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Z P R A V O D A J

Začněme ale nejprve u aktuálního 
tématu. Díky průběhu počasí jsou žně 
letos ve zpoždění, jak hodnotíte tuto 
situaci?  
Je tomu tak, sklizeň postupuje relativně 

pomalu, k druhému srpnovému týdnu 

je sklizena asi polovina ploch obilovin, 

ale zároveň je nutno konstatovat, že 

známe i horší roky, v letech 2011 až 2013 

jsme se sklizní tak daleko nebyli. 

S tím, jak prší a zároveň s bouřkami 

v průběhu vegetačního růstu, které 

způsobovaly častá polehnutí porostů, 

se ve všech parametrech snižuje pře-

devším kvalita zrna. Výnosy jsou zatím 

na slušné úrovni, ale lze očekávat, že 

průměry se budou snižovat s tím, jak 

se bude zajíždět do horších porostů. 

Některé polehlé porosty zemědělci ani 

nesklízeli, protože nebylo možné zajet 

technikou do polí. Deště také prodloužily 

zrání, porosty nedozrávaly postupně 

a podle obvyklého harmonogramu, 

zpomalil se průběh sklizňových prací, 

a tak se projevil také nedostatek skliz-

ňové techniky, která se zdržela v regio-

nech, kde už mělo být sklizeno. Problé-

mem zřejmě bude nedostatek kvalitní 

potravinářské pšenice, a to nejenom 

u nás. Enormní zájem o ní je i v okolních 

státech, například v západní Evropě byly 

problémy s počasím ještě větší. Opět se 

potvrzuje, že v dnešní době vyspělé 

techniky, propracovaných technologií 

a detailních manuálů k pěstování jednot-

livých plodin je to především a stále po-

časí, které rozhoduje o tom, co a v jaké 

kvalitě hospodář dostane pod střechu 

a zda tedy dosáhne úspěchu.

Zůstává tedy tématem k řešení i sucho, 
respektive dopady klimatických změn 
na zemědělství?
Je pravdou, že letošní rok je srážkově 

i teplotně relativně průměrný a zatím se 

z obecného pohledu jeví vůči zeměděl-

ství jako standardní. Úroda bude plodinu 

od plodiny dobrá, nebo přinejmenším 

průměrná, ovšem s výjimkou některého 

ovoce a vinné révy, kde byly místy až 

totální škody způsobené vlnou jarních 

mrazů. Zároveň však musím říci, 

že takto jsme se opakovaně nechali 

ukolébat i v minulosti. Hlavní cíle, 

které musíme řešit, tedy zůstávají; 

lépe s vodou hospodařit, zadržet ji 

v krajině, umožnit vsak do půdy, omezit 

erozi, lépe chránit zemědělský fond, 

využít přirozené i umělé rezervoáry 

a dokázat vodu opakovaně využívat 

k zajištění veškerých potřeb společnosti. 

V tomto směru hraje náš sektor 

naprosto jedinečnou, zásadní a vůdčí 

roli a jsem rád, že s partnery jako jsou 

výzkumné a vědecké ústavy, Státní 

pozemkový úřad či univerzity úspěšně 

pokračujeme na pracích vymezených 

v Generelu vodního hospodářství krajiny Foto: Jiří Felčárek
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PŘETLAK KOMODIT NA SVĚTOVÉM I EVROPSKÉM TRHU PŘINESL DALŠÍ 
PROHLOUBENÍ PROBLÉMŮ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY, 

KTERÉ JE POTŘEBA EFEKTIVNĚ ŘEŠIT.

České republiky. A i zde musím 

upozornit na zásadní vazbu krajiny 

k živočišné výrobě, respektive na 

organickou hmotu v půdě, od které se 

stabilita vody odvíjí. 

Ale právě situace zemědělcům, kteří 
se specializují na živočišnou produkci, 
příliš nepřeje. Je to skutečně tak nebo 
jde jen o nafouknutou bublinu? 
Obávám se, že situace je dokonce 

mnohde daleko horší než se uvádí, 

a to zejména v sektoru dojeného skotu 

a zpracování mléka. Pro ilustraci - za 

posledních 20 měsíců došlo k poklesu 

tržeb chovatelů dojeného skotu o asi 

9 miliard Kč. Při cenách kolem 6 Kč/l 

dojde jen za rok 2016 v poklesu tržeb 

o dalších 9 miliard Kč. Situace na domá-

cím trhu dospěla již do toho stádia, že 

dovoz mléčných výrobků se na naší cel-

kové domácí spotřebě mléka a mléčných 

výrobků podílí více než 40 % a dovážíme 

i základní výrobky, které jsme schopni 

vyrobit sami. Pomoc státu, ať již systé-

mová, nebo mimořádná, je samozřejmě 

vítaná, ale jestliže kupříkladu ještě dnes 

nedostáváme přiznanou pomoc za škody 

suchem způsobené v roce 2015, je něco 

špatně. Podniky mají v čase i prostoru 

své závazky a trpělivost jejich obchod-

ních partnerů či zaměstnanců také má 

své hranice.   

Co je vlastně m důvodem této situace? 
Existují různé spekulace a před-
poklady, ale k odstranění následků je 
potřeba vždy znát příčinu…
Na vině je jednoznačně nešťastný 

souběh ruských sankcí, které zasáhly 

export mléčných i masných výrobků, 

a současného ukončení režimu 

mléčných kvót. Navíc toto ukončení 

režimu mléčných kvót vedlo k tomu, 

že neustále stoupá produkce v rámci 

Evropské unie, Lucembursko šlo nahoru 

o 35 %, Belgie a Nizozemsko kolem 20 %. 

Přitom na trhu dlouhodobě existuje 

převis nabídky nad poptávkou, který tlačí 

na jeho cenu. Na trhu s mlékem v EU je 

v současné době téměř 15 miliard litrů 

mléka navíc, což je pětiletá produkce ČR. 

Je tedy jasné, že řada států, zejména  

státy bývalé EU-15,  řeší problémy 

s přebytky zejména tak, že se je snaží 

za jakoukoliv cenu umístit na zahraniční 

trhy, v tomto případě pak především 

na trhy zemí střední a východní Evropy. 

Jenomže pak to vypadá také tak, že 

tyto dovozy potravin způsobují značné 

problémy zejména kvůli predátorským 

cenám, což dále podráží konkurence-

schopnost domácích producentů. 

V praxi to vypadá tak, že zahraniční vý-

robky z mateřských zemí řetězců apod., 

jsou na pultech některých obchodních 

řetězců v ČR upřednostňovány a jsou 

na ně aplikovány výrazně nižší obchodní 

přirážky, na což jsme už opakovaně 

upozorňovali například u másla; 

německé i české má přibližně stejnou 

nákupní cenu 20 – 22 Kč, ale německé 

se prodává na českém trhu za 31,90 

korun a české za 45,90 korun.

Problém není jen u mléka, ale také 
masa. Je situace stejně dramatická, 
nebo se aspoň tady blýská na lepší časy?
Bohužel, situace u vepřového masa 

souvisí s problémy s odbytem a podobně 

jako u mléka se odvíjí od nadprodukce 

vepřového v Evropské unii, a to přesto, 

že v současnosti došlo k mírnému 

oživení cen, které však zatím rozhodně 

nedokážou vyrovnat předchozí propad. 

Spolu s nemožností vyvážet na ruský trh 

se tak vytváří koktejl, který momentálně 

na celoevropské úrovni ničí chovatele 

prasat i zpracovatele, kteří, pokud chtějí 

vyrábět z české suroviny, horko těžko ji 

po ČR shání. To je také dáno i tím, že 

v horizontu posledních deseti let pokles-

ly stavy prasat o 50 %, a to z 3 milionů 

kusů v roce 2004 na 1,55 miliónů kusů, 

to znamená, že stavy prasat poklesly 

za deset let o polovinu. Pokud budeme 

počítat, naše produkce se pohybuje na 

úrovni 230 – 240 tisíc tun vepřového 

masa ročně, zatímco celková tuzem-

ská spotřeba je na úrovni 439 tisíc tun,  

znamená to, že naše soběstačnost se 

pohybuje těsně nad úrovní 50 %. Podle 

údajů za rok 2015 k nám bylo dovezeno 

téměř 260 tisíc tun vepřového masa. 

Právě tento masivní dovoz extrémně 

levného masa z okolních evropských 

zemí je u nás hlavním důvodem krize. 

Ostatně pokles soběstačnosti je 

možné pozorovat již od roku 2005, kde 

ještě Česká republika dosahovala 

v soběstačnosti ve vepřovém mase 

úrovně téměř 83 %. Stejně podstatnou 

měrou se na něm, podobně jako u 

mléka, podílí také obchodní politika 

některých řetězců. Ostatně každý ze 

spotřebitelů může identifi kovat zemi 

původu podle veterinárního oválu 

a udělat si vlastní názor, který z řetězců 

a jak pomáhá českým zemědělcům.

Jestliže tedy nedojde k rychlému 
a hlavně účinnému řešení krize a celé 
situace, s jakými počítáte dopady do po-
travinářského a zemědělského sektoru?
Pokud se současné trendy, a hlavně 

jejich příčiny, nedokáží zastavit, 

hrozí další snížení stavů dojnic a také 

dalších druhů hospodářských zvířat. 

Ano, souběžně jdeme vpřed s užitkovos-

tí, což je pozitivní, ale pokud vezmeme 

stavy zvířat na plochy zemědělské půdy, 

pak dnes máme na 100 hektarů 2,5x 

menší výrobu mléka, než v sousedním 

Německu nebo 8x nižší než v Nizozem-

sku. Pokud se stavy dojeného skotu 

sníží na 50 % současné úrovně, dojde 

zároveň k propuštění minimálně 10 tisíc 

pracovníků v zemědělské prvovýrobě 

a dalších 10 tisíc v navazujících odvět-

vích. To vše je umocněno navíc tím, že 

většina těchto pracovních míst je ve 

venkovském prostoru, kde není jiná 

práce, takže kromě negativního dopadu 

do rozpočtu v úrovni zhruba 5 mld. Kč, 

to způsobí další vylidňování venkova.

Podíváme-li se na celou situaci z pohle-

du krajinotvorby a hospodaření v krajině, 

pak živočišná výroba je nenahraditelným 

zdrojem organické hmoty v půdě, což 

zajišťuje udržení vody v krajině tím, že 

je humusem obohacená půda schopná 

lépe poutat vodu v období nadměrných 

srážek, ale i sucha. Bez živočišné výroby 

jsou další opatření a především náklady 

na řešení sucha zbytečné. Dále, a to 

si myslím, že je z pohledu spotřebi-

tele nejzásadnější problém, ztratíme 

soběstačnost v základních potravinách 

a budou tak ohroženy dodávky potravin 

pro naše občany v případech krize. 

Navíc, kvůli zvyšování dovozů budeme 

jíst méně čerstvých potravin a naopak 

se zvýší podíl potravin, které budou 

dovážené tisíce kilometrů po již tak 

přetížených silnicích.

Co tedy je potřeba udělat, aby k těmto 
katastrofi ckým scénářům nedošlo. 
Mléčné kvóty už se asi znovu nenastaví 
a ruské sankce sami také asi nezrušíme…
Budete se možná divit, ale o znovuzave-

dení mléčných kvót již v Bruselu také 

padly zmínky. Nicméně, zde je zásadní 

otázkou, z jakého období by se povolená 

kvóta počítala, takže musíme být velmi 

opatrní a připraveni na vše. Pokud jde 

o ruské sankce, pak jako Potravinářská 

komora ČR a Agrární komora ČR 

rozhodně tlačíme a budeme tlačit na 

vládu ČR, aby v Bruselu iniciovala jednání, 

která povedou ke zrušení embarga 

pro vývoz zemědělských a potravinář-

ských produktů do Ruské federace. 

O prodloužení ruských sankcí se má 

v Bruselu v nejbližší době jednat, a jak 

signály ukazují, ne celá Evropská unie 

trvá na prodloužení sankcí ve stáva-

jící podobě. A konečně, musí i nadále 

pokračovat intenzivní propagace českých 

potravin a českých výrobků, ať už značek 

Klasa, Regionální potravina, Český výro-

bek – garantováno PK ČR nebo České ce-

chovní normy, které českému spotřebiteli 

garantují český původ i kvalitu potravi-

nářských výrobků.  Rozhodně bychom se 

neměli nechat zastrašit tím, že si kvůli 

propagaci domácích výrobků na nás bude 

stěžovat někdo v Bruselu. Své výrobky si 

intenzivně propagují všechny státy 

a zároveň si chrání své trhy. Příkladem 

nám může být Maďarsko, které důsledně 

zaměřilo činnost všech dozorových orgánů 

na importované mléčné výrobky včetně 

těch z České republiky, kamiony stojí na 

hranicích kvůli formálním chybám a za 

vším je snaha odradit importéry od dovozů 

do Maďarska, což se jim podle našich 

informací také daří. Není tedy nejmenší 

důvod se nechovat stejně. Rozhodně také 

aktivně vystupujeme proti stále se prohlu-

bující byrokracii, která dusí naše podnika-

telské prostředí. Formulářů, kolonek 

a jejich složitosti stále více přibývá a mnozí 

zemědělci se tak stávají vedle své běžné 

profese také specialisty na vyplňování 

desítek hlášení nezbytných pro zajištění 

jejich vlastní působnosti. I zde tedy stojíme 

před těžkým, ale rozhodně řešitelným úko-

lem. Věřím tedy, že na vytyčených frontách 

uspějeme a to přeji také všem čtenářům. 

Úřad Agrární komory ČR

Foto: Jiří Felčárek



3

ZPRAVODAJ

4 > 2016

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

KRAJSKÁ INFORMAČNÍ STŘEDISKA 
NEJSOU ZBYTEČNÁ

Informace, které v nálezu NKÚ zazněly, 

jsou vytržené z kontextu a neposkytují 

reálný obraz aktivit jednotlivých KIS, 

jejichž činnost je široká a proaktivní 

směrem k odborné i široké veřejnosti. 

K těmto činnostem patří mimo jiné 

i další desítky seminářů na aktuální 

témata, opatřeními Programu rozvoje 

venkova počínaje, přes nitrátové směrni-

ce až po informační semináře o dalších 

aktuálních legislativních předpisech, 

jako je například zákon o potravinách či 

jednotlivé oborové vyhlášky.

V každém kraji jsou pak zpracovávány 

pravidelně Informační magazíny, které 

přehledně a uceleně informují země-

dělce, potravináře, místní akční skupiny, 

zastupitele a další zájemce, o novin-

kách, dotacích, seminářích, nařízeních, 

zákonech apod. Tedy informace, které 

se samozřejmě dají získat i z jiných 

zdrojů, ale rozhodně s daleko větší 

námahou a obrovskou časovou náročnos-

tí. Tento informační servis je zpravidla 

distribuován elektronicky do mailových 

schránek všem členům KIS a je zveřej-

ňován i na webových stránkách každého 

krajského střediska. Kdokoliv, kdo chce 

být takto pravidelně a komplexně infor-

mován o tom, co se děje v zemědělství 

a potravinářství, se může samozřejmě stát 

členem KIS. Stačí jen vyplnit přihlášku 

a členství je zdarma. Nejde tedy o službu 

pro vybrané jedince, ale pro všechny, kdo 

se o tuto problematiku zajímají.

Krajská informační střediska se ale 

nesoustředí jen na zemědělskou 

a podnikatelskou veřejnost, ale cílí i na 

veřejnost širší. Mnohé KIS pořádají dny 

otevřených dveří pro děti ze základních 

a středních škol, organizují besedy se 

žáky, studenty a širokou veřejností na 

téma zemědělství s poznáváním hos-

podářských zvířat, zemědělských plodin, 

fungováním potravinového řetězce atd. Ve-

řejnost tak má díky činnosti KIS možnost 

seznámit se daleko více se zemědělstvím 

a zpracováním zemědělské produkce. A to 

je zvláště v dnešní době, kdy bojujeme 

o potravinovou soběstačnost ČR i o ra-

dikální snížení naší závislosti na dovozech 

potravin, velmi důležitá činnost.

V této souvislosti je tedy potřeba zdů-

raznit, že KIS, které vznikly již roce 2005 

v každém kraji České republiky, jsou 

prakticky jedinými poskytovateli infor-

mací, kteří své služby poskytují zdarma 

a nediskriminačně, tedy všem zeměděl-

cům bez ohledu na jejich „příslušnost“ 

k té či oné nevládní organizaci. Ovšem, 

podle vyjádření NKÚ jsou tato střediska 

nepotřebná a jejich funkci by měly plnit 

jiné, již existující instituce. Zajímalo by 

nás ovšem, jaké, již existující instituce 

budou poskytovat informační servis 

a vzdělávání pro širokou veřejnost (nejen 

svým členům), a to výhradně bezúplatně. 

Ani MZe, ani SZIF nemá na organizování 

takovýchto akcí ani kapacity ani perso-

nální zajištění, a je tedy více než logické, 

že se těchto akcí ujme instituce, která 

má největší znalost regionu a zemědělců 

v něm – Krajské informační středisko. 

Jakákoliv jiná cesta, jak dostat aktuální 

a potřebné informace k zemědělcům, by 

byla přinejmenším mnohem složitější 

a nepochybně také podstatně dražší.

Ostatně, podíváme-li se právě na peníze, 

pak NKÚ ve své zprávě uvedlo, že Kraj-

ská informační střediska stála za období 

2007 – 2014, tedy za posledních 8 let, 

více než 45 milionů korun. Pokud ovšem 

tuto částku vydělíme 8 lety, vyjde nám 

suma 5,6 milionů korun na rok. A pokud 

tuto částku dále vydělíme 13, což je 

počet Krajských informačních středisek 

v ČR, vyjde nám výsledek 432.692 Kč. 

Z tohoto necelého půl milionu fi nancuje 

každé středisko zaměstnance, nájem 

a vybavení kanceláře, telefon, organiza-

ci seminářů, propagační akce, apod. 

A podle rychlého průzkumu u zhruba 

poloviny KIS a vyhodnocení za roky 

2010 až 2016 pak vychází cena na 

oslovení jednoho příjemce informací 

na cca 50 halířů.

Dana Večeřová

AGRÁRNÍ KOMORA ČR SE DŮRAZNĚ OHRAZUJE PROTI TVRZENÍ NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU - NKÚ, ŽE KRAJSKÁ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKA (KIS) JSOU ZBYTEČNOU INSTITUCÍ A JEJICH ČINNOST NENÍ PRO ZEMĚDĚLCE V KRAJÍCH ŽÁDNÝM PŘÍNOSEM. OPAK 
JE PRAVDOU, JEN ZA POSLEDNÍ ROK ZORGANIZOVALY KIS V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH NAPŘÍKLAD NĚKOLIK DESÍTEK SEMINÁŘŮ 
O DOTACÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉHO SE ZÚČASTNILY TISÍCOVKY ZEMĚDĚLCŮ – ŽADATELŮ O DOTACE V CELÉ REPUBLICE.

Foto: archiv AK ČR

Foto: archiv AK ČR
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KDE NAJÍT AKTUÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ A ZHODNOCENÍ 
DOPADŮ ZEMĚDĚLSKÉHO SUCHA?

Od tohoto roku systém poskytuje další 

agrometeorologické informace jako 

například předpověď extrémních teplot 

či předpovědi kumulovaných srážek pro 

příštích 10 dní. Tyto předpovědi jsou 

připravovány na základě předpovědních 

modelů ze čtyř významných světových 

pracovišť, z nichž dvě jsou v Anglii a po 

jednom v USA a Kanadě. Znalost nejis-

toty v předpovědi je pro agrární sektor 

velmi významná, a proto poskytujeme 

informace, které nelze běžným způso-

bem a v tomto rozsahu a rozlišení získat 

jinde. V této sezóně probíhá testování 

produktů pro předpověď výnosů a také 

vhodnosti meteorologických podmínek 

pro sklizeň, které budou k dispozici ve 

zkušebním provozu od příští sezóny.

Žádný systém monitorující krajinu se 

ale neobejde bez informací přímo z ní!  

Proto za podpory vedení Agrární komory 

ČR od července 2014 budujeme síť 

odborníků přímo ze zemědělské praxe, 

kteří nám svými informacemi pomáhají 

sledovat dopady sucha v reálném čase. 

Tento produkt, v sobě skrývá odhad 

expertů (povětšinou agronomů, ale 

i dalších erudovaných expertů) dobře 

obeznámených s aktuální situací ve 

svém okolí. Po dohodě s vedením AK byl 

vytyčen cíl získat v každém z okresů ČR 

4-5 respondentů (agronomů), sledujících 

dopady sucha na ornou půdu a travní po-

rosty. Po dvou letech společné práce se 

nacházíme přibližně v polovině našeho 

snažení s 305 registrovanými uživateli 

(k 8.8. 2016), z nichž 110 až 120 přispívá 

každý týden do našeho systému.

Procedura zapojení se do hlášení stavu 

půdní vlhkosti a dopadu do zemědělské 

a lesní produkce je jednoduchá a začíná 

registrací zde (http://www.intersucho.cz/

cz/dotaznik/). Není třeba žádného 

zvláštního vybavení a spolupráce vyža-

duje přibližně 5-10 minut času týdně pro 

vyplnění stručného dotazníku. Tím, že 

se registrovaní uživatelé stávají součástí 

projektu Intersucho, získávají exkluzivní 

přístup k předpovědním produktům, kte-

ré nejsou pro ostatní návštěvníky webu 

v plné šíři dostupné. Účastí v systému 

zemědělci i lesníci podporují soběstačný 

a nezávislý datový zdroj, který pomáhá 

českému agrárnímu sektoru lépe rea-

govat na aktuální situaci a zajišťuje pro 

případ mimořádných situacích operativní 

zdroj objektivních a aktuálních údajů. 

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SUCHA (MONITOR SUCHA) VZNIKL ZE SPOLUPRÁCE MEZI AGRÁRNÍ KOMOROU ČR, 
VÝZKUMNÝMI TÝMY AKADEMIE VĚD ČR A MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ A STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU. JDE O SYSTÉM, 
KTERÝ SE KOMPLEXNĚ SNAŽÍ MONITOROVAT METEOROLOGICKÉ A ZEJMÉNA ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO, A TO S OHLEDEM NA JEHO 
VÝSKYT A EKONOMICKÉ DOPADY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY (ČR) S AMBICÍ POSKYTOVAT STRATEGICKÉ INFORMACE CELÉMU 
AGRÁRNÍMU SEKTORU O SUCHU V ČR, NA SLOVENSKU (OD 2015) A OD PODZIMU ROKU 2016 I VE STŘEDNÍ EVROPĚ. 

Obr. 1. Počty právě aktivních/registrovaných spolupracovníků z jednotlivých okresů ČR.

Obr. 2. Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin a zásobení půdy vodou, jak jej viděli respondenti našich šetření na 

počátku srpna 2016.
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ŽNĚ 2016 SE NESOU VE ZNAMENÍ DEŠŤŮ, MEZIROČNĚ 
NIŽŠÍCH VÝNOSECH A NEUSPOKOJIVÉ KVALITĚ

Ukázku rozsahu zapojení respondentů 

z jednotlivých regionů zachycuje obr. 1.

Co se děje po vyplnění dotazníku? 

Odpovědi jsou automaticky odeslány do 

centrální databáze a také dvěma pově-

řeným pracovníkům, kteří je operativně 

vyhodnocují. Výsledkem je mapa „Dopa-

dy na zemědělství“ prezentovaná na 

obr. 2. V případě výrazných rozdílů mezi 

odpověďmi v dotaznících či při ne-

souladu s  ostatními mapami systému 

respondenty kontaktujeme a zjišťujeme, 

co může být příčinou takového rozdí-

lu. Stejně tak se snažíme reagovat na 

komentáře, fotografi e a dotazy zaslané 

prostřednictvím dotazníku. Tyto postřehy 

a hlášení také průběžně zveřejňujeme. 

Základní mapy monitoringu sucha 

(www.intersucho.cz) jsou založené na 

výpočtech zásoby vody v půdě v rozlišení 

500x500m. Vychází z meteorologických 

dat z několika set stanic Českého 

hydrometeorologického ústavu, se 

kterým na projektu monitoringu sucha 

spolupracujeme. Mapy jsou doplněny 

o odhad kondice vegetace získávaných 

z amerických družic Terra a Aqua. Tyto 

mapové podklady vycházejí v pondělí 

v časných odpoledních hodinách, spolu 

s mapami dopadů sucha z předchozího 

týdne. Předpovědi na příštích 10 dní 

jsou připravovány a aktualizovány denně 

(www.intersucho.cz/cz/o-suchu/

predpoved/).

Ke konci týdne ukončujeme proces 

sběru odpovědí na dotazníková šetření, 

která jsou následně zpracovány do 

mapové podoby (obr. 2) a publikovány na 

webových stránkách následující pondělí. 

Sledování probíhá po celý rok, protože je 

důležité hodnotit průběh vodní bilance 

a stav porostů i v podzimním a zimním 

období. 

Pokud máte o zapojení do systému 

zájem, rádi vás přivítáme mezi 

registrovanými členy na stránkách 

www.intersucho.cz. Pokud si přejete do-

zvědět se více informací o suchu je zde 

pro vás připravena elektronická verze 

knihy „Sucho v českých zemích, minu-

lost, současnost a budoucnost“, kterou 

Hlávkova nadace v tomto roce ocenila 

titulem nejlepší knihy v oblasti věd 

o neživé přírodě. Těšíme se na setkání 

s vámi buď na našem webu nebo 

osobně v rámci série informačních 

seminářů pořádané AK ČR ve 

spolupráci s dalšími partnery na 

přelomu ledna a února 2017 prakticky 

ve všech krajích ČR.

Hlavní autoři systému: 

prof. Miroslav Trnka, Dr. Petr Hlavinka, 

Dr. Martin Možný, Dr. Petr Štěpánek, 

Dr. Pavel Zahradníček, 

Dr. Daniela Semerádová, 

Dr. Lenka Bartošová, prof. Zdeněk Žalud,

Dotazy: mirek_trnka@yahoo.com, 

bartolen@gmail.cz

Aktivní zapojení do monitoringu sucha: 

hodnoceni.sucha@czechglobe.cz

Více informací: www.intersucho.cz 

a bartolen@gmail.cz

Červnový odhad statistiků přitom 

počítal s desetiprocentním poklesem 

oproti loňské skutečnosti. Vzhledem 

k nadprůměrným celkovým sklizním 

v posledních pěti letech se ta letošní tak 

dá označit spíše za průměrnou. Problém 

představují nesklizené plochy, které již 

dosáhly zralosti, ale nešlo je sklidit až již 

z důsledku deště, podmokům, nebo nedo-

statku techniky. Kolize nastávala také 

v agrotechnických lhůtách, když ne-

sklizené plochy neumožňovaly poskliz-

ňové a předseťové přípravy na výsev řepky 

pro hospodářský rok 2016/2017.

Vyšší by letos měla být sklizeň olejnin, 

konkrétně řepky a máku. Zatímco 

v loni bylo sklizeno 1,256 milionů tun, 

v červenci odhadovali statistici celkovou 

výši sklizně 1,305 miliónů tun. Červencový 

odhad sklizně je však nižší než v červnu. 

Důvodem jsou poměrně nízké reálné 

výnosy v některých částech republiky. 

Zatímco jižní Morava letos na většině míst 

vykázala výnosy nad 4 tuny na hektar, 

ve východních a severních Čechách se 

hektarový výnos blíží spíše třem tunám. 

Hektarový výnos by podle statistiků měl 

letos být v celé ČR o 3,2 % nižší, než loni. 

V polovině srpna byl k dispozici také první 

odhad úrody máku, který by měl být o 

2,5 % vyšší než v roce 2015. Očekávané 

snížení celkové sklizně základních 

obilovin je způsobeno kombinací snížení 

hektarového výnosu o 3,7 procenta na 

5,71 tuny z hektaru a poklesem osevních 

ploch. Zemědělci letos obiloviny pěstovali 

na o tři procenta nižší výměře. Méně bude 

pšenice, u které sice došlo v porovnání 

s rokem 2015 k menšímu nárůstu osetých 

ploch, nicméně hektarový výnos by se 

podle statistiků měl pohybovat kolem 

6 tun na hektar, což je přibližně o půl 

tuny méně než v loňském roce. Vzhle-

dem k vývoji počasí v době žní navíc hrozí 

obtížné naplňování parametrů nutných 

pro zařazení sklizených zrn do kategorie 

„potravinářská pšenice“, problém před-

stavuje především objemová (hektolitrová) 

hmotnost a tzv. číslo poklesu (pádové čís-

lo). Žně letos probíhaly výrazně pomaleji 

a obiloviny tak nemohly být sklizeny 

v ideálním čase a s ideálními parametry.  

Velmi výrazný (až 20 %) pokles celkové 

sklizně červencový odhad předpokládá 

u ječmene jarního, který se pěstuje 

nejčastěji pro sladovnické účely. Pokles 

jde na vrub především snížení osevních 

ploch (15,2 %), ale také snížení hekta-

rového výnosu o zhruba 6,4 %. Ozimého 

ječmene, který byl sklizen na začátku žní 

za příznivých podmínek, by mělo naproti 

tomu být oproti loňsku o přibližně 6,3 % 

více. Více bude také žita, které ale 

představuje z celkového pohledu spíše 

minoritní plodinu.

Podle dat ČSÚ, SZIF a vlastního šetření 

zpracoval Úřad AK ČR

VE SROVNÁNÍ S LOŇSKÝM ROKEM BUDE LETOŠNÍ SKLIZEŇ NIŽŠÍ, KONKRÉTNĚ O 6,7 PROCENTA. TAKOVÝ BYL ALESPOŇ 
ODHAD ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V POLOVINĚ SRPNA. PODLE ČSÚ ZEMĚDĚLCI LETOS SKLIDÍ JEN CCA 7,2 MILIONŮ 
TUN ZÁKLADNÍCH OBILOVIN (BEZ KUKUŘICE NA ZRNO), ZATÍMCO V ROCE 2015 TO BYLO 7,7 MILIONŮ TUN. 

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny. Zdroj: SZIF

Stav ke dni: 15. srpen 2016        Pšenice ozimá Pšenice 
jarní Ječmen ozimý Ječmen 

jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny 
celkem Řepka

Celkově ke sklizni (ha) 809 112 30 601 104 007 221 719 20 950 37 564 39 596 1 263 549 392 990

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 483 926,5 7 127,5 103 311,4 149 588,4 9 195,0 9 834,7 13 114,9 776 098,5 371 834,7

Podíl sklizených ploch (%) 59,8 23,3 99,3 67,5 43,9 26,2 33,1 61,4 94,6

Celkově sklizeno (t) 3 269 382,6 39 902,2 631 146,0 842 492,0 50 614,7 39 803,3 70 289,7 4 943 630,5 1 325 045,0

Průměrný výnos (t/ha) 6,76 5,60 6,11 5,63 5,50 4,05 5,36 6,37 3,56

 

Žně 2016 – postup sklizně (celá ČR)

Foto: Jiří Felčárek
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JEDEME Z KOPCE, ANEB JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

Naše země leží v mírném pásmu s opti-

málními podmínkami pro výrobu téměř 

veškeré živočišné a rostlinné produkce 

k naší výživě potřebné, kterou běžně 

konzumujeme.

Ovoce a zelenina
V základních druzích ovoce, jako jsou 

jablka, hrušky, třešně, rybíz, angrešt, 

broskve, jsme byli vždy soběstační, 

dovezli jsme pouze nepatrná množství 

raných broskví. Jablek jsme ještě v roce 

2000 produkovali 339 tisíc tun a v roce 

2015 kolem 120 tisíc tun, což je asi jedna 

třetina. Údaje z roku 1990 již ve statistice 

ČSÚ nejsou uváděny. Asi si nechceme 

přiznat útlum… Hrušek jsme produkova-

li v roce 2000 ještě 25 tisíc tun a v roce 

2015 kolem 3,7 tisíce tun, to je 14 %. To 

znamená, že pro doplnění celkové roční 

spotřeby kupujeme 86 % dovezených 

hrušek, u nichž nikdo neví, kolikrát (a 

čím) jsou chemicky ošetřeny. Samo-

zřejmě ty méně ošetřené si exportéři 

nechávají pro domácí trh. Řidiči v jedné 

nejmenované zemi bývalé EU-15 při 

nakládce zaslechli: „To nenakládejte, 

ty jsou ošetřeny jen šestkrát a jsou 

určené pro náš trh. Naložte ty, které jsou 

ošetřeny dvanáctkrát, ty vydrží déle“.

U drobného ovoce je situace přímo alar-

mující. Třešní bylo v roce 2000 sklizeno 

13,6 tisíc tun a o pět let později jen 

kolem 1,8 tisíce tun, to představuje jen 

17 %. Rybízu v roce 2000 bylo sklizeno 

18,1 tisíc tun, v roce 2015 jen 1,8 tisíce 

tun, to je 10,2 % a angreštu se sklidilo 

v roce 2000 ještě 6,8 tisíce tun a v roce 

2015 ovšem pouhých 40 tun, tedy 0,6 %. 

Tedy český rybíz a ani angrešt z obchodu 

téměř neochutnáme. 

Zeleninu jsme dováželi pouze ranou
Běžná zelenina se pěstovala na rozsáh-

lých zavlažovaných pozemcích zejména 

v polabské oblasti a na jižní Moravě. 

Dnes je na tom produkce zeleniny stejně 

jako ovoce. I zde statistika uvádí objemy 

sklizně pro rok 2000 a 2015. Dovozy ze-

leniny jsou dnes již též na 70 - 80 % naší 

spotřeby. Vůbec si nechceme připustit 

otázku, na jakých půdách se dovážené 

zemědělské komodity pěstují, jak se 

hnojí, jak se ošetřují. Obdivujeme krásně 

vypadající plody a ani nás nenapadne, 

na jakých půdách vyrostly, zda tam 

nemohou být těžké kovy či nevhodná 

chemická ošetření, která jsou u nás 

zakázána. Je totéž zakázáno třeba 

v Turecku, odkud dovážíme stovky kami-

onů zeleniny?

Pro pořádek ještě několik čísel. Mrkve 

se v roce 2000 ještě u nás sklidilo 58,6 

tisíc tun a v roce 2015 kolem 20 tisíc tun, 

to je asi 35 %, kořenové petržele jsme 

v roce 2000 sklidili 15,7 tisíc tun, 

o patnáct let později přes 2 tisíce tun, to 

je přibližně 13%. Půdy na kořenovou ze-

leninu jsou u nás vhodné, ale asi je lepší 

ji zatravnit nebo pěstovat ekologické 

seno a pak ho přes granule spálit.

Ovšem nejhorší situace je v zelenině 

košťálové (kedlubna, kapusta, květák 

a hlávkové zelí). Zelí se sklidilo v roce 

2000 celkem 133,6 tisíc tun, a to už jsme 

nebyli soběstační. V roce 2015 se sklidilo 

méně než 40 tisíc tun, což je kolem 

30 %. Kapusty se sklidilo v roce 2000 

15,2 tisíce tun a v roce 2015 kolem 

1 tisíc tuny, tedy 6 %. Sklizeň kedluben 

v roce 2000 představovala 15,6 tisíc tun 

a v roce 2015 už jen kolem 2,5 tisíce tun, 

to je 16 %. Oblíbeného květáku se sklidi-

lo v roce 2000 celkem 28,5 tisíce tun a od 

roku 2011 se u nás již nepěstuje vůbec. 

Veškerý květák se dováží. Je zajímavé, že 

tato statistika nevadí ani spotřebitelům 

ani rádoby odborníkům na zemědělství, 

a to jak na Ministerstvu zemědělství, tak 

poradcům pana premiéra.

Velmi závažný stav je i u okurek, rajčat, 

cibule a česneku. Tato tradiční a jedno-

duchá zelenina se sklízela v roce 2015 

na úrovni 10 –20 % oproti roku 2000. 

U okurek, kde jsme byli v roce 1990 

vývozcem, dnes sklízíme 20 % objemu 

sklizně roku 2000.

Živočišná výroba a potravinářský 
průmysl
Stavy skotu v roce 2015 dosáhly výše 

1,407 miliónů kusů oproti 3,506 milió-

nům kusů v roce 1990, to je 40 %. V půdě 

je tak nedostatek mrvy, tj. organické 

hmoty, což v důsledku přináší špatnou 

jímavost půdy a nedostatek udržitelné 

vody v půdě. Každý hospodář ví, že hos-

podaření na půdě bez vyvážené živočišné 

výroby nemůže být výhodné trvale a že 

postupně dojde ke snižování úrodnosti 

půdy, a tím i nižším výnosům. Naše 

vláda to chce řešit výstavbou přehrad 

za desítky až stovky miliard korun, 

prodejem půdy na zástavbu domů, místo 

aby nastavila obdobné podmínky, jako 

již jsou nastaveny ve starých zemích EU, 

kde stavy skotu jsou na 100 ha země-

dělské půdy několikanásobně vyšší. 

Stavy dojnic, které byly, jsou a budou to 

nejzákladnější pro soběstačnost ve vý-

živě obyvatelstva, dosáhly 374 tisíc kusů 

v roce 2015 oproti 1.236 tisícům kusů 

v roce 1990, což je 30,3 % a tento stav 

stále klesá! Výroba mléka je na 59 % 

oproti roku 1990 a na 100 ha zeměděl-

ské půdy se vyrábí více než 8x méně než 

například v Holandsku, proto se také 

u nás prodává 43 % mléčných výrobků 

z dovozu. Přitom mléko vždy bylo a bude 

základní poživatinou v lidské výživě, 

proto by bylo vhodné řešit podporu 

produkce mléka tak, aby aktivizovalo 

chovatele dojnic.

Produkce hovězího masa: v roce 2015 

bylo vyrobeno 728 tisíc tun, je to 49,6 % 

oproti roku 1990, kdy bylo na trh dodáno 

1.465 tisíc tun. Je pravdou, že spotřeba 

je zabezpečena z velké části domácí pro-

dukce, protože u hovězího masa došlo ke 

snížení jeho spotřeby téměř na polovinu, 

jelikož ceny hovězího masa jsou pro 

naše spotřebitele vysoké. Výroba hovězí-

ho masa je na 100 ha zemědělské půdy 

velmi nízká, země jako je SRN produkuje 

3,4x více a Holandsko 10x více, a to je 

pro ně samozřejmě výhodné a žádoucí.

Příznivá situace není ani v chovu prasat. 

Stavy poklesly v roce 2015 na 1,560 mili-

ónů kusů, což je 32,6 % k roku 1990, kdy 

bylo ve stavu 4,790 miliónů kusů. Ještě 

kritičtější je situace ve stavech prasnic, 

zbývá jich posledních 94 tisíc kusů, to 

je pouhých 30,2 %. Vepřového masa se 

dováží více než 60 % domácí spotřeby. 

Na 100 ha zemědělské půdy produkují 

v Německu 5,2x a v Holandsku dokonce 

NAPROSTO NESPORNÉ JSOU CHABÉ VÝSLEDKY, KE KTERÝM SE NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ PŘI VYUŽÍVÁNÍ 
SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO TRHU PROPRACOVALO. ZATÍMCO PŮVODNÍ ČLENSKÉ ZEMĚ EU KONZERVATIVNĚ DBAJÍ 
O UDRŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI SVÝCH FARMÁŘŮ A POTRAVINÁŘŮ A PODPORUJÍ EXPORT JEJICH PRODUKCE Z NÁRODNÍCH 
ROZPOČTŮ, NAŠE VLÁDY SE DOKÁZALY NAD TYTO PŘÍZEMNÍ PROBLÉMY POVZNÉST, PŘIJALY TENTO „SOLIDÁRNÍ“ PŘÍSTUP 
A NÁM STÁLE TVRDÍ: CO SI NEVYROBÍME, TO SI DOVEZEME. NESPRÁVNOST TOHOTO PŘÍSTUPU DNES MŮŽEME V MLHAVÝCH 
OBRYSECH VIDĚT NA POTRAVINOVÉ NESOBĚSTAČNOSTI VENEZUELY, POTÁCEJÍCÍ SE V TĚŽKÉ POTRAVINOVÉ KRIZI. ALE NÁM 
TO PŘECE NEHROZÍ, ŘEKNETE. PODÍVEJME SE NA KONKRÉTNÍ SITUACI U NÁS - A UPOZORŇUJEME, ŽE TO NEJSOU ŽÁDNÉ 
HYPOTETICKÉ KONSTRUKCE, ALE, BOHUŽEL, HOLÁ SKUTEČNOST.  
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11x více než u nás. Tento stav je přímo 

alarmující. I tady jsou však výzvy země-

dělců nadále bez reakce, jako by nikdo 

neměl žádný zájem situaci řešit. Máme 

se ptát, zda nahoře vůbec vědí, čemu se 

říká potravinová bezpečnost? Proč se 

tedy nic nedělá?

Produkce drůbežího masa i vajec se 

v posledních letech též snížila a dosáhla 

v roce 2015 asi 60 % roku 2000. Náš 

nejbližší soused za stejné období zvýšil 

svou výrobu o 67,6 %. V posledních 

letech, kdy dochází u nás k redukci 

výroby, ostatní státy hlavně bývalé EU-15 

a Polska výrobu navyšují a zaplavují náš 

trh dotovanými potravinami.

Naše zemědělství dalo přednost ekolo-

gickému zemědělství. Na tom by nebylo 

nic špatného, ale v ekologickém režimu 

je téměř 13 % zemědělské půdy, kde 

jsou podstatně větší podpory, ale pro-

dukce potravin z celkového vyrobeného 

objemu je 0,5–1 %. Zatímco v Rakousku 

je v ekologickém režimu přibližně 5 % 

zemědělské půdy a v SRN to jsou 4,5 % 

zemědělské půdy a biopotraviny jsou 

k nám od nich dováženy! Ano, něco je 

špatně. Zemědělská subvenční politika 

starých zemí EU je opravdu na vysoké 

úrovni. My směřujeme prostředky tam, 

kde vyrábíme minimum a tak přímo 

vytváříme prostor pro dovozy a cíleně 

přispíváme k následné likvidaci českého 

zemědělství. Všiml si toho někdo?

Samotný popis situace v zemědělství 

a potravinářství samozřejmě nestačí, 

je potřeba hledat příčiny této krize a z nich 

vyvodit možnosti jejího řešení. Zkusme si 

tedy nejprve pojmenovat příčiny.

1) Jsou špatně nastaveny podpory do 

zemědělské výroby. Většina dota-

cí je směřována na plochu, ať už 

zemědělec hospodaří na černozemi 

v povodí řek či na Vysočině. Oblasti 

agroenvironmentálního programu, 

ekologie či hospodaření v LFA (oblasti 

s omezenými přírodními podmínkami) 

jsou fi nančně zvýhodněny, aniž by byla 

stanovena podmínka chovu zvířat, 

alespoň na průměrné úrovni. 

V podstatě stejnou dotaci dostává ten, 

kdo téměř nic neprodukuje, stejně 

jako ten, kdo má intenzivní živočišnou 

výrobu.

2) Podpory z národních zdrojů oproti 

starým zemím EU-15 jsou několika 

násobně nižší. Naši zemědělci tak na 

trhu ztrácejí konkurenceschopnost, 

přestože v nákladech na výrobu bez 

problému konkurují.

3) Nedostatečná podpora citlivých komo-

dit, jako je chmel, brambory nebo 

ovoce a zelenina, živočišná výroba, 

i nedostatečná podpora welfare 

hospodářských zvířat neumožňuje 

konkurovat na trhu. 

4) Podpory z II. pilíře Programu rozvoje 

venkova jsou jednoznačně nastaveny 

v neprospěch rozvoje pěstování ovoce, 

zeleniny a živočišné výroby.

5) Nefunguje plošná kontrola dová-

žených potravin z pohledu dumpingo-

vých cen, kvality masa, dokladů 

i deklarací množství dováženého 

masa. Dochází k nekalé soutěži na 

společném trhu. Nekalou soutěž lze 

podle vydaných nařízení řešit jen v 

Bruselu přes MPO - ale údajně není 

co řešit, protože máme společný trh 

a žádný dovoz za dumpingové ceny 

tedy neexistuje…

6) Přáli jsme si mít zde obchodní ře-

tězce. Ale už jsme se nezabývali tím, 

jak jejich podnikání ovlivňuje naše 

zemědělství a potravinářství. Těšíce 

se z bohaté nabídky zboží, bohužel 

často pochybné kvality a neznámého 

původu, zapomněli jsme na kvali-

tu potravin a domácí výrobu. Dnes 

musíme konstatovat, že neúměrné 

posilování prodeje potravin přes ob-

chodní řetězce je snad nejvýznamnější 

silou, která negativně ovlivňuje naši 

zemědělskou a potravinářskou výro-

bu. Tato významná síla drží prostor 

na našem trhu pro zboží, dovážené 

ze států bývalé EU-15. S odkazem na 

tržní prostředí a s využitím národních 

dotací získávají zahraniční producenti 

příležitost exportovat k nám zboží za 

ceny nižší, než jsou výrobní náklady. 

Podporu získávají i od obchodních 

řetězců, které na dovážené výrobky 

dávají nižší obchodní přirážky, aby ko-

nečná cena byla nižší než u domácích 

potravinářských výrobků, kde řetězce 

naopak obchodní přirážky zase 

zvyšují. Jde o řízené vytěsňování naší 

domácí produkce z trhu ve prospěch 

dováženého zboží.

Jak už jsme upozorňovali v minulých 

měsících, jsou díky souběhu ruských 

sankcí a zrušení mléčných kvót na ev-

ropském trhu výrazné přebytky masa 

a mléka. Samozřejmě, že se všechny 

státy EU snaží přebytky uplatnit 

prakticky na jakýchkoliv trzích. Země 

bývalé EU-15 situaci vyřešily jednoduše 

a „solidárně“ přenášejí své problémy 

s nadvýrobou k nám. A tak dnes naši 

domácí výrobci prodávají řadu komodit 

pod výrobními náklady, snižují stavy 

dobytka a objem výroby. Snižuje se tak 

i zaměstnanost lidí na venkově a dojde 

k dalšímu vylidnění venkova. Často 

se ptáme, jak je možné, že tento stav 

nikomu nevadí a oháníme se legislativou 

Evropské unie, která razantní zásah 

proti dovozům prakticky znemožňuje.

Naši odborníci často opakují, že země-

dělství tvoří jen 2,5 % HDP. Zapomínají 

přitom, že do zemědělství vstupují další 

odvětví (energie, petrochemie, chemie, 

strojírenství) a řada odvětví na zeměděl-

ství navazuje. Tvoří tak ve svých vstupech 

a výstupech pro zemědělství cca 18 % 

HDP. 

Máme vůbec řešení?
Všichni víme, že bez razantních změn se 

bude stav jen dále zhoršovat. Je třeba 

najít dlouhodobá systémová opatření. 

Ale řekněme si, co může naše vláda 

udělat ihned? Nesmíme čekat až na to, 

co se „podaří vyjednat v EU“, ale musíme:

• Okamžitě zajistit důslednou celo-

plošnou kontrolu dovážených 

potravin, hlavně jejich cen, zda nejsou 

dumpingové. Zapojit do systémové 

kontroly společně všechny kontrolní 

orgány - celní správu, veterináře 

a policii. Kontrola musí být prováděna 

důsledně na dovážené množství, 

kvalitu, značení, původ a označování 

zboží. Vše, co neodpovídá, je nutné 

vrátit nebo zlikvidovat. Ne čekat, 

až se seženou příslušné dokumenty 

a chybějící potvrzení, a zboží se pustí 

dál. Bez zavedení tohoto systému 

směřujeme k likvidaci českého 

zemědělství. 

• Nastavit do podpor tam, kde to 

charakter podpory umožňuje, poža-

davek na odpovídající zatížení VDJ/ha, 

tj. stanovit povinný počet chovaných 

zvířat na hektar zemědělské půdy. 

Pak se prostředky dostanou k těm, 

kteří skutečně produkují a jsou 

schopní potravinovou bezpečnost 

vytvářet a zlepšovat.

• Zvýšit procento alokovaných prostřed-

ků na citlivé komodity z 15 % na 25 %; 

to pak umožní ve větším rozsahu 

podpořit již uvedené citlivé komodity 

(ovoce, zelenina, mléko, některé druhy 

masa, welfare zvířat a další). Z podpor 

II. pilíře Programu rozvoje venkova 

pak nastavit strukturu vyplácených 

prostředků ve prospěch dobrých 

životních podmínek zvířat a podpor 

na investice do modernizace staveb 

a technologií zvířat. V současné době 

se řeší přes II. pilíř Programu rozvoje 

venkova podpory poradenské činnosti, 

agroenviromentálních opatření a další, 

které patří spíše do resortů minis-

terstva životního prostředí a místního 

rozvoje. 

• Posílit národní podpory z MZe 

ve prospěch udržení a zvýšení 

produkce v chovu skotu, prasat, 

pěstování ovoce a zeleniny, jak 

je to běžné v zemích bývalé EU-15 

ale i v Polsku.

• Pro udržení a tvorbu pracovních míst 

na venkově zapojit také ministerstvo 

životní prostředí, ministerstvo pro 

místní rozvoj, ministerstvo práce 

a sociálních věcí a jejich podpory. 

Na těchto záležitostech by se 

samozřejmě měly podílet i jednotlivé 

kraje. Dostatek pracovních míst jsou 

v malých obcích schopné zajistit 

zejména moderní a prosperující 

zemědělské podniky. 

Kromě České republiky a Slovenska 

neexistuje v EU země, která by si 

dokázala v tak krátké době „vybudovat“ 

tak obrovskou závislost na dovozu po-

travin, které umí doma vyrobit 

levněji a kvalitněji. Nezávislost na 

dovozech, chceme-li, potravinová 

soběstačnost je za současné nestabilní 

politické situace zcela zásadním téma-

tem. Zemědělství a potravinářství tvoří 

totiž v každé zemi základ hospodářství 

a suverenity. Všechny západoevropské 

země se starají, aby domácí obyvatelstvo 

mělo ve své režii výrobu potravin 

a domácí zemědělský a potravinářský 

sektor byl schopen zajistit obživu 

bez závislosti na jejich dovozu. 

Musíme se tedy ptát: je naše vláda 

schopná na výše popsaný hrozivý 

stav reagovat anebo nezadržitelně 

směřujeme k likvidaci českého 

zemědělství?? Anebo se nikomu tento 

stav nezdá ještě dosti hrozivý?

Iniciativa zemědělských 

a potravinářských podniků, z.s., 

člen Agrární komory ČR
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DALŠÍ SPOLUPRÁCE AK ČR 
A ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Cílem této vzájemné spolupráce je pře-

devším zkvalitňování služeb a možností 

v oblasti zemědělského pojištění 

a aktivity vedoucí k vytvoření dlouhodo-

bého stabilního systému eliminace rizik 

zemědělské výroby. Společným zájmem 

je také zvyšovat informovanost našich 

zemědělců v této oblasti a posílit spolu-

práci na regionální úrovni. Klíčovým 

společným úkolem je zachování podpory 

pojištění jak pro speciální plodiny 

a zvířata, tak pro ostatní plodiny v maxi-

mální možné výši. „Časem prověřená 

podpora pojištění je prvním z  fungu-

jících článků budoucího systémového 

modelu řešení rizikovosti zemědělské 

výroby,“ shodují se Miroslav Toman, 

prezident Agrární komory ČR a  Alena 

Stiborová, ředitelka zemědělského 

pojištění České pojišťovny a.s. 

V rámci setkání byla také projednána  

aktuální situace v souvislosti s nepřízní 

počasí letošního roku. První zásadní 

škody způsobilo mrazivé počasí v závěru 

letošního dubna, kdy dlouhotrvající 

jarní mráz zasáhl  téměř celé území 

České republiky. Nejvíce postiženy byly 

vinice, ovocné sady, zelenina, 

ale i porosty ostatních plodin. V řadě 

lokalit se jednalo o totální škody. Právě 

rašící vinná réva byla na mráz velmi 

citlivá, stejně tak jako kvetoucí ovocné 

stromy či jahody.

Nízké teploty však dokázaly zdecimovat 

i porosty tradičních polních plodin 

například mák nebo cukrovou řepu. 

Od konce května se na našem území 

potýkáme s ne úplně typickou bouř-

kovou činností. Samotný výskyt bouřek 

v tomto období není ničím výjimečným. 

Výjimečná však je jejich letošní četnost, 

intenzita a délka trvání. Květnovými 

a červnovými bouřkami byly zasaženy 

především Čechy. Kritickým územím 

jsou především střední Čechy, kde 

krupobití zasáhlo stejné plochy opa-

kovaně. Typickým příkladem je okres 

Příbram, kde byla řada poškozených 

porostů rovnou zrušena. Rozsáhlé škody 

se nevyhnuly také západním, východním, 

jižním a severním Čechám.

Během pouhých 14 dnů bylo z těchto 

regionů nahlášeno 185 pojistných 

událostí za téměř dvě stě milionů korun. 

Další škodní události, které ovlivnily 

především dozrávání a sklizně porostů 

a výslednou kvalitu především obilovin 

a řepky, se v mnoha regionech objevily 

i v červenci a srpnu. 

Úřad AK ČR Praha

NA KONCI KVĚTNA LETOŠNÍHO ROKU PODEPSALA ŘEDITELKA 
ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ ČESKÉ POJIŠŤOVNY A.S. 
A PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR SMLOUVU O VZÁJEMNÉ 
SPOLUPRÁCI. PODPISEM SMLOUVY PRO ROK 2016 TAK OBA 
PŘEDSTAVITELÉ POTVRDILI A OCENILI VÝSLEDKY SPOLEČNÉHO 
PARTNERSTVÍ TRVAJÍCÍHO VÍCE NEŽ JEDNO DESETILETÍ.

Foto: Jiří Felčárek

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

Rezervy v množství 
organické hmoty apli-
kované do půdy existují!
Z porovnání počtu obyvatel ČR a stavů 

hospodářských zvířat, zejména 

pak skotu, vyplývá, že více organické 

hmoty, kterou by bylo možno využít 

i při zvýšení množství organické hmoty 

v zemědělské půdě, vyprodukují lidé. 

Nejsme přitom v bodě nula – množství 

pilotních pokusů při zapravování lidské 

organické hmoty do zemědělské 

a zejména lesní půdy vidíme na 

mnohých místech země, zvláště pak 

tam, kde je příhodné místo k zastavení 

automobilů při náhlých střevních potí-

žích, které motoristy přepadnou 

v průběhu cest.

Romové, vzhůru do země-
dělských expozic
Chvályhodná snaha ministra Jurečky 

odstranit diskriminaci rodin s více než 

dvěma dětmi při návštěvě kulturních 

památek a expozic může mít při 

povědomí o průměrném počtu dětí ve 

většině českých a moravských rodin 

nečekaný výsledek. Totiž, že kulturní 

akce začnou využívat komunity, u nichž 

je naopak velký počet dětí normální. 

Pomineme-li africké a muslimské 

menšiny, jsou hlavním kandidátem 

k hromadným návštěvám nepochybně 

Romové. Někdejší slavný fi lm „Cikáni 

jsou do nebe“ se tak může dočkat 

svého pokračování – „Romové jdou do 

Národního zemědělského muzea“.. 

I letos bez oslav
Stejně jako v předchozích letech neo-

slavila ani letos nejmasovější zájmová 

komunita občanů ČR – rybáři, svůj svá-

tek, tedy Světový den rybářství, který 

každoročně připadá na 27. června 

a který se po celém světě slaví ne-

přetržitě od roku 1985, z toho od roku 

2001 je pořádán pod záštitou OSN. 

Kdyby přitom ministerstvo zeměděl-

ství zahrnulo tento svátek do svých 

marketingových aktivit při propagaci 

konzumace sladkovodních ryb, mělo by

to větší logiku, než rezidua projektů

typu „Ryba na talíři“, - a také by šlo 

nejspíš o efektivnější utrácení peněz.

Tak ještě ty „espézetky“
Sotva odvrátila vodácká veřejnost 

hrozbu pokut ve výši až 200 000 korun, 

která jim hrozila díky loni přijaté nove-

le zákona týkající se splouvání toků 

v případě, že svůj úmysl proplout 

jezem nenahlásí správcům vodních 

toků, už se na ně řítí další pohroma. 

Ministerstvo dopravy ve spolupráci 

s ministerstvem zemědělství 

a zdravotnictví totiž chystá novelizaci 

pravidel plavebního provozu, jehož 

součástí má být i povinné vybavení 

vodáckých lodí. Přestože jde přitom 

o plavidla na takzvaných nesle-

dovaných vodních tocích, měla by se 

podle návrhu blížit povinná výbava vo-

dáků téměř povinné výbavě automobi-

lů na dálnicích. Půjde-li to takhle dál, 

budou mít za pár let vodáci povinné 

i espézetky – kromě dobrého byz-

nysu pro jejich výrobce by byli přece 

mnohem lépe kontrolovatelní.   

Bruselské pokrytectví
Dojemná starost bruselských úředníků 

o zdraví evropského lidu ústící do 

stále složitějších a přísnějších podmí-

nek výroby potravin na území EU má 

řadu nemalých trhlin. Jednou z nich je 

ustanovení, podle kterého nemůže výrob-

ce potravin uvést na obalu svého výrobku 

skutečnost, že v něm snížil podíl cukru 

nebo tuku, pakliže tento podíl nesníží 

o více než 30 procent. Uvedený přístup je 

zcela v rozporu se snahou eliminovat 

v potravinách obsah cukrů i tuků, 

o níž všichni hovoří, ale v čem fakticky 

platná legislativa brání, neboť takový 

krok nepodporuje motivačně. Je přitom 

zřejmé, že i snížení obsahů cukrů nebo 

tuků o deset nebo dvacet procent smysl 

má – logicky ještě větší, než současná 

pravidla. Pokud totiž výrobce sníží obsah 

uvedených složek potraviny skoro o třeti-

nu, už to vlastně není tentýž výrobek…

Petr Havel

Foto: Jiří Felčárek
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JAK DÁL ZE SOUČASNÉ SITUACE 
VE VÝROBĚ MLÉKA?
Mléka je na světě moc. Není to tak 

dlouho, co v Zemědělci vyšla studie 

jednoho z výzkumných ústavů, kde na 

základě čísel došla autorka k závěru, 

že mléka bude v nejbližších letech na 

světě nedostatek a jeho cena poroste. 

Studie vycházela především z výhledu 

růstu spotřeby mléka v Asii. Podobně 

studie Rabobank a výhledy, publikované 

Mezinárodní mlékařskou federací, upo-

zorňovaly na rozpor mezi výrobou 

a spotřebou v nebližší budoucnosti. 

Česká republika byla řazena mezi 

neperspektivní oblasti z hlediska výroby 

mléka. Porovnejme údaje o výrobě 

v roce 2010, kde byl objem 2.615 mil. 

litrů a vloni s 2.946 mil. litrů. Skutečnost 

je tedy i u nás opačná; mléka je na světě 

moc, a tedy jeho cena logicky klesá.

Stále ale platí, že průměrná cena 

mléka za posledních řekněme 10 let 

je stálá. Výkyvy ceny (volatilita) na obě 

strany jsou značné a kromě objek-

tivních faktorů jako je embargo, sucho 

v producentských zemích apod., hraje 

roli také spekulace. Také platí, ač si to 

už snad ani neuvědomujeme, že tržní 

ekonomika (jakkoli pokřivená dotace-

mi a tzv. regulacemi), si vynutí pokles 

výroby mléka na rovnovážnou úroveň. My 

(hlavně zemědělské organizace) si pořád 

myslíme, že všichni producenti mléka 

mají nárok na existenci a díky subvencím 

všeho druhu na rozumnou ekonomiku 

výroby mléka. Tak to ale není. Jen ti 

nejlepší musí vyrábět mléko, a ti ostatní 

musí dělat něco jiného. Tak jako je 

dolování uhlí v některých oblastech ne-

ekonomické a neudržitelné, máme moc 

mléka a trh ho spotřebuje méně. 

V tomto smyslu je třeba produkci mléka 

omezit, nedokážeme-li získat nový trh 

na úkor našich konkurentů.

Když  hovoříme o subvencích chova-

telům, dostáváme se do podivné 

diskuze, kam vede například  podpora 

dobytčích jednotek, platby na plochu 

apod. Jsou to typické příklady chybné 

alokace zdrojů, způsobené „regulací“ 

a podporou živočišné výroby, jakkoli 

dobře myšlenou. Úkolem zemědělství je 

kromě ekologických aspektů produkovat 

zdroje pro výrobu potravin pro populaci, 

nikoli zajistit fi nanční zdroje současným 

zaměstnancům.

 

Nelze-li tedy mléko a výrobky z něho 

prodat na trhu, je třeba omezit produkci.

Někteří kolegové ukazují na obchod: 

obchodní řetězce preferují německé 

mléčné potraviny. Argumentují výší 

marží a nacionalismem obchodníků. To 

ovšem nevysvětluje preferenci také pol-

ských potravin. Není to tak. Máte-li celo-

evropského dodavatele, jistě ho využijete 

i v České republice. Ale jak mi kdysi říkal 

ředitel Carrefouru, preferujeme kvalitní 

výrobky za dobré ceny. Byli bychom sami 

proti sobě, kdybychom uvažovali jinak, 

říkal. Já považuji za paranoidní úvahu, 

že někde je nějaký utajený úřad, který 

všichni poslouchají, a ten nařizuje, 

co a odkud mají obchodníci nakupovat.

Podstatné je, že obchod nabízí to, co 

chtějí zákazníci. Nechme to tedy na nich, 

a nabídněme jim lepší než německé 

a polské - ostatně stále dovozové 

zboží kritizujeme, že je nekvalitní. Četl 

jsem i názor, že spotřebitelé jsou sami 

proti sobě, když tak nakupují. Co si ale 

zákazník - spotřebitel koupí, je jeho 

svobodné rozhodnutí. Omezení dovozu, 

soběstačnost, otevírací doba obchodů 

apod. jsou aspekty, s nimiž máme z 

minulosti bohaté zkušenosti. Někteří 

by rádi určovali marže obchodu. Na to 

říkám, aby se starali o své marže, pro-

tože obchod dobře ví, jaká cena je ještě 

pro zákazníka únosná. A nesrovnávejme 

cenu kvalitního čerstvého másla tuzem-

ské výroby a dovozového skladovaného 

másla kdo ví odkud v akci.

Spotřeba mléka a mléčných potravin 

se bude zvyšovat. U nás i ve světě, pře-

devším v rozvojovém světě. Vyrábějme 

z kvalitních surovin kvalitní potraviny. Na 

to obchod slyší, když na to budou slyšet 

i zákazníci. Ano, cena je důležitá, ale pro 

stále bohatnoucí populaci musí obchod 

nabízet také kvalitu. Z mnoha analýz 

a hlavně praxe vyplývá, že problémem 

českého zemědělství je mimo jiné 

vysoká závislost na dotacích. Jestliže je 

zemědělský podnik závislý na produk-

ci, kterou bez masivních dotací nelze 

dělat, je při stálých změnách prostředí, 

způsobených národní bankou, změnami 

legislativy, změnami daňových zákonů 

apod., ohrožen a bude to mít stále těžší. 

Budoucnost má zemědělský podnik, 

který má rozumnou diverzifi kovanou 

produkci. Například produkci mléka 

a bioplynu, nebo i jinou přidruženou 

výrobu (pamatujete ještě... ?). Tím omezí 

potíže s volatilitou cen a nebude muset 

blokovat dálnice.

Proto diverzifi kovat produkci. K tomu 

lze dodat, že i omezený a omezovaný 

trh už tady udělal své, koncentrovala 

se výroba mléka a optimalizovala 

velikosti mléčné farmy. Také v počtu 

a velikosti mlékáren udělal své. 

I v dojivosti a počtu dojnic. Je demagogie 

upozorňovat na pokles počtu krav 

a neuvádět to do souvislosti s produkcí 

mléka, z pozitivního vývoje tak dělat 

negativní. Velké zemědělské podniky 

by se měly věnovat i jiné činnosti než 

zemědělské výrobě. Nemyslím však, že 

orientace produkce mléka na horské 

oblasti je řešením. Takové řešení by vy-

žadovalo státní zásah a ten by, jako vždy, 

vedl k dalším nežádoucím dopadům, 

které bychom museli řešit dalšími 

zásahy, tak to je vždy. Tohle řešení je 

vidím jako vhodné například pro Švý-

carsko. Obávám se, že jakkoli smyslu-

plná snaha přesunout výrobu mléka do 

jiných oblastí, než kde je v současnosti, 

státním zásahem bude neúspěšná 

a v důsledcích škodlivá.

Zároveň se nelze současně snažit 

omezovat import potravin a deklarovat, 

že export českých potravin je jednou 

z našich priorit. Vidíme v médiích 

různé názory: stojí nám vlastní zdraví 

za ušetření pár korun, když kupujeme 

zahraniční potraviny, na trhu jsou zdraví 

nebezpečné potraviny z importu, co na 

to Státní zemědělská a potravinářská in-

spekce? Rozdílná kvalita potravin v EU? 

Výsledky nejsou jednoznačné, či marže 

se snaží přizpůsobit poptávce. Je snad 

řešením orientace na bio-produkci? 

Dokud zákazník kromě vyšší ceny ne-

dostane něco navíc - něco skutečného, 

nejen pocit, že dělá s nákupem drahých 

biopotravin něco správně, nebude hrát 

výroba biopotravin podstatnou roli.

Celkově o situaci ve výrobě a zpracování 

mléka si myslím, že mlékařství je 

perspektivní a přes všechny problémy 

ziskový obor zemědělské a potravinář-

ské výroby. Růst odvětví mléka přispívá 

v EU k podnikání a zaměstnanosti a má 

pozitivní dopad na celkovou ekonomiku. 

Přispívá ke globální bezpečnosti po-

travin. Se současnou výrobou mléka mů-

žeme hovořit o rozumné úrovni produkce 

a její úrovni, ať už z jakéhokoli aspektu, a 

perspektivách v České republice. 

I když nás EU před léty řadila do zemí 

s nepříliš perspektivním rozvojem výroby 

mléka, ale od té doby výrazně vzrostla 

produkce a to se týká i let, kdy se platilo 

za 1 l mléka přes 10 Kč. Ceny mléka se 

zase zvednou, tak nehledejme nepřítele 

jenom v obchodě, u spotřebitelů či v EU, 

je to i na nás.

Oldřich Obermaier

MNOZÍ MOJI KOLEGOVÉ A DODAVATELÉ MLÉKA JSOU ZNEPOKOJENI SOUČASNOU NÍZKOU CENOU MLÉKA. SOUHLASÍM S NIMI, 
ŽE PŘI SOUČASNÉ CENĚ JE ZNEPOKOJENÍ NA MÍSTĚ. DO BUDOUCNA SE ALE DÍVÁM S OPTIMISMEM. VYCHÁZÍM Z NĚKOLIKA 
ÚVAH, KTERÉ OVĚŘIL ŽIVOT.
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JEDNÁNÍ V4 OPĚT UKÁZALO, ŽE NERADOSTNÝ STAV ZEMĚDĚLSTVÍ JE 
ZÁLEŽITOSTÍ CELÉHO STŘEDO A VÝCHODOEVROPSKÉHO REGIONU, 

ZEMĚ VŠAK PŘISTUPUJÍ TROCHU ODLIŠNĚ K ŘEŠENÍ SITUACE.

AGRÁRNÍ KOMORY V-4 OPAKOVANĚ VYZÝVAJÍ EVROPSKOU 
KOMISI A NÁRODNÍ VLÁDY K ŘEŠENÍ KRIZE V SEKTORU

Jak úvodem řekl Miroslav Toman, prezi-

dent Agrární komory: „Zejména situace 

chovatelů prasat a dojeného skotu je 

extrémně složitá a nevykazuje téměř 

žádné známky zlepšení. Mírné oživení 

cen vepřového může být pouze do-

časným jevem, přičemž cena vepřového 

je stále v současné době v porovnání 

s loňským rokem nižší. K tomu přistupují 

i problémy v mnoha dalších komoditách 

a krize v sektoru je tak jedna z nej-

větších za poslední období.“

K oživení cen mléka pravděpodobně 

nedojde ani v následující části letošního 

roku především z důvodu skokové-

ho meziročního navýšení produkce 

především v zemích EU 15. Nadvýroba 

v těchto zemích společně se ztrátou 

ruského trhu a ochladnutím čínské 

poptávky způsobily masivní přiliv 

mléčných produktů do střední a východní 

Evropy, což dále přispělo k poklesu cen 

v zemích Visegradské čtyřky. Podle 

vyjádření delegací tak způsobuje masivní 

tlak dovozů další omezování 

produkce místních chovatelů.  

S politováním bylo konstatováno, že 

Evropská komise dosud nebyla schopna 

adekvátně reagovat a nechává pře-

devším své nové trhy likvidovat přímými 

i nepřímými tlaky a dochází tak k naru-

šení principu a pravidel jednotné země-

dělské politiky. Například Balasz Györffy, 

prezident Maďarské agrární komory je 

přesvědčen, že: „Současná krize byla 

způsobena rozhodnutími souvisejícími 

s otázkami mezinárodní politiky a musí 

se tak vyřešit především na unijní úrovni, 

jinak Společná zemědělská politika, 

jinak přestává být společnou.“ 

A jak dále doplnil: „V současnosti 

přijímaná národní řešení jednotlivých 

členských států směřují k tomu, že se 

řešení krize zvrhne v souboj národních 

rozpočtů a obchodních překážek.“ 

Prezidenti komor ve svých vystoupeních 

také upozornili, že situace zemědělců 

a zpracovatelů je v těchto zemích horší 

také díky nekalým praktikám maloob-

chodu. Obchodní řetězce zneužívají své 

významné tržní síly ve vyjednávání 

s dodavateli, negativně nastavují 

obchodní přirážky na domácí produkty, 

tlačí cenu směrem dolů a nutí dodava-

tele, aby pokrývali další náklady např. 

na propagační akce či neprodané zboží. 

Obchodní řetězce také preferují zboží 

ze zemí, ve kterých má sídlo jejich 

mateřská společnost, čímž přispívají ke 

zvyšování dovozů potravin s vyšší při-

danou hodnotou, což dále snižuje podílu 

domácího produkce. Delegace přivítaly 

společné prohlášení premiérů V-4 ze 

středečního jednání v Praze, kteří mimo 

jiné zmínili také potřebu řešit nadále 

neúnosnou situaci v zemědělství 

a podporují jejich úsilí. 

I v návaznosti na tuto podporu agrární 

komory V-4 ve společném komuniké 

vyzývají Evropskou komisi, aby reagovala 

v následujících krocích:

1) Připravit další záchranný balíček ve výši 

jedné miliardy euro, který by směřoval 

v co nejkratší době s preferencí výplat 

pro státy s největším poklesem ceny. 

Peníze určené pro výplatu balíčku by 

neměly pocházet ze zdrojů SZP.  

2) Podniknout opatření ke zrušení 

ruského embarga a znovuotevření 

ruského trhu pro zemědělské produk-

ty z Evropské unie a zároveň hledat 

nová odbytiště. 

3) Přehodnotit referenční prahy a zvýšit 

intervenční ceny o 10 % pro sušené 

odstředěné mléko a 25 % pro máslo.

4) Zvýšit limit pro obálku určenou pro 

citlivé komodity na alespoň 20 % 

prvního pilíře SZP.  

5) Prosazovat a podporovat vývoz za po-

moci exportních refundací pro sektor 

mléka a vepřového masa a využít 

exportních úvěrů k tomu, aby se 

z unijního trhu odstranila nadprodukce. 

6) Umožnit členským státům využít 

v rámci rozvojové humanitární pomoci 

uplatnění potravin. 

7) Připravit společný silný rámec pro boj 

s nekalými obchodními praktikami.   

Mezi dalšími tématy byl projednán vývoj 

cen komodit, průběh vegetačního vývoje 

hlavních i speciálních plodin, negativní 

dopady extrémních vlivů počasí jako byly 

zimní holomrazy a jarní vlna mrazů, či 

krupobití, které tak způsobují výkyvy 

v množství i v kvalitě. Otevřena byla také 

záležitost hospodaření s vodou a plateb 

za její odběr. Delegace se také vzájemně 

seznámily s harmonogramy výplat 

podpor, kde značné provozní problémy 

zemědělcům způsobuje jejich zpoždění. 

S tím souvisí i společná a opakovaná 

výzva ke zjednodušení a snížení adminis-

trativní zátěže zemědělců. Zmíněna byla 

také možnost společné expozice 

a propagace na velkých mezinárodních 

evropských výstavách. 

Jiří Felčárek

V ŽIDLOCHOVICÍCH NA JIŽNÍ MORAVĚ SE VE DNECH 9. - 10. ČERVNA 2016 KONALO JEDNÁNÍ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ V-4, 
TEDY MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY, SLOVENSKÉ POLNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY, NÁRODNÍ RADY 
AGRÁRNÍCH KOMOR POLSKA A AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. HLAVNÍM BODEM JEDNÁNÍ BYLA DISKUZE K TÍŽIVÉ 
SITUACI NA TRZÍCH SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI. 

Foto: Jiří Pondělíček
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ZTRÁTA CHOVATELŮ DOJNÉHO SKOTU 
ZA LETOŠNÍ ROK BUDE VÍCE 
NEŽ 5 MILIARD KORUN

Úvodem pokládám za seriózní ocenit 

upřímnou snahu našeho ministerstva 

a Státního zemědělského a intervenční-

ho fondu (dále jen SZIF) situaci v živo-

čišné výrobě řešit a chovatelům pomoci. 

Osobně si řady lidí, kteří tuto pomoc 

tvoří, vážím a fandím jim. Mediální 

smršť o miliardách si ale zaslouží 

pro veřejnost, tj. daňového poplatníka, 

trochu vysvětlení, aby nenastal 

dojem, že je chovatel ten příživník 

s nastavenou dlaní. 

Čteme o slibech, o vzdálených miliar-

dách pomoci i o tom, že zemědělci 

nebudou platit žádné daně. Pokládám 

si za povinnost i vůči chovatelům uvést, 

jaká je provozní nemediální faktická 

skutečnost. Ministerstvo konstatuje, 

že letos vyčlení až 4 miliardy korun na 

pomoc chovatelům dojného skotu a pra-

sat. Pokud se nestane cenový zázrak, ve 

skutečnosti dojde u chovatelů dojného 

skotu k propadu více než 5 miliard Kč. 

MZe uvádí jednu podstatnou informaci, 

že v první polovině letošního roku bylo 

vyplaceno 604 miliónů Kč, část je určena 

chovatelům prasat. Za chovatele skotu 

k tomu musím bohužel dodat, že náš 

propad za první pololetí bude více než 

dvě miliardy korun. Fyzicky jsme ale

obdrželi pomoc ani ne třetinovou a to 

je o té „rychlosti“.  Ministerstvo dále uvá-

dí, že poskytne chovatelům o 4 miliardy 

Kč více prostředků než v minulém roce. 

V tom je další háček. Podpory za rok 2015 

jsou sice nastaveny vstřícněji, ale řadu z 

nich chovatelé nyní v druhé polovině roku 

2016 ještě neviděli. Pokud ještě vytvořili 

za minulý rok zisk, tak tyto dotace „na 

papíře“ ale zdanili. To je opravdu unikát-

ní situace a selský rozum, nepracující 

v podvojném účetnictví, to nebere. Takže 

je bezva, že se bavíme o tom, že bychom 

nedanili některé podpory do živočisné 

výroby, ale skutečnost je taková, že zatím 

některé daníme dříve, než je uvidíme. 

Navrhuji kromě slibů dalších peněz na 

vzdálenější období více používat v sou-

časné situaci zálohy na podpory. Když už 

se software zasekne na SZIF, tak ať tím 

nezasekne v této tíživé situaci i nějakého 

toho chovatele. Oproti sousedním zemím 

jich už tak moc zase nezbývá. 

Vratka spotřební daně z PHM spotře-

bovaných v živočišné výrobě uplatněné 

zpětně od začátku letošního roku je 

rozhodně vítaná pomoc. Doufám jen 

v jednoduchost normativů a v to, aby 

v případě, že se jednání bude ještě 

chvilku protahovat, mohli zpětně žádat 

i ti chovatelé, kteří už budou v době 

ukončení jednání bez skotu. 

Za slíbené kompenzace škod způso-

bené suchem v minulém roce je potře-

ba opět ocenit MZe a to za předpokladu, 

že odškodněni budou všichni postižení 

zemědělci. Škody suchem v minulém 

roce byly ve skutečnosti rozhodně 

vyšší než navrhovaných 1,1 miliardy. 

Snad bude stačit poslední navýšení 

prostředků od MZe, aby byla většina 

poškození sanována. V tomto případě 

bych se přimlouval za urychlení výplaty 

těchto peněz alespoň na září 2016 nebo 

alespoň výplaty formou záloh. Přeci 

jenom je třeba zdůraznit, že řešíme 

škody, které vznikly v první polovině 

minulého roku. Počasí je nevyzpyta-

telné a nebylo by šťastné, abychom 

toto řešili se škodami po případných 

povodních apod. A malá technická 

poznámka k této podpoře, celá částka 

rozhodně nejde započítávat jako pomoc 

pro chovatele dojného skotu a prasat. 

Odškodnění jsou i jiní pěstitelé 

a chovatelé. 

Chovatelé dojnic opravdu letos mohou 

žádat o národní dotační podpory, tzv. 

19. A a 20. A, ale většinově ještě neobdr-

želi pomoc na welfare z květnové žádosti 

roku 2015. Řada z nich se neodvážila 

pro složité podmínky vůbec do tohoto 

programu vstoupit. Proto si ukládám 

a červeně podtrhuji optimismus 

v dopise MZe chovatelům, kde uvádí, 

že prostředky ve výši 850 miliónů korun 

obdrží do konce tohoto roku (na konci 

dopisu je uveden rok 2016). Bude zají-

mavé sledovat, v jakém termínu a jakou 

částku skutečně chovatelé obdrží. Fandím 

upřímně, jak jen chovatel 600 dojných 

krav může, aby toto MZe a SZIF dodržel.

Dále se podařilo MZe vyjednat v rámci 

možnosti úspěšně další prostředky z EU 

v rámci připravovaného druhého balíčku. 

AK ČR sice požádala, aby tento balíček 

byl minimálně dvojnásobně velký než 

byl ten první, protože ztráty v živočišné 

výrobě jsou letos zejména u mléka také 

výrazně vyšší než v minulém roce. Navíc 

embargové hrátky s Ruskem ve spojení 

s ukončením mléčných kvót je vyloženě 

kombinace namíchaná v Bruselu. Výše 

balíčku signalizuje zemím EU, jak Brusel 

nese odpovědnost za svá rozhodnutí a jak 

je předává na bedra jednotlivých států. 

V době Brexitu bych očekával trochu jiné 

přístupy, ale někteří jsou asi nena-

ZTRÁTA CHOVATELŮ DOJNÉHO SKOTU ZA LETOŠNÍ ROK BUDE VÍCE NEŽ 5 MILIARD KORUN. JE DŮLEŽITÉ, ABY SLIBOVANÁ 
POMOC Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PŘIŠLA CO NEJDŘÍVE. S OHLEDEM NA TÍŽIVOU SITUACI V ODVĚTVÍ ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY, ZEJMÉNA V SEKTORECH DOJNÉHO SKOTU A PRASAT, CHCI REAGOVAT NA POSLEDNÍ VYJÁDŘENÍ MZE V MÉDIÍCH. 

Foto: shutterstock.com

Partner AK ČR pro propagaci mléka
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pravitelní. Já jen doufám, že tato druhá 

bruselská obálka k nám v době vyspě-

lých technologií, dovolených a prázdnin 

doputuje podstatně rychleji než ta první, 

kdy to trvalo téměř půl roku. V současné 

situaci předpokládám selským rozumem, 

že mechanismus je z minulého režimu 

balíčku nastaven a nikdo z nechovatelů, 

kteří tvrdí, jak chápe tíživou situaci chova-

telů, si jej netroufne brzdit. V tom případě 

bych při znalosti rychlostí mezibankovního 

styku očekával takovou rychlou pomoc do 

konce letošních žní v případě, kdyby se 

žně protáhly, pak i o trochu dřív. Stejně tak 

jako úředníci uděláme pro vyplacení fi nan-

cí maximum a vzdáme se odvolání třeba 

předem. Abychom to tím náhodou

o půl roku zase nezbrzdili.  Co se týče 

připravovaných daňových úlev, je to 

rozhodně chvályhodné opatření. Je však 

třeba opravdu zrychlit tento typ podpor, 

aby se tyto chystané daňové úlevy 

ještě týkaly i chovatelů dojnic a prasat. 

Domnívám se, že nutně potřebujeme 

k tomuto i k dalším opatřením znát 

kompletní přehled veškerých podpor 

i různě skrytých v těch zemích, které 

začínají převažovat u výrobků na cizích 

pultech prodejců, kteří v naší zemi 

nabízejí potraviny.

Na závěr chci znovu zdůraznit, že svými 

připomínkami vůbec nezlehčuji složitou 

a náročnou práci úředníků MZe a SZIF. 

Uvědomuji si a vidím, jak se většinou 

vstřícně a upřímně snaží zemědělcům 

pomoci. Celkově však, jestli chceme 

opravdu chovatelům pomoci, je potřeba 

termíny uvedené v dopise MZe chovate-

lům zkrátit. Neumím si totiž představit, 

že dodavatele nafty odkáži, ať sleduje 

projednávání v Parlamentu a část nafty, že 

mu zpětně uhradím koncem roku. Stejně 

si neumím představit, že pracovníky 

v živočišné výrobě odkážeme se značnou 

částí jejich mzdy na bohaté Vánoce 

koncem roku, kam až je zatím směřována 

většina slibované státní pomoci. 

Je mi zřejmé, že vliv mediálních slibů je 

důležitý, ale je také důležité vedle nich 

postavit skutečnost, že za první pololetí 

je jen u chovatelů dojného skotu propad 

více než 2 miliardy korun a pomoc, 

kterou obdrželi, fakticky byla ani ne 604 

milionů. Současnou situaci, tj. politické 

embargo spojené s ukončením kvót, 

chovatelé nezavinili, a pokud současné 

podmínky nepřežijí, pak to zásadně 

ovlivní nejen zaměstnanost na venkově 

a naši potravinovou soběstačnost, ale 

i naši krajinu. Doufám a věřím, že MZe 

sliby dodrží. A pokládám za nezbytné 

v zájmu přežití co největšího počtu 

našich zbývajících chovatelů urychlit 

realizaci navržené pomoci. 

Ing. Leoš Říha, 

viceprezident AK ČR a předseda RAK PA

Foto: shutterstock.com

Miloš Zeman, prezident České republiky přijal v rámci své krajské návštěvy také pozvání na besedu se zemědělci Kraje Vysočina, které se uskutečnila dne 1. července 2016 

v ZD Nová Ves u Nového Města na Moravě, kde si prohlédl kravín, teletník a zemědělskou techniku. V rámci diskuze se zástupci AK ČR a dalšími zemědělci se pak věnoval 

aktuálním otázkám a výzvám agrárního a potravinářského sektoru s cílem posílit jejich nelehké pozice. Foto archiv Kraje Vysočina
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BIOMLÉKO – ALTERNATIVA 
V DOBĚ MLÉČNÉ KRIZE?

I přesto, že za posledních patnáct let 

ubyla v České republice celá třetina 

dojnic, produkce mléka se zvýšila 

o zhruba 10 %. Může za to dojivost, která 

se zlepšila v průměru o více než 50 %

(5 255 litrů v roce 2000 na dnešních 

téměř 8 000 litrů). V produkci mléka 

dnes dosahujeme dlouhodobě 130 % 

míry soběstačnosti a v užitkovosti se řa-

díme do první desítky zemí v rámci EU. 

Razantní změnou prošla i konzumace. 

Mléka a mléčných výrobků v hodnotě 

mléka u nás ročně spotřebujeme okolo 

2 200 mil. litrů. Ještě v padesátých 

letech 20. století tvořilo spotřebu ze 

sedmdesáti procent konzumní mléko, 

dnes je to pouhá čtvrtina. Od té doby se 

naopak devětkrát zvýšila spotřeba sýrů, 

třikrát více dnes jíme tvarohů a ostatních 

mléčných výrobků. Cena litru mléka od-

povídá jedné 1,5 l PET láhvi perlivé vody. 

V roce 2015 vykoupily mlékárny 

2 435 mil. l mléka, z toho 7 % mléka 

pokračovalo ihned dále ke zpracování 

do zahraniční. Celkově bylo do zahraničí 

vyvezeno 1 159 mil. l (v přepočtu na 

ekvivalent mléka) mléka a mléčných 

výrobků v hodnotě 17,1 mld. Kč. Objem 

vývozu vzrostl za posledních patnáctde-

set let o více než 70 % (670 mil. l v roce 

2000). Nejvíce zboží míří do Německa 

(31 %), Slovenska (21 %), Itálie (13 %) 

a Polska (7 %).

Výrazně se mění i struktura exportu. 

Mléčná surovina tvoří dnes více než 

polovinu jeho celkového objemu, před 

deseti lety to byla jen čtvrtina. V roce 

2015 bylo vyvezeno 620 mil. l mléka

v cisternách, což je pětina celkové 

produkce českého mléka. Jako zboží 

s nízkou přidanou hodnotou představuje 

mléko z celkové fi nanční hodnoty vývozu 

zhruba 30 %. Významným vývozním 

artiklem mlékárenského zboží jsou sýry 

a tvarohy (26% podíl na celkové fi nanční 

hodnotě vývozu). Česká republika 

patří spolu s Německem a Francií 

k největším vývozcům syrového mléka 

v rámci EU, jsme také jeho největším 

čistým vývozcem v Unii. Čeští výrobci 

tak přichází o zisk z vyšší přidané 

hodnoty, současně narůstá 

ekonomicky méně výhodný dovoz 

fi nálních výrobků. 

Zrychluje se tempo dovozu 
Od roku 2000 do roku 2015 vzrostl objem 

dovezených mléčných výrobků pěti-

násobně - na 953 mil. l (v přepočtu na 

ekvivalent mléka) a rapidně roste podíl 

dovozu na domácí spotřebě - z 9 % 

v roce 2000 na 43 % v roce 2015 (graf 1). 

U sýrů a tvarohů dosahuje dovoz na 

celkové spotřebě 66 %, u másla 37 %, 

u jogurtů okolo 20 %. Hodnota dovozu 

dosáhla v roce 2015 hodnoty 12,6 mld. 

Kč, nejčastěji dovážíme mléčné výrobky 

z Německa 40 %, Polska 26 % 

a Slovenska 13 %. 

Může být bio východiskem? 
Trh s biomlékem vykazuje v současné 

době v celé Evropě vyšší stabilitu než 

s konvenčním, nicméně je nutné upo-

zornit na některá specifi ka. Mezi ně patří 

stále nízká poptávka po biopotravinách 

na domácím trhu (spotřebitelé u nás 

neznají důvod, proč lokální bio kupovat) 

a vysoký patriotismus okolních států. 

Představa, že si Rakušan či Němec 

koupí biosýr z Česka, je bohužel realitě 

hodně vzdálená. I přesto, že poptávka 

po biopotravinách tam stále výrazně 

převyšuje nabídku. Ve prospěch exportu 

syrového mléka naopak hovoří jeho nižší 

cena a kvalita, která má dobré renomé. 

Trh s biomlékem některými parametry 

připomíná trh s masným dobytkem. I zde 

vývoz kvalitní suroviny zatím stabilizuje 

ekonomiku ekologických podniků. 

ČESKÝ TRH S MLÉKEM JE ZCELA PROVÁZANÝ S CELOSVĚTOVÝM. TLAK KONKURENČNÍCH DOVOZŮ MLÉKÁRENSKÝCH 
VÝROBKŮ A VYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENY ZA SYROVÉ MLÉKO V ZAHRANIČÍ NÁS STAVÍ DO POZICE SUROVINOVÉ ZÁKLADNY, BEZ 
BONUSŮ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZPRACOVANÝCH VÝROBKŮ. PŘESTOŽE TRH S BIOMLÉKEM KOPÍRUJE SITUACI KONVENČNÍCH 
MLÉKAŘŮ, VYKAZUJE DNES VYŠŠÍ STABILITU. MŮŽE BÝT PŘECHOD NA BIO ZÁCHRANOU Z KRIZOVÉ SITUACE? 

BIO MLÉČNÉ CHOVY 
V EU
Na prvních pozicích v počtu dojnic 

chovaných v EZ je Německo 

(přes 140 tis. kusů), Francie, Velká 

Británie a Rakousko. Nejvyšší podíl 

bio dojnic (18 %) má Rakousko. 

Následuje Švédsko, Lotyšsko 

a Dánsko, kde je certifi kována v EZ 

již každá desátá dojnice. Tyto země 

mají také nejvyšší podíl biomléka 

na celkové produkci (v rozmezí 

8 - 13 %). Z pohledu objemu mléka 

jsou nejvýznamnější bioproducenti 

v EU Velká Británie (800 mil. l), 

Německo (700 mil. l), Francie (555 

mil. l), Dánsko (487 mil. l) 

a Rakousko (444 mil. l).

Foto: Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO)
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Stoupá počet mléčných ekofarem
i užitkovost bio dojnic
Zhruba dvě procenta dojnic v České 

republice jsou chována v systému 

ekologického zemědělství. Přibližně 

7 400 kusů zajišťuje roční produkci 

30 mil. litrů biomléka, což je 1% podíl 

na celkové produkci mléka v ČR. 

Za posledních deset let se produkce 

biomléka zvýšila téměř trojnásobně 

(10 mil. litrů v roce 2004). Stoupá počet 

mléčných ekofarem a zvyšuje se 

užitkovost bio dojnic. Ta se v posledních 

letech pohybuje v rozmezí 4 600 až 5 600 

litrů na dojnici a rok, což je 65 % až 75 % 

užitkovosti v konvenci, což odpovídá také 

podílu v rámci EU. 

Výrazně menší ekologická stáda 
a dobrý welfare
Ekologický způsob chovu dojnic vyžaduje 

větší nároky na péči o zvířata a stáda 

jsou v porovnání s konvencí obvykle 

menší. U konvenčních chovů je 

nejvíce dojnic chováno v podnicích 

nad 200 kusů dojených krav (38 % 

v rozmezí 200 až 500 kusů, 34 % 

v rozmezí 500 až 1000 kusů a 11 % 

v chovech nad 1000 kusů). V EZ mají 

stáda 50 až 200 zvířat, jen výjimečně jsou 

nad 500 kusů. Konvenční dojnice dosahují 

v průměru okolo 2,5 laktací za život, 

v ekochovech je to zpravidla dvojnáso-

bek. Výjimkou nejsou chovy dosahující 

8 laktací. Vysoká brakace dojnic 

v intenzivních konvenčních chovech 

(poruchy plodnosti, metabolická 

onemocnění a poruchy pohybového 

aparátu) je důsledkem stresu z vysokého 

zatížení zvířat. Lepší životní podmínky 

krav v ekologických chovech se odráží 

i ve spotřebě léčiv. Podíl dojnic léčených 

antibiotiky na mastitidu vemene je ve 

srovnání s konvenčními chovy poloviční.

Uplatnění biomléka na trhu
Většina kravského biomléka (27 mil. 

litrů, 92 %) je dnes prodávána ke zpra-

cování do mlékáren, zbylých 8 % zůstává 

na farmách pro faremní zpracování 

a ke krmení telat. Část suroviny (2 mil. 

litrů) se vykupuje bez certifi kátu jako 

konvenční. Důvodem k tomu jsou zejmé-

na dlouhodobé smluvní vztahy či obava 

sedláků ze ztráty odbytové příležitosti. 

Zhruba 16 mil. litrů biomléka (60 % 

z celkového objemu) vykupují dnes 

tuzemské mlékárny, třetina suroviny 

nakoupené jako bio je však nakonec 

použita při výrobě konvenčních výrobků. 

Důvodem je nízký zájem Čechů 

o biopotraviny, i celkově složitější nároky 

na zpracování biosuroviny (malé objemy, 

oddělený provoz apod.). 

Pozice domácích mlékáren není snadná. 

Aby udržely své biododavatele, snaží se 

zachovat příplatek za biokvalitu i přesto, 

že na domácím trhu často nedokáží bio-

produkci uplatnit. Část kvalitní a dražší 

suroviny pak zpracovávají v konvenci. 

V roce 2013 bylo pro výrobu biopotravin 

využito jen 71 % vykoupené bio suroviny, 

v roce 2014 necelých 67 %. Pro rok 2015 

je odhadováno využití okolo 80 % 

v souvislosti s mírným nárůstem domácí 

poptávky a zejména snahou o efektivní 

zpracování dražší suroviny.

Příplatek za kvalitu BIO je nejčastěji 

poskytován jako fi xní příplatek k ceně 

konvenčního mléka. Někteří odběratelé 

zohledňují i další kvalitativní parametry 

jako např. tučnost, obsah bílkovin 

či dodané množství. Pokud jsou tyto 

kvalitativní a kvantitativní parametry 

smluvně nastaveny, platí zpravidla 

kromě příplatků i degresivita plateb 

v případě jejich nedodržení. Tzn., že 

výkupní cena biomléka v průběhu roku 

i meziročně odpovídá vývoji výkupní ceny 

konvenčního mléka navýšené o příplatek 

za biokvalitu. V roce 2014 se pohyboval 

ve výši 0,60 - 0,90 Kč/l (tj. 5 až 10% 

cenová prémie), v roce 2015 se již blížil 

1,50-2,00 Kč/l (až 30% cenová prémie) 

s ohledem na propad cen konvenčního 

mléka).

Klíčová role tradičních mlékáren 
a nárůst faremního zpracování
Pro oblast výroby mléka a mléčných 

výrobků bylo ke konci roku 2015 regis-

trováno celkem 70 subjektů z celkových 

543 registrovaných výrobců, z nichž 

zhruba 42 subjektů zpracovává kravské 

mléko. Z původních 8 zpracovatelů 

v roce 2007 se jejich počet zvýšil pětkrát, 

Počet dojnic - 368 tisíc kusů

Celková produkce mléka 

- 2 946 mil. litrů

Průměrná roční dojivost 
- 8 000 litrů (v roce 2000 to bylo 

   5 255 litrů)                      (data 2015)
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Vývoj produkce mléka v EZ a srovnání užitkovosti dojnic v EZ a celkem v ČR (2003-2014)

Zdroj: MZe – Komoditní karty MLÉKO a mlékárenské výrobky

Zdroj: ÚZEI (pro stavy EZ), ČSÚ (pro stavy celkem)

BIO MLÉČNÝM 
FARMÁM POMOHLO 
ODBYTOVÉ DRUŽSTVO
Ještě v roce 2011 končila v konvenci 

celá třetina bio mléka. Právě 

z důvodu nízké poptávky ze 

strany domácích mlékáren vznikla 

v roce 2012 odbytová organizace 

České biomléko, kterou pro 

potřeby svých členů založil 

PRO-BIO Svaz ekologických 

zemědělců. Zejména díky její 

činnosti byla už v roce 2014 

zhruba třetina vykoupeného 

biomléka v ČR vyvezena (přes 

9 miliónů litrů) a vývoz každoročně 

stoupá. Odbyt, který dnes zajišťuje 

zejména německá mlékárna Glä-

serne Molkerei, pomohl stabilizovat 

také výkupní ceny biomléka u nás.
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v posledních letech stoupá zejména 

počet faremních mlékáren. Těch bylo na 

konci roku 2015 registrováno 31 a větši-

na z nich prodává mléčné výrobky přímo 

z farmy (graf 3).

Z pohledu zpracovaného objemu 

biomléka mají však klíčovou roli 

tradiční mlékárny. Zpracování kravského 

biomléka a výrobu mléčných biopotravin 

má mimo 31 faremních zpracovatelů 

registrováno aktuálně 11 výrobců, 

z toho 8 mlékáren. Mezi mlékárny patří: 

Polabské mlékárny a.s., OLMA, a.s., 

Hollandia Karlovy Vary, a.s., Mlékárna 

Valašské Meziříčí, spol. s r.o., 

Ekomilk s.r.o., Mlékárna Polná spol. 

s r.o., Bohušovická mlékárna, a. s. 

a nově LACRUM Velké Meziříčí s.r.o. 

Poslední dvě mlékárny s biovýro-

bou doposud nezačaly. Mimo to jsou 

registrováni tři menší výrobci: Tavírna 

sýrů Salix s.r.o. vyrábějící bio sýr 3 

v 1, Popiková Zuzana - Dobré Ghí a 

společnost Aromatis, s.r.o. zajišťující 

výrobu syrovátkových biovýrobků pod 

vlastní značkou BIO Amálka, jež jsou 

distribuovány obchodní společností 

ASTROM export-import, spol. s r.o. 

Tato společnost obchoduje i s dalšími 

mléčnými biovýrobky pod touto značkou, 

které pro ni zpracovává ve službě 

Mlékárna Polná nebo Ekomilk.

Kvalitu mléka potvrzuje praxe 
i výzkumné studie
Výsledky aktuálních výzkumů dokládají 

průkazně vyšší nutriční jakost biomléka 

ve srovnání s konvenčním. Biomléko 

obsahuje o 50 % více prospěšných 

omega-3 mastných kyselin než kon-

venční produkce, o 40 % více konjugo-

vané kyseliny linolové (CLA) a má lehce 

vyšší koncentrace železa, vitaminu E 

a některých karotenoidů. Studie opa-

kovaně potvrzují, že skladba žádoucích 

tuků v biomléce úzce koreluje s venkovní 

pastvou a nižším množstvím koncent-

rovaných krmiv v krmných dávkách 

mléčných krav. Tomu je přisuzováno 

také výrazně méně jódu (o 74 %) v bio-

mléku v porovnání s konvenčním. 

Více o aktuálních výsledcích výzkumu na 

www.ctpez.cz nebo www.orgprints.org. 

Zpracovala Andrea Hrabalová a Kateřina 

Čapounová pro Českou technologickou 

platformu pro ekologické zemědělství

ROZDÍLY V EKOLOGICKÉM A KONVENČNÍM CHOVU 
MLÉČNÝCH KRAV
Kromě povinnosti zajistit přístup zvířatům na pastvu, příp. na otevřená 

prostranství (výběhy), je v EZ nutností volné ustájení. Vazné ustájení se povo-

luje jen na výjimku u malých farem do 50 kusů skotu, ale i zde platí, 

že minimálně 2x v týdnu mají zvířata volný pohyb. Intenzita chovu ve stájích 

musí zajišťovat pohodlí dojnic a předepsáno je min. 6 m2/ kus. Minimálně 

polovina podlahy ustájovacích prostor, kde se zvířata pohybují, musí být pevná 

(jen 50 % může být roštová). Aby se minimalizovalo udusání půdy, eroze nebo 

znečištění, je na pastvě omezen počet zvířat. Krmiva musí pocházet mi-

nimálně z 60 % z vlastní zemědělské produkce. Pokud to není možné, musí 

být nakoupena od jiných ekologických podnikatelů. Nejméně 50 % sušiny 

v denní krmné dávce musí pocházet z objemných krmiv. Krmné suroviny 

minerálního původu a doplňkové látky mohou být podávány jen ve formě, 

které jsou uvedeny v přílohách nařízení Komise (ES) č. 889/2008, nesmí 

být vyrobeny za pomocí chemických syntetických rozpouštědel. Rovněž se 

nesmí dojnicím krmit syntetické vitamíny, pouze výjimečně je možné zařadit 

do krmné dávky syntetické vitamíny A, D a E v případě, že podnikatel nebyl 

schopen pokrýt potřebu zvířat těmito vitamíny především vlastními objemný-

mi krmivy. Použitá krmiva nesmí být nikdy GMO nebo získána z GMO. 

K čištění a dezinfekci lze používat jen látky uvedené v příloze nařízení Komise 

(ES) č. 889/2008. Pokud se v zájmu zdraví zvířete rozhodne veterinární lékař 

použít chemicky syntetizovaná alopatická léčiva nebo antibiotika, platí, že 

ochranná lhůta od posledního podání takového léčiva a použití jeho biopro-

duktu k výrobě potravin je dvojnásobná oproti zákonné ochranné lhůtě. 

V případě, že dojnice byla v posledních dvanácti měsících léčena výše 

uvedenými léčivy více než 3x, může být produkt takového zvířete prodán 

s odkazem na ekologické zemědělství až po uplynutí doby přechodu: u mléka 

6 měsíců a u masa 12 měsíců.  Preventivně se nesmí podávat chemicky 

syntetizovaná alopatická léčiva nebo antibiotika, dále nesmí být prováděna 

synchronizace říje, či podávány látky pro stimulaci růstu nebo produkce.
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Podíl dojnic v EZ na jejich celkovém počtu v zemi (2014)

 Vývoj počtu registrovaných výrobců mléka a mléčných výrobků (2007-2015)

Vývoj počtu dojnic v EZ (2009 a 2014) a jejich podíl na celkovém počtu dojnic v zemi (2014)

Zdroj: MZe (REP)

Zdroj: Eurostat, zpracovala ČTPEZ

Foto: Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO)



17

ZPRAVODAJ

4 > 2016

KOMODITY

Národní dožínky
  9.15   Zahájení, přivítání,

S. Hemala 

  9.20   Hudební blok – pozvánka 
pro návštěvníky výstavy,
Květovanka

10.00   Slavnostní zahájení Národních 
dožínek,
prezident AK ČR a PK ČR 
Miroslav Toman a hosté zahájení, 
S. Hemala, Květovanka   

10.45   Uvedení hudebního bloku – představení Květovanky,
S. Hemala

10.50   Hudební blok, Květovanka

11.50   Soutěž pro návštěvníky,
časopis Zemědělec, uvádí S. Hemala

11.55   Hudební blok, Květovanka

12.55   Chvilka s harmonikou, T. Kohout, J. Pašava

13.15   Uvedení hudebního bloku – představení Doubravanky,
S. Hemala

13.20   Hudební blok, Doubravanka

13.50   Soutěž pro návštěvníky,
časopis Zemědělec, uvádí S. Hemala

13.55   Hudební blok, Doubravanka

14.25   Myslivecké okénko,
členové Českomoravské myslivecké jednoty, uvádí S. Hemala

14.35   Hudební blok, Doubravanka

15.35   Soutěž pro návštěvníky,
časopis Zemědělec, uvádí S. Hemala

15.40   Hudební blok, Doubravanka

16.40   Rozloučení, S. Hemala

16.45   Hudební blok, Doubravanka    

mediální partner:

Národní dožínkyNárodní dožínky

S. Hemala

Doubravanka

Květovanka

Pivovarská zahrada 27. srpna 2016, 9.15–17.00 hod.



ZPRAVODAJ

4 > 201618

KOMODITY

SOUTĚŽ PRO BÍLÉ PLUS

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
Celkem se soutěže zúčastnilo 38 tříd 

z celé republiky. Do užšího fi nále jich po-

stoupilo posléze celkem pět, z nichž byla 

následně vybrána tři nejlepší díla. Na 

prvním místě se umístila 3. A z Městské-

ho gymnázia a Základní školy v Jirkově. 

Tato třída získala hlavní odměnu, kterou 

byl výlet na farmu Dvůr Seletice na 

Nymbursku, drobný příspěvek na učební 

pomůcky a upomínkové předměty.  

Druhé místo obsadila 3. A ze ZŠ U Lesa, 

Karviná – Ráj a třetí pak byla 4. A ZŠ 

a MŠ J. A. Komenského, z Nového Straše-

cí, které byly také odměněny drobnými 

dary a předměty. Na přiložených fotkách 

máte možnost vidět samotné vítězné dílo 

a žáky 3. A MGaZŠ v Jirkově, tak ty samé 

děti při poutavé a zajímavé prohlídce far-

my, která se uskutečnila dne 14. června 

tohoto roku. Z bezprostředních ohlasů 

bylo zřejmé, že děti si dokázaly tento 

atraktivní a netradiční výlet mezi krávy, 

koně, ovce, či prasata užít a získat mnohé 

zážitky z dnes již odcizeného prostředí 

chovů hospodářských zvířat.

Projekt Agrární komory ČR Bílé plus 

realizovaný v letech 2014-2016 je 

pokračováním předchozího programu 

z období 2011-2013. Jejich cílem bylo 

a je podpořit pozitivní vnímání a spo-

třebu mléka a mléčných výrobků v České 

republice a nově také na Slovensku. 

Projekt Bílé plus je podporován 

z prostředků Evropské unie a České 

republiky. Financování je rozděleno v 

poměru 50 % EU, 30 % ČR a 20 % 

z vlastních prostředků AK ČR. 

Více informací na www.bileplus.eu 

Jiří Felčárek, Agrární komora ČR

A JAK TO VIDĚLY DĚTI?
Žáci 3.A ze Základní školy na 

Krušnohorské ulici v Jirkově se zú-

častnili celostátní soutěže Bílé plus 

– vysněná mléčná farma, vyhlášené 

Agrární komorou České republiky, 

jejímž mediálním partnerem byl 

Týdeník Školství. Úkolem bylo vyrobit 

jakýkoliv výtvor z obalů od mléka 

a mléčných výrobků, který by mohl 

být vystaven v pomyslné ,,Mléčné gale-

rii“,. Dílo mělo být plastické 

a mělo představovat nějaký motiv, 

který souvisí s mlékem.

…Nemuseli jsme ani dlouho 

přemýšlet nad naším dílkem z obalů, 

jednoznačným symbolem pro nás byla 

kráva, příznačně nazvaná Bláža – 

„naše kráva Bláža, co dobré mléko 

dává“. Při její výrobě jsme se dost 

nasmáli a někteří z nás si nesli 

domů památku v podobě barevných 

skvrn ze závěrečného natírání. 

Myslím, že to ale ve fi nále nikomu moc 

nevadilo, zvláště když jsme se dozvěděli, 

že se náš výrobek natolik líbil 

a získal tím první cenu – výlet na 

mléčnou farmu do Seletic a podporu 

na nákup pomůcek na nový školní rok. 

Radost byla nesmírná.

Cesta do Seletic byla sice dlouhá, ale 

to co jsme tam zažili, stálo opravdu za 

to! Po příjezdu nás čekalo občerstvení 

v podobě obložených talířů s masnými 

výrobky, nepřeberné množství sýrů, od 

přírodního, obaleného v chilli či pepři, 

po uzený a také ochutnávka jogurtu 

s kousky ovoce. Nutno dodat, že jako 

první ,,zmizel“ talíř se šunkou. Už jsme 

se ale netrpělivě těšili na samotnou 

prohlídku celé farmy. 

Průvodkyně Ing. Zuzana Ratajská nás 

velmi poutavým vyprávěním provedla po 

všech prostorách seletického dvora 

a svým erudovaným projevem nás 

zaujala natolik, že jsme ani nedutali. 

Neuvěřitelný zážitek u krmení krav, ovcí, 

prasat či čerstvě narozených mláďat 

nebo na vlastní kůži si osahání šrotu, 

krásných koní…Nakoukli jsme i do 

minimlékárny, kde vyrábějí sýry a jogurty 

z vlastní produkce. Mají úplně jinou chuť, 

než si můžeme koupit v obchodních 

řetězcích, velkým překvapením pro nás 

byla jejich ruční výroba.

Po prohlídce jsme dostali ještě oběd 

v podobě domácích maxiklobás a vý-

borný čerstvý chléb, opravdu kulinářský 

zážitek. Majitelka farmy Vlaďka Pešková 

každému na rozloučenou připravila 

balíček s jogurty a sýrem. Prožili jsme 

překrásné odpoledne a domů jsme si 

odváželi spoustu nádherných zážitků. 

Děkujeme!

    

Žáci 3.A a Mgr. Dana Holá

V RÁMCI PROJEKTU AGRÁRNÍ KOMORY ČR NA PROPAGACI MLÉKA POD NÁZVEM BÍLÉ PLUS SE V KVĚTNU USKUTEČNILA 
SOUTĚŽ O VÝLET NA FARMU DO DVORA SELETICE A O DALŠÍ MOTIVAČNÍ CENY. MEDIÁLNÍM PARTNEREM TÉTO AKCE BYL 
TÝDENÍK ŠKOLSTVÍ, KTERÝ UVEŘEJNIL VÝZVU PRO ŽÁKY 3. - 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. JEJICH ÚKOLEM BYLO 
SPOLEČNĚ VYROBIT JAKÉKOLIV PLASTICKÉ DÍLO LIBOVOLNĚ PROVÁZANÉ NA  TÉMATIKU MLÉKA, KTERÉ BY BYLO MOŽNÉ 
UMÍSTIT V IMAGINÁRNÍ „MLÉČNÉ GALERII“. ABY BYLO VŠECHNO AUTENTICKÉ A VYUŽÍVAJÍCÍ ZADANOU TÉMATIKU MLÉKA, 
BYLO TŘEBA VYTVOŘIT DÍLO PRÁVĚ Z OBALŮ OD MLÉKA ČI MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. VÝSLEDNÝ SPOLEČNÝ TŘÍDNÍ VÝTVOR BYL 
NAFOCEN A ZASLÁN POROTĚ K VYHODNOCENÍ. 

Foto: archiv Bílé plus
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Největší pojišťovací makléř 
v České republice

VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

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

Partner 
Agrární 

komory ČR

Proč s RENOMIA AGRO
�    Nejlepší ceny i podmínky
�    Garance kvality
�    Široký rozsah pojistného krytí
�    Rychlé řešení škod

Pojišťujeme
�    Zemědělská rizika
�    Majetek a stroje
�    Odpovědnost a finanční škody
�    Zaměstnance
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

STRATEGIE – MÝTY A SKUTEČNOSTI

V současné době jde o novou éru 

v ekonomickém vývoji, životě podniků 

a postupech, kdy musí jít o permanentní 

snahu zajišťovat znalostní náskok v or-

ganizaci, před křivkou změn ve vnějším 

prostředí. To však mohou zajistit jen lidé, 

kteří jsou ochotni a schopni.  Jde totiž 

o nejcennější kapitál organizace - rozho-

dující bohatství „vynalézat“ budoucnost, 

tedy motivovaní lidé, za kterýžto stav 

jsou vedoucí pracovníci odpovědni a tedy 

i odměňováni.  Rychlost a proměnlivý, 

často obtížně předvídatelný charakter 

současných změn, diskvalifi kují nástroje 

řízení, co se opíraly o linearitu procesů, 

bodový systém, jednoznačnost a jakousi 

predeterminaci. Můžeme vyslovit hypo-

tézu, že pro složitost věcí někdy dnes ani 

nevíme, o čem je řeč, začínají se totiž 

vytrácet i vyvažující mechanismy a to je 

již varovné. 

Znalostní náskok
Kolektivní moudrost se ztrácí, jakmi-

le neexistuje kritické myšlení, tedy 

nezávislé myšlení. Když všichni jednají 

pod vlivem jedné dominantní myšlenky, 

ovlivňují se navzájem a utvrzují si jen 

své přesvědčení. Moudrost se pak může 

někdy měnit i v hloupost. Je třeba též 

vědět, že historie je mimo jiné učitelka 

moudrosti, protože je plná stále se 

opakujících lidských chyb, přehmatů a 

omylů, samozřejmě dnes v jiných kuli-

sách. S tím vším souvisí i to, že máme 

dnes poradce na kde co, vlastně skoro 

na vše. Bohužel to je jeden z faktorů, co 

upírá jednotlivcům vlastní schopnost, 

např. analýzy, syntézy, vzdorování 

manipulacím, pochybovačnosti, zdravé-

mu selskému rozumu, tedy kritickému 

myšlení. Přitom úspěšnost fi rmy je 

založena na volbě vhodných strate-

gických a taktických kroků a schopnosti 

toto implementovat. Základní otázkou 

pak je, který postup je ten správný. Bez 

kritického myšlení dnes nelze dobře 

vybrat postup kvalitní a vhodný. Na 

otázku o vhodné strategii sice neexistuje 

jednoznačná a konkrétní odpověď, i když 

ji mnozí vrcholoví manažeři očekávají.  

Můžeme jen říci, že vhodnou stra-

tegií je taková, která odpovídá stavu a 

silám, které na fi rmu působí z vnějšího 

prostředí a současně využívá celý po-

tenciál fi rmy – viz vlastnosti týmu. Opět 

je tady jeden problém, protože často 

fi remní potenciál není schopen využít 

příležitostí, které mu vnější okolí nabízí 

nebo eliminovat nebezpečí, které z něho 

hrozí. To bez kritického myšlení nelze. 

Těch důvodů může být více, o tom někdy 

jindy. Základním elementem pracovního 

kolektivu je důvěra. Lídr má sílu 

k vytvoření kultury pozitivního myšlení, 

jako nikdo jiný. Podstatou vedení je 

totiž inspirovat ostatní, aby pracovali 

společně jako tým, což je například 

nadchnout je pro společný cíl atd. 

Vlastnosti týmu
Vedle výhod týmové spolupráce lze 

defi novat i vlastnosti dobrého týmu a zde 

máte mimo jiné i indikátory jeho kvality. 

Mezi vlastnosti dobrého týmu patří ná-

sledujících sedm faktorů. Členové týmu:

- přesně vědí, jak si tým stojí, toto oddě-

luje úspěšné týmy od méně úspěšných. 

Je to jakýsi smysl pro organizaci.

Je to schopnost vědět, co se v orga-

nizaci děje.

- každý zná svoji roli a uvědomí si 

v týmu různé role. Potom vědí, co je 

třeba udělat, protože znají schopnosti 

svých kolegů. V ideální situaci je role 

každého člověka postavena na jeho 

silné stránce. 

- o sebe navzájem se starají, měla by to 

být soudržná jednotka. Uvědomují si 

jedinečné vlastnosti druhých, což vede 

k rozvoji dobré kondice týmu. Pokud 

nějaká role schází, celý tým tím trpí.  

- vědí, co je důležité a proto fungují jako 

samostatná jednotka. Každý člen musí 

respektovat druhé, spolehnout se je-

den na druhého a dovoluje jim nahradit 

slabé stránky druhých. 

- vytvoří bezpečí vystoupit s návrhy či 

s kritikou, aniž by se cítili ohroženi.  

Nejdůležitější je ale úspěch týmu, 

každý člen týmu zaujímá roli, která sedí 

cílům a potřebám organizace. Stejně 

jako jeho talent a jeho schopnosti.

- rostou spolu jako tým, mají dobrou for-

mu - zodpovědnost za to má však lídr. 

Začnou se lépe poznávat, cenit silných 

stránek těch druhých a uvědomovat si 

stránky slabé. 

- upřednostňují nejlepší zájmy týmu před 

svými individuálními právy. Aby k tomu 

došlo, musí upřednostnit společné 

zájmy. Je zapotřebí podněcovat 

a odměňovat osobní oběti. 

Napomáhat ale musí vedoucí, protože to 

vede ke ztotožnění se s týmem. Neumí-li 

to šéf, není to člověk na správném místě, 

protože tlumí doslova využití talentu lidí 

ve fi rmě. Pokud dnes přijdete s něčím 

novým a začnete skandovat, že je to 

skvělé, tak jen naštvete spoustu za-

městnanců. Zásadní změna se neprovádí 

překresleným plánem, ale motivací, 

emocemi a chutí lidí něco změnit.   

Mýty a skutečnost 
Je dobré vědět, proč byla určitá 

společnost úspěšnou, na základě čeho 

byla úspěšnost dosažena, ale přenášení 

postupů do zcela odlišných vnitřních 

podmínek fi rmy, jiných podmínek 

na trhu, konkurence, makroekono-

mické situace atd., vede zpravidla jen 

ke zklamání a neúspěchu. V mnoha 

knihách o strategickém managementu 

jsou zpravidla na základě fi remní praxe 

a úspěšných aktivit, uváděny strategické 

postupy, kterých by se fi rmy měly držet 

a snažit se o jejich dosažení, ale to jsou 

víceméně jakési mýty. Podnikatelské 

prostředí je tak složité, že jednání 

podle nich nemusí vést k úspěšnosti 

a naopak. Firma, která postupuje 

opačně a zcela „špatně“ proti všem 

zásadám, k úspěšnosti může dospět. 

Rovněž některé z těchto mýtů nevi-

dí složitost světa, dívají se na něj jen 

z jednoho zorného úhlu a fi rma tak 

přichází o příležitosti, které mu jiné 

varianty a rozmanitost světa nabízejí. 

Proto je nutné, aby fi rmy své strategické 

rozhodnutí zvažovaly z různých pohledů 

a neřídily se modely, které někdy 

a někde vedly k úspěšnosti, ale vycházely 

z konkrétních a specifi ckých podmínek. 

Mýtus č. 1 . Úspěšnost fi rmy podstatně 
ovlivňuje silná vůdčí osobnost v čele 
fi rmy
Úspěšné fi rmy jsou spojovány se jmény 

silných vůdčích osobností v pozicích 

vlastníků nebo vrcholových manaže-

rů. Tomáš Baťa = Baťa, Steve Jobs = 

Apple Computer, Bill Gates = Microsoft 

Corporation atd. Tyto osoby se stávají 

moderními hrdiny. Často se na veřejnost 

nedostane, nebo až se zpožděním, že 

spolupráce s těmito lidmi byla velmi 

náročná, nikoliv pro jejich styl práce 

nebo pro nároky, které měli na spolu-

pracovníky, ale pro jejich autoritativní 

a dominantní jednání. Silná osobnost 

ovlivňuje vývoj fi rmy, a to jak pozitivně, 

tak i negativně. Bývá zpočátku silným 

motorem změn a úspěšnosti. Časem se 

může úspěšný vůdce dostat do pozice 

neomylného diktátora a má snahu 

o zakonzervování stavu a zaměřuje se 

jen na udržení své pozice a likviduje 

potenciální konkurenty. Je to typický 

recept, jak udělat z úspěšné fi rmy fi rmu 

neúspěšnou. To je v negativním slova 

smyslu velmi podnětné.  

Mýtus č. 2 - Formulovaná vize je cílem, ke 
kterému směřuje veškerá činnost fi rmy
Firemní management nebo vlastníci 

mají mít formulovanou fi remní vizi, 

to je představu, kde chtějí fi rmu vidět 

v delším časovém období, kam má fi rma 

cíleně směřovat. K dosažení fi remní vize 

je nutné pracovníky fi rmy s ní seznámit, 

vysvětlit a především pro vizi je získat. 

Ta může představovat světlo na konci 

DNES SE ČASTO HOVOŘÍ O STRATEGII PRVNÍHO KROKU, DRUHÉHO KROKU, DALŠÍCH KROKŮ ATD., NIKOLIV TEDY O CELKOVÉ 
STRATEGII NA DELŠÍ DOBU, NAPŘ. 3 -5 LET, JAKO DŘÍVE. MUSÍ PROTO NASTAT ZMĚNY MANAŽERSKÉHO CHOVÁNÍ A K TOMU 
ROZHODOVACÍCH POSTUPŮ. 

Zleva doprava absolutně nejlepší manažeři v soutěži „Manažer roku“ před palácem 

Žofín v dubnu 2016 a to Ing. Zdeněk Kubiska, Ing. Václav Klejch, Ing. Josef Kubiš, 

Ing. Jiří Zelenka, Ing. Jaroslav Mikoláš, Ing. Monika Nebeská a Ing. René Kocourek. 

Třetí zprava PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, hodnotitel špičkových manažerů od roku 1993. 

Foto: Archiv soutěže MR
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

PODNIK LZE ŘÍDIT MNOHA ZPŮSOBY, ALE JEN NĚKTERÉ Z NICH JSOU 
DLOUHODOBĚ FUNKČNÍ, EFEKTIVNÍ A PŘÍNOSNÉ.

ODBYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH 
ROLE V MLÉČNÉM SEKTORU

tunelu a to je právě slabé místo každé 

vize. Firemní management nebo 

vlastníci se na tuto vizi soustřeďují 

a nemusejí dostatečně vnímat měnící se 

okolní svět a podmínky v něm, ignorují 

hrozící nebezpečí nebo příležitosti, které 

změny nabízejí. Dnes je třeba hledat 

takové zaměstnance, co mají v sobě 

transformační potenciál. To jsou ti, co 

nechodí do práce jen pro peníze, ale 

vědí, že to co dělají, je důležité a je v tom 

nějaké poslání. 

Mýtus č. 3 - Strategie originality, která 
vede k úspěšnosti fi rmy 
Firma, která vstoupí na trh s novým 

výrobkem, novou službou nebo s jakou-

koliv inovací získává „smetanu“ v podobě 

efektu z prvního kroku. Je na trhu první 

a konkurentům nezbývá než ji napodo-

bit, což nějakou dobu trvá. Může získat 

pozici na trhu, obsadit distribuční kanály, 

zavázat si dodavatele a zákazníky, 

nasadit vyšší cenu atd. Tak zní mýtus. 

Každý první krok je však rizikový a bývá 

spojen s problémy, jejichž řešení může 

být pracné a nákladné. Tento mýtus 

boří úspěšně fi rmy-následovníci, které 

vyčkávají, až se projeví problémy a nedo-

statky, těch se vyvarují a rychle zaujmou 

rovnocenné postavení, nebo dokonce 

zaujmou lepší pozici. V zemědělství 

velmi časté. 

Mýtus č. 4  - Firma se má zaměřit na 
nosnou činnost a postavit na ni svoji 
úspěšnost

Firma by se měla držet toho, co zná 

a na tom postavit svoji fi remní 

strategii. Rozšiřování portfolia aktivit 

vede jen k rozptýlení zdrojů a neu-

možňuje dosáhnout úspěšnosti ve všech. 

Tak zní mýtus. Známý světový manažer 

Jack Welch nechal zrušit všechny 

fi remní aktivity, ve kterých společnost 

nemohla technologickým zlepšením za-

ujmout první nebo druhou pozici na trhu. 

Zaměřit se pouze na jednu aktivitu může 

vést k problémům a dokonce k ohrožení 

existence fi rmy. Dalším problémem je, 

že úzký profi l způsobuje časem návykové 

jednání a tedy ztrátu pružnosti fi rmy, 

někdy i neschopnost realizace změny 

a podcenění nebo dokonce ignorování 

jiných příležitostí. Totéž platí o zeměděl-

ských podnicích.

Mýtus č. 5 - Úspěšná fi rma, která 
dosahuje vysokého tempa růstu svého 
zisku, se má na něj stále zaměřovat
Žádná fi rma není schopna dlouhodobě 

dosahovat vysoký růst zisku. Po čase 

se dostane do situace, kdy trh může 

být již nasycen, zákazníci začínají 

preferovat jiné výrobky, přijde nový, 

agresivnější konkurent. Nastává někdy 

nejen pokles růstu, ale i absolutní 

pokles výkonnosti. Často se stává, že 

úspěšná fi rma dosahuje největšího 

zisku před svojí krizí. Některé konkrétní 

příklady to dokazují. Světový odborník 

managementu Ch. Handy napsal ve 

své poslední knize, která vyšla nedávno 

česky, že na začátku stojí arogance 

zrozená z úspěchu, kterou pociťuje fi rma 

na vrcholu křivky a po ní následuje ne-

disciplinované úsilí zajistit si více téhož, 

k čemuž se přidává popírání jakéhokoliv 

rizika. 

Mýtus č. 6 - Aktivity, které jsou 
v portfoliové analýze v segmentu „psi“, 
by měla fi rma co nejdříve zrušit  
Kategorie „psi“ (vedle toho existují 

ještě kategorie - dojné krávy, hvězdy, 

otazníky) je charakteristická tím, 

že mají nízký podíl na trhu, jsou ztrátové 

či mají nízké zisky, proto se doporučuje 

se jich zbavovat, protože jsou zdánlivě 

brzdou vývoje a růstu. Známá 

portfoliová analýza společnosti BCG 

uvádí, že fi remní aktivity, které mají 

špatnou pozici na trhu, který navíc 

neroste, má fi rma co nejdříve ukončit. 

Doporučení ale vyplývá jen z úzkého 

pohledu na aktivity, které nevidí v širších 

souvislostech. Co když tato aktivita má 

úzkou vazbu na jiné aktivity a zčásti 

podporuje jejich prodej? Co když tato 

aktivita je potenciálně velmi ziskovou? 

Co když realizace této aktivity vytváří 

tzv. příspěvek na úhradu?  Každopádně 

se doporučuje vyčlenit část, která bude 

pružnější a dokáže se lépe přizpůsobit 

tomu, co se děje venku a zajistit si tím 

lepší budoucnost. 

Závěr
K charakteristickým rysům dnešní nejis-

té doby patří například: hraná vzrůstající 

sebejistota; ochromená emoční inte-

ligence (EQ);  absence svědomí a lítosti; 

absence pokory a respektu a z toho 

vyrůstající nepřiměřená bezohlednost 

až dravost. Přitom od nepaměti platí, 

že dobrým šéfem se stanete až tehdy, 

když vám lidé začnou věřit. Je třeba 

též vědět, že zaměstnanci vnímají indivi-

duální přístup nadřízených a vracejí jim 

to skvělou prací a proaktivním chováním. 

Ti co to neumí, je třeba eliminovat, 

protože minimálně, v neprospěch fi rmy, 

lidi „vypínají“, a tedy mohou organizaci 

poškozovat. Snažte se najít ty, co mají

 v sobě transformační potenciál a chtějí, 

bez ohledu na věk, něco dokázat. To jsou 

mimo jiné ti, co mají touhu dělat věci, 

které leží za horizontem všednosti.  

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, 

fi remní sociolog, hodnotitel špičkových 

manažerů od r.oku 1993, Řídící výbor 

soutěže „Manažer roku“ 2016

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., 

VŠ učitel, publicista, poradce, expert na 

strategie a krizové řízení, uveden 

v Who’s Who in the World 2010

Hlavním tématem konference jsou 

odbytová družstva a jejich role 

v mléčném sektoru. Aktuální situace 

v mléčném sektoru není ideální, cena 

mléka stále klesá. Je nutné proti tomu 

bojovat. Aby mohli prvovýrobci mléka 

vyjednávat lepší cenu na trhu a zajistil 

lepší odbyt, je nutné se sdružit do 

větších odbytových družstev. 

Na konferenci vystoupí ministr země-

dělství Ing. Marian Jurečka a významní 

zahraniční hosté jako jsou Mansel 

Raymond, předseda mléčné komise 

národní zemědělské organizace, která 

sdružuje více než 60 zemědělských 

svazů, Prodromos Kalaitzis, generální 

sekretář Cogeca, Johann Költringer, ře-

ditel sdružení rakouských zpracovatelů 

mléka a TJ Flanagan, generální ředitel 

irské družstevní společnosti ICOS. Ze 

slovenských představitelů dorazí Ing. 

Milan Semančík, předseda Slovenské 

polnohospodářské a potravinářské ko-

mory a Rolnické společnosti, s. r. o. 

a Ing. Milan Mišánik, předseda Slo-

venského svazu polnohospodářských 

družstev a obchodních společností 

a člen představenstva Družstevní unie 

Slovenské republiky. Z českých před-

stavitelů vystoupí Ing. Oldřich Žďárský, 

předseda odbytového družstva Morava 

a šéf odborářů Bohumír Dufek. Konfe-

renci povede předseda Zemědělského 

svazu ČR Ing. Martin Pýcha. 

Přihlašovat se můžete na webu Země-

dělského svazu ČR, kde je zveřejněn 

v záhlaví přihlašovací formulář s po-

drobným programem konference. 

Srdečně vás zve Zemědělský svaz ČR 

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S KONFEDERACÍ ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ 
A EVROPSKOU ORGANIZACÍ DRUŽSTEV COGECA KONFERENCI POD TÍMTO TITULEM DNE 27. ZÁŘÍ 2016 V TOP HOTELU PRAHA. 

ZAJÍMAJÍ VÁS ODPOVĚDI NA OTÁZKY:
• Jak dlouho může ještě trvat kritická situace v sektoru výroby mléka? 

Jaké je řešení?  A budou se takovéto krize opakovat? A jak krizi čelí 

zemědělci a jejich družstva v zahraničí? Má sektor výroby mléka 

u nás budoucnost?  Jak obecně čelí evropská družstva kritické situaci 

v sektoru mléka? 

• Jaký je vývoj na světovém trhu? Jaké jsou možnosti a pohledy na řešení 

současné krize v sektoru mléka v EU a u nás? A co bude poté – budou se 

obdobné krize opakovat? 

Mansel Raymond, předseda pracovní skupiny na mléko COPA/COGECA 

• Jak čelí současné krizi irští zemědělci, kteří po zrušení mléčných kvót 

významně zvýšili produkci mléka? Jak se adaptují na nové podmínky 

v sektoru výroby mléka? A přežijí současnou krizi? 

TJ.Flanagan z Irské Co-Operative Organisation Society

• Jak reagují na současný vývoj rakouská družstva vlastněná zemědělci 

a zpracovávající mléko? Jak se jim daří čelit dovozům mléčných výrobků 

z velkých německých mlékáren? A co dělají pro to, aby malí rakouští 

producenti mléka nekončili? 

Johann Költringer, generální ředitel Sdružení rakouských zpracovatelů mléka. 
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

METODIKA PŮDNÍHO PRŮZKUMU ZEMĚDĚLSKÝCH 
POZEMKŮ URČENÁ PRO PACHTOVNÍ SMLOUVY 
- DRUHÉ AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Náš tým má za to, že je třeba se opět 

vrátit k tomu pověstnému „gruntu“ 

a vnímat naši půdu z  historického hle-

diska a s ohledem na budoucí generace 

hospodářů. Myslím, že k tomuto poznání 

došel již Antoine de Saint-Exupéry, 

když napsal, „Zemi nedědíme po 

předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od 

našich dětí.“ Proto se snažíme předložit 

metodiku, která dává návod jak se 

k půdě odpovědně chovat, minimálně 

tak odpovědně, jako k jakémukoli jinému 

majetku, který je někým vlastněn.

Metodika je určena pro všechny, kteří 

hospodaří na zemědělské půdě. Pro 

vlastníky, kteří půdu propachtovávají, 

bude sloužit jako informace o stavu 

půdy v době uzavření pachtovní smlouvy. 

Vlastníci tak získají informaci o stavu 

jejich pozemků a po skončení pachtovní 

smlouvy bude možné vyhodnotit změny, 

které na pozemcích, resp. půdě nastaly. 

Pro pachtýře půdy bude popis jejího 

stavu určitou ochranou před možnými 

nařčeními ze strany vlastníků půdy, 

že byl jejich majetek poškozen jeho 

nesprávným hospodařením.

Druhé vydání této metodiky obsahuje 

v příloze revidovanou vzorovou pachtovní 

smlouvu, která již agreguje dvouleté 

fungování první verze metodiky, jak 

z hlediska vlastníků, tak i uživatelů 

zemědělské půdy. Slouží tedy jako 

velmi praktická pomůcka při uzavírání 

smluvního vztahu. Stačí v podstatě 

doplnit osobní údaje, výši pachtovného, 

sankci a dobu, na kterou je smlou-

va uzavírána. V České republice se 

hospodaří na více než 80 % pronajaté 

(propachtované) zemědělské půdě. 

Tento stav je i v rámci EU nestandardní. 

Mnohdy i právě toto je příčina špatného 

stavu „vybydlení“ zemědělských půd, kdy 

máme přes 50 % půdy ohroženo vodní 

erozí, 14 % větrnou erozí, 45 % půd je 

utuženo. Půdám chybí organická hmota 

a postupně se okyselují. Na druhou 

stranu je celá řada pachtýřů, kteří 

o jim svěřené pozemky pečují „jako by 

jim byly vlastní“. Ti naopak narážejí na 

problematiku dlouhodobých investic do 

půdy, kterou ale nevlastní a nemají tak 

jistotou, že se jim tyto investice vrátí. 

I z těchto důvodů byla vytvořena tato 

metodika, která pomáhá zlepšit vzájem-

né vztahy propachtovatele a pachtýře, 

a to v dlouhodobém horizontu.

Metodika popisuje postup a metody 

půdního průzkumu, který má za cíl 

základní popis stavu půdy na propach-

tovaném pozemku před a po skončení 

pachtu, přičemž závěry obou průzkumů 

by se neměly zásadním způsobem lišit. 

V případě, že došlo k poškození půdy 

a zásadnímu zhoršení půdních charak-

teristik, tak je nutný návrh nápravných 

opatření směřujících k uvedení půdy do 

původního stavu, nebo vyčíslení fi nanční 

kompenzace. A novým prvkem je 

i opak předchozího stavu, a to stav, kdy 

dojde ke zlepšení (zhodnocení) půdních 

vlastností, potažmo pozemku, než měl 

na počátku pachtu. Tento pozitivní krok 

by měl být signálem pro vlastníka po-

zemku, že je mu o půdu dobře pečováno 

a měl by toho zohlednit v ceně pachtu 

pro další období, případně době jeho 

trvání (například prodloužení).

Typ půdního průzkumu je volen podle 

požadavků vlastníka či pachtýře půdy 

a podmínek konkrétního pozemku. Lze 

provádět: základní půdní průzkum – 

popis stavu půdy, klasifi kace a profi lace 

půdy na předmětném pozemku, odběr 

směsných porušených půdních vzorků 

pro stanovení základních charakteristik 

půdy nebo rozšířený půdní průzkum – 

který zahrnuje další analýzy a specifi cké 

činnosti (penetrometrický průzkum, 

stanovení obsahu rizikových látek a prv-

ků v půdě, popř. odběry neporušených 

V POSLEDNÍ DOBĚ SE ROZHOŘELA VÁŠNIVÁ DISKUSE KOLEM PRODEJE A PACHTU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY. ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 
SE STÁVÁ NA JEDNÉ STRANĚ PŘEDMĚTEM SPEKULATIVNÍCH NÁKUPŮ INVESTORY, ALE NA DRUHÉ STRANĚ I ODPOVĚDNÝCH 
NÁKUPŮ ZE STRANY TĚCH, KTEŘÍ NA NÍ HOSPODAŘÍ. S TÍMTO ZÁJMEM ZÁROVEŇ JDE RUKU V RUCE SNAHA O ZVÝŠENÍ 
PACHTOVNÉHO, NĚKDY JIŽ NAD MÍRU EKONOMIKY DANÉHO POZEMKU. JAKOBY SE ZE VŠEHO VYTRATIL TEN HLAVNÍ FAKT, 
ŽE PŘEDEVŠÍM JDE O ZEMĚDĚLSKOU PŮDU SAMU, KTERÁ JE NENAHRADITELNÝM A NEOBNOVITELNÝM PŘÍRODNÍM 
ZDROJEM, O KTERÝ MĚLI POVINNOST PEČOVAT A ZVELEBOVAT JI CELÉ GENERACE NAŠICH PŘEDKŮ. 

Foto: archiv VÚMOP, v.v.i.



23

ZPRAVODAJ

4 > 2016

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

půdních vzorků k určení fyzikálních 

vlastností půdy). Základní půdní prů-

zkum zahrnuje stanovení zrnitosti půdy, 

výměnné půdní reakce, kationtové 

výměnné kapacity a nasycenost sorpční-

ho komplexu výměnnými bázemi. Dále 

se stanovuje obsah přijatelných živin, 

obsah oxidovatelného uhlíku (Cox) 

včetně jeho přepočtu na humus pomocí 

Welteho přepočtového koefi cientu. 

Rozšířený půdní průzkum spočívá např. 

v odběru půdních vzorků do Kopecké-

ho válečků, stanovení obsahu skeletu, 

rizikových prvků a rizikových látek. 

Průkazné negativní změny půdních 

vlastností bude nutné v nejkratším ter-

mínu odstranit, v opačném případě bude 

vyčíslena fi nanční kompenzace odvíjející 

se od nákladů nutných k uvedení půdy 

do stavu před uzavřením pachtovní 

smlouvy.

V případě zlepšení půdních a stanovišt-

ních charakteristik metodika doporučuje 

tento stav zohlednit ve výši pachtu 

pro další období, či jeho trvání, neboť 

vlastník má tímto jistotou, že se mu 

nesnižuje hodnota pozemku, ale naopak 

je jeho pozemek zhodnocován a stabi-

lizován. V případě nedohody (ukončení 

pachtu) má v tomto případě pachtýř 

nárok na fi nanční vyrovnání za zhodno-

cení pozemku. Za zhoršení, či zlepšení 

stavu pozemku, se považuje rozdíl 

v počátečních a koncových stavech 

u ukazatelů větší než 20 %. Toto platí 

i v případě změny jen jediného sle-

dovaného parametru. Finanční vyčíslení 

v případě nedohody provede oprávněná 

osoba např. soudní znalec v oboru.

Závěr
První vydání metodiky je zcela rozebráno 

a ke stáhnutí je již jen na stránkách 

VÚMOP v.v.i. v elektronické formě. 

I z tohoto důvodu se připravila její nová, 

aktualizovaná forma, která zde byla 

stručně představena. V ní je hlavní 

novinkou zohlednění dobrého hospo-

daření při výši pachtu apod. V současné 

metodice bylo hlavním cílem zabránění 

dalšímu poškozování a znehodnocování 

pozemku při nesprávném hospodaření. 

Ale vzhledem k tomu, že jsou v České 

republice i zemědělci, kteří se o půdu, 

kterou nevlastní, starají tak, jako by hos-

podařili na svém. Dodržují osevní postu-

py, dodávají organickou hmotu, zabraňují 

erozi, omezují negativní chemické látky, 

podporují půdní život apod. Mezi nimi je 

hodně ekologických zemědělců, ale 

i těch konvenčních. Podstatou je osobní 

přístup, případně i zkušenost, že půda 

vnesenou péči následně vrátí v bohaté 

a kvalitní úrodě. I z těchto důvodů nová 

verze metodiky řeší a kvantifi kuje para-

metry půdy, kdy došlo k prokazatelnému 

zhodnocení pozemku. A nezávaznou 

formou doporučuje vlastníkům, aby 

v těchto případech pokračovali s uve-

denými pachtýři ve smluvním vztahu, 

včetně možnosti zohlednění v ceně 

pachtu. Tím by se metodika určená pro 

pachtovní smlouvy stala i motivační 

složkou hospodaření na půdě a byla by 

jedním z nástrojů automatické ochrany 

půdy a pozemků v České republice.

Jan Vopravil, Jiří Hladík, Tomáš Khel, 

Marek Batysta

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i.Foto: archiv VÚMOP, v.v.i.

Foto: archiv VÚMOP, v.v.i.
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STATEK WESTHOF SE 
POSTUPNÝMI ZMĚNAMI 

A PRŮKOPNICKÝMI 
AKTIVITAMI STAL ÚSPĚŠNÝM 

VELKOPRODUCENTEM 
BIOZELENINY, KTERÝ SI ZÍSKAL 
PEVNOU POZICI NA NÁROČNÉM 

NĚMECKÉM TRHU A DNES JE 
INSPIRACÍ PRO SVÉ MNOHÉ 

DALŠÍ NÁSLEDOVATELE.

VÍTEJTE V NEJVĚTŠÍM 
SKLENÍKU V SRN

Rodina Rainera Carstense hospodaří 

na statku Westhof již od roku 1972, 

kdy otec současného majitele koupil 

prvních 60 hektarů zemědělské půdy 

a začal s pěstováním pšenice, cukrové 

řepy a brambor. Pan Rainer Carstens 

převzal farmu v roce 1978 a postupně 

přikupoval půdu až na dnešních 

přibližně 1000 hektarů. 

V roce 1989 se Carstensovi rozhodli pře-

měnit dosud konvenční farmu na farmu 

ekologickou. „Bylo to v té době oprav-

dové dobrodružství, začít s bioprodukcí,“ 

přiznává po letech Rainer Carstens. 

„Tenkrát bylo ekologické zemědělství 

v začátcích a neexistovala prakticky 

žádná infrastruktura.“ Přibližně ve 

stejné době také došlo ke změně ori-

entace farmy, a to převážně na zeleninu 

– zelí, brokolici, květák, mrkev, hrášek, 

doplněnou pěstováním jetele, pšenice 

i cukrové řepy. Na farmě praktikují  

7-letý rotační cyklus střídání plodin – 

výsledkem je vysoce úrodná půda 

se stabilními výnosy plodin. V současné 

době pracuje na farmě celkem 35 

stálých zaměstnanců, 2 praktikanti 

v rámci univerzitních studií a pro sklizeň 

je v období květen až listopad využíváno 

přibližně 100 sezonních pracovníků.  

Odbyt vlastními silami
V roce 1992 získala farma Westhof 

první certifi káty pro bioprodukci, 

a to konkrétně pro pšenici, brambory, 

polní zeleninu a jahody. Vzhledem 

k již zmíněné nepříliš rozvinuté 

bio-infrastruktuře se rozhodl Rainer 

Carstens podpořit odbyt a založil ve 

spolupráci se sousedními farmáři 

společnost BIO FROST zaměřenou na 

produkci hluboce zmražené biozeleniny. 

Roční produkce je 10 000 tun zmražené 

zeleniny, zelenina pochází výhradně 

z regionu a dvě třetiny produkce 

jsou certifi kovány jako baby food.

V podobném duchu byla v roce 2000 

založena společnost pro odbyt čerstvé 

zeleniny, ve které spolupracuje 30 far-

mářů. Společnost zajistí ročně odbyt pro 

30 000 tun čerstvé zeleniny.

Čtyřhektarový skleník pro zeleninu
Chloubou farmy jsou ale především 

rajčata, papriky a okurky z největšího 

skleníku v Německu. Stavba skleníku 

o rozloze 4 hektary, kofi nancovaná ze 

strany EU, se odehrála  v roce 2012 

O PONĚKUD ODLIŠNÉM NĚMECKÉM PŘÍSTUPU K EKOLOGICKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ JSME SE ZMIŇOVALI JIŽ V REPORTÁŽI ZE 
SEVERU NĚMECKA V MINULÉM VYDÁNÍ AGROBASE. JAK TAKOVÁ EKOLOGICKÁ FARMA, ZAMĚŘENÁ NA PĚSTOVÁNÍ RAJČAT, 
PAPRIK A OKUREK, FUNGUJE, SE PODÍVÁME V NÁSLEDUJÍCÍ REPORTÁŽI.

Konce čtyřhektarového skleníku ani nedohlédnete

K dalším produktům farmy patří také okurky
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Kdo nezaseje, 
nesklidí.

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

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

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

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

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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a v roce 2013 proběhla první sklizeň. 

Skleníky jsou 7 metrů vysoké, střecha je 

vyrobena ze speciálního skla, které pro-

pouští 96 % světla. Všechny konstrukce 

jsou natřeny kvůli rozptylu světla na bílo. 

Aby nedocházelo k výraznému kolísání 

teplot, je celý skleník vytápěn a k udržení 

stabilní relativní vlhkosti je využívána 

ventilace. Vzhledem k tomu, že se farma 

snaží o uzavřený cyklus, byla kvůli 

vytápění skleníku vybudována 

bioplynová stanice s výkonem 594 kW 

a roční produkcí 2 milióny metrů 

krychlových bioplynu. Topení je vedeno 

potrubím u každé řady rostlin. 

K zavlažování se používá převážně deš-

ťová voda, která se shromažďuje 

v nádrži. Na uvedené ploše se pěstuje 

kolem 70 000 rajčat třech vysoce kvalit-

ních a aromatických odrůd, které plodí 

průběžné do března do listopadu. Roční 

produkce se pohybuje kolem 1500 tun, 

sklizeň probíhá 2x až 3x ročně.

Vize do budoucna
„Ekologické zemědělství je podnikání 

jako každé jiné a naším cílem je 

samozřejmě produkovat zisk a dostatek 

prostředků na další investice a rozši-

řování produkce,“ vysvětluje farmář Rai-

ner Carstens. „Proto hodláme investovat 

do dalšího skleníku o rozloze 

6,2 hektarů, rovněž určeného pro 

pěstování okurek, rajčat a paprik. 

Vzhledem k tomu, že šlo původně 

o konvenční plochy, v roce 2015  bylo 

zahájeno přechodné období konverze

na plochy ekologické, které skončí 

v roce 2017, a poté bychom již chtěli 

produkovat.“ Farmář se nebojí ani ztráty 

odbytu: „Nemáme strach z poklesu cen, 

i když velmi intenzivně vnímáme, že 

roste počet farmářů, kteří se specia-

lizují na bioprodukci. Současně s tím ale 

roste také poptávka a zájem německých 

spotřebitelů o bioprodukty, takže je 

zde rozhodně prostor pro další rozvoj,“ 

uzavírá farmář naši návštěvu v rámci 

studijní cesty organizované tiskovým 

odborem DG AGRI.

Dana Večeřová

Foto: ©European Union 2016, autor: 

Cornelia Smet

Vytápění je vedeno potrubím po celé délce jednotlivých řad rostlin

Sklizeň probíhá 2x až 3x ročně výhradně ručně

Zelenina se třídí a balí na posklizňové lince 

Celou farmu řídí Rainer Carstens, dcera Maike má na starosti marketing.
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INHIBITORY NITRIFIKACE LZE EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT 
I VE STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIVECH

Jako první a dlouho jediný registrovaný 

přípravek na českém trhu je pomocná 

látka dodávaná pod obchodním názvem 

PIADIN®. Za dobu svého používání 

úspěšně prošel postregistračními 

zkouškami UKZUZ, otestován byl nejen 

na předních odborných pracovištích, jako 

jsou ČZU v Praze, Mendelu či  VURV, ale 

především v samotné zemědělské praxi.     

„Černé zlato“
Dobře ošetřovaná a skladovaná or-

ganická a statková hnojiva jsou cenným 

(mnohdy stále nedoceňovaným) zdrojem 

nejen makro a mikro živin, ale i potřebné 

organické hmoty, užitečných mikroor-

ganismů a řady dalších prospěšných 

látek. Z hlediska povahy a způsobu pou-

žití těchto hnojiv je třeba věnovat zvláštní 

pozornost dusíku, který je náchylný ke 

ztrátám. Je vědecky doloženo, že v po-

rovnání s minerálními hnojivy je nutno 

z důvodu ztrát kalkulovat pouze s cca 

50% účinností. To dnes již nemusí být 

pravda, díky vědě a výzkumu můžeme 

významné části těchto ztrát zabránit.

Inhibitor nitrifi kace pomáhá
Již téměř 10 let je v ČR registrován 

jako pomocná látka přípravek PIADIN® 

– stabilizátor dusíku pro organická, 

statková a minerální hnojiva. PIADIN® 

zpomaluje mikrobiologickou přeměnu 

amonného dusíku na dusík nitrátový 

(cíleně omezuje aktivitu půdních bakterií 

rodu Nitrosomonas a tím omezuje ztráty 

vyplavením a denitrifi kací. Amonný dusík 

se váže do sorpčního komplexu, a proto 

je u něj nižší nebezpečí vyplavení než 

u dusíku nitrátového. Uvolňování dusíku 

se tak přesune do pozdější růstové fáze 

resp. do delšího časového úseku a tím 

dochází k jeho vyššímu využití 

rostlinami. V závislosti na dávce, 

teplotě, povaze půdy a hodnotě pH, 

se může stabilní amonný dusík udržet 

v ornici čtyři až deset týdnů. Dalším v 

současnosti nezanedbatelným přínosem 

může být nepřímé působení inhibitorů 

nitrifi kace na zlepšení mobilizace a 

adsorpce fosfátů v rhizosféře rostlin, tím 

zvyšují efektivitu dodávaných živin a snižují 

unikání methanu (Trenkel 1997). 

Pokusy potvrdily ekonomiku
Výsledky pokusů v Německu a Holand-

sku jasně prokázaly nižší podzimní 

obsahy nitrátů v ornici a výnosy ozimých 

plodin vykazovaly navýšení výnosů 

od 5 do 9 % při stejné dávce dusíku, 

u kukuřice pak 9 až 14 %, navíc zde byl 

prokázán i výrazný vliv na kvalitativní 

parametry silážních kukuřic. Obdobné 

výsledky dosahujeme i v rámci pokusů 

prováděných v ČR. Podstatné ale je pro 

pěstitele fakt, že hladina návratnosti 

investice do přípravku se v závislosti 

na ceně a výnosu komodity pohybuje 

okolo 3 %, tedy jednoznačně se PIADIN® 

vyplatí! 

Aplikace a použití
PIADIN® lze používat se všemi hnojivy, 

která obsahují vysoký podíl amonného 

dusíku nebo v nichž dochází k rychlé 

mineralizaci dusíku. Například kejda, 

močůvka, organické zbytky z výroben 

bioplynu, suchý drůbeží trus, kostní 

moučka atd. Od roku 2016 je regis-

trováno i použití do kapalných mine-

rálních hnojiv typu DAM. Aplikace pří-

pravku PIADIN® je o to výhodnější, čím 

více dusíku hnojivo obsahuje a čím delší 

je doba, která uplyne mezi hnojením 

a obdobím s nejvyšší spotřebou živin. 

Dávka PIADIN® se nevolí v závislosti na 

celkové hektarové dávce aplikovaného 

dusíku na hektar, ale výši dávky určuje 

termín aplikace, teplota, vlhkost, 

v rozmezí od 3 – do 8 l/ha. Obecně lze 

říci, že čím déle se potřebuje dusík 

v hnojivu blokovat, tím větší je hektarová 

dávka. Pro časně jarní předseťovou 

aplikaci kejdy pod kukuřici volíme v úno-

ru dávku 7 l/ha, v březnu již jen 5 l/ha. 

Na základě hektarové dávky se PIADIN® 

buď přimíchává krátce před vyvezením 

hnojiva přímo do skladovací jímky, nebo 

do aplikátoru kejdy. Směs v jímce musí 

být vyvezena během jednoho až max. 

dvou týdnů. U vakuových aplikátorů mů-

žete pracovat s jedním dávkovacím ven-

tilem a používat ho jako by-pass, nebo 

můžete PIADIN® přimíchávat pomocí 

nasávací hadice. U cisteren s čerpadlem 

se PIADIN® přidává ještě před plněním 

cisterny. Je-li to možné, měla by se 

směs promíchat. PIADIN® lze použít 

i pro pevná statková hnojiva s poměrem 

C:N > 10, jako je drůbeží podestýlka atd. 

PIADIN® se aplikuje běžným postřikova-

čem s obvyklými tryskami na ochranu 

rostlin, bezprostředně před hnojením. 

PIADIN® je možno kombinovat s pestici-

dy. Nebo se může přímo aplikovat 

na již aplikovaná nezapravená hnojiva 

či rostlinné zbytky.

Přínos
Výsledky s použitím PIADIN® potvrzují 

všechny očekávané přednosti, které 

přináší stabilizace dusíku inhibitorem 

nitrifi kace. V řeči čísel se jasně 

projevuje efektivnější využívání dusíku 

ze statkových hnojiv, které se odráží v 

navýšení výnosu o 4–11 %. Další úspory 

jsou v možnosti slučování dávek v je-

dinou aplikaci, kterou provedeme před 

nebo na začátku vegetace bez závislosti 

na počasí, čímž se eliminuje jarní pra-

covní špička a odlehčíme tím i skla-

dovacím kapacitám po období zákazu 

hnojení. Vzhledem k jeho prokázanému 

ekologickému přínosu je možno kejdou 

a podobnými hnojivy na podzim hnojit 

následné jarní plodiny i ve zranitelných 

oblastech (vizte novelu „nitrátové 

směrnice“ 262/2012). Tato novela říká, 

že použití hnojiv s rychle uvolnitelným 

dusíkem je možné pouze s využitím inhi-

bitoru nitrifi kace, tedy s PIADIN®.

U mladých rostlin často dochází 

k luxusnímu příjmu nitrátového dusíku 

a k nadbytečné tvorbě biomasy. 

U přerostlých rostlin dochází k ředění 

rostlinných pletiv, takovéto rostliny jsou 

mnohem náchylnější na vyzimování. 

Inhibicí dusíku se docílí udržení amonné 

formy v ornici až do zámrazu, kdy je 

omezen nitrifi kační proces. Tento 

inhibovaný dusík pak mohou rostliny 

využít v časném jaru.

Více informací Vám poskytnou Vaši do-

davatelé hnojiv, popř. nás můžete přímo 

kontaktovat na e-mail: zla@agrofert.cz.

Radek Košál, AGROFERT, a.s.

PRO OPTIMÁLNÍ VÝVOJ ROSTLIN JE NEZBYTNÉ ZABEZPEČIT DOSTATEK PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN. NEZBYTNÝM MAKROBIOGENÍM 
PRVKEM PRO RŮST ROSTLIN JE TAKÉ DUSÍK. Z EKOLOGICKÉHO, TAK I Z EKONOMICKÉHO DŮVODU JE TEDY MAXIMÁLNÍ 
SNAHOU ZABRÁNIT JEHO ÚNIKŮM. JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK ZVÝŠIT EFEKTIVNOST VYUŽITÍ DUSÍKU DODÁVANÉHO VE 
STATKOVÝCH HNOJIVECH, JE POUŽITÍ INHIBITORU NITRIFIKACE. 

Varianta výnos suché hmoty  2008-10 (%) poměr palic 2008-10 

Ø mineral. hnojiva 100 100

drůbeží kejda 72,1 64,5

vepřová kejda 74,7 63,5

Ø kejda 73,4 64,0

Ø drůbeží kejda + PIADIN 107,9 96,4

Ø vepřová kejda + PIADIN 113,7 94,5

Ø  kejda +PIADIN 110,8 95,5

Výsledky pokus Červený Újezd 2008-10 Vašák & kol.

Vliv PIADINu na výnos kukuřice (Vašák & kol. 2008-10)

Ø mineral
hnojiva

drůbeží

kejda

vepřová

kejda
Ø kejda Ø drůbeží

kejda 

+ PIADIN

Ø vepřová 

kejda 

+ PIADIN

Ø  kejda

+ PIADIN

výnos suché hmoty  2008-10 (%)

100 72,1 74,7 73,4 107,9 113,7 110,8

poměr palic 2008-10

100 64,5 63,5 64,0 96,4 94,5 95,5
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SLOVENSKÉ OKÉNKO
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MINISTERSTVO UŽ SPUSTILO 
PROJEKT PODPORY MLIEKA

AJ V MLIEKU SÚ MILIARDY FINANCOVANIE PRV NEZASTAVIA. 
PPA ZAČNE DÔKLADNÉ KONTROLY

Štátny podnik, Plemenárske služby SR 

(PS SR, š.p.) rozdistribuoval celkovo 

2 692 zmlúv, ktoré už boli zaslané 

všetkým chovateľom na Slovensku. 

Aktuálne prebieha uzatváranie zmlúv 

a vypĺňanie dotazníkov s oprávnenými 

chovateľmi. Dotazník je zameraný na 

komplexné zhrnutie kľúčových informá-

cií o jednotlivých chovoch. Priamo sa 

sústreďuje na najdôležitejšie informácie, 

vrátane zastúpenia hospodárskych 

zvierat a ich kategórií na chove, zootech-

nickej činnosti, produkcii mlieka, repro-

dukčných ukazovateľov, ekonomických 

ukazovateľov, informácií o pôde a o za-

mestnancoch. Poskytnuté informácie, 

ktoré ministerstvo aktuálne nemá 

k dispozícii, pomôžu odhaliť silné aj 

slabé stránky  chovateľov na Slovensku 

a poukázať tak na oblasti, ktoré bude 

nutné pre zlepšene konkurencie-

schopnosti systémov v chovoch dojníc 

zmeniť.Zmluvu so štátnym podnikom 

Plemenárske služby SR ministerka Gab-

riela Matečná podpísala 15. 7. 2016, čím 

sa zabezpečil v spolupráci s prvovýrob-

cami zber dát chovov z celej krajiny na 

základe produkčných, reprodukčných 

a ekonomických ukazovateľov.

„Umožní nám stanovovať nevyhnutné 

kroky pre dlhodobo udržateľný a konku-

rencieschopný sektor prvovýrobcov 

mlieka na Slovensku. Tento systém si 

vyžiada približne 33 miliónov eur. Jeho 

cieľom je efektívny chov a výroba mlieka 

na základe produkčných, reprodukčných 

a ekonomických kritérií v krajine,“ 

uviedla Gabriela Matečná. Predmetom 

zmluvy s Plemenárskymi službami SR je 

okrem podpory zastabilizovania stavov 

kráv s trhovou produkciou mlieka na 

území SR aj podpora zamestnanosti 

v živočíšnej výrobe, osobitne v kategó-

rii chovu dojníc. Od prvovýrobcu si totiž 

vyžaduje záväzok minimálne 12-mesačnej 

viazanosti počtu stavov dojníc. Začiatok 

zberu dát a teda aj vyplácania prostried-

kov je plánovaný na prvé týždne mesiaca 

august. PS SR, š.p. si dal za cieľ, aby väč-

šina chovateľov získala prostriedky ešte 

pred výstavou Agrokomplex 2016. 

V prípade aktívnej spolupráce chovateľov 

by malo dôjsť k vyplateniu takmer celej 

sumy už do konca augusta.

3. 8. 2016, Tlačový odbor MPRV SR

Najväčšou mliekarňou na svete je podľa 

prieskumu švajčiarska skupina Nestlé, 

s ročným obratom asi 22,5 miliárd 

eur. Druhou najväčšou spoločnosťou 

v podnikaní s mliekom je francúzska 

Lactalis s obratom 16,5 miliárd eur, 

treťou Danone (15,1 miliárd eur), ďalej 

americká spoločnosť Dairy Farmers of 

America (12,4 miliárd eur) a novozéland-

ská skupina Fonterra (11,8 miliárd eur). 

Dvadsiatku uzatvára kanadský koncern 

Agropur s ročným obratom 4,1 miliárd 

eur. Pre porovnanie, najväčšia slovenská 

mliekareň Rajo má ročný obrat 152 

miliónov eur. Tržby najväčších mliekarní 

sa postupne zvyšujú. Od minulého roku 

zvýšilo Nestlé ročný obrat o 1,6 miliárd 

eur, Lactalis o 1,8 milárd eur, Danone 

o pol miliardy eur. Viaceré z týchto 

spoločností umiestňujú výrobky aj na 

náš trh, najznámejšia je táto trojica. 

Štúdia Rabobanky poukazuje na domi-

nantné postavenie európskych mlie-

karní na svetovom trhu. Iba Francúzsko 

má v prvej dvadsiatke štyri podniky: 

Lactalis, Danone, Sodiaal a Savencia. 

Celkovo má pôsobenie v Európe desať 

z najväčších podnikov. Silným trhom sú 

aj Spojené štáty so štyrmi spoločnosťa-

mi. Slovenský trh sa tak oproti gigan-

tickým údajom zdá zanedbateľný. Naša 

najväčšia mliekareň Rajo podľa databázy 

FinStat v roku 2015 zvýšila zisk o 20 % 

na 1,05 mil. € a tržby jej klesli o 7 % 

na 152,56 mil. €. Paradoxom je, že

 v prvej dvasiatke mliekarní sú iba dve 

z Ázie. Pritom podľa štúdie Rabobanky 

sú ázijské krajiny medzi prvými vo 

výrobe mlieka podľa krajín - India je 

svetovou jednotkou, Čína je tretia, 

Pakistan štvrtý, Ruská federácia siedma 

a Turecko desiate.

Peter Cyprich, tlačový odbor SPPK

Implementácia Programu rozvoja vidieka 

2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala 

na strane prijímateľov a Európskej ko-

misie znepokojenie. Výhradami EK boli 

transparentnosť hodnotenia projektov 

a nerovnomerné čerpanie prostriedkov 

počas celého programovacieho obdobia. 

Z objemu Programu rozvoja vidieka 1,2 

miliardy euro na roky 2014 – 2020 bolo 

totiž už za prvé dva roky programu, do 

konca marca 2016, alokovaných v rámci 

výziev až 85 % prostriedkov, čiže jedna 

miliarda eur. EK preto začala zvažovať 

pozastavenie fi nancovania PRV a zasta-

venia kontrahovania projektov.

MPRV SR a PPA preto predstavili EK 

opatrenia na riešenie situácie k vý-

hradám, ktoré komisia vzniesla počas 

rokovania pred Monitorovacím výborom 

PRV SR 2014 - 2020

„Naše návrhy transparentných proce-

sov a prísne overovanie hospodárnosti 

vynakladania prostriedkami zástupcovia 

Európskej komisie privítali. Nedošlo 

tak a ani nedochádza k spochybneniu 

samotného Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2020,“ uviedol Juraj Kožuch, 

generálny riaditeľ PPA.

Práve plán transparentnosti a prísnej 

kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorý 

predstavila PPA, presvedčil EK o ne-

pozastavení fi nancovania prostriedkov 

a kontrahovania v rámci programu 

pre Slovensko. PPA spustí dôkladné 

overovanie postupu verejného obsta-

rávania na strane prijímateľov, kontroly 

oprávnenosti výdavkov a hospodárnosti 

ich vynakladania, pričom bude rea-

lizovať prísnu kontrolu žiadostí o platbu 

a preverovať opatrenia a výzvy. Kont-

roly tak čakajú stovky zazmluvnených 

projektov. Následne Európska komisia 

vykoná na jeseň 2016 audit na pôde PPA, 

ktorý overí aj realizáciu nasadených 

opatrení. Vzhľadom na vyťaženie súvisi-

ace s nasadzovaním opatrení a kontrol, 

predpokladá PPA vydanie ďalších výziev 

PRV až v budúcom roku.

8. 8. 2016, Tlačový odbor MPRV SR

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR (MPRV SR) SPUSTILO OPATRENIE NA ZABEZPEČENIE CHOVU 
DOJNÍC A PRVOVÝROBY MLIEKA NA SLOVENSKU. JEHO CIEĽOM JE STABILIZÁCIA MLIEČNEHO SEKTORA NA SLOVENSKU 
A PODPORA ZAMESTNANOSTI V REGIÓNOCH.

PODNIKANIE S MLIEKOM MÔŽE BYŤ DOBRÝM BIZNISOM. HOLANDSKÁ 
BANKA RABOBANK VYDALA ŠTÚDIU, V KTOREJ CHARAKTERIZUJE 
DVADSIATKU NAJVÄČŠÍCH SVETOVÝCH MLIEKARNÍ.

EURÓPSKA KOMISIA SLOVENSKEJ REPUBLIKE NEPOZASTAVÍ 
FINANCOVANIE PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 
2020. POČAS ROKOVANÍ V BRUSELI SA NA TOM DOHODLI 
ZÁSTUPCOVIA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA 
A ROZVOJA VIDIEKA SR (MPRV SR), PÔDOHOSPODÁRSKEJ 
PLATOBNEJ AGENTÚRY (PPA), EURÓPSKEJ KOMISIE (EK) 
A AUDITU EURÓPSKEJ KOMISIE.
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POJĎME OSTATNÍM PŘÍKLADEM 
A NAKUPUJME ČESKY!

Výhody konzumace domácích potravin 

jsou totiž mnohé a hlavně nezanedba-

telné. V první řadě je to určitě čerstvost, 

což znamená, že se ke spotřebitelům 

dostanou skutečně čerstvě vyrobené pro-

dukty, nikoliv produkty zmražené a znovu 

rozmražené, nebo ovoce a zelenina, 

která dozrávala několik měsíců 

v průběhu transportu či ve skladech. 

Domácí a regionální produkty také 

necestují přes polovinu světa, takže jejich 

doprava nezatěžuje životní prostředí ani 

neznečišťuje už tak dosti týrané ovzduší. 

A v neposlední řadě nesmíme zapomí-

nat také na sociální dopad produkce 

domácích potravin, což znamená pracovní 

místa, mnohdy v oblastech, kde jiná 

možnost uplatnění ani není, podpora 

lokálních výrobců a komunit. Bohužel, 

i přes tyto nesporné výhody a pozitiva 

domácích potravin se jejich podíl na trhu 

čím dál více zmenšuje a na druhé straně

dovoz všech komodit, které jsme schopni 

v mnohdy daleko vyšší kvalitě produ-

kovat doma, stále roste. Můžeme dávat 

miliony korun do propagace a podpory 

domácích, kvalitních potravin, legislativně 

stanovovat co je české a co ne, ale pokud 

spotřebitel české produkty na pultech 

obchodů nenajde, jdou všechny tyto snahy 

vniveč. A půjdou vniveč i nadále ve chvíli, 

kdy na pultech nadnárodních řetězců 

v ČR budeme nacházet sotva 50 % domá-

cích potravin, zatímco ten zbytek pochází 

buď z mateřských zemí, nebo, hůře, ze 

země, kde jsou schopni vyrobit cokoliv, 

hlavně za minimální cenu. Ne, nejde 

o vymyšlená čísla – Agrární komora ČR 

a Potravinářská komora ČR provedla 

v jednotlivých krajích průzkum řetězců 

v oblasti mléčných výrobků – tedy opět 

produktů, jejichž výroba je u nás tradiční 

a na velmi vysoké úrovni – a výsledky 

jsou více než hrůzné. Podíl českých 

výrobků se na prodávaném sortimentu 

v této kategorii pohybuje na úrovni 

55 - 58 %!! Pokud se ovšem půjdete 

podívat do stejných obchodů v mateřských 

zemích těchto řetězců, pak domácí 

produkce má podíl kolem 80 % 

a dovážené jsou pouze speciality. Není 

tedy divu, že se některé státy z řad nových 

členů EU snaží vymoci podíl domácích 

výrobků na pultech řetězců zákonem. 

Což se ovšem nelíbí v Bruselu. Jasně, 

kam by staré členské země cpaly svoje 

přebytky a s reálnou vidinou pěkného 

zisku dovážely na český trh to nejlevnější, 

co se na trhu vyskytne. 

Pokud tedy, a to jakýmkoliv způsobem 

nepřinutíme řetězce, aby se začaly chovat 

minimálně tak, jako u sebe doma, může-

me si o podpoře českého zemědělství 

a potravinářství tak dlouho pěkně povídat, 

až neseženeme na pultech ani jeden 

český mléčný či masný výrobek. 

A i zde je příležitost nás všech spotře-

bitelů… vyhledávejme a kupujme české 

výrobky, ať již se značkami kvality, či ty, 

ke kterým máme z nejrůznějších důvodů 

důvěru, a jsou z místní produkce. 

Přeji vám tedy mnoho příjemně proži-

tého času ve zbylé části léta a do začátku 

podzimu a věřím, že si jej obohatíte také 

našimi potravinami! Jménem českých 

zemědělců a potravinářů vám za to 

zároveň děkuji.

Dana Večeřová

O TOM, PROČ BY MĚLI SPOTŘEBITELÉ DÁVAT PŘEDNOST ČESKÝM A DOMÁCÍM PRODUKTŮM, SE TOHO V RŮZNÝCH MÉDIÍCH 
ŘEKLO A NA STRÁNKÁCH MNOHA NOVIN A ČASOPISŮ NAPSALO MNOHO A MNOHO. A NEJEN ZE STRANY POTRAVINÁŘSKÉ 
A AGRÁRNÍ KOMORY ČR, ALE I RŮZNÝCH JINÝCH ODBORNÍKŮ Z ŘAD SPECIALISTŮ NA VÝŽIVU, GASTRONOMII 
I NA ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ OBECNĚ.
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DOKÁZAT SI, ŽE TO 
ČLOVĚK ZVLÁDNE
EKOFARMA JAVORNÍK VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY NENÍ JEN TAK LEDAJAKÁ 
EKOFARMA. SVÝM ZPŮSOBEM SE VYMYKÁ VŠEMU, CO SI VĚTŠINOU NAŠINEC POD TAKOVÝM NÁZVEM PŘEDSTAVÍ. NAPŘÍKLAD 
VELIKOSTÍ, NEBOŤ FARMA HOSPODAŘÍ NA VÝMĚŘE VÍCE NEŽ 1750 HEKTARŮ. 

Ještě zásadnější je ale rozsah aktivit, 

jimž se Ekofarma Javorník věnuje. Nejde 

totiž zdaleka jen o ekologickou prvový-

robu, ale také zpracování produktů ve 

vlastní pekárně, mlékárně či pěstitelské 

pálenici, dřevovýrobu, kovovýrobu, výrobu 

sirných knotů a svící, provozování čerpací 

stanice či vodohospodářské služby. 

K tomu je třeba připočítat dva penziony, 

relaxační centrum a restaurační služby. 

To vše znamená množství zaměstnanců, 

kteří se při práci a po práci chtějí dobře 

najíst, a stejně tak množství turistů, kteří 

chtějí totéž. Skutečnost, že jsou všichni 

spokojeni, je přitom nezpochybnitelnou 

zásluhou Marie Tománkové, což je 

manželka obecně podstatně viditelnější-

ho šéfa fi rmy Josefa Tománka. Nená-

padná Marie Tománková ale vdechuje 

farmě dobrého ducha chutného, ale také 

zdravého stravování, což lze vnímat jako 

naplnění určitého životního poslání 

v profesi profesionální kuchařky, přestože 

není hvězdou televizních obrazovek. 

V Ekofarmě Javorník vaří už 35 let, od 

50 let je ofi ciální vedoucí stravování, tím 

ale výčet aktivit paní Tománkové nekončí. 

Ve fi rmě se totiž stará také o rekreační 

a ubytovací služby včetně sportovního 

a relaxačního vyžití, které areál farmy 

poskytuje. Samozřejmě, díky rozsahu 

portfolia bioproduktů vyráběných na far-

mě i ve zmíněných zpracovatelských zá-

vodech má paní Tománková nespornou 

výhodu v možnosti využívat při přípravě 

jídel čerstvé a ekologicky vyrobené 

suroviny. Nejen kvůli tomu je ale nabídka 

pokrmů v podání šéfkuchařky Marie 

neokázalým gurmánským zážitkem. Díky 

své letité praxi v kombinací se zásadami 

tradiční české a moravské kuchyně obo-

hacuje jídelníčky zaměstnanců i hostů 

o dnes již zapomenutá, ale dříve právě 

tradiční jídla, jako jsou třeba špaldové 

knedlíky – a mnohá jiná. Sama farma 

má poměrně široký špaldový program 

pekárenských produktů vyráběných 

ve zmiňované vlastní pekárně, včetně 

špaldových ovocných zákusků, jako je 

třeba špaldový ovocný košíček oceněný 

jako „Perla Zlínska“ v roce 2015.  O svých 

schopnostech říká paní Marie Tománková 

skromně, že si jen chtěla dokázat, že to 

člověk zvládne, že na to „má“. Což se jí 

zcela jistě podařilo, byť na úkor možného 

volného času, kterého pochopitelně, jak 

už to nejen u této profese bývá, nemá na-

zbyt. Ale nestěžuje si, naopak konstatuje 

„bude dobré, když to bude na farmě takhle 

fungovat dál, což je i zásluhou kolektivu, 

se kterým pracuji“. Obecně by přitom 

skutečně bylo dobré, kdyby se úspěšným 

fi rmám, jako je Ekofarma Javorník, 

i nadále dařilo alespoň tak, jako dosud. Už 

i proto, aby v nich mohli nalézt své místo 

a roli i lidé, jako je Marie Tománková, což 

jsou, slovy Bohumila Hrabala, ony na první 

pohled neviditelné „perličky na dně“, bez 

nichž by byl ale život mnohem šedivější 

a plošší. A o profesi kuchařek to platí 

dvojnásobně – přísloví, že láska prochází 

žaludkem, zdaleka není tak daleko od 

pravdy, jak si občas někteří myslí…

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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EKOFARMA JAVORNÍK – PŘÍKLAD 
ROZKLADU RIZIK A DIVERZIFIKACE

ŠPALDA – SUROVINA NEJEN 
PRO PEKÁRENSKOU VÝROBU

NEBÝVALÝ ROZSAH NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ, ROZSÁHLÁ NABÍDKA BIOPRODUKTŮ A DŮSLEDNÉ VYTVÁŘENÍ MAXIMÁLNĚ 
MOŽNÉ PŘIDANÉ HODNOTY K ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SUROVINĚ – TO JE EKOFARMA JAVORNÍK, PŮSOBÍCÍ V OBCI ŠTÍTNÁ 
NAD VLÁŘÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY.

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK ROZŠÍŘIT NABÍDKU POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ PRO ČÁST POPULACE, KTERÁ ODMÍTÁ 
KONZUMOVAT PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ LEPEK, JE VYUŽITÍ PŠENICE ŠPALDY, A TO NEJEN JAKO SUROVINY PRO PEKÁRENSKÉ 
VÝROBKY. I KDYŽ I ŠPALDA JAKO OBILOVINA LEPEK OBSAHUJE, PODLE NUTRIČNÍCH SPECIALISTŮ I NĚKTERÝCH LÉKAŘŮ 
A VÝZKUMŮ SNÁŠEJÍ LIDÉ S ALERGIÍ NA LEPEK ŠPALDU LÉPE NEŽ KLASICKOU ŠLECHTĚNOU PŠENICI.

I když přitom nelze v praxi model této 

ekofarmy aplikovat všude, jde do jisté 

míry o vzor, jak by měly být budovány 

a rozvíjeny zemědělské podniky působící 

na našem venkově. Ekofarma Javorník 

totiž nejen, že ekologicky chová dojnice 

a skot bez tržní produkce mléka, dovolí si 

i chov prasat, pěstuje obiloviny a ovoce 

v ovocných sadech, ale především vyrábí 

z těchto produktů ve své pekárně pečivo, 

v mlékárně mlékárenské výrobky a v pěs-

titelské pálenici destiláty. Vlastní suroviny 

a potraviny z nich vyrobené navíc využívá 

k přípravě pokrmů pro turisty, kteří se 

ubytují v Penzionu Javorník. Součástí 

nabídky pro návštěvníky penzionu je 

nebývale široké sportovní zázemí i nové 

relax centrum s bazénem, hydromasážní 

vanou a možností koupelí ve vodě obo-

hacené solí z mrtvého moře. To ale stále 

není vše – ekofarma produkuje i dřevěné 

výrobky, je jediným podnikem v ČR, který 

vyrábí sirné knoty a svíce k dezinfekci 

skladových prostor pro potravinářské 

účely, provozuje ve svém areálu čerpací 

stanici, obchoduje se stavebními mí-

chačkami a společnost Vodohospodářské 

stavby Javorník se angažuje při budování 

vodovodů, kanalizací, ale i v projektantské 

činnosti. To vše v praxi znamená kromě 

rozkladu rizik plynoucích z výkyvů cen 

v zemědělské výrobě nebo z klimatických 

rizik také možnost celoročního, nese-

zónního zaměstnávání lidí z příslušné 

spádové oblasti a tedy i možnost se 

skutečně plnohodnotně podílet na rozvoji 

venkova a zaměstnanosti, což je v území 

nedaleko od hranic se Slovenskem vítaný 

bonus pro tamní obyvatele. Tak či tak je to 

jistě jedna z cest, jak zachovat rozměr 

a pozici českého a moravského zeměděl-

ství do budoucnosti.

Petr Havel 

Na špaldový program proto také vsadila 

Ekofarma Javorník, která tuto plodinu 

na svých polích pěstuje, ale také z ní 

ve vlastní pekárně vyrábí pekárenské 

výrobky. Konkrétně jde o špaldový 

chléb, špaldový košíček, špaldový řez, 

špaldovou bábovičku, špaldovou lodičku 

či špaldová linecká kolečka. Výrobky ze 

špaldy ekofarma prodává jednak ve své 

prodejně, ale také je rozváží po blízkém 

okolí a do velkých měst, jako je Praha 

nebo Brno. Pokrmy s využitím špaldy 

mohou přitom také ochutnat hosté 

faremního penzionu, například špaldové 

knedlíky. Ty se od klasických knedlíků 

liší již na první pohled tmavší barvou, ale 

také tím, že jsou hutnější a konzument 

nemá pocit, že mu je z talíře odfoukne 

vítr.  Mají také „knedlíkovější“ chuť, 

což si může každý vyzkoušet, pokud 

špaldové knedlíky, které ekofarma také 

dodává do tržní sítě, sežene. Dostupnější 

cestou je ale připravit si špaldové kned-

líky vlastními silami.

RECEPT ŠPALDOVÉ KNEDLÍKY (2 ks)

Suroviny k přípravě: 
1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek 

špaldové mouky (obecně tedy poměr půl 

napůl), 2 housky nebo rohlíky, 2 vejce, 

1 kypřící prášek do pečiva, sůl, 2 dcl 

mléka nebo vody

Postup při vaření:
Špaldovou a hrubou mouku smícháme 

s práškem do pečiva. Pečivo nakrájíme 

na malé kostičky a zamícháme společně 

do mouky za sucha - lépe se vzájemně 

rovnoměrně promíchají. Následně 

přidáme dvě vejce a rozmícháme. Vše 

zalijeme postupně mlékem nebo vodou 

a vypracujeme vařečkou těsto. Těsto ne-

smí být řídké, proto přidáváme tekutinu 

postupně dle potřeby. Konečné vypra-

cování těsta provedeme rukama. Pokud 

by bylo moc lepivé, lehce je poprášíme 

moukou. Těsto na válu posypaném mou-

kou rozdělíme na dvě poloviny a uválíme 

z něj dvě šišky. Ve velkém hrnci dáme 

vařit vodu, osolíme ji a přivedeme 

k varu. Knedlíky vložíme je do vroucí 

vody a vaříme 12 minut z jedné strany, 

potom je otočíme a opět vaříme dalších 

12 minut. Po uplynutí času k uvaření 

knedlíku jeden vyndáme z kastrolu, 

rozkrojíme a podíváme se, zda je již 

ve střední části uvařený. Pokud není, 

vrátíme rozpůlený knedlík zpět do vody 

a vaříme ještě cca 5 minut. Výhodou ne-

kynutého knedlíku je, že se po rozkrojení 

nesrazí, jeho příprava je jednodušší 

a rychlejší než u kynutého knedlíku. 

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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NA ZEMI ŽIVITELCE V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH PŘEDÁNY 
CERTIFIKÁTY KLASA 
STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH PROBĚHLO JIŽ TRADIČNĚ V PIVOVARSKÉ ZAHRADĚ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO VÝSTAVIŠTĚ 
V RÁMCI ZAHÁJENÍ VÝSTAVY SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KLASA. Z RUKOU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MARIANA 
JUREČKY A ŘEDITELE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU MARTINA ŠEBESTYÁNA PŘEVZALO OCENĚNÍ CELKEM 
DEVĚT PRODUCENTŮ. V SOUČASNÉ DOBĚ JE ZNAČKOU KLASA OZNAČENO PŘES TISÍC VÝROBKŮ OD VÍCE NEŽ 200 VÝROBCŮ.

NOVĚ OCENĚNÝMI VÝROBKY 
JSOU:

POLÉVKOVÁ Hluboce zmrazená 
zelenina 
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Směs se skládá z drobných řezů zeleniny 

- brokolice, kedlubny spolu s hráškem, 

růžičkami květáku, pórku a zelených 

fazolek. Má vyvážené nutriční složení 

a jedinečnou chuť. Více než devadesát 

procent  použitých surovin je vyrobeno 

z české zeleniny.

• Společnost AGRO Jesenice u Prahy 

intenzivně hospodaří jihozápadně 

od Prahy a zaměstnává 145 pracovní-

ků. Mrazírenský závod produkuje 

zhruba 13 000 tun mražené zeleniny 

za rok. 

Selský jogurt bílý, Klasik bílý jogurt
Výrobce: OLMA, a.s.

Při vývoji jogurtů Klasik a Selský vy-

cházela OLMA z moderních výrobních 

trendů a požadavků českého zákazníka. 

V obou výrobcích jsou jako suroviny 

použity   mléko a mléčná bílkovina pouze 

českého původu. Jogurt Klasik se řadí 

do kategorie středně tučných jogurtů 

s průměrným obsahem tuku 2,7 %. 

Selský jogurt má pak obsah tuku mírně 

vyšší, průměrně 5 %.

• OLMA je předním výrobcem mléčných 

výrobků. Nabízí široké portfolio produk-

tů od jogurtů, čerstvých mlék, smetan, 

másel, sýrů, dětských jogurtů až po 

výrobky v BIO kvalitě. V nedávné době 

zařadila společnost mezi své výrobky 

také sýr s bílou plísní na povrchu Olmín. 

Sedlácké tyčinky se sádlem
Výrobce: HAVLÍK OPAL spol. s r.o.

Oceněný výrobek Sedlácké tyčinky se 

sádlem v sobě snoubí to nejlepší z ori-

ginálních tyčinek Havlík se sýrem a solí, 

ochucené škvařeným vepřovým sádlem. 

Křupavá tyčinka je vhodná jako běžná 

domácí pochoutka nebo jako pečivo při 

rautech a studených kuchyních.

• Společnost HAVLÍK OPAL se zaměřuje 

na výrobu sýrových trvanlivých tyčinek. 

První trvanlivé tyčinky se sýrem 

a solí byly vyrobeny již v roce 1994 

a stále zůstávají oblíbenouí po-

choutkou spotřebitelů napříč Českou 

republikou. Při jejich výrobě jsou 

použity nejmodernější technologie 

a výhradně lokální suroviny.

Veka omládková, Štrůdlík s jablky
Výrobce: BEAS, a.s.

Oceněný výrobek Veka omládková je 

charakteristický podstatným podílem 

pšeničného omládku v receptuře. Do 

těsta se tak dostane větší množství 

předem prokvašené mouky, které pečivu 

dodává výraznější chuť a aroma, větší 

objem a delší trvanlivost. Štrůdlík s ja-

blky má velké množství jablečné náplně, 

jejíž podíl činí až 66 %. 

• Výrobce BEAS podniká na českém 

trhu již 25 let. Svým zákazníkům 

nabízí bohatou škálu pekařských 

a cukrářských produktů. V loňském 

roce fi rma otevřela novou moderní pe-

kárnu v Choustníkově Hradišti v oblasti 

Podkrkonoší, kde spojili nejmodernější 

průmyslové technologie s tradiční 

pekařskou výrobou.

Salát s pečenou řepou a ovčím sýrem
Výrobce: TITBIT, s.r.o.

Oceněný výrobek Salát s pečenou řepou 

a ovčím sýrem nabízí hned několik 

zajímavých variací surovin, a to pečenou 

řepu namíchanou s granátovým jablkem, 

čerstvou rukolou a ovčím sýrem. Do-

plňuje jej pak lehká zálivka z balsamika 

a olivového oleje. Zálivka i samotný 

výrobek je bez konzervačních látek.

• Společnost TITBIT podniká v oboru 

od roku 2001, je předním dovozcem 

exotického ovoce, bylin a chilli z celého 

světa. Tento výrobce je  ryze česká 

společnost bez účasti zahraničního 

kapitálu. Kromě dovozu ovoce a zeleni-

ny se zabývá výrobou čerstvých zeleni-

nových salátů, salátů s těstovinami, 

kuskusem, quinoou, chia semínky, 

ovocných salátů a dresinků.
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Bylinkový čaj Letní
Výrobce: BYLINY Mikeš s.r.o.

Bylinkový čaj Letní je vyroben podle 

vlastní originální receptury bez použití 

aromat a dalších pomocných látek. 

Čaj má zlatavou barvu a specifi ckou 

vyváženou chuť s chladivými tóny máty 

a citronu. 

• V současné době se fi rma BYLINY 

Mikeš řadí mezi největší společnosti 

v České republice, zabývající se 

nákupem, prodejem a zpracováním 

bylin. Společnost působí na tuzem-

ském trhu a úspěšně spolupracujeme 

i se zahraničními partnery. Zpracované 

léčivé rostliny jsou určeny především 

pro výrobu čajů, významnou surovinou 

jsou ale také pro lihovary a potravi-

nářství. 

Farmářský jogurtový nápoj borůvkový, 
Farmářský jogurtový nápoj čoko-višeň, 
Farmářský jogurtový nápoj meruňkový
Výrobce: FARMERS spol. s r.o.

Farmářský jogurtový nápoj borůvkový, 

meruňkový a čoko-višeň jsou zaky-

sanými ochucenými mléčnými výrobky 

z pasterovaného mléka s přirozeným 

obsahem živin. Všechny oceněné jogur-

tové nápoje se vyrábí z mléka vlastního 

chovu krav pasoucích se na podhorských 

pastvinách.

• Společnost FARMERS se v rámci 

zemědělské prvovýroby zaměřuje na 

chov masného skotu Aberdeen Angus 

a mléčného skotu Čestr. Od roku 2013 

začala fi rma zhodnocovat mléko ve své 

nově pořízené minimlékárně ve formě 

jogurtů, jogurtových nápojů, čerstvých 

či zauzených sýrů, zákysů a dalších. 

Hlavnický tvaroh z farmy, 
Mléko Farmářské Hlavnické 
Výrobce: Zemědělské a obchodní 

družstvo Hlavnice

Hlavnický tvaroh z farmy je ručně vyráběn 

z vlastního plnotučného mléka. Pečlivě 

vybraná kultura zvýrazňuje jeho lahodnou 

chuť a krémovitá konzistence je jeho 

předností především při výrobě pomazá-

nek. Druhý oceněný výrobek Mléko Far-

mářské Hlavnické je kravské plnotučné 

nestandardizované mléko vlastní produk-

ce ošetřené pouze šetrnou pasterací. 

• Zemědělské a obchodní družstvo 

Hlavnice se zabývá  převážně rost-

linnou a živočišnou výrobou. Pěstuje 

obiloviny, řepku olejnou, cukrovou řepu 

a pícniny pro krmné účely. Dále chová 

prasata na výkrm a dojné krávy, jejichž 

mléko využívá i pro zpracování do 

mléčných produktů v malé mlékárně.

Šohajský špek, Písecká šrůtka
Výrobce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

Šohajský špek i Písecká šrůtka jsou 

soleny na sucho. Deset hodin se tepelně 

opracovávají a udí bukovými štěpky. 

Díky tomuto postupu výrobky získávají 

jedinečnou vůni a chuť. 

• Výrobce MASO UZENINY PÍSEK 

má velmi pestrou a bohatou histo-

rii. Už v 50. letech minulého století 

byl v Písku postaven jeden z prvních 

moderních závodů na zpracování 

masa v Česku. Od roku 2013 vystupuje 

podnik pod novou obchodní značkou 

MÚÚÚ. 

Přímo na výstavišti v pavilonu T1 mohou 

návštěvníci ochutnat a zakoupit produkty 

oceněné značkou kvality KLASA a Regio-

nální potravina. Na ploše 408 m2 se bude 

prezentovat celkem 38 producentů 

s tímto prestižním oceněním. 

Konkrétně se představí 22 společností 

se značkou KLASA: 

AGRO Jesenice u Prahy a.s., 

Amylon, a.s., CARLA spol. s r.o., 

CZ FRUIT, odbytové družstvo, 

FARMERS spol. s r.o., Hamé s.r.o., 

Choceňská mlékárna s.r.o., KAND s.r.o., 

KÁVOVINY akciová společnost, 

LINEA NIVNICE, a.s., MASO UZENINY 

PÍSEK, a.s., Masokombinát Polička a.s., 

MP Krásno, a.s., Natura, a.s., 

PT servis konzervárna spol. s r.o., 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o., 

Schubert partner a.s., TOKO AGRI a.s., 

ÚSOVSKO FOOD a.s., VÁHALA a spol. 

s r.o. výroba a prodej masných 

a lahůdkářských výrobků, VITAL Czech 

s.r.o. a ZÁRUBA FOOD a.s.

Mezi přebírajícími ani v roce 2015 nechyběl tradiční jihočeský výrobce MASO UZENINY PÍSEK, a.s., ocenění za společnost 

převzala Lenka Kvaltýnová



ZPRAVODAJ

4 > 20166

PŘÍLOHA > 25. SRPEN 2016

ZVYŠME KONZUMACI 
TUZEMSKÝCH BRAMBOR

TIPY NA MINORITNÍ KOMODITY: 
OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ

JE TO JIŽ OSM LET, CO VYHLÁSILA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) NA PODNĚT ORGANIZACE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 
A VÝŽIVU (FAO) V ROCE 2008 MEZINÁRODNÍ ROK BRAMBOR. U NÁS BYCHOM MOHLI LETOS VYHLÁSIT ALESPOŇ „NÁRODNÍ 
ROK BRAMBOR“.

POTŘEBA ZVÝŠIT PESTROST PLODIN PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ 
PŮDĚ SE NEMUSÍ SOUSTŘEDIT JEN NA PRODUKCI PLODIN 
K LIDSKÉ VÝŽIVĚ NEBO VÝŽIVĚ ZVÍŘAT (NEBO K TECHNICKÝM 
ÚČELŮM). 

I kvůli tomu, že po letech propadu ploch 

i výnosů by měla být letošní sezóna 

přece jen lepší co do objemu produk-

ce, což skýtá také předpoklady možné 

vyšší konzumace tuzemských brambor. 

Ostatně, brambory byly u nás ještě 

v minulém století dominantní přílohou 

k tradičním našim pokrmům. Mírný 

ústup ze slávy je přitom dán jednak 

konkurencí dalších netradičních příloh, 

ale i údaji v médiích poukazující na 

možná rizika konzumace brambor, 

obvykle vysoce nadsazených. Základní 

příznivou vlastností brambor je pře-

devším jejich nízká energetická hodnota 

a minimální obsah tuku - vařené 

brambory mají například oproti chlebu 

jen čtvrtinu kalorií a třeba v porovnání 

s pšenicí obsahují jen pět procent tuku. 

Podle výzkumů dokáží brambory z 38 

nejběžnějších druhů potravin nejvíce 

navodit pocit sytosti v množství, které 

zároveň představuje velmi nízký přívod 

energie, což v praxi znamená, že jsou 

velmi vhodnou stravou v prevenci proti 

obezitě. Nicméně – nesprávně a dlouho 

skladované brambory, stejně tak jako 

nesprávně tepelně opracované brambo-

ry, určitá rizika pro konečného spotře-

bitele skutečně představují. V prvém 

případě jde o poněkud démonizovanou 

látku solanin, který se v neškodných 

koncentracích přirozeně vyskytuje ve 

všech částech brambor, tedy nejen 

v klíčkách nebo zelených bramborách. 

Koncentrace solaninu postupně stoupá 

s dobou skladování a především, pokud 

jsou skladované brambory vystaveny 

světlu. Přítomnost této látky ale povoluje 

i platná legislativa, a to v maximální 

míře 200 miligramů na kilogram hlíz, 

přičemž výsledky rozborů brambor na 

našem trhu v minulosti vždy prokázaly 

několikanásobně nižší koncentrace. 

Druhou rizikovou látkou spojovanou 

s bramborami je akrylamid, ten však 

vzniká pečením brambor při teplotách 

120 a více stupňů Celsia. Z rozsáhlých 

výzkumů přítomnosti akrylamidu ve 

výrobcích z brambor ale nakonec vyply-

nulo, že například ve vařených bram-

borách a z nich připravených výrobcích 

není tato látka vůbec přítomna. 

Největším, spíše však obchodním 

a kulinářským rizikem, je tak „falšování 

brambor“, tedy klamavě označované 

odrůdy brambor dovážené do ČR ze za-

hraničí. Odrůda je přitom klíčovou cha-

rakteristikou brambor určující takzvaný 

varný typ a nesprávné uvedení odrůdy 

brambor je zákonem klasifi kováno jako 

klamání spotřebitele. 

Petr Havel

Poměrně široké možnosti představuje 

i pěstování plodin k farmaceutickým 

účelům. Z nich je zřejmě nejznámější 

konopí, další představuje například 

ostropestřec mariánský (Silybum maria-

num). Jde vlastně o bodlák, jehož název 

souvisí s legendou, podle níž vznikly bílé 

skvrny na lístcích z mléka Panny Marie. 

V praxi je ale ostropestřec plodina 

s blahodárnými účinky na játra, ze které 

lze mimo jiné připravovat léčivý čaj.

Z plodiny se využívají drcená semena, 

které slouží k výrobě léků, lze je ale také 

za studena přidávat jako komponent do 

nápojů, jogurtů a dalších jídel, které již 

neprojdou tepelným opracováním, neboť 

tím se většina účinných látek zničí. Se-

mena ostropestřce se využívají i v ho-

meopatii, na zlepšení funkce žlučníku 

a proti tvorbě žlučových kamenů. 

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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Foto: shutterstock.com

SYSLI NA VINICI - NOVÁ ZNÁMKA 
UŽ ZDOBÍ PRVNÍ LÁHVE S VÍNEM
ČEŠTÍ I MORAVŠTÍ VINAŘI MAJÍ OD NYNĚJŠKA NOVÉ, NEOBVYKLÉ OCENĚNÍ. JE JÍM SPECIÁLNÍ ZLATÁ ZNÁMKA S VYOBRAZENÝM 
SYSLEM. MÁ PODPOŘIT ZÁCHRANU OHROŽENÉHO HLODAVCE. NÁLEPKU UDĚLUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A SPOLEČNOST ALKA WILDLIFE TĚM VINAŘSTVÍM, KTERÁ NA SVÝCH VINICÍCH HOSPODAŘÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ ŽIVOT SYSLŮ 
PODPORUJE. ZNÁMKU UŽ DOSTALO PRVNÍCH 14 VINAŘSTVÍ. VŠECHNA JSOU NA JIŽNÍ MORAVĚ A DOKONCE V JEDNOM 
MĚSTĚ. VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH.

Neúnavně panáčkuje u své nory a je 

stále ve střehu. V předních tlapkách 

má většinou něco snědku a za „škraně-

mi“ boule. Rozčileně prská. Takhle 

zná většina lidí sysla ze školních lavic, 

případně z fi lmových dokumentů.  Ve 

volné přírodě už je však dnes k vidění jen 

sporadicky. Syslí populace za posledních 

šedesát let poklesla v Česku o téměř 

90 procent. Proto vznikl projekt na jeho 

záchranu. Zahrnuje monitoring výskytu 

sysla, sledování migrace, analýzu života-

schopnosti a v neposlední řadě osvětu, 

která má napomoci jeho navrácení do 

přírody. „Syslí medaile“ je toho součástí.

Zatravněné vinice jako přirozené 
prostředí
Sysel vyhledává travnaté kosené plochy 

a prostor ve vinicích je k tomuto účelu 

jako stvořený. Vinice se zatravněnými 

a udržovanými mezipásy představují 

totiž vhodné náhradní a přesto přiro-

zené prostředí pro sysla. Jde o rozlehlé 

a spojené plochy, které jsou z pohledu 

sysla ideálním prostředím, kde může 

nerušeně pobývat a postupně se roz-

množovat. Zatravnění meziřadí však není 

ve vinicích zatím běžnou praxí a tomu 

pomoci právě nová známka Sysli na 

vinici. Ta bude udělována vinařům, kteří 

vinice zatravňují a poskytují tak ideální 

domov pro sysla.

„Víno z vinic, kde žije sysel, poznají 

spotřebitelé podle malé zlaté známky 

na lahvi, vinaře pak podle větší samo-

lepky na dveřích,“ představila ochrannou 

známku Kateřina Poledníková z or-

ganizace ALKA Wildlife, o.p.s., která 

je hlavním autorem projektu ochrany 

sysla obecného na jižní Moravě.

Dříve ho bylo všude v krajině plno. 

A lidé ho plašili z obav o úrodu. In-

tenzivní hospodaření také způsobilo své, 

a tak se z sysla obecného stal kriticky 

ohrožený druh. „V druhé polovině 20. 

století došlo k strmému úbytku syslů. 

Po roce 2000 byl zjištěn pouze na něko-

lika menších lokalitách, přičemž většina 

ze současných populací je velmi malá 

a izolovaná od ostatních. Proto byl 

v roce 2008 přijat Ministerstvem 

životního prostředí Záchranný program 

sysla obecného v ČR,“ uvedl Jan Šíma 

z odboru druhové ochrany Ministerstva 

životního prostředí.

Noemovou archou jsou golfová hřiště
„Počet syslů v České republice dnes 

odhadujeme na maximálně pět tisíc 

jedinců, kteří se vyskytují na přibližně 35 

lokalitách,“ upřesnil Jan Matějů, zoolog 

z Muzea Karlovy Vary, který dlouhodobě 

populace sysla studuje a je nejvýznam-

nějším českým odborníkem na tento 

druh. Sysla podle něj ohrozily především 

změny v české a moravské krajině jako 

scelování pozemků, intenzifi kace země-

dělství a naopak upuštění od obhospoda-

řování strojově nedostupných pozemků, 

jako jsou meze, menší louky či pastviny. 

Drobné lokality jako sportovní letiště, 

golfová hřiště a kempy dnes představují 

pro tento druh „Noemovu archu“ a drží 

sysly doslova nad vodou, ale jsou podle 

odborníků jen dočasnou záchranou. „Pro 

dlouhodobé udržení sysla v ČR tato malá 

a izolovaná území nestačí. Nadějí pro 

něj je právě vinařský kraj. Někteří vinaři 

totiž začali zatravňovat řádky mezi révou 

a vytvořili tak vhodné prostředí pro celou 

řadu živočichů, včetně sysla obecného. 

Vezmeme-li v úvahu plochy vinic na jižní 

Moravě, mají tato území opravdu velký 

potenciál,“ dodal Matějů.

Pro získání zlaté známky je potřebné 
splnit tři podmínky:
1. víno musí pocházet z viniční trati, 

kde je potvrzen aktuální výskyt sysla 

obecného,

2. vinař zatravňuje vinice a nepouží-

vá chemické prostředky na hubení 

hlodavců,

3. vinař vyrábí kvalitní víno, ale také si 

uvědomuje hodnotu krajiny.

„Věříme, že touto cestou oslovíme další 

vinaře a milovníky vína, kterým záleží na 

naší krajině a na chování zemědělců i vi-

nařů k přírodě. Nutno dodat, že sysel na 

vinicích nezpůsobuje žádné škody, není 

třeba se ho tudíž bát,“ apeluje Jan Šíma 

z Ministerstva životního prostředí.

Výskyt mohou vinaři hlásit sami
Podle zoologa Jana Matějů probíhá ma-

pování výskytu sysla obecného každým 

rokem. „Víme tedy, ve kterých vinicích 

se sysli vyskytují. Seznam viničních tratí 

se syslem je uveden na stránkách www.

syslinavinici.cz. Samozřejmě nám ale 

výskyt syslů někde mohl uniknout. Proto 

pokud na seznamu jejich trať chybí 

a o syslech vinaři ví, určitě se může 

ozvat. Na uvedených stránkách najdou 

také kontakty i detailní podmínky udě-

lování známky,“upozornil.

Předání prvních známek 14 vinařstvím 

z Velkých Pavlovic se konalo 24. června 

za účasti ředitele Národního vinařského 

centra Pavla Kršky. „Respekt k pří-

rodním procesům a biologická diversita 

jsou tím správným trendem, kterým by 

hospodaření v krajině včetně vinařství 

mělo jít,“ řekl při udílení certifi kátů Krš-

ka. Držitelé syslích známek mají právo 

používat je jeden rok.

Dagmar Sedláčková
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OVOCNÝ PODÍL V SORBETECH 
VÁS MILE PŘEKVAPÍ
SORBETY SE NABÍZEJÍ JAKO ZDRAVĚJŠÍ VARIANTA ZMRZLIN PRO DĚTI. OBSAHUJÍ OVOCE A NENÍ V NICH PRÝ TOLIK 
PŘIDANÉHO CUKRU, PRÁVĚ PROTOŽE OVOCE UŽ JE SAMO O SOBĚ SLADKÉ. ALE JE TO SKUTEČNĚ TAK? ODPOVĚĎ NA TUTO 
OTÁZKU BYLA PŘEDMĚTEM NAŠEHO SRPNOVÉHO TESTOVÁNÍ. POD DROBNOHLEDEM SE OCITLO OSM JAHODOVÝCH SORBETŮ, 
KTERÉ BĚŽNĚ NAJDETE NA TRHU A I JEDEN CHYTÁK – SORBET DOMÁCÍ. POZNALA JEJ POROTA? 

Protože nikdo jiný není schopný ohodno-

tit zmrzlinu lépe než její nejčastější 

konzument, sestavili jsme tentokrát 

i dětskou porotu a nestačili se divit, jak 

jsou dětské chuťové senzory neúprosné. 

Proč karta padla zrovna na jahodové 

příchutě, má své opodstatnění. Jednak 

je jich na trhu nejvíce, ale hlavně jsou 

pro děti chuťově nejdostupnější. Chuť 

jahody je pro dítě velmi dobře známá, 

a tak dokáže objektivně posoudit, 

zda se nabízený vzorek „jahůdce“ blíží, 

nebo ne. Zajímavé jsou pak i výsledky 

hodnocení obalů. Vedle chuti jsme se 

totiž rozhodli prozkoumat ještě psy-

chické stimuly, které děti ke koupi té či 

oné zmrzliny vedou – zda si i malé dítě 

skutečně vybírá podle chuti například na 

základě dřívější zkušenosti, nebo 

ho při pohledu do mrazicího boxu upoutá 

pouze líbivý obrázek. 

Suma sumárum ze senzoriky
Při hodnocení nás překvapilo, že děti 

možná zbytečně podceňujeme. Nejenže 

většina z nich poznala sorbet domácí 

hned, ale nevadilo jim ani, že jsme jej 

osladili sirupem z agáve, třtinovým 

cukrem a medem, a to zhruba o 40 % 

méně, než udávala receptura. Jak vidno 

rodičovské předsudky, že jejich děti by tu 

domácí zmrzlinu stejně nejedly, jsou ta-

tam. Domácí sorbet totiž dostal nejvyšší 

kladné hodnocení a to dokonce i přes 

poměrně závažný nedostatek. Sorbet 

se v parném horku cestou na testování 

totiž v autě vrátil do původního stavu 

pyré, a i přestože jsme jej ihned vložili 

do mrazáku o mínus 50 stupních, nestihl 

opět zcela ztuhnout. Je skoro škoda, že 

se jedná o vítěze tak trochu mimo sou-

těž, a to z toho důvodu, že by některé pa-

rametry, jako je například vzhled obalu, 

nebylo možné zhodnotit a tím pádem by 

test neukázal 100 % relevantní hodnoty. 

Vítězné žezlo jsme potom logicky přene-

chali jednomu zástupci z obchodu. 

Když děti hodnotily samotné obaly, často 

pro ně byly líbivější ty barevné. Naopak 

obal, kde se objevovalo moc černé barvy, 

pro ně nebyl příliš „sexy“. Lepší známky 

pak porotci rozdávali i balením 

v kelímcích, pod kterými je malá 

plastová lžička, a od těch nejmenších 

hodnotitelů pak „smajlíci“ připadly 

i Primě Mrož jahodové dřeni, která má 

na přebalu vyobrazené zvířátko. 

Hodnocení z laboratoře
V době, kdy jsme dělali test senzorických 

vlastností zmrzlin, jsme ještě neměli 

v rukou výsledky analytiky. Posléze 

se ale ukázalo, že to, co se zdálo být 

senzoricky kvalitní, bylo nadprůměrné 

i dle výsledků laboratoří Vysoké školy 

chemicko-technologické. I když našli 

jsme pár věcí, které si zaslouží zmínit. 

Hned na úvod nás například překvapily 

vysoké obsahy cukrů. Pokud jste dopo-

sud také žili v domněnkách, že ovocné 

zmrzliny budou přidanými cukry šetřit, 

protože sladké už je samo ovoce, vyve-

deme vás z omylu. Laboratorní rozbor 

totiž prokázal, že jedna porce zmrzliny 

v průměru obsahuje asi 20 % procent 

Test časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou,

značkou kvality Klasa a MF DNES. 
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TeTesst č sasopopisisu
ve spolupráci s Potravivin

značkou kvality Klasa aa NES. 

MLADÁ FRONTA

Název Deklarace na obalu od výrobce v % Laboratorní měření VŠCHT v %

Zielona strawberry sorbet 21 28

Prima Mrož Jahodová dřeň 30,1 30

Albert Quality Jahůdka 18 21

Billa jahodová 73,4 30

Ballino 30 31

Tesco Strawberry sorbet 30,1 27

Jahodová dřeň Dione 20,8 20

Hájek sorbet Neuvedeno 25

Domácí sorbet vs. vítěz z obchodu

 Domácí sorbet Jahodová dřeň Dione

Senzorická známka 1,18 1,39

Obsah cukrů v % 22* 20

Ovocný podíl v % 83,3 67

Cena na 100 g v CZK 8,60 22,40

*pozn. (cukr třtinový, sirup z agáve, med)

Foto: Lukáš Procházka
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HODNOTY ZNÁMEK
45 %   senzorika (vůně, barva, chuť)

25 %   obsah ovocného podílu

15 %   obsah cukrů 

           (fruktóza, glukóza, sacharóza)

10 %  deklarace na obalu,jeho  

           čitelnost a soulad s hodnotami    

           laboratorního šetření

  5 %  líbivost obalu 
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cukrů, čímž trumfne i celou řadu nanuků 

s čokoládou. Když například porovnáte 

zástupce ze zmrzlinové říše – Cornet-

to vanilkový kornout s čokoládovým 

přelivem obsahuje asi 16 gramů cukrů, 

tvarohový nanuk Míša s čokoládou okolo 

10 gramů, avšak ovocná dřeň 24 gramů. 

I pokud byste od této hodnoty odečetli 

fruktózu, tedy cukr obsažený v ovoci, 

stejně se dostanete na hodnotu, která 

je minimálně o 30 % vyšší než u jiných 

mražených krémů. Plusové body jim na 

rozdíl od nanuků, ale zase přihrává fakt, 

že téměř neobsahují tuky, které jsou 

minimálně stejně velkou hrozbou jako 

cukry (v  nanuku Míša je asi o 11 gramů 

tuku navíc). Laboratorní výsledky též 

prokázaly, že výrobci jsou jinak poctiví. 

Očekávali jsme, že aspoň v některých 

vzorcích budou jahody dohnány levným 

jablečným pyré, nebo že najdeme umělá 

barviva. Ani v jednom z případů se ale 

žádné takové pochybení neprokázalo. 

Druhá strana mince
Vzhledem k tomu, že dvorními konzu-

menty zmrzlin jsou děti, o celé plejádě 

vzorků by se nabízelo říci, že z hlediska 

cukrového podílu jsou pro ně naprosto 

nevhodné. Pokud byste totiž u malého 

dítěte chtěli ohlídat příjem cukrů, 

správně byste mu měli některé zmrzliny 

odebrat „na později“ a po zbytek dne už 

mu servírovat pouze stravu bez sachari-

dů včetně cukrů (pozor tím jsou míněny 

například i sacharidy v těstovinách nebo 

v pečivu, ne jen další sladkosti). Denní 

dávka cukrů je stanovena Světovou 

zdravotnickou organizací. V tabulce 

najdete přehled jejich doporučeného 

denního příjmu u dětí i dospělých. Na 

druhou stranu sladkosti nejsou určeny 

ke každodenní konzumaci, a když 

zmrzliny srovnáte s nabídkou sladké-

ho pro děti na trhu obecně, zjistíte, že 

z výživového hlediska je daleko lepší 

nabídnout dítěti kvalitní sorbet než 

jednu čokoládovou tyčinku. Do té se pro 

srovnání schová 35 až 40 gramů cukrů 

a k tomu okolo 17 gramů tuku. Zdraví 

méně prospěšné nasycené mastné kyse-

liny pak tvoří více než polovinu.

Deklarace na obalu na výbornou 
rozhodně nebyla
Zůstaneme-li ale u cukrů, to, co je pro 

nás poměrně dost alarmující, jsou od-

chylky deklarovaných cukrů na obalu od 

skutečnosti. Do jisté míry chápeme, že 

výrobce nikdy nemůže dopředu tušit, jak 

sladké bude samotné ovoce a přihlížíme 

i k faktu, že dělat chemickou analýzu při 

každé nové dávce ovoce je nákladné, ale 

i tak všem velmi ostře vytýkáme hodnoty, 

které zacházejí na hranici klamání spo-

třebitele. Tam, kde se výrobce mýlí o 2 %, 

by se dalo ještě přimhouřit oko. I když 

lepší by samozřejmě byl opačný trend 

- tedy deklarace by byla o těch pár pro-

cent vyšší než skutečnost. Nicméně roz-

díl 7 % už je pro nás poměrně závažné 

pochybení. U těchto produktů jsme proto 

také snížili známku v kategorii deklarace 

a obal. Veškeré rozdíly mezi deklarací a 

skutečností jsme vám pak zpracovali do 

přehledné tabulky. 

Legislativu všechny vzorky splnily
Sorbety upravuje, stejně jako všechny 

jiné mražené krémy, vyhláška č. 77/2003 

Sb. Podle ní je každý výrobce oprávněn 

použít označení sorbet pro svůj produkt, 

splňuje-li obsahem minimálně 25 % 

ovoce a není použit žádný záměrně 

přidaný tuk. Výjimka se pak vztahuje na 

citrusové ovoce, jehož plody obsahují 

mnoho kyseliny citronové a vysoký podíl 

ovoce by byl v tomto případě kontrapro-

duktivní (zde je možné stáhnout ovocný 

obsah o 15 % hmotnostních, takže 

například na citronovém sorbetu můžete 

najít 15 % ovoce a je to zcela správně). 

Nutno podotknout, že sorbety mohou být 

zaměnitelné s vodovou zmrzlinou. Mohou 

totiž vykazovat vizuální podobnost, 

nicméně procento ovoce je buď mizivé 

nebo je ovoce nahrazeno ovocným siru-

pem. Rozdíl poznáte dle toho, že budete 

číst tabulku s výživovými hodnotami nebo 

samotný dílčí název zmrzliny. Většina 

sorbetů se tím, že spadají mezi sorbety 

logicky netají, zatímco vodové zmrzliny 

mohou být označeny například jen jako 

zmrzlina s ovocnou příchutí, mražený 

krém s ovocnou příchutí a podobně. 

Zlatá medaile byla jasná
A zajímá vás, která zmrzlina je nejlepší? 

Porota se jednohlasně vyslovila k tomu 

korunovat Jahodovou dřeň Dione. Ta 

sice neměla nejvyšší podíl ovoce (v této 

kategorii ji o procento porazil Hájek 

sorbet), ale nejvíce se podobala jahodě 

svou barvou, vůní a chutí. Bonusem, kte-

rý určitě ocení maminky hlídající denní 

příjem cukrů u svých dětí, je pak (ve 

srovnání s jinými vzorky) jeho relativně 

nízký obsah 20 %. Zde se dá říci, že ta-

kováto občasná zmrzlina by hravě prošla 

přes „prověrky“ odborníků zaměřujících 

se na zdravou výživu dětí. 

Doporučené denní dávky cukrů

Věk Hodnota

4 až 6 let 36 gramů

7 až 9 let 44 gramů

10 až 12 let 52 gramů

Dospělý 66 gramů

Foto: Lukáš Procházka

Foto: shutterstock.com
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JAK JSME DĚLALI DOMÁCÍ SORBET? 

Jahodová dřeň Dione Zielona strawberry sorbet
Výrobce: Agrimex Vestec, ČR
Zakoupeno: Tesco  Cena/ml: 22, 40 Kč/80 ml
Ovocný podíl: 67 %  Cena na 100 ml: 17,90 Kč

Výrobce: Zielona Budka, Polsko
Zakoupeno: Kaufl and  Cena/ml: 69,90/500 ml
Ovocný podíl: 48 %  Cena na 100 ml: 14 Kč

Z laboratoře: U tohoto vzorku se rozdávala 

velmi pozitivní hodnocení za obal, deklaraci i 

ovocný podíl. Dokonce i cukr se drží v mírnějších 

hodnotách (20 %). Oproti deklaraci na obale ale 

výrobce téměř o 2 % u cukru pochybil. 

Z degustace: Hodnocení u tohoto vzorku bylo 

jednohlasné. Velmi dobrá dřeň, má krásnou barvu 

a chutá i voní skutečně jako jahody. Někteří si 

všimli, že je v ní o poznání více kousků ovoce, a tak 

usoudili, že se jedná o zmrzlinu s vyšším ovocným 

podílem. 

Senzorická známka: 1,39

Z laboratoře: Ovocný podíl v deklaraci neklamal, 

velká výtka pak padla na uvedený podíl cukrů 

na obalu, který je výrazně nižší než naměřené 

hodnoty. Výrobce deklaruje 21 %, skutečný obsah 

je 28 %. 

Z degustace: Malí porotci uváděli, že zmrzlina 

hezky voní, ale ne úplně jahodově. Barva je 

narůžovělá a ne sytě červená, jahodová. Chuťově 

je však zmrzlina dobrá, některým jen přišla moc 

sladká. Tři členové poroty uvedli, že ke konci je 

cítit pachuť.

Senzorická známka: 1,48

Známka testu Známka testu1,40 1,90

Hájek sorbet Albert Quality Jahůdka

Prima Mrož Jahodová dřeň Billa jahodováBallino Tesco Strawberry sorbet

Výrobce: Hájek a Boušová, ČR
Zakoup.: Ovocný Světozor  Cena/ml: 119 Kč/500 ml
Ovocný podíl: 68 %           Cena na 100 ml: 23,80 Kč

Výrobce: Tipafrost, ČR
Zakoupeno: Albert  Cena/ml: 26 Kč/150 ml
Ovocný podíl: 54 %  Cena na 100 ml: 17,70 Kč

Výrobce: Bidvest, ČR
Zakoupeno: Kaufl and  Cena/ml: 22,10 Kč/90 ml
Ovocný podíl: 50 %  Cena na 100 ml: 19,90 Kč

Výrobce: neuvedeno
Zakoupeno: Billa  Cena/ml: 14,90 Kč/90 ml
Ovocný podíl: 56 %  Cena na 100 ml: 16,60 Kč

Výrobce: neuvedeno
Zakoupeno: Lidl  Cena/ml: 10,90 Kč/90 ml
Ovocný podíl: 53 %  Cena na 100 ml: 12,10 Kč

Výrobce: neuvedeno, Polsko
Zakoupeno: Tesco  Cena/ml: 54, 90 Kč/500 ml
Ovocný podíl: 34 %  Cena na 100 ml: 11 Kč

Z laboratoře: Cukry sice spadají do kategorie 

méně vyhovujících, ke kterým již byla přiřazena 

známka 4, ale jinak se jedná o vítěze za ovocný 

podíl. Svými hodnotami se sorbet nejvíce blížil 

domácí zmrzlině. 

Z degustace: Vzorek byl ohodnocen převážně 

kladně. Byly mu dávány přívlastky jako výborný, 

výtečný, moc dobrý. Malé výtky pak byly k barvě, 

která byla světlejší než u jiných vzorků. Zmrzlina 

byla i velmi příjemně našlehaná a rozplývala se 

na jazyku.

Senzorická známka: 1,51

Z laboratoře: Co se podílu ovoce týče, zde výrobce 

neklame. Kde však zase shledáváme pochybení, je 

u garance obsahu cukrů, kdy se údaj na obale od 

reality liší o 3 %. Výrobce uvádí jen 18 %. 

Z degustace: Některé porotce u vzorku překvapila 

barva, která měla do jahody velmi daleko. Naštěstí 

to prý zachránila výtečná chuť. Ve zmrzlině však 

nebyla znatelná ani jahodová zrníčka, ani kousky 

jahod, čímž se vzorek odlišoval od ostatních.

Senzorická známka: 2,51

Z laboratoře: Velmi mile nás překvapilo, 

že výrobce uvádí skutečný obsah cukrů, 

přestože se jedná o vyšší číslo (30 %). Ovocný 

podíl je vyhovující a též v souladu s údajem na 

obale.

Z degustace: Vzorek byl hodnocen převážně 

kladně. Porotce zaujala o poznání tmavší barva 

než u jiných vzorků, chuťově prý tíhla spíše 

k malinám. Obecně však byla zmrzlina hodnocená 

jako vyvážená, akorát sladká, avšak moc tvrdá.

Senzorická známka: 2,64

Z laboratoře: Výrobek je dobře označen, ani zde se 

v etiketě nezmýlíte. Opět se jedná ale o alarmující 

obsahu cukrů 30 %. Výrobek si proto za tento 

parametr vysloužil nejhorší známku. 

Z degustace: Barva i vůně byly naprosto v pořádku. 

V dotazníku jsme ale objevili i hodnocení typu 

„Barva připomíná shnilou jahodu. Zmrzlina voní 

jako mámy malinový deodorant.“ Nelíbila se ani 

tahavá a lepkavá konzistence. 

Senzorická známka: 2,78

Z laboratoře: I v tomto vzorku je obsah 

cukrů žalostně vysoký a čítá 30 %, které 

na druhou stranu ale výrobce i poctivě deklaruje. 

Ovocný podíl je však v pořádku na obale i ve 

skutečnosti. 

Z degustace: „Chuť je dobrá, ale není to jahoda,“ 

objevovalo se v dotaznících. Zmrzlina byla 

označena za moc sladkou. Konzistencí také příliš 

neuspěla, prý byla moc lepkavá. Naopak dostala 

hezké známky za vůni a tmavou barvu, která 

opravdu budila dojem vysokého obsahu jahod. 

Senzorická známka: 2,31

Z laboratoře: Laboratorní testy prokázaly 

o mnoho vyšší obsah cukrů (6,2 %), než je 

výrobcem uvedeno na obale. Obdobně jako 

u případu Zielona sorbetu jsme zde přistoupili 

k výrazně nižší známce za deklaraci a obal. 

Z degustace: U tohoto vzorku se objevilo mnoho 

protichůdných názorů: „Docela dobrá chuť. Barva byla 

v pořádku. Vůni jsem dal 5, protože jsem nic necítil 

a zmrzlina by měla alespoň trochu vonět. Chutnalo to 

celkem dobře.“ A na druhou stranu: „Má divnou chuť, 

ale snědla jsem ji. Hrozná chuť! Strašně nedobrá!“

Senzorická známka: 2,56

Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testuZnámka testu Známka testu

1,80 2,40

2,50 2,602,50 2,60

Základem dobré chuti je kvalitní ovoce. 

Na výběru jahod jsme si proto v redakci dali 

opravdu záležet. Z dvoukilového košíku jsme 

vybrali všechny ty, které měly jen trochu zelené 

špičky nebo byly třeba na některé části už 

naměklé.  Nakonec nám zbylo 1750 gramů 

krásného ovoce, které jsme rozmixovali na pyré. 

Do něj jsme potom postupně vmíchávali 

350 gramů třtinového cukru, medu a sirupu 

z agáve zhruba ve stejném poměru. 

Pyré jsme potom nechali jen zmrznout přes noc 

v mrazáku. 
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V Pavlově pod Pálavou vznikl unikátní archeopark. Evokuje jeskyni lovců mamutů. Foto: Dagmar Sedláčková
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V PAVLOVĚ OTEVŘELI UNIKÁTNÍ 
ARCHEOPARK ZA 100 MILIONŮ
STOJÍ NA MÍSTĚ, KDE SÍDLILI LOVCI MAMUTŮ. VE STRÁNI MEZI HOROU PÁLAVA A NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY V OBCI PAVLOV 
NA JIŽNÍ MORAVĚ VYROSTLA STAVBA, KTERÁ V ČESKU NEMÁ OBDOBY. NENÍ VIDĚT, JEN ZE ZEMĚ VYKUKUJÍ NEPRAVIDELNÉ 
BETONOVÉ ČÁSTI STAVBY, JEŽ EVOKUJÍ BÍLÉ VÁPENCOVÉ PÁLAVSKÉ SKÁLY NAD NIMI. PROZRAZUJÍ PODZEMNÍ UMĚLOU 
„JESKYNI“, KTERÁ LIDI POŠLE NA NÁVŠTĚVU K LOVCŮM MAMUTŮ.

Unikátní Archeopark Pavlov byl vystavěn 

v místech, kde se pralidé skutečně 

pohybovali. Ukazuje jejich všední život, 

předměty, jež vyráběli a používali, jejich 

náboženské rituály i smrt. Slavnostní 

otevření se uskutečnilo 28. května 2016 

za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava 

Sobotky a hejtmana Jihomoravského 

kraje Michala Haška.

Od venuše po odpadiště, s nímž se 
nehnulo
Jedinečný projekt za bezmála 100 milio-

nů korun přiblížuje život lovců mamutů 

i práci archeologů. Právě nedaleko odtud 

totiž našel zhruba před devadesáti lety 

Karel Absolon legendární Věstonickou 

venuši. Expozice na ploše pět set metrů 

čtverečních kombinuje moderní audi-

ovizuální technologie s klasickými vitrí-

nami a průhledy na hrad Děvičky nebo 

na vodní plochu přehrady. Z „pravěkého“ 

fi lmu se také návštěvníci dozví, jak žili 

a lovili pralidé před 30 tisíci lety i kam 

házeli kosti.

Prakticky celý výstavní prostor je skrytý 

v terénní vlně. Nad zem vystupují pouze 

zmíněné věže, kterými se do podzemí 

dostává světlo. Návštěvník se má cítit, 

jako v jeskyni.„Prostě to vyplynulo 

z podmínek, jež jsme měli k dispozici. 

Svažitý terén, národní park, památkáři 

a hlavně vykopávky, které musely zůstat 

na místě tak, jak je archeologové našli, 

a tak jsou tři až pět metrů pod teré-

nem,“ řekl k otevření archeoparku autor 

návrhu, brněnský architekt Radko Květ. 

„Navíc jsme museli zastřešit plochu 

tisíc čtverečních metrů. Řešili jsme, jak 

to udělat, aby z toho nevznikl kravín. 

Nápad s jeskyní lovců mamutů už byl jen 

důsledek toho všeho,“ vysvětlil.

Návštěvníci uvidí tedy i odkrytou 

„skládku“ přímo tak, jak ji archeologové 

odkryli při nálezu. A tak, jak ji tu zane-

chali lovci mamutů před desítkami tisíc 

let. Tomu, že u Pavlova archeologové 

narazí na bohaté naleziště, nasvědčovaly 

průzkumy, které v lokalitě prováděli od 

50. do 70. let minulého století. Projek-

tanti tak dopředu počítali s odkrytým 

nalezištěm jako s jednou z atrakcí ex-

pozice. V přesném odhadu místa se ale 

mýlili. Lovci mamutů kosti odhazovali 

jinde, než se předpokládalo, což otevření 

archeoparku oddálilo o téměř tři čtvrtě 

roku. „Museli jsme upravovat pažení, 

abychom nepoškodili naleziště. Část 

stavby bylo třeba přeprojektovat, aby se 

součástí expozice stalo skutečně místo 

s nejbohatšími nálezy,“ přiblížil Petr 

Kubín, ředitel Regionálního muzea 

v Mikulově, které je investorem stavby.

Od mamutích klů po kostry v hrobu

Lidé projdou vchodem rámovaným 

bílým betonem s motivy mamutích klů 

a ponoří se do příšeří místnosti z betonu, 

kde ani jedna stěna není stejná. Po pravé 

ruce se na plátně promítají výjevy ze 

života pralidí. Muž opracovává pazourek, 

žena tká na primitivním rámu roucho, 

další vydělává zvířecí kůži nebo drtí zrní 

v primitivním „hmoždíři“. Kolem poska-

kuje dítě. O „pravěký“ fi lm je ze strany 

návštěvníků největší zájem. Vitrína vedle 

upozorňuje na první dochovanou mapu 

místní krajiny. Je vyrytá do mamutího 

klu a zobrazuje zdejší loviště. Naproti 

vstupu svítí bílé obří vrstvené plátno vý-

tvarníka Petra Písaříka, který si pohrává 

se stejným motivem.

Z prostoru hlavní „jeskyně“ vybíhají 

menší „komůrky“ s kinosálem a výstav-

kami pazourků, pěstních klínů, korálků, 

sošek žen či rituálních předmětů. 

V jedné z nich nahlédnou návštěvníci 

i do kruhového hrobu se třemi kostrami 

mužů. Upoutají už svojí polohou, jeden 

leží na boku, prostřední na zádech 

a další na břiše. Obrazovky na druhé 

straně jeskyně vyprávějí o historii 

vykopávek i o době paleolitu. Z jedné 

vitríny hledí srovnávací lebky pračlověka 

a člověka současného. A na konci 

čeká místnost se zmíněnou skutečnou 

skládkou lovců mamutů. „Kosti mamutů 

a dalších zvířat, která lovili, jsou tak, jak 

je archeologové našli. Řízenými efekty 

se postupně rozsvěcí podle jednotlivých 

zvířat. Na místě je i pravěké ohniště,“ 

vysvětlil Kubín.

Projekt, podpořený Regionálním ope-

račním programem Jihovýchod částkou 

63 miliónů Kč a Jihomoravským krajem 

částkou přesahující 33 miliónů Kč, 

unikátním způsobem zpřístupňuje loka-

litu, která patří mezi národní kulturní 

památky.

Ideový záměr vznikl už v roce 2002 

z podnětu Archeologického ústavu 

AV ČR Brno, jenž je také partnerem 

a odborným garantem projektu. Ten při-

pravilo Regionální muzeum v Mikulově 

ve spolupráci s architektonickou 

kanceláří Ing.arch. Radko Květ. Muzeum 

by mělo ročně navštívit třicet až čtyřicet 

tisíc lidí. Počítá se také  s doprovodnými 

programy zaměřenými nejen na 

spolupráci se školami, ale určenými 

i široké veřejnosti. Provoz expozice bude 

zajišťuje Regionální muzeum Mikulov.

Dagmar Sedláčková
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PŘÍRODNÍ REZERVACE KOTVICE
Jedním z nejkrásnějších míst v Chráně-

né krajinné oblasti Poodří je soustava 

rybníků, kolem nichž vede Naučná 

stezka Kotvice, na níž se můžeme setkat 

s faunou a fl órou, která se v jedinečné 

kombinaci vyskytuje právě a pouze v této 

lokalitě. Zhruba tříkilometrová, fyzicky 

nenáročná a celoročně dostupná stezka 

je určena výhradně pro pěší návštěvníky, 

kteří mohou v každém ročním obdo-

bí pozorovat především různé druhy 

vodních ptáků.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Po několika stech metrech od konce obce Nová Horka se po lesní pěšince 

dostaneme k rybníku Kotvice.

Vodní hladinu pokrývá chráněná a vzácná kotvice plovoucí, která se v tak hojné míře 

v ČR vyskytuje pouze zde.

Množství přirozených větších i menších ostrůvků obývají kolonie ptáků, které lze 

pohodlně pozorovat.

Atraktivní je také procházka po sypané hrázi tvořící předěl mezi rybníky Kotvice 

a Kačák…

…kde se lze bezprostředně setkat třeba se skupinou letících hus..

O obyvatelích lokality informují návštěvníky informační tabule.
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VITALIMETR 5P POMŮŽE V PRÁCI SE ZVÍŘATY

V dnešní zemědělské praxi je již 

běžné využívání systémů pro 

sledování a vyhodnocování pohybové 

aktivity dojnic a jalovic. Rozšíření 

funkce těchto tzv. vitalimetrů 

o sledování doby přežvykování a příjmu 

krmiva je významným nástrojem ke 

zlepšení řízení stáda, protože obě 

činnosti jsou u dojnic z hlediska jejich 

výkonu a zdraví zásadní. Proto se 

touto problematikou zabývá celá řada 

vědeckých prací1, z nichž vyplývá, 

že kromě zpřesnění vrcholu říje je 

možné detekovat nástup onemocnění, 

metabolických poruch, působení 

stresorů a dalších příčin omezení 

pohody zvířat. 

Bylo například zjištěno, že se doba 

přežvykování u dojnic zkracuje již 48 

hodin před projevem dalších příznaků 

následku působení stresových faktorů. 

Těmi mohou být kromě onemocnění 

i nevhodné zacházení (třeba při 

přesunech a dojení), tepelný stres, 

přeplněnost kotců, narušená sociální 

stabilita ve skupině v důsledku častých 

přesunů nebo omezení doby ležení 

z důvodu obtížného zalehávání 

a vstávání v lehacích boxech. U krav 

s nižší dobou přežvykování během 

2. až 6. dne po otelení byl následně 

prokázán výskyt poporodních 

komplikací a následný výskyt klinických 

onemocnění jako mastitid, posunutí 

slezu, ketózy atd. Zdravé dojnice po 

porodu rychle prodlužovaly dobu 

přežvykování a již třetí den vykazovaly 

průměrné hodnoty stáda, zatímco krávy 

s výskytem poporodních komplikací 

dosáhly této úrovně až během 15 dnů. 

Zkrácení doby přežvykování bylo také 

zaznamenáno již 10 dní před diagnosti-

kováním onemocnění paznehtů.

Nově vyvinutý Vitalimetr 5P (pohyb – 

plodnost – přežvykování - příjem krmiva 

- pohoda) je dalším rozšířením funkcí 

systému ovládání technologických za-

řízení napojených na dojírny FARMTEC. 

Na rozdíl od jiných, na trhu dostupných 

výrobkům, které vesměs rozeznávají 

pouze jeden z fyziologických pohybů, 

Vitalimetr 5P zajišťuje současný záznam 

doby přežvykování a příjmu krmiva, což 

zpřesňuje určení změn v chování zvířat. 

Předností tohoto řešení je také velký 

dosah vitalimetrů, což umožňuje využití 

i ve vzdáleném výběhu nebo na pastvě, 

dále doba životnosti 8 až 10 let či celo-

životní ukládání dat.

V současné době dochází k postupnému 

rozšiřování vyhodnocení dat z Vitali-

metrů 5P v rámci příslušných modulů 

zootechnického programu FARMSOFT. 

Program díky tomu uživatelům vedle 

zpřesnění vhodné doby k inseminaci 

umožní i včasnou detekci onemocně-

ní zvířat, nástupu porodu a působení 

dalších stresových faktorů, které snižují 

výkon zvířat a návratnost investic. 

Na letošním zemědělském veletrhu 

Techagro v Brně získal Vitalimetr 5P 

společnosti FARMTEC ocenění Grand 

Prix. Vidět jej a seznámit se s jeho 

možnostmi mohou také návštěvníci 

tradiční výstavy Země živitelka, a to ve 

stanu společnosti FARMTEC vedle před-

vadiště na volné ploše 403. 

Závěrem je důležité zmínit, že jak 

program FARMSOFT, tak i Vitalimetr 5P 

jsou původem z České republiky 

a na jejich vývoji i výrobě se tedy podílejí 

nejen chytré české hlavy, ale také 

šikovné české ruce.

Mojmír Vacek, FARMTEC, a.s.

1 Hansen et al., 2003; Beauchemin 

a Yang, 2005; Burton et al, 2005; 

Krause a Oetzel, 2006; González et al., 2008; 

De Vries et al., 2009, Büchel a Sundrum, 2013; 

Soriani et al., 2015 aj.

ZNALOST INDIVIDUÁLNÍHO CHOVÁNÍ ZVÍŘAT POMOCÍ VHODNÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ FUNGUJÍ BEZ LIDSKÉ PRÁCE, MŮŽE BÝT 
VÝZNAMNÝM NÁSTROJEM PŘI ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ A ŘÍZENÍ STÁDA. VYUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCHTO 
ZAŘÍZENÍ MÁ NAVÍC VLIV NA EKONOMIKU CHOVU A ZDRAVOTNÍ STAV ZVÍŘAT.

FARMTEC Vitalimetr 5P získal na letošním ročníku veletrhu Techagro v Brně ocenění Grand Prix. K vidění bude také na letošní 

Zemi živitelce. Foto: archiv společnosti FARMTEC, a.s.
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NEZAPOMÍNEJME NA TRADICI PĚSTOVÁNÍ 
A ŠLECHTĚNÍ KVĚTIN V ČESKÝCH ZEMÍCH
ZAHRADNICTVÍ MÁ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ I VE SLEZSKU DLOUHODOBOU TRADICI, MIMO JINÉ I V OBLASTI PRODUKCE 
A ŠLECHTĚNÍ KVĚTIN, PROVÁZEJÍCÍCH ŽIVOT ČLOVĚKA ODEDÁVNA. Z DOB NEJSTARŠÍCH LOGICKY NALÉZÁME JEN 
ÚTRŽKOVITÉ INFORMACE, RŮZNÉ ZÁPISKY Z CEST, POZNÁMKY V DENÍCÍCH. 

Konkrétnější poznatky o květinách je 

možno nalézt v některých písemnostech 

ze 13. a 14. století. Lze se však odů-

vodněně domnívat, že ještě před touto 

uvedenou dobou bylo u našich nejstar-

ších předků používání květin v oblibě 

zvláště poté, co k nám přišlo křesťanství. 

Existují dochované písemné záznamy 

například o zahradě pražského lékárníka 

Angela z roku 1360 a o růžové zahradě 

při faře kostela sv. Jindřicha v Praze 

z roku 1418. Květiny postupně pronikaly 

do podvědomí lidí, což bylo také ovlivně-

no šířením a oblibou umění v době rene-

sance. K dalšímu rozšíření pěstování 

květin svým způsobem přispěly od konce 

15. století vydávané tištěné herbáře. 

V mnohých z nich jsou již stručné zmínky 

o tehdejším sortimentu okrasných květin 

a dřevin. V 16. století se již stále častěji 

objevuje speciální zahradnická literatura 

nebo alespoň kapitoly o květinách. 

Ty byly zařazovány do různých publika-

cí, pojednávajících o pěstování rostlin, 

lesních dřevin, včelařství, popř. rybářství. 

Význam a obliba květin, a možno říci 

všech okrasných rostlin, však neustále 

vzrůstala již od 13. a 14. století. Vznikly 

mnohé cenné a překrásné zahrady. Žel, 

události třicetileté války mnohé zničily, 

nebo alespoň další rozvoj zbrzdily. Roz-

voj kontaktů mezi světadíly po roce  

1492 a výměna zboží i rostlin rovněž 

výrazně přispěly k obohacení a rozšíření 

sortimentů rostlin, včetně okrasných. 

Výrazný rozvoj zahradnictví nastal v prů-

běhu 18. – 19. století. Císařovna Marie 

Terezie v roce 1750 schválila a potvrdila 

stanovy zahradnických cechů pro 

Čechy a v roce 1752 pro Moravu. Již 

v 19. století se často mezi zahradníky, 

zvláště zahradníky amatéry, objevovali 

nadšení šlechtitelé některých druhů 

květin. Například P. J. Turek z Dašic 

u Pardubic, nebo R. František Hurdálek 

z České Skalice, kteří byli počátkem 

19. století známí svým šlechtěním jiřinek. 

V historii našeho zahradnictví se zapo-

míná na výchovnou a osvětovou činnost 

industriálního ústavu v Kuníně u Nového 

Jičína. Přitom tento ústav - škola byl 

spjat se jmény takových významných 

osobností, jako J. G. Mendel, K. K. André, 

J. E. Schreibert nebo i F. Palacký. Zde 

působil jako mladý zámecký kaplan 

P. Josef Turek (1738–1850), který později 

ve východních Čechách na Pardubicku 

zahájil slavnou tradici pěstování i 

českého šlechtění u nás tolik oblíbených 

jiřinek. Z dalších zahradníků profesioná-

lů z této doby je možno vzpomenout na-

příklad Jana Nepomuka Tvrdého (1806-

1884), zámeckého zahradníka hraběte 

Kalnokiho z Brodku u Prostějova, který 

měl vynikající šlechtitelské výsledky 

u fuchsií, verben a pelargónií. Podařilo 

se mu již v té době dokonce vyšlechtit 

plnokvěté petúnie, což byla šlechtitelská 

rarita nejen u nás, ale i v zahraničí. Byl 

velice pokrokovým zahradníkem. Dalším 

úspěšným šlechtitelem byl J. Pátek ze 

Sokolnic u Brna, nebo E. Pohle z Lednice 

na Moravě, který v letech 1854 - 1867 

dosáhl mimořádných šlechtitelských 

úspěchů u anemónek, rododendronů 

a zornic (Amaryllis). Z tohoto období 

byl významný ještě J. Etzl z Nedvědic 

u Pernštejna, který měl úspěchy při 

šlechtění fuchsií a petúnií, nebo J. Reif 

z Tišnova, šlechtitel růží. K. Dorfeld z 

Obřan pro změnu šlechtil begonie. Třeba 

však dodat, že takovýchto, dnes již nám 

neznámých a zapomenutých šlechtitelů 

- zahradníků bylo daleko více.

Svým úspěchem do historie šlechtění 

květin zasáhl i sám objevitel základních 

genetických zákonů J. Gregor Mendel 

(1822-1883), jednak tím, že sám 

s okrasnými rostlinami experimentoval, 

jednak také tím, že účinně pomáhal 

šlechtitelům květin pořádáním různých 

akcí, výstav, instruktáží a podobně. 

V tomto směru byl jeho blízkým 

spolupracovníkem brněnský lékař 

slovenského původu Dr. Pavol Olexík 

(1801-1878). v 18. a 19. století se 

o rozvoj botanických disciplín, které měly 

bezesporu podstatný vliv i na zahradníky 

a zejména pak zahradníky – šlechtite-

le, zasloužili především Jan Svatopluk 

Pressl (1791-1849) a jeho mladší bratr 

Karel Bořivoj Pressl (1794-1852), který 

absolvoval několik botanických sbír-

kových expedic a taxonomicky zpracoval 

řadu rostlinných rodů a druhů. Tade-

áš Haenke (1761-1817), český lékař, 

cestovatel a botanik, který pro evropské 

botanické zahrady objevil v roce 1801 

obdivuhodnou vodní květinu amazon-

ských řek viktorii královskou. Benedikt 

Roezl (1824-1885) byl nejen zahradník, 

ale i botanik a cestovatel, známý po 

celé Evropě, uznávaný člen učených 

zahradnických společností v celé řadě 

západních evropských zemích.

Adalbert Vojtěch Frič (1882-1944), 

známý ve světě pod jménem „Alberto“, 

pocházel ze známé české vlastenecké 

rodiny. Vynikající botanik, etnograf, 

cestovatel i odborný spisovatel. Vynikl 

jako kaktusář, s velkým úspěchem 

kaktusy i šlechtil. Byl spoluautorem 

Zahradnického a ovocnicko-vinařského 

slovníku, vydávaného Kavinou a Ka-

menickým v letech 1930-1942.

Svými botanickými literárními pracemi, 

expedicemi, radou a výukou botaniky 

pomohl rozvoji vzdělání i zahradníků 

profesor UK v Praze Karel Domin (1882-

1953). Není možno ani opomenout profe-

sora botaniky na fakultě zemědělského 

a lesního inženýrství ČVTU v Praze-Dej-

vicích, Dr. Karla Kavinu (1890-1948). Byl 

zakladatelem česko-slovenské země-

dělské, zahradnické a lesnické botaniky. 

Byl také vynikajícím odborníkem užité 

botaniky a jeho třídílná systematická 

„Zemědělská botanika“ a návazná díla 

z dalších botanických disciplín jsou 

svým širokým zaměřením a odbornou 

fundovaností zatím v naší odborné lite-

ratuře nepřekonaná.

Nelze opomenout ani jejich starší 

předchůdce, zejména hraběte Kašpara 

Mariu Šternberka (1761-1838), význam-

ného českého přírodovědce, taxonoma 

a paleobotanika, spoluzakladatele 

a mecenáše Národního muzea v Praze 

a moravského šlechtice z Buchlova 

a Buchlovic hraběte Bedřicha Berch-

tolda (1781 - 1876). Byl vynikají-

cím botanikem a autorem několika 

botanických děl. Přesto, že Praha měla 

první botanickou zahradu již 

v roce 1350 (bylinářská zahrada Ange-

Foto: archiv Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
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lova), botanická zahrada v tehdejším 

moderním pojetí vznikla v Praze v roce 

1775 a byla původně na Smíchově. Odtud 

však byla přemístěna v roce 1898 na 

dnešní místo, do ulice Na Slupi, jako 

„Botanická zahrada Karlovy univerzity“. 

Když v roce 1844 tehdejší ředitel zahrady 

a univerzitní profesor Vincenc Franc 

Kosteletzký (1801-1887), zpracoval do-

dnes cenný index rostlin „Index planta-

rum horti c.r. botanici Pragensis“, bylo 

v něm již 12 800 položek. Další vý-

znamnou osobností byl brněnský 

botanik Blažej Vávra (1831-1887). 

Vávra taxonomicky perfektně zpracoval 

např. bromélie. Je autorem 173 popisů 

botanických druhů. 

Neopominutelnou osobností je i Rudolf 

Geshwind (1829-1910). Jeho teoretické 

i praktické znalosti o růžích byly známy 

mezi růžařskými odborníky po celé 

Evropě. Vyšlechtil řadu odrůd a jen 

ve známém „Jäger Rosenlexikonu“ 

(v roce 1936) bylo zaregistrováno jeho 

120 odrůd. V samém závěru 19. století 

a v prvních letech 20. století vzniklo 

v Čechách i na Moravě několik za-

hradnických závodů, které se mimo 

svoji vlastní produkční činnosti věnovaly 

i šlechtění. Z celé řady těchto nadšen-

ců lze připomenout Jana Böhma st. 

(1854-1944). Pražský zahradník nejdříve 

ve Vršovicích, pak na Královských Vi-

nohradech a posléze opět ve Vršovicích. 

Vyšlechtil „Böhmovu fi alku“, několik 

odrůd karafi átů, lilií, zvláště se však 

věnoval růžím. Do praxe uvedl na třicet 

novinek. Jeho syn Jan Böhm ml. pak 

založil v roce 1919 světoznámý a prosla-

vený růžařský závod v Blatné.

Josef Strnad (1864-1931) měl zahradnic-

tví ve Veleslavíně a Ruzyni. Proslavil 

se azalkami a chrysantémami. Vyniklo 

jeho šlechtění „Pulling“, které vysoko 

předčilo importované odrůdy z Holand-

ska. Dále to byl Zeman z Průhonic, který 

se zabýval šlechtěním zejména primulí. 

Velmi dobrým a úspěšným šlechtite-

lem byl Josef Zornik (1898-1963). Jeho 

objektem byly gloxínie. Ke konci své 

aktivní činnosti pracoval v Chlumci nad 

Cidlinou. František Pacák (1891-1957) 

působil jako zahradník v klášteře v Praze 

Na Stupi. Měl svá vynikající šlechtění 

u druhů Ficus elastica. Šlechtitelsky 

vynikl také Antonín Spilka, který měl za-

hradnictví nedaleko olšanských hřbitovů. 

Ve třicátých letech se jako šlechtitel 

zvláště hortenzií proslavil Emil Klinge 

(1882-1961). Známými byli i zahradníci 

z Vysokého Mýta, například Josef 

Freidl u letniček, Josef Pejcha 

s pelargóniemi. Dobře si vedl i začínající 

Josef Vyskočil v Mělníku – Mlazicích.

V rozmezí let 1912-1913 se počala 

rozvíjet činnost vědecko-výzkumného 

pracoviště, známého později pod 

zkráceným jménem „Mendeleum“ 

v Lednici na Moravě. Vedl ho Prof. Dr. 

Franz Frimmel-Traisenau (1888-1957), 

který byl nejen vynikajícím teoretickým 

badatelem, praktickým výzkumníkem, 

ale i mimořádně úspěšným šlechtitelem. 

Věnoval se studiu genetiky u některých 

okrasných rostlin, jako například druhů: 

Verbascum, Primula, Aster dumosus, 

Delphinium, Viola x witrockiana, 

Escholzia californica a řady dalších. 

Objasnil též některé problémy v barvě 

květů, studoval jejich biologii, zabýval 

se šlechtěním F1 hybridů, opylovacími 

poměry a zajímavou problematikou fy-

tometrie rostlin, navrhl a také realizoval 

nové, progresivní metody šlechtění. 

První knížkou, která byla pro zahradníky, 

šlechtitele, květináře i zelináře vydána, 

byla kniha Josefa Mikeše (1889-1964) 

„Zušlechťování rostlin“, vydaná v roce 

1921 a následně již více propracovaná 

v roce 1927 pod názvem „Vznikání 

a ustalování zahradních novinek“. 

Zahradník Vyskočil z Mělníka k tomu 

svými pokrokovými snahami přispěl 

zvláště významně. Byl aktivním v praxi 

a také v osvětové činnosti. Průkopnickou 

a šlechtitelskou fi rmou bylo též za-

hradnictví Černých v Jaroměři, kteří jako 

první u nás využívali tehdy módního, 

ale ještě málo rozšířeného heterozního 

šlechtění u begónií a později u petúnií. 

Na Moravě to byl rod Kostků a Gallasů 

v Hranicích na Moravě. Nejen u nás, 

ale i v zahraničí byly známy, oblíbeny 

a žádány odrůdy jiřinek Emila Dokoupila 

z Velkých Opatovic u Jevíčka. 

V tomtu stručném přehledu nesmíme 

zapomenout na osvětovou a propagační 

činnost rodiny Vaňků z Chrudimi. Josef 

Vaněk (1886-1967) vykonal pro české 

zahradnictví velice mnoho a to jak 

v praktickém provozu svého vzorového 

školkařského závodu, tak i jako odborný 

publicista a propagátor. Jeho osvětová 

a publikační činnost byla veliká. 

Vynikající osobností, která ovlivnila 

naši šlechtitelskou veřejnost zejména 

po druhé světové válce, byl univerzit-

ní profesor UK Praha Karel Hrubý 

(1910-1962), profesor genetiky, který je 

společně se svým předchůdcem Prof. Dr. 

Arturem Brožkem (1882-1934) pova-

žován za zakladatele české genetické 

školy. Zvláště cenná jsou jeho studia 

z cytologie. Velice zajímavých výsled-

ků a poznatků dosáhl u druhu Salvia 

splendens BUCHOZ ex ETLINGER 

(šalvěj zářivá), kde se mu podařilo získat 

širokou a do té doby neznámou škálu 

barev. Další vysokoškolskou osobností, 

která se podílela na rozvoji šlechtění 

květin, byl profesor Vysokého učení 

technického, zemědělského a lesního 

inženýrství v Praze, Prof. Dr. Ing. Jan 

Jelínek (1879-1962). Byl mimo jiné 

organizátorem československého výzku-

mu a šlechtění a profesorem šlechtění 

a genetiky. Svoji zálibu v okrasných 

rostlinách realizoval také ve vyšlechtění 

ucelené skupiny malých, venkovních, 

tzv. „Jelínkových azalek“. Prof. Dr. Ing. 

Jaromír Scholz, Dr.h.c. (1905–1997) byl 

úspěšný výzkumník a zasloužilý vysoko-

školský profesor. Nesmírně se zasloužil 

o české i slovenské okrasné zahradnictví 

(zahradní architekturu) a krajinářství. 

Vyšlechtil dokonce i několik velice zají-

mavých a vysoce mrazuvzdorných odrůd 

rododendronů. 

Jak šel v průběhu let pokrok vpřed, 

ukazovala se stále nutnější a náročnější 

příprava studentů, což vyústilo po druhé 

světové válce ve vytvoření vysokého 

zahradnického učení, které po různých 

úpravách organizačních zakotvilo 

v padesátých letech v Lednici na Moravě. 

Problematice okrasných rostlin jak 

z pohledu pěstování, tak upotřebení 

pro různé účely a využití v sadovnické 

praxi byla jako profi lujícím předmětům 

věnována zvýšená pozornost. O výuku 

„květinářství“ skutečně vysoké úrovně 

se v počátečních letech zasloužili Prof. 

Ing. Bohdan Wagner, CSc. a Prof. Ing. 

Jaroslav Machovec, CSc. Zvýšený zájem 

o květiny si postupem doby v praxi 

vyžadoval i dostatečný přísun kvalitního 

rostlinného materiálu z domácí produk-

ce. Své měl vykonat i kvalitní a pestrý 

sortiment odrůd. Ukázala se potřeba 

zkvalitnit přípravu květinářů specialistů, 

šlechtitelů a množitelů. Od roku 1963 

začínají proto přednášky a výuka šlech-

tění a množení okrasných rostlin. Výuku, 

tvorbu sylabů a učebních textů zajišťoval 

Prof. Ing. Jan Lužný, CSc. 

K předním osobnostem naší vědy 

a výzkumu a šlechtění rostlin patří 

bezesporu zasloužilý průkopník za-

hradnictví a dlouholetý ředitel VŠÚOZ 

v Průhonicích u Prahy Doc. Dr. Ing. 

Bohumil Kavka (1901-1977). Vynikajících 

výsledků dosahoval při šlechtění azalek 

a rododendronů. Velice se zasloužil o or-

ganizaci a budování šlechtění okrasných 

rostlin, zvláště v období po roce 1945. 

K osobnostem šlechtitelů z řad vysoko-

školských pedagogů patřil také již dříve 

zmíněný Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz 

(1905-1997), vysokoškolský profesor 

VŠZ Brno (Zahradnický obor v Lednici 

na Moravě) a víceletý pracovník na 

ústavu v Průhonicích.

S reorganizací výzkumu a šlechtění 

počátkem 50. let pokračoval Výzkumný 

ústav okrasných rostlin v Průhonicích 

u Prahy (dříve Státní výzkumný ústav 

zahradnický). Nemalou podporou bylo, 

že v čele stanul vynikající odborník, 

zahradnický znalec a šlechtitel rodo-

dendronů Doc. Dr. Ing. Bohumil Kavka 

Prof. Dr. Franz Frimmel-Traisenau před Mendeleuem. Foto: archiv Zahradnické 

fakulty Mendelovy univerzity

Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz, Dr.h.c. při výuce. Foto: archiv Zahradnické fakulty 

Mendelovy univerzity
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

VĚDCI Z MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ 
VYTVÁŘÍ ČERVENOU KNIHU DŘEVIN

Vytváří proto Červenou knihu dřevin, 

která by měla být podkladem pro aktua-

lizaci vyhlášky. Výzkumníci společně se 

studenty se chtějí podílet i na samotné 

záchraně ohrožených druhů.

„Projekt zahrnuje v první fázi analýzu 

stavu výskytu ohrožených druhů dřevin 

na území ČR. Vzhledem k tomu, že 

ve vyhlášce je množství ohrožených 

druhů dřevin opomenuto, provádíme 

komplexní zhodnocení druhů a vytvoří-

me tak kompletní seznam ohrožených 

druhů dřevin. Jedním z výstupů projektu 

bude Červená kniha dřevin ČR, která 

bude podkladem pro legislativní úpravy 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., resp. přílohy č. 

II,“zveřejnili v ofi ciální zprávě vědci Men-

delovy univerzity. Kromě Červené knihy 

už také učinili kroky k samotné záchraně 

ohrožených druhů. Chtějí je uměle roz-

množovat a pěstovat. V současné době už 

mají v péči například jilmy habrolistý, vaz 

a horský nebo dub pýřitý, které rozmnožu-

jí ve dvou nových sklenících v lesní školce 

Školního lesního podniku Křtiny. Sběr plo-

dů a semen uskutečňují lesní záchranáři 

především v lokalitě Masarykův les Křtiny, 

ale také na  území Biosférické rezervace 

Dolní Morava. Vědci zapojí do projektu 

i studenty univerzity, částečně i formou 

závěrečných prací. Ve dnech 5.až 6. října 

2016 se také v areálu zámku Křtiny bude 

konat tematická konference Ochrana 

ohrožených druhů v ČR. Celý projekt 

plánují vědci ukončit v dubnu 2018.

Na  fi nančním zabezpečení se velkou 

mírou podílí Evropský hospodářský 

prostor a Fondy Norska, Islandu 

a Lichtenštejnska, pětina částky je fi nan-

cována z rozpočtu Lesnické a dřevařské 

fakulty MENDELU. Projekt má podporu 

ministerstva životního prostředí.

Dagmar Sedláčková

TÉMĚŘ ČTVRT STOLETÍ NEBYL AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OHROŽENÝCH DRUHŮ DŘEVIN ČESKÉ REPUBLIKY. PŘÍSLUŠNÁ 
VYHLÁŠKA Z ROKU 1992 JICH OBSAHUJE PĚTATŘICET, PODLE VĚDCŮ Z MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ JE TO ALE 
NEDOSTAČUJCÍ. SPOČÍTALI, ŽE NA SEZNAM BY MĚLO PŘIBÝT DALŠÍCH ZHRUBA 130 ROSTLIN.

a že mu v počáteční i další práci pomá-

hali takoví lidé, jakými byli Ing. Ondřej 

Holitscher a zvláště Ing. Jan Matouš, 

CSc. Posledně jmenovaný se výrazně 

zasloužil o produktivní šlechtění na 

šlechtitelských stanicích. Pomáhal pra-

covníkům ŠS teoreticky i prakticky. Byl 

to vědec a vynikající praktik. 

O rozvoj šlechtění v rámci podniku 

Sempra se nemalou měrou zasloužil 

v 50. a 60. letech minulého století bývalý 

profesor Střední zahradnické školy 

v Kopidlně Ing. František Petr. I když 

sám šlechtitelem nebyl, zasloužil se 

svými znalostmi a nadšením o uplatnění 

moderních šlechtitelských metod na 

šlechtitelských stanicích. Jedním 

z dalších šlechtitelských nadšenců a za-

sloužilých pracovníků ve šlechtění květin 

v rámci podniku Sempra byl Ing. Milinko 

Berný (1920-1987). Vzpomeňme i další 

vynikající odborníky, jakými byli Franti-

šek Černý a Ing. Jan Černý z Jaroměře, 

J. Průcha, Ing. Adéla Průchová a Ing. 

Hana Kasparová z Libochovic nad Ohří, 

J. Šesták z Děčína, J. Janouch ze Sobčic, 

M. Srpková z Dobřenic, manželé Tučkovi 

z Předměřic nad Labem, E. Dobiáš ze 

Židovic a později z Hrdel, J. Jindříšek 

a Ing. J. Václavík z Heřmanova Městce. 

Dále nelze opomenout zahradnický 

rod Kostků, J. Bednáře a M. Horňáka 

z Hranic na Moravě, rod Dvořáků ze 

Šlapanic u Brna, Langra z Rájce nad 

Svitavou, Urbanové ze Želešic, J. Strna-

da z Rosic a mnoho a mnoho dalších. 

O pokrok a úspěchy ve šlechtění 

okrasných rostlin se rovněž zasloužili 

výzkumní pracovníci a šlechtitelé 

z VŠÚOZ Průhonice: Ing. Petrová, 

Dr. Ing. Novotná, Ing. M. Opatrná,

Ing. R. Votruba, F. Zeman, L. Večeřa, 

Ing. O. Plavcová, Ing. Karel Hieke 

a mnoho dalších. Žel, nelze všechny 

na tomto místě vyjmenovat. 

Květinářství bylo vždy významnou 

složkou zahradnictví v českých zemích. 

Dnešní květináři mají těžkou pozici, 

stejně jako ostatní zahradníci. Mohou 

však s hrdostí čerpat z práce jejich 

předchůdců jak z řad pěstitelů, tak 

i šlechtitelů květin.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Zahradnická fakulta se sídlem v Lednici

Dub pýřitý. Foto: shutterstock.com

Ukázka nabídky a ceníku pěstitele růží J. Böhma  z roku 1938.

Foto: archiv Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
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BÍLÁ KNIHA O BRAMBORÁCH

V první řadě Kniha reaguje na indikativní 

ukazatele týkající se budoucího vývoje 

pěstování brambor uvedené ve Strategii 

Ministerstva zemědělství ČR s výhledem 

do roku 2030. Zároveň navrhuje minis-

terstvu zemědělství soubor opatření, jak 

těchto indikativních ukazatelů dosáh-

nout. Například jak snížit sezónní výkyvy 

farmářských cen brambor, nebo zvýšit 

produkci a soběstačnost v bramborách. 

Jednotlivá opatření popisuje a zdů-

vodňuje je. Zdůvodnění stojí hlavně na 

trendech snižování ploch konzumních 

brambor a aktuálně zvyšujících se ploch 

brambor určených pro výrobu škrobu. 

Uvedené platí i z pohledu zveřejněných 

osázených ploch brambor pro rok 2016 

Českým statistickým úřadem. Plochy 

brambor narostly u konzumních bram-

bor včetně raných o 530 ha na celkových 

15 519 ha a plochy škrobárenských 

brambor o 109 ha na celkových 4977 ha. 

Z pohledu statistiky jde samozřejmě 

o nárůst, který se však opakuje 

pravidelně po sezónách s vyšší farmář-

skou cenou brambor, kdy obvykle 

dochází k stabilizaci, nebo i navýšení 

ploch. Jako příklad mohu uvést mezi-

roční nárůst ploch konzumních brambor 

celkem o 3 923 ha v roce 2007 a o 694 ha 

v roce 2011, což ukazuje graf. Částečně 

mohla nárůst ploch ovlivnit první výplata 

přímé platby pěstitelům konzumních 

brambor. Zda a z jaké části je to pravda, 

zjistíme v příštím roce po zveřejnění sta-

tistiky o osázených plochách brambor. 

Že přímá platba funguje jako motivace 

pěstitelů brambor, je patrné na vývoji 

ploch brambor určených pro výrobu 

škrobu z uvedeného grafu. Je nutné 

konstatovat, že i zde se tempo nárůstu 

ploch v posledních dvou letech znatelně 

zpomalilo. 

Mezi základní opatření uvedená v Knize 

je nutné započítat požadavek svazu 

na zachování a průběžné vylepšování 

stávajících a fungujících systémů podpor 

vyplácených ve prospěch našeho oboru. 

Důležité je, aby ministerstvo zemědělství 

fi nančně dále podporovalo výzkum-

né projekty zaměřené na brambory. 

Samozřejmě velmi důležité je zachování 

přímých plateb pro pěstitele konzumních 

brambor a brambor určených pro výrobu 

škrobu. Dosažení cílového stavu stano-

veného Strategií Ministerstva zeměděl-

ství ČR do roku 2030 na úrovni 6 000 ha 

bude velmi obtížné. Pro zvýšení ploch 

konzumních brambor bude rozhodující 

navýšení objemu přímých plateb pro 

jejich pěstitele na odhadovaných 170 mi-

liónů Kč/rok. Navržená částka je pouze  

na úrovni cca 10 % pěstitelských nákladů 

na jeden hektar. Věříme, že takový objem 

fi nančních prostředků bude pěstitele 

konzumních brambor opravdu motivovat 

k navýšení osázených ploch, jak tomu je 

u brambor určených pro výrobu škrobu. 

Pro zajištění plné soběstačnosti by bylo 

potřeba osázet u nás cca 20 000 ha 

konzumních brambor, což by znamenalo 

navýšení ploch o téměř 30 %. 

Zcela zásadní význam pro budoucí 

rozměr pěstování brambor u nás má 

zvýhodnění žádostí pěstitelů brambor na 

podporu investic do výstavby a rekon-

strukcí skladů brambor a na pořízení 

speciálních mobilních strojů pro bram-

bory v nejméně takovém rozsahu, jak 

bylo uplatněno v první výzvě předkládání 

žádostí Programu rozvoje venkova loni 

na podzim. Použití nových a moderních 

technologií určitě pomůže ke zvýšení 

výnosů a kvality produkce a tím 

i konkurenceschopnosti našich brambo-

rářů na otevřeném trhu Evropské unie. 

Uplatnění nových, nebo inovovaných 

postupů skladování brambor umožní 

zachování většího objemu a kvality 

domácí produkce po celou sezonu  

až do začátku sklizně raných brambor. 

K největším objemům dovozů 

konzumních brambor dochází 

v posledních letech v období od února 

do května (viz graf).

Kniha našla podporu nejen na Agrární 

komoře ČR, ale i na Ministerstvu země-

dělství. Tisková konference za účasti 

ministra zemědělství Mariana Jurečky 

a za nebývalého zájmu médií splnila svůj 

cíl. Nejenže jsme společně představili 

Knihu, ale také zazněla a byla zástupci 

tisku převzata řada informací o významu 

brambor pro lidskou výživu a pro zpra-

covatelský průmysl. Podařilo se vyzdvih-

nout informace, že brambory jsou svým 

obsahem živin, vitamínů, polysacharidů,  

minerálních a antioxidačních látek nejen 

kvalitní základní potravinou, ale i velmi 

zdravou zeleninou. 

Členové našeho svazu jsou přesvědčeni, 

že postupné naplnění navrhovaných 

opatření v Bílé knize o bramborách 

dokáže naplnit indikativní cíle týkají-

cích se brambor uvedené ve Strategii 

Ministerstva zemědělství ČR do roku 

2030. Věříme, že dojde k tak potřebné 

renezanci pěstování brambor u nás 

a k navýšení soběstačnosti.

BÍLÁ KNIHA O BRAMBORÁCH (KNIHA) BYLA VYDÁNA ČESKÝM BRAMBORÁŘSKÝM SVAZEM VE SPOLUPRÁCI AGRÁRNÍ KOMORY 
ČR A VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU BRAMBORÁŘSKÉHO. DISKUZE NAD KONCEPTEM KNIHY PROBĚHLA I SE ZÁSTUPCI MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ. 

Na tiskové konferenci organizované MZe diskutovali se zástupci médií: tisková mluvčí Markéta Ježková, náměstek Jiří Šír, 

ministr Marian Jurečka, ředitel úřadu AK ČR Václav Suchan a předseda ČBS Miloslav Chlan. Foto: Jan Doležal
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Zvýšení soběstačnosti v produkci 
Zvýšit soběstačnost v konzumních 

bramborách znamená podle názoru 

našeho svazu realizovat alespoň čtyři 

kroky popsané v Knize, resp. zajistit 

fi nancování efektivní propagace spotřeby 

domácí produkce brambor, vytvořit pod-

mínky pro vznik organizací producentů 

brambor, fi nančně motivovat pěstitele 

pro zvýšení ploch brambor poskytováním 

přímých plateb a v neposlední řadě 

i přímo podporovat investice do 

pěstování a skladování brambor. 

O jednoznačné důležitosti podpory 

investic v kombinaci s výplatou přímých 

plateb není pochyb. Podporovat investice 

do bramborářství jako celku je nutné 

z pohledu vývoje trhu s bramborami, 

který se významnou částí přesunul 

do obchodních řetězců a do nákupu 

polotovarů, nebo výrobků z brambor. 

Uvedený trend vývoje je patrný i v zá-

padní Evropě, a to přes stále větší oblibu 

nákupů brambor na tzv. farmářských 

trzích. Málo se však mluví o prvních 

dvou krocích, které podle našeho názoru 

nelze podcenit, protože velmi dobře 

fungují ve většině okolních států.

Určitě je velmi důležité zajistit 

dlouhodobé fi nancování efektivních 

informačních a propagačních kampaní 

o bramborách, které budou realizovány 

nejdostupnějším způsobem pro širokou 

veřejnost. Jedna z možností je založení 

tzv. Marketingového fondu. V Česku 

opravdu dlouhodobě chybí systematická 

podpora propagace spotřeby brambor 

a výrobků z nich. Marketingový fond, 

nebo jiný zdroj prostředků na propagaci 

brambor, je zcela zásadní pro stabilizaci 

spotřeby domácí produkce brambor. 

Veřejnost velmi snadno podléhá nega-

tivním informacím, fámám a poloprav-

dách o bramborech. Jen systematická 

a dobře cílená propagace brambor na 

naše občany, konzumenty brambor 

a opakující se informace o jejich kvalitě, 

významu a přínosech pro zdraví naší 

populace. Určitě stojí za to přesvědčit 

spotřebitele, aby v obchodech hledali 

brambory s vysokou vnitřní kvalitou 

a nekupovali je jen podle varných typů, 

ale i podle odrůd. Český bramborářský 

svaz (ČBS) by se rád stal hybnou silou 

těchto věcí, což bez dostatečných fi -

nančních zdrojů určitě nepůjde. Již před 

rokem jsme navrhli, jak a od koho získat 

peníze na propagaci. Také jsme navrhli 

pravidla na použití získaných peněz a na 

fungování Marketingového fondu. Věří-

me, že naše návrhy nezapadnou.

ČBS se více než rok snažil přesvědčit 

ministerstvo zemědělství a nevládní 

organizace o rozšíření možností pro 

uznávání organizací producentů, které 

by obchody svých členů jen organizovaly 

a plánovaly. Ve fi nále náš požadavek 

podpořila jen Agrární komora ČR. 

Přestože nebyl k dispozici žádný pod-

statný důvod pro neschválení našeho 

návrhu a legislativa EU takový postup 

umožňuje, uznávání těchto organizací 

nebude novým nařízením vlády umožně-

no. Přesto si dovolujeme pěstitelům 

brambor navrhnout, aby zvážili možnost 

ustavení vlastní organizace producentů 

na celostátní, nebo alespoň na regio-

nální úrovní. 

Vznik organizace producentů brambor 

by určitě posílilo postavení pěstitelů 

brambor na našem trhu a zvýšilo jistotu 

jejich prodeje za akceptovatelné ceny. 

Při určité velikosti organizace producen-

tů by jejich vznik byl i výhodou pro od-

běratele brambor, baličky, zpracovatele 

a obchodníky, kterým by se zefektivnilo 

vyjednávání dodavatelských smluv 

a jistota jejich dodávky. Splnění 

podmínek pro ustanovení organizace 

producentů by neměl být problém. 

Pro její uznání ze strany SZIF bude po-

třeba účasti alespoň pěti pěstitelů 

a roční prodej brambor mimo sadbu 

ve výši nejméně 10 miliónů Kč. Právní 

forma organizace by neměla být rozho-

dující, ale důležité budou její stanovy, 

které musí obsahovat některá neopomi-

nutelná ustanovení uvedená 

v nařízení vlády. 

Ano, dosažení soběstačnosti v produkci 

brambor bude stát hodně úsilí a také 

nějaké peníze. Určitě se jedná 

o dosažitelný cíl stanovený Strategií 

Ministerstva zemědělství ČR 

s výhledem do roku 2030.

Ing. Miloslav Chlan, předseda ČBS

Foto: archiv ČBS
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ZATÍM NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST: 
AGROLESNICKÉ SYSTÉMY

Agrolesnictví je způsob hospodaření 

na zemědělské nebo lesní půdě, který 

kombinuje pěstování dřevin s některou 

formou zemědělské produkce na jednom 

pozemku, a to buď prostorově, a/nebo 

časově. Kombinace možností je přitom 

téměř neomezená, od pěstování polních 

kultur v meziřádcích liniových výsadeb 

dřevin po pěstování zeleniny nebo chov 

drůbeže v ovocných nebo jiných sadech. 

Podstatné přitom je, že stromy na země-

dělské půdě omezují rizika extrémních 

výkyvů počasí a mají tedy příznivý vliv na 

výnosy, kromě toho lze ale také využít 

produkci ze stromů jako další formu 

zemědělského podnikání, ať již je to 

ovoce z ovocných stromů pro tržní 

prodej, nebo dřevo z ostatních stromů 

pro dřevozpracující průmysl včetně 

cenných a tím fi nančně zajímavých 

sortimentů dřevin. Vše dohromady lze 

navíc zahrnout do pojmu „diverzifi kace 

zemědělských činností“, což je možná 

cesta pro minimalizaci cenových i klima-

tických rizik v zemědělském podnikání. 

Skutečnost, že ČR neimplementovala 

opatření na zavádění agrolesnických 

systémů na zemědělské půdě, je tak 

jedním z důkazů absence skutečně 

dlouhodobé strategie v podání 

stávajícího vedení ministerstva zeměděl-

ství. Praktická realizace by přece nemu-

sela být hned plošná, mohly vzniknout 

pilotní projekty, mohlo se něco vyzkou-

šet. To ale v současné době nemůžeme.

I přesto, že jsou již k dispozici zcela 

konkrétní návrhy, vycházející právě 

z podmínek naší země, které vypracoval 

Český spolek pro agrolesnictví sídlící na 

České zemědělské univerzitě v Praze 

(ČZU) a sdružující jak část lesnické 

veřejnosti, tak především zástupce aka-

demické a výzkumné sféry – kromě ČZU 

nebo Mendelovy univerzity v Brně také 

VÚKOZ a VÚŽV. Podle spolku by se roz-

sáhlejší zavedení mohlo týkat především 

tří typů agrolesnických systémů.

1. Liniové výsadby dřevin na 
zemědělské půdě
Stromy je možné sázet na okrajích polí 

i uvnitř těchto polí nebo jako porosty 

ohraničující jednotlivé půdní bloky. Jde 

v zásadě o biokoridory, které snižují 

rizika vodní i větrné eroze, ale také – 

a to je důležité – optimalizující teplotu 

a vlhkost na příslušných pozemcích. 

Koruny stromů totiž snižují odpařování 

vody a teplota vzduchu v blízkosti stromů 

AČKOLI JE ČESKÁ REPUBLIKA SE SVÝM PŘEVÁŽNĚ KOPCOVITÝM TERÉNEM TÉMĚŘ OPTIMÁLNÍ ZEMÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ 
AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ, NEJSOU TYTO SYSTÉMY ZAHRNUTY V MOŽNOSTECH ČERPÁNÍ DOTACÍ. STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVA 
JDE DOKONCE PROTI UPLATNĚNÍ TĚCHTO SYSTÉMŮ, COŽ KROMĚ ZÚŽENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
PRO TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLCE V PRAXI ZNAMENÁ TAKÉ NEVYUŽITÍ JEDNÉ Z MOŽNOSTÍ ZLEPŠIT STAV ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
I NEVYUŽITÍ MOŽNOSTI ZLEPŠIT HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ DOPLŇKOVOU PRODUKCÍ.

Foto: Nina Havlová
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je zhruba o pět stupňů Celsia nižší, což 

s tím, že kořeny stromů narušují podo-

rební desku, ústí do lepšího vsakování 

vody do půdy. Linie dřevin lze mimo 

jiné využít i na vinicích jako opatření 

částečně snižující riziko vymrznutí. 

Přestože je převažujícím názorem, že 

stromy ubírají půdu pro pěstování hos-

podářských plodin a ještě jim konkurují 

při využívání živin z půdy, skutečností 

je pravý opak – když se přiorává do 

blízkosti stromů, tak pouští své kořeny 

do větší hloubky, a plodinám nekonku-

rují. Naopak snižují riziko průsaku živin 

z hnojiv, které navíc vracejí do vrchních 

vrstev opadem listí. Pokud se přitom 

linie vysadí dostatečně daleko od sebe, 

umožňují i průjezd zemědělské me-

chanizace. Biokoridory se ostatně budují 

v krajině i nyní, cíleně vytvořený biokori-

dor z dřevin ale poskytuje na rozdíl třeba 

od trávy využitelnou produkci navíc, jen 

je třeba počítat s delší dobou obmýtí.

2. Pastevní sady či výsadby cenných 
listnatých dřevin
V tomto případě jde o systémy, 

v nichž se v sadech (obvykle ovocných), 

chovají větší hospodářská zvířata, 

jako jsou všechny druhy přežvýkavců 

nebo jelenovití. Stromy na příslušných 

pozemcích zajišťují vláhu, stín, který 

poskytují, je zase opatřením na podporu 

animal welfare, mnohem přirozenějším 

než různá opatření, která v tomto 

smyslu vymysleli a vymýšlejí ministerští 

úředníci. Přítomnost dřevin pak logicky 

znamená větší biodiverzitu, například 

více hmyzu, ptáků a jde tak o systém 

zařaditelný – opět přirozeným způso-

bem – do integrované ochrany. Navíc je 

plně využitelný i v režimu ekologického 

zemědělství.

3. „Vejce z lesa“
Jako jedna z možností reakce na rostou-

cí spotřebitelskou poptávku po produkci 

vajec, která nepocházejí z klecových 

chovů, je využití agrolesnických systémů 

prostřednictvím kombinace produkce 

například rychlerostoucích dřevin 

s chovem drůbeže. Právě tak lze rozu-

mět ne zcela přesnému sloganu „vejce 

z lesa“ (v angl. woodland eggs), i když 

v praxi nemusí jít vždy jen o drůbež – 

v zahraničí se takto volně chovají 

například i prasata. Stejně jako v před-

chozích případech dochází i v tomto 

k synergickým efektům – výkaly drůbeže 

dodávají do půdy látky potřebné k rych-

lejšímu růstu dřevin a urychluje se také 

degradace (odbouratelnost) listí. A i zde 

existuje variabilita pojetí – v meziřádcích 

lze pěstovat cennější, pomaleji rostoucí 

listnáče, nebo například brambory. 

Z uvedených příkladů, které jsou jen 

výsekem možností agrolesnických 

systémů, je na první pohled patrné, 

že jde sice na jednu stranu pracnější 

a sofi stikovanější způsob zemědělského 

hospodaření, na straně druhé je výstu-

pem z jediného pozemku i několik typů 

komodit, které lze navíc v čase přizpů-

sobovat poptávkovým trendům. Jinými 

slovy – snižovat cenová rizika. 

K tomu, aby se u nás prosadily agro-

lesnické systémy v praxi, je však třeba 

odstranit omezující podmínky, které 

dnes v takovém uplatnění brání. Na-

příklad v zákonu o ochraně zemědělské-

ho půdního fondu, podle kterého nelze 

vysazovat plantáže dřevin na I. a II. třídě 

ochrany půd. Stejně tak je nutné změnit 

přístup orgánů ochrany přírody, které 

brání orbě v blízkosti stromů. Kromě 

toho je třeba vyjmout agrolesnické sys-

témy z povinné defi nice obmýtí, stejně 

tak, jak je potřeba umožnit výsadbu 

dřevin na zemědělské půdě.    

Jak již bylo řečeno, společné pěstování 

dřevin a hospodářských plodin má 

i ekonomický přínos – podle zahraničních 

zkušeností roste celkový výnos až o 40 

procent. Tyto údaje však bohužel nejsou 

ani zemědělské veřejnosti, ani většině 

státních úředníků známy. Výzvou doby 

je proto cílená osvěta a také ukotvení 

agrolesnických systémů v LPIS. Stejně 

tak zařazení těchto systémů do možnosti 

splnit tímto – v zásadě produkčním 

způsobem – podmínky greeningu. 

A také, za strany ministerstva životní-

ho prostředí, zařazení agrolesnických 

systémů do národního akčního plánu 

adaptační strategie na snížení dopadů 

klimatických změn, protože je prokázáno 

vědeckou komunitou, že stromy se již 

dnes celosvětově podílí více než 75% na 

vázání (sekvestraci) volného uhlíku 

z atmosféry, pokud budeme započítávat 

vegetaci pouze na zemědělské půdě. 

Ve vyspělých, ale i v mnoha rozvojových 

zemích se za posledních 10 let podíl 

stromů na zemědělské půdě zvyšuje 

oproti České republice, kde je trend zcela 

opačný. Asi nejdůležitější je ale právě ona 

osvěta. Základní údaje lze přitom získat 

na webové stránce Českého spolku pro 

agrolesnictví (www.agrolesnictvi.cz), při-

čemž spolek je schopen zprostředkovat 

i konkrétní zahraniční zkušenosti. Také 

proto, že je členem evropské organizace 

EURAF (Evropská agrolesnická fede-

race) - www.agroforestry.eu, která hájí 

stanoviska a zájmy provozovatelů agro-

lesnických systémů z národních asociací 

v evropských strukturách.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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ZÁSADNÍ ZMĚNA PODPORY 
NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Zatímco v roce 2015 poskytly kraje na 

obnovu a péči o lesní porosty nebo vyu-

žívání ekologických technologií přibližně 

136 milionů korun, od příštího roku by 

Ministerstvo zemědělství chtělo přispět 

roční částkou až 350 milionů korun. 

Jednalo se o dlouho očekávanou 

a lesnickou veřejností žádanou změnu, 

zveřejňujeme proto rozhovor redak-

ce Lesnické práce s náměstkem pro 

řízení sekce lesního hospodářství MZe 

Patrika Mlynáře, který tuto změnu blíže 

představuje.

Jaké hlavní důvody, impulsy vás vedly 
k přípravě změny systému podpory 
hospodaření v lesích?
Jednalo se o dlouhodobý proces vy-

hodnocování efektivity poskytovaných 

veřejných prostředků vlastníkům lesů. 

Není žádným tajemstvím, že v prů-

běhu let rostlo v oblasti poskytování 

fi nančních příspěvků rozčarování nad 

přístupem některých krajů jak ze strany 

Ministerstva zemědělství, tak ze strany 

vlastníků lesů. Původní záměr a v pod-

statě požadavek jednotlivých krajů na 

tvorbu vlastních regionálních pravidel 

dotační politiky se minul účinkem. 

Výsledkem byl neustále se snižující 

objem vyplácených fi nančních prostřed-

ků a nejrůznější omezení daná zavíráním 

dotačních titulů, omezováním žádostí 

zastropováním plateb, diferencováním 

přístupu k různým typům vlastnictví 

apod. Netvrdím, že to je problém všech 

krajů, nicméně Ministerstvo zemědělství 

musí v této věci na situaci nahlížet jako 

na celek a jako celek ji řešit. Přechodu 

k poskytování podpor ze zdrojů Minis-

terstva zemědělství však předcházela 

řada kroků, mezi které patřil zejména 

opakovaný apel na Asociaci krajů, 

aby řešila klesající trend ve výplatě 

fi nančních prostředků, Sekcí lesního 

hospodářství předložený návrh novely 

zákona o rozpočtovém určení daní, 

jednání s Ministerstvem fi nancí apod. 

Bohužel, vynaložené úsilí nedosáhlo 

kýženého cíle.        

Přejde podpora plně na MZe, nebo 
budou některá opatření řešena 
i nadále kraji?
Je třeba zdůraznit, že se nejedná 

o ryzí převod podpory z krajů na Minis-

terstvo zemědělství. Novelou nařízení 

vlády č. 30/2014 Sb. se pro Ministerstvo 

zemědělství rozšiřují kompetence 

v poskytování fi nančních příspěvků nad 

rámec již v současnosti poskytovaných 

příspěvků, a to konkrétně na fi nanční 

příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů do 40 let věku a na eko-

logické a k přírodě šetrné technologie 

při hospodaření v lese. Vzhledem 

k tomu, že tato podpora je 

u Evropské komise notifi kována 

společně s krajskými podporami pod 

jedním tzv. dotačním rámcem, je vylou-

čena možnost současného poskytování 

stejné podpory vícero poskytovateli. 

Předpokládá se tedy, že jednotlivé kraje 

využijí volné fi nanční prostředky, které 

jim zůstávají v rozpočtech na základě 

přerozdělování daňových výnosů, k vy-

tváření vlastních podpůrných programů. 

Ostatně, toto byl hlavní důvod změny 

vyvolané v roce 2005. Historie však 

ukázala, že se ve velké míře minula 

účinkem. 

Pokud dojde k navýšení fi nanční 
podpory proti částce, která byla 
distribuována kraji, z jakých zdrojů 
bude toto navýšení fi nancováno? 
Ministerstvo zemědělství bude řešit 

související fi nancování z vlastních zdrojů, 

tedy z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

zemědělství. Za tímto účelem očekávám 

a pokládám za logické posílení rozpočtu 

Sekce lesního hospodářství každoročně 

o 350 mil. Kč. 

Jaké konkrétní dotační tituly na zákla-
dě této změny vzniknou a jaká bude 
jejich plánovaná výše?
Jedná se o, troufám si říct, pro vlast-

níky lesů hlavní podpůrný dotační titul 

zahrnující podporu přirozené a umělé 

obnovy sadbou, dále pak o podporu 

zajištění porostů v zákonné lhůtě 

a podporu výchovy porostů do 40 let 

věku. Neméně důležitým dotačním 

titulem sledujícím šetrnost těžby 

a ochranu lesa je pak podpora přibli-

žování dříví lanovkou, železným koněm 

a stroji bez vlečení dříví po zemi 

a štěpkování potěžebních zbytků s jejich 

ponecháním na místě. V obou případech se 

jedná o sazbovou dotaci vztaženou k množ-

ství sazenic, množství přiblíženého dříví 

apod. Konkrétní výše sazeb je dohledatelná 

v příloze č. 1 zmiňovaného nařízení. 

Reaguje tato legislativní změna na 
zhoršující se zdravotní stav lesů 
v důsledku sucha? 
Ano, návrhy opatření sledující zmírnění 

dopadů současné klimatické situace na 

lesní porosty, které se aktuálně řeší 

v meziresortních pracovních skupinách, 

chápou posílení podpory především 

PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH SE ROZHODNUTÍM VLÁDY VRACÍ NA MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. VLÁDA ČR 
SCHVÁLILA 15. ČERVNA 2016 NÁVRH MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR NA POSKYTOVÁNÍ PODPOR NA HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH, PODLE NĚHOŽ BY SE PODPORY NOVĚ POSKYTOVALY PŘÍMO Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ STEJNĚ 
JAKO PŘED ROKEM 2005. 

Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce 

lesního hospodářství MZe.

Foto: Jiří Felčárek



39

ZPRAVODAJ

4 > 2016

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

melioračních a zpevňujících dřevin jako 

jeden z nástrojů ke změně druhové 

skladby a k řešení problémů sucha. 

Obdobně podpora opatření v oblasti 

těžby a přibližování dřeva, která má 

přímou vazbu na ochranu půdy, zapadá 

do současného konceptu ochrany lesů 

před dopady sucha. 

Bude se nějakým způsobem měnit 
specifi kace příjemců této podpory?
Jednou z priorit Ministerstva zeměděl-

ství je na rozdíl od současné praxe řady 

krajů poskytovat fi nanční příspěvky bez 

rozdílu typu vlastnictví a velikosti maje-

tku. Za tímto účelem je systém podpory 

nastaven tak, že se průběžně přijímají 

žádosti do určitého termínu, následně se 

vyhodnotí požadovaný objem fi nančních 

prostředků a dle alokovaných zdrojů jsou 

všechny žádosti poděleny rovnoměrně 

disponibilní výší. Tento systém se nám 

osvědčil již u aktuálně poskytovaných 

fi nanční příspěvků například na pod-

poru lesů postižených imisemi nebo na 

přibližování dříví koňmi. Tento systém 

je spravedlivý vůči všem vlastníkům 

lesa a neovlivňuje klasický sled činností 

prováděných v lesním hospodářství, jak 

bylo patrno u krajských dotací například 

překotným jarním zalesňováním. 

I tento fakt měl především v posledních 

letech dopad na úspěšnost zalesňování 

obnovovaných ploch ve vztahu k jarním 

přísuškům. Jediný typ vlastnictví, který 

zůstává nadále vyloučen z možností 

čerpání této podpory, je státní vlastnictví.      

Jaká je situace u příspěvků na vybrané 
myslivecké činnosti, jaké změny 
nastanou?
Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 

poskytujeme kontinuálně již řadu let, 

jejich poskytování nebylo nikdy dotčeno 

převodem na kraje. Z tohoto důvodu 

není současná novela žádnou výraznou 

změnou, v posledních letech došlo na-

příklad k vytvoření podpory na odchytová 

zařízení na prasata divoká, na podporu 

vypouštění zajíce polního apod. Současná 

novela přináší nově navýšení podpory na 

založení a údržbu políček pro zvěř z pěti 

na šest tisíc korun za hektar této plochy, 

zároveň rušíme z důvodu nízkých přínosů 

pro lesní hospodářství a myslivost pod-

poru dravců v ochraně rostlin.

Od kdy se podpora na MZe přesune 
a kdy bude možné začít o podporu 
žádat?
Účinnost novely nařízení je stanovena 

na 1. července 2016, to znamená, že 

všechny práce provedené po 1. červenci 

2016 budou hrazeny již z rozpočtu Minis-

terstva zemědělství.

Můžete stručně shrnout proces, jakým 
budou vlastnící lesů v novém režimu 
žádat?
Systém administrace se výrazně neliší 

od současného systému podpor, a to 

především díky tomu, že místem pro 

podání žádostí o podporu z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství zůstává 

nadále příslušný krajský úřad. Chceme, 

aby byla maximálně využita erudice 

zaměstnanců státní správy lesů na kraj-

ských úřadech a jejich znalost místního 

prostředí. Z tohoto důvodu celý systém 

administrace spočívající v posouzení 

žádosti, učinění předběžných fi nančních 

kontrol až po vydání rozhodnutí zůstane 

nadále v rukou těchto zaměstnanců. 

Proplacení žádostí, rozvržení následných 

fi nančních kontrol a jejich supervize je 

pak na Ministerstvu zemědělství. Co se 

týká termínů souvisejících s uplatněním 

žádostí, Ministerstvo zemědělství při-

stoupilo k vytvoření tzv. dotačního roku, 

který trvá vždy od 1. 9. příslušného roku 

do 31. 8. roku následujícího. V tomto 

období, nejpozději však do 31. 3., ale 

vždy před provedením prací, musí každý 

žadatel o fi nanční příspěvek na hospo-

daření v lesích bez výjimky podat tzv. 

ohlášení žadatele (původně známé pod 

pojmem registrace). Bez tohoto ohlášení 

nelze následně přijmout žádost, která se 

podává vždy do 3 měsíců od provedení 

prací. Po ukončení příjmu žádostí po 31. 

8. daného roku se vyhodnotí požadovaný 

fi nanční objem přijatých žádostí, dojde 

k případnému procentnímu ponížení 

požadované výše rovnoměrně všem 

žadatelům a budou vydávána rozhodnutí 

o poskytnutí fi nančního příspěvku a ná-

sledně budou žádosti propláceny. Práce 

zahájené po 31. 8. již budou fi nancovány 

z rozpočtu následujícího roku.

Přichází s touto změnou podpory 
nějaké další změny?

Spíše bych řekl, že naopak, vracíme se 

k ověřenému systému přidělování fi nanč-

ních prostředků, který zde fungoval před 

převedením podpor na jednotlivé kraje. 

Vzhledem k rozvoji informačních systémů 

se budeme snažit o postupný přechod k 

elektronickému podávání žádostí a auto-

matizaci kontrol. Již nyní platí ze schvá-

lené novely nařízení vlády povinnost pou-

žívat pro podávání některých objemnějších 

žádostí aplikaci umístěnou na webových 

stránkách Ministerstva zemědělství. 

V roce 2015 předložili vlastníci lesů 
na MZe návrh na zavedení platby na 
plochu lesa ve vazbě na plnohodnotné 
zajištění environmentálních funkcí 
lesa. Jak se k tomuto návrhu stavíte?
Opakovaně se snažíme vlastníkům lesů 

vysvětlovat, že jimi předkládaná vize 

jednotné platby na plochu není zcela 

aplikovatelná v současném právním 

prostředí a v pojetí podpor z pohledu 

Evropské komise. Jednotná platba na 

plochu by byla nesporně zatížena množ-

stvím diferencovaných přístupů s ohle-

dem na nejrůznější požadavky na plnění 

efektů nastavených poskytovatelem. 

Troufám si říct, že právě schválená nove-

la nařízení vlády je mnohem účinnějším 

nástrojem ve formování cílů lesnické 

politiky. Schválená novela nařízení vlády 

je jasným důkazem, jakou cestou se 

chce Ministerstvo zemědělství vydat.

Zdroj časopis Lesnická práce, 

autor: Jan Příhoda

Foto: shutterstock.com
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LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR 
PŘEDSTAVUJE JEDNOHO ZE SVÝCH 
VÝZNAMNÝCH ČLENŮ

Historie ALDP a její složení
ALDP vznikla změnou organizační 

struktury existující Asociace dřevo-

zpracujících podniků (ADP) dne 

4. prosince 2013, kdy se stávající Asociace 

rozšířila o lesnickou sekci a došlo i ke 

změně názvu z ADP na ALDP. Po téměř 

roční snaze přibylo na valné hromadě 

k původním sedmi členům ADP, kteří vy-

tvořili dřevařskou sekci ALDP, pět nových 

členů, kteří vytvořili lesnickou sekci ALDP. 

V následujících více než dvou letech 
činnosti se tato Asociace rozrostla 
o další členy a v současnosti ji tvoří již 
deset lesnických společností:
• 1. Písecká lesní a dřevařská, a.s.

• Jihozápadní dřevařská a.s.

• Kloboucká lesní s.r.o.

• LDF Rožnov a.s.

• Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

• LESOŠKOLKY s.r.o.

• LST a.s.

• Opavská lesní a.s.

• PETRA spol. s r.o.

• UNILES, a.s.

a v dřevařské sekci působí osm 
zpracovatelských podniků:
• Biocel Paskov a.s.

• Holzindustrie Chanovice s.r.o.

• KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

• LESS & TIMBER a.s.

• Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

• Mondi Štětí a.s.

• Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o.

• Wotan Forest, a.s.

Stěžejní cíle ALDP
Hlavní vizi vyjádřil v závěru roku 2013 

první předseda předsednictva ALDP 

Ivo Klimša: „Vznik společné asociace 

lesníků a dřevařů vidím jako logický 

a prospěšný krok. Lesnicko-dřevařský 

komplex není vlastně nic nového, 

lesnictví bylo již při svém vzniku úzce 

spojeno se zpracováním dříví. 

Samostatná existence ani jednoho 

z těchto oborů není vlastně možná. 

V posledních desetiletích jsme ale 

zaznamenávali spíše oddělování 

těchto oblastí, což dokládá i rozdělení 

státních kompetencí na různá minis-

terstva. ALDP by se chtěla stát aktivním 

zástupcem lesnicko-dřevařského 

sektoru pro jednání se státními 

organizacemi, ale i sjednocující 

platformou pro diskuzi o sektorových 

koncepcích a strategiích.“„Dřevaři 

a lesníci byli vždy obchodními partnery. 

I když jsou obchodní zájmy lesníka 

a zpracovatele místy odlišné - lesník 

chce draze prodat a zpracovatel levně 

koupit, přesto jsem přesvědčen, že 

společná konstruktivní spolupráce 

jednotlivých segmentů lesnicko-dřevař-

ského sektoru bude pro celé odvětví 

užitečná, protože zájem na stabilitě 

a konkurenceschopnosti sektoru máme 

společný,“ dodal nově zvolený místopřed-

seda ALDP Petr Jelínek. Činnost asoci-

ace řídí pětičlenné předsednictvo, které 

tvoří dva zástupci lesnické sekce, dva 

zástupci dřevozpracovatelů a výkonný ře-

ditel. Na činnost dohlíží tříčlenná dozorčí 

rady složená z expertů nominovaných 

členy asociace.

Hlavní zaměření činností asociace:
• spolupráce na vytváření a udržování 

konkurenceschopného ekono-

micko-legislativního prostředí pro 

podnikání v oborech lesnických 

činností a dřevozpracujícího průmyslu,

• spolupráce na efektivním, dlouhodobě 

udržitelném lesním hospodaření 

a využívání zdrojů dřevní hmoty 

v České republice,

• podpora a propagace dřeva jako obnovi-

telného materiálu a výrobku ze dřeva 

jako moderní alternativě vůči výrobkům 

z materiálu s nesrovnatelně vyšším 

negativním ekologickým efektem,

• podpora a aktivní participace na 

přípravě a oponentuře legislativních, 

regulačních a doporučujících opatření 

na úrovni státu a evropských orgánů,

• podpora oborového výzkumu, vývoje 

a inovací v lesnicko-dřevařském 

sektoru,

• podpora oborového školství a aktivní 

participace na jeho rozvoji.

ASOCIACE LESNICKÝCH A DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ, ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB. ASOCIACE LESNICKÝCH 
A DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ (ALDP) SDRUŽUJE VÝZNAMNÉ LESNICKÉ SPOLEČNOSTI A NEJVĚTŠÍ ZPRACOVATELE 
DŘEVA V ČESKÉ REPUBLICE. ČLENOVÉ ASOCIACE V SOUČASNÉ DOBĚ ZAJIŠŤUJÍ VÍCE NEŽ 70 % OBJEMU KOMPLEXNÍCH 
ZAKÁZEK STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČR A ZPRACOVÁVAJÍ TÉMĚŘ DVĚ TŘETINY DŘÍVÍ TĚŽENÉHO V ČESKÉ REPUBLICE, 
KONKRÉTNĚ 9,86 MILIÓNŮ M3. CELKOVÝ ROČNÍ OBRAT ČLENŮ ALDP DOSAHUJE VÝŠE KOLEM 55 MILIARD KČ A ZAMĚSTNÁVAJÍ 
ASI 5 200 ZAMĚSTNANCŮ. 

Foto: Ing. Miloš Lešikar
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Stručné představení jednotlivých 
členských společností ALDP 

LESNICKÁ SEKCE

1. Písecká lesní a dřevařská, a.s. 
Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, 

a.s. je středně velká rodinná společnost 

působící na středoevropském trhu, 

zabývající se pěstební a těžební činností 

u státních i soukromých lesů. Společnost 

těží ročně okolo 500 000 m3 dřeva, které 

částečně sama zpracovává do konečné-

ho produktu, tzv. bednění, převážně pro 

automobilový průmysl. Společnosti 1. Pí-

secká lesní a dřevařská, a.s. zaměstnává 

přes 80 stálých zaměstnanců a více než 

300 externích partnerů.

Jihozápadní dřevařská a.s.
Společnost Jihozápadní dřevařská a.s., 

vznikla v roce 1999 za účelem podnikání 

v oblasti komplexních lesnických služeb 

pro veškeré vlastníky lesa. Hlavním 

výrobním programem je komplexní 

výroba dříví, obchod s dřívím, doprava 

dříví a pěstební práce v lesním hospo-

dářství. Společnost neustále rozšiřuje 

své kapacitní možnosti a modernizuje 

své technologie ve všech oblastech 

svého působení. Zvláště se zaměřuje na 

technologickou modernizaci v oblasti 

těžby a přibližování dříví harvestorovými 

technologiemi a dopravy dříví. 

Kloboucká lesní, s.r.o.
Společnost Kloboucká lesní je stabilní 

tuzemskou lesnickou fi rmou působící 

na českém trhu od roku 1998. Provádí 

veškeré pěstební i těžební práce, do-

pravu dřeva i jeho následné zpracování. 

Hlavní důraz klade na odborné a vysoce 

kvalitní provedení práce s využitím 

moderních technologií. V současné 

době zaměstnává více než 200 stálých 

zaměstnanců. Aktivity fi rmy jsou jak 

celorepublikového, tak i mezinárodního 

rozsahu.

LDF Rožnov a.s.
Společnost LDF Rožnov a.s. je moderní 

a stabilní soukromá lesnická fi rma, 

která se zabývá komplexními lesnickými 

službami od pěstebních činností, do-

pravu dřiví až po těžební práce harvesto-

rovou technologií. Firma zaměstnává 50 

stálých zaměstnanců, roční obrat fi rmy 

se pohybuje kolem 450 miliónů korun při 

objemu 200 000 m3 vytěženého dříví.

Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Firma Lesostavby Frýdek-Místek je 

moderní a stabilní soukromou fi rmou 

působící v oblasti stavební výroby 

a lesnictví. Průměrný roční obrat fi rmy 

se pohybuje kolem 800 miliónů Kč 

a v sezóně zaměstnává 450 až 500 

zaměstnanců.

LESOŠKOLKY s.r.o.
Společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany 

nad Labem vznikla v roce 1992 

a v současné době obhospodařuje 

205 ha školek na území Pardubického, 

Královéhradeckého, Středočeského 

a Karlovarského kraje. LESOŠKOLKY s.r.o. 

pěstují kompletní sortiment lesních dřevin, 

dále domácí keře, bohatý sortiment sadby 

na vánoční stromky. Celkem připravují 

každý rok pro prodej 20-25 miliónů sadby. 

Společnost zaměstnává 30 technických 

pracovníků + 60 stálých pracovníků. 

Sezónních pracovníků  zaměstnává prů-

měrně 100 po dobu 9 měsíců. 

LST a.s.
Společnost LST a.s. sídlí v Trhanově na 

Chodsku a je jednou z tradičních čes-

kých fi rem podnikajících především 

v oblasti lesnictví, zpracování dřeva 

a v navazujících službových a výrobních 

oborech. Kromě těchto základních 

podnikatelských směrů rozvíjí výrobu 

bukové spárovky ve své divizi Veselí n. M. 

a též zpracování těžebních zbytků 

pro energetické účely. Tržby fi rmy se 

v posledních letech pohybovaly 

v průměru kolem 1 miliardy Kč. LST a.s. 

zaměstnává v ČR asi 250 pracovníků.

Opavská lesní a.s.
Opavská lesní je obchodní lesnickou 

fi rmou působící v Moravskoslezském 

kraji, ale řadí se mezi nejvýznamnější 

dodavatele služeb pro lesní hospodářství 

v celé ČR. Provádí komplexní lesnickou 

činnost od pěstování sazenic lesních 

dřevin, pěstební práce v lese, těžbu, při-

bližování, až po odvoz dříví. Společnost 

dosahuje ročního obratu přes 1 miliardu 

Kč a zaměstnává téměř 150 pracovníků.

PETRA spol. s r.o.
Společnost PETRA podniká zejména 

v lesním hospodářství a obchodu se 

dřevem. Využívá moderní technické 

vybavení a zaměstnává vysoce kvalifi -

kované zaměstnance. Firma zaměstnává 

téměř 180 osob, roční obrat činí více 

než 2,5 miliard Kč a za rok vytěží kolem 

1 miliónů m3 dříví.

UNILES, a.s.
Společnost UNILES patří mezi největší 

tuzemské lesnické fi rmy. Vlastníkům 

lesů nabízí kvalifi kované provedení 

pěstebních i těžebních lesnických 

prací a zobchodování dříví. Roční obrat 

společnosti se v současnosti pohybuje 

kolem 2,8 miliard Kč a zaměstnává více 

než 250 pracovníků.

DŘEVAŘSKÁ SEKCE

Biocel Paskov a.s.
Biocel Paskov je významným evrop-

ským producentem viskózového vlákna. 

Společnost je součástí rakouské skupiny 

Lenzing. Roční obrat Biocelu Paskov 

se pohybuje kolem 5,5 miliard Kč 

a zaměstnává téměř 400 pracovníků.

Holzindustrie Chanovice s.r.o.
Společnost Holzindustrie Chanovice s.r.o. 

je součástí mezinárodní skupiny HAAS 

GROUP se sídlem v bavorském Fa-

lkenbergu. Hlavním výrobním progra-

mem je výroba lepených třívrstvých 

desek, výroba lepených středových 

desek, výroba lepených vazníků 

a lepeného dřeva BSH, výroba kon-

strukčního dřeva KVH, výroba lepených 

latí a v neposlední řadě výroba pelet. 

Společnost zaměstnává v současné době 

360 zaměstnanců a roční obrat dosahuje 

asi 1,3 miliardy Kč. Celkový roční pořez 

především smrkové kulatiny je 250 000 m3.

KRONOSPAN CR,  spol s r.o.
KRONOSPAN ČR patří mezi největší 

a nejmodernější závody skupiny KRO-

NOSPAN - světového lídra ve výrobě 

aglomerovaných materiálů na bázi 

dřeva. V Jihlavě vyrábí nábytkářské 

a stavební desky na bázi dřeva. Prů-

měrný roční obrat fi rmy se pohybuje 

přes 9 miliard Kč a zaměstnává více než 

450 zaměstnanců.

LESS&TIMBER, a.s.
Společnost LESS & TIMBER, a.s. je 

významným výrobcem truhlářského 

a stavebního řeziva radiálních lamel 

s navazující výrobou lepeného hranolu, 

jehož je největším výrobcem v České 

republice a jedním z největších v Evropě. 

Od 1. ledna 2015 je společnost součástí 

české investiční skupiny Jet Investment 

investující do tradičních českých podniků 

s mnohaletou historií. Společnost LESS 

& TIMBER, a.s. patří k významným zpra-

covatelům kvalitní kulatiny v Evropě. 

Mayr-Meilnhof Holz Paskov s.r.o.
Mayr-Melnhof Holz Paskov zpracovává 

jehličnaté dříví o objemu přes 1 milión m3 

a úzce spolupracuje s provozem 

společnosti Biocel Paskov. Mayr-

Melnhof Holz Paskov je součástí rakous-

kého holdingu se sídlem v Leobenu. 

Společnost v ČR zaměstnává 270 osob 

a roční obrat činí téměř 4,3 miliard Kč.

Mondi Štětí a.s.
Mondi Štětí je předním výrobcem vysoce 

kvalitního pytlového a sulfátového balicího 

papíru a významným evropským dodava-

telem buničiny a papíru na výrobu obalů 

z vlnité lepenky. Mondi Štětí ročně vyrobí 

více než 500 000 tun buničiny a papíru 

prvotřídní kvality, ročně zpracuje téměř 

2,2 miliónů m3 dříví, zaměstnává 650 osob 

a roční obrat činí téměř 10 miliard Kč.

Stora Enso Wood Product Ždírec s.r.o.
Společnost Stora Enso Wood Products 

Ždírec je součástí nadnárodního kon-

cernu Stora Enso se sídlem ve Finsku. 

Mezi hlavní produkční aktivity patří 

výroba a prodej stavebně-konstrukčního 

řeziva, latí, palubek a materiálu na výro-

bu lepených nosníků KVH. Celkový roční 

objem zpracované převážně smrkové 

kulatiny se ustálil na hranici zhruba 

1,6 miliónů m3.

Wotan Forest, a.s.
Společnost Wotan Forest, a.s. 

zaměřuje svou činnost na zpracování 

dřeva, výrobu dřevěného programu, 

dětských hřišť, školkařskou činnost 

a poradenství v oblastech obnovy 

a pěstování lesa, realizaci okrasné 

zeleně i rekultivace. Roční obrat fi rmy 

činí 1,8 miliard Kč a zaměstnává více než 

700 zaměstnanců.

Ing. Andrea Pondělíčková, 

LDK ČR

Foto: Ing. Miloš Lešikar
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BIOPOTRAVINY JSOU TRENDY

Ministerstvo zemědělství mapuje místa 

prodeje, kde zákazníci bio nakupují. 

V prodejnách zdravé výživy a biopotravin 

utratili zákazníci za tyto výrobky 500 mi-

lionů korun (24,8% podíl na trhu). Trvale 

roste podíl přímého prodeje jak ze dvora, 

tak od výrobců a distributorů (10 %) 

a v gastronomických zařízeních 

a provozovnách veřejného stravování 

(2,9 %). Ne každý však má v dosahu 

vhodného farmáře, který by mu byl 

schopen pravidelně zajistit pestrou 

nabídku biopotravin v prověřené kvalitě. 

Místem, kde zákazník pohodlně nakoupí 

širokou paletu biopotravin za příznivou 

cenu, tak i nadále zůstávají maloob-

chodní řetězce. Zde lidé stále nakupují  

nejvíce biopotravin (za 825 milionů ko-

run), což činí 40,9% podíl na trhu.  Také 

supermarkety BILLA biopotravinám při-

kládají důležitou roli: „Společnost BILLA 

se chová odpovědně a s tím přirozeně 

souvisí také obsáhlá nabídka biopo-

travin, které tvoří důležitou část našeho 

sortimentu. Mezi našimi zákazníky pozo-

rujeme rostoucí zájem o biopotraviny. 

Meziročně evidujeme desetiprocentní 

nárůst obratu. I do České republiky totiž 

stále silněji proniká fenomén takzvané 

kreativní spotřeby. Kreativní spotřeba je 

postavena na aktivním a uvědomělém 

nákupním chování spotřebitelů. Lidé si 

uvědomují, že upřednostněním biopro-

duktů přispívají k pozitivním změnám 

ve společnosti a k ochraně prostředí, ve 

kterém žijí,“ přibližuje fi losofi i BILLA její 

generální ředitel Jaroslaw Szczypka.

Kontrolovaná kvalita biosortimentu
Kvalita, domácí původ a odpovědný 

přístup k pěstování a výrobě potravin. 

To jsou biopotraviny pod značkou Naše 

bio, které zákazníci naleznou výhradně 

v prodejnách BILLA. Všechny potraviny 

pod značkou Naše bio pocházejí od 

certifi kovaných dodavatelů, kteří musí 

splňovat, jako všichni ostatní výrobci 

privátních značek BILLA, požadavky 

certifi kace potravinářského standardu 

IFS. Dále musí být všichni výrobci za-

registrováni u Ministerstva zemědělství 

a procházet ročními kontrolami ze 

strany certifi kačních organizací (například 

KEZ nebo BIOKONT). Od objednání 

až po fi nální fakturaci jsou všechny 

dokumenty označeny „certifi kačním 

kódem bio výrobku“, který se následně 

objevuje i na obalu produktu. 

U rostlinných produktů si BILLA nechává 

předkládat rozbory půdy na těžké kovy 

a pesticidy.  BILLA má u bia nastavený 

limit o jeden řád přísnější, než pro 

běžnou produkci. Audit se dotýká dokon-

ce i čisticích prostředků, které jsou 

používány ve výrobě a ve skladovacích 

prostorech Naše bio výrobků. Sledují se 

možné složky na bázi kontaminantů 

(například pesticidy). Zaměstnanci společ-

nosti BILLA se účastní školení a semi-

nářů o problematice bio a neustále tak 

drží krok s nejnovějšími poznatky, které 

mohou následně přinést zákazníkům. 

Bio není drahé
Rozmachu bio jistě pomáhá i jeho větší 

cenová dostupnost. Právě díky privátní 

značce totiž společnost BILLA dokáže 

nabídnout vysokou kvalitu bio produktu 

za příznivou cenu pro většinového 

zákazníka. A tak se bio stále jistěji 

zabydluje v českých domácnostech.

Svůj sortiment bio potravin BILLA 

průběžně obměňuje a rozšiřuje tak, 

aby zákazník měl vždy pestrou nabídku 

odpovědných potravin. BILLA se snaží 

vždy upřednostnit českého dodavatele. 

U mléčných výrobků Naše bio je pouze 

jediný dodavatel ze zahraniční, zbytek 

na pulty prodejen BILLA dodávají čeští 

producenti. 

„Jsem hrdý na to, že BILLA aktivně 

podporuje bio produkci. Všechny výrobky 

Naše bio byly vypěstovány bez použití 

umělých chemických látek a neobsahují 

geneticky modifi kované organizmy. Při 

jejich zpracování se použilo minimum 

přídatných látek. Naše bio prostě plně 

odráží odpovědný přístup společnosti 

BILLA k životnému prostředí,“ doplňuje 

Jaroslaw Szczypka. Vysokou kvalitu 

potravin pod značkou Naše bio oceňují 

i nezávislé spotřebitelské testy 

a programy. Naše bio jogurt jablko se 

skořicí a Naše bio sirup z Agáve se pyšní 

oceněním Volba spotřebitelů 2015. Mezi 

další oceněné patří například Naše bio 

zelený čaj, který zvítězil v dTestu. 

Biopotraviny pod značkou Naše bio jsou 

k dostání ve všech základních kategori-

ích. Největší podíl má čerstvý sortiment, 

tzn. mléčné, ovoce a zelenina, maso 

nebo vejce. Zákazníci BILLA nejčastěji 

nakupují čerstvé mléko, jogurty, vejce, 

citrony či sirupy – sladidla.  Mezi novinky 

posledních měsíců v řadě Naše bio patří 

například tempeh, farmářský jogurt 

zrající v kelímku, vanilkový cukr s pravou 

vanilkou a třtinovým cukrem, kakao, 

krekry s chia semínky, tvarohový dezert 

či biopečivo.

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN STÁLE ROSTE. PRŮMĚRNÝ NĚMEC ROČNĚ ZA POTRAVINY V BIO KVALITĚ UTRATÍ 2 511 KČ, RAKUŠAN 
3 429 KČ, DÁN 4 401 KČ A ŠVÝCAR DOKONCE 5 670 KČ. V ČESKU SE PRŮMĚRNÁ ÚTRATA POHYBUJE KOLEM 200 KČ  NA OBYVATELE 
ZA ROK. V POROVNÁNÍ SE ZÁPADNÍ EVROPOU TO STÁLE NEJSOU NIJAK OHROMUJÍCÍ ČÍSLA, AVŠAK VEZMEME-LI V POTAZ, ŽE 
V ROCE 2005 BYLA PRŮMĚRNÁ ROČNÍ ÚTRATA POUHÝCH 27 KČ , MŮŽEME MLUVIT O VÝRAZNÉM TRENDU POSLEDNÍCH LET. 

Svojí širokou nabídkou kvalitní bioprodukce a zároveň ochutnávkami se společnost BILLA připojuje k již tradiční akci 

„Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“. Foto: archiv společnosti BILLA

Od 7. do 20. září 2016 
budou na vybraných prodejnách 
BILLA probíhat ochutnávky 
výrobků Naše bio. 
Neváhejte a ochutnávejte 

ve vybraných termínech 

od 13:00-19:00 Naše bio novinky 

i zavedené produkty.

Pokud se i Vy chcete stát dodava-
telem bio produktů pod značkou 
Naše bio, dejte nám o sobě vědět 
na e-mail: info@billa.cz
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Ochutnejte i vy vybrané 
produkty značky Naše Bio

Seznamte se s chutí biop� ravin

Billa_nase_bio_Agrobaze_210x297.indd   1 05.08.16   16:52
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I VODA NA ZAHRÁDKÁCH JE „VĚDA“

O to více je pak třeba přemýšlet o archi-

tektuře zahrady a samozřejmě o zdrojích 

vody. Platí přitom, jak je zmíněno na 

jiném místě tohoto čísla AGRObase, že 

snížení rizika vysychání půdy na zahradě 

zajišťují vysázené dřeviny, tedy skutečně 

stromy, ne různé okrasné cypřišky. 

Kromě toho, že kořeny stromů „vytahují“ 

k povrchu země vodu, poskytuje jejich 

stín pěstovaným bylinám a zelenině ví-

taný stín, a navíc, jde-li o stromy ovocné, 

také čerstvé produkty pro naše zdraví. 

Především v případě zeleniny ale platí, 

že skutečně zdravých produktů lze

 dosáhnout systémovým používáním za-

chycené dešťové vody, která není konta-

minována rezidui chemických látek, 

pocházejících zdaleka nejen z polí, ale 

i z různých průmyslových, bodových 

zdrojů znečištění, které končí v povr-

chových vodách. Je tak velmi žádoucí 

vrátit se zpět k někdejší praxi sudů na 

dešťovou vodu pod okapy střech, byť je 

taková voda vhodným prostředím pro 

komáří a pakomáří larvy, což byl zřejmě 

hlavní důvod, proč se od těchto zdrojů 

vody na zalévání zahrádek v minulosti 

dost upustilo. Na druhou stranu – což 

vědí chovatelé akvarijních rybiček, jsou 

pakomáří larvy oblíbenou stravou pro 

nebýložravé rybky, po níž rostou doslova 

jako z vody. Především se ale pravidelným 

využíváním dešťové vody k zalévání zahrá-

dek nestačí tento hmyz v dížích a sudech 

přemnožit. Dešťová voda je přitom prosta 

většiny kontaminantů, které by jinak 

skončily, pokud by byla k zalévání využívá-

na voda z povrchových zdrojů (například 

z místního vodního toku), v pěstované 

„zdravé“ zelenině. Jde především 

o množství dusičnanů, ale i pozůstatků 

dnes široce diskutovaného glyfosátu, jichž 

může být v zelenině několikasetnásobné 

množství, než v pitné vodě z kohoutku 

předčištěné v úpravnách vod.

Snížit či zcela eliminovat chemické zatí-

žení zahrádek lze také prostřednictvím 

nechemického hubení plevelů. Kupodivu 

mnohem účinnějším řešením je oproti 

herbicidům aplikace horké páry – vody 

o teplotě 98 stupňů Celsia, která spaří 

kořeny plevelů tak, že je skutečně zcela 

zlikviduje. To zřejmě nebude možné 

na menších zahradách, ale například 

v případě městské zeleně je to metoda 

velmi účinná – ostatně jí letos plošně 

a s úspěchem zkoušejí v městské části 

Praha 12.

Pro účinné zadržování vody na zahrád-

kách je samozřejmě důležitá také volba 

materiálu při budování cest a cesti-

ček mezi záhonky a kolem příslušné 

nemovitosti. Optimální je přitom pevné 

povrchy, včetně takzvané zámkové dlažby, 

vůbec nepoužívat, částečně vhodným, ale 

pro chůzi ne zcela praktickým povrchem 

je štěrk, naopak kůra ze stromů, často 

používaná jako izolační materiál kolem 

květin či stromů, retenci prakticky vůbec 

nepomůže. Kdo má tu možnost, může si 

na zahrádce vytvořit malou vodní plochu, 

která by ale měla být přirozeně doplňová-

na právě dešťovou vodou, ne vodou z ko-

houtku, což je navíc docela drahé. Prostě 

– i zahrádka je tak trochu „vodní věda“, 

kde stejně jako v jiných případech platí, 

že je nejlepší řídit se zdravým selským 

přírodním rozumem, než radami 

některých zahradních architektů, kteří si 

z příslušného poradenství udělali spíš 

dobrý byznys, než aby i prostřednictvím 

zahrádek přispěli ke zlepšení stavu přírody 

a krajiny na venkově, neřku-li ve městech.

Petr Havel

PŘESTOŽE SE PŘI ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY SOUSTŘEDÍ HLAVNÍ POZORNOST NA OPATŘENÍ, KTERÉ BY 
MĚLI UPLATŇOVAT HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI, NEMALOU MÍROU SE NA POTENCIÁLU ZADRŽOVAT VODU V KRAJINĚ PODÍLÍ 
TAKÉ VĚTŠÍ ČI MENŠÍ ZAHRADY A ZAHRÁDKY A ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ. PLOCHA ZAHRAD PŘITOM ZDALEKA NENÍ TAK 
MARGINÁLNÍ, JAK BY SE MOHLO NA PRVNÍ POHLED ZDÁT, A SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU NA NICH JE PROTO TAKÉ 
PŘÍSPĚVKEM K PREVENCI RIZIK SUCHA – A TAKÉ KE ZDRAVÉMU STRAVOVÁNÍ, POKUD SI NĚKDO NA ZAHRADĚ PĚSTUJE PRO 
VLASTNÍ POTŘEBU ZELENINU, OVOCE NEBO TŘEBA LÉČIVÉ BYLINKY.

Drobné vodní plochy na zahrádkách jsou vždy vítané. Foto: Nina Havlová

Na této zahrádce chybí stromy - ty jsou až za plotem. Foto: Nina Havlová
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Písečný přesyp je zárodek budoucí pouště. Foto: Nina Havlová

SUCHO: POČASÍ BYLO LETOS PŘÍZNIVĚJŠÍ, 
O DALŠÍ ÚRODĚ ALE ROZHODNE ZIMA

Zcela jiná je ale situace ve spodních 

vrstvách půdy a v hladinách podzemních 

vod, které jsou díky dvěma předchozím 

zimám s nedostatkem sněhu a loňské-

mu suchu stále poměrně výrazně pod 

svým dlouhodobým průměrem a je 

zcela zřejmé, že ani občasné, ale ani 

vydatné deště do konce letošního roku 

zásoby podzemních a podpovrchových 

vod nedoplní. Je tedy nutné spoléhat na 

to, že letošní zima přinese vyšší sněhové 

příděly a že se z pomalu tajícího sněhu 

zásoby poté alespoň částečně doplní. 

Vlastně by se mělo naplnit úsloví „únor 

bílý, pole sílí“ s tím, že sílit by měly nejen 

v zájmu zemědělství i zdroje podzemních 

vod a nasycenost spodních vrstev půdy.

Jen málokdy neumožňuje rozkolísané 

počasí střídající místy až tropické dny 

s intenzivními, ale i trvalejšími dešti 

žádnou skutečně věrohodnou prognó-

zu zemědělského sucha jako letos, do 

konce letošního roku i počátku roku 

příštího. Oproti loňsku je ale přece jen 

lepší situace v povrchových vrstvách 

půdy, takže hlavní výzvou je tuto vláhu co 

nejvíce a co nejdéle na polích udržet. 

Loni v praxi nebylo možné udržet nic.

Většina pedologů se přitom shoduje na 

tom, že nejlepší prevencí je nenechat 

půdu nechráněnou, protože jakýkoli po-

rost dokáže vodu zadržet lépe, než kdyby 

na půdě nic nerostlo. I když je (a bude) 

v různých lokalitách situace odlišná, 

bylo by proto letos žádoucí všude, kde je 

to možné, využívat meziplodiny (kromě 

hořčice) a především neponechávat půdy 

ve strništi, ale co nejdříve je podmítnout.

Aktuálně nejsou (opět je třeba říci, že 

lokálně se může situace lišit) plošně 

ohroženy nedostatkem vody žádné 

základní hospodářské plodiny, (lokálně 

jen kukuřice a cukrovka) včetně těch, 

které se ještě budou sklízet. I díky 

občasným prudkým srážkám ale dále 

hrozí riziko vodní eroze, což znamená 

věnovat větší pozornost půdoochranným 

technologiím. Mezi ně patří nedávno 

dokončená aplikace k organické hmotě 

(www.organickahmota.cz), na které se 

podílelo ministerstvo zemědělství spolu 

s VÚMOP, lze také využít již delší dobu 

existující protierozní kalkulačku a také 

průběžně zjišťovaných informací, které 

vyplynou z vyhlášených a již uzavřených 

výběrových řízení, jejichž cílem je další 

prohlubování znalostí a monitoringu 

vodní eroze a působnost opatření, které 

jí mohou zabránit či minimalizovat 

degradaci půd. VÚMOP přitom mimo jiné 

zkoumá procesy infi ltrace i vliv agro-

techniky, jak u tradičních technologií, tak 

u nově se rozvíjejících například Strip-

tillu (pásové zpracování půdy).

Možnou další výzvou do budoucnosti, při 

nedostatku organické hmoty v oblastech 

s nízkými stavy hospodářských zvířat, 

je také náhrada organické hmoty zvířat 

produkty kalového hospodářství z čis-

tíren odpadních vod, které jsou plošně 

rozesety po celém území ČR – zatím 

tomu ale v mnoha případech brání odpa-

dová legislativa. Takové řešení mimo jiné 

prosazuje někdejší šéf evropského svazu 

vlastníků půdy (ELO) Allan Buckwell. Na 

druhou stranu jde tak trochu o dostihy 

s jinými aktuálními výzkumnými projekty 

– jen před několika týdny spatřil světlo 

světa nový solární článek, které za po-

moci slunečního záření přeměňuje oxid 

uhličitý z atmosféry na organické palivo, 

a to s překvapivě nízkými náklady. Takže 

je docela dobře možné, že hlavní viník 

oteplování a extrémních klimatických 

projevů na naší planetě může být 

v budoucnosti ne nežádoucím, ale 

naopak nedostatkovým „zbožím“, 

a mnohé ze současných prognóz bude 

nutné přehodnotit. Což ale není problém 

letošního roku ani roku příštího, o jehož 

zemědělské úspěšnosti, alespoň v 

podmínkách naší země, do značné míry 

rozhodne průběh nejbližší zimy…

Petr Havel 

DÍKY DEŠŤOVÝM SRÁŽKÁM, KTERÉ LETOS NA ROZDÍL OD LOŇSKÉHO ROKU PROVÁZELY CELÉ OBDOBÍ VEGETACE VĚTŠINY 
HOSPODÁŘSKÝCH PLODIN, JE V SOUČASNÉ DOBĚ NASYCENOST SVRCHNÍ VRSTVY PŮDY ZATÍM DOSTATEČNÁ. VYPLÝVÁ TO JAK 
Z ŠETŘENÍ VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮD (VÚMOP), TAK ÚDAJŮ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO 
ÚSTAVU (ČHMÚ).
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KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

ČTVRTEK  25.8.
Pivovarská zahrada
10:00 – 13:30 – Samsonka

14:00 – 17:00 – Jihočeští rodáci 

PÁTEK 26.8.
Pivovarská zahrada
DEN DECHOVKY s Českým rozhlasem 

České Budějovice a Kubešovo hudebním 

vydavatelstvím

10:00 – 12:00 – Sebranka z Vlašimi

12:00 – 14:30 – Skalanka

14:30 – 17:00 – Babouci

SOBOTA 27.8.
Pivovarská zahrada
NÁRODNÍ DOŽÍNKY

  9:20 – hudební blok - Keramička   

10:00 – 10:50 – Slavnostní zahájení  

               Národních dožínek 

10:50 – hudební blok - Keramička  

11:50 – soutěž pro návštěvníky 

              - časopis Zemědělec

11:55 – hudební blok - Keramička 

12:55 – chvilka s harmonikou 

              – T. Kohout, J. Pašata

13:20 – hudební blok – Doubravanka

13:50 – soutěž pro návštěvníky 

              - časopis Zemědělec

13:55 – hudební blok 

 – Doubravanka

14:25 – myslivecké okénko – členové 

    Českomoravské myslivecké 

          jednoty

14:35 – hudební blok 

 – Doubravanka

15:35 – soutěž pro návštěvníky 

 - časopis Zemědělec

15:40 – hudební blok – Doubravanka

16:45 – hudební blok – Doubravanka

Moderuje: Alexander Hemala 

Program v Pivovarské zahradě pořádá 

Agrární komora ČR ve spolupráci 

s Výstavištěm České Budějovice a.s. 

a agenturou Kristián production spol. 

s r.o., za dramaturgické podpory 

Jaroslava Šprongla.

NEDĚLE 28.8. 
Pivovarská zahrada
10:00 – 13:30 – Trnkovjanka

14:00 – 17:00 – Jižani

PONDĚLÍ 29.8.
Pivovarská zahrada
10:00 – 13:30 – Malá muzika Nauše Pepíka

14:00 – 17:00 -  Stříbrňanka

ÚTERÝ 30.8.
Pivovarská zahrada
10:00 – 17:00 – Babouci. Spolupořadate-

lem programu je Agentura 11 PM.

DĚTSKÝ KOUTEK
Po celou dobu výstavy - kolotoče, atrakce

SOBOTA 27.8.
„Finálový závod Česká sekera 2016“, pořá-

dá Husqvarna Česko spol. s r.o. - fi nále

 v házení oboustrannou sekerou na terč 

Změna programu vyhrazena!

KONANÉ VE DNECH OD 25.8. DO 30.8.2016.
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ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
ZEMĚ ŽIVITELKA 2016
ČTVRTEK 25.8. – Den Země živitelky,
Den českých pekařů a cukrářů
Pivovarská zahrada 
• 10:00 - Slavnostní zahájení 43. ročníku 

výstavy za účasti nejvyšších představitelů 

státu a vlády spojené s předáním ocenění:

- Cena ministra zemědělství pro mladé 

vědecké pracovníky pro rok 2016

- Cena ministra zemědělství za nejlepší 

realizovaný výsledek výzkumu a vývoje 

v roce 2016 

- Slavnostní předávání certifi kátů ná-

rodní značky kvality KLASA

Pavilon Z – 1. patro 
• 9:00 - 17:00 - Odborný seminář Svazu 

pekařů a cukrářů v ČR

- Výstava dodavatelů strojů, surovin 

a služeb pro pekárny a cukrárny

- Soutěž „O nejhezčí dožínkový koláč 2016“

• 14:00 - 17:00 - 9. ročník mezinárodní-

ho semináře „Moderní technologie 

v zemědělství“, pořádá Obchodní 

zastoupení Ruské federace v ČR ve 

spolupráci s Agrární komorou ČR a 

Оbchodní a průmyslovou komorou RF

Pavilon F4 
• 13:00 – 17:00 - Proexport a zemědělští 

diplomaté, pořádá MZe ČR

Areál výstaviště a pavilon R2 
• 9:00 - 12:00 - Hodnocení exponátů 

soutěže Zlatý klas

Pavilon T1
• Den českých pekařů a cukrářů

Administrativní budova
• 13:00 - 16:00 - Jednání Ekonomické 

komise Agrární komory ČR

PÁTEK 26.8. – Den českého venkova
Pavilon Z – 1. patro
• 9:30 - 13:00 - Seminář „Podpora 

rozvoje venkova v ČR“, pořádá Minis-

terstvo pro místní rozvoj ČR

• 10:00 - 12:30 - Jednání představenstva 

a dozorčí rady Agrární komory ČR za 

účasti ministra zemědělství ČR 

• 13:30 -14:00 - Tisková konference 

Agrární komory ČR k aktuálním 

otázkám zemědělství a k výsledkům 

sklizně 

• 13:00 - 15:00 - Diskusní seminář za 

účasti ministra zemědělství Ing. Ma-

riana Jurečky na téma: „Budoucnost 

potravinářství do roku 2030“, pořádá 

MZe ČR, Sekce potravinářských výrob - 

Úřad pro potraviny

• 13:00 - 16:00 - Diskusní fórum „Ovoce 

2016“, pořádá Unie ovocnářů jižních a 

západních Čech z.s.

• 13:00 - 18:00 - Seminář společnosti 

DOTin s.r.o. na téma: „Dotace tím 

správným směrem!“

• 14:00 - 16:30 - „3. kolo příjmu žádostí 

Programu rozvoje venkova 2014-2020“ 

se zaměřením na obecné podmínky 

PRV a příjmu žádostí a jednotlivé 

operace vyhlašované ve 3. kole  příjmu 

žádostí, pořádá MZe ČR

Pivovarská zahrada
• 20:00 - „Večer venkova“, pořádá Národní 

síť Místních akčních skupin ČR ve 

spolupráci  s Celostátní sítí pro venkov, 

Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro 

obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí 

ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Letošní ročník bude ve znamení oslav 

soutěže Vesnice roku.

Pavilon R2
• 11:00 - Ofi ciální vyhlášení exponátů 

oceněných v soutěži Zlatý klas, tisková 

konference

SOBOTA 27.8. – Národní dožínky
Pivovarská zahrada
• 10:00 - Slavnostní zahájení Národních 

dožínek za účasti nejvyšších představi-

telů státu a vlády, s předáním certifi ká-

tů Český výrobek garantováno Potravi-

nářskou komorou ČR a Ceny prezidenta 

Potravinářské komory ČR za nejlepší 

inovativní potravinářský výrobek - pořá-

dá Agrární komora ČR ve spolupráci 

s Výstavištěm České Budějovice a.s.

NEDĚLE 28.8. – Den zdraví
Volná plocha 402
• 9:00 - 16:00 - „Den zdraví“ PROMO 

stánek Informačního centra bez-

pečnosti potravin, (soutěže o ceny, 

informační materiály, aktuální infor-

mace), pořádá MZe ČR, Sekce potravi-

nářských výrob - Úřad pro potraviny 

• 10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 - hudebně 

zábavný program pro děti a rodiče dua 

Vanda a Standa na téma zdravá výživa 

a bezpečnost potravin, pořádá  MZe ČR, 

Sekce potravin. výrob – Úřad pro potraviny 

PONDĚLÍ 29.8. – Vodohospodářský den
Pavilon Z – 1. patro
• 9:00 - 16:00 - „Den společnosti Agroteam“

• 10:00 – 13:00 – „Tvorba kvalitní zeleně 

v sídle a v krajině – závazek pro příští 

generace“, pořádá Spolek pro obnovu 

venkova ČR ve spolupráci se Společností 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Se-

minář je realizován za přispění prostřed-

ků státního rozpočtu ČR z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

Protokol R2
• 13:00 - 16:00 – IV. česko – izraelský 

vodohospodářský seminář zamě-

řený na závlahy a opětovné používání 

čištěných odpadních vod. Představen 

bude nejenom izraelský přístup 

v podobě úsporných kapkových závlah, 

ale i podpora obnovy a rozvoje závlah 

v České republice, pořádá MZe ČR 

a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Pavilon F4
• 13:00 - 18:00 – „Aktuální novinky 

z legislativy, zakázek a dalších oblastí 

pro zemědělskou veřejnost“, pořádá 

správní sekce MZe ČR

ÚTERÝ 30.8. – Den zemědělství
Pavilon T1
• 10:00 - 13:00 – Myslivecká komise AK 

PO CELOU DOBU VÝSTAVY
Pavilon T1 
• Prezentace a ochutnávky regionálních 

potravin ze všech krajů ČR, prezentace 

významných institucí, prezentace tech-

nologií a služeb pro zemědělce

Pavilon T2
• Technologie pro živočišnou výrobu 

Pavilon R1, volná plocha 310
• Pavilon myslivosti

Pavilon R3
• Prezentace rybářství, zemědělství, 

středních a vysokých škol 

Pavilon Z, volná plocha 507 
• Zemědělská technika

Pavilon C1
• Výstava historické zemědělské techni-

ky Jihočeského zemědělského muzea

Pavilon E1
• Prezentace Svazu českých a morav-

ských výrobních družstev

Pavilon B1
• Stavebnictví, potřeby pro zahrádkáře, 

technologie, Výstava ZLATÝ KLAS – 

průřez historií soutěže

Pavilon B4
• Prezentace svazů, potravinářů

Pavilon H 
• Expozice Českého svazu chovatelů 

drobného zvířectva

Pavilon D8
• Prezentace koní

Pavilon D1-3
• Chovatelé, prezentace hospodář. zvířat

Volná plocha 402
• Lesní pedagogika – aktivity pro děti 

a mládež, pořádá Mze ČR

Dům služeb u hlavní brány
• Měření tělesných hodnot (cholesterol, 

krevní tlak, BMI apod.) – Poradna 

podpory zdraví Národní sítě podpory 

zdraví, z. s.

Rybářská bašta 
• Ukázky fi letování a zpracování ryb 

v každou celou hodinu

• Ukázky živých ryb v akváriích a kádích

• Chytání ryb na zapůjčený nebo vlastní 

prut, možnost instruktáže

• Možnost zakoupení čerstvých ryb či 

ochutnání rybích specialit v zahradní 

restauraci

PŘEDVADIŠTĚ
Pořadatelé ukázek jsou:
• Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.

• SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby 

nad Labem

• Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.

• Jihočeský svaz chovatelů koní

ČTVRTEK 25.8.
• 10:00 - Starokladrubské klisny – ukáz-

ka jízdárny a poslušnosti

• 12:00 - Starokladrubské klisny – jez-

decké hry

• 13:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s 

ovcemi

• 14:30 - Starokladrubské klisny – ukáz-

ka voltiže

PÁTEK 26.8.
• 9:30 - ukázka jízdárny a poslušnosti

• 10:00 - 15:00 - 3. Jihočeská Angus show

• 15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů 

s ovcemi

SOBOTA 27.8.
• 10:30 - Starokladrubské klisny - jez-

decké hry

• 12:00 - soutěž Junior teamu ČSCHMS 

(mladí chovatelé)

• 14:00 - Starokladrubské klisny - ukáz-

ka voltiže, jízdárny a poslušnosti 

• 15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů 

s ovcemi

NEDĚLE 28.8. NOVINKA! OVČÁCKÝ DEN 
• 9:30 - Předvádění plemenných koní 

na ruce

• 10:00 – 15:30 – OVČÁCKÝ DEN - Ná-

kupní trh, přehlídka beranů Zwartbles

Ukázky: stříhání, dojení a pasení ovcí, 

ukázka zpracování vlny, prodej ovčích 

výrobků 

• 15:30 - Předvádění plemenných koní 

na ruce, v sedle a v zápřeži

PONDĚLÍ 29.8.
• 9:30 - Předvádění plemenných koní na 

ruce, v sedle a v zápřeži

• 10:00 – 15:00 - 2. Jihočeská Limousine 

show

• 15:00 - Ukázka práce ovčácký psů s 

ovcemi

ÚTERÝ 30.8.
• 11:00 - Předvádění plemenných koní 

na ruce, v sedle a v zápřeži

• 12:00 - Ukázka práce ovčáckých psů 

s ovcemi    

Změna programu vyhrazena!

KONANÉ VE DNECH OD 25.8. DO 30.8.2016. SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY O HODNOTNÉ CENY.
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150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO 
ŠKOLSTVÍ V TÁBOŘE

Historie  školy je bohatá a velmi zají-

mavá. Pro nás, učitele a absolventy, také 

zavazující. Školou prošly tisíce studentů, 

nejen z českých zemí. Byli mezi nimi 

nejen dobří hospodáři, významní od-

borníci, vědci, vysokoškolští i středoškol-

ští učitelé, ale i politici a umělci. Každý, 

kdo absolvoval zemědělskou školu, našel 

v životě uplatnění, které mu vyhovovalo. 

Pro nás je velice potěšující, že se absol-

venti vracejí, o školu se zajímají a škole  

pomáhají. I v současnosti chceme být 

školou, která jde s dobou, pro kterou je 

zemědělství hlavním posláním. Základ 

tvoří obor Agropodnikání se zaměřeními 

Chov koní, Zemědělská technika a chov 

hospodářských zvířat, Péče o životní 

prostředí, Zahradní a krajinářské úpravy, 

Projektový management. Druhým obo-

rem je  Ekonomika a podnikání, který je 

otevírán dle zájmu uchazečů. Připravili 

jsme pro zájemce o studium na naší 

škole vzdělávací program Podnikání v 

EU a řízení projektů. Tímto jsme pružně 

zareagovali na požadavky trhu práce v 

agrárním sektoru. Kromě všeobecně 

vzdělávacích a ekonomických předmětů 

jsou zařazenyi předměty, které 

nejenom umožní podnikat v podmínkách 

EU, ale i seznámení se s  legislativou 

EU, s podmínkami čerpání fi nančních 

prostředků z EU a možnosti rozvoje 

venkova.  Další možnosti vzdělávání 

najdete na vyšší odborné škole v oboru 

Péče i krajinu, ve formě denní i dálkové. 

Samozřejmostí jsou kursy pro zeměděl-

skou veřejnost, pro jejichž pořádání jsme 

zařazeni do vzdělávací základny minis-

terstva zemědělství. O naší škole by bylo 

možné napsat ještě mnoho zajímavého. 

Ale přijďte se raději přesvědčit sami. Jste 

srdečně zváni na oslavy 150. výročí školy, 

které pořádáme 30. září a 1. října 2016.

Blažena Hořejší 

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

V LISTOPADU  SLAVÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA  V TÁBOŘE 150 LET OD SVÉHO VZNIKU. BYLA 
ZALOŽENA JAKO PRVNÍ VYŠŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA V RAKOUSKU – UHERSKU, V NÍŽ SE VYUČOVALO V ČESKÉM JAZYCE. 
V PRŮBĚHU LET SE MĚNIL NÁZEV ŠKOLY, STUPNĚ VZDĚLÁNÍ, ZŘIZOVATELÉ, VŽDY ALE BYLA  ŠKOLA VĚRNA ZEMĚDĚLSTVÍ 
A  JEDNOU Z NEJLEPŠÍCH V ČECHÁCH. 

Foto: archiv VOŠ a SZeŠ Tábor

Foto: archiv VOŠ a SZeŠ Tábor
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TOP VÍNO SLOVÁCKA 2016

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: KAŽDÉ ČESKÉ VEJCE 
MÁ JASNÝ PŮVOD A GARANTOVANOU KVALITU

Jedná se o regionální ocenění vína ve 

Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři 

Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatni-

ce pod Sv. Antonínkem a Blatnička. Vína 

musí být vyrobena z hroznů odrůd vinné 

révy mající původ na území ČR ze sklizně 

roku 2015. Tato soutěž se řídí statutem, 

jehož podmínky musí vinaři a přihlášená 

vína splňovat. Deseti nejlépe ohodno-

ceným vínům bude udělen certifi kát 

a medaile „TOP Víno Slovácka 2016“, 

kterou mohou být oceněná vína označe-

na na obalu. Dále bude udělena „Cena 

za kolekci vín“, kolekci tvoří nejméně 

5 vzorků jednoho přihlašovatele.  

Registrace se vyplňuje on-line v systému 

ELWIS Národního vinařského centra. 

Jednotlivé vzorky vín se registrují 

prostřednictvím elektronické přihlášky na 

stránkách www.elwis.cz od 1. června 2016. 

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2016.

Sběr vzorků vín bude probíhat ve dnech 

1., 2. a 3. srpna 2016 od 7 do 18 hodin

 v sídle Agrární komory UH a Zeměděl-

ského svazu ČR, ú.o. UH,  Svatoplukova 

346, Uherské Hradiště. 

Senzorické hodnocení vzorků vín 

proběhne dne 9. srpna 2016 v Uher-

ském Hradišti pod dohledem vedoucího 

degustace ing. Vojtěcha Masaříka 

a s odborným garantem ing. Jakubem 

Šebestou. V 10 TOP Vínech budou 

procentuálně zastoupeny jednotlivé 

kategorie dle Klíče k vyhodnocení. 

Statut soutěže a Klíč k vyhodnocení 

jsou na stránkách www.elwis.cz 

a www.kis-zvzk.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 

na Vinařských slavnostech 20. srpna 

2016 v Polešovicích za účasti význam-

ných hostů, kde bude příležitost k nefor-

málnímu setkání milovníků dobrého vína 

a široké veřejnosti. Je připraven bohatý 

kulturní program, ochutnávka všech 

vín přihlášených do soutěže, bio vín 

a ochutnávka specialit - potravin 

z provozoven okresu Uherské Hradiště 

a regionálních potravin Zlínského kraje. 

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme 

upozornit na kvalitu vín vyrobených na 

Slovácku. Pro milovníky vín je tato znač-

ka zárukou kvality. Soutěž prezentuje 

práci zemědělců, vinařů a je oceněním 

jejich záslužné činnosti. 

                                                                                                    

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka OAK

„Čeští drůbežáři musí splňovat přísné 

normy a každé jednotlivé vejce přesně 

označit. Zákazník tak má u českých 

vajec jistotu kvality, navíc u každého 

vejce si může snadno dohledat přesný 

původ. Kupovat česká vejce i další české 

potraviny se vyplatí, každý tak navíc 

podpoří i naše zemědělství a potravinář-

ství,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka.

Česká republika má potenciál být 

ve výrobě vajec zcela soběstačná, 

jen v loňském roce se však do Česka 

přivezlo bezmála 800 milionů vajec 

a vaječné hmoty, meziročně o 123 mi-

lionů více. U některých se přitom vůbec 

nedal zjistit jejich původ, a tedy i možná 

zdravotní rizika.

„V červnu jsme například vrátili 

do Polska zásilku více než 160 000 kusů 

vajec, z nichž část nebyla vůbec 

označena. Pouhý měsíc předtím jsme 

zase pozastavili prodej více než půl mi-

lionu polských vajec, kterých dodavatel 

původně nahlásil jen desetinu. 

Celkem bylo za první pololetí roku 2016 

vydáno k obchodu s vejci 10 upozornění 

v Systému rychlého varování pro po-

traviny a krmiva. Pro srovnání za celý 

rok 2015 to byly jen dvě,“ uvedl ústřední 

ředitel Státní veterinární správy Zbyněk 

Semerád. Od začátku letošního roku 

zkontroloval každý inspektor průměrně 

17 tun potravin a 32 000 kusů vajec. 

Podobně jako na Slovensko se přitom 

na český trh dostávají vejce za podezře-

le nízké ceny, kterým tuzemští výrobci 

nemají šanci konkurovat.

„Máme informace, že dlouhodobě do-

chází na jednotném trhu EU k záměrné 

manipulaci s označením země původu 

vajec, a zároveň k umělému snižování 

cen dovážených vajec do ČR,“ řekla před-

sedkyně představenstva Českomoravské 

drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. Upo-

zornila také na to, že lidé se mohou 

v obchodech setkat s různými zavádějící-

mi praktikami. Například v krabičce, kte-

rá deklaruje česká vejce, najde zákazník 

vejce dovezená ze zahraničí. Spotřebitel 

by proto měl při nákupu konzumních 

vajec věnovat pozornost označení jak na 

vejci, tak na krabičce.

Každý Čech ročně zkonzumuje přibližně 

260 vajec, většinu pokryje tuzemská 

výroba. Zemědělské podniky vyprodukují 

přibližně 60 procent tuzemské výro-

by, zbytek je z domácích chovů. Cena 

zemědělských producentů vajec byla v 

loňském roce 1,88 Kč za kus, průměrná 

spotřebitelská cena 3,10 Kč za kus.

Markéta Ježková

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

AGRÁRNÍ KOMORA UHERSKÉ HRADIŠTĚ A ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR, ÚZEMNÍ ORGANIZACE V UHERSKÉM HRADIŠTI VYHLAŠUJÍ 
IX. ROČNÍK SOUTĚŽE „TOP VÍNO SLOVÁCKA REGIONÁLNÍ OCENĚNÍ VÍNA“. AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA 
ZEMĚDĚLSTVÍ MARIANA JUREČKY A HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE STANISLAVA MIŠÁKA. AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA 
MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, ZLÍNSKÝM KRAJEM A AGRÁRNÍ KOMOROU ČR.

PŘESTOŽE SE V ČESKÉ REPUBLICE ROČNĚ VYPRODUKUJE NA DVĚ MILIARDY VAJEC, NA PULTY OBCHODŮ MÍŘÍ STÁLE 
VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ VAJEC ZE ZAHRANIČÍ. TUZEMŠTÍ VÝROBCI JEN TĚŽKO KONKURUJÍ CENÁM DOVEZENÝCH VAJEC, KTERÁ SE 
PRODÁVAJÍ POD VÝROBNÍMI NÁKLADY. ČASTO VŠAK JDE O NEOZNAČENÁ VEJCE NEZNÁMÉHO PŮVODU, STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVA LETOS ZAJISTILA UŽ NĚKOLIK ZÁSILEK VAJEC, KTERÉ NEMĚLY V POŘÁDKU ZNAČENÍ ČI PRŮVODNÍ DOKLADY.

Foto:  archiv OAK Uherské Hradiště
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ŠÍŘE A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁNÍ SE OPÍRÁ O MNOHO GENERACÍ 
ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ SVŮJ ČAS A ENERGII PLNĚ VĚNOVALI A VĚNUJÍ 

STUDENTŮM A ŠKOLE.

ZAHRADNICKÁ ŠKOLA V RAJHRADĚ 
SLAVÍ: 1901-2016

Střední zahradnická škola Rajhrad, pří-

spěvková organizace, vznikla v roce 

1901 jako ústav pro vzdělávání zahradní-

ků z širokého okolí Brna. Z počátku 

vznikla s ovocnářským zaměřením, 

později se však její profi lace rozšířila 

na celou zahradnickou problematiku. 

Nakonec zahrnovala všechny obory 

zahradnické činnosti včetně úzkých 

specializací jako vazačství, aranžérství, 

školkařství, sadovnictví a samozřejmě 

s nimi související všeobecné a průpravné 

předměty. Během této doby prošla celou 

řadou reorganizací a změn názvů školy. 

Měnilo se i zaměření a další specializace 

s různou délkou školní docházky 

(například forma denního, dálkového 

i externího studia). Vystudovala na ní 

řada významných osobností, které ve 

svém profesním životě dále šířily dobré 

jméno školy. Významnou měrou tak 

ovlivnila zahradnickou vzdělanost 

a odbornou zdatnost zahradníků 

zpočátku v jihomoravské oblasti, později 

i v dalších oblastech Moravy, Slovenska 

a jižních Čech. Zahradnická škola se 

stala nositelem zahradnického vědění 

a umění v celostátním měřítku. Zahrad-

nictví se současně vyučovalo od roku 

1950 také v Rajhradě. 

V roce 2004 se sloučila rajhradská 

a brněnská zahradnická škola se 

zemědělskou školou v Želešicích a sídlo 

nově vzniklého školského zařízení bylo 

ustanoveno v Rajhradě. V roce 2007 

škola v Želešicích ukončila svoji činnost 

a od roku 2011 jsou zahradnické subjekty  

(v Rajhradě i v Brně) školou jedinou, 

jejíž vzdělávací komplex byl vystavěn 

v Rajhradě. Tato etapa života školy 

nebyla nijak pro management školy 

jednoduchá. Odbornou připravenost 

prověřilo sloučení tří velkých areálů 

s velkou materiálovou hodnotou, 

následné ukončení činnosti školy 

v Želešicích a v Brně, realizovaná roz-

sáhlá rekonstrukce a výstavba areálu 

v Rajhradě, začlenění nového studijního 

oboru Ekologie a životní prostředí do 

vzdělávacího portfolia, pro odborný růst 

našich žáků vybudování Národní kolekci 

růží atd. Stanovený cíl, vybudovat školu 

jako centrum celoživotního zahradnické-

ho a ekologického vzdělávání, byl tak 

splněn.

Naše škola je největší zahradnickou 

školou v kraji a významnou střední za-

hradnickou školou v ČR, jejímž 

zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Má bohatou a dlouholetou tradici, 

úzce spolupracuje ze zahradnickými ško-

lami v rámci celé EU a pravidelně repre-

zentuje ČR na evropském šampionátu 

mladých zahradníků. Nové zkušenosti 

získané z této soutěže a ze zahraničních i 

domácích odborných praxí u významných 

zahradnických fi rem zvyšují nejen kvalitu 

výchovně vzdělávacích výsledků, ale také 

dobrou perspektivu dalšího uplatnění 

absolventů na našem i evropském trhu 

práce. Potvrzuje to také naše dlouholetá 

analýza. V současné době se na škole 

vyučují jak studijní obory Zahradnictví 

a Ekologie, tak učební obor Zahradník 

i nástavbový obor pro absolventy 

SOU Zahradnictví.

Díky návaznosti a prostupnosti jednot-

livých druhů škol mohou budoucí ab-

solventi dosáhnout odborného vzdělání 

podle svých schopností a představ, 

a zajistit si tak perspektivní zaměstnání 

u úspěšných fi rem. Důležitý je příspěvek 

naší školy k rozvoji zahradnických a en-

vironmentálních služeb ke spokojenosti 

široké odborné i laické veřejnosti. 

Vše, co se doposud podařilo, je nejen 

zásluhou vstřícného přístupu zřizova-

tele, ale především několika generací 

odborníků, kteří udržovali kvalitu výuky 

na vysoké úrovni; dále poctivé, nezištné 

práce všech zaměstnanců i absolventů, 

kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas 

a udělat něco navíc. 

Ofi ciální oslavy výročí školy se uskuteční 

v sobotu 24. 9. 2016 od 10 hodin v areálu 

zahradnické školy v Rajhradě, Masary-

kova 198. Tímto chceme pozvat na tyto 

oslavy všechny absolventy školy, jakož 

i její ostatní příznivce. Pro návštěvníky 

je připravena prohlídka celé školy 

a bohatý doprovodný kulturní program. 

Je to příležitost k setkání také bývalých 

zaměstnanců obou zahradnických škol – 

Rajhrad i Brno-Bohunice. 

PaedDr. Marek Kňažík, 

ředitel SZAŠ Rajhrad

V LETOŠNÍM ROCE OSLAVÍ NAŠE STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD ÚCTYHODNÝCH 115 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ. 
VÝROČÍ ŠKOLY JE VHODNÝM OBDOBÍM PRO VZPOMÍNÁNÍ NA MINULOST A K BILANCOVÁNÍ JEJÍ SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ
I VÝCHOVNÉ ČINNOSTI OD HISTORICKÉHO POČÁTKU DO DNEŠNÍCH DNÍ.

Foto: archiv SZeŠ Rajhrad
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Z P R A V O D A J

SAMOTNÉ OSLAVY PROBĚHNOU 
23. A 24. ZÁŘÍ 2016 ZA ÚČASTI 

ZÁSTUPCŮ MINISTERSTVA 
ŠKOLSTVÍ, MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ, AGRÁRNÍ 

KOMORY ČR, KRAJSKÉHO 
ÚŘADU OLOMOUCKÉHO 

KRAJE, SOCIÁLNÍCH 
PARTNERŮ A POTENCIÁLNÍCH 

ZAMĚSTNAVATELŮ NAŠICH ŽÁKŮ 
A ABSOLVENTŮ ŠKOLY. JSTE 

SRDEČNĚ ZVÁNI! 

140 LET ZEMĚDĚLSKÉHO ŠKOLSTVÍ 
V OLOMOUCI NA KLÁŠTERNÍM HRADISKU
Počátek zemědělského školství na 

Moravě se datuje  od  roku  1865, kdy 

společně Hospodářská jednota olo-

moucká a záhlenicko - kvasická  pod 

vedením J. R. Demla a F.  Skopalíka 

zřídily v Přerově soukromou Rolnickou 

školu. V roce 1874 se zemský moravský 

výbor usnesl, že založí dvě státní zemské 

hospodářské školy, a to německou 

a českou. Obě jednoty poskytly deset let 

investovanou školu nákladem 

21 583,40 zlatých zemské správě bez 

náhrady pouze s podmínkou, že škola 

zůstane českou. Od školního roku 1875 

byl otevřen první ročník studia na české 

střední hospodářské škole v Přerově. 

Vedle této školy se však nepovedlo zde 

udržet původní rolnickou školu, proto 

J. R. Demel prosadil její přestěhování 

do zakoupené budovy na Klášterním 

Hradisku v Olomouci, včetně vyučujících 

a 14 žáků. Zde výuka pokračovala od 

školního roku 1875-76 jako dvanáctý 

školní rok. Zásluhou Dr. Edvarda Reicha 

v roce 1911 byla škola povýšena na školu 

střední, nejprve tříletou a od roku 1921 

čtyřletou. V letech 1924 až 1926 bylo 

původní jižní křídlo budovy rozšířeno 

o další části, až vznikl rozsáhlý blok 

budov s vnitřní dvoranou a impozantním 

průčelím s portály. V letech 1927 až 

1928 v těsném sousedství původní školy 

byla postavena budova hospodyňské 

školy, jejíž součástí byl i domov mládeže. 

Dnes se zde nachází domov mládeže, 

fi tcentrum a školní jídelna. V roce 1975 

došlo k významným opravám stávajících 

budov a v letech 1974 až 1978 byla v akci 

„Z“ postavena v těsné blízkosti školy 

tělocvična.

Během 20. století škola několikrát změni-

la svůj název, v roce 2005 se sloučila se 

Středním odborným učilištěm země-

dělským v Olomouci. Od roku 2014 nese 

škola  název  Střední škola zemědělská a 

zahradnická. Ve školním roce 2015/16 zde 

studovalo 408 žáků. Škola nabízí maturitní 

obory a obory s výučním listem.

Maturitní obory 
Agropodnikání, Zahradnictví, Chovatel-

ství koní a jezdectví, Podnikání - denní 

a dálkové nástavbové studium

Obory s výučním listem 
Opravář zemědělských strojů, Umělecký 

kovář a zámečník, pasíř, Prodavač 

a aranžér květin, Zahradník, Jezdec 

a chovatel koní, Zahradnické práce

Ubytování žáků je zajištěno v domově 

mládeže s kapacitou 80 lůžek. Součástí 

domova mládeže je posilovna i herna. 

Ubytovaní žáci využívají pravidelně 

také tělocvičnu, uměleckou dílnu, kde 

tvoří drobná díla v rámci enkaustiky 

a výroby hraček, které následně darují 

u příležitosti státních a dětských svátků 

těžce nemocným dětem při návštěvách 

ve Fakultní nemocnici Olomouc.     

  

Celý  areál školy má 2 hektary, jeho 

součástí  je  park s počtem 200 taxonů 

dřevin a zahrada pro praktickou výuku 

žáků oborů agropodnikání a zahradnic-

tví. Odborný výcvik dále probíhá ve 

střediscích odborného výcviku Bohuňovi-

ce - umělecký kovář a zámečník, Křelov 

– opravář zemědělských strojů, ve vlastní 

prodejně na Gorazdově náměstí č. 1 

v Olomouci  - prodavač a aranžér květin, 

ve skleníkovém areálu na ul. Šlechtitelů 

v Olomouci  -  zahradník, zahradnické 

práce, v jezdeckém areálu na Lazcích 

v Olomouci - jezdec  a chovatel koní. In-

dividuální praxe žáků probíhá ve Školním 

závodě se sídlem v Unčovicích s pracovišti 

v Senici na Hané a Bohuňovicích, dále na 

smluvních pracovištích Flora Olomouc, 

Florcentrum Olomouc a u dalších 

potenciálních zaměstnavatelů absolven-

tů. V příslušných oborech žáci získávají 

další kvalifi kace jako řidičské oprávnění 

skupiny B,T,C, strojní obrábění, svařování 

obloukem, plamenem a v ochranné  at-

mosféře, certifi kát pro práci s motorovou 

pilou, osvědčení z kurzu  pro zacházení 

s přípravky na ochranu rostlin.

Žáci školy soutěží  v celostátních 

i mezinárodních soutěžích odborných 

dovedností  středních zemědělských 

škol, dále v soutěžích Lipová ratolest, 

v jezdeckých soutěžích, v aranžérských 

soutěžích při etapách výstav Flora, 

v projektech středoškolské odborné 

činnosti  - SOČ. Žáci tak zanechávají 

trvalé hodnoty v realizovaných 

projektech například parků v Olomouci, 

Třinci, Rousínově, Ostravě  - Porubě, 

v tvorbě uměleckých děl, soch, 

mříží na významných společenských 

místech pro město Olomouc, Univerzitu 

Palackého, Evangelickou akademii 

a konzervatoř v Olomouci, galerii 

na hradě Sovinci, léčebnu v Nových 

Zámcích a jinde. 

Škola organizuje Dny otevřených dveří, 

Projektový den a Polní kázání. Škola 

také spolupracuje s Mendlovou univerzi-

tou v Brně a Univerzitou Palackého 

v Olomouci v oblasti pedagogické praxe 

nových učitelů. Dále spolupracuje s 

mnoha dalšími partnery a podniky podle 

jejich odborného zaměření.  Pořádá 

exkurze, zúčastňuje se vzdělávacích 

a výchovných projektů, zahraničních 

stáží žáků i učitelů ve Velké Britanii, Por-

tugalsku, Holandsku i v České republice. 

Spolupracuje se základními školami při 

náboru zájemců o studium.

Střední škola zemědělská a zahradnická 

Olomouc je významným střediskem 

zemědělského vzdělávání na Hané již 

140 let. V současné době rychlého vývoje 

intenzivních výrobních technologií, ale 

i technologií udržitelného rozvoje nabízí-

me studijní obory, jejichž absolventi se 

úspěšně uplatňují v zemědělské prvový-

robě, zpracování produkce, obchodu, 

službách pro zemědělce i veřejnost. 

Významným důvodem pro volbu studia na 

Střední škole zemědělské a zahradnické 

v Olomouci je  uskutečňování generační 

výměny odborníků zakládajících zeměděl-

ské fi rmy na počátku 90. let 20. století 

a alarmující nedostatek kvalitních od-

borníků v zemědělské výrobě a službách. 

                                                                                                                     

Ing. Vojtěch Bělař      

„NECHTĚJ BÝT ČLOVĚKEM, KTERÝ JE ÚSPĚŠNÝ, ALE ČLOVĚKEM, KTERÝ ZA NĚCO STOJÍ.“  ALBERT EINSTEIN

Foto: Archiv SZeŠ Olomouc
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LEGENDA ZVANÁ „PROCHÁZKA“
Po jeho zániku v období první republiky 

koloval vtip. Na politické přednášce se 

přihlásí dědeček a ptá se: „A prosím 

vás, budou k dostání podkováky?“ 

„Budou“, povídá řečník. „A hřebíky deset 

centimetrů dlouhý a takový úplně malý 

hřebíčky, taky ?“ „Taky, všechny hřebíky 

budou“, říká přesvědčivě stranický agitá-

tor. „Tak to bude fajn“, povídá děda, „to 

teda bude jako za Rakouska“.

Tímto ovšem nechceme nostalgicky při-

volávat rakousko – uherskou monarchii, 

z jejíhož područí jsme se dostali v roce 

1918. Snažíme se jenom připomenout 

jejího panovníka – císaře Františka 

Josefa I., od jehož narození letos ve 

srpnu uplynulo 180 let, a představit 

ho jako obyčejného smrtelníka s jeho 

vztahem k českým zemím.

Dítě své doby
Císař František Josef I. z Boží milosti 

císař rakouský, apoštolský král uherský, 

král český, dalmátský, slavonský, halič-

ský, abychom upozornili na podstatnou 

část jeho titulatury, se narodil 18. srpna 

1830 ve Vídni. Na jeho dětství a dospívání 

měla největší vliv právě matka - 

arcivévodkyně Žofi e z bavorského rodu 

Wittelsbachů, která ho od kolébky 

cílevědomě připravovala na poslání mo-

narchy. Ukázalo se, že František Josef 

byl přičinlivým žákem a vybraným uči-

telům a rodině nedělal starosti. Dobrá 

paměť, která mu sloužila až do stáří 

a studijní disciplína dopomohly k tomu, 

že na svoji dobu získal solidní vzdělání. 

Vyznal se v administrativě, osvojil si 

zeměpis své říše a její reálie, dovedl sty-

lizovat a kromě toho byl dobře jazykově 

vybaven. Vedle němčiny mluvil bezvadně 

italsky a francouzsky, naučil se obstojně 

maďarsky, rozuměl, ale špatně mluvil 

česky. Kromě toho v mládí a mužném 

věku vynikal v šermu, plavání, jízdě na 

koni a střelbě. Jeho svéráznou a v jistém 

smyslu jedinečnou osobnost utvářely 

od dětství určité povahové vlastnosti. 

Životopisci zdůrazňují zejména nedětský 

smysl pro pořádek (například byl nesvůj, 

když hračky nebyly na svém místě), 

dochvilnost, korektnost a smysl pro 

zodpovědnost. Tyto vlastnosti podmi-

ňovaly nejenom jeho pozdější soukromý 

život, ale i vykonávání panovnických 

povinností.

František Josef nastoupil na habsburský 

trůn v osmnácti letech koncem roku 

1848 a ujal se vlády v neklidné době. 

Říši, společenské a staré konzervativní 

hodnoty rozrušovaly nové revoluční ideje, 

revolucionáři se setkávali se sympatiemi 

lidových mas a o svoje historická práva 

se hlásily jednotlivé národy císařské ko-

runy včetně Čechů. Císař byl od počátku 

pevně rozhodnut zachránit dědictví svých 

předků a silou mládí začal uskutečňovat 

tuto spasitelskou úlohu. Na počátku své 

vlády sice musel sáhnout ke zbraním 

a měl na svědomí mnoho nevinné krve, 

avšak první vladařské zkoušky dopadly 

dobře.

Všechno, co mu scházelo k osobnímu 

štěstí, byla vhodná manželka. I její 

volbu se snažila ovlivnit jeho matka, 

když měla vyhlédnutou jistou nevěstu. 

V záležitostech svého srdce se mladý 

císař rozhodl sám. Byl unesen krásou 

a temperamentem bavorské princezny 

Alžběty, kterou si jako patnáctiletou 

odvedl v roce 1854 k oltáři. Ta pravdě-

podobně nebyla do mladého muže za-

milována, nejspíše jí lichotilo, že mocný 

císař ji chce za ženu. Se svoji neobyčejně 

okouzlující ženou tvořil pár jako vystři-

žený z románu. Zdá se, že mladý, šťastný 

a bohatý muž měl všechny předpoklady 

k osobnímu štěstí. Zda mohl být císař 

šťastný, nechť si odpoví čtenář sám 

podle vylíčených událostí. Ale dejme 

slovo vojáku Švejkovi:....“von si to starej 

pán doopravdy nezaslouží. Syna Rudolfa 

ztratil v útlém věku, manželku mu 

propíchli pilníkem, potom se mu ztratil 

Jan Orth, bratra císaře mexickýho mu 

zastřelili v nějaké pevnosti u nějaké zdi, 

teď zas mu odstřelí strejčka na stará 

kolena....“

Soukromý život Habsburků byl zajímavý, 

mnohdy opředen tajemstvím a legenda-

mi, což platilo nejvíce o císaři a leckdy 

pravda vycházela na povrch ztěžka a po 

dlouhé době. Asi se dá těžko mluvit 

o nějakých rodinných vztazích prozá-

řených teplem lásky a porozumění. 

Členové vlastní rodiny a široké příbu-

zenstvo Františka Josefa nijak zvlášť 

nemilovali, spíše se ho báli. Starého 

„pána“ měla upřímně ráda jeho dcera 

Marie Valérie a prasynovec Karel, 

poslední následník trůnu a rakousko 

- uherský císař. S většinou příslušní-

ků příbuzenstva jednal císař v lepším 

případě v ovzduší chladné zdvořilosti, 

u některých zůstávaly buď přechodně, 

nebo stále vzájemné vztahy napjaté, jako 

například s následníkem trůnu Fran-

tiškem Ferdinandem d´ Este. Je divné, 

že František Josef asi nenašel lidskou, 

ani otcovskou cestu k vlastnímu synovi 

Rudolfovi, který svým činem vzbudil 

mimořádný rozruch. Ten v roce 1889 

na loveckém zámku Mayerling zastřelil 

17- ti letou milenku a potom spáchal 

sebevraždu. Další tragická rána osudu 

postihla císaře za necelých deset let 

po smrti syna, když v Ženevě byla za-

vražděna italským anarchistou císařovna 

Alžběta. Jejich manželství sice nebylo 

šťastné, nejspíše proto, že i v rodině 

zůstával František Josef nejprve 

panovníkem a potom manželem 

a otcem. 

Ovšem císař byl touto tragédií do konce 

života hluboce zasažen. Z příbuzných 

způsobil císaři nejvíce starostí jeho 

bratr Maxmilián, snad největší roman-

tický snílek z Habsburků, který se stal 

mexickým císařem, avšak po prohraném 

boji s prezidentem Juárezem byl 

v červnu 1867 zastřelen. Mrzutosti 

a ostudu natropili i toskánští Habsbur-

kové. Z nich nejznámější se stal, 

a to svéhlavým dobrodružstvím, Jan 

Nepomuk Salvátor, který jako Jan 

Orth se vydal se svojí ženou - bývalou 

tanečnicí v roce 1890 na cestu kolem 

světa, z níž se živí nevrátili. Po všech 

těchto, ale i dalších tragédiích vždy ve 

Františku Josefovi zvítězil panovník nad 

manželem, otcem či občanem, neboť 

císařský majestát mu nedovolil poddávat 

se soukromým pocitům a trapným 

náladám. Všichni se měnili, ale jenom 

císař zůstával stejný. Císař v jedné osobě 

vystupoval jako hlava a soudce rodu 

a v krajním případě neváhal tvrdě za-

kročit proti tomu, kdo poškozoval pověst 

habsburského domu. Ale i tak mohl být 

rád, že se nemusel dožít, když někteří 

jeho příbuzní se stali členy sociálně 

demokratické strany. Rovněž samotný 

císař se měl stát obětí atentátu, když se 

ho v roce 1853 pokusil zabít kuchyňským 

nožem maďarský krejčovský tovaryš. 

Na císaře bylo plánováno ještě několik 

úkladných vražd, ale všem naštěstí uni-

kl. Na paměť císařova zázračného přežití 

atentátu z roku 1853 byl ve Vídni 

vybudován votivní kostel, podle jehož 

vzoru byly postaveny další kostely, 

například v Praze vinohradský kostel 

sv. Ludmily a chrám sv. Cyrila 

a Metoděje v Praze – Karlíně.

„....MUSÍ SE VOLAT SLÁVA CÍSAŘI PÁNU, TO MNĚ NIKDO NEVYMLUVÍ.....“, PROHLÁSIL DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK VE SVÉ OBHAJOVACÍ 
ŘEČI NA POLICEJNÍM ŘEDITELSTVÍ. CÍSAŘ PÁN MĚL BÝT ZOSOBNĚNÍM „STARÉHO DOBRÉHO“ RAKOUSKA – UHERSKA. 

Foto: shutterstock.com
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Panovník
Císař zůstával úhelným kamenem 

politické struktury rakousko – uherské 

monarchie. Protože panovník byl vrch-

ním velitelem armády, měl František 

Josef skoro volnou ruku ve všech zá-

ležitostech, které se přímo dotýkaly mo-

narchie jako mocnosti, tj. v zahraniční 

politice, v otázkách souvisejících 

s obranou a ve fi nancích. V nejvyšší 

státní politice zůstával samovlád-

cem i po roce 1867, když se v státních 

záležitostech rozhodoval po společných 

konzultacích s ministerskou radou. 

K jeho cti nutno podotknout, přestože 

byl panovníkem s autoritativními 

představami o své vládě, tak nikdy nebyl 

despotický samovládce s nemorálními 

sklony. Naplněn optimismem, že „Bůh 

Rakousko neopustí“ a přesvědčen 

o svém poslání vybudoval systém vlády 

a správy založený na svých ambicích 

a představách o pravdě a spravedlnosti. 

Těžce se smiřoval s drtivou porážkou 

rakouských vojsk v prusko – rakouské 

válce v roce 1866 u Hradce Králové. Po 

pruském vítězství válka již nepřicházela 

v úvahu, když bývalý nepřítel se stal 

nejvěrnějším spojencem. Rakousko – 

Uhersko si alespoň posílilo sebevědomí 

anexí Bosny a Hercegoviny v roce 1878, 

ostatně ani tato akce nepřinesla tolik 

slibovaný úspěch.    

V mnohonárodnostní monarchii to 

císař neměl lehké a často byl přinucen 

přistoupit na politické kompromisy. 

Zejména dřívější odbojní Maďaři si 

vynutili politická jednání, která pro 

ně byla úspěšná a přivodila vyrovnání 

s Uhry v roce 1867. Vzniklo dvoustátí 

Rakousko – Uhersko, označované jako 

dualismus. Češi přišli zkrátka, a proto 

není divu, že odpor proti dualismu byl 

nejsilnější právě v českých zemích. Vývoj 

příznivých okolností nahrál k tomu, že 

František Josef byl nakloněn přistoupit 

na vyrovnání s Čechy, čímž by monarchie 

doznala určité federalizace. Vytvoření 

českého státu v rámci monarchie, které 

vypadalo velmi slibně, bylo v poslední 

chvíli zmařeno zákrokem německých 

liberálů a Maďarů. Na české straně 

zůstaly deziluze a zklamání.

Česká společnost na přelomu 19. a 20. 

století představovala hospodářsky 

a kulturně rozvinutou společnost, které 

nechybělo sebevědomí. Její vynikající 

jedinci či vybrané skupiny profesního 

a stavovského zaměření zaznamenali 

tolik důležité úspěchy v oblasti německo 

– českého soutěžení. Naskýtá se otázka, 

zda si stárnoucí panovník dostatečně 

uvědomoval změny, k nimž došlo od jeho 

nástupu na trůn především ve vztahu k 

českým zemím. Za jeho mládí nebylo 

možné srovnávat sílu a úspěchy českého 

národa s Němci, vždyť i Praha měla do 

poloviny 19. století převážně německý 

charakter (Brno pak jednoznačně ně-

meckou většinu). Připustil si František 

Josef nezvratnou skutečnost, že jeho 

říše před první světovou válkou měla 

slovanskou většinu a že jeho „věrní Češi“ 

jsou vyspělý a moderní národ? Ještě 

při návštěvě Prahy v roce 1901, kdy na 

veřejnosti prokazoval dvojjazyčnost, po-

znamenal, že Praha je německé město 

s převládající německou kulturou. Císař 

nevzal v úvahu, že Praha byla v té době 

jednoznačně české město, sice 

s česko – německou – židovskou 

kulturou a že Češi tvořili v Čechách dvě 

třetiny obyvatelstva. I když na druhé 

straně zůstává, že František Josef si byl 

národnostních poměrů dobře vědom 

a byl ochoten zastáncům českého 

historického práva vyjít vstříc. Dvakrát, 

naposledy v roce 1865, ofi ciálně přislíbil 

zástupcům českého sněmu, že se dá 

korunovat za českého krále. Nakonec 

zůstalo jenom u slibu, jehož nenaplnění 

se dlouho nemohlo císaři zapomenout.

Jako pragmatický politik byl k teh-

dejším politickým stranám zdrženlivý. 

Pro konzervativního Františka Josefa 

byl přestup z jedné politické strany do 

druhé nepochopitelný. Ke každé ra-

dikální politice se choval odmítavě. Jeho 

přesvědčením bylo, že panovník je od 

Boha povolán starat se o blaho občanů 

a že parlament a vůdci politických stran 

mají povinnost podporovat mocnáře při 

plnění jeho povinností. U Františka Jose-

fa nebylo ani řeči o nepřátelství k zá-

stupcům lidu, stejně tak jako k sociální 

demokracii, která neměla nepřátelské 

úmysly proti jeho osobě. Císař v ní také 

nepřítele státu neviděl, ale pokládal ji za 

zbytečnou, vycházeje z myšlenky, že on 

sám v rámci možností hodlá uskuteč-

ňovat stejné cíle.

Prostý smrtelník
Císař František Josef byl konzervativ-

cem každým coulem, ovšem konzerva-

tivcem v dobrém slova smyslu. Když 

se už musel smířit s parlamentem, 

ústavou, všeobecným rovným hla-

sovacím právem, tak aspoň trucovitě 

jako malé dítě odmítal telefon, výtah, 

automobil a jiné technické vymoženosti, 

k jejichž používání musel být doslova 

donucen. Konzervativní postoje, kterých 

si byl dobře vědom, neboť se prohlašoval 

„posledním monarchou staré školy“, 

nejenže poznamenaly jeho vládu, ale 

určovaly jeho každodenní život. 

Pro mnohé bylo nepochopitelné, 

že panovník se spokojil s jedno-

duchým obytným zařízením a prostým 

stolováním. V Schönbrunnu nebyla 

koupelna, jenom dřevěný odkládací stůl, 

teprve později byl zabudován splachova-

cí klozet. Jakmile císař skončil toaletu, 

poklekl k ranní modlitbě a pak se ode-

bral k psacímu stolu, aby utřídil k denní-

mu vyřízení předchozí večer připravená 

úřední akta. To vše většinou stihnul do 

páté hodiny ranní, kdy byla připravena 

snídaně s výjimkou postních dnů. Od sní-

daně do oběda, který se odbýval kolem 

12. - 12.30 hod., císař zpravidla ničeho 

nejedl, neboť byl přesvědčen, že „není 

třeba tolik jíst“. Na cestách obědval cí-

sař většinou v nádražních restauracích. 

Nečinil tak z rozmaru, ale tento způsob 

byl nejjednodušší a dostupné pokrmy 

byly k jídlu, což mimo jiné dokazuje, že 

chvála starého mocnářství postrádá 

společenské nebezpečí.

František Josef přestože byl obklopen 

rozvětveným příbuzenstvem, zůstával 

podstatnou část svého života sám. Dobře 

víme, co, kdy a jak jedl, jak se oblékal, 

ale co si myslel a co prožíval, je nám 

obestřeno tajemstvím. Tím se dají snad 

i vysvětlit mnohé typické charakterové 

rysy, které z něj učinily již za jeho života 

legendární postavu. Plnění povinnos-

tí, pracovitost a pevná vůle zachovat 

za všech okolností pro monarchii mír, 

naplňovaly celou jeho bytost. Císař pra-

coval, lépe řečeno úřadoval s německou 

přesností, železnou vytrvalostí a úřední 

akta dlouho u něho neležela. Vyřizoval 

je průběžně od rána do večera, mnohdy 

k této činnosti využíval i volné chvíle 

během služebních či soukromých cest. 

Vrozený smysl pro pořádek a dobrá 

paměť vedly k tomu, že úřadování se 

mu stalo potěšením. Jako nejvyšší 

říšský úředník se stal vlastně vzorem 

svědomitého a výkonného byrokrata 

v dobrém slova smyslu. Zásadovost píle 

a výkonnost, jakož i smysl pro povinnost 

a upřednostňování panovnických po-

vinností před soukromými zájmy, patřily 

k obdarováním, jež umocňovaly pře-

devším jeho osobnost, ale i prestiž mo-

narchie, takže ve zralém věku byl respek-

tován doma a uznáván v zahraničí. Ke 

cti Františka Josefa rovněž slouží, že na 

rozdíl od jiných panovníků si nepotrpěl na 

lichocení. Také s řády a ostatními vyzna-

menáními zacházel opatrně. „Kdybych 

měl kdekoho dekorovat“, vyjádřil se 

mocnář, „neměly by mé dekorace žádnou 

cenu“. I v případě nemoci zůstával císař 

disciplinovaný, snášel bolesti, aniž hnul 

brvou. Podle svědectví komorníka si 

nechal svým ošetřujícím lékařem trhat 

zub na židli pracovny při vyřizování spisů. 

Zárodek smrtelné choroby si uhnal v lis-

topadu 1913, když provázel ruskou státní 

návštěvu  v otevřeném voze za drsného 

počasí. Až do té doby byl zdráv, „protože 

nemocen být nemohl“, jak říkal. Císař ze-

mřel 21. listopadu 1916 a příčinou smrti 

podle lékařské zprávy byl oboustranný 

zápal plic a selhání srdce.

František Josef I., jehož vláda trvala 

68 let a dá se srovnat jen s panováním 

britské královny Viktorie, vydobyl si svoje 

místo v dějinách. Císař není mrtev, 

ale žije dál ve stavbách, které nechal

 vybudovat v celé monarchii, ve vídeň-

ských kavárnách, písničkách a samo-

zřejmě v tradici.  V českém prostředí byl 

familiárně nazýván „Procházkou“. Jedná 

z verzí této přezdívky je spojena s „procház-

kou na mostě“ v souvislosti se slavnost-

ním otevřením nového císařova mostu, 

dnešního mostu Legií, v červnu 1901.

                                                                                                                                        

akFoto: 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.


