2016 SE STALA 
LADA PAŘÍZKOVÁ
VOLBOU KRÁLOVNY ČZU V ÚTERÝ 10. KVĚTNA VYVRCHOLIL FESTIVAL MISS AGRO 2016. KRÁSNÉ POČASÍ PŘILÁKALO DO 
AREÁLU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE BĚHEM ODPOLEDNE A VEČERA NĚKOLIK TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ 
ZA DOPROVODU HUDEBNÍCH SKUPIN STO ZVÍŘAT, BUTY NEBO MYDY RABYCAD, VYTVOŘILI SKVĚLOU ATMOSFÉRU. VÍTĚZKOU 
LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE KRÁSY MISS AGRO SE STALA ČTYŘIADVACETILETÁ LADA PAŘÍZKOVÁ, STUDENTKA FAKULTY 
AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, KTERÁ STUDUJE OBOR ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA.

Vítězkami osmnáctého ročníku 
Miss Agro jsou: 
• Miss Agro 2016 

Lada Pařízková (FAPPZ)

• I. Vicemiss Agro 2016 

Patricie Joglová (FAPPZ)

• II. Vicemiss Agro 2016 

Markéta Santajová (FAPPZ)

• Miss iZUN 2016 

Nikola Nejedlíková (FTZ)

• Miss Sympatie Tiger 2016 

Michaela Šubrtová (PEF)

O všechny fi nalistky se v průběhu 

soutěže staral tým Hair studia Honza 

Kořínek a vizážistky Michaely Jetenské. 

Ručně vyrobené korunky s logem festivalu 

věnovala do soutěže společnost Šenýr Bi-

joux.  Akci pořádala studentská organiza-

ce ČZU MEDIA z.s., mimo jiné provozova-

tel webového portálu http://www.iZUN.eu, 

ve spolupráci se studentskou organizací 

ČZU:Go! z.s. s podporou ČZU.

 

Foto: archiv iZUN.eu
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BYLINKY PRO ZDRAVÍ I DO KUCHYNĚ
V PLNÉM JARNÍM A PŘEDLETNÍM OBDOBÍ OPĚT NASTÁVÁ IDEÁLNÍ MOŽNOST JAK SPOJIT PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM, PROTOŽE 
PĚSTOVÁNÍ VLASTNÍCH BYLINEK JE NEJENOM RADOSTNÝ POHLED NA POSTUPNĚ ROSTOUCÍ A POSLÉZE I KVETOUCÍ 
ZÁHONKY NA ZAHRADÁCH ČI KVĚTINÁČE NA BALKONECH A PARAPETECH VE MĚSTĚ, ALE ZÁROVEŇ MOŽNOST JAK SKLÍZET 
A VYUŽÍVAT TYTO PŘIROZENÉ A STALETÍMI PROVĚŘENÉ ZDROJE PŘISPÍVAJÍCÍ ČI POMÁHAJÍCÍ K POSÍLENÍ CHUTI A ZDRAVÍ 
ČLOVĚKA. NESPORNOU VÝHODOU PAK JE, ŽE VLASTNÍ ÚRODU MÁTE KDYKOLIV PO RUCE. NE NADARMO BYLY ZNALOSTI 
BYLINEK A LÉČIVEK VŽDY OPŘEDENY URČITÝM TAJEMSTVÍM A ÚCTOU A DNES SE TAK V DOBĚ SILNÉHO FARMACEUTICKÉHO 
PRŮMYSLU, POKORNĚ A S ROZUMEM VRACÍME K JEJICH VYUŽITÍ. 

Péče o bylinky a léčivky není zpravidla 

příliš náročná a stačí dbát několika 

základních pěstitelských rad, vycháze-

jících ze základních požadavků na 

stanoviště, zeminu, potřebu slunečního 

svitu či vláhy. Pro průběžné kuchyňské 

využití lze sklízet dle naší potřeby s tím, 

že rostliny mají dostatečnou schopnost 

znovu obrazit a dorůstat. Pro jejich sběr 

za účelem sušení a skladování nechme 

rostliny plně vyvinout tak, aby získaly 

co nejvíce účinných látek vůně i chuti. 

Listy, nať či květy zpravidla sklízíme za 

pěkného, suchého a slunečného

dopoledne, ne po delších deštěch 

a až po opadnutí ranní rosy. Schopnost 

regenerace je zpravidla vysoká a umožní 

i další sklizeň. Sušit je potřeba rychle, 

přitom však ne na přímém slunci a ne 

za vysokých teplot, připravili bychom se 

o účinné látky. Při dobrém skladování, 

např. ve skleněných zavíracích sklenicích 

nám zásoby vydrží až do příští sklizně.

Dejte tedy bylinkám a léčivkám také 

šanci, zaslouží si ji! 

Text a foto Jiří Felčárek

Majoránka zahradní
- teplomilná, relativně nízká jednoletá 

bylina vyžadující slunečné stanoviště

- v české kuchyni tradiční a nezbytná do 

polévek, omáček a bramborových jídel, 

kde povzbuzuje chuť k jídlu i trávení, 

účinná je ale i při nachlazení, či revma-

tických potížích 

- může se sklízet vícekrát do roka 

těsně před květem, spolehlivě 

a bohatě se rozvětví a vydrží tak až do 

podzimu

Bazalka vonná
- jednoletka vyžadující dostatek slu-

nečního svitu, živin a vláhy, zaštipování 

květů podporuje tvorbu dalších výhonů

- výborná pro středomořskou kuchyni, 

do lehkých salátů i na pizzu

- ideální je sklizeň čerstvých listů, su-

šením ztrácí na síle, lístky lze mrazit, 

nebo zpracovat na pesto

Kopr vonný
- jednoletá bylina, často až metr vysoká, 

není náročná a na záhonech se udrží i 

samovýsevem

- velmi aromatický, někdo jej miluje, jiný 

nemá rád, vhodný do polévek, omáček 

i dresinků, k nakládání okurek i zeleni-

ny. Pomáhá také při nadýmání 

a zažívacích obtížích

- postupným výsevem lze sklizeň 

mladých rostlin rozložit do celého 

roku, sklízí se mladé rostliny i kvetoucí 

okolíky, lze zamrazit, sušením ztrácí 

obsah látek

Libeček lékařský
- statná a nenáročná trvalka, které 

vyhovuje slunečné stanoviště, půda 

s bohatými živinami a dostatek vláhy

- povzbuzuje chuť k jídlu, posiluje 

trávení, zároveň je močopudný, tlumí 

záněty a podporuje vykašlávání

- po celou dobu vegetace lze využít čerstvé 

listy, oblíbený je i sušený a to do polévek, 

či omáček nebo k pečeným masům

Máta peprná
- trvalka, přezimující v oddencích, které 

na jaře ochotně a rychle rostou, ideální 

je slunečné stanoviště, možný je i po-

lostín, podmínkou je dostatek vlhkosti

- velmi osvěžující a silná chuť i vůně 

vhodná do salátů, studených i teplých 

nápojů, ale například také k nakládání 

masa. Podporuje činnost žlučníku 

a trávení, uvolňuje křeče, vhodná při 

nachlazení

- sklízí se nať s listy před květem, řez 

je možný několikrát do roka, sušením 

ztrácí na své intenzitě, ale dobře 

skladovaná vydrží

Máta peprná Kopr vonný

Majoránka zahradní

Bazalka vonná

Libeček lékařský
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LEDOVÁ KÁVA JE VE SKUTEČNOSTI 
PŘESLAZENÉ MLÉKO
ČEŠI BEZPOCHYBY PATŘÍ MEZI MILOVNÍKY KÁVY. PODLE PRŮZKUMŮ ROČNĚ VYPIJEME NA ČTYŘI STOVKY ŠÁLKŮ A TÍM SE 
ŘADÍME MEZI PRVNÍCH DESET ZEMÍ NA SVĚTĚ S NEJVYŠŠÍ SPOTŘEBOU.  JESTLI BYCHOM SI ALE UDRŽELI TENTO POST, 
I POKUD BYCHOM BYLI ODKÁZÁNI JEN NA LEDOVOU KÁVU, ZŮSTÁVÁ OTÁZKOU. POD POJMEM „LEDOVÁ KÁVA“ SE TOTIŽ 
VE SKUTEČNOSTI SKRÝVÁ ŘEDĚNÉ SLAZENÉ MLÉKO S MINIMÁLNÍM PROCENTEM KÁVOVÉ SLOŽKY. MOŽNÁ VÁS PÁR DOUŠKŮ 
NA MALOU CHVÍLI OSVĚŽÍ, ALE POŘÁDNOU VZPRUHU MŮŽETE OD TAKZVANÝCH ICE COFFE LZE ČEKAT JEN TĚŽKO. 

Kofeinová injekce podávaná patřičně 

vychlazená se k létu hodí. Nejčastěji ji 

v kavárnách najdete s kostkami ledu, 

kopečkem zmrzliny a šlehačkou nebo 

ve formě frappé, tedy již naředěnou 

s mlékem a připravenou rovnou 

s ledovou granitou. A přestože tyto kávy 

bývají trochu sladší, o podíl kofeinu 

nepřijdete. Správně se totiž ledová káva 

připravuje podobně jako šálek pressa. 

Jen s tím rozdílem, že se potom nalije do 

shakeru, kde se pomocí ledových kostek 

patřičně vychladí. Ledová káva, kterou 

si můžete koupit na čerpacích stanicích 

nebo v obchodech, s tou skutečnou ale 

nic moc společného nemá. 

Ice coffee a zajícové v pytli
Už když jsme dělali průzkum trhu, 

nebylo nám úplně jasné, proč ledové 

kávy nenacházíme mezi sortimentem 

kávy, ale v oddělení mléčných produktů. 

A to nás přimělo k otázce, jestli je ledová 

káva vůbec charakterizovaná jako káva. 

Rozuzlení jsme našli na stránkách Státní 

a potravinářské inspekce (SZPI).  Ing. 

Kateřina Pavelková z oddělení speciální 

metodiky zde totiž uvádí, že pod ozna-

čením Ledová káva nebo také Ice coffee 

se můžeme při nákupu setkat se dvěma 

odlišnými skupinami nápojů. Jde buď 

o skupinu ochucených nealkoholických 

nápojů, nebo o kategorii mléčných 

nápojů. Pokud se jedná o první variantu, 

klíčovou složkou je voda. Tato kategorie 

by měla mít lehce povzbuzující účinky. 

Na pultech ale najdete spíše druhý typ, 

a to mléčné kávové nápoje. Pro ty je

 charakteristické, že obsahují nejmé-

ně 50 % mléka a minimum kávy. Tím 

musíme vyvrátit první dojem o klamání 

spotřebitele. Dle zákona si koupí ledové 

kávy zajíce v pytli nekupujete, nicméně 

o profi tu na neznalosti spotřebitelů, 

by se zde dalo polemizovat. 

Hledej kávu aneb Hra na kočku 
a na myš
Když jsme si pečlivě prostudovali etikety 

všech dvanácti vzorků, které jsme 

zahrnuli do testu, zjistili jsme, že 

většina testovaných ledových káv 

dokonce neobsahuje kávu vůbec. Jen 

v třetině nápojů (konkrétně v německých 

Eiskaffe a Kaffe a v Nescafé Café Vanilla 

od Nestlé) kávu skutečně najdete. To je 

velké překvapení, pokud si kupujete pro-

dukt, který má označení „káva“ přímo 

v popisu. To, co některým vzorkům 

dodává alespoň trochu chuť kávy, je 

nahrazeno kávovým extraktem, složkou 

s kávovou příchutí nebo kávovým aroma.  

Problém je, že minimální obsah kávy či 

kávového extraktu není u nápojů ozna-

čených jako Ledová káva předepsán. 

Možná naštěstí pro výrobce. Pakliže 

by tomu tak bylo, Tatra ice Caffee 

s podílem kávového extraktu 0,4 

procenta nebo takový icecoffee Albert, 

kde se na spotřebiteli šetřilo úplně 

stejně, by se musely přejmenovat. 

Doženeme to cukrem
Doženeme to cukrem je pravděpodobně 

tajné heslo všech výrobců ledových káv. 

A kdo chce být lepší, přidá „špetku“ 

vanilky, kakaa nebo karamelu. Problém 

je, že všechny tyto příchuti zanechávají 

v ústech nepříjemnou pachuť a přes 

cukr není poznat, jestli se v nápoji 

objevuje alespoň náznak kávy. Pak se 

bohužel stává, že produkt, který by měl 

obsahem kávy (57,9 %, Nescafé Café 

Vanilla) šplhat na vítězné příčky, končí 

na úplně opačné straně. Na tom se naše 

redakční porota shodla jednohlasně. 

Většina výrobců procentní zastoupení 

cukru raději ani neuvádí. Z pořadí 

obsažených surovin je ale zřejmé, že se 

jedná o vysoká čísla. Bohužel jdou tímto 

počínáním výrobci káv tak trochu i sami 

proti sobě. Pravidelným konzumentem 

se může stát pouze člověk, který našel 

zalíbení v kazivosti zubů nebo potřebuje 

neuvěřitelným tempem ztloustnout.

Malé kávové nesmysly 
Při nákupu ledových káv jsme se docela 

pobavili. Třeba tím, že jsme je hledali 

v chladicím zařízení. Spoustu z nich 

totiž najdete mezi trvanlivými mléky. 

A ačkoli se nám to zdálo nelogické, ne-

můžeme zde uznat pochybení ze strany 

obchodníka. Pro ledové kávy platí stejná 

pravidla uchovávání jako pro mléčné pro-

dukty, které prošly rychlým ohřevem při 

vysokých teplotách, je možné skladování 

při teplotě do 24 stupňů. Připsat plusové 

body musíme ale kávám, které pořídíte 

na „benzinkách“. Ty totiž najdete v ledni-

cích - můžete si je tedy vychutnat hned 

dobře vychlazené. A humor nechyběl ani 

při samotném otevírání. Přesto, že jsme 

koupili hned několik káv v krabičce 

s brčkem, skutečné brčko měla jen 

jedna káva, takže z kusu plastu s dírkou 

se stal putovní poklad, o který se porota 

musela při ochutnávání dělit. Neméně 

zarážející bylo i to, že kávy s obsahem 

0,5 litru se ve většině případů nedají 

znovu uzavřít. Jste tedy nuceni vypít celý 

půllitr naráz nebo nevypitou ledovou 

kávu vylít. Pro příště víme, že budeme 

preferovat kávy v plastových lahvič-

kách, které nám přijdou nejpraktičtější. 

Pro znalce kávy pak musí být více než 

úsměvné i některé názvy tohoto druhu 

nealkoholického nápoje.  Například 

caffe latte (ve skutečnosti silné espreso 

s trojnásobným objemem mléka), 

macchiato (na způsob picolla s mléčnou 

pěnou) nebo capuccino (káva s mléčnou 

pěnou) – zvlášť, když se jedná o kávy 

s nejnižším podílem mléka vůbec – 

někde navíc sušeného. 

Vítězové a poražení
Test ledových káv pro nás byl celkem 

oříšek. Posuzovali jsme je totiž stejně 

jako spotřebitel, který nemá zásadní 

informaci - tedy, že se nejedná o kávu, 

ale o mléčný nápoj. Jediným hodnotícím 

kritériem pro nás byla pro tentokrát pou-

ze chuť. Ta měla být spíše méně sladká, 

dostatečně kávová bez pachuti. Obal, 

náročnost otevření nebo to, zda jsme kávu 

koupili chlazenou či si ji museli vychladit, 

jsme nebrali jako hledisko zvyšující nebo 

snižující známku. Ke všem kávám jsme 

nejprve přivoněli. Už z vůně bylo znát, že 

káva si s ledovou kávou moc netyká. Ná-

sledně jsme ochutnali a pořadí si tajně za-

pisovali. Kávám jsme přidělili známku od 

jedničky do pětky jako ve škole a výsledná 

známka pak byla sestavena aritmetickým 

průměrem, tedy celkové číslo vydělené 

počtem členů v porotě. Do poroty jsme 

schválně přizvali nejen redakční milovníky 

a znalce kávy, ale i ty, kteří kávu nepijí. Na 

vítězích illy Issimo, Mr. Brown a Eiskaffee 

jsme se shodli jednoznačně a troufáme 

si říct, že tyto tři kávy stojí ze sortimentu 

ledových káv za ochutnání. Nepřeli jsme 

se ani o tři nejlepší z druhého konce (Nes-

café Café Vanilla, Tesco ledová káva, Tatra 

ice Caffee), kteří byli buď tak sladcí, že 

se téměř nedali objektivně hodnotit nebo 

měli zvláštní chuť, která ale s kávou nemá 

nic společného. 

Jana Čiháková

OBAL HODNĚ PROZRADÍ
• Na obale musí být uvedeny základní údaje: obchodní jméno výrobce nebo 

dovozce popřípadě prodávajícího a jeho sídlo, údaj o množství výrobku, da-

tum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti (podmínky skladování), 

údaj o složení podle použitých surovin, přídatných látek, aromat a potravních 

doplňků, údaj o alergenech a od prosince 2016 i výživové údaje.

• Upozornění „Obsahuje kofein“ musí být u nealkoholických nápojů uvedeno 

pouze v případě přidaného kofeinu. U kávových nápojů je kofein obsažen 

jako přirozená součást kávové složky. Běžný spotřebitel automaticky spojuje 

kávový nápoj s přítomností kofeinu, proto stejně jako v případě kávy nemusí 

být toto upozornění uvedeno. U řady nealkoholických nápojů však výrobci 

deklarují skutečný obsah kofeinu v nápoji.

• Všechny povinné údaje musí být na obale pro spotřebitele uvedeny v českém 

jazyce.
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Nescafé Café Vanilla 

Výrobce: 

Nestlé
Zakoupeno: 

Shell Bohdalec
Cena za balení: 

39,90 Kč/250 ml

Ice coffee 

Výrobce: 

Meggle
Zakoupeno: 

Tesco
Cena za balení: 

17,90/330 ml

Složení: 56 % mléko, mléčný permeát, cukr, 

1,6 % ochucující složka s kávovou příchutí. 

Obsah kofeinu: max 13,4 mg/100 ml. 

Z testu: Velmi sladká chuť s dominantním 

podílem mléka. Je znatelný karamelový ocas. 

Cukr přebíjí chuť kávy. 

Eiskaffee

Výrobce: 

Německo
Zakoupeno: 

Albert
Cena za balení: 

21,90 Kč/250 ml

Složení: 75 % mléko, 19 % káva (voda, kávový 

extrakt, kávový extrakt bez kofeinu), cukr, 

zahušťovadla: E 460, 466, 407, stabilizátor: E 332, 

karamelizovaný cukrový sirup, aroma, sůl. 

Z testu: Produkt nemá žádnou pachuť. Splňuje 

představu o ledové kávě. Mléčná složka je 

zřetelná, ale poměr kávy je zachován. Ledová 

káva je sice trochu sladší, ale je zde patrné, že 

se skutečně jedná o kávu s mlékem.

Mr.Brown (Caffé Latte)

Výrobce: 

Thai-wan
Zakoupeno: 

Via Kocanda
Cena za balení: 

33 Kč/250 ml 

Složení: voda, 43,4 % kávový extrakt, 4,5 % 

cukr, 2 % sušené odstředěné mléko, 2 % 

sušené plůnotučné mléko, emulgátory: E473, 

sojový lecitin. Obsah kofeinu: 50 mg/100 ml.

Z testu: Narozdíl od drtivé většiny vzorků se 

jedná opravdu o kávu s mlékem. Toto porota 

ocenila stříbrnou medailí, i přestože se jedná 

o kávu s vyšší sladkou chutí a s chutí, která by 

ani v průměrné restauraci neobstála. 

Tatra ice Caffee

Výrobce: 

Mlékárna 
Hlinsko
Zakoupeno: 

Albert
Cena za balení: 

18,90 Kč / 500 ml

Složení: 70 % mléka, voda, cukr,  invertní 

cukrový sirup, karamel, 0,4 % kávový extrakt, 

aromata, jedlá sůl, stabilizátor: karagenan, 

regulátor kyselosti: E 524.

Z testu: Je zde znatelná umělá pachuť. 

Necítíme chuť kávy, ale ředěného mléka. 

„Káva“ je opět přeslazená.

Icecoffee Albert

Výrobce: 

Mlékárna 
Hlinsko
Zakoupeno: 

Albert
Cena za balení: 

18,90 Kč / 500 ml

Složení: 70 % mléko, voda, cukr, sirup z 

invertního cukru, sirup z karamelizovaného 

cuktru, 0,4 % kávový extrakt, aromata, sůl, 

stabilizátor: E 407, kyselina E 270, konzervant: 

E 202, regulátory kyselosti: E 524, E 331.

Z testu: Silná mléčná chuť a těžce identifi kova-

telná pachuť. Evidentně je zde úspora na 

kávovém extraktu. Velmi řídká konzistence. 

Senzoricky se chuť kávy nedá objevit. 

Rauch Caffemio (Macchiato)

Výrobce: 

Rauch Rakousko
Zakoupeno: 

Shell Bohdalec 
Cena za balení: 

45 Kč/250 ml

Složení: 75 % mléko, voda, cukr, 1,2 % kávový 

extrakt, barvivo: karamel, stabilizátory: 

fosforečnan sodný, celulosa, celulosová guma, 

aroma, sůl. 

Z testu: Jedná se spíš než o ledovou kávu 

a sladký mléčný nápoj s kávovou příchutí. 

Asi zde tušíme kvalitní suroviny, které však 

přebíjí vysoký podíl cukru. 

Tesco ledová káva

Výrobce: 

Tesco ČR
Zakoupeno: 

Tesco
Cena za balení: 

15,90 Kč/500 ml

Složení: 69 % mléka, voda, cukr, 2 % kávová 

složka (kávový extrakt je až na 4. místě), kávové 

aroma, jedlá sůl, stabilizátor: karagenan, 

regulátor kyselosti: hydroxid sodný.  

Z testu: Velké balení nám přijde velmi neprak-

tické. Poměrně nízká cena je vykoupena silnou 

pachutí, ve které se vám nechce ani zkoumat, 

zda má produkt něco společného s kávou. 

Kaffee

Výrobce: 

Muller, Německo
Zakoupeno: 

Albert
Cena za balení: 

26,90 Kč/ 250 ml

Složení: Polotučné mléko, 13 % směs káv robusta 

- arabica, cukr, modif. kuk. škrob, regulátor 

kyselosti: citronany sodné, stabilizátor: karagenan, 

aroma. 1 láhev obsahuje 128 mg kofeinu.

Z testu: Poprvé z vzorků jsme zaznamenali chuť 

kávy. Kdo zná ochucená mléka z řady Muller, tak 

si chuť může představit jako typický produkt této 

značky a kávovou příchutí. Na obale se uvádí, že 

káva je extra silná. Při 13 %. zastoupení kávové 

granity nám přijde údaj trochu optimistický. 

Mr.Brown (Cappuccino)

Výrobce: 

Thai-wan
Zakoupeno: 

Via Kocanda
Cena za balení: 

33 Kč/250 ml

Složení: voda, 13,6 % kávový extrakt, cukr, 

2,9 % sušené plnoptučné mléko, 2,3 % sušené 

odstředěné mléko, emulgátory: E  473, sojový le-

citin, stabilizátor: E 407, aroma, čokoláda (55,3 % 

kakový prášek). Obsah kofeinu 38 mg/100 ml. 

Z testu: Složení odpovídá capuccinu, ale 

chuťově zde až nepříjemně vyčnívá příchut 

čokolády. Více chuťových vjemů přebíjí velmi 

sladká chuť. 

Eiskaffee

Výrobce: 

Německo
Zakoupeno: 

Albert/Shell 
Bohdalec
Cena za balení: 

18,90 Kč/ 500 ml 
26 Kč/500 ml

Složení: 56 % mléko, mléčný permeát, cukr, 

1,6 % ochucující složka s kávovou příchutí. 

Obsah kofeinu: max 13,4 mg/100 ml. 

Z testu: Velmi sladká chuť s dominantním 

podílem mléka. Je znatelný karamelový ocas. 

Cukr přebíjí chuť kávy. 

illy Isimo (Latte macchiato)

Výrobce: 

Německo
Zakoupeno: 

Albert/Shell 
Bohdalec
Cena za balení: 

18,90 Kč/ 500 ml 
26 Kč/500 ml

Složení: voda, 36 % mléko, 1 % 

kávový extrakt, stabilizátory: celulosa, 

karboxymedhylcelulosa, regulátory kyselosti: 

uhličitany draselné a citronany draselné. 

Z testu: Jako jediný nedostatek je obtížné  

otvíraní. Pokud si berete kávu do auta na 

cestu, budete mít problém se do kávy vůbec 

dostat. Chuťově je káva skvělá. Překvapující 

je, že obsahuje 1 % kávy illy. O tomto vzorku 

je možné říci, že se jedná o ledovou kávu. 

Jednomyslně určený vítěz všemi členy poroty.

Složení: 57,9 % káva (voda, rozpustná 

káva),34,6 % plnotučné  mléko, cukr, odtučněné 

mléko, aroma (vanilka), regulátory kyselosti: 

E 500,. 332, zahušťovadla: E 460, 466, 407. 

Z testu: Jednoznačný propadák testu, který se 

prezentuje výraznou pachutí. Pokud měla tato 

chuť reprezentovat vanilku, která je v názvu 

výrobku, pak konzumentům raději doporučujeme, 

aby si zakoupili vanilkovou zmrzlinu.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.
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FLORISTÉ SOUTĚŽILI V JANOVĚ
VE DNECH 8. AŽ 10. DUBNA 2016 SE V ITALSKÉM JANOVĚ USKUTEČNIL EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT PROFESIONÁLNÍCH FLORISTŮ 
EUROPA CUP 2016, KTERÝ KAŽDÉ ČTYŘI ROKY VYHLAŠUJE MEZINÁRODNÍ FLORISTICKÁ ORGANIZACE FLORINT. SOUTĚŽ 
EUROPA CUP SLOUŽÍ K SETKÁVÁNÍ A VZÁJEMNÉMU POROVNÁNÍ ZRUČNOSTI A KREATIVITY FLORISTŮ Z JEDNOTLIVÝCH 
EVROPSKÝCH ZEMÍ, ZÁROVEŇ JE ZDROJEM RŮZNÝCH FLORISTICKÝCH INOVACÍ A PREZENTUJE FLORISTIKU JAKO OBOR 
A PROFESI ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

Na soutěž Europa Cup 2016 nominoval 

Svaz květinářů a fl oristů České republiky 

Ing. Kláru Franc Vavříkovou na základě 

jejího vítězství v nominačním ročníku 

Mistrovství fl oristů ČR – Děčínská kotva. 

Na soutěži Europa Cup 2016 Klára Vavří-

ková předvedla své fl oristické umění 

v konkurenci 22 dalších fl oristů z celé 

Evropy.

Organizátoři měli pro soutěžící připra-

vených šest soutěžních úkolů. Soutěžní 

disciplíny zahrnovaly květinovou přízdo-

bu Fiatu 500 pro slavnostní květinový 

průvod inspirovaný tradičním květinovým 

korzem v San Remu, kdy Klára Vavříková 

auto proměnila v pojízdnou cukrárnu 

a v kostře tvořené vlnou obháčkovaným 

hliníkovým drátem rozvinula kolem 

krémového Fiatu barevnou šálu plnou 

vlněných bambulek připomínajících 

kokosové kuličky a dortíků z barevné 

aranžovací hmoty s paletou pestrých 

květin. Druhou soutěžní disciplínu, 

zhmotnění květinového posezení pro dva 

na jarním pikniku v horách obklopují-

cích Janov, pojala česká soutěžící jako 

prostor k pohodlnému ležení s použitím 

pletených šálů a vlny jako podkladu 

celého aranžmá i jako součásti sty-

lizovaných sněhových koulí, které měly 

spolu s umělým sněhem představovat 

vrtkavost předjarního počasí, to všechno 

v kombinaci s narašenými větvemi 

ovocných dřevin, s kosatci a dalšími 

jarními květinami v pastelové paletě 

žlutých, zelenkavých a hnědých tónů 

s bílou. Poslední disciplínou prvního 

soutěžního dne byla svatební kytice nebo 

dekorace pro nevěstu jedoucí na svatbu 

na legendárním vozítku Vespa. Klára se 

pro tuto disciplínu nechala inspirovat 

atmosférou šedesátých let, která tento 

světoznámý skútr proslavila. 

Od designu 60. let se odvíjela základní 

konstrukce pro svatební kytici ve formě 

kabelky. Konstrukce z paměťového drátu 

a unikátních českých perliček 

společnosti Preciosa Ornela v jemně 

žlutavých tónech měla tvar pláště 

nízkého válce, do vnitřku kterého 

Klára vyháčkovala osnovu ze silonového 

vlasce a perliček a do ní pak vkládala 

nádherné květy botanických orchidejí 

z rodů Denrobium, Cymbidium nebo 

Phalaenopsis, které pro tuto práci 

získala z výjimečné orchidejové 

sbírky skleníků arboreta Mendelovy 

univerzity v Brně. 

Druhý den začal tvorbou květinového 

ztvárnění výkladu obchodu světoznámého 

italského módního návrháře pánské 

konfekce. Pro tento účel si Klára vybrala 

tradiční italskou módní značku Canali, 

která se soustředí na výrobu klasických 

pánských obleků a doplňků vysoké kvality 

a nechala se při přípravě jednoduché 

černé konstrukce inspirovat právě 

strohou a elegantní prezentací výrobků 

tohoto módního domu. Klářina konstruk-

ce byla pokryta pásky ušitými ze silonu 

a českých perliček černé a starorůžově 

hnědavé barvy. Bílé perličky byly použity 

do pozadí celé konstrukce, na kterém 

vynikala levitující oválná nádoba pokrytá 

černým sametem a černými perličkami. 

Nad osázenou nádobou se ve vzduchu 

vznášely vzácné orchideje rodu Vanda 

a společnost jim dělaly nesčetné rostliny 

epifytických stříbrolistých tilandsií se 

závěsy z černých a hnědavých perliček. 

V bázi konstrukce pak byly pod vrstvou 

křemičitého písku a bílých skleněných 

perliček ukryté ploché mísy naplněné 

vodou, která při odpařování vytvářela 

ideální klima a vzdušnou vlhkost 

pro růst vand a tilandsíí. 

Láska a touha vyjádřená kyticí 
ze šedesáti růží
Odpoledne téhož dne se neslo ve 

znamení příprav a nácviku slavnostního 

galavečera. Na pódiu všichni soutěžící 

vytvořili pátou soutěžní disciplínu – 

kytici ze šedesáti růží vyjadřující lásku 

a touhu. Klára si pro ni připravila kon-

strukci z drátu a růžových skleněných 

perliček ve tvaru velkého květu a použila 

v ní bledě růžové růže anglického typu 

a klasické červené růže. Součástí 

hodnocení kytice byla i váza, kterou 

Klára vytvořila z černého sametu a perli-

ček. Šestým a posledním úkolem byla 

přízdoba hrnkové rostliny, jívy roubované 

na kmínku. O tomto úkolu soutěžící 

až do poslední chvíle netušili nic a její 

téma, stejně jako skladba materiálů 

a květin pro dekoraci, pro ně bylo 

velkým překvapením.  

Výsledky soutěže
Po dlouhém čekání a hodnocení 

a slovu prezidenta mezinárodní fl oris-

tické organizace Florint Marka Warda 

moderátoři vyhlásili vítěze 18. ročníku 

soutěže profesionálních fl oristů Europa 

Cup 2016. Na třetím místě skončila 

fi nská fl oristka Pirjo Koppi proslulá 

tvorbou květinových šperků a láskou 

k růžové barvě. Na druhém místě 

stanul za Ruskou federaci soutěžící 

Roman Steinhauer z Novosibirska. 

Vítězem klání se stal maďarský fl orista 

Tamás Endre Mezöfy z Gyoru. Česká 

reprezentantka Klára Franc Vavříková 

dosáhla na důstojné 15. místo. Její 

nejúspěšnější prací bylo ztvárnění výlohy 

obchodu slavné italské módní značky, 

kde dosáhla krásného šestého místa. 

Tomáš Svoboda

Svaz květinářů a fl oristů ČR

Ukázky z prací české reprezentantky Kláry Franc Vavříkové, foto archiv SKF ČR
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CHKO PÁLAVA TENTO ROK SLAVÍ 
40 LET OD VYHLÁŠENÍ
PŘED ČTYŘICETI LETY, PŘESNĚ 19. 3. 1976 VYDALO MINISTERSTVO KULTURY ČSR VÝNOS O ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ 
OBLASTI PÁLAVA K OCHRANĚ VŠECH HODNOT KRAJINY, JEJÍHO VZHLEDU A JEJICH TYPICKÝCH ZNAKŮ I PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ. 
VÝNOS BYL ZVEŘEJNĚN VE VĚSTNÍKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A MINISTERSTVA KULTURY ČSR Č. 4  ZE DNE 20. DUBNA 1976. 
BYLO TAK ZAVRŠENO DLOUHOLETÉ ÚSILÍ ŠIROKÉHO TÝMU ODBORNÍKŮ Z RŮZNÝCH OBORŮ. 

Tam započala éra systematické ochrany 

přírody lokality významné nejenom 

v regionálním, ale i republikovém 

a evropském měřítku. Spolu 

s Pálavou byly ve stejný den vyhlášeny 

i další tři chráněné krajinné oblasti, 

a to České středohoří, Lužické hory 

a Kokořínsko.

Bude se slavit celý rok
Při této příležitosti připravila Správa 

CHKO Pálava několik akcí, kterými chtějí 

organizátoři přiblížit Pálavu veřejnosti. 

Hlavní akce pro veřejnost se uskutečnily 

první květnovou sobotu v Klentnici 

pod Sirotčím hradem. Její součástí 

byly, mimo her a různých aktivit pro 

děti, také odborné exkurze na Stolovou 

horu a do okolí Klentnice zaměřené 

na fl óru, faunu a také na tradiční 

ovocnářství pod Pálavou. Na začátku 

dubna byla zahájena v galerii Konvent 

v Mikulově výstava výtvarných prací Jar-

mily Červené s tématikou Pálavy. 

V druhé polovině května proběhla soutěž 

žáků základních škol, zaměřená na 

znalosti o přírodě Pálavy. 

Fotosoutěžte
V průběhu celého roku probíhá foto-

grafi cká soutěž o nejlepší snímky z 

pálavské přírody,  zúčastnit se může 

kdokoliv. Nejlepší oceněné snímky z 

fotosoutěže budou v září součástí další 

výstavy v Konventu. Pravidla soutěže, 

stejně jako podrobnosti k dalším při-

pravovaným akcím, lze najít na stránce 

věnované 40. výročí vyhlášení CHKO.

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava, 
vyhlášená v roce 1976, je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým 

reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, významným podílem přirozených 

nebo málo ovlivněných stepních ekosystémů a s dochovanými památkami 

historického osídlení. Nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, 

drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů se 

vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovické-

ho lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny, v nichž jsou dvě 

obory pro chov zvěře. V nivě řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami a jinými 

mokřadními nebo vodními společenstvy. Jednou z posledních lokalit slano-

milné vegetace je Slanisko u Nesytu v jižní části CHKO. Zbývající část území 

CHKO tvoří zemědělsky využívaná krajina s převahou vinic a jednotlivá sídla 

s výsadním postavením historického města Mikulova. 

V roce 1986, tedy 10 let po vyhlášení chráněné krajinné oblasti, byla dekretem 

UNESCO Programu člověk a biosféra vyhlášena Biosférická rezervace (BR) 

Pálava a byla tak uznána jako součást mezinárodní sítě biosférických rezerva-

cí. Tato síť chráněných ukázek světových ekosystémů je určena k zachování 

přírody a vědeckému výzkumu pro potřebu lidstva a umožňuje přijmout smě-

rodatná rozhodnutí proti negativním vlivům člověka na toto přírodní prostředí. 

V roce 2003 byly završeny snahy o rozšíření území biosférické rezervace o 

sousední Lednicko-valtický areál, lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje a na 

Tvrdonicku, a vznikla tak podstatně větší Biosférická rezervace Dolní Morava.



ZPRAVODAJ

5 > 201512

PŘÍLOHA > 13. ČERVEN 2016

NEJVYŠŠÍ HORA ČESKÉHO 
STŘEDOHOŘÍ – MILEŠOVKA
Absolvovat výstup na 837 metrů vysokou 

Milešovku - kultovní horu Českého 

středohoří, je celkem riskantní podnik 

– sám výstup je akce určená spíše pro 

fyzicky zdatnější jedince, kteří se navíc 

vůbec nemusí dočkat jedinečných 

pohledů na českou krajinu – Milešovka 

je považována za lokalitu s nejdrsnějším 

počasím v Čechách a déšť, sníh nebo 

jen stěna neprůhledných mraků je tu 

na denním pořádku. Pokud však počasí 

vyjde, stojí to za to.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Milešovka je součástí národní přírodní rezervace obývané množstvím organismů, 

na které zas tak často nenarazíte

Výstup na horu i sestup z ní vede příkrými a úzkými cestami, což klade značné 

nároky především na kolenní klouby

Zemský ráj to na pohled…..

Na úpatí Milešovky je nově vybudováno množství tůní, mokřadů a malých rybníků

Z vrcholu hory je při dobré viditelnosti možné shlédnout řadu dalších našich hor 

a pohoří

Na vrcholu se nachází meteorologické pracoviště Ústavu fyziky a atmosféry AV ČR - 

jde o jediné pracoviště v Čechách dodávající meteorologická data do nadnárodní sítě
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43. ROČNÍK  MEZINÁRODNÍHO 
AGROSALONU  ZĚMĚ ŽIVITELKA

Pod významným mottem „Budoucnost 

českého zemědělství a českého ven-

kova“ nachází na výstavě velký prostor 

již řadu let téma rozvoje života na 

venkově. Prezentace Celostátní sítě 

pro venkov a jejích partnerů - místních 

akčních skupin, NS MAS, Spolku pro 

obnovu venkova ČR a dalších, budou 

letos součástí rozšířené expozice MZe 

v pavilonu T1 (najdete v ní i OP Rybářství 

a nově Lesy ČR, s.p.). Novinkou agro-

salonu je Pavilon zemědělské techniky 

(pavilon Z), kde se bude prezentovat 

i letošní jubilant ZETOR (70 let). 

Přehlídka zemědělské techniky bude 

umístěna i kolem pavilonu a na ven-

kovních plochách, především podél 

hlavní prohlídkové trasy. Vystavovatelé 

a návštěvníci jistě přivítají dokončení 

zpevnění ploch kolem pavilonu Z, takže 

prohlídka strojů zblízka bude zážitkem 

za každého počasí.

Prezentace kvalitních českých potravin 

zůstává i nadále jednou z hlavních 

priorit výstavy. Návštěvníci budou letos 

opět moci v multifunkčním pavilonu T 

ochutnat i zakoupit za zvýhodněné ceny 

potraviny s národní značkou kvality 

KLASA, potraviny vyrobené v českých 

regionech z českých surovin a oceněné 

v regionálních soutěžích jednotlivých 

krajů značkou kvality „Regionální 

potravina“, „Český výrobek-garantováno 

Potravinářskou komorou ČR“, „Chutná 

hezky.Jihočesky“ a značkou „Naše Bio“. 

Poprvé budou mít možnost seznámit 

se s logem České cechovní normy 

a s produkty, které již mohou logo 

používat. Od roku 2014 se novou tradicí 

výstavy se stala soutěž Potravinářské 

komory ČR a České technologické 

platformy pro potraviny „Cena preziden-

ta Potravinářské komory ČR o nejlepší 

inovativní potravinářský výrobek“. 

Prezentace a ochutnávky potravin budou 

doplněny kuchařskými show, recepty 

a hudebními programy se soutěžemi. 

Jejich cílem je prosadit na našem trhu 

kvalitní, chutné, tradiční či speciální 

potraviny vyráběné v českých regionech 

a ovlivnit tak spotřebitele k jejich 

vyhledávání a nákupu. Ve společné 

expozici Potravinářské a Agrární komory 

ČR bude představený také projekt 

„Kvalita z Evropy – chutě s příběhem“, 

jehož cílem je seznámit veřejnost 

se značkami evropského systému 

ochrany názvu potravin a zemědělských 

produktů. 

Součástí mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka jsou opět dvě 
samostatné výstavy:
Mezinárodní výstava družstevnictví 

přináší aktuální informaci o výrobním 

a spotřebním družstevnictví, podnikání 

zemědělských nebo odbytových družstev 

a prezentace úspěšných družstevních 

podniků s širokým sortimentem 

kvalitních výrobků. Tvorba a ochrana 

životního prostředí pod názvem Ekostyl 

vytváří v rámci výstaviště jedinečné 

prostředí pro prezentaci fi rem, zabýva-

jících se alternativními zdroji energie, 

ekologickými technologiemi, stavbami 

a ekologicky šetrnými výrobky.

Tradičně budou na Zemi živitelce ke 

zhlédnutí expozice ovocnářů, zelinářů, 

zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Za 

návštěvu stojí pavilon myslivosti 

a pavilon rybářství s rozšířenými pre-

zentacemi myslivosti, lovectví a rybář-

ství, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, 

oblečení, obuvi a optiky. Těšit se můžete 

na prezentace hospodářských zvířat, 

plemenných krav, koní, beranů, ovcí 

a národních plemen drůbeže v pavilo-

nech a na předvadišti v severní části 

areálu. Letos je program obohacený 

o divácky atraktivní Ovčácký den a dvě 

přehlídky vynikajících masných plemen: 

3. Angus show a 2. Limousine show, 

spojené s propagací hovězího masa 

a skvělými kulinářskými zážitky. 

Výstava je tradičně rozdělena do 

jednotlivých oborových dnů, s NÁRODNÍ-

MI DOŽÍNKAMI v sobotu 27. srpna 

za účasti významných hostů. V rámci 

jednotlivých oborových dnů je připravena 

celá řada seminářů, konferencí, 

přednášek a diskusních fór na ak-

tuální témata jako součást odborného 

doprovodného programu. Na jejich 

přípravě se podílely také Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Agrární komora ČR, Družstevní 

asociace a další. Pořadatelé většiny 

těchto seminářů fungují po celou dobu 

výstavy i jako odborná bezplatná pora-

denství v rámci svých expozic, které pak 

návštěvníci podle svých zájmů a potřeb 

mohou využít.

Součástí odborného doprovodného 

programu je i soutěž s dlouholetou 

tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené 

exponáty z rostlinné a živočišné výroby, 

mechanizace, potřeb a služeb 

zemědělství, potravinářského 

a zpracovatelského průmyslu. Při 

zahájení výstavy proběhne v Pivovarské 

zahradě předání řady ocenění, mezi nimi 

především certifi kátu národní značky 

kvality KLASA, kterou spravuje SZIF, 

nebo Český výrobek – garantováno 

Potravinářskou komorou ČR.

Kromě odborného programu je pro 

návštěvníky připraven po celou dobu 

výstavy bohatý kulturní program. 

V Pivovarské zahradě budou vyhrávat 

především dechové kapely a připravené 

jsou zábavné hudební pořady se soutě-

žemi o ceny. Na fi nále Českého poháru 

v hodu oboustrannou sekerou Česká 

sekera 2016 zveme na venkovní plochu 

117 v blízkosti Rybářské bašty 

a nejmenší návštěvníci se mohou těšit 

na soutěž ušatých závodníků Králičí hop.

Program a aktuality sledujte na 

www.vcb.cz

  

Otevírací doba:

25. - 30. 8. 2016, každý den od 9 do 18 

hodin, poslední den do 17 hodin.

Návštěvníky upozorňujeme na možnost 

parkování před areálem a na parkoviš-

tích v areálu výstaviště.

VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. VÁS ZVE OD 25. DO 30. SRPNA DO JIŽNÍCH ČECH NA MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ 
ŽIVITELKA. VÝSTAVA JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, 
AGRÁRNÍ KOMOROU ČR, POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR A ZEMĚDĚLSKÝM SVAZEM ČR. VÝSTAVA ZEMĚ ŽIVITELKA JE JEDINOU 
VÝSTAVOU V REPUBLICE, KTERÁ ZAHRNUJE CELÝ ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR. DLOUHOLETOU TRADICÍ A KAŽDOROČNÍM 
POČTEM 100 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ PATŘÍ MEZI NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ VÝSTAVY U NÁS (V ROCE 2015 CELKEM 102 400 NÁVŠTĚVNÍKŮ). 

Foto: Jiří Felčárek
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AGRÁRNÍ KOMORY V4 VYZVALY K OKAMŽITÉMU 
ŘEŠENÍ KRIZE ZE ZTRÁTY RUSKÉHO TRHU

V jednotlivých zemích se hromadí nejen 

vlastní přebytky, ale zároveň se zvyšují 

dovozy z ekonomicky silnějších zemí, 

tedy převážně ze zemí staré evropské 

patnáctky, které krizi v zemědělství řeší 

vyššími podporami z národních rozpočtů, 

ale i vývozem přes místní obchodní ře-

tězce operující mimo jiné také v zemích 

Střední a Východní Evropy.

Vedle současné vlny poklesu cen rost-

linných komodit je dlouhodobě naprosto 

nepřijatelná situace především u mléka 

a vepřového masa, jejichž ceny jsou 

hluboko pod výrobní náklady a ani tak 

pro tuto produkci často není odbyt, což 

má extrémní dopad do hospodaření 

jednotlivých podniků. V zemích V4 tak 

došlo k drastickému poklesu cen mléka 

až o 30 % za téměř dvacet měsíců 

platnosti embarga. Česká republika 

přitom v současnosti zaznamenává ze 

zemí V4 nejnižší cenu mléka a čtvrtou 

nejhorší cenu v rámci EU-28. Hůře jsou 

na tom již jen pobaltské státy, které však 

z prostředků rozpočtu Evropské unie ob-

držely již několikrát zvláštní kompenza-

ci.  Jen v zemích V4 tak došlo vlivem 

cenového poklesu ke škodě ekvivalentní 

zhruba 1,4 miliardám euro, přičemž do 

této sumy není započítána hospodář-

ská škoda vzniklá ztrátou pracovních 

míst v prvovýrobě, v dalších sektorech 

postižených obchodními spory mezi EU 

a Ruskou federací (výroba vepřové masa, 

ovoce a zelenina) a ve zpracovatelských 

a dalších navazujících oborech.

Miroslav Toman, prezident AK ČR a PK 

ČR k tomu uvedl: „Ztráty z obchodování 

na ruském trhu v sektorech mléka a 

vepřového masa dosáhly již 5 miliard 

euro, přičemž fi nanční pomoc byla pro-

zatím jen v desetinovém objemu.“ 

A jak dodal: „Evropská komise má 

v tak fatálním případě, jednoznačnou 

povinnost zavést nejenom okamžitá 

opatření, ale zároveň převzít politickou 

zodpovědnost a bezodkladně zahájit 

jednání k vyřešení názorové neshody 

mezi EU a Ruskou federací“. 

Delegace se shodly na tom, že Evropská 

komise musí řešit stav s přebytky na trhu 

například podporou exportu na třetí trhy, 

využít systému intervenčních cen s ga-

rantovanou minimální úrovní, realizovat 

pomoc uprchlíkům nejenom fi nančně, 

ale zároveň potravinami z vlastních 

přebytků, či vytvořit jednotnou regulaci 

pro neférové obchodní praktiky. Wiktor 

Szmulewicz, prezident Národní rady 

agrárních komor Polska k tomu uvedl: 

„EU musí jednat v principu solidarity 

a v zájmu všech svých zemědělců smě-

rem ke znovuotevření ruského trhu pro 

zemědělské komodity.  Situace je na-

prosto neúnosná a to obzvláště u zemí, 

které měly s Ruskem vysoké obchodní 

vazby a nyní tak nesou o to větší zátěž.“ 

Prezidenti agrárních komor Milan 

Semančík za Slovensko, Balász Györffy 

z Maďarska, Miroslav Toman za Českou 

republiku a Wiktor Szmulewicz za 

Polsko na závěr svého jednání podepsali 

společnou výzvu směrovanou k rukám 

Jeana-Claudea Junckera, předsedy Ev-

ropské komise, Phila Hogana, komisaře 

pro zemědělství a venkov, a Federici 

Mogherini, vysoké představitelky EU pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

kde se mimo jiné říká: „Obchodní výměna 

EU s Ruskem byla na stoupající úrovni 

a zabezpečovala odbyt podstatné části 

agrární produkce a potravin. Přebytky 

vzniklé nastolením embarga, a to 

především u mléka, mléčných produktů, 

vepřového masa, drůbeže, ovoce a ze-

leniny nyní míří na vnitřní trh a způsobují 

jeho kolaps. To přivádí naprostou většinu 

producentů až za hranici možností svého 

podnikání a omezují produkci. Mezi 

souběžné dopady patří poškozování 

agrárních ekonomik a snižování za-

městnanosti.“ Výzva, jejímž hlavním cí-

lem je obnovení stability agrárních trhů, 

bude projednána i na úrovni národních 

ministrů zemědělství s cílem získat také 

jejich podporu. 

Dana Večeřová

AGRÁRNÍ KOMORY ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY (ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO, POLSKO A MAĎARSKO) JEDNALY VE DNECH 
7. – 8. DUBNA 2016 V CZAJOWICÍCH U KRAKOVA A HLAVNÍM TÉMATEM JEDNÁNÍ BYLA SOUČASNÁ NEUTĚŠENÁ SITUACE NA 
TRZÍCH SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI A POTRAVINÁŘSKÝMI VÝROBKY. VÍCE NEŽ ROK A PŮL OD VYHLÁŠENÍ RUSKÉHO 
EMBARGA NA DOVOZ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT A ROK OD UKONČENÍ REŽIMU MLÉČNÝCH 
KVÓT SE ŘADA CHOVATELŮ OCITÁ VE ZTRÁTĚ A BEZ POMOCI Z UNIJNÍCH ČI NÁRODNÍCH ZDROJŮ SE NEOBEJDE.

SPOLUPRÁCE STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO 
ÚŘADU A AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Dohoda o spolupráci zároveň specifi kuje 

oblasti, v nichž si oba partneři mohou 

výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné 

konzultace záměrů SPÚ v oblastech 

majících dopad na obce, zemědělce 

nebo lesníky. 

SPÚ bude mít současně lepší příležitosti 

seznámit se s nejdůležitějšími otázkami 

a problémy, které obce a zemědělci 

řeší zejména ve vztahu k pozemkovým 

úpravám a ochraně půdního fondu. 

Významnou úlohu bude představovat 

spolupráce obou subjektů při imple-

mentaci závěrů projektu Generelu 

vodního hospodářství krajiny ČR, 

který je zaměřen na koncepční úpravy 

hospodaření v krajině s cílem zmírnit 

negativní dopady související se změnou 

klimatu, zejména sucha a povodní. 

Projevem spolupráce bude efektivnější 

výkon ve vztahu k rozvoji pozemkových 

úprav, ochrany půdy a novému pojetí 

rozvoje venkova, a tím České republiky 

jako celku. 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

V SOBOTU 2. DUBNA 2016 PODEPSALA ÚSTŘEDNÍ ŘEDITELKA STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU SVATAVA MARADOVÁ 
S PREZIDENTEM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY MIROSLAVEM TOMANEM DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI, 
JEJÍMŽ CÍLEM JE PŘIBLÍŽIT ÚROVEŇ VEŘEJNÉ SPRÁVY A NEVLÁDNÍ AGRÁRNÍ ORGANIZACE, COŽ PŘISPĚJE KE ZKVALITNĚNÍ 
NORMATIVNÍ I DECIZNÍ ČINNOSTI ÚŘADU ZAJIŠTĚNÍM TOKU INFORMACÍ. 

Foto: Petr Štěpán

STÁTNÍ
POZEMKOVÝ ÚŘAD
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ÚDRŽBA VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍ V BEZVADNÉM STAVU JE 
S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ ZMĚNY DOSTUPNOSTI VODY V KRAJINĚ 

JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA RACIONÁLNÍ HOSPODAŘENÍ 
S TÍMTO OBNOVITELNÝM ZDROJEM.

ČEKAJÍ NÁS ZÁSADNÍ INVESTICE DO 
PÁTEŘNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY

Tím se rozumí – stručně řečeno - 

velkotrubní přivaděče (a převaděče) vody, 

jejichž hlavním účelem je převádět vodu 

z místa na místo – z regionů s dostatkem 

vodních zdrojů do regionů, kde je 

v příslušném období vody nedostatek. 

Na dobrém stavu těchto „tlustých tru-

bek“ o průměru kolem jednoho metru 

jsou závislé tři miliony občanů ČR, což je 

dost značný počet na to, aby se problé-

mem někdo vážně zabýval. 

Především pak ale ministerstvo země-

dělství, do jehož působnosti vodovody 

a kanalizace a vše kolem pitné vody 

kompetenčně patří. Přesto se stal 

prvním čelním představitelem státu, 

který si rozsah problému v jednání se 

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací 

ČR (SOVAK) vyslechl, premiér Bohuslav 

Sobotka při své květnové návštěvě 

Vodárenské soustavy východní Čechy, 

která zásobuje pitnou vodou okresy 

Náchod, Hradec Králové, Pardubice 

a Chrudim. Právě tato soustava patří 

do desítky vodohospodářských soustav 

vybudovaných na území ČR v minu-

losti z prostředků státu, které však 

byly počátkem 90. let minulého století 

zprivatizovány a v současné době je 

buď vlastní a provozují příslušné města 

a obce, případně jsou v majetku obcí 

a měst, ale provozují je vodárenské 

společnosti. Stáří této páteřní sítě se po-

hybuje v rozmezí 25 až 80 let, většinou je 

ale „tlustým trubkám“ zhruba šedesát. 

Hodnota tohoto majetku činí v současné 

době 15,493 miliardy korun a v praxi jde 

o 1250 kilometrů sítí.

Do těchto sítí se prakticky vůbec 

neinvestuje, důvodem je především sku-

tečnost, že jde o společný majetek 

obcí a měst, z nichž někteří menší 

vlastníci mají v majetku doslova jen 

několik desítek metrů zmiňované pá-

teřní sítě. Investice tak musí být součástí 

koordinovaného postupu, i tak je ale 

nebude zřejmě možné plnohodnotně 

obnovit bez účasti státu. Možností je 

celá řada, pro část peněz mohou být 

zdrojem uvažované vyšší poplatky za 

odběr podzemních vod, další fi nanční 

prostředky na obnovu mohou být peníze, 

které budou vyčleněny na adaptaci vůči 

klimatickým změnám z ministerstva 

životního prostředí nebo na prevenci 

sucha z ministerstva zemědělství. Vzhle-

dem k tomu, že peněz není nekonečně 

mnoho, musí být ale k potřebné obnově 

především politická vůle a schopnost 

rozlišit, co je pro zajištění zdrojů pitné 

vody pro významnou část obyvatel ČR 

důležitější, a co ne. 

A také, co je ještě fi nančně únosné. 

Podle legislativy EU se musí členské 

státy „vejít“ do takzvaně sociálně únosné 

ceny vody, což jsou maximálně dvě 

procenta z celkových příjmů domácností. 

V ČR činí průměr kolem 1,5 procenta, 

což znamená, že u nás ještě existuje 

„rezerva pro zdražení“ vody. Nebylo by to 

ale nutné, pokud by se změnilo stávající 

daňové zatížení cen vody, kterou lidé 

platí vodohospodářským společnostem. 

Většině občanů ČR se zdá být cena vody 

vysoká, to je ale také dáno skutečností, 

že v ČR je ze všech zemí EU nejvyšší 

zdanění vody. Podle statistik SOVAK činí 

celkové roční tržby vodohospodářů v ČR 

zhruba 36,5 miliardy korun, z této částky 

ale činí 15 miliard korun daňové odvody. 

To znamená, že 41 procent z cen vody 

končí ve státní pokladně. Největší podíl 

(32 procent) přitom tvoří DPH, která činí 

v ČR 15 procent, dalších 26 procent z od-

vodů tvoří odvody za zaměstnance a 22 

procent poplatky za nákup vody. Poté, co 

podle všeho vzrostou poplatky za odběr 

podzemních vod, zvýší se podle SOVAK 

zdanění vody v ČR na 47 procent.

Účelnost vynakládání  peněz na obnovu 

lokální i páteřní vodohospodářské sítě 

i struktura zdanění vody v ČR by měla 

zajímat i zemědělce a potravináře. 

Pokud bude například stát neúčelně 

vynakládat peníze na prevenci sucha 

v rámci projektů, která situaci příliš 

nezlepší (například přehrady Pěčín), 

nebude se dostávat peněz na jiné 

projekty, včetně prevence zemědělského 

sucha. I když je přitom zřejmé, 

že nelze plošně odmítat jakoukoli 

výstavbu přehradních nádrží, je 

také zřejmé, že každou přehradou 

a zatopeným územím přijde naše země 

o další část zemědělského půdního fon-

du, a hospodařící zemědělci o další část 

prostoru pro své podnikání. V případě 

zdanění vody jde zase o náklady spojené 

s produkcí potravin či nápojů, mnohé 

obory potřebují k výrobě svých produktů 

vody poměrně hodně.  Vysoká cena vody 

v ČR díky jejímu agresivnímu zdanění 

se pak stává jednou z konkurenčních 

nevýhod na trhu výroby potravin a nápojů 

vůči konkurenci zahraniční. 

Petr Havel

AČKOLI SE V SOUVISLOSTI SE ZAJIŠTĚNÍM DOSTATEČNÝCH ZDROJŮ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE ČR V BUDOUCNOSTI, 
KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ VĚTŠÍ SUCHO, HOVOŘÍ ZEJMÉNA O MOŽNÉ VÝSTAVBĚ NOVÝCH PŘEHRAD, JE V PRAXI VĚTŠÍM 
A AKTUÁLNĚJŠÍM PROBLÉMEM OBNOVA TAKZVANÉ PÁTEŘNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY.

Foto: Nina Havlová
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PŘEHRADA PĚČÍN JE NAPROSTO ZBYTEČNÁ

Pěčín je přitom jednou ze čtyř přehrad, 

u nichž rozhodla o potřebě prověřit 

jejich výstavbu sama Vláda ČR, na rozdíl 

od přehrady na Berounce, kde byla na 

základě požadavků části obcí na dolním 

toku Berounky zpracována pouze studie 

různých variant protipovodňové ochrany. 

Přesto vznikla proti přehradě na Be-

rounce rozsáhle medializovaná petice, 

zatímco vybudování přehrady Pěčín na 

Královéhradecku jakoby nikomu moc 

nevadilo. Možná proto, že Pěčín by 

neměl být dílem protipovodňovým, ale 

nádrží zásobující region v době sucha 

pitnou vodou. Jenže to je úplný nesmysl, 

minimálně nesmysl ekonomický.

Stejně jako v případě výstavby jiných 

přehrad platí i v případě Pěčína, že by 

taková stavba představovala zničení části 

tamní krajiny. Proti přehradě ale mluví 

i vodohospodářské argumenty, tedy 

argumenty těch, v jejichž „zájmu“ by 

měla stavba vzniknout. Klíčové sdělení 

přitom zní: Stavba přehrady Pěčín 

nejenže nezlepší zásobování pitnou 

vodou v dotčeném regionu, ale bude 

ještě navíc znamenat zmařené úsilí 

vynaložené v posledních 20 letech do již 

vybudované vodohospodářské sou-

stavy na Královéhradecku, do níž bylo 

investováno mnoho miliard korun. 

O tom, že se vybuduje propojená vodo-

hospodářská soustava a ne přehrada, 

rozhodl již více než před 20 lety tehdejší 

ministr zemědělství Josef Lux. 

Naprostá absence povědomí o kontinuitě 

procesů na ministerstvu zemědělství 

v podání současného ministra nicméně 

v materiálu pro vládu uvádí, že „zpra-

covaná studie proveditelnosti navazuje 

na předchozí vodohospodářskou 

plánovací dokumentaci, v rámci které 

se dlouhodobě uvažovalo o stavbě VD 

Pěčín jako o centrálním zdroji vody pro 

hradeckou a pardubickou aglomera-

ci“. K tomu je ale třeba důrazně uvést, 

že se o přehradě naopak již poměrně 

„dlouhodobě“ neuvažuje. Z podkladů 

ministerstva dále vyplývá, že přehrada by 

měla stát v údolí vodního toku Zdobnice 

mezi obcemi Bělá a Nebeská Rybná. Na 

dotčeném území se nenachází žádné 

město ani obec. Maximální zátopou bude 

dotčeno celkem 28 objektů rozptýlených 

v ploše uvedených katastrů. Jedná se 

o 15 objektů pro bydlení (rekreaci) 

a dalších 13 objektů typu zemědělská 

stavba, stodola a podobně. Objem 

nádrže by měl činit 17,1 milionu kubíků 

(což je mimochodem méně, než před-

pokládala někdejší „vodohospodářská 

plánovací dokumentace“),  celkové in-

vestiční náklady se mají pohybovat mezi 

7,0 – 10,8 miliardy korun, pro zabezpe-

čení provozu vodního díla jsou náklady 

odhadnuty na 8,5 – 10 milionů korun. 

To vše jsou přitom zcela zbytečné výdaje. 

Pěčín totiž neměl a do dneška nemá 

návaznost na vybudovanou vodohos-

podářskou infrastrukturu, což v praxi 

znamená, že nejbližší úpravna vody, 

kde by bylo možné vodu z přehrady 

k pitným účelům zpracovávat, je dnes 

od plánované stavby vzdálena 

13 a půl kilometru a na tuto vzdálenost 

by musela být přivedena příslušným 

přivaděčem. Architekti přehrady navíc 

patrně vůbec netuší, jaké by to před-

stavovalo další náklady. Ty činí zhruba 

10 000 korun na položení jednoho 

metru přivaděče včetně materiálu, 

což ovšem nejsou jediné náklady. 

Další, a stejně tak nemalé náklady, 

by vznikly při výkupu příslušných 

pozemků, pod nimiž by musela „tlustá 

trubka“ přivaděče vést.

Jak již bylo řečeno, region je přitom 

v současné době zásobován pitnou 

vodou prostřednictvím Vodárenské sou-

stavy východních Čech, která umožňuje 

převádět vodu z míst jejího přebytku 

z křídové pánve na Náchodsku a ze 

zdrojů na Chrudimsku do míst jejího 

nedostatku na Hradecku a Pardubicku. 

Tamní vodárenské společnosti navíc 

tento rok podepsaly dohodu týkající se 

spolupráce při nedostatku vody, což je 

na území ČR celkem pionýrský počin. Je 

tak zcela nelogické snažit se o alterna-

tivní zásobování pitnou vodou v oblasti, 

kde funguje propojená vodohospodářská 

soustava a dokonce i spolupráce konku-

renčních společností. Soustavu přitom 

i tak čekají velké investice, například 

do rekonstrukce do více než 40 kilomet-

rů dlouhého přivaděče mezi Náchodem 

a Hradcem Králové, který pochází z let 

1974 až 1992. Náklady na ní odhadují 

vodohospodáři nejméně na miliardu 

korun. K čemu by měly sloužit ještě vyšší 

náklady na přehradu Pěčín, to ví asi 

jen betonová lobby.

Petr Havel

ZNOVUOŽIVOVANÉ PLÁNY NA MOŽNOU VÝSTAVBU PŘEHRAD V ČR JSOU PŘEDMĚTEM ZNAČNÉHO ODPORU VEŘEJNOSTI, 
PŘEDEVŠÍM KVŮLI NEGATIVNÍM DOPADŮM STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. CELKEM „TICHO PO PĚŠINĚ“ JE ALE KOLEM 
PŘEHRADY PĚČÍN, AČKOLI PROTI JEJÍ VÝSTAVBĚ JE ARGUMENTŮ MNOHEM VÍC.

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN NEBUDOU 
JEN JEDNOZNAČNĚ NEGATIVNÍ

Má to svou logiku, neboť rostoucí teplota 

zvyšuje odpařování vody do ovzduší, 

odkud se pak následně dostává 

v rámci koloběhu vody (což se kdysi už 

na základce, pokud si to dobře vybavuji, 

probíralo ve vlastivědě) zpět na zemský 

povrch. Díky proudění vzduchu ale nad 

jiným územím, ze kterého se vláha pů-

vodně vypařila. Na skutečnost, že vyšší 

teploty neznamenají jen větší sucho, ale 

také více srážek, upozornil na jaře le-

tošního roku tým australsko-amerických 

klimatologů v časopisu Nature Climate 

Change. Vedoucí kolektivu Markus Donat 

se svými kolegy v článku uvádějí, že se 

jim podařilo prokázat silný vztah mezi 

globálním oteplováním a zvyšováním 

srážek, a to zejména v oblastech mimo 

tropy. „Globální oteplování nezvýší 

srážkovou činnost jen regionálně, ale ce-

losvětově a „postihne“ i suché oblasti,“ 

podotýká Donat. Což v praxi znamená 

vytvářet předpovědní modely dopadů 

změn klimatu nejen podle současné 

situace, ale naopak podle stavu, který 

ještě nenastal, ale je předpokládatelný. 

I když je naše země „opevněna“ na 

hranicích se sousedními státy našimi 

horami a i když jsme zcela vnitrozem-

ským státem, neplatí nebo nemusí platit 

ani pro nás, že naší zemi čeká v tomto 

století pravidelné sucho. Samozřejmě že 

je třeba s riziky sucha počítat a přizpů-

sobit se jim, což pro ČR znamená hlavně 

zvýšit schopnost krajiny zadržovat 

srážkovou vodu. Také je ale nutné volit 

uvážlivější postup, a „nestahovat kalhoty, 

když brod je ještě daleko“. Například při 

budování nových přehrad s cílem zabez-

pečit větší zdroje pitné vody pro lidi.

Situace se navíc může zásadně změnit 

prostřednictvím pokroku v oblasti vědy 

a výzkumu – například využitím 

(v podstatě „recyklací“) oxidu uhličitého 

ze vzduchu, jehož nárůst v atmosféře 

je podle prakticky všech klimatologů 

základní příčinou globálního oteplování. 

Již dnes se zkoumají možnosti využití 

volně dostupného oxidu uhličitého za 

vzduchu a jeho přeměny na průmyslově 

využitelné látky. Když se například oxid 

uhličitý nechá reagovat s plynným 

vodíkem (H2), tak přitom může vzniknout 

metanol, metan nebo kyselina mravenčí. 

Z těchto produktů je přitom nejzají-

mavější metanol (CH3OH), který se mimo 

jiné může uplatnit v palivových člán-

cích, při skladování vodíku anebo jako 

alternativní palivo. Chemický průmysl 

v dnešní době vyrobí přes 70 milionů tun 

metanolu ročně. Metanol také slouží 

jako surovina pro produkci složitějších 

organických sloučenin, jako jsou velmi 

žádané látky etylén a propylén. Z nich se 

pak vyrábějí plasty a další produkty.

Technologickým oříškem pochopitelně 

je metoda jímání oxidu uhličitého ze 

vzduchu a ekonomika tohoto procesu. 

Klíčem k úspěchu je nalezení vhodného 

katalyzátoru, který by toho byl schopen, 

ale i ten již existuje – je to ruthenium. 

Samozřejmě je použití takové techno-

logie zatím velmi drahé, to ale proto, že 

není používána masově. Navíc je možné, 

že bude objevena jiná látka s obdobný-

mi účinky. Pokud by se to povedlo, lze 

téměř bez nadsázky mluvit o tom, co zní 

zatím jako sci-fi  – totiž, že budeme jezdit 

„na vzduch“, respektive na jednu jeho 

část, která nám otepluje planetu.

Možná tato technologie v kategorii sci-fi  

zůstane. Je ale zřejmé, a opět je to 

základní princip probíraný na základních 

školách – ve fyzice, že každá akce budí 

reakci. Je tak podle všeho jen otázkou 

času, kdy lidstvo poté, co do vzduchu 

vypouští velké množství oxidu uhliči-

tého, přijde i na to, jak jej opět z ovzduší 

odebrat. Možná by to v důsledku vyšlo 

levněji, než mnohabilionové investice do 

snížení emisí tohoto plynu a opatření 

k prevenci rizik sucha, kterých se bojí 

celý svět. Zároveň by se také ukázalo, 

jestli je skutečným viníkem oteplování 

oxid uhličitý, a ne mnohem rozsáhlejší 

planetární a interplanetární procesy, 

které člověk nedokáže ovlivnit, i kdyby 

na to věnoval všechny peníze, které jsou 

natištěny a které se dále tisknou.

Petr Havel

TRADIČNÍ NOVINÁŘSKÁ ZKRATKA – TOTIŽ ŽE PŘEDPOKLÁDANÝ RŮST TEPLOT NA PLANETĚ ZEMI V PRŮBĚHU TOHOTO STOLETÍ 
POVEDE K NÁRŮSTU RIZIK SUCHA A NEDOSTATKU VODY, NEBUDE MÍT ZCELA JISTĚ TAKTO JEDNOZNAČNÝ PRŮBĚH. ROSTOUCÍ 
TEPLOTY MOHOU NAOPAK VYÚSTIT DO INTENZIVNĚJŠÍCH DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK.

Foto: Nina Havlová
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

SUCHO A KŮROVEC LETOŠNÍM 
SPOLEČNÝM NEPŘÍTELEM LESŮ   

Zástupci jednotlivých částí 

lesnicko-dřevařského sektoru byli oslo-

veni redakcí Lesnické práce s dotazy, 

kde aktuálně vidí hlavní rizika a zejména 

možnosti jejich řešení, zmírnění nebo 

konkrétní podpory. 

1. Lesní hospodářství a potažmo celý 

lesnicko-dřevařský sektor se v dů-

sledku suchého a teplého roku 2015 

nachází ve složité situaci, kdy dochází 

k oslabení stromů, jejich usychání 

a k následnému ataku kůrovců, 

změnám struktury a výše těžeb. Kde 

vidíte z pohledu vašeho profesního 

působení (profesních zkušeností) 

největší rizika současné situace?

2. Jaká opatření byste navrhli, aby bylo 

možné hrozící kalamitu a její možné 

důsledky zvládnout – zmírnit (provozní 

změny, inovace, podpora státu, 

technologie atp.)?

Ing. Michal Pernica, Ph.D., 
Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.
1. Klimatické změny a jejich negativní 

dopady na lesní hospodářství nejsou 

ničím novým a projevují se již poměrně 

dlouhou dobu. Loňská extrémní sucha 

však spolu s gradací podkorních škůdců 

výrazně zasáhla celý lesnicko-dřevařský 

sektor. Po období relativně vysokých cen 

dřeva, které jsme my lesníci velmi kvi-

tovali, dochází k výraznému poklesu cen 

u vláknin a v letním období lze očekávat 

také propad cen kulatin. Řeklo by se, 

že nastává doba hojnosti pro dřevařský 

průmysl, skutečnost však bohužel ani 

zde není růžová. Dlouhodobý tlak na 

snižování cen řeziva ještě více zesílí 

a i vzhledem k nestabilní politické situa-

ci ve velkých odbytištích řeziva v Africe 

bude tento obchod velmi problematický. 

Ekonomické riziko současné situace je 

tedy více než jasné. Možná mnohem ne-

bezpečnější jsou však rizika ekologická, 

kdy vlivem velkého nárůstu nahodilých 

kůrovcových těžeb dochází u smrkových 

porostů ke změně struktury lesa, 

k narušování porostních plášťů a vzniku 

velkých a obtížně zalesnitelných holin 

z následných větrných kalamit. Význam-

ným faktorem je i zrychlení odtoku vody 

z krajiny, snížení retenční schopnosti 

lesů a mnoho dalších negativních 

vlivů, které s sebou kalamity různého 

původu přináší. Současná situace tedy 

nepřinese nic dobrého ani lesníkům, 

ani dřevařům a především lesu jako 

takovému.

2. Nevím, zdali se v blízké budoucnosti 

podaří objevit nějaký převratný přípravek 

na eliminaci kůrovce či jiný, dosud 

neznámý systém prevence, ale podle 

mého názoru nám lesníkům v provozu 

nezbývá nic jiného než namazat boty 

sádlem, kolena francovkou a vyrazit do 

lesa. Důkladný monitoring, okamžitou 

těžbu kůrovci napadených stromů, jejich 

následnou asanaci a odvoz z lesa pova-

žuji za základní opatření. Jak se k celé 

problematice postaví stát, tedy potažmo 

Ministerstvo zemědělství, je asi otázka 

spíše na ministerstvo samé. Jistě se na-

jde nějaká forma podpory nejen pro nás 

lesníky, ale také pro dřevozpracující prů-

mysl. Pozitivní by byla například podpora 

pravidelného leteckého monitoringu.

Ing. Libor Konvičný, Biskupské lesy 
Biskupství ostravsko-opavského
1. Za dobu svého působení v lesním 

provozu jsem zažil řadu kalamit, které 

větší či menší měrou postihly lesní 

porosty. Nicméně to, co se odehrává 

v poslední době v našich lesích, lze 

bez nadsázky nazvat ekologickou 

katastrofou. V řadě míst naší republiky 

vlivem dlouhodobého sucha hynou 

především smrkové porosty, u nás na 

severní Moravě ve značném rozsahu, 

a to hlavně v nižších polohách. Sucho

 v minulých letech a v roce 2015 zvláště, 

nerovnoměrné rozložení srážek během 

roku a minimální sněhová pokrývka 

i v horských oblastech způsobují rozvoj 

houbových patogenů – hlavně vác-

lavky, kterou následují kůrovci, již dílo 

zkázy dokončí. Dochází tak k těžbám 

se vznikem velkých holin, které jsou 

mnohdy těžce zalesnitelné. I po úspěšné 

obnově trvá zajištění takto založených 

kultur násobně déle, než ukládá zákon. 

Dlouhodobě nastavený systém 

hospodaření mnoha lesních majetků 

je rozvrácen, mizí smrk, který je na-

hrazován listnáči, modřínem a jedlí. 

S ekologickými škodami jdou ruku v ruce 

i škody ekonomické. Kalamita vrhá na 

trh značné množství dříví snížené kvality 

a ten je mnohde není schopen pojmout, 

dochází k rychlému a nerovnoměrnému 

naplnění dřevozpracujících podniků, 

problematickému hromadění dříví na 

lesních pozemcích a v konečném dů-

sledku ke snížení cen dřevní hmoty. Za 

velkou pohromu současného vývoje po-

važuji rychlý ústup smrku z našich lesů 

a velký otazník nad budoucností jeho 

dalšího pěstování. Jako lesník samozřejmě 

VZHLEDEM K VYSOKÉ AKTUÁLNOSTI TOHOTO PROBLÉMU, SE KTERÝM SE NYNÍ POTÝKÁ LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR, 
PŘEBÍRÁME VÝBĚR Z ANKETY, KTERÁ VYŠLA V MĚSÍČNÍKU LESNICKÉ PRÁCE V KVĚTNU 2016. PROGNÓZY VÝVOJE 
DOPADŮ SUCHA Z LOŇSKÉHO ROKU VĚTŠINOU SOUVISELY S PRŮBĚHEM ZIMY. ZIMA NEPŘINESLA VÝZNAMNÉ NAROVNÁNÍ 
SRÁŽKOVÉHO DEFICITU. NADPRŮMĚRNÉ ZIMNÍ TEPLOTY A RYCHLÝ NÁSTUP JARA POTVRDILY SPÍŠE NEGATIVNÍ SCÉNÁŘE 
A HROZBY KOMENTOVANÉ NA PODZIM ROKU 2015 SE STALY REALITOU.

Foto: Jan Příhoda
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vnímám snížení jeho zastoupení 

a nahrazování jinými dřevinami na neod-

povídajících stanovištích. Nicméně jako 

naše nejdůležitější hospodářská dřevina 

má v lesích své nezastupitelné místo 

a jeho případná absence v budoucnosti 

může být pro další generace velkým 

problémem. Současná kalamita způso-

bená suchem se zcela vymyká tomu, co 

jsme zažívali v minulosti. Sníh, námraza 

či vítr byly předvídatelné a bylo možno 

se jim alespoň zčásti pomocí pěstebních 

či jiných opatření bránit. Stejně tak 

i u kůrovců. V běžných podmínkách 

při dodržení čistoty lesa je bylo možno 

dlouhodobě držet v základním stavu. 

To však v současné době neplatí. Úhyn 

stromů postupuje ve většině případů 

neobvyklou rychlostí a lesnický provoz 

je tak postaven před otázku, jak z toho 

ven. Samozřejmě, že každý soudný lesní 

hospodář se snaží napadené stromy co 

nejdříve likvidovat. Technologicky to ve 

většině případů není problém, prodlení 

může nastat z kapacitních důvodů, a to 

spíše regionálně. Problémem ovšem 

je to, že v mnohých lesních porostech 

se na jednom hektaru nalézají desítky 

stromů již kůrovcem napadených 

a řada těch, které jsou na rozmnožování 

kůrovce svým oslabením připraveny. 

Jestliže považujeme za základ boje proti 

kůrovcům čistotu lesa, pak musíme tyto 

stromy intenzivně vyhledávat a těžit. 

Rozhodně nám nepomůže pokládat 

tisíce obranných opatření, když vedle 

nich stojí stejně atraktivní dříví, které 

nestačíme zpracovat. Nedělám si navíc 

žádné iluze, že při tak ohromném 

množství obranných opatření je lze 

všechny řádně kontrolovat a hlavně včas 

a účinně asanovat.

2. Jaká by měla být úloha státu? Je 

potřeba zvážit podporu takto posti-

žených lesních majetků dotacemi jak pro 

likvidaci napadených stromů, tak i pro 

další vývoj těchto porostů -  přeměna 

druhové skladby apod. V případě gradu-

jící kalamity omezit těžby v lokalitách, 

které doposud nejsou postiženy. Je 

asi bláhové se domnívat, že pokud se 

intenzita a rozložení srážek během roku 

nenavrátí k normálu, jsme schopni tuto 

lesnickou katastrofu zcela zastavit. Co 

však musíme udělat, je to, že se budeme 

snažit zastavit či alespoň účinně brzdit 

postup kůrovce do nových lokalit. Stromy 

oslabené suchem a napadené václavkou 

jsou schopny v mýtném věku přežívat 

řadu let. Při ataku kůrovců však hynou 

okamžitě. Co nastane po likvidaci této 

kalamity? V mnohých lokalitách 

dojde k úplnému vymizení smrku 

a jeho nahrazení jinými dřevinami. 

V naprosté většině jde o listnáče, což 

není ta nejlepší cesta. Budoucí generace 

budou jehličnaté dříví potřebovat, proto 

je potřeba smrk nahradit kromě listnáčů 

i jehličnany. Vhodný bude modřín, jedle 

či některé introdukované dřeviny jako 

douglaska či jedle obrovská.

Ing. Ladislav Půlpán, Lesy ČR, s. p. 
1. Otázka se dotýká samozřejmě řady 

oblastí. Rizikem je samo počasí. Suché 

a teplé roky se periodicky vracejí a musí 

se s nimi počítat. Ale je otázka, jak 

dlouhá bude současná perioda, což bude 

rozhodující pro možnost regenerace 

přeživších stromů – nejen smrku. Na 

vývoj počasí příštích měsíců si budeme 

muset počkat. Z provozního pohledu je 

rizikem nakupení dříví snížené kvality 

do jednoho regionu v krátkém časovém 

období. Na jedné straně bude chybět 

jinak dominantní zdravé dříví a na druhé 

straně přebývat dříví kalamitní, což 

alespoň dočasně ovlivní poměr mezi po-

ptávkou a nabídkou na trhu se dřívím, a 

tím i tvorbu cen. Na rozdíl od zemědělců 

nejsou prakticky tyto dopady sucha nijak 

kompenzovány, což se může projevit 

na hospodářských výsledcích zainte-

resovaných subjektů v celém řetězci. 

Tyto souvislosti se samozřejmě projeví 

i ve vlastní ochraně lesa. V některých 

částech regionu se pohybujeme v roz-

sahu, který lze porovnat s objemem dříví 

po Kyrillu. Podíváme-li se na 

mapu defi citu vody v horizontech, kde 

mají dospělé stromy nejvíce kořenů, 

je jasné, že se schnutí dřevin bez výraz-

ných srážek nezastaví. Mluví se sice 

o kůrovcové kalamitě, ale alespoň 

v oblasti severní Moravy se prozatím 

jedná o stromy odumírající suchem, kte-

ré poskytují i prostor pro rozvoj kůrovců. 

Vlastně učebnicový příklad sekundární-

ho výskytu škůdců. Velcí lýkožrouti ale 

v tomto množství mohou následně půso-

bit jako primární škůdci, takže je dobře, 

že se o problému kůrovců mluví a hlavně 

je snaha jejich početnost tlumit. Kromě 

kalamitních těžeb je nutné počítat 

s následnou obnovou vytěžených ploch. 

Rozsáhlé kalamitní holiny samozřejmě 

ponesou zvýšené náklady na ochranu 

proti buřeni či zvěři, zkomplikují obnovu 

stínomilných dřevin, a omezují tak 

možnosti zvyšování druhové pestrosti 

směrem ke světlomilným druhům 

(nepočítáme-li možnosti přípravných 

dřevin). Dopad na věkovou strukturu, 

a tím na stabilitu porostů i kontinuitu 

výnosů v budoucnu je rovněž jasný.

Pokud budou porosty neselektivně 

schnout v důsledku sucha, je problém 

především v kapacitách – jak výrobních, 

tak zpracovatelských. S tím souvisí 

fi nanční ztráty jak na výstupu (dříví), tak 

na vstupech (vícenáklady na zpracování 

a skladování dříví, náklady na následnou 

obnovu zničených porostů). Vhodná by 

tedy byla adekvátní podpora formou do-

tací. Lesy plní i mimoprodukční funkce, 

proto podpora jejich ochrany a obnovy 

v rozsahu, který vznikl v důsledku situa-

ce, již vlastníci lesů nezavinili, se jeví 

jako správná. Změna klimatu si vynucuje 

i změnu druhové skladby – její zvýšenou 

pestrost. To jsou rovněž vícenáklady, 

které by vlastník neměl nést v plné výši 

i s ohledem na krátké zákonné lhůty na 

obnovu porostů.

2. Na provozní změny může mít každý 

svůj názor. Neexistuje jediná správná 

cesta. Vše se ale bude dotýkat dostatku 

mobilních kapacit schopných řešit exis-

tující problémy, ať už nastanou kdekoliv. 

Rozvoj technologií je trvalý, asi nelze 

očekávat nějaké převratné změny, které 

by problém vyřešily. Hlavní příčinu – 

nedostatek vody v lese – prakticky řešit 

nelze. Obnovy mokřadů či stavby vodních 

nádrží mají své limity a skutečné sucho 

nevyřeší. Při pohledu do historie ale 

zjistíme, že už tady mnohé bylo – sucha, 

povodně, horka, extrémní mrazy, a lesy 

přesto rostou. Jsem tedy optimista 

a nesdílím katastrofi cké vize. Skoková 

řešení v lesnictví obvykle nic dobrého 

nepřinesla. 

Ing. Libor Strakoš, Vojenské lesy 
a statky ČR, s. p. 
1. Po dobu mého profesního působení 

proběhlo několik kalamit, šlo však 

většinou o události s místním či regio-

nálním dosahem.  U všech i u kalamit 

většího rozsahu se vrátilo hospodaření 

v postižených lesích po určité době do 

„normálu“. Chci věřit, že to bude i případ 

současné situace ve střední Evropě. 

Ovšem po dvou srážkově defi citních 

VYHODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY V ROCE 2015
Za hydrologický rok 2015 (tj. od listopadu 2014 do října 2015) napadlo v ČR 

pouze 500 mm srážek, což je spolu s hydrologickým rokem 1973 nejméně za 

hodnocené období posledních 55 let. V Čechách tomu navíc předcházel 

srážkově podprůměrný hydrologický rok 2014, takže zde srážkový defi cit 

narůstá již druhým rokem a dosáhl −220 mm. Na Moravě byl defi cit hydrolo-

gického roku 2014 v jeho druhé polovině doplněn, nicméně i zde defi cit srážek 

znovu narůstal až v roce 2015 a na konci října 2015 byl o cca 50 mm nižší než 

v Čechách. Odhadnout další vývoj srážkové činnosti je velmi obtížné. Sezonní 

predikce srážek v podobě výstupů klimatických modelů se v posledním 

období velmi výrazně rozvíjejí, avšak přesnost jejich výstupů zůstává 

omezená. Možnost vývoje víceletého sucha je reálná, od roku 1961 

do současnosti se již projevilo několikrát. Nejvýznamnější případy víceletých 

srážkově podnormálních období v Čechách se vyskytly v letech 1961–1964, 

1971–1973, 1982–1985 a zejména v období 1989–1992 s celkovým defi ci-

tem srážek −365 mm. Na Moravě se jednalo především o roky 1971–1973, 

1982–1984 a nejdelší období 1988–1994 s celkovým defi citem −513 mm. 

Matematické vyjádření pravděpodobnosti výskytu obdobných víceletých 

suchých období pomocí klimatických modelů není možné a rovněž statistická 

analýza časové řady plošných srážkových úhrnů 1961–2015 nedává výsledky 

použitelné pro predikci srážkového vývoje v příštím roce. Návaznost více 

suchých let za sebou se může projevit nejvíce na hydrologickém suchu, 

zejména v poklesu zásob podzemních vod, které jsou obvykle vyjadřovány 

velikostí tzv. základního odtoku. Víceleté sucho může být významné rovněž 

z hlediska provozu vodních nádrží.

Zdroj: Podle dokumentu Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 

2015 (ČHMÚ a MŽP).

Foto: Jan Příhoda
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zimách a extrémně suchém a teplém 

létu v roce 2015 se zatím jeví situace 

jako alarmující.  Na hrozící dlouhodobý 

defi cit vláhy nejsme připraveni. Za prvé 

postihuje velká území, za druhé přináší 

celý komplex souvisejících jevů. V první 

řadě je to přebytek dříví horší kvality 

na trhu, což se již projevilo ve třetím 

čtvrtletí minulého roku a začátek le-

tošního roku to potvrzuje. Výhled na rok 

2016 není zatím optimistický a přebytek 

některých sortimentů, zejména jehlična-

tého dříví pokračuje. K tomu velký objem 

těžeb přináší nejen vyšší poptávku po 

těžebních kapacitách, ale také následně 

vyšší plochu obnov lesních porostů ve 

složitějších mikroklimatických pod-

mínkách a s tím související navýšení 

následných pěstebních prací v dalších 

letech.  Navíc přetrvávající nedostatek 

vláhy pravděpodobně přinese snížení 

produkce osiva a možný nedostatek 

reprodukčního materiálu. Za další 

riziko související se současnou situací 

považuji po dvou mírných zimách hrozící 

navýšení stavů spárkaté zvěře, což pro 

vlastníky lesů bude znamenat zvýšení 

nákladů na ochranu mladých lesních 

porostů. Nedostatek vláhy a sucho 

v lesních porostech s sebou přináší také 

nebezpečí vzniku lesních požárů. Veš-

kerá rizika související se suchem mají, 

bohužel, za následek výrazné navýšení 

nákladů pro vlastníky a správce lesů, 

které nebude kompenzováno na straně 

výnosů. Naopak kvůli přebytku dříví na 

trhu a jeho výrazně horší kvalitě přinese 

podstatné zhoršení ekonomické situace 

nejen vlastníků lesa, ale i celého oboru. 

2. V případě, že bude sucho pokračovat 

v tomto roce a i dalších letech, tak nám 

ke zmírnění rizik spojených s tímto 

stavem pomůže jen komplex opatření. 

Za nejdůležitější považuji vyhlášení stavu 

nebezpečí a nouzového stavu v nejposti-

ženějších regionech, protože dochází 

k výrazným škodám na majetku 

a životním prostředí. Současně by 

situaci výrazně prospělo omezení úmy-

slných těžeb v ČR a na nepostižených 

lesních majetcích ve spojení s fi nanční 

kompenzací vlastníkům lesů od státu. 

Taktéž za důležitá považuji opatření 

navržená na diskuzním kulatém stolu, 

organizovaném ke gradaci kůrovce 

Ministerstvem zemědělství. Jde hlavně 

o podporu inovativních ochranných 

opatření proti gradaci kůrovce, podporu 

mokrých skladů určených k dlouhodo-

bějšímu skladování dříví a podporu 

náhradního zpracování nadbytečného 

jehličnatého vlákninového dříví. 

Za nezbytné považuji zvýšení důrazu na 

čistotu lesa a důslednou likvidaci 

těžebních zbytků štěpkováním 

s ponecháním v porostu a ve vlhkém 

období pálení klestu. Z dalších opatření 

považuji za nezbytné opatření vedoucí 

k zadržení vody v lese, a to zejména 

obnovování tůní, mokřadů, zaniklých 

rybníků a výstavby malých vodních nádrží.

Ing. Petr Martinec, Sdružení lesních 
školkařů ČR, z. s.
1. Vzhledem k průběhu počasí za 

poslední rok dochází nejen v České 

republice ke zvýšeným škodám v lesích, 

a to jak na dospělých porostech, tak 

i na mlazinách, přirozeném zmlazení 

a vysazených kulturách. Z tohoto důvodu 

lze očekávat zvýšenou poptávku po 

sadebním materiálu. Jestliže se zamě-

říme pouze na problematiku pěstování 

a výsadby sadebního materiálu, tak nej-

větším rizikem je pro nás „nevědomost“. 

Bohužel lesní školkaři v ČR volí techno-

logie a dřevinnou skladbu pěstovaného 

sadebního materiálu dle svých tech-

nických možností a na základě svých 

zkušeností a intuicí. První komplikací je 

tak skutečnost, že se zastavují úmy-

slné těžby, které mají alespoň přibližně 

stejnou roční výši, na rozdíl od objemu 

nahodilých těžeb, který teď můžeme 

pouze odhadovat. Druhou komplika-

cí je fakt, že se aktuálně velice často 

dozvídáme o plánovaných změnách 

dřevinné sklady v důsledku chřadnutí 

některých porostů, ale i přes snahu 

zástupců SLŠ ČR se nám nepodařilo od 

vlastníků či správců lesa získat koncept 

těchto plánovaných změn. Též je nutné 

si uvědomit, že škody suchem v loňském 

roce postihly i lesní školkaře, což se 

může projevit i na nabídce sadebního 

materiálu v budoucnu. Neznámých je 

tak aktuálně celá řada a nejedná se 

pouze o zastoupení druhů dřevin, ale 

například i o podíl prostokořenného 

a krytokořenného sadebního materiálu. 

Velkým rizikem je také fakt, že průběh 

loňského počasí velice ovlivnil úrodu 

semenné suroviny listnatých dřevin, což 

je další skutečnost, kterou zatím nikdo 

nezohledňuje při svém plánování potřeby 

sadebního materiálu. Mezi rizika sázení 

pak patří především krátké jarní období 

vhodné pro zalesňování a nedostatek 

pracovních sil v pěstební činnosti.

2. Z pohledu pěstování a výsadby sa-

debního materiálu můžeme pouze kon-

statovat, že případné změny koncepcí 

v lesním hospodářství či plánování 

obnovy lesa je nutné řešit včas a s ohle-

dem na agrotechnické lhůty a nabídku 

osiva. V rámci snížení jarní špičky při 

obnově lesa je zapotřebí více využít 

podzimní, a případně i zimní období pro 

výsadbu. Z hlediska pomoci ze strany 

státu při hrozících škodách suchem 

v lesních školkách čekáme, jaké pod-

mínky bude mít Fond nepojistitelných 

rizik, jehož návrh je od loňského října 

u Podpůrného a garančního rolnického 

a lesnického fondu, a. s., a ke kterému 

bychom se také rádi vyjádřili v rámci 

meziresortního připomínkového řízení. 

Též by lesním školkařům velice pomoh-

lo, kdyby se nám podařilo vyjednat stejné 

podmínky k čerpání povrchových vod pro 

vyrovnání vláhového defi citu, jako mají 

pěstitelé zemědělských plodin.

RNDr. Vladimír Veselý, UNILES, a. s.
1. Rizika současné situace vidím v 

jejím politickém a mediálním zneužití. 

Předkolo už předvedli „odborníci“ Hnutí 

DUHA ve spolupráci s Hospodářskými 

novinami, kteří nařkli lesnické fi rmy 

z umožnění šíření kůrovcové kalamity. 

Mediální svět si žádá okázalý popis 

problému s nedozírnými dopady na 

daňového poplatníka a rituální popravu 

viníků. Ve výsledku to znamená, že část 

kapacit, která by se měla věnovat věcné-

mu řešení problému, musí místo toho 

zdůvodňovat, vysvětlovat, lobbovat atd. 

Rovněž mám trochu obavy z alibismu 

státních úředníků, správce státních lesů 

nevyjímaje, z přesouvání zodpovědnosti 

a rozhodování bez ohledu na skutečné 

provozní možnosti.

2. Jsem rád, že již pracují včas sesta-

vené štáby za účasti státní správy, maji-

telů i správců lesních majetků, armády, 

profesních organizací zpracovatelů 

a lesnických podnikatelů i logistických 

specialistů a snaží se konkrétní opatření 

specifi kovat. Na daném prostoru je 

asi nemá smysl rozvádět. Jasné je, že 

mimořádná opatření se neobejdou bez 

fi nanční participace státu i státních 

podniků. Podmínkou úspěšnosti všech 

navrhovaných opatření je operativnost, 

dobrá komunikace všech spolupracu-

jících organizací, porozumění reálným 

kapacitním limitům a zejména používání 

zdravého rozumu. A trocha štěstí 

a pomoc přírody.

Autor: Jan Příhoda, Lesnická práce, s.r.o.

Z podkladu časopisu Lesnická práce 

upravila: Andrea Pondělíčková, LDK ČR

MONITORING PRŮBĚHU ROJENÍ LÝKOŽROUTA 
SMRKOVÉHO V ČR - PILOTNÍ PROJEKT LESNICKÉ 
PRÁCE A LESNÍ OCHRANNÉ SLUŽBY VÚLHM
Nový projekt kurovcoveinfo.cz slouží k monitoringu průběhu rojení 

lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách 

v různých lokalitách České republiky. Data budou zveřejňována v sedmi-

denním cyklu. Výstupem je mapa s přibližnou lokalizací jednotlivých ploch 

s informací o kumulované výši odchytu v aktuálním týdnu a graf průběhu 

rojení pro každou lokalitu. Webová aplikace na adrese www.kurovcoveinfo.cz

reaguje na předpokládaný letošní zvýšený výskyt kůrovců v důsledku oslabení 

porostů suchem a nabízí provozním lesníkům přehled o aktuálním stavu 

rojení v rámci ČR.  Snahou tvůrců projektu je zapojení celorepublikově vý-

znamné skupiny respondentů. Do projektu se mohou zapojit lesníci, 

kteří mají přístup k odchytům lýkožrouta smrkového do feromonových lapačů 

a mají zájem přispět k vzájemné informovanosti. Podmínkou je kontaktování 

správců aplikace prostřednictvím e-mailu: kontakt@kurovcoveinfo.cz 

a následný postup podle stručného manuálu na stránkách projektu. 

Respondenti i svěřený majetek zůstávají anonymní (nejsou prostřednictvím 

webové aplikace zveřejňováni).

Projekt KŮROVCOVÉ INFO byl spuštěn v  květnu 2016. Cestu k němu najdete 

i na www.silvarium.cz. Kontakty: www.kurovcoveinfo.cz

Foto: Petr Martinec
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JEDNOU Z DLOUHODOBÝCH VÝZEV JSOU PROJEKTY FAKULTY NA 
OSTROVĚ SOKOTRA V JEMENU, ZAMĚŘENÉ NA ZÁCHRANU ENDEMICKÝCH 

DRUHŮ DŘEVIN, ODKUD JE TAKÉ FOTOGRAFIENA VEDLEJŠÍ STRANĚ. 

PŘED ČÍM STOJÍ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ 
FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ?

Co se nás dotýká?
Již delší dobu jsme konfrontování 

s názorem z praxe, že znalosti 

studentů nejsou na takové úrovni, jakou 

by provoz očekával. Musíme si sebekri-

ticky přiznat, že i my cítíme, že celá řada 

studentů studuje bez zaujetí pro věc 

a jejich výsledky studia jsou v klasifi -

kačním stupni prospěl, avšak blížící se 

hranici neprospěl. 

Důvodů, proč tomu tak je, může být 

několik:

1. Demografi cká křivka výrazně ovlivnila 

vývoj počtu vysokých škol. Jelikož ještě 

před několika lety byl počet uchazečů 

o studium podstatně vyšší než byla 

nabídka vysokých škol, začaly se školy 

přizpůsobovat poptávce a výrazně se 

zvýšil jejich počet. Dnes, kdy vlivem 

demografi ckého vývoje se blížíme 

lokálnímu minimu demografi cké křivky 

(nejnižší počty uchazečů o studium lze 

očekávat v roce 2018), nastává opačná 

situace a nabídka převyšuje poptávku, 

v rámci přijímacích řízení potom 

nedochází k tak výrazné kvalitativní 

selekci zájemců o studium. 

2. Celá řada studentů, kteří přicházejí 

na fakultu ani neví, co chce v životě 

dělat a co chce tedy vlastně studovat. 

Ke studiu přistupují bez zaujetí 

k oboru s jediným cílem, a to získat 

vysokoškolské vzdělání. U lesnických 

a dřevařských oborů, kde je 

historicky zakotveno zaujetí pro věc, 

sebeobětování se práci, soulad 

s přírodou či prolnutí pracovních 

i volnočasových zájmů je do značné 

míry limitující.

3. Vlivem Boloňského procesu, tedy 

zavedení bakalářského a magisterského 

stupně studia na naší škole, došlo 

k fragmentaci oborů. Tento proces 

proběhl v období vysokého počtu 

uchazečů o studium, počty studentů 

v jednotlivých oborech a ročnících byly 

přiměřené. Dnes si troufnu říci, že si 

tyto změny ještě „nesedly“. V kombinaci 

s tím, že počet zájemců o jednotlivé 

studijní obory je výrazně nižší, se jeví 

neefektivní některé obory vůbec otevírat. 

I vysoká škola se musí chovat vysoce 

ekonomicky a hledat cesty optimálního 

využití fi nančních prostředků. Pokud se 

nejedná o naprosto unikátní a školou 

preferované obory, nelze si představit, 

že by škola přijala do bakalářského stu-

dia tak nízký počet studentů, který by po 

přirozeném úbytku v průběhu studia byl 

v navazujícím magisterském stupni stu-

dia pouze v řádu jednotek. (Pozn. autora: 

V posledních letech řádně a v termínu 

dokončí bakalářské studium přibližně 

55 % přijatých studentů).

4. V minulosti celá řada studentů 

přicházela na fakultu z rodin, kde se po-

volání dědilo z pokolení na pokolení. Tato 

část studentů již měla výrazné povědomí 

o praxi v oboru. Usuzuji, že i manuální 

zručnost či logické myšlení se u mladé 

generace snížily vlivem probíhající 

technické revoluce. V současné době 

se jeví nutností zvýšit akcent na výuku 

přímo v terénu, podíl praktických cvičení 

a rozvoj analytického myšlení, které je 

u oboru, kde je třeba znát do hloubky 

velkou škálu faktorů ovlivňujících životní 

prostředí, nezbytné.

5. Porevoluční vývoj ve společnosti 

měl za následek i změny v oblasti 

lesnické a dřevařské politiky státu. 

Změnou vlastnických vztahů k lesním 

a dřevozpracovatelským majetkům 

došlo k výraznému odklonu od 

klasického uspořádání celého lesního 

a dřevařského hospodářství. Vznikem 

státního podniku Lesy České republiky 

a zánikem Státních dřevařských podniků 

došlo k zásadní změně organizační 

struktury, což vedlo ke vzniku nových 

podnikatelských subjektů v lesnických 

a dřevařských oborech. Oslovení 

potenciální zaměstnavatelé sami velmi 

obtížně defi nují očekávaný profi l absol-

venta. Jednoznačně lze konstatovat, že 

současný trh práce vyžaduje absolventa 

multioborově  vzdělaného s cílenou spe-

cializací  v rámci oboru. Konečný profi l 

absolventa by měl plnit zejména 

požadavky státní správy, vlastníka 

lesa i oborově orientovaného 

podnikatele.

Co fakulta v nejbližší době připravuje?
1. Vytvoření profi lu absolventa pro větší 

uplatnitelnost na trhu práce. Postu-

pujeme podle stanovené rovnice: Profi l 

absolventa = analýza požadavků trhu 

+ změna akreditací studijních oborů + 

propagace nabízených studijních oborů 

+ praxe a aplikovaný výzkum u poten-

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA JE NEJSTARŠÍ FAKULTOU SVÉHO ZAMĚŘENÍ V ČR. V PRŮBĚHU DLOUHÉ HISTORIE 
DOŠLO K VÝRAZNÝM ZMĚNÁM JAK VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU, TAK I V OBLASTECH BÁDÁNÍ. JEN OBTÍŽNĚ LZE HODNOTIT, 
KTERÉ ZMĚNY BYLY POZITIVNÍ, KTERÉ NEGATIVNÍ. PODLE PRAVIDLA „VŠE ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ“ JE VŠAK FAKULTA 
OPTIMISTICKY NALADĚNA A PŘIPRAVUJE ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU, KTERÉ BY MĚLY VÉST K VYŠŠÍ KVALITĚ 
STUDENTŮ SE ŠIRŠÍM UPLATNĚNÍM V PRAXI.

Foto: archiv Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně



37

ZPRAVODAJ

3 > 2016

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ciálního zaměstnavatele + specializace 

absolventa v cílovém oboru. Očekávaným 

výsledkem musí být spokojenost 

zaměstnavatele měřená uplatnitelností 

absolventa.

2. Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) se 

uchází o projekt v rámci výzvy OP VVV, 

D. 4. Zvýšení kvality a relevance vysoko-

školského vzdělávání v kraji. Nespornou 

výhodou pro realizaci projektu je i ta 

skutečnost, že budoucí počty studentů 

by měly být nižší. Ve chvíli, kdy bude 

docházet k postupné změně výuky (bu-

dou dobíhat původní studijní programy 

a nabíhat nové), lze očekávat zvýšené 

nároky na kapacity učeben a současně 

i na počty pracovníků LDF.

3. Restrukturalizace a harmonizace 

studijních programů bude na základě 

výstupů prováděné analýzy zaměřena 

také na zvýšení podílu praktické výuky. 

Bakalářský stupeň studia by se zatím 

významně neměnil. I nadále by se 

věnoval spíše teoretické výuce, s pro-

hloubenou praktickou přípravou na úče-

lových zařízeních univerzity a vyrovnání 

znalostí mezi absolventy středních škol 

a gymnázií. V magisterském studiu by 

měli pokračovat ti, kteří se budou chtít 

profi lovat do vyšších manažerských 

pozic se širokým záběrem a znalostmi, 

řídícími schopnostmi a dovednostmi, 

odvahou a adaptabilitou na nepřetržité 

změny tržního prostředí. V tomto studiu 

je však již žádoucí vyšší míra specia-

lizace, ale také vyšší znalost praxe, bez 

které nejsou absolventi schopni se 

v dnešním provozu vůbec orientovat. 

Proč tedy nepožadovat po studentech 

magisterského studia povinnou praxi? 

Dle našeho názoru je smysluplné, 

aby měl student povinnost pracovat 

u některého ze smluvních partnerů 

fakulty a Školního lesního podniku. 

Oboustranným benefi tem může být 

také zpracování diplomových prací 

a aplikovaný výzkum tematicky přímo 

související s praxí.

4. Příprava harmonizace v podobě 

blokové výuky se jeví jako jedna 

z možností, jak podpořit praktickou 

výuku přímo v lese či dřevařském 

provozu. Představte si současný stav, 

kdy student v jednom dni absolvuje 

přednášky či cvičení ze 4 i více 

předmětů v rozsahu průměrně 2 hodin. 

Pokud bychom výuku soustředili do 

alespoň jednodenních celků 

(v jednom dni by byl vyučován pouze 

jeden předmět), je možné velmi efek-

tivně využívat kapacity Školního lesního 

podniku a zde trávit praktická cvičení 

ať v porostu či na pile v Olomučanech. 

V neposlední řadě je možné využít služby 

celé řady partnerů, kteří již nyní s fakul-

tou spolupracují při realizacích hlavních 

cvičení apod. Výuka by tak probíhala 

podle vzoru „learning by doing“ 

či „learning by seeing“. 

5. Vytvoření „Portálu spolupráce 

s praxí“ je dalším ambiciózním cílem 

fakulty. Rádi bychom se aktivně 

zapojovali do intenzivní spolupráce 

s provozem. Motto „Sedávej panenko v 

koutě, budeš-li hodná, najdou tě“ by mělo 

být co nejdříve mottem archaickým. Rádi 

bychom otevřeně prezentovali náš poten-

ciál v oblasti vědy a výzkumu, naše vy-

bavení, možnosti a profi laci jednotlivých 

pracovníků, jinak řečeno, rádi bychom 

vytvořili konkrétní nabídky. Současně 

s tím by na tomto portálu bylo možné 

iniciovat spolupráci formou poptávky ze 

strany provozu. Provoz je přece většinou 

ten, kdo jako první identifi kuje problém. 

Zde by se mohly střetávat náměty na 

smluvní výzkum, bakalářské, diplomové 

i doktorské práce, nabídky uplatnění 

absolventů aj.

6. Pokud se nám povede harmonizovat 

a zefektivnit výuku, mělo by dojít 

k uvolnění kapacit do tvůrčí činnosti 

a do intenzivnější spolupráce s od-

bornou, ale i laickou veřejností. Jsme si 

plně vědomi, že veřejná vysoká škola má

3 základní poslání: pedagogické (vzdě-

lávání studentů), tvůrčí (vědecké 

a výzkumné) a v neposlední řadě i soci-

ální (měla by být službou pro veřejnost, 

poskytovat konzultace a šířit poznání 

i mimo oborovou komunitu).

Na závěr bych chtěl podotknout, 

že jsem si plně vědom toho, že se jedná 

o velmi ambiciózní cíle. Výčet 

plánovaných aktivit není navíc úplný, 

prezentovány zde byly jen ty nejvýznam-

nější cíle a vize. Vycházím při jejich 

stanovení ze skutečnosti, že moji 

kolegové jsou velmi schopnými pra-

covníky. Většina z nich svoji práci bere 

spíše jako poslání než jako povinnost 

a proto jsem přesvědčen, že se nám 

naše záměry podaří společně naplnit. 

S pozdravem Lesu zdar!

Doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

děkan LDF MENDELU

Zemědělská 3, Brno

www.ldf.mendelu.cz

Foto: archiv Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVY 
UNIVERZITY 
patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní 

činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické 

a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství. Naším 

posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná tvůrčí a osvětová 

činnost podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru 

s důrazem na ekologické a estetické cítění. Současný moderní vzdělávací 

proces je změřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifi kovaně působí 

v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo 

souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem. Naše fakulta je součástí 

Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do 

roku 1919. Studenti mají možnost se profi lovat na bakalářském stupni 

vzdělávání ve studijních programech Dřevařství, Krajinářství, Lesnictví, Ná-

bytek, Design nábytku a Stavby na bázi dřeva.  V navazujícím magisterském 

studiu si mohou vybrat z Dřevařského inženýrství, Krajinného inženýrství, 

Lesního inženýrství, Nábytkového inženýrství, Designu nábytku, Staveb na 

bázi dřeva nebo i European  Forestry, který je celý koncipován v anglickém 

jazyce, a to včetně přijímacího řízení a závěrečné diplomové práce.
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LETNÍ GRILOVÁNÍ S VOCÍLKOU

Společnost BILLA je přesvědčena, že si 

český zákazník zaslouží české produk-

ty. Z toho důvodu již před šesti lety na 

trh uvedla vlastní značku pro maso – 

„Vocílka“. Koupí masa Vocílka získává 

zákazník jistotu, že si odnáší maso 

vysoké kvality opracování, výborné chuti, 

zdravotně nezávadné, s garantovaným 

českým původem a z certifi kovaných 

chovů. Sto procent veškerého hovězího, 

vepřového a drůbežího masa pod znač-

kou Vocílka pochází z českých chovů. 

V České republice bylo také zpracováno 

profesionály v moderních provozech za 

přímé kontroly společnosti BILLA.

„Značka Vocílka si stanovila jasný 

cíl – navázat na tradici našich předků, 

zpracovávat maso ze špičkových českých 

chovů a za příznivou cenu zaručit 

zákazníkovi stoprocentní kvalitu. Tím 

se zároveň „Vocílkovi“ daří pozdvihnout 

české řeznictví a naši zemědělskou 

výrobu jako celek. Nezanedbatelný je 

i socioekonomický dopad – díky podpoře 

českých chovů a českého masného zpra-

covatelského průmyslu se daří zvyšovat 

zaměstnanost v regionech s vyšším 

podílem nezaměstnanosti,“ přibližuje 

fi losofi i značky Jaroslaw Szczypka, 

generální ředitel společnosti BILLA.

Spolupráce s tuzemskými zpracovateli 

navíc dává výhodu rychlé a efektivní ko-

munikace, což zákazníkovi přináší vždy 

čerstvou porci vysoce kvalitního masa 

a široký sortiment. Navíc čím méně 

suroviny cestují, tím méně hrozí jejich 

poškození a tím více se také přispívá 

k ochraně životního prostředí. „Pro 

společnost BILLA je tento přístup zcela 

přirozený, neboť minimalizace dopadů 

naší činnosti na životní prostředí leží ve 

středu našeho zájmu,“ doplňuje 

Jaroslaw Szczypka. 

Garance původu a řemeslného
zpracování
Vepřové, hovězí i kuřecí maso pro znač-

ku Vocílka je vybíráno z certifi kovaných 

českých chovů. Každé zvíře se v České 

republice narodilo, bylo zde odchováno 

a také následně zpracováno. Čerstvé 

maso Vocílka je profesionálně zpra-

cováno v moderních provozech 

s dlouholetou tradicí řeznického 

řemesla. Všechny výrobní závody jsou 

schváleny národní legislativou, dále jsou 

certifi kovány normami ISO, BRC 

a samozřejmostí je dodržování HACCP. 

Vlastní zaměstnanci společnosti BILLA 

denně osobně dohlížejí na původ masa 

a jeho zpracování do výsledného balení 

pro zákazníka. Velmi se dbá na kvalitu 

opracování a očištění masa. Zákaz-

ník si tak domů odnáší naporcované 

maso přesně podle toho, k jakému 

gastronomickému účelu jej potřebuje.  

Kuchyňská úprava masa Vocílka se svou 

vysokou kvalitou zpracování vymyká 

obvyklé nabídce v obchodních řetězcích. 

Zákazník oceňuje, že balíček masa 

Vocílka zpracuje do posledního kousku, 

aniž by musel cokoliv vyhodit. I proto se 

zákazníci do BILLY pro Vocílku rádi vrací.

Čerstvé maso je baleno do ochranné 

atmosféry složené z kyslíku (udržuje rů-

žovou barvu) a oxidu uhličitého (zajišťuje 

optimální údržnost). Balicí stroje okolní 

vzduch odsají a do balíčku vpustí směs 

plynů. Ochranná atmosféra prodlužuje 

trvanlivost masa – od zabalení vydrží čer-

stvé minimálně osm dní – a to bez použití 

konzervantů! Zákazník dostává krásný 

kus dokonale opracovaného masa, u nějž 

je možné v každém okamžiku zpracova-

telského procesu prokázat jeho bez-

pečnost. Široký sortiment masa Vocílka 

je nabízen v následujících kategoriích: 

vepřové, hovězí, mělněné a drůbeží maso. 

Každá kategorie obsahuje mnoho druhů 

masa a gramáží balení včetně rodinných 

za výhodnou cenu. Celkově BILLA pro-

dává cca 75 druhů mas Vocílka.

Na gril se skvěle hodí již marinované 

položky, jako je krkovička či bůček, ane-

bo libovější stehenní kuřecí steaky. Ty 

jsou navíc prodávány zavakuované, aby si 

maso načerpalo aroma z koření. Hitem 

posledních let jsou grilovací klobásky 

Vocílka. Ty jsou vyrobeny podle vlastní 

receptury společnosti BILLA. Jedná se 

o čerstvé grilovací klobásy - alternativu 

mělněného karbanátku v přírodním 

skopovém střívku. Zákazníci také velmi 

často vyhledávají rodinná balení - např. 

plátkovaná masa z krkovice nebo kotlety. 

A letošní novinkou jsou nové druhy ro-

dinných balení – mix marinovaných mas 

Vocílka na gril s plátky krkovice, boku 

a vepřovými či hovězí burgery. 

Zákazníci svým nákupním chováním 

spoluvytvářejí svět, ve kterém žijeme. 

Volbou masa Vocílka dává spotřebitel 

jednoznačně přednost masu s českým 

původem a vědomým přístupem k živo-

čišné výrobě. I proto Vocílka zaznamená-

vá neustálý meziroční nárůst prodejů.

LÉTO – GRIL – MASO. TO JE ČESKÁ KLASIKA TEPLÝCH MĚSÍCŮ. UGRILOVAT LZE TAKŘKA COKOLIV, ALE STÁLICÍ V ČESKÝCH 
DOMÁCNOSTECH ZŮSTÁVÁ MASO. MASO NA GRIL LZE OPATŘIT U MNOHA OBCHODNÍKŮ. JEN NĚKTEŘÍ K NĚMU VŠAK 
PŘISTUPUJÍ TAK ODPOVĚDNĚ JAKO BILLA.
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

PROHLÁŠENÍ ORGANIZACÍ V OBORECH ZEMĚDĚLSTVÍ, 
LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A NĚKTERÝCH OSTATNÍCH 
K NOVELE ZÁKONA O MYSLIVOSTI

Dosud platný zákon o myslivosti, jako 

celek, je již více než 13 let účinný 

a funkční. Byl jako málokterý zákon 

podroben komplexnímu posouzení jak 

soudy nižší instance, tak i Ústavním 

soudem a byl shledán plně v souladu 

s ústavním pořádkem ČR. Nové pojetí 

návrhu zákona se vrací do doby, kdy bylo 

vše centrálně řízeno a schvalováno. Toto 

pojetí je z dnešního pohledu neakcep-

tovatelné. Novela nerespektuje stav, kdy 

je většina pozemků v držení soukromých 

osob zemědělsky a lesnicky hospodaří-

cích. Je nemyslitelné, že o jejich maje-

tku a nakládání s ním bude rozhodovat 

úředník, který bude schvalovat plány 

mysliveckého hospodaření. 

Požadujeme proto, aby Ministerstvo ze-

mědělství nejprve vyhodnotilo výsledky 

a dopady novely vyhlášky č. 343/2015 Sb. 

o dobách lovu účinné od 1. ledna 2016. 

Tato novela byla ministerstvem pre-

zentována jako zásadní a klíčový právní 

dokument řešení situace s přemnožený-

mi stavy spárkaté zvěře, zvláště prasete 

divokého. Dále požadujeme vytvořit a 

projednat koncepci myslivosti s jasným 

cílem jejího směřování a to bez krát-

kodobých tendenčních podnětů. Kon-

cepci, která by zohlednila potřeby nejen 

myslivců, ale i zemědělců a lesníků. 

Koncepce musí refl ektovat skutečnost, 

že myslivost je od roku 2011 zapsána na 

seznam nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury ČR, jako „plánovitě trvale 

udržitelné obhospodařování zvěře 

a jejího prostředí, jako přirozená součást 

života na venkově“. Až na základě této 

koncepce a jednání s odborníky by mělo 

být přistoupeno k jednání o hlavních 

cílech a směřování novely zákona 

o myslivosti.   

Z předloženého návrhu se vytrácí jedno-

značná snaha o nalezení smysluplného 

vztahu mezi hospodařícími subjekty 

a péčí o přírodní bohatství. Rovněž 

odpovědné snížení početních stavů zvěře, 

která způsobuje škody na zemědělských 

plodinách a lesních kulturách. Převážná 

část novelizačních bodů se týká úpravy 

názvosloví, defi nic a dalších méně 

závažných skutečností. Zmizel původně 

navrhovaný institut rozhodce, který měl 

ulehčit soudům a urychlit spory o náhra-

du za škody způsobené zvěří a na zvěři. 

Naopak přibylo byrokratické rozhodování 

úředníků státní správy myslivosti 

o mysliveckém plánování. Dlouhodobě se 

zemědělská i myslivecká veřejnost poza-

stavuje nad odbornou úrovní pracovníků 

státní správy myslivosti a tito lidé by měli 

v průběhu jednoho měsíce rozhodnout 

o více než 5700 honitbách v oblastech 

jejich působnosti. Mezi další nově 

navržené ustanovení, neprojednané se 

zemědělci, je rozdělování zemědělských 

plodin 12 metrovými pruhy. Také nová 

možnost, daná uživatelům honiteb ne-

zřídit mysliveckou stráž je popřena tím, 

že státní správa má možnost jmenovat 

mysliveckou stráž bez souhlasu uživatel 

a další a další. Proto vyslovujeme jedno-

značné negativní stanovisko a nesouhlas 

s takto nekvalitně připravenou novelou 

zákona o myslivosti a požadujeme zasta-

vení jejího projednávání. 

Úřad AK ČR

AGRÁRNÍ KOMORA ČR, ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA A DALŠÍ PARTNEŘI PŘEDALI ZAČÁTKEM KVĚTNA SPOLEČNÉ 
PROHLÁŠENÍ SMĚROVANÉ KE ČLENŮM VLÁDY, PŘEDSEDOVI SENÁTU ČR, PŘEDSEDOVI POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
ČR, PŘEDSEDŮM VÝBORŮ PARLAMENTU ČR A MINISTROVI ZEMĚDĚLSTVÍ, VE VĚCI A V SOUVISLOSTI S DLOUHODOBĚ 
PŘIPRAVOVANOU NOVELOU ZÁKONA O MYSLIVOSTI A K SOUČASNÉM STAVU NÁVRHU PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ NOVELY 
TOHOTO ZÁKONA SE ZÁSADNÍM NESOUHLASNÝM STANOVISKEM.

Foto: shutterstock.com
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

I. FAKTY:
Priemerná nákupná cena surového 

kravského mlieka na Slovensku za 

marec 2016 bola 25,90 centov/ kg mlieka 

= pokles od februára 2014 o 10 centov. 

Cena však nezodpovedá aktuálnej situá-

cii na trhu. Sú totiž aj takí prvovýrob-

covia, ktorí predávajú mlieko od svojich 

dojníc aj za 16, 17, 18 centov za kilogram. 

Dobré vyhliadky nie sú ani na mesiace 

máj a jún, očakáva sa ďalší pokles cien, 

cca o 2 centy. Náklady na výrobu mlieka 

sú na úrovni 40 centov na kg.

Počet chovateľov neustále klesá: 

k 31. marcu 2016 vyrábalo na Slovensku 

mlieko 468 prvovýrobcov, koncom prvé-

ho kvartálu roku 2015 vyrábalo mlieko 

525 výrobcov.

Príčiny kritickej situácie: nešťastná 

kombinácia zrušených mliečnych kvót 

k 1. 4. 2015, pretrvávajúceho ruského 

embarga na vybrané potraviny, slabnú-

ceho záujmu Číny o sušené kravské 

mlieko a nižšia podpora agropotravi-

nárstva na Slovensku v porovnaní 

s okolitými krajinami sú fakty, ktoré 

slovenskí prvovýrobcovia mlieka nespô-

sobili, len na ne doplácajú. Stoja za nimi 

rozhodnutia európskych politikov. Aj 

preto začiatkom apríla poslali agrárne 

samosprávy krajín V4, medzi ktoré 

patrí aj Slovenská poľnohospodárska 

a potravinárska komora, ofi ciálny list 

predsedovi Európskej komisie Jeanovi 

Claudovi Junckerovi. 

 

II. ZAMESTNANOSŤ V MLIEČNOM 
SEKTORE
- na Slovensku sa chová 142 200 dojníc

- v sektore mlieka a naň nadväzujúcich 

odvetviach pracuje okolo 10 000 ľudí:

podľa údajov Slovenského zväzu 

prvovýrobcov mlieka je zamestnaných 

v prvovýrobe mlieka (chov dojníc) 

asi 6 000 zamestnancov

- podľa údajov Slovenského mlieka-

renského zväzu je v spracovateľskom 

priemysle zamestnaných približne 

3 000 ľudí

- s produkciou a spracovaním mlieka je 

spojených ďalších 1 000 pracovných 

miest (logistika, dodávatelia, 

veterinári,...)

 

„Z prieskumu medzi chovateľmi dojníci 

vyplynulo, že ak sa urýchlene neprijmú 

adekvátne opatrenia, s výrobou mlieka 

chce skončiť 1/3 chovateľov. Malo by 

to veľmi negatívne dopady. Hovoríme 

o zvýšení nezamestnanosti na vidieku, 

ďalšom vyľudňovaní vidieka, poklese 

schopnosti udržiavať a zveľaďovať vzhľad 

vidieckej krajiny, ale aj o nižšej úrodnosti 

pôdy“, uviedol počas brífi ngu predseda 

SPPK Milan Semančík.

 

„Naša májová nákupná cena mlieka je 

na úrovni 21 centov. Dovolím si tvrdiť 

za všetkých chovateľov, že už sme 

vyčerpali všetky rezervy, ktoré existujú. 

Nejde o to, že by sme sa chceli sťažovať 

alebo naťahovať ruku za peniazmi. My 

naozaj len chceme jasné stanovisko, aby 

zodpovední ľudia, ktorí nás tu tri roky 

zavádzajú, otvorene povedali, či chcú 

zlikvidovať chov dojníc na Slovensku ale-

bo nie. Buďme k sebe féroví a povedzme 

si - áno, končí na Slovensku chov alebo 

ho chceme a čo preto urobíme“, povedal 

generálny riaditeľ PD Vajnory Stanislav 

Ondruš.

 

Predseda Slovenského zväzu prvovýrob-

cov mlieka novinárom priblížil možné 

dopady na štátny rozpočet. „Štát môže 

pri deklarovanom rušení chovu dojníc 

u tretiny chovateľov prísť o celkovú sumu 

32 mil. € ročne. Z tejto sumy predstavuje 

19,4 mil. € príjem od zamestnávateľa 

a zamestnanca ak je zamestnaný a 12,7 

mil. € by boli náklady zo strany štátu na 

zabezpečenie nezamestnaného chova-

teľa dojníc,“ dodal Alexander Pastorek.

 

Kríza v mliečnom sektore, ktorú na 

mimoriadnom brífi ngu charakterizovalo 

vedenie SPPK za oveľa väčšiu, ako bola 

v roku 2009, nevyhovuje ani spracova-

teľom. „Hodnota mlieka 29 centov na 

pulte sa nedá nijakým spôsobom rozdeliť 

v celom dodávateľskom reťazci tak, aby 

každý mohol stabilne fungovať. Jedno-

ducho potraviny nemôžu byť zadarmo, 

majú svoju hodnotu a tá hodnota je aj 

v tom, že tých spomínaných 10 tisíc ľudí 

sa denno-denne stará o mliečne produk-

ty a vyrába ich,“ doplnil za spracovateľov 

prezident Slovenského mliekarenského 

zväzu Stanislav Voskár.

Slovenská poľnohospodárska a po-

travinárska komora navrhuje tri druhy 

opatrení, ktoré by pomohli zastaviť strmý 

pád mliečneho sektora:

A. Finančné opatrenia s možnosťou 
okamžitého zavedenia do praxe
1. Mimoriadna národná podpora SR: 

- požiadavka na kompenzáciu strát 

prvovýrobcov z dôvodu výrazného 

poklesu nákupných cien. Požia-

davka je, aby prvovýrobcovia mlieka 

dostali podporu vo výške 5 centov na 

kilogram mlieka. Celkový nárok na 

fi nančné zdroje: 43 mil. eur

2. Stiahnutie prebytkov mlieka z trhu 

prostredníctvom Štátnych hmotných 

rezerv (cca. 600 ton) a humanitárnej 

pomoci (cca. 1700 ton) 

 

B. Opatrenia vyžadujúce dlhodobé 
zavedenie
Návrhy SPPK spracováva aj na základe 

príkladov z okolitých krajín.

 

C. Opatrenia bez fi nančného nároku 
a ostatné opatrenia
1. Požiadavka na obchodné reťazce, aby 

zvýšili podiel predávaného slovenské-

ho mlieka a mliečnych výrobkov. SPPK 

v predchádzajúcich týždňoch rokovala 

so všetkými obchodnými reťazcami. 

Obchodné reťazce vyjadrili prísľub 

a navrhli/podporili konkrétne kroky 

smerujúce k zvýšeniu odbytu mlieka 

a mliečnych výrobkov.

2. Vytvorenie odbytového fondu, 

marketing, práca so spotrebiteľom 

už od útleho veku. SPPK na jeseň 

organizuje 4. ročník celoslovenskej 

súťaže pre deti základných škôl 

Hovorme o jedle.

3. Zabezpečenie zvýšenia podielu 

a odbytu domácich výrobkov cez 

„štátny odbytový kanál“, prostredníc-

tvom ktorého by ministerstvá 

a im podriadené inštitúcie 

prednostne nakupovali čerstvé 

domáce potraviny.

 

Krízový štáb k mlieku sa na svojom 

prvom zasadnutí zíde 25. mája 2016. 

Závery, ktoré príjme, budú vychádzať 

aj z výsledkov rokovaní o mliečnej kríze 

a požiadavkách SPPK na jej riešenie 

medzi Ministerstvom fi nancií 

a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka, ktoré sa dovtedy 

majú uskutočniť. V prípade neriešenia 

situácie prichádzajú do úvahy 

aj protestné akcie.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

VZNIKOL KRÍZOVÝ ŠTÁB K MLIEKU
SITUÁCIA V MLIEČNOM SEKTORE JE ĎALEJ UŽ NEUDRŽATEĽNÁ – ZHODLI SA NA TOM ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA 
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY, KTORÍ SA STRETLI 12. MÁJA 2016 NA SVOJOM 
MIMORIADNOM ZASADANÍ K TÉME – KRÍZA V MLIEČNOM SEKTORE. KRÍZOVÝ ŠTÁB TVORIA ZÁSTUPCOVIA SPPK, 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU PRVOVÝROBCOV MLIEKA A SLOVENSKÉHO MLIEKARENSKÉHO ZVÄZU. 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SPÚŠŤA 
KAMPAŇ NA PODPORU MLIEKA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spúšťa spotrebiteľskú 
kampaň zameranú na podporu mlieka a mliečnych výrobkov. Ide o jedno 
z opatrení proti kríze v mliečnom sektore. „Našim cieľom je podporiť 
prvovýrobcov a spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov. Zabezpečujeme 
tým tiež zamestnanosť v regiónoch.“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Kvôli zrušeniu kvót na výrobu mlieka sa krajiny strednej a východnej Európy 

boria s problémom nadprodukcie. Celoeurópska produkcia sa zvýšila v prvom 

kvartáli 2016 až o 7,4 %, čo  spôsobilo medziročný pokles ceny surového 

kravského mlieka až o 12 %. Pokiaľ sa situácia nezmení, hrozí zánik až tretiny 

slovenských producentov. 

Na ministerstve pôdohospodárstva vznikla krízová pracovná skupina, ktorá 

pripravuje celý rad fi nančných i nefi nančných opatrení na zlepšenie situácie 

na trhu s mliekom. Jedným z nich je  spotrebiteľská kampaň na zvýšenie 

povedomia o mlieku a mliečnych výrobkoch a na podporu ich predaja. Práve 

mliekari majú najväčšie zastúpenie, až 287 z celkových 1 099 produktov, 

označených Značkou kvality SK.

Prvú časť kampane spúšťa ministerstvo v spolupráci s Fun rádiom. Kampaň 

bude prebiehať štyri týždne a jej celková hodnota bude 120 112,42 EUR. 

Financovanie je zabezpečené z rozpočtovej kapitoly ministerstva na podporu 

Značky kvality SK. Cieľovou skupinou sú najmä mamičky a mladé rodiny 

s deťmi. Kampaň bude prebiehať interaktívnou formou. Kampaň na podporu 

mlieka bude dlhodobejšia. Ministerstvo ju realizuje po dohode s výrobcami 

a spracovateľmi, ktorí sú pripravení sa na nej podieľať. Kampaň bude infor-

movať spotrebiteľov o výhodách konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov

z pohľadu zdravia, ale aj podpory lokálnej ekonomiky a producentov.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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POTRAVINY NA TRHU

MEZIKONTINENTÁLNÍ LIBERALIZACE OBCHODU 
ZNAMENÁ OHROŽENÍ NAŠICH ZEMĚDĚLCŮ

Především proto, že americká země-

dělská a potravinářské produkce je 

v mnohých položkách levnější, což je 

dáno celou řadou příčin, především ale 

rozdílným podnikatelským prostředím. 

V USA je nejen jiná struktura dotací, ale 

i jiné závazné standardy výroby potravin 

a produkce zemědělských komodit, 

naproti tomu v EU je mnohem větší 

byrokracie, která prodražuje evropskou 

produkci v průměru o 30 procent. Právě 

to je zásadní ekonomický problém.

Druhý, dle mne ještě zásadnější 

problém, jsou obecně demotivující 

důsledky prakticky všech globalizačních 

aktivit, jejich projevem je celosvětová 

unifi kace potravinářských výrobků, 

a tedy ztráta identity, jedinečnosti 

a potravinářských i kulinářských tradic 

jednotlivých zemí, regionů či větších 

ekonomických celků, jako je právě EU. 

Stravovací návyky či struktura jídelníčků 

budovaná po staletí a vycházející z míst-

ních přírodních a klimatických podmínek 

se díky stále ještě pokračujícímu rozvoji 

celosvětového byznysu mění v globální 

značky čehokoli – právě u jídla je to ale 

něco, co ničí jedinečnost lokální (tím je 

v tomto případě myšleno národní) pro-

dukce. To je něco, s čím skuteční patrioti 

nemohou souhlasit.

V souvislosti s TTIP by proto stálo za 

zvážení, zdali by neměla být agropo-

travinářská část smlouvy z této dohody 

vyjmuta obdobně, jako se to stalo 

v minulosti při liberalizaci světového 

obchodu při odstraňování celních bariér. 

Hovoří pro to i tisíce odlišností týkajících 

se technologií produkce zemědělských 

surovin, včetně uznaných plemen či 

odrůd, hlavně ale odlišnosti v tech-

nologiích výroby potravin. Což mimo-

chodem není nic proti USA – ostatně 

i tam demonstrují místní zemědělci 

proti TTIP. Navíc by proces sjednocování 

standardů díky téměř nekonečně mnoha 

odlišnostem trval řadu let.

Nejde ale jen o dohodu o transatlan-

tickém partnerství. Další podobný 

projekt – dohoda Mersocur, týkající se 

pro změnu liberalizace obchodu EU 

s jižní Amerikou, představuje obdobná, 

ne-li dokonce větší rizika, neboť rychle 

se rozvíjející jihoamerické země dis-

ponují oproti USA ještě navíc levnější 

pracovní silou a ještě benevolentnější 

legislativou, než jsou americké zákony.

Do třetice nejde jen o TTIP nebo Merso-

cur, což jsou mezikontinentální projekty 

zasahující všechny země EU. Snahy 

o zvýšení vzájemného obchodu 

v oblasti zemědělství a potravinářství 

vyvíjí prostřednictvím ministerstva 

zemědělství bilaterálně i sama ČR, při-

čemž nejviditelnější jsou aktivity spojené 

se vzájemnou obchodní výměnou 

s Čínou, a v poslední době také 

s některými africkými zeměmi. Což 

o to, hledat nová odbytiště pro tuzem-

skou produkci v zahraničí je obecně 

správné, jde však také o to, dohlédnout 

důsledků, které se mohou projevit až se 

zpožděním několika let, kdy už ale bude 

na nápravu v té době existujícího stavu 

pozdě. Je přitom zcela zřejmé, že rizika 

levnějšího dovozu a našim zavedeným 

standardům kvality či používaných 

pěstitelských, chovatelských a výrobních 

technologií neodpovídajícího zboží jsou 

v případě Číny a Afriky ze všech výše 

zmiňovaných neevropských teritorií nej-

vyšší. I když to není jediný důkaz, stačí se 

třeba podívat na statiky nedodržování zá-

konů, označování zboží či neplnění limitů 

rizikových látek u zemí mimo EU, které 

pravidelně zveřejňuje Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce (SZPI), z nichž 

jednoznačně vyplývá nejen vyšší riziko 

klamání spotřebitele, ale i ohrožení spo-

třebitele častěji než v jiných případech se 

vyskytující u asijské produkce.

Především evropská, ale i naše byrokra-

cie a stále četnější regulace zdražující 

naší zemědělskou a potravinářskou 

produkci staví před ČR úplně jinou výzvu, 

než rozvoj exportu našich výrobků do za-

hraničí – a to zachovat alespoň stávající 

podíl tuzemské produkce na vlastním 

trhu. Cíleně budované možnosti expanze 

zahraničního zboží k nám jsou proti 

zájmu našich výrobců a jejich důsledkem 

bude snížení tuzemské výroby, možná 

ztráta pracovních míst a také již zmi-

ňovaná ztráta identity a našich tradic. 

V zásadě platí, že čím více se budeme 

otevírat agropotravinářskému obchodu 

především s neevropskými teritorii, tím 

více rizik to pro naše zemědělství 

a potravinářství přinese včetně možného 

dalšího snižování podílu našich produktů 

na našem trhu. Bylo by žádoucí, aby si 

to odpovědná místa uvědomila – jestli už 

nyní není pozdě.

Petr Havel

PŘESTOŽE PROVÁZEJÍ PO CELOU DOBU JEDNÁNÍ O LIBERALIZACI OBCHODU MEZI EU A USA (TRANSATLANTICKÉ OBCHODNÍ 
A INVESTIČNÍ PARTNERSTVÍ – TTIP) TENTO PROCES OBAVY, A TO NEJEN ZE STRANY EVROPSKÝCH ZEMĚDĚLCŮ, O DOPADECH 
TTIP DO PODMÍNEK JEJICH PODNIKÁNÍ, LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE NAKONEC BUDE TATO DOHODA SKUTEČNĚ UZAVŘENA. 
A I KDYŽ MŮŽE SKUTEČNĚ PŘINÉST NÁRŮST PRACOVNÍCH MÍST NA OBOU STRANÁCH ATLANTIKU A LEPŠÍ BYZNYS PRO 
NĚKTERÉ PRŮMYSLOVÉ PODNIKATELE, PRO EVROPSKÉ, A TEDY I NAŠE ZEMĚDĚLCE A POTRAVINÁŘE BUDE 
S PRAVDĚPODOBNOSTÍ HRANIČÍCÍ S JISTOTOU PŘEDSTAVOVAT ZNAČNÁ RIZIKA.

Foto: Nina Havlová
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Na semináři hovořil o spolupráci AK ČR a společnosti Billa prezident AK ČR a PK ČR Miroslav Toman. Foto: archiv společnosti BILLA

Jednotliví dodavatelé měli možnost na semináři přímo představit své výrobky. 

Foto: archiv společnosti BILLA

BILLA REGIONÁLNÍ 
POTRAVINY NA MORAVĚ
Akce, první tohoto druhu na Moravě, se 

konala za vysokého zájmu účastníků 

z mnoha odvětví zemědělské produkce 

a potravinářské výroby. V rámci setkání 

následovně také došlo ke konkrétním 

jednáním jednotlivých regionálních pro-

ducentů s odpovědnými senior category 

manažery společnosti BILLA. 

I toto další setkání s dodavateli je cestou 

k naplnění cíle  společnosti BILLA, a to 

do konce roku 2016 zvýšit nejenom podíl 

domácí produkce na celkovém prodeji, 

ale zároveň do každé prodejny zavést tzv. 

regionální regál. V něm zákazníci nalez-

nou právě místní produkty výhradně od 

tuzemských dodavatelů. První vlaš-

tovkou byl v únoru 2015 Jihočeský kraj, 

v dubnu 2015 následoval Středočeský 

kraj s 25 prodejnami, kde mohou spo-

třebitelé v regionálních regálech nalézt 

přibližně 60 výrobků od 10 dodavatelů. 

V letošním roce „přišla na řadu“ Morava 

a Slezsko s otevřením prodejen v březnu 

ve Zlínském kraji a na začátku června 

v Jihomoravském kraji. Regionální 

koutky ve zbývajících krajích – Olo-

mouckém a Moravskoslezském budou 

otevřeny do konce roku 2016. 

Podle Danieli Földesi, která má projekt 

regionálních potravin v řetězci BILLA 

na starosti, je hlavní důraz kladen na 

čerstvost a kvalitu produkce s tím, že 

strategií společnosti je vytvořit a udržet 

s místními producenty dlouhodobou 

spolupráci. 

Generální ředitel BILLA ČR Jaroslaw 

Szczypka zdůraznil, že cílená podpora 

českých potravinářů a lokálních dodava-

telů má pozitivní dopad na hospodářství 

celé země, což se logicky zpětně projeví 

i na koupěschopnosti obyvatel. Kde je to 

jen trochu možné, upřednostňuje BILLA 

podle slov svého generálního ředitele 

českého dodavatele a chce tak i nadále 

rozvíjet koncept regionálních koutků 

se zvyšujícím se počtem lokálních 

dodavatelů.

Vzájemnou spolupráci a tuto inciativu 

ocenil ve svém vystoupení také prezident 

AK ČR a PK ČR Miroslav Toman, který 

uvedl, že spolupráce Agrární komory 

a společnosti BILLA  je založená na 

oboustranném zájmu ve směru propa-

gace tuzemských potravin, kde se spojila 

jak dlouhodobá snaha AK ČR o jejich 

prosazení na trhu, tak obchodní stra-

tegie řetězce BILLA, jehož cílem je využít 

rostoucího potenciálu a významu české 

produkce ve směru obohacení sortimen-

tu a pokrytí poptávky spotřebitelů.

Ideálním cílem této společné snahy  je 

vzdělaný a poučený zákazník, který se 

nerozhoduje pouze podle ceny a akce, 

ale také podle mnoha dalších aspektů 

jako je právě původ, čerstvost, kvalita, 

vzdálenost dopravy, podpora místních 

producentů a zemědělců, potažmo 

v přeneseném smyslu podpora celého 

našeho zemědělství a potravinářství

Dana Večeřová, AK ČR

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST BILLA USPOŘÁDALY DNE 1. ČERVNA 2016 V BRNĚ JIŽ TŘETÍ 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ K PŘEDSTAVENÍ PODPORY REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ A PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE VE SMĚRU 
PRODEJE A ODBYTU TUZEMSKÝCH POTRAVIN A SPECIALIT. 
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ZELENÉ BEDÝNKY Z HAMBURGU

Vzhledem k tomuto tradičnímu příklonu 

zvládli Němci organizaci organického 

zemědělství, ale i navazujících činností,

jako například distribuci produktů, 

naprosto dokonale. Ekologické země-

dělství ale v německém pojetí rozhodně 

neznamená maličkou farmu s výměrou 

maximálně několika desítek hektarů 

a prodejem ze dvora (čemuž se 

extrémně divil zejména náš rakouský 

kolega – novinář), ale rozsáhlé, byť 

rodinné podniky, které pěstují například 

zeleninu v jednom z největších skleníků 

v SRN o rozloze 4 ha a celkově organicky 

obhospodařují a produkují z rozlohy 

1000 ha, nebo podnik, který na téměř 

500 hektarech pěstuje špaldu v biokva-

litě a z ní ve vlastním mlýně vyrábí bio 

špaldovou mouku, kterou dodává do více 

než 700 pekařství po celé Evropě… 

Grüne Kiste slaví dvacetiny
Slibuji, že k těmto zajímavým podnikům 

se detailněji vrátíme v některé dalším 

čísle Agrobase, ale vzhledem ke 

stávajícím problémům s odbytem 

prakticky čehokoliv, co se týká potravin, 

ale i samotné zemědělské produkce, 

byla pro nás zajímavá zkušenost, 

jak si s odbytem ekologických výrobků, 

ale i vzrůstající konkurencí poradili 

u našich sousedů v Hamburgu.

Společnost Grüne Kiste vznikla v roce 

1996 a již od počátku byla zaměřena 

na přímou dodávku ekologických 

produktů, zejména ovoce, zeleniny, 

ale i vajec, chleba, mléčných produktů, 

vína, ale také kosmetiky a produktů 

na péči o pleť. Podle slov majitele 

společnosti Thomase Kölkera začínali 

s 200 až 300 bedničkami týdně, 

dnes je to kolem 2000 beden za týden. 

Společnost zásobuje nejen jednotlivé 

domácnosti v Hamburgu, ale také ma-

teřské školy, školní jídelny nebo různé 

jiné veřejné instituce. O úspěšnosti 

konceptu společnosti svědčí i fakt, 

že zatímco v roce 2001 dosahoval roční 

prodej úrovně necelého jednoho milionu 

euro, v roce 2015 to už byl dvojnásobek 

a prodej stále roste. Společnost za-

městnává 16 kmenových zaměstnanců, 

z toho 6 řidičů, 5 skladníků a 5 pra-

covníku v kanceláři, kteří vyřizují 

objednávky (možno objednat telefonicky, 

písemně či online nejpozději 24 hodin 

předem) a vlastní 5 dodávek určených 

pro rozvoz objednaných bedniček. 

Akční rádius, tedy vzdálenost, na kterou 

se dováží, je 15 km.

O TOM, ŽE NAŠI ZÁPADNÍ SOUSEDÉ, TEDY SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, SE VŽDY VÝRAZNĚ PŘIKLÁNĚLA K EKOLOGICKÉMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ, SE NETŘEBA ASI DLOUHO ROZEPISOVAT. OSTATNĚ I SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OCHRANY 
SPOTŘEBITELE CELÉ JEDNO VOLEBNÍ OBDOBÍ (PŘESNĚJI V LETECH 2001 – 2005)  VLÁDLA SAMOTNÁ „ZELENÁ MINISTRYNĚ“ 
RENATE KÜNAST.

Zelenina a ovoce jsou pro kompletaci bedniček připraveny ve skladu každý den čerstvé. Foto: ©European Union 2016, photographer: Cornelia Smet.
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Přichází konkurence
Nicméně, jak uvádí majitel společnosti, 

za poslední dva roky zaznamenala 

„zelená bedýnka“ prudký nárůst konku-

rence. Ostatně, to vidíme i u nás v ČR, 

že řada lidí je přesvědčena, že něco tak 

jednoduchého, jako je online shop na 

potraviny, zvládne levou zadní. Thomas 

Kölker nás, účastníky studijní cesty 

organizované Press & Media týmem DG 

AGRI, ale rychle všechny vyvádí z omylu. 

Podle něj je absolutně nejdůležitější 

nebýt jen překupníkem, který řadu zboží 

pořídí ve velkoobchodu, ale nemá vůbec 

žádný přímý odběr od farmářů ani s nimi 

v drtivé většině případů vůbec nespolu-

pracuje. Spotřebitelé, kteří se pro odběr 

bedýnek rozhodli, ale chtějí zcela jasně 

vědět, kdo je producentem a odkud 

jejich potraviny skutečně pocházejí. 

Společnost Grüne Kiste tak spolupracuje 

celkem se šesti farmami, z nichž jedna 

je vzdálená jen co by kamenem dohodil 

od sídla společnosti v Ahrensburgu 

u Hamburgu. Vzhledem k tomu, 

že spotřebitel má na výběr z mnoha 

variant bedniček, a nebo si dokonce 

může přímo nadiktovat, co má bednička 

obsahovat, je velmi úzká spolupráce 

s farmáři a s výrobci bioproduktů 

zcela nezbytná.

Ceny určuje velkoobchod
Kontaktu s velkoobchodem se ale 

společnost nevyhne minimálně v jednom 

případě, a to je stanovení cen. S farmáři 

se domlouvá spolupráce minimálně na 

jeden rok, farmář vždy ráno zaveze dis-

tribuční sklad společnosti požadovaným 

množstvím produktů. Ceny za produkci 

nejsou stanovovány fi xní na celý rok, ale 

mění se podle situace ve velkoobchodu. 

Nutno ale říci, že farmáři rozhodně, zej-

ména v posledních letech, nepřicházejí 

zkrátka, protože cena bioproduktů roste. 

Mají rovněž zaručený odbyt, protože jim 

společnost Grüne Kiste vždy na začátku 

smluvního období sdělí svoje požadavky 

a požadované množství také odebere. 

Celkově se například zelenina pro „ze-

lené bedýnky“ pěstuje na 35 hektarech, 

ročně se spotřebuje například 40 tun 

mrkve, 60 tun brambor nebo 5 tun dýně 

hokkaido. 

Spotřebitel má pak u klasických bedýnek 

na výběr ze tří velikostí – malá pro 1-2 

osoby v ceně 11,50 euro, střední pro 

4-5 osob v ceně 15,50 euro nebo velká 

pro přibližně 5 osob v ceně 19,50 euro. 

Obsah bedýnek se liší podle sezóny, 

samozřejmě, že má zákazník právo si 

nadiktovat obsah bedýnky. Jinak řečeno 

někdo chce mrkev, ale ne lilek, druhý 

chce dva saláty, ale žádný pórek atakdá-

le, atakdále. V nabídce jsou rovněž 

již zmíněná vajíčka, mléčné produkty 

včetně sýrů, chléb a jiné pečivo. Pokud 

má spotřebitel zájem i o tyto produkty, 

připlatí si podle konkrétního množství 

dle ceníku.

Budoucnosti se „bedýnky“ nebojí
Naopak, v plánu je podle majitele 

další rozšiřování činnosti. A to 

nejen ve zvýšení dojezdové vzdálenosti, 

kdy hodlají dovoz realizovat také

na východ od Hamburgu, ale zejména

 v rozšiřování nabídky. To se týká 

zejména masných výrobků a masa, 

kdy se bude rozšiřovat spolupráce 

s dlouhodobým partnerem farmou 

Gut Wulfsdorf, která chce rozvíjet 

svoji produkci masa a masných 

výrobků. Velkolepé plány má společnost 

také v oblasti bio-obilí, kdy na další 

z farem zaměřené na pěstování obilí 

pro výrobu chleba a pečiva, chtějí 

odejít od Monsanta, jako dodavatele 

osiva, a napříště si osivo a sadbu 

produkovat sami.

Dana Večeřová, AK ČR

A zde roste další sklizeň - Gut Wulfsdorf. Foto: ©European Union 2016, photographer: Cornelia Smet.

Zelené bedničky k zákazníkovi doputují takovouto nezaměnitelnou dodávkou. Foto: ©European Union 2016, photographer: 

Cornelia Smet.
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PEKÁRNY BLANSKO MĚNÍ TREND I LOGO

Jejich prodejny teď také zdobí nové logo, 

za nímž stojí proslulý pekař Matěj. Matě-

jovo pekařství otevřelo svoji první, takto 

označenou prodejnu, 12. května 2016 

v Olomouci, v předpokladní zóně řetězce 

Kaufl and. Další přibývají.

Snažení pekařů Pekáren Blansko oceni-

la i odborná porota Agrární komory ČR, 

která celkem sedmi výrobkům udělila 

Čestné uznání a certifi kát k užívání loga 

Chuť jižní Moravy pro rok 2016.

Značku dostal například kulatý dvou-

kilový Venkovský chléb se specifi ckou 

značkou venkovského stavení z mouky 

na krustě. Kyne na přírodním kvasu se 

syrovátkou a vyznačuje se křupavou 

pevnou krustou a máslově hladkou 

střídou uvnitř. Jeho předností je vysoká 

trvanlivost při zachování chutnosti 

i konzistence po několik dní.

Mezi další oceněné výrobky patří 

koláčové speciality, například Hanácký 

koláč s tvarohovou a povidlovou náplní, 

s půlenými švestkami, či se skutečným 

rybízem. Favoritem je svatební koláček 

s tvarohem. Porotě zachutnal i hebký 

višňový řez s tvarohem nebo slané 

trvanlivé tyčinky se sýrem a solí. 

Kvalitní suroviny z vlastní produkce
Pekárny Blansko jsou součástí holdingu, 

který se mimo jiné specializuje na další 

komodity, Například z Agrodružstva 

Roštění u Kroměříže je zásobován vlast-

ními výrobky ke zpracování v pekárnách. 

„Na kvalitě produktů a přísad si velmi 

zakládáme. Jsme přesvědčeni, že právě 

na tom záleží nejvíc, to je základ pro 

kvalitní pečivo a cukrářské výrobky. Ale 

také sázíme na řemeslnou zručnost 

našich pekařů a ruční práci,“ vyjádřila 

se obchodní ředitelka Pekáren Blansko 

Renata Brychtová. Více než rok a půl 

prosazuje ve fi rmě nový trend. Inspirací 

je prý nejen původní receptura předků, 

ale také potřeba nových trendů nabídky 

služeb zákazníkům. To se projevuje pře-

devším ve vlastních prodejnách. Za vším 

lze tušit velké nasazení a schopnost na-

dchnout zaměstnance. „Ve staré rodinné 

kuchařce jsem vypátrala úžasný recept 

na domácí bábovku. Už ji zkoušíme ve 

výrobně a brzy půjde na trh. Jmenovat 

se bude Bábovka prababičky Milušky,“ 

směje se Renata Brychtová.

Vlastní prodejny
Během poslední doby otevřela 

společnost na patnáct vlastních prodejen 

v regionu. Především v Blansku, Brně, 

Boskovicích, ve Svitavách a Vyškově. 

Zhruba polovina z nich je umístěna také 

v předpokladních zónách v obchodním 

řetězci Kaufl and. Nejnověji v Olomouci, 

Prostějově, koncem května otevřeli další 

v Černé Hoře. Samoobsluhu s komplet-

ním sortimentem zboží zprovoznili také 

nedávno v Bořitově na Blanensku.

„Naše prodejny zařizujeme v tradičním, 

tak trochu rustikálním duchu, kde ve 

vybavení převládá dřevo a přírodní ma-

teriály. Nechceme být ale jen obyčejný 

obchod, proto pamatujeme na prostor 

k posezení, kde si lidé mohou vypít kávu 

a třeba posnídat, nebo si udělat sladkou 

siestu,“ přiblížila Renata Brychtová. 

Všechny prodejny jsou vybaveny malou 

pecí, v níž ale zaměstnanci nerozpékají 

zmražené polotovary, ale výhradně 

vlastní předchystané pečivo. Podle ob-

chodní ředitelky prý zákazníci postupně 

poznávají rozdíl mezi velkospotřební 

klasikou a ručně pečenými exkluzívní-

mi výrobky. „Běžným výrobkům se ale 

samozřejmě nevyhýbáme. Velkospo-

třební chléb i klasické rohlíky nemohou 

v sortimentu pekařství chybět,“ dodává.

Sváteční kolekce
Chutné a zdobené tak, jako by si s nimi 

vyhrála nadšená cukrářka a pekařka. 

Tak se dají charakterizovat sváteční 

příležitostné kolekce. Vánoce, Velikono-

ce, Valentýn, MDŽ a další. Hospodyně, 

která ochutná dortíky, perníková srdce, 

velikonoční beránky nebo i mazance 

a vánočky, dokáže s radostí mávnout 

rukou nad domácím pečením. 

Kdo chce jíst zdravě, pochutná si
I když Pekárny Blansko čerpají inspiraci 

ze starých receptů, sledují současně 

moderní trendy zdravé životosprávy. 

A někdy je to v souladu i se starou 

recepturou. Vysoký obsah žitné mouky, 

celozrnné směsi, mrkvové, či bílkové 

pečivo. Na své si přijdou nejen chuťové 

buňky, ale především vyznavači  zdravé 

výživy. Zákusky jsou odlehčené, přesto 

máslově hebké. V nabídce pekáren ne-

chybí ani certifi kované BIO výrobky 

a těstoviny, či například mléčné produkty 

z vlastní zemědělské výroby.

Pekárny Blansko a. s. byly založeny 

v roce 1953 jako lokální pekárna 

s manuální výrobou a sázecími pecemi. 

Později přešly pod Jihomoravské 

pekárny s.p. jako jeden z výrobních závo-

dů a spadaly pod něj přidružené výrobní 

závody v Olešnici, Sebranicích, Sloupu, 

Ráječku, Mladkově, Letovicích a jiné 

drobné provozy, včetně cukrárny 

v Blansku a Boskovicích. Po modernizaci 

v roce 1962 to byla první průmyslová 

pekárna s kontinuální automatickou 

výrobou těsta, chleba a pečiva v tehdejší 

ČSSR a stala se hlavním výrobním 

podnikem pro okres Blansko a blízké 

okolí. Do podniku byla centralizována 

výroba z přidružených provozů, z nichž 

některé postupně zanikaly. V 70. letech 

byl provoz rozšiřován, modernizován, 

byla k němu přesunuta cukrářská výroba 

a zřízena výroba jemného pečiva.

V roce 1993 byl podnik privatizován na 

Pekárny K&K spol.s r.o. (později Pekárny 

KaK, spol.s r.o.). V tomto období se zde 

započalo s výrobou bezlepkových, BIO 

a amarantových produktů a vznikla vý-

roba těstovin. V únoru 2005 přešla fi rma 

prodejem na Pekárny Blansko a.s., které 

pokračují v tradici svých předchůdců.

Dagmar Sedláčková

MAJÍ ZA SEBOU DLOUHOLETOU TRADICI I RUŠNOU HISTORII. DNEŠNÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST PEKÁRNY BLANSKO NABÍRÁ 
NOVÝ SMĚR, KTERÝM SE CHCE PŘIBLÍŽIT ZÁKAZNÍKŮM. NEJEN BUDOVÁNÍM SÍTÍ VLASTNÍCH PRODEJEN, ALE PŘEDEVŠÍM 
SPECIÁLNÍ RUČNÍ VÝROBOU PEKAŘSKÝCH I CUKRÁŘSKÝCH SPECIALIT, JEJICHŽ PŮVOD TKVÍ VE STARODÁVNÝCH 
RECEPTURÁCH. SÁZÍ ALE TAKÉ NA ZDRAVÉ PRODUKTY A SUROVINY Z VLASTNÍ VÝROBY. 

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
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POTRAVINY NA TRHU

 JAK SE MŮŽE STÁT DÝŇOVÝ OLEJ NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINOU 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE? …NAPŘÍKLAD PŘI HLEDÁNÍ NOVÉHO 

ZDROJE PALIVA DO TRAKTORU.

Foto: Dagmar Sedláčková

ŠPEK, PEČÍNKA I DÝŇOVÝ OLEJ. VÝJIMEČNÉ 
REGIONÁLNÍ DOBROTY Z BŘECLAVSKA

Hakalův špek z Lanžhota
Už dříve bodovalo Lanžhotské řeznictví 

se svými výrobky například v soutěži 

Česká chuťovka. Do jihomoravského 

výběru se ale přihlásilo poprvé. A hned 

uspělo. „Tajemství úspěchu našeho 

špeku spočívá v kvalitě a dodržení 

postupů. Je to klasickým způsobem 

nakládané maso, klasicky vyuzené. 

Poctivá práce, čistě maso a koření,“ 

popsal Hakala, který své výrobky vozí 

i na farmářské trhy.

Moravská pečínka z Kobylí
Do břeclavského výčtu patří také 

společnost Patria Kobylí. Ta ocenění 

získala za svou Moravskou pečínku 

v kategorii tepelně neopracovaných 

trvanlivých masných výrobků. „Je to pro 

nás po několika letech další významný 

úspěch  v této soutěži. Ceníme si ho  

o to více, že jsme vyhráli v nabité ka-

tegorii,“ zmínil ředitel a prokurista velké 

zemědělské fi rmy Vavřinec Charvát.

Patria sází na vlastní masnou výro-

bu. Produkty nabízí především ve své 

kobylské  a také hodonínské prodejně. 

„Moravskou pečínku děláme do 

sklenice z našeho vlastního kvalitního 

vepřového masa,“ potvrdil Charvát.

Soutěž Regionální potravina, za níž stojí 

ministerstvo zemědělství, je určená na 

podporu malých a středních zemědělců 

a producentů potravin v krajích. 

O značku se letos na jihu Moravy 

ucházelo v devíti kategoriích 183 

produktů od 54 výrobců, což je nejvíce 

v sedmileté historii. Vyhlášení výsledků 

se uskutečnilo třetího dubna na země-

dělském veletrhu Techagro na brněn-

ském výstavišti.

Bartošův Dýňový olej 
Třetí oceněný výrobce je rovněž 

z Lanžhota. Radek Bartoš, který si 

prestižní značku Regionální potravina 

vysloužil za dýňový olej lisovaný 

za studena, uspěl při své páté účasti 

v soutěži. „Vždycky jsme dosáhli na 

Chuť jižní Moravy, na vítězství to vyšlo až 

tentokrát. Kromě úspěchu je to pro nás 

také zadostiučinění, že se dlouhodobá 

práce vyplácí,“ řekl zástupce rodinné 

fi rmy, která se věnuje zemědělství.

Dýňový olej z její produkce je k dostání 

ve farmářských prodejnách a obchodech 

zdravé výživy. „Je vhodný na dochucování 

pokrmů, do hotových polévek, omáček 

i na zálivky. U příloh zvýrazní chutě pokr-

mu,“ přiblížil Bartoš. Právo užívat po čtyři 

roky na obalu oceněného výrobku značku 

Regionální potravina Jihomoravského 

kraje podle svých slov určitě využije. 

„Bude to nová zkušenost, Uvidíme, jestli 

na to budou lidé slyšet,“ podotkl.

Bartošovi se do ekologického farmaření 

pustili hned v počátcích 90. let minulého 

století. Na 24 hektarech pěstují obiloviny 

a olejniny slunečnici, dýni olejnou a len. 

V rámci střídaní plodin také luštěniny, 

řepku a občas kukuřici. Před několika 

lety se rozhodli vyzkoušet výrobu oleje

z vlastní produkce semen. 

Původně to mělo být palivo, rozhodli se 
pro gastronomii
Prvotní impuls, který vedl Bartošovy 

k lisování oleje, byla představa vlastní 

výroby paliva do traktoru. Od tohoto 

nakonec upustili a začali oleje lisovat 

pro gastronomické využití. Farma se za-

řadila do projektu společnosti PRO-BIO 

- NAŠE BIOFARMA a pod tímto názvem 

nabízí slunečnicový a dýňový olej.

Oleje od Bartošů jsou šetrně a za stu-

dena lisované. Zachovávají si tak většinu 

zdraví prospěšných látek, od vitamínů a mi-

nerálních látek po omega mastné kyseliny. 

Semínka se nejprve pomelou v mlýnku, 

a pak se pomalu lisují v malé domácí 

lisovně. Aby všechny živiny obsažené v oleji 

zůstaly zachovány, stáčejí ho Bartošovi do 

malých tmavých lahviček, které ho chrání 

před nepříznivým světlem. Zákazníkům je 

kladeno na srdce, aby olej skladovali na 

chladném a tmavém místě, nevystavovali 

ho slunečním paprskům a spotřebovali 

nejlépe do 3 měsíců po otevření. Použití je 

vhodné na studenou kuchyni, lehké dušení, 

nakládání masa či zeleniny. Dají se z nich 

připravit i výborné marinády, dresinky na 

saláty a dipy. Nehodí se však ke smažení 

a jiným úpravám při  vysokých teplotách. 

Tím olej ztrácí cenné látky.

Dagmar Sedláčková

HNED TŘI Z CELKEM DEVÍTI LETOŠNÍCH OCENĚNÍ ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAMÍŘILY NA 
JIH MORAVY NA BŘECLAVSKO. V KATEGORII TEPELNĚ OPRACOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ USPĚL ŠPEK OD ŘEZNÍKA HAKALY 
Z JIHOMORAVSKÉHO LANŽHOTA. „JSME Z TOHO NADŠENÍ, KONKURENCE BYLA VELIKÁ. PRO NÁS JAKO PRO RODINNÝ PODNIK 
JE TO VELKÝ ÚSPĚCH. A TAKÉ REKLAMA,“ PŘIZNAL KRÁTCE PO VYHLÁŠENÍ BŘECLAVSKÉMU DENÍKU MIROSLAV HAKALA 
Z LANŽHOTA, KTERÝ RODINNOU FIRMU VEDE.
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HORŠOVSKÝ TÝN JE ŠKOLA 
PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT

Z těchto důvodů se vedení SOŠ a SOU 

Horšovský Týn již v roce 2009 rozhodlo 

nečekat na „konec“ svého Školního 

statku s.r.o. v Horšově a vytvořilo si 

zde své vlastní vzdělávací centrum 

praxe a odborného výcviku nejen pro 

jeden zemědělský obor, ale pro většinu 

svých oborů včetně vzdělávání dospě-

lých. Unikátní na tomto projektu byla 

skutečnost, že veškerou činnost ve vzdě-

lávacím centru zajišťují pouze žáci 

a učitelé školy. Hlavním cílem vzděláva-

cího centra na školním statku v Horšově 

je připravovat žáky ve velice náročném 

a skutečném podnikatelském prostředí.

Historie školního statku v Horšově 
Školní statek v Horšově je součástí 

obory, která je včetně budov bývalého 

hraběcího hospodářského dvora 

kulturní památkou České republiky. 

Obora v Horšově stojí již od roku 1593 

a je obehnána unikátní osmikilomet-

rovou kamennou zdí. Už v 18. století se 

horšovská obora stala vyhledávaným 

místem pro lovecké kratochvíle majitelů 

panství a okolní šlechty. K významným 

hostům patřil například anglický král 

Edward VII. či následník rakouského 

trůnu Ferdinand d´Este a další hosté. 

Oboru ještě ve 20. století zdobila sou-

stava devíti rybníků, ze kterých zbyly jen 

dva. Dále zde najdeme unikátní vodní 

kanál Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, 

napájený z řeky Radbuzy nebo lovecký 

zámeček Annaburg. Ten žáci stavebních 

oborů školy znovu postavili z trosek 

a tuto kulturní památku tím zachránili. 

Projektovou dokumentaci nejen Annabur-

gu i celého vzdělávacího centra zpracovali 

žáci a učitelé oboru stavebnictví. Učitelé 

s autorizačním razítkem pak jednotlivé 

projekty zaštítili a umožnili tak získat 

stavební povolení. Žáci zednického oboru 

pak všechny stavební části centra po-

stavili. Elektroinstalace, topení a sanitace 

prováděla odborná fi rma. Součástí centra 

V ČESKÉ REPUBLICE BYLO NA POČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ KOLEM ŠEDESÁTI ŠKOLNÍCH STATKŮ. 
NEBYLY VŠAK PLNĚ VYUŽITY, PROTOŽE SE ZAMĚŘOVALY POUZE NA JEDEN ZEMĚDĚLSKÝ OBOR AGROPODNIKÁNÍ. JEJICH 
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZVLÁŠTĚ V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ BYLO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ZNAČNĚ ZAOSTALÉ. HOSPODAŘENÍ 
PAK BYLO NA HRANICÍCH RENTABILITY. TYTO DŮVODY BYLY HLAVNÍ PŘÍČINOU JEJICH RUŠENÍ. 

Foto: archiv SOŠ a SOU Horšovský Týn
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Z P R A V O D A J

je pak i penzion pro 20 osob a restaurace 

s přednáškovým sálem pro 60 hostů. 

Penzion již čtyři roky skvěle funguje 

a jeho roční tržby jsou kolem 2 milionů 

korun. Provoz je zaměřen na širokou ve-

řejnost – školení fi rem, zemědělské akce, 

svatby, turistické zájezdy a podobně. 

Penzion s restaurací s názvem „V Oboře“ 

nejen projektovali a postavili naši žáci, 

ale provozují a vaří v něm učni kuchaři, 

obsluhují učni číšníci a recepční práce 

včetně pokojů a vzdělávací akce zajišťují 

studenti ekonomického oboru podnikání. 

Stavba vyšla na 21 milionů korun 

a návratnost provozních výdajů dosahuje 

téměř 70 %. Nejde zde, a ani nemůže 

jít o docílení zisku. Jde především 

o vyzkoušení opravdového podnikatel-

ského prostředí již na škole. Sportovně 

řečeno, je to jakýsi velice ostrý trénink na 

mistrovský zápas.

Spolužákům do restaurace dodávají 

zatím jen živočišné produkty žáci oboru 

agropodnikání, kteří mají v centru svoji 

vlastní farmu téměř všech hospodář-

ských zvířat. Žáci  nejen krmí, líhnou 

a připravují drobná zvířata k dalšímu 

zpracování pro spolužáky kuchaře, ale 

začali z nadojeného mléka vyrábět i sýry. 

Velká zvířata se z farmy prodávají nebo 

vozí na jatka. Provoz farmy žáci zajišťují 

i o víkendech a prázdninách. V současné 

době se řeší možnost výstavby nové 

malé stáje pro dojnice.

Krmiva pro farmu zabezpečuje zatím ze 

7 hektarů půdy další zemědělský obor, 

opraváři zemědělských strojů, kteří 

si touto činností v praxi vyzkouší nové 

stroje.  Škola získala zemědělské stroje 

převážně na sklizeň pícnin z projektu 

ROP.  Při letošní historicky první senose-

či sklidili žáci téměř 150 kulatých balíků 

sena a otav. V příštím roce se má plocha 

obdělávaných pozemků zvýšit na 37 ha.

Ve vzdělávacím centru naplno fungují 

postavené opravářské dílny pro tento 

obor. Učni zde opravují nejen vlastní 

stroje, ale i stroje pro školní statek 

a zemědělské podniky v regionu. 

A opět, dílny si škola postavila sama. 

Samotný školní statek Horšov s.r.o. měl 

ke konci loňského roku hospodářskou 

ztrátu kolem 8 mil. korun a všechny 

objekty živočišné výroby jsou doslova 

v dezolátním stavu. Z tohoto důvodu 

rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje, 

který je 100% majitel statku, o jeho 

zrušení. Statek bude předán škole 

a z pronájmu cca 400 ha zemědělské 

půdy v majetku kraje bude podpořen 

další rozvoj školního vzdělávacího centra 

v Horšově a oprava budov.

Koncepce vzdělávacího centra a žá-

kovských „fi rem“ směřuje k posílení 

podnikatelského ducha, větší snahu 

o konkurenceschopnost a hlavně 

k  odpovědnosti žáků i učitelů za svoji 

práci. Žáky je totiž nutné již na škole při-

pravovat ve skutečném podnikatelském 

prostředí přizpůsobeném podmínkám 

výuky s osobní odpovědností a hlavně 

s konkrétním měřitelným výstupem. 

Tím je NÁVRATNOST PROVOZNÍCH 

VÝDAJŮ. Je to velice náročný způsob 

výuky, který ale spolehlivě odhalí stupeň 

dosažené kvality. 

V současné době škola připravuje 

provoz dalších studentských fi rem. 

Pro obor cukrář je to školní cukrárna 

s výrobnou a pro čtyřletý maturitní 

obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika vlastní mateřská škola. 

Obě aktivity budou koncipovány 

a provozovány stejným způsobem jako 

současné již fungující fi rmy. Opět je 

povedou jen žáci se svými učiteli.

Ing. Václav Švarc, ředitel školy, 

SOŠ a SOU Horšovský Týn

Foto: archiv SOŠ a SOU Horšovský Týn

Foto: archiv SOŠ a SOU Horšovský Týn
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VLK V LIDOVÉ FANTAZII
Při vzpomínce na dětství a na kouzelný 

svět pohádek se vybaví pohádka 

O červené karkulce, v níž vystupuje zlý 

vlk. Děsivý dětský pocit, zvýšený ještě 

působivějším obrázkem zubatého vlka, 

zůstává v paměti. Skoro všechny národy 

mají v literatuře vlka zobrazeného ve 

všech podobách, nejčastěji jako vlka 

lesního nebo bílého. Také u nás existova-

la pověst o tom, jak čarodějnice v podobě 

bílého vlka potkala šohaje. Ten ji zranil 

a musel si ji, přeměněnou v horskou 

dívku, vzít za ženu. Ta jej nakonec 

přemluvila k čarodějnickému řemeslu. 

Mládenec zemřel a až dodnes prý běhá 

v těchto horách bílá vlčice 

a chce být vysvobozena. V různých 

zemích má vlk přívlastek, jako například 

božský lovecký pes, dřevařský pes, šedý, 

lesní nebo divoký pes.

O původu této šelmy se vypráví, že vznik-

la zhmotněním zlého ducha Ahrimana. 

Ve Skandinávii, ale i ve východoevrop-

ských zemích se traduje, že pochází 

z ďáblova těla. Některé staré legendy 

zase vyprávějí, že teprve Kristus dal 

vlkovi život. O vnější podobě vlků koluje 

mnoho pověr, a proto jsou jeho popisy 

velmi rozdílné, což ostatně souvisí i se 

skutečností. Již v nejstarším světovém 

eposu o Gilgaméšovi se o vlkovi mluví 

jako o božském nástroji pro trestání. 

U Řeků a Římanů byl vlk posvátným 

zvířetem. Zakladatelé Říma Romulus 

a Remus byli podle pověsti odkojeni vlčicí. 

Ve starém Římě se konaly vlčí slavnosti - 

lupercalia, při nichž vycházel průvod 

z vlčí jeskyně na Palatinu, obešel město 

a vrátil se zase na Palatin. Podobně jako 

Romula a Rema odkojila vlčice praotce 

říše turecké, mongolského náčelníka 

a jiné. Vlk byl rovněž oblíbenou zvěří 

boha Apollona, který měl přívlastek 

vlkobijce.

Vlci byli od nepaměti zosobněním všeho 

nepřátelského, zlého, bezbožného, 

byli falešní a nevěrní. Naši předkové 

podle svých zkušeností věřili, že vlci 

škodí všemu, nač přijdou, trhají hlavně 

ovce, dobytek a zvěř. Že by však vlci byli 

zapřisáhlí nepřátelé lidí, o tom existuje 

málo důkazů, ačkoliv se ze středověku 

zachovalo mnoho pamětních kapliček, 

božích muk a podobných památek na 

počest zázračného zachránění člověka 

napadeného vlkem. U starých myslivců 

měli vlci svůj zvláštní význam, 

a to hned v několika směrech. Usuzovalo 

se, že jaké počasí ve vlčích měsících, tj. 

v listopadu a prosinci, takové bude na 

jaře. Z výskytu vlků nebo setkání s nimi 

předvídali lidé, hlavně myslivci, šťastné 

nebo nepříznivé uskutečnění očekávané 

události. Doporučovalo se, že kdo slyší 

výt vlka, nechť si hned odplivne. Dlouhé 

vytí oznamovalo něčí smrt. Naproti 

tomu potkal-li Francouz vlka, značilo to 

roztomilou a mnoho slibující návštěvu 

něžného pohlaví. Podobně se vykládaly 

i sny, v nichž se zjevoval vlk. Existovalo 

mnoho pověr a zvyků založených na 

upotřebení části vlčího těla, kupříkladu 

lékařské, čarodějné, milostné amulety 

nebo lovecké předpisy. Tak například vlčí 

oháňka prý měla čarodějnou moc, neboť 

kdo ji zakope někde na dvoře nebo pod 

chléb, zajistí si, že mu vlk nenapadne 

dobytek. O divotvornosti vlků psal v roce 

1557 Václav Břežan v knize Život Viléma 

z Rožmberka toto: „Léta páně 1557 při 

vánocích na panství krumlovském vlci 

veliké škodu činili, zvěř a dobytek dávíce, 

a ač myslivci se snažili něco jich uloviti, 

nic nemohli dovésti, neboť jim nechtěli 

přijíti pro některé čarodějníky, jež se 

v tomto slyšeti dali, že je zaháněti 

a poslati uměj a na které ovce ukáží, 

že tu vlk zadáví“.

Také v českých zemích existuje množství 

dokladů o výskytu vlků v minulosti. Za-

chovala se jména více než 30 obcí 

a městeček, četná pojmenování lesů, 

kopců, údolí, strží a polí, které nějak 

souvisí s vlkem, známe například Vlčice, 

Vlčkov, Vlkonice, Vlčí hora, Přestavlky, 

kde se prý zdržovalo přes sto vlků. Roz-

sáhlé a hluboké lesy rozkládající se na 

našem území byly od pradávna osídleny 

velkými šelmami. Množství údolí a roklí 

jim skýtalo dokonalý úkryt a ochranu 

a proto je přirozené, že nejhojnější byl 

mezi nimi ten nejnenáviděnější a nejpro-

následovanější živočich, totiž vlk.  Po-

tvrzují to i opatření, jimiž se proti jejich 

škodám zajišťovali na svých panstvích 

světské i církevní vrchnosti. 

Vlci byli u nás od nepaměti všemožně 

hubeni, protože zle řádili na lovné zvěři, 

která v hospodaření panovníka a šlechty 

představovala důležitou položku příjmů. 

Škodili i volně pasoucímu se dobytku, 

dokonce i lidem. Bylo to v dobách, kdy 

se přemnožili a při častých válkách si 

navykli na požírání mrtvých na bojištích. 

Tenkrát se asi, zejména v zimní nouzi, 

odvažovali ve smečkách na lidi. Početné 

záznamy v matrikách zemřelých v minu-

lých staletích svědčí o skutečném nebez-

pečí, jimž byli vlci pro tehdejší obyvatele. 

Zmíněné doklady ovšem neprozrazují, 

zda-li obětmi vlčího řádění byli převážně 

lidé, kteří jim padli za oběť zranění 

a vysílení mimo sídliště, nebo jestli šlo 

o zmrzlé či jinak zahynulé nešťastníky, 

na jejichž mrtvolách pak šelmy ukojily 

svůj hlad. Vlk byl tak nenáviděn, že 

i v 16. století, kdy myslivost byla výsadou 

panstva a lovecké možnosti poddaného 

lidu zůstávaly velmi omezené, směli 

obyvatelé venkovských usedlostí střílet 

ze svých chalup vlky, lišky, rysy, divoké 

kočky a jinou škodlivou zvěř a páni je 

dokonce za to odměňovali. Jak by ne! 

Vždyť vlčí kožešina byla hledaným 

oděvním materiálem i na šlechtických 

sídlech. Vytrvalé zimní naháňky do sítí, 

v nichž byli polapení vlci odstřelováni, 

a také vybírání mladých z doupat byly 

jistě účinnými způsoby jejich hubení.

O vlčím nebezpečí v našich zemích 

svědčí zejména pobělohorské hospo-

dářské instrukce majitelů šlechtických 

velkostatků. Zajímavě popisuje způsob 

a průběh lovu vlků vlastenecký jezuita 

Bohuslav Balbín: „Na vlky se nastavu-

jí jámy, aby tam spadli, otvor jámy je 

přikryt tenkým a lehkým příkrovem, 

jakmile se naň vlk či liška vkročí, spadne 

do jámy, jež je uvnitř opatřena kůly 

i hroty. Rozpomínám se, že když se vlci 

rozmnožili, konalo se u Pardubic jejich 

velké pobití. Myslivci za tím účelem vlá-

čeli tamními lesy velkou mrchu, vlci se 

shlukli ve velkém počtu, chtějíce věděti, 

kde ji naleznou, byla vláčena na místo 

nejpříhodnější k čekání, předem upra-

vené, obehnané předtím zčásti hrubšími 

sítěmi. Zatímco vlci se stahovali k mrši-

ně a rvali se o ni, byla sítěmi uzavřena 

i zbývající část lesa. Myslivci pak z nich 

dvacet uvnitř sítí chytili a usmrtili.“ Podle 

historických pramenů se tito nemilí 

vetřelci spolu s rysy, divokými kočkami 

a dravci zdržovali v blízkosti našich 

měst ještě ve 2. polovině 17. století, kdy 

se naše země pozvedala z následků 

třicetileté války. Tak tomu bylo například 

v Chrudimi, odkud o tom máme nejvíce 

zpráv. Městská rada zde v roce 1660, 

kdy byl nově ustanovenému polesnému 

vyměřen plat, kromě jiného nařídila, aby 

mu bylo vypláceno „střelné“ za každý 

kus zastřelené zvěře, a to jmenovitě za 

skolení vlka ve výši jedné kopy krejcarů. 

Hojná jsou také jména připomínající boj 

vrchností a poddaných proti vlkům, tzv. 

vlčí jámy - podle způsobu, jakým byli 

VLK (CANIS LUPUS) JE NEJVĚTŠÍ EVROPSKOU PSOVITOU ŠELMOU. ŽIJE BUĎ SAMOTÁŘSKY, NEBO VE SMEČKÁCH. JE TO 
HLAVNĚ LOVEC, PROSLULÝ RYCHLOSTÍ A POHYBLIVOSTÍ NA ROZSÁHLÉM ÚZEMÍ. ZA JEDINOU NOC DOKÁŽE PŘI SLÍDĚNÍ 
ZA KOŘISTI URAZIT AŽ 100 KM. OBJEVOVAL SE JAKO DÉMON A ASI I PROTO NENÍ ŽÁDNÁ JINÁ ŠELMA TAK HOJNĚ 
ZASTOUPENA V POVĚSTECH.  

Socha vlčice s Romulem a Remem v italské Pise. Foto: shutterstock.com
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vlci chytáni. Tyto jámy byly u dna širší 

než nahoře. To proto, aby z nich chycený 

vlk nemohl utéct. Vrchnost často přímo 

nařizovala budovat a udržovat vlčí jámy. 

Tak například v okolí Chrudimi se vlčí 

jámy nacházely v okolí vesnic Chrásti, 

Svidnice, Vranova a Včelákova. Od té 

doby se zde, ale i jinde udržovaly zají-

mavé pověsti odpovídající i dřívějšímu 

drsnému rázu krajiny. Rozhodný ortel 

nad vlky, ale i nad ostatními šelmami, 

vyřkl císař Josef II. ve svém loveckém 

patentu z roku 1786. Povolil jejich volné 

ničení a dal krajským úřadům pravo-

moc v případech, že velkostatek hubení 

zanedbával, k provedení naháňky na 

šelmy na jeho náklady, Ale i tak bylo 

třeba šelmy někde stíhat. Medvědi sice 

již vymizeli, ale vlci zůstávali postrachem 

obyvatel. Ještě ve 40. letech 19. století 

zavítal občas vlk blízko k městu Vsetínu 

a prý se v noci toulal i v jeho ulicích. Pro-

to když zastřelili panští hajní vlka, stáhli 

z něho kůži, vycpali ji a chodili v ní po 

městě žádajíce nějakou odměnu, která 

jim ráda byla poskytována.

Pokud šlo o život vlků, tak lidská 

fantazie neznala mezí. Málokterá 

šelma je opředena tolika historkami, 

jež postrádají jakékoli racionální jádro. 

V západních Čechách se vypravovalo, 

že jednou vyběhl starý vlk na hajného, 

rozevřel tlamu a chtěl se na něj sápat. 

Milý hajný nemeškal, vrazil mu ruku do 

chřtánu a protáhl ji až k ocasu. A hle, 

jaký div, vlk byl obrácen naruby. Někde 

v lesních revírech se dosud říká „Na 

vlčici“, tam se prý zdržovala stará vlčice, 

kterou nebylo možné lapit. Až potud je 

vysvětlení v pořádku. Dále se ale vypráví, 

že drvoštěp odpočíval na tomto místě po 

denní lopotě a stará vlčice mu skočila na 

záda. Silák ji prý popadl za přední běhy, 

donesl do stavení a tam ji s domácími 

utloukl. Podobné historky „prášilovské-

ho“ charakteru kolovaly v našich horách 

k pobavení přítomných za dlouhých 

zimních večerů. Není snad kraje v Če-

chách, kde by se nevyprávělo o šumaři, 

který když zapadl v rozjařené náladě do 

vlčí jámy, zachránil se od zuřivých vlků 

zde chycených tím, že začal hrát na hu-

dební nástroj. Teprve ráno byl vysvobo-

zen z nemilé situace lidmi, přilákanými 

jeho hudbou, kteří vlky v jámě ubodali. 

Rovněž pověsti o vlkodlacích se u nás 

hojně vyskytovaly, ačkoli je pravdě-

podobné, že se k nám dostaly 

z německých zemí nebo z Balkánu, kde 

jsou velmi rozšířeny. Vlkodlak je 

v lidovém podání člověk, který se může 

proměnit ve vlka. Vlkodlakem se prý 

stává zejména ten, kdo přijde na svět 

nohama napřed nebo kdo se narodí se 

zuby, nebo rodí se také stykem žen 

s upírem či vlkem. Podle lidové fantazie 

mají schopnost proměňovat se ve 

vlky rovněž lidé narození pod určitými 

planetami. I čarodějnice mohou zaklít 

člověka ve vlkodlaka, nejraději to činí 

nastávajícím novomanželkám při jízdě 

k sňatku. Člověk zakletý ve vlkodlaka 

běhá ve vlčí podobě po vsi, přichází 

k domům, nikomu neškodí, jen se 

žalostně dívá na lidi. V noci vlkodlak 

přepadává dobytek, saje mléko kravám 

a ovcím, dusí koně a posílá na rohatý 

skot mor. Napadá i lidi, straší je a moří. 

Někde se věřilo, že každá rodina má 

svého vlkodlaka, který se snaží domu 

škodit, ale zároveň má svého „krsníka“, 

který ji před ním chrání a s ním zápasí. 

Podle pověsti z Balkánu se může 

povlkodlačit též umrlec, přes kterého 

přeběhne kohout, kočka nebo pes. 

Takový umrlec vychází z hrobu v noci, 

toulá se po světě a číhá zvláště na 

mladé ženy. V národním podání se často 

ztotožňují vlkodlaci s upíry a vypravují se 

o nich stejné pověsti.

Nejstarší zmínka o proměňování člověka 

ve vlka najdeme v nejstarší ruské 

literární památce Slovo o pluku Igorově. 

Kníže Vseslav prý v noci běhal jako vlk 

v okolí Kyjeva a před svítáním se zase 

vracel. Podobně je tomu v bulharských 

a srbských letopisech. Víra ve vlkodlaky 

je známa nejen u Slovanů, nýbrž i u jiných 

národů. Například u Germánů existoval 

werwolf, v německé pověsti muž promě-

něný ve vlka, který se dopouští zločinů, 

pro zajímavost - odtud je odvozen název 

známých nacistických záškodnických 

oddílů za 2. světové války a po ní. U Ang-

losasů byl znám werwolf, u pobaltských 

národů wikacis, u Francouzů loupgaron, 

u Turků vurkola, přičemž všechny tyto 

názvy mají základ ve slově vlk.

I k vlkodlakům se váže mnoho pověstí, 

vyberme alespoň jednu se šťastným 

koncem. Jednou čeledín pozoroval, jak 

se jeho hospodář převrhl za humny 

přes kládu, rázem se proměnil ve vlka 

a ztratil se v lese. Byl tím tak ohromen, 

že udělal všechno jako jeho pán a stal se 

také vlkem. Žil s nimi ve smečce 

a živil se všelijakými zdechlinami. Po 

čase se mu zastesklo po pořádném 

životě a chtěl se opět přeměnit 

v člověka. Běžel ke známým humnům, 

kde uviděl svého hospodáře a chtěl ho 

oslovit lidským hlasem. Avšak nedokázal 

to, pouze zavyl jako vlk. Vtom se sběhli 

kolem něho psi a ubožák musel před 

nimi prchnout. Hospodář se dovtípil, co 

v tom vězí. Převrhl ho přes kládu a vlk 

se znovu změnil v čeledína. Byl vyhublý 

jako stín. Hospodář se nad ním znovu 

slitoval, přijal ho znovu do služby, ale dal 

mu napomenutí, aby příště nedělal, co 

nemusí a čemu nerozumí. 

Výše uvedené zprávy výstižně dokládají, 

jakou úlohu hrál vlk v představách na-

šich předků. Nikdo nemá právo odsoudit 

ho k defi nitivnímu zániku, přestože se 

tak v minulosti stávalo. Víme, že vlk má 

v přírodě svoje nezastupitelné místo 

a poslání, i když dnešní doba mu je často 

upírá. Věříme, že se tak stává 

z nepochopení nebo ve výjimečných pří-

padech. Proto i toto povídání představuje 

památník vzpomínek, které vlk zanechal 

v místech, odkud musel ustoupit. 

ak

Foto: shutterstock.com

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.


