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Z P R A V O D A J

Mezi pozitivní trendy lze určitě zařa-

dit zvyšující se již zmíněné hektarové 

výnosy hlavních polních plodin. Zatímco 

ještě v době vstupu do Evropské unie se 

průměrný hektarový výnos obilovin po-

hyboval kolem 4,5 t na hektar, dnes je to 

již více než 6,5 t na hektar, přičemž jsou 

zároveň dodržovány všechny environ-

mentální požadavky, které pro tuzemské 

zemědělce platí v rámci tzv. Společné 

zemědělské politiky EU. 

Negativně lze ale vnímat celkový pokles 

osevních ploch, který si lze na jedné 

straně vysvětlit právě zvýšením výnosů, 

ale stojí za ním především zábory země-

dělské půdy na úkor stavební půdy. Pod-

le některých odhadů Česká republika 

ročně přichází až o 5000 hektarů ročně.

Nelichotivá je také celková skladba 

pěstovaných plodin, čímž se ochu-

zuje osevní sled. Vzhledem k úbytku 

hospodářských zvířat došlo v posledních 

dvaceti letech k úbytku pícnin na orné 

půdě, dramaticky ubylo především 

jetelovin a částečně také luskovin. Trend 

se snaží částečně zvrátit tzv. ozelenění, 

podle kterého musí zemědělci pěstovat 

alespoň 3 plodiny a minimálně 5 % 

plochy musí vyčlenit pro tzv. plochy 

v ekologickém zájmu, kde mohou být 

pěstovány dusík vázající plodiny nebo 

umístěny např. krajinné prvky.

Bohužel ubývá také tzv. speciálních 

rostlinných komodit, tedy plodin, které 

vyžadují větší pěstitelskou náročnost 

a především pracovních sil. Patří sem Foto: Jiří Felčárek
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například brambory, ovoce, zelenina, 

chmel a květinářská a školkařská 

výroba. To je způsobeno konkurencí 

z některých dalších zemí Evropské unie, 

které v rámci jednotného trhu dovážejí 

do ČR zboží za velmi nízké ceny, což je 

umožněno rozdílnou národní dotační 

politikou v tuzemsku a v zemích, které 

k nám exportují.

Jak bylo zmíněno výše, platí nepřímá 

úměra, tedy, že se zvýšením výnosů se 

snižují osevní plochy. Osevní plochy se 

samozřejmě zvýšily u řepky, která na-

příklad ještě před padesáti lety neměla 

valné využití kromě výroby rostlinných 

olejů. Řada domácností navíc v této 

době smažila na sádle a margarín 

nebyl běžnou součástí jídelníčku. To se 

začalo měnit zhruba před uvedenými 

pětadvaceti lety, což demonstruje nárůst 

osevních ploch této olejniny. Poptávku po 

řepkovém oleji nebo přesněji řečeno po 

metylesteru řepkového oleje zvýšilo pře-

devším povinné přimíchávání „biosložky“ 

do konvenčních motorových paliv. V po-

sledních letech se extrudované řepkové 

šroty (tedy odpad, který vzniká při li-

sování zrna na olej) začínají využívat jako 

velmi kvalitní krmivo pro dojený skot. 

Vzhledem k zvýšené poptávce mohou 

zemědělci za řepku dostat odpovídajícím 

způsobem zaplaceno, což dále zvyšuje 

jejich motivaci tuto plodinu pěstovat. 

„Zelená revoluce“ 
Zemědělství se od poloviny minulého 

století změnilo v moderní „průmysl“, 

který využívá moderních vědeckých 

poznatků ať už z oblasti biologie, 

chemie, či elektrotechniky a strojí-

renství. Modernizace a racionalizace 

zemědělství ve 20. století umožnila 

„odpoutat“ velkou část pracovní síly od 

práce na poli. Stačí si porovnat tyto dva 

údaje: ještě krátce po druhé světové 

válce pracovalo v zemědělství zhruba 

33 % všech práceschopných obyvatel, 

dnes se pohybujeme někde kolem 

2 až 4 % procent v závislosti na tom, zda 

je započítáno také rybářství a lesnic-

tví. V ČR byl tento vývoj markantní již 

vzhledem ke koncentraci výroby, která tu 

probíhala řízeně, často až násilně oproti 

západu, kde vznikaly výrobní kooperativy 

samovolně, ale základem byly spíše 

méně efektivní menší hospodářství. 

Kromě pracovní síly ovlivnila zelená 

revoluce také osevní a osázené plochy. 

Ještě v prvorepublikovém Zlíně, který 

vznikl na zelené louce jako ve své době 

supermoderní urbanistický projekt, měl 

každý bungalov v řadovkách chlívek pro 

prase. Na dvorečcích byly často k vidění 

husy nebo kachny. Proto se také hojně 

pěstovaly brambory, které představovaly 

základ jídelníčku pro člověka, ale v kom-

binaci s pícninami (často byla využívána 

obyčejná tráva nebo kopřivová drť) také 

vhodné krmivo pro zvířata. 

Pokles osevních ploch – novinka nebo 
standardní proces
V novodobých dějinách došlo k poklesu 

osevních ploch již několikrát. Mezi lety 

1945-1950 probíhaly hned tři pozem-

kové reformy, které značným způsobem 

narušily půdní držbu (o půdu přišla 

část šlechty, církve a kolaboranti, kam 

spadala podle Benešových dekretů velká 

část Němců a po nástupu komunis-

tické strany k moci nakonec také větší 

sedláci). Zejména v pohraničí byly noví 

„hospodáři“ značně neefektivní. Po 

dalších 40 letech, tedy v roce 1990, se 

opět projevila majetková transformace, 

kdy probíhal proces opačný, restituce 

majetku, která se ovšem už v řadě 

případů netýkala těch, kterým bylo hos-

podářství zkonfi skováno. Určitou dobu 

tak trvalo, než se polí ujali nové podniky 

ať už v rukou soukromě hospodařících 

rolníků nebo v rukou právnických osob 

všech forem. S ohledem na nové trendy 

ve společnosti, kdy se bydlení v paneláku 

stalo neatraktivní a bydlení na venkově 

pro obyvatele měst představovalo větší 

pohodlí a soukromí, a kdy navíc na 

rozdíl od socialismu nyní mohl kdokoli 

pozemky na venkově bez problémů 

skupovat, se začaly rozvíjet příměstské 

oblasti a ty tak vytlačovaly zemědělce 

z polí. Jak bylo zmíněno výše, stagnace 

osevních ploch jde také částečně na vrub 

zvýšení efektivity zemědělství.    

Všechny tyto události vedly také k tomu, 

že některé větší podniky zcela zanikly 

a právě ty měly často vhodné kapacity 

pro to, aby byly schopné držet živočišnou 

výrobu, jejíž rozměr díky tomu rapidně 

poklesl. Na pořad dne se dostala tzv. 

extenzifi kace živočišné výroby, která se 

projevila v posledních letech především 

na obsahu organických látek v půdě. 

Půda tak ztrácí svoji sílu, což se projevu-

je mimo jiné i na fyzikálních vlastnostech 

ornice, která není schopna tak dobře 

vázat vodu, což zhoršuje epizody sucha, 

které se v posledních letech vyskytují. 

Došlo tak i k poklesu pěstování krmných 

plodin. Zároveň došlo v rámci asoci-

ačních dohod s Evropskou unií 

k otevření hranic pro potraviny ze zemí 

Unie, aniž by pro tuzemské výrobce pla-

tila podobná možnost – tedy export na 

západ od našich hranic. Navíc došlo 

k zrušení záporné daně z přidané 

hodnoty, která představovala poměrně 

efektivní podporu zemědělské výroby. 

Zemědělská politika státu, včetně té 

dotační, se v té době spíše jen utvářela 

a nebyla svými možnostmi schopná 

konkurovat Společné zemědělské politi-

ce EU, na kterou bylo na přelomu 

80 a 90. let směřována drtivá většina 

unijního rozpočtu. Po roce 1992 sice na 

úrovni EU došlo k reformě SZP, která 

měla vést k odpoutání dotací od produk-

ce, nicméně celkový objem prostředků 

směřujících do zemědělství se v EU 

snižoval jen velmi pozvolna. Tuzemští 

zemědělci mohli valnou část přímých 

dotací využívat až od roku 2004, ovšem 

ne rozhodně za rovných podmínek. 

V době, kdy Česká republika do Unie 

vstupovala, totiž platilo, že dotace tuzem-

ských zemědělců byli zhruba čtvrtinové 

v porovnání se starými členskými země-

mi EU. Povinné podmínky hospodaření 

včetně předpisů týkajících se například 

a hygieny, bezpečnosti práce a podobně 

však byly v ČR mnohdy vymáhány 

mnohem striktněji než na „Západě“. 

Razantní změna skladby plodin
Stejně jako u živočišné výroby, došlo 

i u produkce rostlinné ke změnám struk-

tury. Vzrostl zájem o některé typy plodin, 

zatímco ostatní jsou pomalu z našich 

polí vytlačovány. Velkému zájmu se 

například v poslední době těší kukuřice 

nebo řepka. K rozšíření ploch kukuřice 

přispělo zejména budování bioplynových 

stanic. Jedná se také o plodinu, která 

se seje na jaře, tudíž kukuřice v osevním 

sledu nahradila některé jařiny jako 

právě okopaniny typu brambor nebo 

cukrové řepy.

Zvýšené pěstování řepky má své logické 

ekonomické důvody. Řepka je dobrou 

předplodinou pro obiloviny a obohacuje 

tak poněkud chudý osevní sled. Pod 

řepku se navíc poměrně vydatně hnojí 

statkovými hnojivy a zlepšují se tak 

půdní vlastnosti. Na řepku je proto ne-

právem pohlíženo jako na plodinu kraji-

ně nebo člověku škodící. Není to pravda, 

což dokázala řada nezávislých studií.

Opačnou stranu tvoří například oves, 

len, luskoviny nebo i brambory. Úbytek 

některých plodin lze přičíst zejména již 

zmíněnému snižování rozměru živočišné 

produkce. To je právě případ ovsa a žita, 

po kterých již není poptávka ze strany 

živočišné výroby. Oves byl často využíván 

jako jadrný základ krmiva a žito jako 

pícnina. Pěstování žita je dnes otázka 

především farmaceutického průmys-

lu (očkování žita námelem), případně Foto: Jiří Felčárek
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Partner AK ČR pro propagaci mléka

PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY 
JEDNALO 5. ŘÍJNA 2016 V PRAZE

Zemědělská politika již není společná
Právě i toto jednání ukázalo velké nepo-

chopení potřeb tuzemského zemědělství 

a jeho problémů. Současná Evropská 

unie nemá zřejmě zájem usilovat o 

fungování jednotného trhu v rámci 

společenství, řešení krize v živočišné 

výrobě, ke kterému zásadně přispělo 

zrušení mléčných kvót je nedostatečné 

a není ani zájem vyjednávat s Ruskou 

federací o ukončení embarga, vše 

nechává do značné míry na jednotlivých 

členských státech. Producenti mléka 

v České republice jen v tomto roce 

odhadují svoje ztráty na 9 miliard korun, 

přičemž Evropská unie nabídla 

odškodnění pouze ve výši 300 mil. Kč, 

které byly vyplaceny na jaře tohoto roku, 

a 280 mil. Kč, jejichž výplata se teprve 

chystá. Zemědělská politika se zároveň 

stává stále více zelená, což na jedné 

straně lze chápat jako závazek vůči 

životnímu prostředí, na straně druhé 

však s tím ruku v ruce souvisí stále se 

snižující světová konkurenceschopnost, 

přinášející také hrozby dovozů, které ne-

budou splňovat vysoké unijní standardy. 

O to větší význam pak mají jednání EU 

o obchodních úmluvách CETA a TTIP 

s Kanadou, respektive s USA, avšak 

k těm je nedostatek informací. V tomto 

kontextu je třeba ocenit aktivitu rezortu 

zemědělství, které se v rámci možností 

snaží zemědělcům vyjít vstříc zajištěním 

fi nancí a programů jejich aplikaci do 

praxe. To potvrzuje i další navýšení 

resortního rozpočtu, který pro rok 2017 

dosahuje objemu 51,9 mld. Kč a pokrývá 

tak veškeré potřebné výdaje a závazky. 

Sazba SAPS pro letošní rok je podle 

platného kurzu propočtena komorou na 

výši cca 3 520 Kč/ha a greening pak na 

1 925 Kč/ha. Trvalým problémem zde je 

rychlost výplat nových podpor a kompli-

kovaná administrativa, která řadu žada-

telů odrazuje nebo se odráží v neobvykle 

zvýšené chybovosti žádostí. I proto 

Agrární komora při jednání na půdě 

Zemědělského výboru PSP projednala 

začátkem září se zástupci ministerstva 

zemědělství a platební agentury několik 

pozměňovacích návrhů, které by měly 

zajistit, aby se podobným situacím 

v budoucnu předešlo. 

Chystá se další kolo PRV i mimořádné 
výplaty
Viceprezident Bohumil Belada stručně 

představil chystané investiční kolo 

Programu rozvoje venkova, které začíná 

ÚVODEM PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY MIROSLAV TOMAN V KRÁTKOSTI SHRNUL PRŮBĚH POSLEDNÍCH JEDNÁNÍ VEDENÍ 
KOMORY S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, SE ZEMĚDĚLSKÝM VÝBOREM POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU A DALŠÍMI 
PARTNERY NA CELOSTÁTNÍ I REGIONÁLNÍ ÚROVNI A TAKÉ S PHILEM HOGANEM, KOMISAŘEM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ 
VENKOVA Z 9. ZÁŘÍ TOHOTO ROKU. 

sklizeň na zeleno do bioplynových stanic. 

Žito dnes často nahrazuje kříženec 

pšenice a žita – triticale. Podobný osud 

postihnul i brambory, kdy se snížila 

poptávka ze strany chovatelů prasa-

ta, navíc pěstitelé brambor byli a jsou 

nuceni velmi obtížně konkurovat levným 

dovozům z Francie, ale třeba i z Egypta.

Pokud jde o luskoviny, pak ještě v 80. 

letech minulého století zde bylo využití 

pro krmné účely. Know how pěstování 

se uchovalo i v 90. letech, stejně jako 

poměrně příznivá cena, což již dnes ne-

platí. V 90. letech došlo k nárůstu kvůli 

zvýšené poptávce vzhledem k alterna-

tivním trendům ve stravování. 

Len ještě v polovině století představoval 

jakousi lokální, popřípadě evropskou 

alternativu k bavlně. V souvislosti 

s liberalizací světového obchodu v rámci 

WTO a uvolňování celních bariér 

se však na evropský trh začala dostávat 

bavlna ze zemí, kde pro její pěstování 

existují vhodné podmínky a kde je navíc 

velmi levná pracovní síla. Předními 

pěstiteli bavlny jsou dnes Čína, Indie 

a Pákistán. Len přadný se tak v ČR dnes 

již téměř nepěstuje, existují ještě nějaké 

plochy lnu pro využití v potravinářství, 

konkrétně k lisování lněného oleje, který 

někteří lékaři doporučují jako zdravější 

variantu pacientům s kardiovaskulární-

mi onemocněními. Těchto ploch však 

není mnoho.  

Přesto ale můžeme říci, že 

u hlavních komodit (obiloviny) máme 

vysokou soběstačnost a můžeme 

dokonce pšenici zhruba z jedné 

třetiny vyvážet. Poptávka je také po 

sladovnickém ječmenu a po českém 

aromatickém chmelu, což souvisí 

s dobrou pověstí českého piva ve světě. 

Horší je to již třeba v bramborách, 

kde je naše soběstačnost na úrovni 

50 %, přičemž brambory stále tvoří zá-

klad našeho jídelníčku. Dalším kritickým 

sektorem je ovocnářství a zelinářství, kdy 

je například do ČR jako bývalé zelinářské 

velmoci dováženo přes 70 % některých, 

dříve u nás běžně pěstovaných druhů 

zeleniny. Téma soběstačnosti, nebo 

lépe řečeno nezávislosti na dovozech 

tak samozřejmě zůstává aktuální nejen 

kvůli množícím se  krizím ve světě, ale 

i v Evropě, ale také i vzhledem k uhlíkové 

stopě, kterou za sebou zanechává lodní, 

ale i silniční doprava zemědělských ko-

modit a potravinářských produktů, často 

přes celou zeměkouli.

Ing. Jan Doležal, AK ČR Foto: Jiří Felčárek
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11. října. Na jeho administraci se již 

vztahuje novelizovaný zákon o veřejných 

zakázkách s úpravami a upřesněními, 

která musí žadatelé vzít v úvahu. Infor-

moval také členy představenstva 

o blížícím se termínu projednání zelené 

nafty, která se nyní bude rozšiřovat 

také pro živočišnou výrobu. Navrhovaná 

sazba vratky spotřební daně je 90 %. 

Podle návrhu představenstva by se 

tato sazba měla týkat také speciální 

rostlinné výroby, jako je pěstování ovoce, 

zeleniny, brambor, cukrové řepy, chmelu, 

školkařské a květinářské výroby a vína. 

Při retrospektivní platnosti zákona 

k začátku letošního roku však je ne-

zbytné dokladovat spotřebu v souladu 

s ustanoveními § 57 zákona o spotřební 

dani (obchodní fi rma, místo podnikání, 

DIČ, množství, sazba a objem daně, 

datum a číslo dokladu), jinak je nárok 

neuznatelný. Druhý evropský balíček 

mimořádné pomoci chovatelům dojnic 

a prasat, bude pravděpodobně ve výši 

1000 Kč na dojnici a 1700 Kč na prasnici. 

Na rozdíl od pomoci vyplacené na jaře 

předpokládá tento balíček splnění jedné 

ze čtyř podmínek, a to členství 

v organizaci producentů, účast v režimu 

kvality, hospodaření v ekologickém 

režimu, absolvování semináře na před-

cházení a řízení rizik. Jak potvrdil 

ředitel odboru rostlinných komodit 

Ministerstva zemědělství Zdeněk Trnka, 

kromě tohoto balíčku se chystá ještě 

komunitární opatření na snížení produk-

ce mléka. Snížení produkce by mělo být 

dobrovolné, přičemž žadatel se

v posledním čtvrtletí tohoto roku zaváže 

k relativnímu snížení produkce 

o minimálně 3000 kg a maximálně 50 % 

v porovnání s minulým rokem. Za 

každých 100 kg snížení produkce, pak 

žadatel dostane 14 euro. Balíček je 

přímo vyplácen z rozpočtu Evropské 

unie a SZIF pouze administruje žádosti. 

K 5. říjnu to v ČR bylo 214 žadatelů, 

přičemž producentů mléka je v ČR 

registrováno přes 1800. Podle ředitele 

Trnky momentálně fi nišuje také výplata 

odškodnění za loňské sucho, která pro-

bíhá v těchto dnech. Podle propočtů se 

očekává mírné snížení sazeb u podniků 

nad 500 ha, protože vznesené nároky 

přesahují vládou schválenou částku 

1,2 mld. Kč o zhruba 50 mil. Kč. Oproti 

předpokladům bylo urychleno také 

řešení kompenzací pro ovocnáře za 

škody z jarních mrazů v celkové výši

133 mil. Kč, a to rozdělením ovo-

ce na dvě skupiny, tedy letní ovoce 

s očekávanou výplatou v listopadu 

a dlouhodobě skladovaného ovoce 

(jablka a hrušky), kde se počká na jarní 

vyskladnění.

Komoditní trh stále není stabilní
Jako obvykle zástupci jednotlivých 

svazů hovořili o aktuální situaci na trhu. 

Sklizeň obilovin v tomto roce patřila ob-

jemem k těm nadprůměrným a v historii 

ČR je třetí nejvyšší, bohužel kvalita byla 

nedostatečná a cena se zatím navzdory 

informacím o propadu produkce v západní 

Evropě zatím drží poměrně nízko. Podobná 

situace je u řepky, kde by kvůli propadu 

produkce ve Francii, Německu a Polsku 

také neměly být problémy s odbytem ani 

se stabilní cenou přes 10 000 Kč/t. Cena 

mléka se navzdory některým zprávám 

o vzrůstající ceně na pultech obchodů 

zatím pro zemědělce výrazně nezvy-

šuje. Spotová cena mléka sice na trzích 

zatím stoupá, ale kontraktovaná cena i 

vzhledem k chování obchodních řetězců 

k dodavatelům zůstává spíše neměnná. 

Pokud by na trhu existoval vztah spotové 

ceny vůči ceně kontraktované, měla by 

se cena mléka pro zemědělce 

v nejbližší době začít postupně růst. 

Podobná situace je na trhu s vepřovým 

masem, kde obchodní řetězce začaly 

zneužívat indicií o zvýšení ceny jatečních 

prasat, která se sice v posledních měsí-

cích zvýšila v řádech několika procent, 

ale některé obchody reagovaly již 

výrazným zvýšením cen. Chovatelům 

drůbeže činí problémy především 

podnákladové dovozy, proti kterým ne-

dokáží tuzemské kontrolní orgány místní 

producenti účinně chránit. Podle Zdeňka 

Jandejska, předsedy Komoditní rady 

pro drůbež a vejce jsou právě dovozy 

masa a vajec za ceny, které neodpovídají 

reálným nákladům, příčinou problémů 

ovlivňujících ekonomiku provozů, 

jde například o dovozy polských kuřat. 

To je společně s agresivním přístupem 

obchodních řetězcům důvodem, 

proč se dotační podpora producentům 

spíše míjí účinkem a jejich profi t 

se přenáší jinam. I proto je nezbytné 

řešit nastavení účinných a trvalých 

bariér kontrol a pevně stanovit vzájemné 

vztahy ve vertikále výroba – zpracování 

- obchod. 

V dalších bodech bylo projednáno 

hospodaření AK ČR, plnění příspěvkové 

kázně, příprava Agrárního plesu, který 

se bude konat 3. února 2017, personální 

záležitosti úřadu, mediální a komuni-

kační aktivity a závěry z jednání Ekono-

mické komise. Představenstvo se dále 

kladně vyjádřilo k záměru MZe započí-

távat koně do VDJ v rámci podpor PRV, 

odsouhlasilo změnu zástupce komory 

v Monitorovacím výboru PRV, podpořilo 

naprostou většinu požadavků profesních 

svazů citlivých komodit rostlinné výroby, 

diskutovalo k pravidlům prodeje půdy, 

její ochrany před erozí a systému 

pozemkových úprav. Zásadně odmítavě 

se vyjádřilo k možnému návrhu zákazu 

glyfosátů na úrovni ČR, který vznesla 

část zástupců Výboru pro krajinu, vodu 

a biodiverzitu při Úřadu vlády ČR.

Ing. Jiří Felčárek

PRIMÁRNÍ VOLBY A XXV. SNĚM AK ČR
Představenstvo AK ČR schválilo organizační zabezpečení XXV. sněmu 

AK ČR, který se bude konat jako volební, a to dne 16. března 2017 v Olomouci. 

V souladu s ustanovením článku 4, odst. 3 Příspěvkového řádu upozorňujeme, 

že účast delegátů na sněmu je podmíněna řádnou platbou příspěvků, 

a to vždy nejpozději do desátého dne prvého měsíce v příslušném čtvrtletí, 

aktuálně tedy do 10. října 2016. Příspěvek na jednoho delegáta je stanoven 

opět na 2 000 Kč.

Představenstvo zároveň uložilo předsedům KAK a RAK, členských spole-

čenstev, viceprezidentům a členům představenstva AK ČR zabezpečit konání 

primárních voleb, a to v termínu do 31. prosince 2016. V krajských komorách 

se bude do představenstva AK ČR volit vždy jeden kandidát a jeden náhradník. 

Ve skupinách členských společenstev se v primárních volbách zvolí tyto počty 

kandidátů Agrární unie 1, Potravinářská komora ČR 1, Zemědělský svaz ČR 

1, Zájmová ostatní 3, rostlinná výroba 4, živočišná výroba 4 a vždy stejný počet 

náhradníků. KAK, RAK i společenstva mohou také navrhnout kandidáty do 

dozorčí rady AK ČR, kteří se volí přímo na sněmu. Garantem pro společenstva 

rostlinné výroby je Ing. M. Volf, pro společenstva živočišné výroby 

Ing. J. Zelenka a pro společenstva zájmová ostatní Ing. B. Belada. 

Porada předsedů a ředitelů OAK, KAK a RAK a předsedů a tajemníků 

členských svazů a společenstev se uskuteční 9. listopadu ve Větrném Jeníkově. 

Předsněmovní diskuze se ve spolupráci vedení komory s předsedy 

KAK a RAK uskuteční v měsících leden až březen 2017. Jednání sněmoven 

se bude konat 11. ledna 2017.

Foto: Jiří Felčárek
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INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO 
SLEDOVÁNÍ SUCHA – CO JE NOVÉHO
Monitor sucha (www.intersucho.cz) 

je vyvíjen ve spolupráci Ústavu výzkumu 

globální změny AV ČR v.v.i. (CzechGlobe), 

Mendelovy univerzity v Brně (MENDE-

LU), Masarykovy univerzity a Státního 

pozemkového úřadu. Primárním cílem 

monitoru je posouzení aktuálního 

výskytu intenzity sucha na území ČR 

v sedmibodové škále, hlavní cílovou 

skupinou jsou pracovníci v zemědělství, 

zahradnictví, lesnictví a také příslušné 

orgány státní správy. Nicméně pro uživa-

tele je rovněž připravena mapová před-

pověď vývoje sucha a dalších klíčových 

agrometeorologických indikátorů až na 

příštích 10 dní, stejně jako údaje 

o dopadech sucha na vegetaci a výnosy. 

Od roku 2015 jsou stejné informace 

poskytovány i pro Slovensko a od října 

tohoto roku jsou k dispozici i informace 

o výskytu sucha v širším regionu střední 

Evropy. Na jednom místě tak uživatel 

získá přehled o aktuálním stavu půdní 

vlhkosti a vláhového defi citu, může si vy-

hodnotit předpovědi a současně posoudit 

aktuální stav vegetace a ovlivnění pro-

dukce klíčových komodit suchem. Tyto 

informace jsou kompletně aktualizovány 

jedenkrát týdně, nicméně aktualizace 

předpovědí probíhá denně a server je 

pod neustálou kontrolou autorů.

Z datových zdrojů, které vyžadují 

pravidelnou aktualizaci v denním či 

týdenním kroku, je třeba zmínit zejména 

meteorologická vstupní data posky-

tovaná  na základě smluvní spolupráce 

Českým hydrometeorologickým ústavem 

(ČHMÚ), družicová data zajišťovaná 

Americkou geologickou službou (USGS) 

a Technickou univerzitou ve Vídni (TUV), 

data o dopadech sucha, které zprostřed-

kovává Agrární komora ČR (AK ČR), ale 

i informace poskytované Evropským 

výzkumným centrem JRC v Ispře.  Český 

monitoring sucha tak představuje ná-

stroj, který v sobě kombinuje výsledky 

pozemních měření, dynamický model 

vodní bilance, data o aktuálním stavu 

vegetace z družice Terra a Aqua (USA), 

data o povrchové půdní vlhkosti zjištěné 

mikrovlnným družicový radarem a také 

mapovou podobu desítek terénních 

pozorování aktivních zemědělských 

podniků. Zapojení spolupracovníci 

(a zapojit se může opravdu každý), 

získávají jako poděkování přístup 

k detailnější agrometeorologické 

předpovědi, která jim může usnadnit 

plánování klíčových operací a slouží 

jako unikátní doplněk dalších infor-

mačních zdrojů. Co do kvality a rozsahu 

vstupních dat, použitých metod, stupně 

prostorového rozlišení a co do způsobu 

ověřování celého systému, píše systém 

intersucho zcela novou kapitolu v moni-

toringu sucha na území ČR.

Jako základní produkt nabízí webové 

stránky informace o aktuální nasy-

cenosti půdního profi lu vodou dostupnou 

pro rostliny. Celorepublikové informace 

o nasycení půdního profi lu v době 

přípravy článku (tj. na konci září 2016) 

představuje obr. 1. Je zde patrný výrazný 

defi cit půdní vláhy v povrchové vrstvě 

táhnoucí se přes střed České republiky. 

Zatímco v tuto část roku je relativně 

nízké nasycení půdy poměrně typické 

pro jižní Moravu, představují takto 

nízké hodnoty nasycení půdy po oblast 

východních Čech a Českomoravské 

vrchoviny stav velmi neobvyklý. Tuto 

neobvyklost vystihuje mapa na obr. 2, 

kdy jsou informace o aktuálním nasycení 

půdy porovnávány s obsahem vody 

v půdě, který by v daném období měl 

půdní profi l obsahovat (s využitím dat 

z posledních 50 let (1961-2010), 

a jsou tak získány informace o intenzitě 

sucha. Protože základní rozlišení našeho 

systému je 500x500 m, připravujeme 

i podrobné mapy pro jednotlivé okresy 

(www.intersucho.cz/cz/sucho-v-okre-

sech/), které umožňují detailní vhled do 

situace v konkrétních regionech, prak-

ticky až na úroveň jednotlivých podniků. 

Na základě úzké spolupráce s našimi 

uživateli je od tohoto podzimu prezen-

továno sucho navíc i v podobě vláhového 

defi citu v mm, kterým se obsah půdní 

vláhy liší od obvyklých hodnot pro dané 

období. Mapa v zásadě reprezentuje 

srážkový úhrny, které by byly nutné (při 

dokonalé retenci), pro navrácení půdní 

vláhy do stavu, který je v daném místě 

a pro dané období obvyklé. Jak ukazuje 

obr. 3, v některých oblastech východních 

Čech chybí ve svrchní vrstvě nejméně 

80 mm vláhy, což je poměrně výrazný 

defi cit. Naopak na západ od Prahy se 

vláhová situace jeví jako poměrně dobrá 

až velmi dobrá. Kromě toho každý den 

prezentujeme předpověď vývoje půdní 

vlhkosti a intenzity sucha a to až na 

příštích 10 dní. V rámci předpovědní 

části portálu (www.intersucho.cz/cz/o-

suchu/predpoved/) systém poskytuje 

další agrometeorologické informace jako 

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SUCHA (MONITOR SUCHA) SE OD ROKU 2013 ZAMĚŘUJE NA METEOROLOGICKÉ 
A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO, A TO S OHLEDEM NA JEHO VÝSKYT A EKONOMICKÉ DOPADY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY (ČR).

Obr. 1. Jedna ze základních map systému pro monitoring sucha zachycující relativní 

nasycení půdního profi lu pro rostliny dostupnou vodou v hloubce od 0 – 100 cm 

(hlavní mapa), která je vydávána každé pondělí, a pomocné mapy pro hloubky 0-40 a 

40-100 cm. Tabulka v legendě zachycuje procento území ČR nacházející se 

v jednotlivých kategoriích nasycení.

Obr. 2. Ukázka mapy vystihující intenzitu sucha na základě porovnání aktuálního 

nasycení půdy (Obr. 1) s obvyklými hodnotami půdní vlhkosti v období 1961-2010.

Obr. 3. Ukázka mapy znázorňující vláhový defi cit, tj. odchylku aktuální dostupné 

zásoby vody v půdě v daném období od obvyklého stavu pro dané období na základě 

dat z období 1961-2010.



ZPRAVODAJ

5 > 20166

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

například předpověď maximálních i mi-

nimálních teplot či předpovědi denních 

a také kumulovaných srážek pro příštích 

10 dní (obr. 4). Tyto předpovědi jsou 

připravovány na základě předpovědních 

modelů z pěti významných světových 

pracovišť, z nichž dvě jsou v Anglii 

a po jednom ve Francii, USA a Kanadě. 

Jedním z používaných předpovědních 

modelů, z kterých vycházíme, je model 

IFS  Evropského centra pro středně-

dobou předpověď, a v mapové podobě 

pro ČR jsou tak prezentována data ze 

stejného zdroje jaký využívá populární 

server yr.no. Naše aplikace nicméně 

prochází specifi ckou validací a výstupy 

modelu jsou korigovány pro území ČR 

s pomocí pozorovaných dat. Tato pro-

cedura je používána u všech pěti před-

povědních modelů, mezi kterými nechybí 

ani druhý veřejnosti dobře známý model 

a to ALADIN. Naší ambicí je umožnit, 

aby se český hospodář kdykoliv rychle 

a snadno dostal k výstupům nejméně 

pěti kvalitních předpovědních modelů. 

Jsou to právě zemědělci i lesníci, 

kteří patří mezi nejpokročilejší uživatele 

moderních předpovědních nástrojů 

a jsou to také oni, kteří se často setkáva-

jí s důsledky faktu, že předpověď není 

a nemůže být zcela přesná zvláště 

v delším časovém výhledu. Jednou 

z možností jak zvýšit úspěšnost předpo-

vědi je využití více modelových nástrojů 

a jejich vlastní interpretace podle 

vlastní zkušenosti. To je v současné 

době prakticky vyloučeno, neboť většina 

předpovědí poskytuje běžným uživate-

lům pouze jednu z variant předpovědi. 

Protože jsme přesvědčeni, že někteří 

naši uživatelé dokáží pracovat s několika 

zdroji dat a interpretovat je na základě 

své zkušenosti, je naší fi lozofi í umožnit 

uživatelům přístup k celému spektru 

možného vývoje počasí na našem 

území. Tato detailní informace bude od 

příští sezóny doplněna i o agrometeoro-

logickou předpověď a interpretaci 

v podobě předpovědních map integru-

jících předpověď všech pěti modelů pro 

rychlou orientaci. Ukázku aktuálního vý-

stupy předpovědi vývoje sucha na zákla-

dě dat z předpovědního modelu IFS, ze 

dne 28.9. 2016 zachycuje obr. 5. Na webu 

je k dispozici i prognóza pravděpodobné-

ho vývoje půdní vlhkosti v horizontu 1, 2, 

4 a 8 týdnů, která umožňuje vyhodnotit 

pravděpodobnost zlepšení vláhové situa-

ce v nejbližších dvou měsících na základě 

analýzy předchozích 55 let. 

Operativním zpracováním dat z družic 

získáváme informace o kondici vegetace, 

což umožňuje poskytování aktuálních 

informací o tom, zda se epizoda sucha 

již projevuje negativně na stavu vegetace 

(obr. 6). Tento údaj je pravidelně aktua-

lizován v týdenním kroku, přičemž se 

jedná o vyjádření vegetačního indexu 

EVI (Enhanced Vegetation Index) 

v procentech oproti obvyklým hodnotám 

pro dané území a část roku. Tento index 

je vyhodnocen na základě měření záření, 

které odráží vegetace. Dané měření je 

možné díky přístroji MODIS nesenému 

satelitem Terra, který s tzv. polární 

dráhou letu ve výšce kolem 700 km 

poskytuje data od roku 2000 (v intervalu 

jeden až dva dny) pro celý povrch planety 

Země. Rozlišení vlnových délek po-

třebných pro výpočet námi využívaných 

vegetačních indexů je 250 x 250 metrů,

tj. nejmenší velikost pixelu činí 6,25 ha. 

EVI nám umožňuje hodnotit, v jakém 

stavu je vegetace oproti obvyklým 

podmínkám z hlediska množství zelené 

biomasy a stavu fotosyntetického apará-

tu. Vzhledem k citlivosti naměřených dat 

na podmínky v atmosféře byl pracovníky 

Ústavu agrosystémů a bioklimatologie 

Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu 

výzkumu globální změny, v.v.i. AV ČR 

a zahraničních pracovišť vyvinut postup, 

jak tato data pro podmínky střední 

Evropy získávat v co největší kvalitě, 

v téměř reálném čase a s maximální 

vypovídací hodnotou. Pro pozemky trva-

lých kultur (tedy sadů a vinic), je možné 

poskytovat data v rozlišení 250 m 

(www.intersucho.cz/cz/mapy/vegeta-

ce-trvalych-kultur/), nicméně hlavní 

mapa (obr. 6) je zobrazována v prosto-

rovém rozlišení 5 x 5 km (tj. 2500 ha). 

Tato prostorová integrace je prováděna 

z důvodu eliminace vlivu střídajících se 

plodin v rámci jednotlivých pozemků. 

Relativní kondice vegetace je následně 

vykreslována pro veškerou vegetaci 

a zvlášť pak pro plodiny na orné půdě 

a trvalé travní porosty. Mimo to je vždy 

zveřejněna i mapa zachycující změnu 

relativní kondice vegetace polních plodin 

a travních porostů oproti minulému 

týdnu, což poskytuje dobré vodítko uživa-

telům o aktuálním trendu. 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 

odborníků) dobře obeznámených 

s aktuální situací ve svém okolí. Po do-

hodě s vedením AK byl vytyčen cíl získat 

v každém z okresů ČR 4-5 respondentů 

(agronomů), sledujících dopady sucha 

v rámci plodin na orné půdě a na travní 

porosty. Po dvou letech společné práce 

se nacházíme přibližně v polovině 

našeho snažení s 315 registrovanými 

uživateli (k 29.9. 2016), z nichž 110 

až 120 přispívá do našeho systému 

pravidelně každý týden.

Procedura zapojení se do hlášení stavu 

půdní vlhkosti a dopadu do zemědělské 

a lesní produkce je jednoduchá a začíná 

registrací zde (www.intersucho.cz/

cz/dotaznik/). Není třeba žádného 

Obr. 4. Ukázka předpovědní mapy kumulovaných úhrnů srážek vydané 28. 9. 

pro území ČR na základě modelu IFS.

Obr. 5. Ukázka předpovědní mapy vývoje intenzity sucha vydané 28. 9. pro území ČR 

na základě modelu IFS.

Obr. 6. Kondice vegetace pro 25.9.2016 vyjadřující odchylku množství zelené biomasy 

a stavu fotosyntetického aparátu v procentech od obvyklého stavu (2000-2013). Velká 

mapa pro polní plodiny a TTP, malá mapa nahoře veškerá vegetace včetně lesů, malá 

mapa dole vyjadřuje změnu od minulého týdne.  
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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 reagovat na aktuální 

situaci a zajišťuje pro případ mimo-

řádných situacích operativní zdroj 

objektivních a aktuálních údajů. 

Ukázku rozsahu zapojení respondentů 

z jednotlivých regionů zachycuje obr. 7. 

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 

„Dopady na zemědělství“ prezentovaná 

na obr. 8. V případě výrazných rozdílů 

mezi odpověďmi v dotaznících či při 

nesouladu s  ostatními mapami systému 

respondenty kontaktujeme a zjišťujeme, 

co může být příčinou takového 

rozdílu. Stejně tak se snažíme reagovat 

na komentáře, fotografi e a dotazy 

zaslané prostřednictvím dotazníku. 

Tyto postřehy a hlášení také průběžně 

zveřejňujeme. Ke konci týdne ukon-

čujeme proces sběru odpovědí na 

dotazníková šetření, které jsou následně 

zpracovány do mapové podoby (obr. 8) 

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. Jak si uživatelé mohli všimnout 

téměř identické informace, jako pro 

Českou republiku poskytuje náš systém 

i pro Slovensko, kde připravujeme 

výstupy ve spolupráci se Slovenským 

hydrometeorologickým ústavem. Od 

podzimu 2016 je nově v provozu i nástroj 

zachycující aktuální stav sucha na území 

střední Evropy (obr. 9). Zde je k dispozici 

jak kondice vegetace v rozlišení 5x5 km 

tak údaj o půdní vlhkosti. V tomto přípa-

dě vycházíme z informací mikrovlnného 

radaru, který mapuje obsah vody v po

vrchové vrstvě půdy s rozlišením cca 10 km. 

Tato informace je sice velmi hrubá, na 

druhou stranu představuje nezávislé 

ověření našich vlastních výpočtů 

a současně nabízí přehled o vývoji 

sezóny a podmínek k produkci v zemích, 

které pro české zemědělce představují 

klíčové trhy i konkurenty. Mimo jiné 

právě dalšímu rozvoji informačního 

systému  pro oblast střední Evropy se 

budeme intenzivně věnovat v roce 2017. 

Pokud máte o zapojení do systému 

zájem, rádi Vás přivítáme mezi regis-

trovanými členy na stránkách www.

intersucho.cz, čímž současně získáte 

přístup k unikátní agrometeorologické 

předpovědi pro ČR. Pokud si přejete do-

zvědět se více informací o suchu, je zde 

v aktualitách (konkrétně ta ze dne 9.8. 

2016) pro vás připravena elektronická 

verze knihy „Sucho v českých zemích, 

minulost, současnost a budoucnost“, 

kterou Hlávkova nadace v tomto roce 

ocenila titulem nejlepší knihy v oblasti 

věd o neživé přírodě. Těšíme se na 

setkání 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. Více informací rádi poskytneme na 

bartolen@gmail.com. 

Hlavní autoři systému: 

prof. Miroslav Trnka, Dr. Petr Hlavinka, 

prof. Zdeněk Žalud, Dr. Martin Možný, 

Dr. Petr Štěpánek, Dr. Pavel Zahradní-

ček, Dr. Daniela Semerádová, Dr. Lenka 

Bartošová, Bc. Jan Balek

Dotazy:  bartolen@gmail.com

Aktivní zapojení do monitoringu sucha: 

hodnoceni.sucha@czechglobe.cz

Více informací: www.intersucho.cz 

a bartolen@gmail.com

Obr. 7. Počty právě aktivních/celkově registrovaných spolupracovníků z jednotlivých 

okresů ČR.

Obr. 8. Odhadované dopady sucha na výnos hlavních skupin plodin, aktuální půdní 

vlhkost v povrchové vrstvě a vývoj vodní bilance v posledních 3 měsících, jak jej viděli 

respondenti našich šetření na konci září 2016.

Obr 9. Relativní nasycení půdy v regionu střední Evropy, a to jak pro profi l do hloubky 

jednoho metru tak pro povrchovou vrstvu. Součástí je i změna půdní vlhkosti oproti 

minulému týdnu.

Také vzcházení letošních porostů řepek bylo ovlivněno nedostatkem a nevyrovnaností 

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

Předvolební pomoc
V období několika týdnů před letošními 

volbami dostali občané naší zemi od 

politiků z různých politických stran 

tolik slibů, že pokud by se splnila 

jen polovina z nich, žili bychom 

v neskonalém blahobytu. K tomu by 

jistě přispěl i plán ministra země-

dělství týkající se podpory života na 

venkově, což je jinak docela žádoucí 

aktivita, kdyby však ministr také 

neprozradil nástroje k jejímu naplnění. 

Jedním ze stěžejních má být totiž 

dotace až 4 procent úroků z úvěrů 

pro malé a střední podnikatele. To 

by bylo fajn, kdyby se však stávající 

úrokové sazby, a to i u jinak spíše výše 

úročených hypoték, nepohybovaly 

mezi skoro nulou až dvěma procenty. 

Jaké úroky chce ministr dotovat, je tak 

opravdu záhadou.

Rybník, jehož součástí 
bude rybník
Desítky let plánovaná, ale stále 

odkládaná menší přehrada Šanov na 

Rakovnicku vyprovokovala jednoho 

z tamních podnikatelů k tomu, že si 

zdroj tolik v oblasti potřebné vody 

– rybník, raději vybudoval sám. Asi 

to ale uspěchal – záplavová oblast 

přehrady Šanov totiž zahrnuje i tento 

již existující soukromý rybník, takže 

lze s trochou nadsázky konstatovat, že 

součástí rybníku (tedy menší přehra-

dy) bude … rybník.

Hurá, na světě je geneticky 
nemodifi kované mléko
Mnohaletá kampaň Greenpeace 

proti GMO (geneticky modifi kovaným 

organismům) konečně vyprodukovala 

kromě virtuálních hrozeb konkrétní 

hmotnou komoditu. Jde o „GMO free“ 

mléko, což je mléko ze skotu, který 

nebyl v průběhu svého života krmen 

GM krmivy. Vystrašený a věci neznalý 

spotřebitel ovšem netuší, že „GMO 

free“ mléko se od toho „obyčejné-

ho“ ani v nejmenším neliší, což bylo 

opakovaně prokázáno rozbory mléka. 

„GMO mléko“ tedy ve skutečnosti ne-

existuje, protože je to docela normální 

mléko, snad jen s tím rozdílem, že je 

dražší. Jedině to lze možná považovat 

za klad, druhou stranou mince je ale 

opět oživená teze, podle které GMO 

suroviny a potraviny z nich vyrobené 

mají vliv na genetickou informaci 

svých konzumentů. Podle vzoru, že 

pokud bude člověk pravidelně konzu-

movat GMO mrkev, stane se z něj 

nakonec mrkev.

Hnědá není dobrá
Současná (i když ne nová) diskuse 

o nežádoucím nadměrném příjmu 

cukrů a vlivu jednotlivých druhů na 

lidský organismus generuje řadu ira-

cionálních mýtů, které se nezakládají 

na pravdě. Jedním z nich je i obecně 

rozšířená představa, podle které je 

hnědý cukr, emotivně také nazývaný 

„cukr přírodní“ oproti bílému cukru 

zdravější. Je to velká hloupost, protože 

v obou případech je hlavní složkou 

sladidla sacharóza, přičemž hnědý 

cukr musí obsahovat nejméně 

97,5 procenta sacharózy, takže je to 

v podstatě to samé.

Mytí jako forma 
antikoncepce
Nejen v potravinářství je spotřebi-

tel manipulován celou řadou mýtů. 

Možná ještě větší frekvence nepravd, 

jejichž akceptování může být přímým 

ohrožením zdraví, existuje v oblasti 

kosmetiky a hygieny. Modelovým pří-

kladem jsou takzvaná antibakteriální 

mýdla, která mají povrch těla lépe 

zbavit nežádoucích bakterií. Pokusy 

ovšem prokázaly, že oproti běžným 

mýdlům prakticky žádný rozdíl nee-

xistuje, látky obsažené v antibakteri-

álních mýdlech ale s pravděpodobnos-

tí hraničící s jistotou negativně 

ovlivňují reprodukční schopnosti 

člověka. Hlavně že vymřeme čistí…

Petr Havel Foto: Jiří Felčárek

Foto: Jiří Felčárek

NA CENÁCH VEPŘOVÉHO 
MASA VYDĚLÁVAJÍ 
OBCHODNÍCI

Tato fakta konstatovali chovatelé 

prasat na zasedání Komoditní rady 

pro vepřové maso při Agrární komoře 

České republiky, které se konalo dne 

15. 9. 2016. Mezi hlavní témata patřila 

současná i dlouhodobá situace na trhu 

s jatečnými prasaty a vepřovým masem. 

Přestože v posledních měsících došlo

v rámci Evropské unie k určitému 

zlepšení vzhledem k akutnímu nedo-

statku prasat poptávaných zpracovateli, 

nemají zatím chovatelé prasat v České 

republice důvod k přílišnému optimis-

mu. Tuzemská cena je totiž stále nižší 

(přibližně o 2 Kč za kilogram živé váhy) 

v porovnání s cenou Německou a vyšší 

cenu dostávají při prodeji dokonce 

i chovatelé z většiny zemí východní Ev-

ropy, kteří mají při výrobě porovnatelné 

náklady jako chovatelé tuzemští. 

Vzhledem k tomu, že navýšení ceny 

prasat v Evropě bylo mimo jiné vyvoláno 

výpadkem produkce v Číně, může být 

oživení ceny pouze krátkodobé. Ani 

zvýšení ceny v průběhu letošního léta, 

nevedlo ale k tomu, že by průměrná 

roční cena přesáhla výrobní náklady. Již 

druhý rok se drží průměrná cena pod 

jejich úrovní. Každé prase dodané na 

jatka tak znamená pro chovatele ztrátu.  

V porovnání s rokem 2014 je v přepočtu 

na průměrnou cenu dokonce o sedm 

korun nižší. Markantně k propadu cen 

v posledních dvou letech přispěl pře-

devším zákaz dovozu prasat do Ruské 

federace a s tím související nárůst dovo-

zu vepřového masa do České republiky 

za tzv. predátorské ceny, tedy ceny pod 

reálnými výrobními náklady. K nárůstu 

dovozů přispívá v rámci ČR především 

oligopolní postavení obchodních řetězců 

se zahraničním kapitálem na českém 

maloobchodním trhu. Ty potom požadují 

po tuzemských dodavatelích maso za 

cenu nižší, než nabízejí dovozci, přičemž 

neustále navyšují svoji obchodní přirážku.

Dokladem je situace, kdy za posledních 

11 let se, podle informací Českého sta-

tistického úřadu, zvýšily ceny masa na 

pultech o 19 procent. Přitom však cena 

jatečných prasat stoupla pouze o dvě 

procenta! Jatka a zpracovatelé prodávali 

maloobchodníkům maso o tři procenta 

dráž než v roce 2005. Hlavní rozdíl tedy 

vznikl právě na straně maloobchodu, 

který si na své konto připsal nárůst cen 

o 16 procent. Stanovování obchodních 

přirážek je právem každého obchodníka. 

Chovatelé prasat však důrazně protestují 

proti tomu, aby byl nárůst cen masa na 

pultech obchodů připisován jejich vlivu. 

Proto Komoditní rada pro vepřové maso 

při Agrární komoře apeluje na minis-

terstvo zemědělství, ale také na vládu 

jako celek, aby přijala taková opatření, 

která zajistí zachování konkurence-

schopnosti tuzemských chovatelů prasat 

v rámci jednotného trhu Evropské unie.  

Zejména se to týká kontroly dovozů 

podezřele levného masa a kontroly 

označování původu masa v maloob-

chodní síti. Komoditní rada rovněž žádá, 

aby byla zrealizována přislíbená pod-

půrná opatření jako je například zrušení 

daně z příjmů u dotací či zahrnutí vývozu 

kejdy na cizí pole do zelené nafty.

Ing. Dana Večeřová

SITUACE NA TRHU S VEPŘOVÝM MASEM JE Z POHLEDU ČR 
DLOUHODOBĚ NEÚNOSNÁ, LIKVIDUJE DOMÁCÍ CHOVATELE, 
VEDE K PROPOUŠTĚNÍ V SEKTORU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, 
NADÁLE SNIŽUJÍCÍM SE STAVŮM PRASAT A SNÍŽENÍ 
SOBĚSTAČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V TÉTO KOMODITĚ. TO 
JE V ROZPORU S PROGRAMOVÝM PROHLÁŠENÍM KOALIČNÍ 
VLÁDY, STEJNĚ JAKO SE STRATEGIÍ VÝVOJE REZORTU 
ZEMĚDĚLSTVÍ DO ROKU 2030.
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POJIŠTĚNÍ 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

POMÁHÁME
UDRŽET VAŠE CHOVY
VE FORMĚ

  Pojištění všech druhů hospodářských 
zvířat a koní

 Nejširší rozsah pojišťovaných rizik

 Kvalitní a rychlá likvidace škod
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ V RŮZNÝCH PŘÍRODNÍCH 
PODMÍNKÁCH

Soubor představuje každoročně kolem 

100 podniků hospodařících na ce-

lém území České republiky. Analýza 

strukturálního a ekonomického vývoje 

zemědělských podniků vychází z pri-

márních dat získaných ze standardních 

výkazů – Rozvaha ke dni 31. 12., Výkaz 

zisku a ztráty ke dni 31. 12., Roční výkaz 

o sklizni zemědělských plodin, Výkaz 

o plochách osevů zemědělských plodin 

k 31.5. Tato data jsou doplněna vlast-

ním dotazníkem, který obsahuje další 

výrobně-hospodářské údaje podniku. 

Výsledné ekonomické ukazatele jsou 

vyjádřeny v přepočtu na průměrný 

podnik, na 1 ha zemědělské půdy, nebo 

na 1 pracovníka. V práci je využito třídění 

podniků do skupin podle podílu výměry 

zemědělské půdy v LFA k celkové vyu-

žívané zemědělské půdě. Podniky jsou 

klasifi kovány dle metodiky FADN, tj. na 

Horské oblasti (LFA H) – více než 50 % 

výměry využívané zemědělské půdy 

v LFA horská; Ostatní LFA (LFA O) – více 

než 50 % výměry využívané zemědělské 

půdy v LFA ostatní a specifi cké, pokud 

LFA H je menší než 50 %; NON LFA – 

více než 50 % výměry využívané země-

dělské půdy je mimo LFA. V souboru je 

zastoupeno podle LFA v horské oblasti 

24 %, v ostatních LFA 40 % a v NON LFA 

36 % podniků. 

OBECNÉ TRENDY VE VÝVOJI 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V LETECH 
2000 -2015
Vývoj a struktura zemědělské výroby 
v průměrném podniku
Ve všech sledovaných kategoriích 

dochází v průběhu sledovaného období 

k nárůstu zemědělské produkce. 

Měřeno v běžných cenách vzrostl objem 

produkce přepočtený na hektar země-

dělské půdy během sledovaného období 

v horských LFA o 65 %, v ostatních LFA 

o 75 % a v NON LFA o 56 %. Nárůst se 

tedy nejvýrazněji projevuje v ostatních 

LFA oblastech. Tato kategorie podni-

ků se na počátku sledovaného období 

blížila svým charakterem spíše horským 

oblastem, v průběhu času se však přibli-

žuje NON LFA oblasti. Na první pohled 

je nárůst produkce o více než 50 % 

impozantní, na výsledku se však značně 

projevují vlivy infl ace a dotací. Měřeno 

ve stálých cenách (tj. po očištění infl ace) 

vzrostla produkce v horských LFA pouze 

o 19 %, v ostatních LFA o 27 % a v NON 

LFA o 13 %. Po zohlednění vlivu dotací 

vychází růst pouze pro kategorii ostatní 

LFA (nárůst o 15 %), v produkční oblasti 

produkce stagnuje (mírný nárůst o 5 % 

během 15 let) a v horských oblastech 

dochází dokonce k snížení objemu pro-

dukce (pokles o 0,5 %).

Struktura výroby je značně ovlivněna 

nadmořskou výškou a podílem LFA. 

S klesající nadmořskou výškou roste 

podíl rostlinné výroby a ubývá výroby 

živočišné. Takovéto výrobní zaměření 

zemědělských podniků je logické, 

a je možno ho pozorovat již od začátku 

šetření, v posledních letech se však 

trend ke koncentraci na jeden typ výroby 

zrychluje. Toto je možno pozorovat zej-

ména v produkční (NON LFA) oblasti, kdy 

podíl výnosů z rostlinné výroby vzrostl 

ze 42 % v roce 2000 na 54 % v roce 2015. 

V kategorii horské LFA pokles podíl 

rostlinné výroby o 9 procentních bodů na 

20 % z celkových tržeb. V kategorii ostat-

ní LFA podíl rostlinné výroby stagnuje 

okolo 32 %. V LFA podíl tržeb z živočišné 

výroby roste. V roce 2015 byl v LFA H 

na úrovni 70 % a v ostatních LFA 55 % 

celkových tržeb. V NON LFA je trend 

mírně klesající a v roce 2015 činil 35 %. 

Zbytek tržeb (vždy cca okolo 10 %) tvoří 

nezemědělská produkce. 

Vývoj rostlinné výroby 
Výměra zemědělského podniku ve 

sledovaném vzorku podniků zůstává 

zhruba stabilní. Dochází k dílčím 

změnám ve struktuře zemědělské půdy. 

V horských LFA roste podíl luk a pastvin 

(o 6 procentních bodů v případě luk 

a o 5 procentních bodů u pastvin), 

v NON LFA naopak roste podíl orné 

půdy a plocha pastvin ubývá (pokles 

o 4 procentní body). Struktura orné půdy 

vykazuje větší dynamiku a změny podílu 

jednotlivých plodin na orné půdě byly 

výraznější. Za významný lze pokládat 

zejména pokles podílu okopanin v obou 

LFA oblastech (sledované zemědělské 

podniky téměř odstoupily od pěstování 

brambor) a naproti tomu nárůst podílu 

řepky. Konkrétně podíl výměry okopanin 

na orné půdě v LFA H klesl o 18 %, 

v ostatních LFA o 71 % a v NON LFA 

o 3 %. Podíl výměry řepky na orné půdě 

vrostl v LFA H o 15 %, v ostatních LFA 

o 40 %, v NON LFA o 7 %. Struktura obi-

lovin na orné půdě se výrazně nemění, 

obiloviny zaujímají v LFA H 43 % orné 

půdy, v ostatních LFA 47 % a v NON 

LFA 53 % orné půdy. Naturální výnosy 

obilovin mají rostoucí tendenci ve všech 

oblastech, nejrychleji rostou v NON LFA, 

výnosy ostatních plodin na orné půdě 

mají také rostoucí tendenci.

Vývoj živočišné výroby  
Hustota dojnic na hektar zemědělské 

půdy po většinu období stagnovala, 

mírný pokles o 2 % se projevil až v roce 

2014. Oproti tomu u krav bez TPM roste. 

Výroba mléka je charakterizována 

rostoucí užitkovostí. Průměrná roční do-

jivost se proti roku 2000 zvýšila z 5056 l/

PŘEDLOŽENÝ ČLÁNEK SE ZABÝVÁ EKONOMICKÝM VÝVOJEM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V LETECH 2000 – 2015. VZHLEDEM 
KE SPECIFIKŮM ROKU 2015 (SUCHO, PROPADY CEN MLÉKA) JE NA ZÁVĚR PROVEDENA ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
TOHOTO ROKU. ZDROJEM DAT PRO VYHODNOCENÍ JE VLASTNÍ VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ VÝROBNÍCH A EKONOMICKÝCH 
UKAZATELŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PROVÁDĚNÉ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ OD ROKU 1996.
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dojnici na 7773 litrů v roce 2015, přičemž 

k největšímu zvýšení došlo v NON LFA 

(o 65 %), v LFA H o 37 % a v LFA O 

o 45 %. Spolu s rostoucí užitkovostí 

dochází také k nárůstu nákladů na pro-

dukční základnu (na dojnici a rok) 

a vlivem toho se jednotkové náklady 

v čase výrazně nemění. Výraznější 

zvýšení užitkovosti v NON LFA oblasti 

způsobuje cca o 0,5 Kč nižší jednotkové 

náklady oproti horské LFA. Problémem 

výroby mléka je vysoká cenová volatili-

ta. Cena se pohybovala ve sledovaném 

období v rozmezí od 6,2 až 9,7 Kč/l. 

Takto vysokou volatilitu nelze v provozu 

kompenzovat ani úsporou jednotkových 

nákladů, ani nárůstem užitkovosti 

a poklesy ceny tedy představují jeden 

z hlavních zdrojů záporné rentability.

Výrazným dlouhodobým trendem je sni-

žování stavů prasat. Stav prasat od roku 

2000 v průměrném podniku klesl 

o 55,5 %, přičemž nejrychleji klesají 

stavy v LFA H. Rentabilita komodity 

je dlouhodobě ztrátová. V NON LFA 

vzrostla užitkovost prasat o 20 % proti 

roku 2000, v LFA O vzrostla užitkovost 

ve srovnání s rokem 2000 o 17 % 

a v LFA H se užitkovost příliš nemění. 

S rostoucí užitkovostí dochází k poklesu 

jednotkových nákladů, ale nedaří se 

kompenzovat vliv realizačních cen 

a rentabilita zůstává záporná. 

Po většinu sledovaného období hustota 

skotu na hektar zemědělské půdy 

osciluje na přibližně stejných hodnotách 

ve všech oblastech. Rentabilita komodity 

je po většinu období kladná, ale nízká. 

Výnosnost komodity (poměr zisku 

k výnosům) nepřesahuje 3 %. Výroba 

masa je spojena s rostoucí užitkovostí, 

přičemž nárůst od roku 2000 činí v LFA 

10 % a v NON LFA 20 %. Tento nárůst 

je však spojen se zvýšením nákladů na 

produkční základnu, proto se na jednot-

kových nákladech příliš neprojevuje. 

Podrobnější zhodnocení výroby ztěžuje 

vysoká volatilita intenzity výroby v mezi-

podnikovém srovnání daná rozdílným 

způsobem chovu masného skotu u 

konkrétních podniků. 

Vývoj dotací
K největšímu meziročnímu nárůstu 

dotací došlo se vstupem ČR do EU v roce 

2004, první tři roky po vstupu byl růst 

dotací nejdynamičtější. Průměrné roční 

tempo růstu dotací od roku 2000 činí 

v horských oblastech 9,4 %, v ostatních 

LFA je to 8,9 % a mimo LFA 7,6 %. Ode-

čtením dotací od výsledku hospodaření 

před zdaněním se průměrný podnik ve 

všech oblastech dostává do ztráty, jejíž 

trend je výrazně rostoucí. K nejvýraz-

nějšímu propadu výsledku hospodaření 

po odečtení dotací by došlo v horských 

oblastech. Zvyšující se závislost eko-

nomické situace podniků na dotacích 

dokládá index závislosti na dotacích 

(hodnota nad 100 % vyjadřuje potřebu 

dotací k pokrytí nákladů). Nejvyšší 

hodnota tohoto ukazatele byla ve všech 

kategoriích v krizovém roce 2009 - v LFA 

H 145 %, v NON LFA 121 %. V roce 2015 

byla tato hodnota v LFA H na úrovni 126 %, 

v LFA O 116 % a v NON LFA 111 %.

Účinnost výrobních faktorů
Vztah výnosů k výměře zemědělské půdy 

charakterizuje intenzitu výroby, vztah 

výnosů k průměrnému evidenčnímu 

počtu charakterizuje produktivita práce 

a vztah výnosů k aktivům charakterizují 

ukazatelé aktivity. Intenzita výroby ve 

stálých cenách roku 2000 vykazuje 

rostoucí trend. Nejvyšší intenzita výroby 

je v NON LFA, avšak roste rychleji 

v LFA O. Podniky v LFA H dosahují

65 - 80 % intenzity výroby podniků mimo 

LFA - extenzivní způsob hospodaření 

je spojen s nižšími vstupy, ale často 

i výrazně nižšími výstupy. Rychlost 

obratu aktiv u průměrného podniku 

stagnuje, v horských LFA zaznamenává-

me dokonce mírný pokles tohoto 

ukazatele. Nejvyšší hodnota je v NON 

LFA (0,636) a směrem k horší oblasti se 

snižuje (v horských LFA 0,503). Pokles 

rychlosti obratu je způsoben vyšším ná-

růstem hodnoty dlouhodobého majetku 

oproti nárůstu tržeb (projevuje se zde 

vliv investičních dotací). Obecně je ve 

fi nanční teorii pokládán pokles rychlosti 

obratu za nepříznivý stav. Při hodnocení 

zemědělských podniků je však nutno 

brát v úvahu značné podinvestování před 

rokem 2000 (velká část využívaného 

dlouhodobého majetku byla z větší části, 

nebo i zcela odepsána) i substituci lidské 

práce využitím dlouhodobého majetku.  

Produktivita práce ve stálých cenách 

roku 2000 roste nejrychleji v ostatních 

LFA, v horských oblastech je v roce 2015 

nárůst proti roku 2000 o 73 %, v ostatních 

LFA o 80 %, mimo LFA o 68 %. Příčiny 

nárůstu produktivity práce v jednotlivých 

oblastech jsou rozdílné. V LFA je růst 

produktivity práce vysvětlen zejména 

poklesem počtu pracovníků při mírném 

růstu produkce, v NON LFA je silnější 

vliv růstu produkce. Počet hektarů na 

jednoho pracovníka vrostl od roku 2000 

z 22 na 31 ha, což je téměř 45 %, při-

čemž mírně vyšší počet ha/pracovníka 

je v LFA H. Průměrná roční mzda na 

pracovníka ve stálých cenách roku 2000 

vzrostla do roku 2015 v horské oblasti 

o 53 %, v ostatní LFA o 67 % a mimo LFA 

o 54 %.

Hospodářský výsledek a rentabilita
Souhrnným ukazatelem hospodaření 

každého podniku je výsledek hospo-

daření za účetní období. Pro potřeby 

vlastní analýzy a pro zachování srovna-

telnosti jednotlivých údajů byl výsledek 

hospodaření sledován před zdaněním 

a úroky (EBIT), přepočtený na hektar 

zemědělské půdy. Ukazatel EBIT je uži-

tečný pokud chceme znát hospodářský 

výsledek fi rmy bez vlivu zdanění a fi -

nančních nákladů. Umožňuje soustředit 

se na tržby a řízení nákladů na provozní 

úrovni. Trend výsledku hospodaření pře-
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Obrázek 3: Vývoj stavů prasat v průměrném podniku

Obrázek 4: Vývoj dotací na hektar zemědělské půdy ve stálých 
cenách roku 2000

Obrázek 5: Vývoj produktivity práce (ve stálých cenách roku 2000)

Zdroj: Vlastní šetření

Zdroj: Vlastní šetření

Zdroj: Vlastní šetření
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počteného na hektar zemědělské půdy 

je rostoucí s výraznými meziročními

výkyvy, k největším propadům zisku 

došlo v letech 2002, 2003 a 2009. 

Nejlepší výsledek hospodaření byl 

dosažen v roce 2014. Výsledek hospo-

daření v roce 2015 činil v horských 

LFA 4 497 Kč/ha, v ostatních LFA 

3 474 Kč/ha a v NON LFA 4 326 Kč/ha. 

Nejpoužívanějším ukazatelem rentability 

je míra zisku (ROA). Tento ukazatel 

poměřuje výsledek hospodaření 

za účetní období (tj. po zdanění) 

s celkovými aktivy. Požadované 

optimální hodnoty ukazatele zohledňující 

vliv rizika (vypočtené například pomocí 

modelu INFA) jsou vysoko nad hodnota-

mi reálně dosažitelnými v zemědělství. 

Za požadovanou, ještě přijatelnou hrani-

ci rentability byla stanovena hodnota 4 %. 

Takto vysoká rentabilita sice nepřináší 

odpovídající hodnotu pro vlastníka, ale 

umožňuje alespoň prostou reprodukci 

dlouhodobého majetku se zohledněním 

infl ace. Za patnáct let sledování dosáhl 

průměrný zemědělský podnik této 

hodnoty pouze pětkrát, a to v letech 

2004, 2007, 2011, 2013 a 2014. 

Souhrnné zhodnocení fi nančního zdraví 
zemědělských podniků 
Pro celkové zhodnocení fi nančního 

zdraví je ve fi nanční praxi používána 

řada souhrnných indexů. Některé z nich 

byly vytvořeny speciálně pro zemědělské 

podniky, příkladem může být Gur-

číkův index na Slovensku, nebo „Index 

fi nančního zdraví dle operačního progra-

mu“ používaný mimo jiné při žádostech 

o investiční dotace. Určitou nevýhodou 

tohoto indexu je zaměření na podniky 

v úpadku. Cílem indexu bylo totiž odhalit 

podniky, jejichž fi nanční situace je na-

tolik špatná, že by udělení případné in-

vestiční dotace bylo neefektivní. Ve svém 

výsledku proto index hodnotí podniky 

poněkud optimisticky a příznivých čísel 

dosahují i podniky nerentabilní (za před-

pokladu, že nejsou ohroženy úpadkem). 

Z toho důvodu byl pro vyhodnocení 

použit index IN05. Index IN05 manželů 

Neumaierových je českými ekonomy 

dlouhodobě považován za nejvhodnější 

pro hodnocení českých podniků. Index 

stanovuje tři zóny, ve kterých se může 

podnik pohybovat (viz obrázek 7). Horní 

fi alová hranice odděluje podniky, které 

tvoří hodnotu pro vlastníky. Dolní černá 

hranice ohraničuje podniky, které jsou 

ohroženy úpadkem. Šedá zóna mezi 

těmito hranicemi vymezuje podniky, kte-

ré sice nejsou bezprostředně fi nančně 

ohroženy, na druhou stranu nepřinášejí 

hodnotu pro vlastníka. Celková testovaná 

úspěšnost indexu IN05 je udávána 80 %, 

což je poměrně vysoká hodnota, vzhle-

dem k tomu, že výsledek byl ověřován na 

vzorku 1526 českých podniků. 

Průměrný zemědělský podnik se kromě 

krizových let pohybuje v šedé zóně, to 

znamená, že se zemědělské podniky 

nacházejí výhradně v oblasti subjektů 

nepřinášejících hodnotu pro vlastníky. 

Hranice rentabilních podniků se podařilo 

těsně dosáhnout jen jedné oblasti (NON 

LFA), a to pouze v jediném roce 2014. 

Dalším negativem je vysoká volatilita 

ukazatele a časté propady podniků do 

ohrožené zóny. V šesti ze sledovaných 

let predikoval index IN05 potenciálně 

hrozící bankrot. Nejohroženější skupi-

nou podniků jsou oblasti LFA-mimo 

horské. Vysoké riziko u této kategorie 

podniků odhaluje i další šetření volatility. 

Podniky z horských oblastí mají nejnižší 

objem realizované produkce a nejvyšší 

závislost na dotacích. V případě ohrožení 

podniku se však tyto podniky mohou 

o tyto dotace opřít.  Podniky produkčních 

oblastí (NON LFA) dosahují nejvyšších 

hektarových výnosů, nejvyšší intenzity 

výroby a nejvyšší rentability. Vzhledem k 

vysoké intenzitě výroby se propady hek-

tarových výnosů (dané často externími 

faktory, jako je počasí) promítají velmi 

silně do výše výsledu hospodaření a 

do dosahované rentability, které velmi 

citlivě na tyto změny reaguje. Na druhou 

stranu produkční potenciál těchto podni-

ků umocňuje tvorbu rezerv na pokrytí 

těchto ztát. Podniky z přechodné oblasti 

(LFA O) nemají takovou výhodu stabilních 

dotací (v porovnání s LFA H), oproti NON 

LFA mají nižší produkční schopnost, ale 

zároveň trpí vysokou volatilitou výnosů 

z rostlinné výroby. Kombinace těchto 

faktorů je činí nejvíce ohrožené. 

Vývoj výsledku hospodaření v roce 
2015 a jeho příčiny
V roce 2015 došlo ve srovnání s předcho-

zím rokem k poklesu rentability (ROA) 

v LFA H pokles o 2,5 p. b., v LFA ostat-

ních pokles o 1,9 p. b. a v NON LFA 

pokles o 2,1 p. b. Šetření prokázalo, že 

objem a struktura nákladů zůstávaly 

zhruba na úrovni roku 2014, a hlavní 

příčinou poklesu rentability byl pokles 

výnosů. Objem produkce v roce 2015 kle-

sl ve srovnání s rokem 2014 v běžných 

cenách v horských LFA o 2,4 %, v ostat-

ních LFA o 11,9 % a v NON LFA o 1,4 %. 

Ve stálých cenách roku 2000 je pokles 

produkce ještě výraznější, v horských 

LFA o 2,7 %, v ostatních LFA o 12,2 % 

a v NON LFA o 1,7 %. Tento pokles 

hodnoty produkce má příčiny jak 

v poklesu naturálních výnosů (zejména 

v oblasti rostlinné výroby), tak v poklesu 

Sklizeň v t Výnos v t/ha

LFA H LFA O NON LFA LFA H LFA O NON LFA

Tabulka 2: Intenzita a objem produkce rostlinné výroby v roce 2015

Tabulka 3: Rentabilita rostlinné výroby v roce 2015

Tabulka 4: Rentabilita výroby mléka v roce 2015

Zdroj: Vlastní šetření

Zdroj: Vlastní šetření

Zdroj: Vlastní šetření

Pšenice 

ozimá

2014 707 2107 3422 6,08 6,80 7,14

2015 848 1943 3471 5,57 6,31 7,08

Ječmen 

jarní

2014 468 392 626 5,69 6,03 5,90

2015 427 435 998 4,79 4,70 6,06

Kukuřice 

na zrno

2014 0 47 825 6,66 8,23

2015 0 6 349 0,31 4,25

Brambory
2014 352 559 121 20,78 35,94 21,81

2015 249 228 120 22,77 18,57 19,64

 Cukrovka
2014 0 0 4186 68,01

2015 0 0 4373 59,25

Řepka
2014 250 854 839 4,31 4,03 4,00

2015 300 710 741 3,67 3,52 3,62

 
Cena Kč/t Výnosnost

2014 2015 2014 2015

Pšenice 3955 4053 0,173 0,162

Ječmen 4149 4327 0,177 0,183

Kukuřice 4063 3716 0,166 0,025

Brambory 3415 4434 0,031 0,132

Cukrovka 831 1517 -0,364 0,145

Řepka 9483 9853 0,254 0,086

 
Cena mléka v Kč/l Výnosnost Vliv realizační ceny 

na HV (tis. Kč)

2014 2015 2014 2015 2015

Horské 9,61 7,89 0,071 -0,153 -3532

LFA O 9,74 8,13 0,086 -0,033 -6259

NON LFA 9,26 7,57 0,076 -0,124 -3162

Celkem 9,54 7,90 0,08 -0,083 -4487
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Obrázek 6: Vývoj hospodářského výsledku v Kč/ha zemědělské půdy

Zdroj: Vlastní šetření
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realizačních cen při stabilním objemu 

naturálních výnosů (platí pro živočišnou 

výrobu). Vliv poklesu realizačních cen byl 

přitom výraznější. Ve srovnání s rokem 

2014 došlo vlivem sucha k poklesu 

naturálních výnosů téměř u všech plodin 

a ve všech oblastech. U plodin s kratší 

vegetační dobou (respektive s dřívějším 

termínem sklizně) byl pokles méně 

významný. Výjimkou byl propad výnosů 

u citlivé řepky. V druhé polovině léta byl 

vliv sucha výraznější, k velkému propadu 

hektarových výnosů došlo zejména 

u výroby kukuřice na zrno, výrazný 

pokles byl také u výnosů cukrovky, pícnin 

a chmele. Zajímavé výsledky přiná-

ší sledování mezipodnikové volatility 

hektarových výnosů. U dříve sklizených 

plodin je prostorová volatilita výnosů vel-

mi vysoká, v průběhu roku se volatilita 

snižovala. Z uvedeného vyplývá, že ačkoli 

v průměru byl vliv sucha v první polovině 

roku nižší, na některé konkrétní podniky 

již v tomto období dopadalo sucho plnou 

silou. V druhé polovině léta již sucho 

působilo na všechny podniky bez rozdílu.   

Pokles výnosů při stabilních nebo mírně 

rostoucích nákladech na produkční 

základnu (na hektar) způsobil u těchto 

komodit prudký propad rentability, který 

nebyl kompenzován odpovídajícím ná-

růstem ceny (s výjimkou okopanin 

a jarního ječmene).

Z produktů živočišné výroby měla na 

pokles zisku nejvyšší vliv výroba mléka. 

Stejně jako v předešlém období se zvy-

šovala průměrná užitkovost. Průměrná 

roční dojivost se proti roku 2014 zvýšila 

ze 7 514 l/dojnici na 7 773 l v roce 2015, 

přičemž k největšímu zvýšení došlo 

v NON LFA (o 6,6 %). Náklady na pro-

dukční základnu stagnovaly, to s rostoucí 

užitkovostí vedlo k odpovídajícímu 

snížení jednotkových nákladů. Zároveň 

však došlo k poklesu realizačních cen 

mléka takřka o 2 Kč/litr. To u prů-

měrného podniku vedlo ke ztrátě ve výši 

4,487 mil Kč. Tuto ztrátu mohl pokles 

jednotkových nákladů a pozitivní nárůst 

užitkovosti již pouze snižovat. 

Na závěr by chtěl tým autorů článku moc 

poděkovat zemědělských podnikům, kte-

ré byly (navzdory časové zátěži, kterou to 

přináší) ochotné s Ekonomickou fakultou 

spolupracovat. Věříme, že spolupráce 

může být oboustranně výhodná a doufá-

me, že bude dále úspěšně pokračovat. 

D. Kopta, J. Lososová, R. Zdeněk

Ekonomická fakulta Jihočeské university 

v Českých Budějovicích
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Obrázek 7: Vývoj syntetického modelu IN05 u průměrného podniku

Obrázek 8: Vývoj G-indexu u průměrného podniku

Zdroj: Vlastní šetření

O ČESKÉ BIOHOVĚZÍ JE ZÁJEM
V ZAHRANIČÍ. NAJÍT JEJ NA
DOMÁCÍM TRHU JE ZATÍM OBTÍŽNÉ.

V České republice je dnes chováno

1 416 tis. kusů skotu. Po letech poklesu 

(jen pro představu v roce 1990 bylo

v ČR chováno přes 3 506 tis. kusů skotu) 

dochází k mírnému nárůstu početních 

stavů skotu. Jedná se zejména o mas-

ná plemena, respektive krávy bez tržní 

produkce mléka (KBTPM), jež jsou jedinou 

kategorií skotu, jejíž početní stavy se 

dlouhodobě zvyšují, mimo jiné v důsledku 

podpory tohoto způsobu chovu. K dubnu 

2016 se krav BTPM chovalo již přes 200 

tis. kusů a od roku 2004 jejich počet vzros-

tl o více než 55 %. Počet dojnic naopak ve 

stejném období o 15 % poklesl (graf 1).

S ohledem na potřebu údržby trvalých 

travních porostů (TTP) v přirozeném 

a kulturním stavu, zejména v LFA 

oblastech, narůstá význam skotu a jeho 

pastvy. Dle zásad společné zemědělské 

politiky a ochrany životního prostředí by 

se měl navíc podíl TTP v ČR postupně 

zvyšovat především v regionech se 

ztíženými podmínkami pro hospodaření, 

v pásmech ochrany vod a speciálních 

přírodních biotopů. Dosažení ekolo-

gického a ekonomického využívání TTP 

stávajícími stavy skotu a dalších přežvý-

kavců je však obtížné (jejich počty jsou 

nedostatečné).

Spotřeba hovězího masa
Spotřeba hovězího masa včetně telecího 

za rok 2015 činila 7,8 kg na osobu a rok, 

BIOHOVĚZÍ SE V KUCHYNÍCH ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ A RESTAURACÍ OBJEVÍ ZŘÍDKAKDY, PŘESTOŽE EKOLOGICKÝ
HOVĚZÍ DOBYTEK SE NA NAŠICH LOUKÁCH PASE POMĚRNĚ ČASTO (VÍCE NEŽ POLOVINA Z 200 TISÍC MASNÝCH KRAV
V ČR JE CHOVÁNA EKOLOGICKY). MLADÁ ZVÍŘATA DNES VŠAK KONČÍ V PODOBĚ ZÁSTAVU PŘEVÁŽNĚ V ZAHRANIČÍ A TRH 
S BIOHOVĚZÍM ZCELA KOPÍRUJE SITUACI KONVENČNÍCH CHOVATELŮ. PRO ZEMĚDĚLCE JE TO NEJVÝHODNĚJŠÍ ZPŮSOB 
ODBYTU I REAKCE NA OBECNÝ NEZÁJEM ČECHŮ O HOVĚZÍ MASO.

Foto: Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO)
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SEMINÁŘ BIO
V REGIONU
S cílem podpořit regionální výrobce 

biopotravin a zvýšit informovanost 

veřejnosti o lokálních biopotravi-

nách realizuje nevládní organiza-

ce Bioinstitut, o.p.s. za přispění 

Ministerstva zemědělství v průběhu 

roku 2016 tři semináře ve třech růz-

ných krajích pro širokou veřejnost 

k tématu „Propagace regionální 

bioprodukce a spolupráce“. První se-

minář věnující se detailněji biomléku 

proběhl v červnu v Poděbradech

a partnerem byly Polabské mlékárny. 

Druhý seminář je plánován na 4. října 

v Olomouci, věnován je bio obilovinám 

a minoritním plodinám a partnerem 

se stala obchodní společnost PRO-

BIO. Poslední třetí seminář proběhne 

22. listopadu v Opavě, zaostřeno bude 

na biohovězí maso a partnerem je 

ekofarma Jana Hořáka.

http://bioinstitut.cz/cz/projek-

ty-spoluprace/propagace-regio-

nalni-bioprodukce-a-spoluprace

což je údaj oproti vykázané průměrné 

spotřebě v EU-28 (15 kg) výrazně nižší, 

stejně jak oproti spotřebě ve většině 

členských zemí. Tradičně nejvyšší roční 

spotřebu hovězího masa přes 20 kg na 

osobu vykazovalo Dánsko, Francie, Švéd-

sko a Irsko; spotřeba v Itálii a Slovinsku 

se této hodnotě blíží. Z historických údajů 

je patrné, že roční spotřeba hovězího 

masa včetně telecího na obyvatele v ČR 

z původních 15 kg v roce 1948 rostla až do 

roku 1987, kdy dosáhla svého histo-

rického maxima 31,2 kg. Od roku 1987 

jeho spotřeba klesá (viz graf 2). Razantní 

změnou prošla i celková konzumace 

masa. Spotřeba masa na osobu a rok se 

od roku 1948 více než zdvojnásobila 

(z 33 kg na současných 80 kg). Podíl hově-

zího masa však klesl ze 45% na 10% podíl. 

Ještě před 30 lety byla třetina spotře-

bovaného masa hovězí. Naopak od té doby 

trojnásobně vzrostla spotřeba vepřového 

a více než 14 krát spotřeba drůbežího.

Produkce a uplatnění hovězího masa
Produkce hovězího masa (neboli pro-

dukce jatečných zvířat) se v posledních 

letech pohybuje okolo 170 tis. tun živé 

hmotnosti a objem mírně narůstá

v souladu s růstem početních stavů skotu 

od roku 2014. Poptávka po hovězím mase 

na domácím trhu má naopak klesající 

tendenci, což je příčinou snížení porážek 

jatečného skotu v ČR (z 336 tis. kusů 

v roce 2004 na 250 tis. kusů v roce 2016) 

a tím snížení celkové výroby hovězího 

masa. V roce 2015 vyrobil masný zpra-

covatelský průmysl 68 tis. tun hovězího 

a telecího masa v jatečné hmotnosti, což 

představuje téměř 40% pokles výroby 

oproti 108 tis. tunám v roce 2004. Celková 

domácí spotřeba hovězího masa včetně 

telecího je odhadována za rok 2015 ve 

výši zhruba 121 tis. tun živé hmotnosti, 

což představuje více než 140% míru 

soběstačnosti (přičemž ale spotřeba 

hovězího na osobu u nás dosahuje zhruba 

poloviny evropského průměru).

Výroba určená pro vnitřní trh je 

dlouhodobě zajišťována převážně jedinci 

dojených a kombinovaných plemen, 

event. jejich kříženci. Ačkoli se stavy 

specializovaných masných plemen skotu 

u nás dlouhodobě zvyšují, jejich podíl na 

tuzemské výrobě hovězího masa výrazně 

neroste, neboť většina těchto zvířat je 

úspěšně exportována především do 

ostatních evropských zemí za účelem 

dalšího chovu, výkrmu nebo porážky.

V roce 2015 bylo do zahraničí celkem 

vyvezeno zhruba 95 tis. tun hovězího masa 

v živé hmotnosti v hodnotě 6,7 mld. Kč. 

Objem vývozu vzrostl za sledovaných 15 let 

téměř 8 krát (z 12 tis. tun v roce 2000). Zhru-

ba 85 % tvoří export živých zvířat (nárůst 

ze 40 tis. kusů v roce 2000 na 261 tis. kusů 

v roce 2015), převládají zvířata samčího 

pohlaví ve věku do 1 roku. Nejvýznamnější-

mi vývozními partnery byly v roce 2015 Ra-

kousko (24 % vyvezeného skotu), Turecko 

(17 %), Belgie (10 %) a Německo (9 %).

Zrychluje se také tempo dovozu. Od 

roku 2000 do roku 2015 vzrostl objem 

dovezeného masa téměř čtyřnásobně 

(z 12 tis. na 46 tis. tun živé hmotnosti) 

a rapidně roste podíl dovozu na domácí 

spotřebě - z 6 % na 40 % v roce 2015. 

(graf 3). Hodnota dovozu přesáhla

3 mld. Kč a většinu objemu tvoří dovoz 

čerstvého a chlazeného hovězího masa, 

nejčastěji z Polska (30 %), Nizozemí

(18 %), Rakouska (16 %) a Německa

(10 %). Vysoké a rostoucí exporty živého 

skotu a dovozy hovězího masa nelze

z celospolečenského hlediska hodnotit 

pozitivně. Jedná se o vývoz kvalitní surovi-

ny, která by měla být zpracována a jako 

cenná potravina využita především doma, 

případně exportována jako kvalitní maso.

 

Jak se daří produkci hovězího
z českých ekofarem?
Dle posledních údajů (ÚZEI) bylo na 

ekofarmách ke konci roku 2015 chováno 

téměř 238 tis. kusů skotu (z toho 7 370 

kusů dojnic), přes 102 tis. kusů ovcí, 

téměř 10 tis. kusů koz, přes 7 tis. kusů 

koní a necelé 2 tis. kusů prasat. Při 

srovnání rozsahu ekochovů k celkovým 

stavům hospodářských zvířat v ČR je 

dnes ekologicky chováno 17 % skotu (2% 

podíl mají dojnice), 44 % ovcí, 36 % koz 

a 21 % koní. Podíl ekologicky chované 

drůbeže či prasat zůstává zanedbatelný 

(okolo 0,2 %). Vývoj počtu zvířat v EZ

má jednoznačně stoupající tendenci (viz 

graf 4). Od roku 2001 vzrostly nejvíce 

stavy drůbeže a následně stavy koz

a ovcí (5 krát), jednoznačně však domi-

nuje chov masného skotu. Od roku 2001 

se počet ekologicky chovaného skotu 

zvýšil trojnásobně (ze 79 tis. na 238 tis. 

kusů), z toho počet krav BTPM vzrostl 
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Graf 1: Vývoj počtu skotu, dojnic a krav BTPM a porážek skotu 
(2004-2016)

Graf 2: Vývoj spotřeby masa celkem a hlavních druhů
(1948-2015)

Graf 3: Vývoj hlavních ukazatelů bilance hovězího masa
(2000-2015)

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: MZe (Situační a výhledové zprávy „Skot-hovězí maso“)

Foto: Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO)
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BIO CHOVY SKOTU V EU
Dle údajů Eurostatu bylo ke konci roku 2015 v EU chováno celkem 89,1 mil. 

kusů skotu, z toho 23,6 mil. kusů dojnic a 12,3 mil. kusů krav BTPM. Největší 

chovy KBTPM najdeme ve Francii (4,2 mil. ks), Španělsku (1,9 mil. ks), Velké 

Británii (1,6 mil. ks) a Irsku (1,1 mil. ks), zabírají společně přes 70 % jejich 

celkového stavu v EU. Nejvíce skotu v EZ je chováno v Německu (654 tis. ks) 

a Francii (541 tis. ks). Nejvyšší podíl bio skotu (20 %) má Švédsko. Česká 

republika se 17% podílem drží 4. pozici. Ačkoliv nejsou dostupná data o chovu 

KBTPM v EZ u všech členských zemí, lze konstatovat, že ČR s nadpolovičním 

podílem KBTPM v EZ patří mezi lídry v chovu masného skotu v EU a řadí se 

i do první pětky v počtu KBTPM zařazených v EZ (přes 100 tis. ks).
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Graf 4: Vývoj podílu vybraných ekochovů na jejich celkových 
stavech v ČR (2001-2015)

Graf 5: Vývoj produkce biohovězího z českých ekofarem
(2001-2014)

Zdroj: ÚZEI (data EZ), ČSÚ

Zdroj: ÚZEI (data EZ), ČSÚ

Zdroj: Eurostat, zpracovala ČTPEZ

téměř sedminásobně (z necelých 16 tis. 

na více než 100 tis. kusů) a tvoří dnes 

více než polovinu všech KBTPM v ČR.

S růstem počtu skotu v EZ stoupá
i produkce biohovězího
Dle posledních zveřejněných údajů 

(ÚZEI) bylo na českých ekofarmách

v roce 2014 vyprodukováno celkem

10 645 tun masa v jatečné hmotnosti. 

Přes 90 % tvoří maso hovězí (9 760 tun), 

následuje 598 tun skopového masa,

140 tun vepřového masa, 121 tun drů-

bežího masa a 23 tun kozího masa.

Uvedený objem produkce hovězího bio-

masa zahrnuje dle informací ÚZEI také 

prodej živých zvířat (43 542 kusů zástavu 

v roce 2014). Produkce hovězího bioma-

sa z jatečných zvířat činila 5,8 tis. tun

v jatečné hmotnosti a zbylých 3,9 tis. tun 

představovalo maso prodaného zástavu 

přepočtené na jatečnou hmotnost.

Od roku 2001 se produkce čistě hovězího 

masa z ekofarem zvýšila více jak

dvojnásobně (z 2,7 tis. na 5,8 tis. tun

v r. 2014) a představuje 6% podíl na

celkové produkci hovězího masa v ČR.

Každoročně stoupá také počet ekofarem 

věnujících se chovu skotu, respektive 

KBTPM z 826 ekofarem v roce 2009 na 

2 124 ekofarem v roce 2015. 

Uplatnění biohovězího na trhu
Český trh s biohovězím významně 

kopíruje vývoj v konvenci. I zde zatím 

stabilizuje ekonomiku ekofarem vývoz 

„kvalitní suroviny“, tj. zástavových telat 

určených především k dalšímu výkrmu.

Z celkové produkce biohovězího masa 

(dle dat ÚZEI) je na českém trhu 

uplatněno zhruba 80 %, bohužel větši-

nou v rámci konvenčního zpracování. 

Pětina masa je vyvážena do zahraničí. 

Prodej zástavu je realizován z 60 % 

na domácím trhu, 40 % míří přímo za 

hranice, přičemž export každoročně 

mírně narůstá. Téměř všechen zástav je 

prodáván bez certifi kátu (90 % zvířat),

a to bez ohledu, zda jde o prodej v ČR 

nebo do zahraničí. Vývoz hovězího masa 

a zejména zástavu z ekofarem bude 

však pravděpodobně mnohem vyšší, než 

ukazují data ÚZEI. Prodej probíhá nej-

častěji přes tuzemského zprostředkova-

tele, což může být při sběru dat vnímáno 

jako prodej na tuzemském trhu a data 

mohou být tímto zkreslena. S ohledem 

na malou poptávku po hovězím masu 

obecně, o to více po biomasu, není v ČR 

rozvinutý sektor zpracování a obchodu 

a vázne odbyt z ekofarem. Zmiňován je 

nedostatečný počet jatek registrovaných 

pro bioprodukci a jejich nerovnoměrné 

rozmístění v rámci ČR. Dle údajů MZe 

bylo v roce 2015 registrováno pro

bioprodukci 36 jatek (17% podíl na 207 

schválených jatkách v ČR), nicméně 

otázkou je, kolik z nich je aktivních

a svoji výrobu skutečně provozuje. 

Nejvyšší zastoupení jatek najdeme 

v krajích Pardubickém, Plzeňském, 

Karlovarském a Moravskoslezském. 

Naopak minimální možnost porážky 

v bio kvalitě mají kraje Jihomoravský, 

Olomoucký, Liberecký, Ústecký a Krá-

lovéhradecký. V oblasti zpracování masa 

však existuje již řada příkladů dobré 

praxe, kdy je registrováno 32 faremních 

zpracovatelů s vlastní bourárnou, kteří 

naopak s odbytem biomasa nemají 

problém a trh si vybudovali.

Pro dlouhodobé udržení stávajících

stavů skotu v ČR a další, z pohledu 

údržby TTP, potřebné rozšiřování chovů 

krav BTPM je nezbytná ekonomická 

rentabilita jejich chovu (celkově v ČR

i v systému EZ). U chovu krav BTPM není 

zpeněžováno mléko a jediným tržním 

produktem je odchované tele, a proto 

obzvláště zde mají dotace nezastupi-

telnou úlohu pro dosažení zisku. Bez 

dotací je chov KBTPM (nejen v ČR, ale 

i ostatních členských zemích) ztrátový 

a podpora tohoto způsobu hospodaření 

je zatím nezbytnou podmínkou jeho 

zachování.

Zpracovala Andrea Hrabalová

pro Českou technologickou platformu 

pro ekologické zemědělství

Graf 6: Celkový počet skotu, dojnic a krav BTPM v EZ 
a podíl skotu v EZ na jeho celkovém počtu v zemi (2015)

Foto: Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO)
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MARTIN PÝCHA: ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽE 
BÝT V ČELE VÝZKUMU LÉČEBNÉHO KONOPÍ

ČERSTVĚ NAROZENÉ TELE A NOVÉ 
TECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Může být pěstování léčebného konopí 
novým směrem pro české zemědělství?
Určitě ano, i když samozřejmě nelze 

očekávat, že by konopí bylo pěstováno 

v nějakém masivním měřítku. Bude to 

spíše záležitost několika mála podniků. 

Do budoucna to ale může být zajímavá 

komodita například pro farmaceutický, 

chemický či kosmetický průmysl a třeba 

se výrobky z léčebného konopí stanou 

zajímavou exportní komoditou pro Českou 

republiku. Důležité je, abychom byli v čele 

vývoje, a to nejen z hlediska pěstování 

ale i použití léčebného konopí. Vývojem 

se zabývá zatím pouze několik zemí a tak 

máme šanci stát v čele tohoto výzku-

mu. Proto je velmi dobře, že se podařilo 

v Meclově otevřít výzkumné pracoviště.

Pěstitelé léčebného konopí musí 
splňovat řadu podmínek. Nejsou podle 
vás až příliš přísná?
Asi to jinak nejde. Dokud je u nás konopí 

vnímáno jako droga, pak se k jeho 

pěstování musí takto přistupovat. Něco 

jiného by bylo jeho povolení, to má třeba 

Holandsko. Ale i tam je pěstování konopí 

regulováno.

Otevření pracoviště pro výzkum 
léčebného konopí v Meclově je 
ukázka spolupráce univerzity 
a zemědělské společnosti. Jak toto 
propojení hodnotíte z pohledu Země-
dělského svazu ČR?
Je to velmi dobrý počin. Jeho přínos 

je v dlouhodobém horizontu. Oceňuji 

rozhodnutí vedení Meclovské zeměděl-

ské a jsem přesvědčen, že je to krok 

správným směrem. Spolupráce země-

dělců a výzkumných ústavů a univerzit 

je důležitá pro budoucí konkurence-

schopnost českého zemědělství. 

Vždy se jedná o dlouhý proces, 

který nese své ovoce, ale vyžaduje 

právě také odvahu. Spolupráce univerzit 

a podnik není moc rozšířená, ale Země-

dělský svaz se to snaží změnit, a proto 

také založil Technologickou platformu 

pro zemědělství a začal daleko více 

spolupracovat s vědeckými pracovišti 

na převedení výsledků jejich práce do 

praxe. I to je dlouhodobý projekt, ale 

jsem přesvědčen, že pro české zeměděl-

ství je důležitý.

Ing. Jana Sixtová

Díky přesné navigaci v traktorech 

a dalších strojích se lépe a efektivněji 

sklízí úroda, ale také hnojí. „Když dáme 

do kombajnu nebo řezačky výnosoměr, 

tak můžeme v čase sledovat tok materi-

álu a jednoduše zjistit, kolik sklidíme 

z každého metru. Systém umí udělat vý-

nosové mapy a my tak víme, kde je jaký 

výnos. Vše se dá zpracovat softwarem, 

takže pak můžeme hnojit přesně tam, 

kde je potřeba,“ popsal využívání nových 

technologií v zemědělství Lukáš Jureč-

ka. Zootechnička Silvie Horká provedla 

návštěvníky porodnou a také jakousi 

školkou pro telátka. „Tele ihned po naro-

zení dostává mlezivo, což je mléko, které 

kráva dojí pět dní po otelení. Má jiné 

složení než klasické mléko, obsahuje 

totiž imunitní látky pro tele,“ vysvětlila 

zootechnička a ukázala zvědavým dětem 

i dospělým čerstvě narozené telátko. 

Součástí programu byly aktivity pro děti, 

které připravil Zemědělský svaz ČR. 

„V rámci projektu Zemědělství žije! 

chceme přiblížit dětem, ale i ostatním, 

že zemědělství je krásná práce a že se 

ho nemusí vůbec bát,“ říká Jana Sixtová. 

Text a foto Eva Fruhwirtová

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE A SPOLEČNOST 
MECLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ V MECLOVĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘELY 23. SRPNA SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM 
PĚSTOVÁNÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ. PODLE PŘEDSEDY ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR MARTINA PÝCHY JE PĚSTOVÁNÍ LÉČEBNÉHO 
KONOPÍ VELMI ZAJÍMAVOU INOVACÍ PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.

V NEDĚLI 18. ZÁŘÍ SE KONAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU POOSLAVÍ NOVÁ VES. DESÍTKY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ SI PROHLÉDLY KRAVÍN, BIOPLYNOVOU STANICI A ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU. ŘEDITEL LUKÁŠ JUREČKA 
NAPŘÍKLAD UKÁZAL, JAK SE VYUŽÍVÁ NAVIGAČNÍ SYSTÉM V ZEMĚDĚLSTVÍ A CO VŠE UMÍ. 

Foto: archiv ZS ČR
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SPOLEČNÁ KAMPAŇ NA PODPORU 
ČESKÉHO MLÉKA STARTUJE OD ŘÍJNA

„Jde o jednoduchou soutěž, jejímž cílem 

je připomenout spotřebitelům, že není 

od věci dívat se na jména výrobců nejen 

u gastronomických specialit, ale i u po-

travin, které běžně kupují každý den; tře-

ba právě u mléka,“ vysvětluje předseda 

Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 

Princip spotřebitelské soutěže, v níž vy-

hrává každý, je jednoduchý. „Pijte mléko, 

vystřihněte jména výrobců z jeho obalů 

a vyměňte je za lístky do muzea. Za 

deset obalů mohou soutěžící získat 

rodinnou vstupenku, a protože Národní 

zemědělské muzeum má kromě pražské 

budovy na Letné ještě čtyři další pobo-

čky, mohou si svou výhru užít vícekrát,“ 

popsal generální ředitel Národního 

zemědělského muzea Půček. 

Soutěž poběží do konce ledna 2017, je 

však potřeba upozornit, že u mimopraž-

ských poboček je v zimních měsících 

otevírací doba omezena. Například na 

loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad 

Vltavou bude otevřeno pouze všechny 

čtyři adventní neděle. Oba organizátoři 

současně dodávají, že nejde o první 

spolupráci, Zemědělský svaz například 

pořádá v červnu v muzeu Zeměděl-

ský den. Soutěž však obě organizace 

dohromady připravily poprvé. Jestliže se 

vydaří, chtěli by v Národním zeměděl-

ském muzeu se Zemědělským svazem 

spolupracovat na propagaci českých 

potravin ve větší šíři. Přesná pravidla 

soutěže jsou k dispozici na webových 

stránkách Národního zemědělského 

muzea i Zemědělského svazu ČR. 

Koupí českého mléka podporuje 
spotřebitel také krajinu, kde žije
„Zemědělský svaz dlouhodobě hle-

dá cesty, jak podpořit české výrobce 

mléka. Uvítali jsme nabídku Národního 

zemědělského muzea na spolupráci při 

pořádání soutěže jakožto další možnost 

popularizace této problematiky,“ říká 

předseda svazu Martin Pýcha a dodává: 

„Národní spotřebu mléka to jistě ne-

zachrání, věřím ale, že řada spotřebitelů, 

kteří dosud vnímali jen značku mléka, se 

také poprvé podívá na adresu výrobce.“ 

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě 

pracuje na propagaci českých potravin 

ve snaze naučit spotřebitele kromě ceny 

potraviny posuzovat také jejich kvalitu 

a původ. V rámci osvětových přednášek 

ve školách se také snaží naučit děti 

vnímat, že za českými potravinami je 

i celá česká krajina. 

Národní zemědělské muzeum je stále 
více slyšet a vidět
Toto téma je blízké i Národnímu země-

dělskému muzeu, které během roku 

pořádá řadu popularizačních akcí, jako 

je například Letenská husa, Zabijač-

ka v muzeu nebo Národní myslivecké 

slavnosti. „Národní zemědělské muze-

um se nachází v čase svého oživování. 

Nejen, že otevíráme nové expozice, v 

současné době jsme také zahájili širší 

spolupráci s našimi partnery, resort-

ními organizacemi, komorami a svazy. 

Jedním z výsledků jsou čtyři resortní ne-

děle, v nichž mají všichni naši kolegové 

z oboru vstup do muzea zdarma, dalším 

právě tato soutěž na podporu mléka,“ 

říká ředitel Národního zemědělského 

muzea Milan Jan Půček. 

ZS ČR a NZM

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM A ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY PŘIPRAVILI PRVNÍ SPOLEČNOU KAMPAŇ NA 
PODPORU CHOVATELŮ SKOTU A VÝROBCŮ MLÉKA. JE ZACÍLENA NA SPOTŘEBITELE A JEJÍM SMYSLEM JE PODPOŘIT PRODEJ 
ČESKÉHO MLÉKA. ZA DESET OBALŮ OD ČESKÉHO MLÉKA ZÍSKAJÍ SPOTŘEBITELÉ RODINNOU VSTUPENKU DO NÁRODNÍHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA. 

Foto: archiv ZS ČR

Na konferenci „Odbytová družstva a jejich role v mléčném sektoru“, kterou uspořádal Zemědělský svaz ČR společně s 

Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Evropskou organizací družstev COGECA, dne 27. září 2016 v Praze, 

vystoupil ministr zemědělství Marian Jurečka a další tuzemští i zahraniční hosté, čas zbyl i na diskusi. Foto: archiv ZS ČR

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
MUZEUM 
je státní příspěvková organizace 

zřizovaná Ministerstvem zeměděl-

ství. Zabývá se zejména tématikou 

zemědělství, lesnictví, myslivosti, ry-

bářství, zahradnictví, potravinářství, 

zpracování zemědělských produktů, 

vývoje venkova a kulturní krajiny. 

NZM má kromě budovy v Praze 7 

na Letné také další 4 pobočky 

(Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohra-

da, Valtice).  Jednotlivé pobočky Ná-

rodního zemědělského muzea jsou 

zaměřeny tak, aby svou vědecko-

výzkumnou, akviziční a prezentační 

činností komplexně pokrývaly země-

dělství a jeho příslušné obory 

v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 

44, Praha 7, www.nzm.cz, Lenka 

Martinková tel. 773 451 012, mail 

lenka.martinkova@nzm.cz

PANEL K BUDOUCNOSTI MLÉKA
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KONTROVERZNÍ MLÉKO 
ANEB MÝTY O MLÉCE

Říká se, že polopravda je horší než lež. 

Mnoho z nich se objevuje i v souvislosti 

s mlékem a mléčnými výrobky. Můžeme 

se dočíst, že konzumace mléka 

a mléčných výrobků vede k obezitě 

a může také poškodit v podstatě všechny 

naše tělní soustavy. Argumentuje se, 

že největší četnost lidí s nadváhou či 

s obezitou je v nejvyspělejších zemích, 

kde se konzumuje nejvíce mléka. Jenže 

toto tvrzení je velmi rozporuplné.

Konzumace mléka a nadváha?
„Zdaleka již neplatí, že obézní lidé jsou 

pouze ve vyspělých zemích Evropy 

a Ameriky. Vidíme doslova pandemii 

obezity, zvláště mezi mladými lidmi, 

ve většině rozvojových zemí světa,“ 

vysvětluje Jan Krejsek z Ústavu klinické 

imunologie a alergologie LF UK a FN 

v Hradci Králové, odborník projektu 

Bílé plus. „Nikdo nemůže zpochybnit 

skutečnost, že mléko a mléčné výrobky 

jsou nutričně i energeticky velmi bohaté. 

Musíme je tedy považovat za vydatné 

jídlo a tomu také přizpůsobit náš celkový 

jídelníček. Měl by zahrnovat převahu 

potravy rostlinného původu, která je 

rozumně doplněna o živočišné bílkoviny 

a tuky. Přítomny by proto měly být 

i mléčné potraviny, a to pro své 

nenahraditelné nutriční parametry.“

S jistotou se dá tvrdit, že lidé s obezitou 

se do tohoto stavu rozhodně nedostali 

primárně konzumací mléka a mléčných 

výrobků. Jejich nadměrná hmotnost se 

odráží v jejich nezdravém životním stylu, 

v němž chybí dostatek pohybu a prefe-

rence organismu prospěšných potravin, 

tedy zeleniny a ovoce. 

Pití mléka a odvápňování kostí?
Ještě před krátkou dobou v medicíně 

zdůrazňovali negativní důsledky nad-

váhy pro tělo, především na oběhovou 

soustavu, a spojovali ji s aterosklerózou. 

Zvětšená tuková tkáň u obézních lidí byla 

vnímána jenom jako estetický problém, 

nebo jako něco, co pouze obtěžuje. Tyto 

představy jsou ale již překonány. 

„Tuková tkáň obézních lidí, lokalizovaná 

v břišní dutině a játrech, vysílá prozánět-

livé signály, kterými vzbuzuje poškozující 

zánět ve všech orgánech. Poškozuje tak 

slinivku za vzniku cukrovky, poškozuje 

játra a další metabolicky aktivní orgány 

za vzniku metabolického syndromu. Dále 

velmi výrazně ovlivňuje procesy probí-

hající v našich kostech. Zde zánětlivá 

reakce zesiluje vstřebávání kostní hmoty 

s výslednou osteoporózou,“ varuje pan 

profesor. „Neexistují žádné důkazy, že by 

pití mléka mohlo kostní hmotu negativně 

ovlivnit. Je to naopak, mléko v sobě ob-

sahuje vápník, fosfor a další prvky spolu 

s vysoce kvalitními bílkovinami obsahu-

jícími všechny esenciální aminokyseliny 

a také vitamín D. Těmito složkami je 

zajištěna průběžná obnova našich kostí.“

Mléko versus průjmy a zácpy 
Často si vybíráme potraviny, které nám 

chutnají. Až na výjimky většina chutných 

potravin v sobě neobsahuje dostatek 

rostlinných složek, které pozitivně 

ovlivňují trávení a střevní mikrobi-

otu. Tato strava spolu se sedavým 

zaměstnáním a nedostatkem pohybu 

způsobují obtíže s vyprazdňováním, 

což vede k zácpě. Alternativní jedinci 

navíc varují naši populaci před produk-

ty z mléka a tvrdí, že jsou příčinou jak 

průjmu, tak i zácpy. Tím se ale dopouští 

velkého omylu. Nerovnováhu organismu, 

která se projevuje problémy s trávením 

a vylučováním, mohou pozitivně ovlivnit 

právě zakysané mléčné výrobky.

„Ve fermentovaných produktech z mléka 

(např. v jogurtech, podmáslí aj.) jsou 

kromě velmi cenných nutričních látek 

přítomny také prospěšné mikroor-

ganismy, které označujeme jako probi-

otické bakterie. Blahodárný vliv těchto 

mikrooganismů na trávení prokázalo 

velké množství vědeckých studií. 

V případě zácpy působí příznivě na 

střevní mikrobiotu, která je většinou 

narušena našimi špatnými stravova-

cími návyky. Paradoxně velmi výhodně 

působí probiotické mikroby i v opačné 

situaci, kdy trpíme průjmem,“ vysvětluje 

odborník. Průjem má celou řadu příčin. 

Nejběžnější z nich jsou ovšem pozitivně 

ovlivněny probiotickými mikroorganismy, 

které jsou ve velkém počtu přítomny ve 

zkvašených mléčných výrobcích. Jejich 

význam je doložen ve vědeckých studiích 

a byl vizionářsky odhalen zakladatelem 

imunologie - Iljou Mečnikovem - před 

více než 100 lety. 

Mléko a nedostatek železa či anémie?
Velmi populárním mýtem je tvrzení, 

že pití mléka způsobuje nedostatek 

železa a anemii. I to je pouze polopravda, 

protože mléko patří mezi mnohé složky 

naší stravy, ve kterých je množství 

železa skutečně relativně nízké. 

„Kromě kojeneckého a batolecího věku, 

kdy jsou mléčné formule určené pro 

daný věk obohaceny o železo a kdy není 

doporučováno pití běžného mléka, mu-

síme svůj jídelníček obohatit o potraviny, 

jež jsou na železo bohaté. Za případnou 

anemii tedy není na vině mléko, 

ale nenormální skladba jídelníčku,

ve kterém nejsou zdroje železa,“ 

upřesňuje odborník.

Mléko a alergie či nesnášenlivost?
Často se stává, že lidé tyto dva pojmy 

zaměňují, nebo je ztotožňují. Jenže 

nesnášenlivostí (intolerancí) mléka 

rozumíme sníženou aktivitu enzymu 

laktázy, který rozkládá mléčný cukr - 

laktózu. Lidé s nízkou aktivitou laktázy 

laktózu dostatečně nerozkládají, a to jim 

pak způsobuje problémy, jakými jsou 

nejčastěji nadýmání, bolest břicha či 

průjem. Takto je u nás postiženo méně 

než 5 % dospělých, ovšem jiné lidské 

populace (např. Asiati) ztrácí v dospělosti 

laktázovou aktivitu a mléko netolerují.

Vedle nesnášenlivosti mléka může být 

vzácně příčinou zdravotních obtíží vy-

volaných konzumací mléka a mléčných 

výrobků alergie na složky mléka. 

„Jedná se o imunopatologickou reakci, 

kdy některé protilátky reagují určitým 

způsobem s defi novanými alergeny 

mléka. U alergických osob vyvolá vysta-

vení se i pouhému stopovému množství 

alergenů okamžitou alergickou reakci. 

Postiženy mohou být všechny orgány 

těla. Klinické projevy, jako je svědění či 

otok, obvykle začínají v ústní dutině,“ 

pokračuje přední český alergolog.

Případy alergie na mléčnou bílkovinu 

jsou v naší populaci ještě vzácnější 

než případy intolerance. Nejčastěji se 

vyskytují v dětském věku (2-3 % tříletých 

dětí). Většina dětských pacientů však 

z těchto obtíží „vyroste“ a v dospělosti je 

u nás výskyt alergie na mléko odhadován 

na 0,1-0,5 % populace. 

Škodlivé látky v krmivu dojnic, přidaná 
voda a „konzervanty“ v mléce?
Bezpečnost potravin nejen z mikrobi-

álního původu, ale i s ohledem na další 

škodliviny, je prioritou politiky EU. 

V žádném případě neobstojí tvrzení, 

že se do mléka dojnic mohou dostávat 

škodlivé látky z jejich krmení. V potravi-

nářských standardech je dále zákaz 

jakékoliv přidávání „éček“ či ředění 

mléka vodou. 

„Je všeobecně známo, že v současné 

době Evropa prožívá až kritickou nad-

produkci mléka. To umožňuje zpracova-

telům mléka zvyšovat nároky na kvalitu 

mléčné suroviny. Žádný sedlák, který 

by neplnil tyto přísně sledované ukaza-

tele kvality mléčné suroviny, mléko zpra-

covateli neprodá,“ dodává Jan Krejsek

 z Ústavu klinické imunologie a aler-

gologie LF UK a FN v Hradci Králové, 

odborník projektu Bílé plus. 

Více na www.bileplus.eu.

MLÉKO ZPŮSOBUJE V TĚLE ZÁNĚTY, ŘADA LIDÍ JE NA NĚJ ALERGICKÁ, MLÉKO ZAHLEŇUJE, MLÉKO JE PŘÍČINOU OBEZITY 
A DALŠÍ PODOBNÁ NEGATIVNÍ TVRZENÍ BYCHOM O TÉTO POTRAVINĚ NAŠLI ZA POSLEDNÍCH LET STOVKY. PŘITOM BYLO DŘÍVE TAK 
OPĚVOVANÉ. ČEMU TEDY MÁME VĚŘIT, KDYŽ SE NEUSTÁLE DOČÍTÁME PROTIKLADY? A TO SE ZDALEKA NETÝKÁ JENOM MLÉKA.
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OCENĚNÍ NA MEZINÁRODNÍ 
VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA

Prvořadým cílem soutěže Zlatý klas je 

ocenit a propagovat špičkové výrobky 

i novinky z oblasti agronomie, zootech-

niky, mechanizace, potravinářství, služeb 

pro zemědělství a venkov, ale i lesního 

a vodního hospodářství. Do letošního 

ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 

dvacet pět exponátů, které byly rozdě-

leny do čtyř soutěžních skupin. Pro náš 

řešitelský kolektiv VÚRV, v.v.i., VÚMOP, 

v.v.i., VÚB Havlíčkův Brod s.r.o., P&L 

s.r.o. a ZAS Věž a.s byla výzva se této 

prestižní soutěže zúčastnit. Tohoto úkolu 

se ujal Ing. Pavel Růžek, CSc. a přihlásil 

do soutěže nově vyvinuté půdoochranné 

pakety pro pěstování brambor, které 

vznikly v rámci grantového projektu 

TAČR TA02021392 „Nové postupy 

v pěstebních technologiích okopanin 

šetrné k životnímu prostředí“. 

Půdoochranné pakety nabízí aktuální 

technologii pro půdoochranné pěstování 

brambor na mírně erozně ohrožených 

pozemcích podle závazných standar-

dů správné zemědělské praxe (DZES 

5). V čem tedy skutečně spočívá jejich 

přínos? Zatímco u klasické konvenční 

technologie voda při vyšších srážkových 

úhrnech stéká od vrcholu hrůbků do 

brázd, kde se soustředí a následně do-

chází k povrchovému odtoku a erozi, 

u nově vyvinuté půdoochranné techno-

logie se vlivem vymělčení a zúžení neko-

lejové brázdy v kombinaci s důlkováním 

a hrázkováním omezí vznik proudění 

a povrchová voda tak má možnost se 

pozvolně vsakovat. Tato skutečnost 

zcela jednoznačně přispívá ke 

zlepšení vodního režimu uvnitř 

samotného hrůbku. Rostliny tak mají 

možnost ve srážkově chudém období 

delší dobu čerpat vláhu, což se pozitivně 

projevuje na kvalitě a stabilitě výnosů 

hlíz. Příznivý vodní režim hrůbku se 

odráží také na možnosti využití

minerálních hnojiv, která při aplikaci 

do míst s vyšší vláhovou jistotou zvyšují 

prokořenění v hrůbku a urychlují příjem 

dodaných živin, čímž snižují riziko jejich 

ztrát vyplavením. 

V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních 

podmínkách zemědělských podniků ově-

řeny čtyři půdoochranné pakety, všechny 

v kombinaci s různými sazeči a na více 

než 400 hektarech půdy. Pro samotné 

zemědělce je důležité, že nově vyvinutá 

půdoochranná technologie má rychlou 

ekonomickou návratnost. Ve srážkově 

chudších letech jsou výnosy hlíz i o pět 

procent vyšší než výnosy u konvenční 

technologie. Dle sdělení Ing. Šedka 

nejsou vynaložené náklady na inovaci 

strojů nijak závratné a u většiny pěstitelů 

brambor mají návratnost za jeden až tři 

roky provozu. 

Nově vyvinutá technologie má mnoho 

příznivých účinků, a to jak z hlediska 

ochrany životního prostředí, tak 

z hlediska zvýšení efektivity pěstování 

brambor. Cesta k tomuto výsledku 

ovšem nebyla vůbec jednoduchá. 

Na vývoji technologie pracoval celý řeši-

telský kolektiv více jak čtyři roky. Jsme 

proto rádi, že naše práce byla oceněna 

a získali jsme na 43. ročníku meziná-

rodní výstavy Země živitelka cenu Zlatý 

klas s kytičkou. Přídomek s kytičkou 

odkazuje na skutečnost, že exponát 

splnil i náročná ekologická kritéria 

soutěže. Samotné ocenění je pak pro 

řešitelský kolektiv velkou poctou 

a uznáním. Především ale máme radost 

z toho, že naše půdoochranná techno-

logie neoslovila pouze odbornou komisi, 

ale hlavně samotné zemědělce, pro 

které jsme ji primárně navrhovali.

    

Ing. David Kincl, VÚMOP, v.v.i.

SOUTĚŽ O ZLATÝ KLAS JE MEZI ZEMĚDĚLSKOU VEŘEJNOSTÍ VELMI DOBŘE ZNÁMÁ AKCE, KTEROU KAŽDOROČNĚ VYHLAŠUJE 
ORGANIZÁTOR VÝSTAVY ZEMĚ ŽIVITELKA - VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. S ODBORNOU GARANCÍ MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. 

Za Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy převzal ocenění jeho náměstek pro výzkum a vývoj Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 

Foto: archiv VÚMOP

S oceněným exponátem se měli možnost přímo na výstavě seznámit také 

návštěvníci. Foto: archiv VÚMOP
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AGRÁRNÍ KOMORY V-4 NESOUHLASÍ S PASIVNÍM 
PŘÍSTUPEM EVROPSKÉ KOMISE K ŘEŠENÍ ŠIROKÉ 
KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 

Jedním z hlavních bodů jednání byla dis-

kuze k trvale nepříznivé situaci na trzích 

se zemědělskými komoditami a výsledku 

žní, kde se všechny země potýkají se 

stále nízkými cenami živočišných i rost-

linných komodit. Výsledky žní obilovin 

a řepky byly prakticky všude lehce nad 

dlouhodobým průměrem, neuspokojivá 

však je jejich kvalita a díky přebytkům 

i cena. Znepokojující v tomto směru je, 

že obiloviny se na místo efektivnějšího 

zhodnocení přes krmiva a živočišnou 

výrobu masivně vyváží a trvalou ztrátou 

pro všechny komodity je zavřený ruský 

trh. Jak v této souvislosti uvedl předseda 

hostitelské komory Milan Semančík: 

„Druhý balíček EU směrovaný mimo jiné 

na omezení produkce mléka vnímá-

me jako krok zpět, nejde o racionální 

rozhodnutí, které by mělo ambice 

problémy řešit. Nezbytná jsou dlouhodo-

bá a hlavně koncepční opatření, protože 

právě Slovensko je na tom v oblasti 

živočišné výroby ze zemí V-4 nejhůře, 

s chovem hospodářských zvířat dnes 

končí často i ty nejlepší podniky.“ 

Podle vyjádření delegací způsobuje 

masivní tlak dovozů, pokračování rus-

kého embarga a nízkých realizačních 

cen další omezování produkce místních 

chovatelů, například stavy prasnic 

a prasat se neustále snižují a spotřeba 

masa je opět řešena prostřednictvím 

dovozů. Václav Hlaváček, viceprezident 

AK ČR zde ještě upozorňuje na chování 

obchodních řetězců: „Obchodní sféra 

situace trvale zneužívá, uplatňován je 

rozdílný přístup k domácímu a dovo-

zovému zboží prostřednictvím rozdílně 

nastavených obchodních přirážek 

a mnohdy také až vydírání dodavatelů 

přes nejrůznější skryté poplatky 

a odvody, které jsou přenášeny právě na 

zemědělskou a potravinářskou sféru.“ 

Zástupci komor proto opětovně vyzvali 

prostřednictvím přijatého Komuniké k ta-

kovým opatřením, která sektory rostlinné 

a živočišné výroby především stabilizují. 

Další blok jednání se soustředil na 

diskuzi ke Společné zemědělské politice. 

Hlavním požadavkem zde je především 

narovnání národních politik tak, aby roz-

hodovala vlastní konkurenceschopnost 

všech forem hospodaření a nikoliv 

skrytá podpora rozpočtů té které země. 

Pokud se již dnes jedná o další podobě 

Společné zemědělské politiky s důrazem 

na její mimoprodukční a krajinotvorné 

funkce, nesouhlasí komory s tím, aby 

se tlak přenášel pouze na země střední 

a východní Evropy. Jsou to právě země 

původní patnáctky, které mají jednotky 

produkce na hektar či obyvatele často 

násobně vyšší a jak upozornil Wiktor 

Szmulewicz, prezident Národní rady 

agrárních komor Polska: „Společná 

zemědělská politika musí být nasta-

vena především na stabilizaci příjmů 

zemědělců a nikoliv umožňovat likvidaci 

sektorů a odvětví prostřednictvím trvale 

silné pozice starých členů, které si tak 

řeší svůj vlastní rozvoj a k nám umisťují 

přebytky.“ Z podobných důvodů odmítají 

delegace také obchodní úmluvy 

CETA a TTIP o liberalizaci obchodu 

s Kanadou a USA, jejichž nastavení není 

otevřeno široké diskuzi, ale odehrává 

se za zavřenými dveřmi. Proto vzešel 

společný požadavek vyjmout zemědělství 

a potravinářství úplně z bloku jednání, 

úmluvy by totiž, mimo jiné, podle stáva-

jících informací umožnily dovoz levných 

potravin za nižších standardů, než jsou 

obvyklé v Evropské unii, či otevřely riziko 

zavlečení chorob a škůdců a v nejširším 

pohledu likvidovaly zemědělství 

a potravinářství Evropy, což by v reálu 

znamenalo výrazné ohrožení naší po-

travinové bezpečnosti a soběstačnosti. 

Jako souběžné riziko se objevuje 

i rostoucí tlak na objem fi nancí 

směrovaných do SZP pro další plánova-

cí období, s rozšiřováním mimopro-

dukčních a ekologických funkcí, které 

ve svém důsledku povedou k dalšímu 

snižování konkurenceschopnosti evrop-

ského modelu zemědělství 

vůči ostatnímu světu. 

Části jednání se účastnila také Gab-

riela Matečná, ministryně zemědělství 

Slovenské republiky, která se věnovala 

tématům předsednictví Slovenska 

Evropské komisi, mezi nejzávažnější 

z nich pak patří řešení obchodních 

řetězců, jejich neférového a mnohdy až 

vyděračského přístupu ke svým dodava-

telům. Podle jejího názoru pak chybí 

vzájemný dlouhodobý partnerský vztah, 

který by spolupráci posiloval 

a sloužil k oboustrannému prospěchu. 

Ministryně zároveň vyzdvihla partnerství 

zemí Višegrádske čtyřky: „Ve společném 

spojení, prodiskutování a vydefi nování 

priorit vidím sílu a možnosti přinášet 

a obhájit na půdě Evropské komise 

vlastní náměty a požadavky k řešení 

Společné zemědělské politiky, o to více 

pak ve spojení s dalšími zeměmi tohoto 

regionu.“ I proto delegace zopakovaly 

své původní požadavky, mezi něž patří: 

vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými 

státy, na nejvyšší politické úrovni řešit 

zrušení ruského embarga současně 

s hledáním nových odbytišť, přehodno-

cení nastavení intervenčních cen, vyšší 

podpoření citlivých komodit, zjednodu-

šení a snížení administrativní zátěže ze-

mědělců, či příprava společného silného 

rámce pro boj s nekalými obchodními 

praktikami.   

V dalším jednání byly projednány 

zkušenosti zemí v nakládání a odběry 

s povrchovými a podzemními vodami 

pro zemědělské závlahy a jejich 

zpoplatnění, problematika ochrany 

a pravidel prodeje zemědělského půdní-

ho fondu s prioritou využití pro hospo-

daření a s ochranou před spekulativními 

nákupy. Jak potvrdilo představení již 

delší čas platných zákonů Maďarska 

a Slovenska a také zákon přijatý v květnu 

v Polsku, je nyní Česká republika jediná, 

která v současnosti nemá nakládání 

prodeje a nabývání zemědělské půdy 

ošetřené. Prostor byl také věnován 

rámci nastavení národní propagace 

potravin a činnosti marketingových 

fondů, zajímavostí a inspirací může být 

například polský model, který má za 

sebou již deset let činnosti a i za jeho 

pomoci dosahuje nyní Polsko v agrárním 

obchodu jako silný producent kladné 

saldo 7 miliard euro. 

Řešen byl také stále silnější tlak EU 

na omezování prostředků na ochranu 

rostlin a zvyšujícího se nedostatku 

vhodných účinných látek pro země-

dělské hospodaření. Zákazy jdou proti 

potřebám zemědělců, a jak ukazují 

příklady neonikotinoidů či glyfosátů, 

nejsou jejich omezení podle názoru 

komor podloženy racionálními vědecký-

mi závěry, ale předběžnou opatrností 

na potenciální rizika. Navíc se to děje 

v době, kdy na trhu nejsou dostupné 

alternativní prostředky. Přitom 

v souvislosti s již zmíněnými jednáním 

o úmluvách CETA a TTIP je nutno pou-

kázat na to, že Kanada a USA tyto látky 

v zemědělství běžně užívají a zákazech 

ani neuvažují.   Další jednání agrárních 

komor V-4 se uskuteční na přelomu 

listopadu a prosince v Maďarsku.

Jiří Felčárek, úřad AK ČR

V MODRE NA SLOVENSKU SE VE DNECH 29. - 30. ZÁŘÍ 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. DRUHÉHO DNE JEDNÁNÍ SE ÚČASTNIL TAKÉ FRANCOAIS GUERIN
ZE SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH AGRÁRNÍCH ORGANIZACÍ A DRUŽSTEV COPA-COGECA. 

Diskuze k tématům byla často rušná a dlouhá. Foto: Jiří Felčárek
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ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO PĚSTOVÁNÍ 
JE PŮDNÍ ÚRODNOST

Správné kombinace vodního, vzdušného, 

výživného režimu lze dosáhnout jen na 

strukturních půdách s vyrovnaným ob-

sahem organické hmoty a strukturních 

částic v celém profi lu. Tohoto cíle lze do-

sáhnout krátkodobě i na nestrukturních 

půdách, a to kvalitním mechanickým 

zpracováním půdy. Pro udržení struk-

tury půdy vhodné dlouhodobě pro růst 

rostlin je důležitý stav nasycení půdního 

komplexu zejména ionty vápníku a hoř-

číku s dostatkem organické hmoty. Dů-

ležitá je rovněž hodnota pH, která souvisí 

s jednostranným hnojením dusíkatými 

hnojivy a nedostatečným vápněním.

Strukturu lze často ohodnotit na první 

pohled. Nekvalitní struktura půdy se 

projevuje buď hrudovitým povrchem 

se špatným kontaktem osiva s půdou, 

nebo naopak příliš jemnými částicemi 

se sklonem k vytváření škraloupu. Často 

brání průsaku vody do hlubších vrstev 

a naopak způsobuje vysychání horních 

vrstev po dešti nebo na jaře po tání 

sněhu. Opožďuje se zpracování půdy 

a vyžaduje větší množství pracovních 

operací. Zapravené rostlinné zbytky jsou 

často v anaerobních podmínkách. Vrstvy 

pod povrchem jsou zhutnělé a kůlovité 

kořeny rostlin nejsou schopny pronikat 

do hloubky a řádně ukotvit rostlinu. Při 

hlubším pohledu jsou jednotlivé vrstvy 

půdy zřetelně odlišitelné a některé 

z nich vytvářejí bariéry pro vodu, vzduch 

a živiny, stejně jako pro růst kořenů, 

které se typickým způsobem deformují. 

Naopak u strukturních půd existuje po-

stupný přechod k větším strukturovaným 

částicím v hloubce s póry o různé ve-

likosti, které umožňují jak pronikání 

vody, tak průnik kořenů. Jednotlivé vrstvy 

nejsou odlišeny. Trhliny a praskliny jsou 

zpravidla vertikální a jsou doprovázeny 

kanálky od žížal. Typickým indikátorem 

špatné struktury je vytváření kaluží na 

polích. Zřetelné mohou být i rozdíly ve 

vývoji rostlin způsobené z předchozí 

sklizně, zpracování za mokra nebo 

koleje při setí. Upozorněním na problém 

se strukturou půdy může být i odlišný 

odstín zbarvení rostlin, který signalizuje 

problémy s příjmem jednotlivých živin. 

Právě řepka ozimá reaguje velice citlivě 

na téměř všechny uvedené vlivy. Ná-

chylnost půdy ke zhutnění souvisí 

s obsahem organické hmoty, klimatem 

a způsobem využívání půdy. Přírodní 

procesy (zamrzání – rozmrzání, 

promáčení – vysušení) umožňují po-

stupné zlepšení struktury půdy. Provoz 

mechanizačních prostředků však tento 

vliv hluboce převyšuje a může vyvolat až 

trvalé snížení výnosů.

V půdním profi lu obecně platí, že pevné 

látky, voda a vzduch jsou v poměru 

přibližně 50 : 23 : 23, přičemž obsah 

organické hmoty je 4 %. Pro zajištění 

základní stability půdy platí pro or-

ganickou hmotu prahová hodnota 2 %. 

Významnou úlohu hraje půdní ekosys-

tém složený z mikro i makroorganismů. 

Vedle zhoršeného využití živin obsa-

žených v půdě dochází na zhutněných 

půdách ke ztrátám dusíku denitrifi kací 

za anaerobních podmínek. Denitrifi kace 

snižuje obsah dusičnanů potřebných 

pro výživu rostlin. Za obzvláště nepříz-

nivých podmínek se mohou ztráty dusíku 

denitrifi kací několikanásobně zvýšit. To 

má vliv jak na efektivitu hnojení, tak i na 

životní prostředí. Vlhká půda se zhutňuje 

snadněji. K velké zátěži půd dochází 

zejména při sklizní výkonnými sklízecími 

mlátičkami a odvozu materiálu 

z pole. Měřitelné zhutnění dosahuje až 

do hloubky 60 cm. Všechny tyto sku-

tečnosti je nutno brát v úvahu při volbě 

jednotlivých technologických zásahů 

a jejich načasování. 

VÝŽIVA A HNOJENÍ
Dynamika příjmu jednotlivých živin 

se u ozimé řepky velmi liší (viz grafy). 

Zatímco příjem fosforu, vápníku, hořčíku 

a síry je pozvolnější, dynamika příjmu 

dusíku a draslíku je zejména v jarním 

období regenerace a v období dlouživého 

růstu porostu velmi vysoká. Klíčovým 

momentem je zásobení porostu dusíkem 

v prvních fázích jara po přezimování, kdy 

je nutné vytvořit podmínky pro optimální 

start porostů do vegetace a vyváženou 

výživou zajistit maximální zhodnocení 

všech vynaložených nákladů. 

Předseťové hnojení
Základním předpokladem dobrého 

příjmu živin plodinou je upravení půdní 

reakce na optimální hodnotu (pH 6–7), 

řepka reaguje na nízké pH poklesem 

výnosu. Cílem předseťového hnojení je 

udržet půdní zásobu na dobré úrovni 

a zajistit tak vhodné podmínky pro růst. 

Při stanovení dávky fosforu, draslíku 

a hořčíku se vychází z výsledků AZP, 

pěstované předplodiny, očekávaného 

výnosu a statkového hnojení. Na základě 

stanoveného normativu jednotlivých 

živin se aplikují vícesložková hnojiva, ob-

sahující potřebné živiny nebo jednoslož-

ková hnojiva a jejich kombinace.

Hnojení statkovými hnojivy
Nepostradatelné místo ve výživě řepky 

má hnojení statkovými hnojivy. Jejich za-

pravením se zvyšuje sorpční schopnost 

a zlepšují se fyzikální, chemické 

i biologické vlastnosti stanoviště. Hnůj je 

třeba aplikovat alespoň 3–4 týdny před 

setím a urychleně zaorat kvůli obno-

vení kapilarity půdy. Vhodné je rovněž 

použití kejdy. Její dávka by však neměla 

být vyšší než 30 t/ha i kvůli přerůstání 

SEBEVÝKONNĚJŠÍ STROJ NENÍ SCHOPEN NAPRAVIT NEDOSTATKY ZPŮSOBENÉ ZHORŠENOU STRUKTUROU PŮDY A PŘIPRAVIT 
PODMÍNKY PRO DOBRÝ START POROSTU. OPTIMÁLNÍ STAV STRUKTURY PŮDY DOKÁŽE OMEZIT ROZVOJ CHOROB PŘEŽÍVAJÍCÍCH 
NA ROSTLINNÝCH ZBYTCÍCH, REGULOVAT ŠKŮDCE A PODPOŘIT ROZKLAD ZAPRAVENÉ ORGANICKÉ HMOTY. PŮDA SE ŠPATNOU 
STRUKTUROU A PŮDA PŘÍLIŠ NAKYPŘENÁ MÁ HORŠÍ VODNÍ REŽIM, SNADNĚJI DEGRADUJE A VEDE KE ŠPATNÉMU ROZVOJI 
KOŘENOVÉ SOUSTAVY SPOLEČNĚ S JEJÍM OHROŽENÍM PATOGENY.

Foto: archiv společnosti



23

ZPRAVODAJ

5 > 2016

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

porostů a snižování zimovzdornosti. Pro 

pozvolné uvolňování dusíku je vhodné 

použití stabilizátoru dusíku pro statková 

hnojiva PIADIN® v dávce 5–8 l/ha. Díky 

pozvolnému uvolňování dusíku porost 

nepřerůstá a snižuje se riziko ztrát 

dusíku. I na jarní hnojení kejdou řepka 

velmi dobře reaguje, v případě vysokých 

dávek (30–50 t/ha) doporučujeme 

v závislosti na termínu a půdních pod-

mínkách společnou aplikaci kejdy 

s inhibitorem nitrifi kace (PIADIN®) 

v dávce 3–5 l PIADIN®/ha. Vzhledem ke 

klesajícím stavům hospodářských zvířat 

se však možnosti použití statkových hno-

jiv stále více omezují. Význam hnojení 

minerálními hnojivy proto roste a jejich 

prostřednictvím se uspokojuje stále větší 

podíl potřebných živin. 

Hnojení dusíkem
Při aplikaci minerálního dusíku je potře-

ba vzít v úvahu nejen jeho zásobu v půdě, 

ale i to, že jeho využitelnost v hnojivech 

je v rozmezí 40–70 %. Většina přímo 

nevyužitého dusíku zůstává v půdě a je 

zabudována do organické hmoty, která 

časem mineralizuje a tím zpřístupní část 

dusíku rostlinám později. Přesto ztráty 

vyplavením, denitrifi kací a volatilizací 

mohou být velmi významné. 

Rostliny přijímají většinu dusíku ve třech 

formách: NO3- , NH4+ , HN2. 

Nejvýznamnější z nich je forma 

nitrátová: NO3-, která tvoří 70–95 % 

z celkového příjmu dusíku rostlinou. 

Hlavním důvodem její nejvyšší přija-

telnosti pro rostliny je její dostupnost 

v půdním roztoku. Nitrátový iont není 

vázán na sorpční komplex ani 

v krystalické mřížce minerálů. Sám 

o sobě neuniká do vzduchu a není vázán 

půdními mikroorganismy. Ty preferují 

iont amonia. Při použití hnojiv obsahují-

cích dusík v nitrátové formě dochází 

k nejmenším ztrátám ve srovnání 

s jinými formami dusíku. Existuje však 

nebezpečí vyplavení vysokými srážkami 

zejména na lehkých půdách. Korekce 

na využitelnost může být tudíž nejmenší 

zejména při aplikaci dělených dávek. Při  

jarních aplikacích nitrátového dusíku

v ledkové formě za běžných teplot se 

ztráty dusíku pohybují v rozmezí 1–2 %. 

Nitrátový iont je lépe přijímán v kyselejším 

prostředí. Při pH kolem 6,8 se rychlost 

příjmu nitrátové a amonné formy dusíku 

vyrovnává a amonný iont začíná působit 

inhibičně na příjem nitrátové formy. Nitrát 

začíná být rostlinou přijímán za teplot 5 °C 

a vyšších. Je veden do vyvinutých listů 

a po redukci na NH4+ je převeden do 

rostoucích mladých tkání. Přebytečné 

množství nitrátů je rostlina schopna 

„uskladnit“ zpravidla ve vakuolách buněk. 

Nitrátovou formu je vhodné použít k 

regeneraci slabších porostů a v případě 

pozdního nástupu jara, respektive všude 

tam, kde potřebujeme rychle „nastartovat“ 

porosty. Pro asimilaci nitrátů je důležitá 

přítomnost molybdenu a manganu. 

Forma amonná: NH4+ je absorbována 

půdními koloidy a částečně i minerály. 

Mikroorganismy v půdě ji využívají 

rychleji, protože energetické nároky na 

její zabudování do bílkovin jsou nižší 

a na biologicky velmi aktivních půdách 

může docházet k imobilizaci dusíku 

z minerálních hnojiv ve značném 

rozsahu. Běžně se ztráty dusíku ve 

formě emisí NH3 pohybují do 2,5 %. Na 

zásaditých půdách, s nízkým obsahem 

humusu, však může docházet k mnohem 

vyšším ztrátám, které rostou se zvyšující 

se teplotou. To platí i pro NH4+, který je 

obsažen v koncentrovaných fosforečných 

hnojivech. NH4+ je přijímán při teplotách 

od 2 °C a stimuluje regeneraci ko-

řenového systému. Stejně jako pro mik-

roorganismy je příjem amonné formy 

energeticky výhodný pro rostliny. Jeho 

zpracování však musí být okamžité a vy-

žaduje přítomnost dostatečného množ-

ství energie (uhlovodíků). Rostlina není 

schopna tuto formu dusíku akumulovat, 

protože vyšší koncentrace mohou půso-

bit toxicky a blokovat fotosyntézu. Velmi 

dobře využívají amonnou formu plodiny 

s vysokým obsahem sacharidů. NH4+ 

rovněž vytváří podmínky pro přesun 

asimilátů do kořenů a stonků. Pro slabé 

a špatně přezimované porosty není 

amonná forma optimální. Tato forma se 

v rostlině přemísťuje přímo do mladých 

tkání a zpomaluje stárnutí vyvinutých 

i zastíněných listů.  Organická for-

ma: NH2 je v půdě dobře pohyblivá. 

K největším ztrátám dusíku dochází 

při aplikaci na povrch půdy. Ty mohou 

dosáhnout 20 % a za zvláště nepříznivých 

podmínek na alkalických půdách až 40 %. 

Předpokladem snížení ztrát je hnojení 

na vlhkou půdu, což umožní rozpuštění 

hnojiva a přemístění močoviny do půdního 

profi lu. Důležitá je i schopnost půdy 

poutat amonnou formu dusíku, která se 

vytváří při hydrolýze močoviny. Ke zvýšení 

emisních ztrát přispívá vyšší teplota. 

Rostliny jsou schopny přijímat močovinu 

v omezeném množství listy i kořeny a ure-

ázou ji přeměnit na amoniak. V případě 

použití na list stimuluje močovina tvorbu 

cytokininů. Většina dusíku z močoviny se 

však do rostlin dostává až po hydrolýze na 

amonný iont a další přeměně na NO3 - 

v půdě. Při vyšších dávkách močoviny (více 

než 100 kg N/ha) může docházet k růstové 

depresi právě vzhledem ke zvýšení obsahu 

NH4+ v půdě po její hydrolýze. 

Hnojení sírou
V posledních letech se stále častěji 

setkáváme s nedostatkem síry jak 

v rostlinách, tak i v půdě. V rámci 

prováděných půdních analýz jsme zazna-

menávali obsah síry nejčastěji v rozmezí 

3–10 mg S/kg. Pouze na lokalitách, 

kde bylo na podzim hnojeno sírou 

(síran amonný, Ensin) bývá obsah síry na 

jaře dostatečný. Vzhledem k tomu, 

že se síra v půdě chová podobně jako 

dusík, je třeba ji řešit každoročně dle 

požadavků jednotlivých plodin. Řepka 

patří k plodinám náročnějším na síru – 

na 1 t výnosu + odpovídající biomasy 

potřebuje cca 20 kg S/ha.

DIAGNOSTIKA VÝŽIVOVÉHO 
STAVU
Doporučené diagnostické zásahy pro 
optimalizaci výživy
• PODZIM  

1. odběr vzorku půdy (Nmin) – BBCH 

15–17

2. odběr vzorků rostlin pro kontrolu 

výživného stavu (ARR) – BBCH 17–19

• JARO

3. odběr vzorků půdy (Nmin)

4. odběr vzorků rostlin pro kontrolu 

výživného stavu (ARR) – BBCH 30–31

5. odběr vzorků rostlin pro kontrolu 

výživného stavu (ARR) – BBCH 55–59

• Orientační hodnocení (jaro) obsahu 

Nmin v půdě ve vrstvě 0–30 cm.

Kritéria hodnocení obsahu 
vodorozpustné síry 
(Richter a kol. 2004)

Obsah mg Svod /kg 
zeminy  

Doporučená 
dávka S kg/ha 

nízký < 20 50 

vyhovující 21–30 35

střední 31–40 25

vysoký > 40 -

Distribuce dusíku hnojiv 
po hnojení 

Zdroj: Vaněk a kol., 2007, Machet et kol. 

1987

Využito rostlinami 

(nadzemní hmota) 
40–60 % 

Vázáno v půdě 20–50 %

Minerální dusík 5–20 % 

Denitrifi  kace a volatilizace 2–30 %

Ztráty vyplavením 2–10 %

Rychlost působení dusíkatých 
hnojiv 

 

LV 

LAV/LAD

LAS

DASA, DASAMAG, Magnisul

NPK

SA

Mo

LEHKÁ PŮDA      
dobrá struktura dobrá struktura

TĚŽKÁ PŮDA
špatná struktura špatná struktura
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Hnojiva s přidanou hodnotou
Současné statistiky ukazují výrazně 

nevyrovnanou bilanci aplikovaných 

živin v zemědělství nejen u základních 

makroprvků N, P, K, Ca, Mg, S. Podobný 

stav zjišťujeme i u řady mikroprvků, 

jejichž defi cit je procenticky srovna-

telný a často i překonává nedostatek 

makroprvků. Nová hnojiva jsou proto 

vytvářena tak, aby splňovala potřeby 

vyvolané novými poznatky o výživě 

rostlin a pomáhala řešit další problémy, 

které se mohou vyskytnout v průběhu 

vegetace pěstovaných plodin. Jednou 

z důležitých vlastností nově vyvíjených 

listových hnojiv je schopnost podpořit 

zdravotní stav ošetřených porostů, 

a to jak nadzemní, tak i kořenové 

části rostlin. V tomto směru potvrdila 

svoji účinnost novinka společnosti Lovo-

chemie, a.s. uvedená na trh v letošním 

roce – LOVOHUMINE NP+Zn. Osvědčilo 

se u celé řady plodin, jejichž společným 

znakem je zvýšená potřeba zinku 

v jednotlivých vývojových fázích rostlin. 

U polních plodin, které často trpí nepříz-

nivými půdními podmínkami (např. těžké 

jílovité nebo utužené půdy), docházelo 

při aplikaci LOVOHUMINE NP+Zn ke 

zlepšení vývoje kořenového systému 

a současně ke zlepšení zdravotního 

stavu, což se projevilo pozitivně na 

jeho funkci. Zárukou dobrého účinku 

přípravku jsou huminové látky obsažené 

ve vodorozpustné formě, které kromě 

rychlosti příjmu živin pozitivně ovlivňu-

jí rovněž jejich využití rostlinou. Tyto 

látky zvyšují účinnost fotosyntézy při 

nižší intenzitě světla a napomáhají tak 

vyrovnané energetické bilanci rostlin. 

Následkem toho je stimulována tvorba 

nových kořenů a zejména kořenového 

vlášení, což vede k lepšímu příjmu živin 

z půdy. Ve výsledku dochází k intenzivní-

mu růstu stébel a stonků a tím i k ná-

růstu sušiny. Zinek obsažený v hnojivu je 

aktivátorem řady enzymatických reakcí. 

Je nezbytný při syntéze bílkovin a výraz-

ně ovlivňuje metabolismus glycidů. Jeho 

nedostatek vede od omezení dlouživého 

růstu po deformace vegetačního vrcholu 

ve formě kadeřavosti. Složení hnojiva, 

zejména obsažená kombinace fosforu 

a zinku, napomáhá zvyšování odolnosti 

rostlin tím, že rostlina snáze překonává 

období jarních mrazíků a přísušků. Při 

použití podle požadavků na hnojení 

rostlin je hnojivo beze zbytku spotře-

bováno a nedochází k zasolování půdy. 

U vytrvalých kultur lze provádět hnojení 

i po sklizni. U polních plodin je dopo-

ručená dávka 5 l/ha. V případě potřeby 

opakované korekce výživného a podpory 

zdravotního stavu je vhodné dodržet 

14 denní odstup jednotlivých ošetření. 

Novinkou, uvedenou na trh v loňském 

roce, byl LOVOHUMINE N. Navázal na 

dobré zkušenosti získané při výrobě 

a aplikacích BOROSANU Humine, který 

byl průkopníkem humátové řady lis-

tových hnojiv v Lovochemie, a.s. 

Vyvážený obsah makroživin NPK je 

doplněn celým spektrem mikroživin 

potřebných pro průběh asimilace 

a efektivní využití dusíku rostlinami. Jak 

naznačuje název, obsahuje i LOVOHU-

MINE N huminové látky, které výrazně 

zvyšují účinnost aplikovaných živin. Je 

známo, že huminové látky zvyšují pro-

pustnost rostlinných membrán, což se 

projeví zlepšeným transportem živin 

v rostlinách. Současně spolu s mik-

roprvky i huminové látky katalyzují 

metabolické a chemické procesy 

v rostlinách. Praktickým důsledkem 

je zvyšování obsahu cukru v pletivech 

a produktech. Důležitá je schopnost 

ovlivňování funkce kořenů a příjmu 

živin z půdy. To se projevuje zlepšeným 

zakořeňováním rostliny, které vede 

k vyšší odolnosti vůči suchu a lepšímu 

přezimování při aplikaci v podzimním 

období. Lepší kořenová soustava vede 

k vyšší tvorbě cytokininů, které pozitivně 

ovlivňují rovněž odolnost rostlin. Vzhle-

dem k neutrálnímu až zásaditému pH 

hnojiva dochází při jeho aplikaci 

k podpůrnému fytosanitárnímu účinku 

proti řadě chorob vyskytujících se na 

listech ošetřených plodin a přítomnost 

mikroprvků (B, Zn, Mn, Mo) zvyšuje 

účinek fungicidních aplikací. Obsah 

12 % dusíku napovídá, že hnojivo je 

vhodnější do počátečních a intenzivních 

fází růstu, případně k ošetření porostů 

oslabených, pozdě setých nebo pomalu 

se vyvíjejících. Tomu odpovídá i zvolená 

amidická forma dusíku, která je vzhle-

dem k rychlosti příjmu nejvhodnější. 

Poměr dalších makroživin, 4 % P2O5 

a 6 % K2O byl zvolen tak, aby vyhovoval 

výživným potřebám plodin v těchto 

vegetačních obdobích. Vzhledem ke 

svému komplexnímu působení se stal 

LOVOHUMINE N oblíbeným přípravkem 

v intenzivně vedených porostech obilovin 

a dalších polních a zahradnických kultur. 

Značná část porostů trpí podle našich 

poznatků z mnoha anorganických 

rozborů rostlin nedostatkem draslíku 

a vápníku. Oba prvky jsou důležité nejen 

pro správnou tvorbu biomasy kulturních 

porostů, ale současně hrají významnou 

roli v odolnosti rostlin jak proti poléhání, 

tak proti škodlivým činitelům jako jsou 

škůdci a chorobami. Nedostatek dras-

líku a vápníku totiž oslabuje rostlinná 

pletiva, která patogen snáze napadne. 

Příčinou nedostatku draslíku a hořčíku 

je jejich omezená aplikace do půdy. 

Aplikace draslíku a pravidelné vápnění 

při podzimním zpracování půdy by 

měla patřit mezi základní výživářská 

a půdu zlepšující opatření. Rychlým 

a efektivním řešením aktuálního nedo-

statku obou těchto prvků je i mimoko-

řenová výživa. Aplikace hnojiva SK sol 

odstraňuje nedostatek draslíku díky jeho 

vysokému obsahu (26 % K2O) a síry 

(17 %). Kromě toho, že síra proniká 

v síranové formě do listů, významná část 

síry se mění na koloidní a potlačuje ší-

ření houbových chorob a roztočů. Rovněž 

zde podporuje fungistatický účinek vyšší 

pH hnojiva (7,5–9,5). Přípravek je vhodný 

nejen pro obiloviny, ale i pro široké 

spektrum plodin náročných na draslík 

a síru, u kterých může potenciálně 

nastat silnější výskyt houbových chorob 

a roztočů. Jedná se zejména o kukuřici, 

zeleninu, ovocné výsadby a skleníky. 

Aplikaci SK sol je možné opakovat 

v intervalu 14 dnů. Aktuální nedostatek 

vápníku spojený s nedostatkem dusíku 

lze efektivně řešit inovovaným hnojivem 

Lovo CaN T – 13 % N, 13 % Ca. Oba 

prvky jsou přítomny ve velmi přijatelné 

formě, která snadno proniká do pletiv. 

Jeho hlavní předností je schopnost 

rychlého řešení defi citu dusíku 

a vápníku, podpora slabých, pozdě 

setých a z různých příčin zaostávajících 

porostů ozimů i jařin. Působením Lovo 

CaN T je aktivizován metabolismus 

a příjem živin v kritických fázích vývoje. 

Rychle dostupný vápník pomáhá do 

jisté míry nahradit nedostatek jeho 

přístupných forem v půdě. Vyvážená 

kombinace nitrátového a močovinového 

dusíku umožňuje využít jak schopnosti 

rostliny uskladnit nitráty do zásoby ve 

vakuolách a podle potřeby je uvolňovat, 

tak schopnosti amidické formy 

urychleně a pro rostlinu energeticky 

úsporně se zabudovat do bílkovinných 

struktur buněk. Významnou výhodou 

Lovo CaN T je minimální fytotoxicita. 

Aplikace na list je proto velmi účinná 

v obdobích, kdy dusík není přítomen 

v půdním roztoku ať již z důvodu sucha, 

jeho proplavení do spodních vrstev půdy, 

případně pokud není kořenová soustava 

rostlin dostatečně vyvinutá nebo dokon-

ce poškozená různými vlivy (škůdci, 

utužení půdy…). Výhodou Lovo Can T je, 

že zvýšením obsahu dusíku nedošlo 

ke snížení obsahu vápníku. Vápník 

je v rostlinách méně pohyblivý 

a tím je jeho reutilizace omezena. Pokud 

v půdě není dostatek vápníku je vhodné 

postřik nejméně jednou opakovat, aby 

byla rostoucí pletiva dobře zásobena zej-

ména v obdobích, kdy rostlina intenzivně 

roste. V tomto období dochází při velkém 

nedostatku k viditelnému lámání stonku 

a odumírání vegetačních vrcholů. První 

příznaky jsou však viditelné na ko-

řenech. Dochází k celkovým poruchám 

ve výživě, které jsou způsobeny snahou 

Orientační hodnocení (jaro) obsahu Nmin v půdě ve vrstvě 0–30 cm

– vhodné zohlednit také poměr forem dusíku N-NO3
– /N-NH4

+

 Obsah Nmin Nmin (mg/kg) obsah N v kg/ha 
(mg/kg × 4,5) 

doporučená regenerační dávka 
N kg/ha

velmi nízký < 5 < 22 100

nízký 5–15 22,5–67,5 80–100

střední 16–30 68–135 50–80

dobrý 31–45 136–202,5 30–50

vysoký > 45 > 203 vynechat (použít listová hnojiva)

Optimální koncentrace prvků v řepce olejce v jednotlivých fázích 
vývoje (Richter a kol. 2004)

Fáze růstu

Biomasa 
nadzemní 

sušiny 
(t/ha)

% prvku v sušině nadzemní hmoty mg/kg mg/kg
(průměr)

N P K Ca Mg S B Zn B Zn

Podzim (6 listů) 1 4,2 0,39 3,8 2,0 0,20 0,45 25-50 25–70 37,5 47,5

Jarní regenerace 2,5 4,8 0,48 2,9 1,6 0,18 0,50 25-50 25–70 37,5 47,5

Butonizace 5,5 4,9 0,50 3,6 1,9 0,18 0,60 25-50 25–70 37,5 47,5

Kvetení 10 4,2 0,46 3,0 1,6 0,15 0,50 25-50 25–70 37,5 47,5

Nasazení šešulí 18 2,0 0,34 2,1 1,5 0,11 0,45 15 20-40 15 30

Semena - sklizeň 3 3,3 0,60 0,8 0,5 0,25 0,26 7–Nov 40-60 9 50

1 2 3 4 5

podzim | jaro
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INZERCE

Kdo nezaseje, 
nesklidí.

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

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

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

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

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

rostliny nahradit chybějící vápník jinými 

kationty (K, Na, Al), což vede ke snížení 

pevnosti a stability buněčných stěn, ke 

změně velikosti pórů mezi buňkami 

a změně propustnosti membrán, snížení 

odolnosti proti stresovým vlivům. Ná-

sleduje snížení výnosu, kvality produkce 

a její skladovatelnosti. Lovo CaN T 

velmi dobře účinkuje při regeneračním 

a kvalitativním hnojení obilnin, hlavně 

potravinářské pšenice, kde kromě výnosu 

zlepšuje i pekařské parametry, jako je 

obsah N – látek a objemovou hmotnost. 

Vhodné použití je též při aplikacích na 

podzim u pozdně setých či nevyrovnaných 

porostů v důsledku nedostatku srážek 

a teplotního stresu. Specifi cké použití 

je k mimokořenové výživě zahradních 

plodin. U jabloní se osvědčil postřik proti 

hořké pihovitosti. Dobrý účinek hnojiva 

byl zaznamenán u paprik a rajčat proti 

vrcholové hnilobě plodů. Vzhledem ke 

svému neutrálnímu pH může mít hnojivo 

fungistatický účinek. 

Dalším z mikroprvků, které pozitivně 

ovlivňují zdravotní stav rostlin je měď. 

Její účinnost proti chorobám je známa 

již od roku 1886, kdy byl popsán účinek 

bordóské jíchy proti peronospoře. I dnes 

se používá řada měďnatých přípravků. 

Pozitivní účinek na zdravotní stav 

a rovněž na výnos pozorujeme v našich 

pokusech řadu let při aplikaci mimoko-

řenové výživy obsahující měď. Jedná se 

zejména o přípravky MIKROKOMPLEX 

Cu-Mn-Zn a Kuprosol, které se 

v mnoha oblastech staly trvalou součástí 

technologií pěstování obilovin. Podzimní 

aplikace MIKROKOMPLEXu Cu-Mn-Zn

v dávce 2l/ha pomáhá odstranit nedosta-

tek mědi, manganu a zinku a má pozi-

tivní vliv na rozvoj kořenového systému 

a odolnost proti chorobám, fyziolo-

gickému stresu a tím na přezimování 

porostů. Jarní postřik KUPROSOL 2 l/ha 

s doplňkem močoviny napomáhá rychlé 

regeneraci porostů a odstranění defi citu 

mědi, kterým trpí podle našich rozborů 

značná část porostů obilovin. Po doplně-

ní výživy hořčíkem dochází k nárůstu 

výnosu obilovin o 10 %. Velmi dobrou 

odezvu mají kromě obilovin i zeleniny, 

řepa, brambory, vojtěška. Při aplikacích 

na zahradní plodiny je vhodné dodržet 

0,5% koncentraci. 

OBECNÉ ZÁSADY FOLIÁRNÍ
VÝŽIVY
• Aplikujte za vyšší relativní vlhkosti 

a nižší intenzity slunečního záření 

(ráno, večer, zataženo) za optimálních 

podmínek pro růst rostlin. Minimální 

teplota by neměla ani následující den 

po aplikaci klesnout pod 5 °C.

• Večerní aplikace hnojiv s vysokým ob-

sahem čpavkové a amidické formy dusíku 

mohou vést k nekrózám listové plochy.

• Neaplikujte, pokud je porost silně stre-

sovaný škůdci, chorobami, za velkého 

vedra nebo silného sucha.

• Pro korekci obsahu dané živiny použij-

te hnojiva se zvýšeným obsahem dané 

živiny.

• Použijte mimokořenovou výživu při 

zhoršených podmínkách příjmu živin 

kořeny, nejlépe v předstihu, před 

nástupem stresového faktoru.

• Opakujte ošetření při delším nepříz-

nivém období nebo nedostatku živin 

v půdě.

• Zvolte kvalitní mechanizaci včetně 

postřikových trysek. Výběr trysek 

podřiďte v případě tank-mixu s pesti-

cidy použitému přípravku na ochranu 

rostlin.

Mísitelnost
• Provádějte zkoušku mísitelnosti při 

používání směsí přípravků v menší 

nádobě a to i s ohledem na kvalitu 

a zejména tvrdost vody.

• V případě vysoké tvrdosti vody při pou-

žití fosforečných hnojiv doporučujeme 

použít přípravek LOVOSTABIL.

• Tank-mix připravujte bezprostředně 

před použitím. Připravený roztok spo-

třebujte téhož dne.

• Termín aplikace určete s ohledem na 

všechny aplikované látky.

Příprava tank-mixů
Při přípravě tank-mixů postupujte 

v tomto pořadí:

  1. V případě tvrdé vody použít 

LOVOSTABIL

  2. Ve vodě rozpustné sáčky

  3. Ve vodě rozpustné granuláty

  4. Dispergovatelné granuláty

  5. Smáčitelné prášky

  6. Suspenzní koncentráty na vodní bázi

  7. Koncentráty pro ředění vodou

  8. Suspenzní emulze a koncentráty na 

olejové bázi

  9. Emulzní koncentráty

10. Adjuvanty, smáčedla a oleje

11. Rozpustná hnojiva

12. Zpomalovače úletu postřikových 

kapalin

Používání hnojiv s inhibitory nitrifi kace 

Tato hnojiva lze obecně používat pro 

veškeré zemědělské i zahradní kultury. 

Nejvýhodnější je použití na lehkých 

písčitých půdách, kde je potřeba inhibice 

čpavkového dusíku nejvíce opod-

statněná. Použití inhibitorů nitrifi kace 

maximálně omezí vyplavení dusíku 

prostřednictvím jeho nitrátové formy. Vý-

znamným pomocníkem jsou tato hnojiva 

v místech, kde bývá problém s aplikací 

hnojiv v čase (mokré pozemky, poddi-

menzovaná aplikační technika atd.), tam 

umožňují spojit dávky regeneračního 

a kvalitativního hnojení nebo naopak se 

velmi dobře uplatní v sušších oblastech 

spojením produkční a kvalitativní dávky 

hnojení. Výsledky však ukazují vhodnost 

použití i do jiných půd, protože rostliny 

dokáží rovnoměrně zásobovat dusíkem 

po celou vegetační dobu.

V systému hnojení stabilizovanými hnojivy 

s inhibitory nitrifi kace je nezbytné mít na 

paměti základní principy jejich používání:

• Pravidlo jedné dávky (kromě potravi-

nářské pšenice a při dávce vyšší než 

160 kg N/ha).

• Používat pouze tam, kde celková dávka 

N pro plodinu je vyšší než 80 kg N/ha.

• Používat tam, kde potřebujeme jedno-

rázovou dávku N vyšší než 60 kg N/ha.

• Možnost snížení dávky dusíku (až 

o 15 %) při zachování stejné účinnosti.

Hnojiva s inhibitory nitrifi kace
• ENSIN® (DASA 26/13 s přídavkem 

inhibitorů nitrifi kace). Významným 

pomocníkem je v místech, kde bývá 

problém s aplikací hnojiv v čase (mokré 

pozemky, poddimenzovaná aplikační 

technika atd.), kde umožňuje spojit 

dávky regeneračního a kvalitativního 

hnojení nebo naopak se velmi dobře 

uplatní v sušších oblastech spojením 

produkční a kvalitativní dávky hnojení. 

Vzhledem k obsahu části dusíku 

v nitrátové formě lze již při dávkách 

400-500 kg hnojiva zajistit včasné 

a dostatečné nastartování porostů 

cca ve stejné intenzitě jaké známe 

u nejpoužívanějšího hnojiva LAV/LAD

v používané dávce 220-280 kg/ha.

• ALZON®46 (granulovaná močovina 

s inhibitory nitrifi kace). Typické hnojivo 

předurčené především k jednorázové 

aplikaci (aplikaci ve vysokých dávkách 

N), respektive své uplatnění najde všu-

de tam, kde je třeba dlouhodobějšího 

účinku dusíku např. pozdní podzimní 

přihnojení 

• PIADIN® (směs kapalných inhibitorů 

nitrifi kace). Lze používat se všemi 

statkovými, organickými i minerální-

mi hnojivy, která obsahují vysoký 

podíl amonného dusíku nebo v nichž 

dochází k rychlé mineralizaci dusíku 

(zejména kejda a močůvka, organické 

zbytky z výroben bioplynu, případně 

suchý kuřecí trus, nebo DAM, SAM 

apod.).

VÝZNAM A PŘÍNOS HNOJIV 
S INHIBITORY NITRIFIKACE
Ekonomický
• Vyšší využití dusíku

• Navýšení výnosů a kvality sklizně

• Nižší náklady – možnost slučování 

dávek do jedné aplikace

• Vyšší časová fl exibilita – termín není 

závislý na růstové fázi 

Environmentální
• Snížení emisí oxidů dusíku do ovzduší

• Snížení ztrát dusíku do podzemních 

vod vyplavením nitrátů

• Snížení dávek dusíku při zachování 

výnosů

• Snížení obsahu nitrátu v půdě po 

sklizni

• Snížení degradace půdního fondu

• Možnost použití ve zranitelných ob-

lastech (ZOD).

Radek Košál & kol.

Graf 1: Dynamika odběru hlavních živin u ozimé řepky (Cramer 1990)

Graf 2: Dynamika odběru mikroelementů u ozimé řepky (Cramer 1990)
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Z P R A V O D A J

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
LETOS JSME SKUTEČNĚ DO PODZIMU SPADLI Z LÉTA ROVNÝMA NOHAMA. ZATÍMCO JEDEN DEN NA KONCI ZÁŘÍ JSME CHODILI 
V TRIČKU S KRÁTKÝMI RUKÁVY A POCHVALOVALI SI KRÁSNÉ ZÁŘÍ, HNED DALŠÍ DEN JSME SE PROBUDILI DO TYPICKÉHO 
PODZIMNÍHO DEŠTIVÉHO A PRO MNOHÉ DEPRESIVNÍHO POČASÍ. NAVÍC TEPLOTA KLESLA V PRŮMĚRU O 15, ALE LECKDE 
I O 20 STUPŇŮ, COŽ SE V MNOHA PŘÍPADECH PROJEVILO RÝMOU A KAŠLEM. A STEJNÉ POČASÍ NÁS PROVÁZÍ I NYNÍ 
V POLOVINĚ ŘÍJNA A NA HORÁCH DOKONCE NAPADLO 20 CM SNĚHU. OSTATNĚ MYSLÍM, ŽE MI DÁTE ZA PRAVDU, ŽE RÁNA 
JSOU JIŽ DOSTI SYROVÁ A VE VZDUCHU UŽ JE CÍTIT ZIMNÍ CHLAD.

Nicméně, není třeba podléhat 

chmurám. Za prvé meteorologové 

slibuji na druhou polovinu října 

alespoň částečné oteplení a sluníčko 

a za druhé máte před sebou nové vydání 

přílohy Agrobase, které, jak doufám, 

vám opět přináší zajímavé články,

rady a postřehy. A o čem jiném bychom 

měli na podzim psát než o tom, co je 

typické pro toto roční období, tedy 

vinobraní, dožínky, ochutnávky 

regionálních produktů a nebo ovoce. 

I když otevřeně přiznávám, že třešně, 

kterým věnujeme v tomto čísle čtvr-

tinu přílohy, nejsou zrovna typickým 

podzimním ovocem. Ale i přesto je 

určitě zajímavé si přečíst mimo jiné  

i o vyšlechtění původní české odrůdy 

třešně. A na naši obhajobu podotýkám, 

že Karešovi kromě třešní pěstují také 

jablka, hrušky či švestky, takže jsme 

vztah k podzimu dodrželi nakonec 

i v této reportáži.

A nemůže chybět ani reportáž z vino-

braní či populárního Regionfestu, tedy 

přehlídky regionálních potravin, která 

se letos již popáté konala v Praze na ná-

městí Jiřího z Poděbrad a která se těší 

čím dál větší oblibě mezi spotřebiteli, ale 

i mezi výrobci regionálních produktů 

v jednotlivých krajích.

Takže co zbývá při tomto sychravém, 

studeném počasí? Zachumlat se do 

měkké deky, sednout si do tepla, uvařit 

si třeba třešňový čaj, svařit třešňový 

džus nebo pro silnější povahy obohatit 

černý čaj dobrou třešňovicí, a začít číst 

Agrobasi.

Příjemné počtení a snad ještě nějaké 

prosluněné dny

Dana VečeřováFoto: shutterstock.com
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ODKAZ PRADĚDEČKA, KTERÝ 
VYŠLECHTIL KAREŠOVU TŘEŠEŇ
CELKEM 48 HEKTARŮ OVOCNÝCH SADŮ, Z TOHO 10 HA TŘEŠNÍ, 6 HA MERUNĚK, 6 HA ŠVESTEK, 6 HA HRUŠEK A 20 HEKTARŮ 
JABLEK A TŘI HEKTARY LUK – TO JE PONĚKUD NETRADIČNÍ FARMA PETRA KAREŠE V OSTROMĚŘI. NETRADIČNÍ Z MNOHA DŮVODŮ.

Jednak jde o jednu z nemnohých 

farem, která stojí jen a pouze na 

ovocnářské produkci. Také ale o podnik, 

který nejen že prodává vypěstované ovo-

ce v drtivé většině napřímo zákazníkům, 

a není tak závislý na cenový diktát 

odběratelů, ale který také vytváří 

k ovocnářské surovině přidanou hodnotu 

v podobě z něj vyráběných ovocných 

moštů. To sice není tak výjimečné, ale 

k moštům se již v příští sezóně přidá 

další spektrum produktů sušeného 

ovoce a zákazníci farmy se tak dočkají 

například tradičního českého produktu 

– křížal. Plánovaná sušárna by měla mít 

kapacitu zpracování až 700 kilogramů 

ovoce denně, takže nejen křížal bude 

alespoň v regionu dost. Pravda, křížaly 

se na našem trhu občas vyskytují, zdale-

ka ne vždy jde ale o výrobek z tuzemské-

ho ovoce.

Právě v Ostroměři je přitom tradice 

jeho pěstování velmi dlouhá a je již také 

ofi ciálně zapsána do historie ovocnářství 

u nás, a to právě rodem Karešů. Pradě-

deček současného majitele farmy Petra 

Kareše totiž vyšlechtil Karešovu třešeň, 

která je považována za původní českou 

odrůdu z počátku minulého století. Jde 

o tmavou srdcovku, která je nenáročná 

na agrotechniku a která je velmi odolná 

vůči mrazům, včetně odolnosti květů 

vůči jarním mrazíkům. Karešova třešeň 

patří podle ovocnářů k nejplodnějším 

raným odrůdám současného sortimentu.

Současný majitel farmy jde přitom 

i v současné době ve stopách svých 

předků – podílí se například společně 

s Výzkumným a šlechtitelským ústavem 

ovocnářským v Holovousech na několika 

projektech, například zkoumání vlivu 

sucha na peckoviny nebo optimaliza-

ci podnoží na švestky, snižující riziko 

nemoci šarka, s VÚKOZ Průhonice 

(Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví) zase 

na snižování rizik nemocí napadající 

kořenový systém stromů. Tak by měl 

zřejmě vypadat aplikovaný výzkum 

v praxi, stejně jako budování nezávislé 

pozice vůči maloobchodu prostřednic-

tvím vytváření přidané hodnoty 

k primární zemědělské surovině. 

Pradědečkův odkaz tak neskončil jen 

u vyšlechtěné třešně.

Petr Havel

Farmář Petr Kareš. Foto: Nina Havlová

Karešova třešeň je vzácný odkaz přímého předka současného majitele farmy. Foto: Nina Havlová

Produkty farmy Petra Kareše. Foto: Nina Havlová
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MOJE PRÁCE NENÍ 
ŽÁDNÝ STEREOTYP
NA PRVNÍ POHLED BY SE MOHLO ZDÁT, ŽE ROLE PROVOZNÍ V OVOCNÁŘSKÉ FARMĚ NENÍ ZAS TAK NÁROČNÁ PRÁCE, ZVLÁŠTĚ, 
KDYŽ SE OVOCE NA STROMECH „VYRÁBÍ SAMO“ A OBDOBÍ SKLIZNĚ JE JEN PÁR MĚSÍCŮ DO ROKA. TO VŠAK ANI NÁHODOU 
NEPLATÍ PRO PAVLÍNU ZBRANKOVOU, PŮSOBÍCÍ NA FARMĚ PŘEDSEDY VÝCHODOČESKÉ SEKCE OVOCNÁŘSKÉ UNIE (OU) ČR 
PETRA KAREŠE. TAKÉ PROTO, ŽE TATO FARMA PRODÁVÁ 80 PROCENT SVÉ PRODUKCE PŘÍMO KONEČNÝM SPOTŘEBITELŮM 
SYSTÉMEM „ZE DVORA“, ZAMĚSTNÁVÁ AŽ 20 LIDÍ A KROMĚ TOHO VYRÁBÍ ZE SVÝCH PRODUKTŮ PŘÍRODNÍ OVOCNÉ MOŠTY, 
KTERÉ TAKÉ PRODÁVÁ.

Pavlína má přitom na starost jak 

brigádníky, tak administrativu, tak i on-

line doplňování zboží pro klienty farmy. 

„Určitě to není jednostranná práce, není 

to žádný stereotyp a nuda, není to prostě 

žádná fabrika,“ komentuje Pavlína Zbran-

ková své zaměstnání a pozici na ovocné 

farmě. Také proto by na tom nechtěla 

v současné době nic měnit. 

Asi největší starost je s brigádníky, jak to 

ostatně zná většina našich pěstitelů ovoce 

a zeleniny. Na farmě přitom pracují místní 

lidé nebo lidé za spádového okolí, 

a podnik tak nevyužívá agenturní pra-

covníky. „Občas se stane, že nepřijdou, ale 

práce nepočká a musíme si s tím nějak 

poradit,“ konstatuje provozní Zbranková. 

I když, jak říká, „na dovolenou se trochu 

času vždycky najde“, práce na farmě se 

nezastaví po celý rok, který lze charakte-

rizovat jako období „od třešní do třešní“. 

Třešně jsou totiž prvním ovocem, které se 

na farmě sklízí, sklizeň dalších druhů pak 

pokračuje až do listopadu, a v mezidobí 

probíhá výsadba nových stromů, jejich 

ořez a další práce spojené s péčí o celkem 

48 hektarů sadů nedaleko „mekky“ čes-

kého ovocnářství v Holovousech.  

Život mezi ovocem se Pavlíně Zbrankové 

logicky promítá i do nákupních 

a stravovacích návyků, včetně její devíti-

leté dcery. Té připravuje z ovoce vlastní 

domácí přesnídávky, domácí kompoty 

nebo třeba čerstvou šťávu z jablek. 

„Dovážená jablka bych si v obchodě ne-

koupila, to si raději počkám na ta naše,“ 

demonstruje Pavlína Zbranková pozitivní 

„lokální patriotismus“, který bohužel 

mnohým spotřebitelům v naší zemi stále 

ještě chybí. Možná by to proto chtělo více 

ovocnářských a obecně potravinářských 

maminek, protože na nich hodně záleží, 

zda bude nejmladší generace české 

a čerstvé potraviny pozitivně vnímat. 

Třeba tak, jako dcera šéfky provoz

u ovocnářské farmy Pavlíny Zbrankové.

Petr Havel O každodenní chod a provoz farmy se stará také Pavlína Zbranková. Foto: Nina Havlová
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Foto: Nina Havlová

TŘEŠNĚ – TRADIČNÍ ČESKÉ 
A ZDRAVÉ OVOCE
I KDYŽ MNOZÍ POVAŽUJÍ TŘEŠNĚ ZA KLASICKÉ „DOMÁCÍ“ OVOCE, JE VE SKUTEČNOSTI JEJICH CÍLENÉ PĚSTOVÁNÍ A EXISTENCE 
V NAŠÍ ZEMI DOLOŽENO „TEPRVE“ OD 12. STOLETÍ – ZA PRAVLAST TŘEŠNÍ JE POVAŽOVÁNO ÚZEMÍ MALÉ ASIE. TAK ČI TAK PATŘÍ 
TŘEŠNĚ K NEJOBLÍBENĚJŠÍM DRUHŮM OVOCE MEZI SPOTŘEBITELI, A JE JEN ŠKODA, ŽE NEVYDRŽÍ DÉLE ČERSTVÉ, TŘEBA 
JAKO JABLKA. Z HOJNĚ KONZUMOVANÝCH DRUHŮ OVOCE JSOU PŘITOM TŘEŠNĚ JEDNÍM Z PRVNÍCH PRODUKTŮ NA STARTU 
OVOCNÁŘSKÉ SEZÓNY A KDO MŮŽE, MĚL BY PROTO CELOU PRODUKČNÍ DOBU TŘEŠNÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ VYUŽÍT.

Je to nepochybně dobrá volba, třešně 

představují díky svému složení pro lidský 

organismus řadu pozitiv. Jsou totiž 

bohatým zdrojem hořčíku, železa, jódu, 

zinku, vápníku či křemíku a vitamínů 

A, P, C a E. Právě díky vysokému obsahu 

jódu mají příznivý vliv na problémy se 

štítnou žlázou a bolesti páteře, obsah 

vápníku pak přispívá k tvorbě kostí 

a zubů. Třešně pomáhají čistit krev, játra 

a ledviny, jejich konzumace také podpo-

ruje vyměšování trávicích šťáv a moči, 

nejnovější studie naznačují, že konzuma-

ce třešní má blahodárný vliv také při lé-

čení cukrovky.  Optimální je samozřejmě 

konzumovat třešně za syrova, ale to bo-

hužel není  v klimatických podmínkách 

naší země celoročně možné. I když se 

přitom jejich zpracováním ztrácí některé 

látky, není vůbec na škodu konzumovat 

i třešně zavařené jako kompoty nebo 

zmrazené pro pozdější využití. Dají se i 

tepelně zpracovávat na pokrmy, do mar-

melád nebo použít, třeba po rozmražení, 

do české pečivářské klasiky – bublaniny. 

Třešně se hojně využívají i jako složka 

nápojů, a to jak nealkoholických (různé 

cherry nápoje či třešňové šťávy), tak piv, 

tak k výrobě ovocných destilátů. Plody 

třešní se ale také využívají v kosmetice, 

protože třešně příznivě působí na buňky 

v těle a snižují tak stárnutí kůže.

Petr Havel

Průměrný obsah živin, prvků, vitamínů a dalších látek 
v syrových třešních

 Složka Jednotka Průměrný 
obsah

Prvek 
(mg/100 g)

Průměrný 
obsah

Složka 
(mg/100g)

Průměrný 
obsah

voda g/100 g 82,8 Na 1 vitamin C 11

bílkoviny g/100 g 0,9 K 210 vitamin D 0

tuky g/100 g 0,1 Ca 13 vitamin E 0,13

cukry g/100 g 11,5 Mg 10 vitamin B6 0,05

celk. dusík g/100 g 0,14 P 21 vitamin B12 0

vláknina g/100 g 0,9 Fe 0,2 karoten 0,025

mastné 

kyseliny
g/100 g stopy Cu 0,07 thiamin 0,03

cholesterol g/100 g 0 Zn 0,1 ribofl avin 0,03

energie kJ/100 g 203 Mn 0,1 niacin 0,2

PÁR RECEPTŮ Z NAŠEHO OVOCE
Domácí přesnídávka z hrušek a jablek
Hrušky a jablka nakrájíme na kostičky a povaříme do měkka, na závěr 

můžeme (ale není to nutné) rozmačkat či rozmixovat a následně zahustíme 

vanilkovým pudinkem. Výsledný produkt lze konzumovat okamžitě, pokud jej 

ale zavaříme, vydrží taková domácí přesnídávka déle než rok. Jeden vanilkový 

pudink vystačí na zhruba dva kilogramy ovoce (kilogram jablek + kilogram 

hrušek). Lze samozřejmě kombinovat jakékoli druhy ovoce..

Domácí kompot (velké množství do zásoby)
5 kilogramů ovoce svaříme ve 2,5 litru vody, přidáme zhruba kilogram cukru, 

hřebíček, celou skořici a dochutíme nastrouhanou pomerančovou kůrou.

Švestková omáčka s červeným vínem
500 gramů čerstvých švestek, dvě až tři lžíce cukru, skořice, hřebíček, 200 až 

300 ml červeného vína. Švestky odpeckujeme, přepůlíme a řeznou plochou 

dolů urovnáme do kastrolu, posypeme cukrem a vložíme na střední oheň. 

Mícháme, až se cukr rozpustí a začne zlátnout, pak zalijeme vínem a přivede-

me k varu. Nakonec krátce povaříme tak, aby švestky změkly, ale aby nebyly 

rozbředlé.  Omáčka má univerzální použití, například k šumavským brambo-

rovým nudlím, ale i k vepřové pečeni nebo uzenému masu. 

(Z publikace „Slivoně v naší kuchyni,“ vydáno pro potřeby OU ČR v roce 2010)

Bublanina
500 gramů třešní, 4 vejce, 200 gramů 

cukru (využít lze i kombinaci s mouč-

kovým cukrem 1:1), 200 gramů hladké 

mouky, vanilkový cukr, jeden prášek 

do pečiva, deci oleje. Vejce s cukrem 

vymícháme do pěny, přidáváme postupně 

olej, mouku, prášek do pečiva a vanilkový 

cukr. Výsledné těsto nalijeme na plech, 

posypeme třešněmi, vložíme do trouby 

rozehřáté na 150 až 160°C a pečeme 

dozlatova po dobu asi 30 minut.
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„ROVNOVÁHA“ PO ČESKU: OPILÝ 
CYKLISTA A STŘÍZLIVÝ ŘIDIČ
O PIVO VÍC NEBO MÍŇ, TO JE ZŘEJMĚ PRO SENÁTORA ZDEŇKA ŠKROMACHA V ZÁSADĚ STEJNÁ MÍRA. ZŘEJMĚ TAK SE DÁ 
TOTIŽ VYSVĚTLIT JEHO „ÚSTUPEK“ V PLÁNOVANÉM ZRUŠENÍ NULOVÉ TOLERANCE PRO CYKLISTY A SNÍŽENÍ POVOLENÉHO 
MNOŽSTVÍ ALKOHOLU V KRVI Z 0,8 PROMILE NA „POUHÝCH“ 0,5 PROMILE.

Velmi zhruba totiž platí, že jedno pivo 

se v průměru projeví v krvi příslušné-

ho konzumenta alkoholu právě asi 0,3 

promile, což v praxi znamená, že pokud 

by senátorův návrh prošel úspěšně 

legislativní procedurou, nemohli by se 

cyklisté před cestou posilnit třemi pivy, 

ale jen dvěma. Což samozřejmě na věci 

nic nemění za situace, kdy jiní účastníci 

silničního provozu, řidiči motorek 

a motorových vozidel, musí čelit nulové 

toleranci při dechových a krevních 

zkouškách na požití alkoholu.

Skutečností je, že v celé řadě evropských 

zemí nulová tolerance alkoholu pro 

řidiče není, a je tak legitimní diskutovat 

o tom, zda-li by si i naši řidiči nemohli 

dát při svých cestách po republice při 

obědu nebo svačince pivko, zvláště, když 

se dnes díky rozkopanosti všech mysli-

telných dopravních komunikací, zdaleka 

nejen pověstné „déjedničky“, cestuje 

mnohem dále a ve větším stresu. Obvyk-

lým, a poměrně pravdivým argumentem 

proti prolomení nulové tolerance pro 

řidiče je však skutečnost, že možnost 

„dát si jedno“ by řidiči zneužívali, pro-

tože v naší zemi se umí zneužít opravdu 

skutečně všechno. Na druhou stranu – 

a to je zásadní problém Škromachova 

návrhu, jsou v současné době řidiči 

o řád disciplinovanější než cyklisté, 

neboť za všechny možné prohřešky 

jim hrozí fi nanční postihy, jejichž výše 

neustále roste. Cyklistům, i když činí 

prohřešky stejné nebo ještě horší než 

řidiči, ale pokuty hrozí jen teoreticky – 

nejsou-li „chyceni při činu za řídítka“, 

obvykle příslušným orgánům ujedou.

Mimořádná netolerance cyklistů vůči 

dalším účastníkům (nejen) silničního 

provozu je stále větším problémem, tak, 

jak roste počet cyklostezek ve městech 

i mimo ně. I proto již zakázaly některé 

národní parky cyklistům vjezd do někte-

rých území, protože mimo jiné ohrožují 

přírodou se kochající turisty a zejména 

malé děti. Přesto je zcela běžným jevem, 

že takový zákaz cyklisté nedodržují, 

případně nerespektují jim určenou do-

pravní značku „Cyklisto, sesedni z kola“. 

Pokud se v budoucnosti k obcházení 

zákazů ještě alkoholicky posilní, nastane 

nepochybně ještě další zhoršení již 

tak nevyhovujícího stavu. V zásadě lze 

tak konstatovat, že pokud by měla být 

prolomena hranice nulové tolerance na 

alkohol, bylo by spravedlivější, aby se 

takové opatření týkalo spíše řidičů než 

cyklistů. Ale budiž – když už, pak tedy 

měřme všem stejně.

Nulová tolerance na alkohol je přitom 

zejména v zájmu samotných cyklistů.

 Ti na rozdíl od řidičů motorových vozidel 

a částečně i na rozdíl od řidičů motorek 

nejsou nijak chráněni, takže případná 

kolize, i třeba s chodcem, má pro 

cyklisty fatálnější následky. Je přitom 

zcela zřejmé, že frekvence cyklistiky 

v ČR jako pro někoho módní, pro jiného 

skutečně ke zdraví přispívající aktivitě, 

nadále poroste. Tím však také poroste 

riziko kolizí cyklistů kdekoli s kýmkoli, to 

vše za situace, kdy značná část cyklistů 

nerespektuje již dnes pro ně platná 

omezení. Pokud by se k tomu ještě při-

dal alkohol, zábrany k toleranci předpisů 

se ještě sníží.

Vzorem pro naši zemi tak alespoň zatím 

nemůže být sousední Rakousko nebo 

Německo, kde je maximální přípustná 

míra alkoholu v krvi u cyklisty 0,8 

promile (to platí pro Rakousko, kde se 

asi Zdeněk Škromach inspiroval), nebo 

dokonce dvojnásobné množství 1,6 

promile, kdy je v Německu cyklista pova-

žován za zcela neschopného jízdy. Když 

už, tak by bylo žádoucí hledat inspiraci 

na jihu Evropy (kde se mimochodem na 

kole jezdí častěji než u nás), tedy v Itálii, 

Francii, Španělsku nebo Portugalsku, 

kde je na cyklistu pohlíženo stejně, jako 

na řidiče motorového vozidla. Nakonec, 

oba jsou také společnými účastníky 

silničního provozu.

Petr Havel 

Cyklisto sesedni z kola… aneb Trojská lávka pro pěší v Praze. Foto: Nina Havlová
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STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ 
FOND POŘÁDAL REGIONFEST 2016

SZIF NA PODZIMNÍ VÝSTAVĚ FLORA OLOMOUC 

NA PRAŽSKÉM NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROBĚHL V SOBOTU 10. ZÁŘÍ PÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU REGIONFEST – 
NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKY OCENĚNÝCH REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ Z CELÉ NAŠÍ REPUBLIKY. REGIONFEST JE JEDINEČNOU 
MOŽNOSTÍ OCHUTNAT A NAKOUPIT NA JEDNOM MÍSTĚ TY NEJLEPŠÍ POTRAVINY PŘÍMO OD VÝROBCŮ, KTEŘÍ VYHRÁLI 
V SOUTĚŽI, A ZÍSKALI TAK PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA. 

„PLNÉ SKLEPY A SPÍŽE“ JE MOTTO LETOŠNÍ PODZIMNÍ ETAPY VÝSTAVY FLORA OLOMOUC, KTERÁ SE KONÁ VE DNECH 
20. AŽ 23. ŘÍJNA. OSLAVA PODZIMU, ÓDA NA SKLIZENÉ PLODY, BOHATÝ PROGRAM I FESTIVAL GASTRONOMIE! TO VŠE 
BUDE PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘICHYSTÁNO.

Téměř padesát výrobců na akci pre-

zentovalo a prodávalo oceněné výrobky 

i další sortiment. Pro návštěvníky byla 

také připravena soutěž o hodnotné ceny. 

Šestkrát denně proběhlo slosování 

o nákupní koš s výrobky oceněnými 

značkou Regionální potravina. Pro 

zábavu, poučení i pochutnání bylo 

navíc součástí programu ukázky stlou-

kání másla, pečení placek spojené 

s ochutnávkou nebo kuchařské show. 

Nechyběly ani ukázky staročeských 

řemesel, jako zdobení perníčků nebo 

výroba košíků a dekorací z proutí, 

které si návštěvníci mohli na místě sami 

vyzkoušet. Pro děti byla připravena 

tvořivá dílna. To vše za doprovodu 

cimbálové muziky.

Státní zemědělský intervenční fond 

také přispěje „troškou do mlýna“. 

Pomůže, aby zmíněné sklepy a spíže 

byly plné kvalitních potravin. V našem 

stánku v pavilonu E na olomouckém 

výstavišti Flora čeká návštěvníky bohatá 

ochutnávka toho nejlepšího. Připraveny 

budou laskominy oceněné značkami 

Regionální potravina a Klasa. Je libo 

čerstvé sýry, řepný sirob, mošty nebo 

třeba voňavé uzeniny? Přijďte ochutnat. 

Zároveň u informačního pultu SZIF bu-

dou naši pracovníci servírovat aktuální 

novinky v dotačních titulech zeměděl-

ských dotací včetně letáků, přehledů 

a dalších materiálů.

Těšíme se na vás. I vy se máte zcela jistě 

na co těšit!

Regionfest doprovázela cimbálová muzika

Propagace Klasy se chystá také na Floře Olomouc

Výrobci na Regionfestu

SOUTĚŽ REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podpo-

ru malých a středních zemědělců a producentů potravin 

v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek 

získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina 

po dobu čtyř let na svém obalu. V současné době značku 

nosí 577 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Adminis-

traci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. 

Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových 

stránkách www.regionalnipotravina.cz
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11. VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ 2016
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU USPOŘÁDALA V TERMÍNU SOBOTA 17. – NEDĚLE 18. 9. 2016 V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ PRAŽSKÉHO 
HRADU 11. ROČNÍK VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ. V NÁVAZNOSTI NA ÚSPĚŠNOU LOŇSKOU SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM 
ZEMĚDĚLSKÝM INTERVENČNÍM FONDEM (SZIF), RESPEKTIVE ZNAČKAMI KVALITNÍCH POTRAVIN KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
BYLA SPOLUPRÁCE V PODOBĚ PRODEJNÍCH OCHUTNÁVEK KVALITNÍCH ČESKÝCH POTRAVIN PRODLOUŽENA I PRO ROK 2016. 

V letošním roce se prezentovalo 30 

producentů přímo v prostorách Krá-

lovské zahrady, kde se odehrával 

i veškerý doprovodný program. Stánky 

jednotlivých výrobců byly rovnoměrně 

rozmístěny podél hlavních cest zahrady 

mezi hlavním pódiem, kde se odehrávaly 

veřejné proslovy a hudební, respektive 

taneční vystoupení folklórních spolků 

a druhou polovinou parku, kde bylo 

umístěno stanoviště rytířů a kejklířů, 

kteří zde předváděli návštěvníkům své 

dovednosti. Všichni producenti tak byli 

umístěni přímo v centrální části vinobraní.

Prezentace značek KLASA a Regionální 

potravina byla zajištěna 31 producenty, 

kteří po oba dny konání akce prezen-

tovali své výroby formou prodejních 

ochutnávek (u některých výrobců došlo

 k vyprodání celého sortimentu ještě 

před ukončením akce). Sekundárně byla 

známost obou značek podpořena propa-

gací na místě prostřednictvím hostesek, 

které rozdávali návštěvníkům propa-

gační materiály s mapou areálu 

a seznamem výrobců. Dále byli 

návštěvníci na prodejní ochutnávky 

upozorňováni po celou dobu akce mode-

rátorkou Štěpánkou Dufkovou, která 

provázela vinobraním. V rámci zahájení 

vinobraní na pódiu prezentoval národní 

značky kvality Mgr. Jan Havlíček, ředitel 

Sekce správních činností SZIF.

Vlivem deštivého počasí se bohužel 

nepodařilo dosáhnout rekordní ná-

vštěvnosti uplynulého ročníku, ale díky 

známosti akce, její oblibě u veřejnosti i 

realizované mediální kampani byla účast 

přesahující 30 000 osob na úrovni roku 

2014, což byl do loňska nejúspěšnější 

ročník vinobraní.

Seznam zúčastněných výrobců:
• BONECO a.s.

• Oldřiška Foffová

• MADETA a. s.

• Josef Rýdl s.r.o.

• Bohemia Apple, družstvo

• Žlutické křížaly

• Aronie z Podbeskydí

• Statek Oblík

• Rodinná fi rma

• Pekárna MPM

• Moštárna Louny

• Statek Horní Dvorce

• Ovocňák

• Mauz výroba

• Fructus terrae

• Slovácká  moštárna Strážovice

• Vrábík řeznictví a uzenářství

• Stanja.cz

• Farmers

• Čongrády s.r.o.

• Rodinná ovocnářská farma

• Superveget

• Regionální potravina Ústeckého kraje

• PILLER

• Agrimex Vestec

• Soběslavská pekárna s.r.o.

• Ing. Josef Elis

• Včelín Ořech

• Tvarůžková cukrárna, 

    Ing. Zbyněk Poštulka

• Karamelový sen s.r.o.

Text a foto na dvoustránce: SZIF

Prezentace značky národní kvality panem Havlíčkem, ředitelem Sekce správních 

činností SZIF.

Prodej Regionální potraviny na vinobraní.
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TEST PLNÝ PŘEKVAPENÍ: VYHRÁL 
NÍZKOTUČNÝ JOGURT S MINIMEM JAHOD
JESTLI OBČAS MÁTE POCIT, ŽE JE NABÍDKA NĚKTERÝCH POTRAVIN OMEZENÁ NEBO ŽE SE NĚCO SLOŽITĚ SHÁNÍ, 
U JAHODOVÝCH JOGURTŮ VÁS TO ROZHODNĚ NEPOTKÁ. PŘI PRŮZKUMU TRHU JSME JICH NAŠLI DOKONCE TOLIK, ŽE BY 
JE NEPOJALA ANI KAPACITA TESTU, KTERÝ BY BYL DVOJNÁSOBNĚ VĚTŠÍ NEŽ TENTO. PROTO JSME SE ZAMĚŘILI JEN NA 
JOGURTY S VYŠŠÍM OBSAHEM TUKU NEŽ JSOU 2 % A NIŽŠÍM, NEŽ JE 10. VÝBĚR TO BYL TĚŽKÝ, ALE NAKONEC JSME VYBRALI 
12 ZÁSTUPCŮ, KTERÉ NAJDETE V OBCHODECH NEJČASTĚJI. KTERÝ Z NICH MÁ MÍT PRÁVOPLATNÉ MÍSTO VE VAŠÍ LEDNICI 
A KTERÝ SE NAOPAK VYPLATÍ RADĚJI NECHAT V OBCHODĚ? 

Kvalitní jogurt bezpochyby patří mezi 

základy zdravého jídelníčku. Jedná se 

o jedno z prvních jídel „pro dospělé“, 

které ochutnáme už v kojeneckém věku, 

a čím jsme starší, tím bychom měli 

kvůli podpoře zdraví zubů a prevenci 

osteoporózy jeho příjem navýšit. 

Kvalitní jogurt obsahuje vápník, 

vitamin D, je skvělým zdrojem bílkovin, 

které napomáhají budovat svalovou 

hmotu, a obsahuje bakterie, které 

podporují nejen trávicí procesy, ale 

blahodárný vliv mají i na imunitní sys-

tém. Je jedno, jestli si ho dáte ráno, 

v poledne, nebo večer. V každém případě 

se však doporučuje denně.

Dobrý omyl
Kdybyste pátrali po historii jogurtů, našli 

byste celou řadu odkazů, které by vás 

nasměrovaly už do dob starého Egypta. 

I když skutečné jogurty, tak jak je známe 

dnes, jsou spíše produktem 20. století. 

Zajímavý je ale vznik těch ovocných. Vě-

děli jste, že za jejich existenci může spíš 

jedna velká náhoda? V jedné z nejstar-

ších mlékáren na dnešní Radlické ulici 

hledali způsob, jak prodloužit jogurtu 

trvanlivost. Nejprve zjistili, že když po-

vrch sklenic, ve které jogurty dozrávají, 

opatří tenkou vrstvou marmelády, zame-

zí tvorbě plísně. A vzápětí se přesvědčili, 

že je to vlastně dobré. Posléze tuto 

úlohu začaly plnit živé bakterie, které 

zhruba během čtyř hodin přeměňují 

cukr na kyselinu mléčnou.

Protřepat, zamíchat
To, že se jogurty vyrábějí z mléka za 

pomocí živých kultur (Streptococcus 

a Lactobacillus), je zřejmé. Označení na 

obale, že produkt obsahuje živou kul-

turu, je spíš chytrým tahem na spotře-

bitele, který neví, že bez živé kultury by 

jogurt vůbec nemohl vzniknout, a nechá 

se zlákat tolik skloňovanými pozitivy 

„hodných“ bakterií. Co ale jogurty dělí 

na dvě podkategorie, je proces zrání. 

Fermentace může probíhat buď přímo 

v obalu, do kterého se stáčí polotovar 

s koagulátem, nebo v tanku. V druhém 

případě pak do kelímku putuje už „ho-

tový“ produkt. Spotřebitel tyto dva způ-

soby přípravy rozezná podle konzistence 

- husté jogurty zrají často v nádobě, ve 

které se pak přímo prodávají, ty tekutější 

zpravidla kysnou právě v tanku. Když 

některé jogurty otevřete, může vás 

překvapit tekutina, která se sráží na po-

vrchu. Nemusíte se bát, že by vám mohla 

ublížit. Je to přirozený vedlejší produkt 

fermentace, který můžete buď slít, anebo 

do jogurtu jednoduše zamíchat. 

Není ovocný jogurt jako ovocný jogurt
Při mapování „jogurtového terénu“, 

jsme narazili na několik odlišností. 

V chladících pultech se objevují jogurty, 

které mají ovoce nahoře v první třetině, 

či naopak dole na dně, a před konzumací 

si je musíte promíchat. Vedle toho naj-

dete jogurty už přímo s ovocnou složkou 

rozmíchané. Jako velkou nevýhodu vní-

máme to, že pokud produkt kupujete po-

prvé, nerozeznáte, který je který. Často 

je kelímek opatřený obrázky tak velkých 

jahod, že nevidíte, co je skutečně uvnitř, 

navíc jsou kelímky v naprosté většině 

z důvodů lepšího uchovávání neprů-

hledné. Odlišnosti najdete také v textuře. 

Některé jogurty jsou krásně krémovité, 

jiné mají malé hrudky. A i tady by se dalo 

říct – čert se v tom vyznej. 

Někde ovoce a někde zase 
vysušený hmyz
Jogurty upravuje, stejně jako všechny 

mléčné výrobky, předpis číslo 77/2003 

Sb., regulovaný ministerstvem ze-

mědělství. Podle něj může označení 

jogurt užívat mléčný produkt získaný 

kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo 

jejich směsi pomocí mikroorganismů. 

Vyhláška ale nijak zvláštně neupravuje 

ovocné jogurty, respektive neudává, kolik 

procent ovoce jogurt musí obsahovat. 

Označením jahodový jogurt se tak může 

právoplatně pyšnit výrobek, ve kterém 

je přibarvené jahodové pyré i produkt, 

který obsahuje skutečné kousky jahod. 

A rozdíly v množství i velikosti jahod 

jsou, jak jsme se přesvědčili v testu, 

opravdu velké. Někde najdete úplně 

titěrné kousíčky, jinde zase jahody 

velké na půl lžičky. Odlišné je také 

jejich množství. Větší kousky jsou 

mnohdy vykoupeny tím, že se šetří 

na počtu kousků.

Když si pár jahodových jogurtů od 

různých značek otevřete a vyskládáte 

vedle sebe, zjistíte také, že některé 

jsou o poznání „jahodovější“. A to 

hlavně díky „zdravé“ dávce přibarvení. 

Barvicí složky nás docela překvapily. 

Někde se lákavá barva dohání červenou 

řepou nebo dokonce černou mrkví. 

Jinde se na obal uvede pouze označení

 E 120. Patří mezi „éčka“, která 

potravináři běžně využívají, ale jeho 

původ vás moc nenadchne. Ve 

skutečnosti se totiž pod tímto kódem 

ukrývá barvicí látka, která se získává 

z červce nopálového, asi centimetr 

a půl velkého červeného brouka. 

Překvapivé výsledky
Podle vyhlášky musí mít ovocný jogurt 

na obale vyznačen: název druhu, obsah 

tuku a použitou ochucující složku. 

Z tohoto pohledu jsme všech 12 vzorků 

označili za vyhovující. Snahu výrobců 

o přehledné etikety musíme ohodnotit 

celkově pozitivně. Dovolujeme si i říct, 

že z tohoto pohledu se jedná o nejlépe 

popsané produkty vůbec. 

Hned na první pohled vidíte procento 

ochucující složky, aniž byste ho museli 

hledat někde „zakuklené“. Jahody v ní 

najdete zastoupeny mnohdy okolo 40 %. 

Není ale pravidlem, že více jahod rovná 

se lepší chuť. Vítězem se nakonec stal 

jogurt, který měl jahody zastoupeny 

ve 27 %. Co nás však nemile překvapi-

lo, byly obrovské rozdíly ve sladkosti. 

Zatímco některé jogurty jsou příjemně 

oslazené „tak akorát“, jiné by zase 

zamražené mohly suplovat zmrzlinu. 

Hledat množství cukru ve složení jogurtu 

je obvykle marnost (musíte se dívat na 

údaj v tabulce).

Překvapil nás i obsah tuku u jednotlivých 

vzorků. Zatímco bychom čekali, že vyšší 

číslo též zaručí lepší chuť, domněnky se 

nám nepotvrdily. Vítězný Florián patří 

spíše k těm tukově podprůměrným. I tak 

se rozdíl kalorií u jednotlivých vzorků 

lišil až o 10 %, což není zrovna málo.

A nakonec jeden příklad za všechny, 

který dokonale vyvrací mýty a pověsti 

o kvalitě ze zahraničí - jediný německý 

zástupce s obsahem 3,8 % tuku bohužel 

neobsahuje skoro žádné jahody, 

ty nejspíš viděl až v kamionu, jestli se 

tedy v té prapodivné želatině dá vůbec 

něco jahodového hledat. Kdybychom 

dělali test nejvíce umělé pachuti, 

pravděpodobně by vyhrál, ale protože 

sázíme spíše na potraviny kvalitní, 

musíme ho titulovat jako jednoznačný 

propadák testu. 

Připravila: Jana Tobrmanová Čiháková, 

foto: shutterstock, Michal Pavlík

Test časopisu Svět potravinTest časopisu Svvětět ppototravin
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Kunín Selský jogurt 
s lesními jahodami

Jahodový jogurt selský

Albert ovocný jogurt 
jahodový

Zott Jogobella

Boni jogurt jahodový

Clever Jogurt jahodový

Kunín jogurt s kousky jahod

Pilos

Billa Jogurt jahodový

Florián lahodně dobrý

Selský jogurt jahoda

Almighurt Fantazie

Výrobce: 

Mlékárna Kunín
Obsah tuku: 

min. 2,6 %
Cena za balení: 

16,90 za 200 g

Cena za 100 g: 

8,50 Kč

Energie: 
108 Kcal

Výrobce: 

Olma, Holice
Obsah tuku: 

min. 3,3 %
Cena za balení: 

14,90 Kč za 200 g

Cena za 100 g: 

7, 45 Kč

Energie: 
95 Kcal

Výrobce: 

Hollandia, 
Karlovy Vary
Obsah tuku: 

min. 2,7 %
Cena za balení: 

5,90 Kč za 150 g

Cena za 100 g: 

3,93 Kč

Energie: 
96 Kcal

Výrobce: 

Zott, Neměcko
Obsah tuku: 

2,6 %
Cena za balení: 

11,90 za 150 g

Cena za 100 g: 

7,92 Kč

Energie: 
100 Kcal

Výrobce: 

Ekomilk,
Frýdek Místek
Obsah tuku: 

min. 2,7 %
Cena za balení: 

6,90 Kč za 150 g

Cena za 100 g: 

4,60 Kč

Energie: 
100 Kcal

Výrobce: 

Hollandia, 
Karlovy Vary
Obsah tuku: 

min. 2,8 %
Cena za balení: 

6,90 Kč za 150 g

Cena za 100 g: 

4,60 Kč

Energie: 
97 Kcal

Výrobce: 

Mlékárna Kunín
Obsah tuku: 

min. 2,8 %
Cena za balení: 

9,90 za 150 g

Cena za 100 g: 

6,60 Kč

Energie: 
108 Kcal

Výrobce: 

Hollandia, 
Karlovy Vary
Obsah tuku: 

min. 2,5 %
Cena za balení: 

5,90 Kč za 150 g

Cena za 100 g: 

3,92 Kč

Energie: 
103 Kcal

Výrobce: 

není uvedeno 
(pro Billa, ČR)
Obsah tuku: 

min. 3,5 %
Cena za balení: 

7,90 Kč za 150 g
Cena za 100 g: 

7,89 Kč

Energie: 
96 Kcal

Výrobce: 

Olma, Holice
Obsah tuku: 

min. 2 %
Cena za balení: 

9,90 za 150 g

Cena za 100 g: 

6,69 Kč

Výrobce: 

Hollandia, 
Karlovy Vary
Obsah tuku: 

min. 3 %
Cena za balení: 

16,90 Kč za 200 g

Cena za 100 g: 

8,45 Kč

Energie: 
92 Kcal

Výrobce: 

Ehrmann AG 
Německo
Obsah tuku: 

min. 3,8 %
Cena za balení: 

14,90 Kč zab 150 g

Cena za 100 g: 

9,93 Kč

Energie: 
95 Kcal

Složení: mléko, ovocná složka 18 % (cukr, 

glukózo-fruktózový sirup, jahody 39 %, modif. 

kukuřičný škrob, zahušťovadlo: pektiny, lesní 

jahody 1 %, aroma. Barvicí koncentrát z černé 

mrkve), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, 

kultury obsahující Bidfi dobacterium 
a Lactobacillus acidophilus (10 na 6/g) 

Z testu: Jsou zde patrné jogurtové hrudky, 

viditelné kousky jahod asi o velikosti 3 mm, 

jogurt voní sladce a typickou vůní lesních 

jahod. Oceňujeme velmi jemnou chuť, hrudky 

se příjemně rozplývají na jazyku.

Složení: mléko, 23 % ovocná složka (cukr, 40 

% jahody, modif. škrob, pektin, koncentráty z 

citronu, červené řepy a černé mrkve, přírodní 

aroma), mléčná bílkovina, jogurtové kultury 

Z testu: Zarazilo nás uvedení „poctivý“ na 

obalu. Nejsme si jisti, zda zde nedochází ke 

klamání spotřebitele. Jogurt je spíše jemnější, 

je zde patrný vyšší obsah tuku, avšak přijde 

nám příliš sladký a neoslovil nás ani velkými 

kousky jahod. 

Složení: mléko, 24 % jahodová složka ( 50 % 

jahody), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, 

kultura Bifi dobacterium, Lactobacillus  

Z testu: Na obalu je označení garance kvality. 

Kousky jahod jsou sice dostatečně velké, 

nicméně senzoricky i pohledově se tu o 

přírodní barvě nedá mluvit. Jogurt patří mezi 

nejsladší ze všech testovaných.

Složení: mléko, 18 % ovocná složka (40 % 

jahody, cukr, jahodová šťáva z koncentrátu, 

barvicí koncentrát z červené řepy, aroma), 

cukr, mléčné bílkoviny, zahuštěné mléko, 

jogurtová kultura 

Z testu: Po otevření jsou vidět velké kousky 

jahod. Chuť je jemná, lahodná, nicméně je 

z ní cítit „umělá složka“, ze senzorického 

pohledu máme podezření, že je jogurt uměle 

dobarvován a doslazován.  

Složení: mléko, 24 % ochucující složka

(50 % jahody), sušené odstředěné mléko, 

cukr, jogurtová kultura  

Z testu: Musíme ocenit velké kousky jahod, 

avšak platí zde, že jsou na úkor množství. 

Jogurt je na vkus některých ochutnávajících 

příliš sladký a podíl cukru skoro až přebíjí chuť 

jahod.  Nicméně poměr ceny a kvality je zde 

velmi dobře vyvážen.  

Složení: mléko, 18 % ovocná složka (cukr, 38 % 

jahod), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, 

kultura Bifi dobacterium , Lactobacillus  
Z testu: V tomto vzorku jsme objevili opravdu 

málo kousků jahod, i když velkých. problém 

je, že vám zachutná třeba každá třetí lžička, 

kde zrovna na jahodu narazíte. Je zde patrná 

i velká podobnost se vzorkem Albert ovocný 

jogurt jahodový. Ve srovnání je však méně 

přibarvený.

Složení: mléko, 25 % jahodová složka 

(40 % jahody, 19,8 % jahodová šťáva), sušené 

odstředěné mléko, mléčná bílkovina,  

jogurtová kultura 

Z testu: Vzorek je viditelně řidší než ostatní, 

avšak jsou zde patrné kousky jahod, u jogurtu 

jsme zaznamenali mírně nahořklý „ocas“, 

avšak tušíme zde záměr výrobce o co nejvíce 

přírodní chuť. Líbí se nám i to, že není příliš 

přeslazený.  

Složení: mléko, 24 % ovocná složka 

(50 % jahody), mléčná bílkovina, jogurtové 

kultury, kultura Bifi dobacterium BB12, 
Lactobacillus LA 5 

Z testu: Velmi příjemně nás tu překvapily 

opravdu velké kousky jahod. Jedná se jinak 

o jogurt jemné chuti, podíl cukru je optimální. 

Co nám ale trochu vadilo byla konzistence. 

Jogurt je příliš řídký a jeden kelímek k svačině 

vás rozhodně nezasytí. 

Složení: mléko, 24 % ovocná složka 

(50 % jahody, cukr, glukózo-fruktózový sirup) 

mléčná bílkovina, jogurtová kultura), kultura 

Bifi dobacterium BB12, Lactobacillus LA 5 
Z testu: Kousky jahod jsme objevili po 

míchání, velikostí jsou vyhovující, to se 

však nedá říci o počtu. Chuť a vůně je velmi 

příjemná, chuťově se vyrovnává dražšímu 

sortimentu. Cena v tomto ohledu příjemně 

překvapí. 

Složení: mléko, 18 % ovocná složka 

(cukr, 27 % jahody, modif. škrob, pektin, 

koncentráty z červené řepy a černé mrkve, 

citronová šťáva, aroma), mléčná bílkovina, 

živé kultury 

Z testu: Když si k jogurtu přivoníte, na „první 

dobrou“ víte, že ochutnáváte jahodový jogurt 

bez chemických složek. Sice vás přímo 

neomráčí nadměrné množství jahod, ale 

vzhledem  k velmi vyvážené chuti to vzorku 

zákonitě musíte odpustit. 

Složení: mléko, 18 % ovocná složka ( 55 % 

jahody), mléčná bílkovina, jogurtové kultury, 

kultura Bifi dobacterium, Lactobacillus  
Z testu: Už z vůně je patrné, že se bude jednat 

o kyselejší produkt. Bohužel tak moc, že chuť 

jahod potlačuje. Kousky jahod jsou navíc 

minimálně velké. Na druhou stranu, jogurt 

rozhodně není přeslazený, což bylo často 

vytýkáno ostatním vzorkům. 

Složení: jogurt jemný, voda, cukr, 5 % jahody, 

2 % jahodová š‘táva z koncentrátu jahodové 

šťávy, glukózo-fruktózový sirup, modif. škrob, 

pektin, guma guar, aroma, barviva 

Z testu: Jediný německý zástupce, který byl 

vybrán záměrně pro srovnání chuti, disponuje 

nejvyšším obsahem tuku. Na obalu nás 

překvapilo mizivé procento jahod. Namísto 

ovoce je zde spíše želatina. Je zde umělá 

pachuť. 
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Text a fota: Jiří Horák

ROZKVETLÉ JEZEŘÍ, ANEB 
ZÁMECKÝ FLOWERART NA 
TÉMA „NA KŘÍDLECH BAROKA“
OD 28. ZÁŘÍ DO 30. ZÁŘÍ 2016 PROBÍHALO NA ZÁMKU JEZEŘÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN A NÁSLEDNĚ OD 1. ŘÍJNA 
DO 2. ŘÍJNA 2016 BYLO MOŽNÉ VIDĚT TUTO VÝZDOBU V UNIKÁTNÍCH PROSTORÁCH KRUŠNOHORSKÉHO ZÁMKU I VIDĚT. 

Touto jedinečnou akci pod názvem 

„ROZKVETLÉ JEZEŘÍ – ZÁMECKÝ 

FLOWER ART“ se reprezentantka České 

republiky na evropském šampionátu 

profesionálních fl oristů Europa Cup 

2016 Klára Franc Vavříková spolu se 

svými fl oristickými přáteli Jaromírem 

Kokešem, Tomášem Haklem, Michaelou 

Moudrou a dalšími, snažila vytvořit na 

zámku kouzelnou atmosféru plnou

květin a zároveň upozornit na krásu této 

barokní perly v bezprostřední blízkosti 

povrchovou těžbou zdevastované krajiny 

Mostecka. Záměrem je pomocí výtěžku 

z akce pravidelně přispívat na rekon-

strukce a opravy tohoto výjimečného 

místa. Letošní slavnost se uskutečnila na 

téma „Na křídlech Baroka“. V sobotu se 

konal také benefi ční koncert, jehož výtě-

žek byl také věnován na obnovu zámku.

HISTORIE 
ZÁMKU JEZEŘÍ
I když krajina pod Krušnými horami 

prošla radikálními proměnami, 

během nichž zanikly Ervěnice, Nové 

Sedlo, Komořany, Třebušice, Dřínov, 

Albrechtice i Dolní Jiřetín, dodnes ob-

divujeme genialitu starých stavitelů, 

kteří snad pro zámek nemohli zvolit 

příhodnější místo. Není to však jen 

význam prvotřídní architektonické 

dominanty, který nám imponuje. 

Zámek Jezeří sehrával dominantní 

roli i v dějinách tohoto kraje. Dnešní 

barokní stavba překrývá renesanční 

zámek a ten zase gotický hrad. Mohli 

bychom jít ještě hlouběji do historie 

a sledovat původní slovanské osídlení 

celé oblasti. Ještě o něco dříve si 

tato místa vybrali pro své sídlo dávní 

Keltové, kteří měli své oppidum i sva-

tyně na svahu krušnohorského úpatí. 

Dnes je zámek Jezeří památkou první 

kategorie, výjimečnou nejen pro svoji 

mimořádnou uměleckou a architek-

tonickou hodnotu, ale i pohnutý osud, 

neobyčejně krásnou polohu a význam 

pro současný i budoucí vývoj a for-

mování života v podkrušnohorské 

krajině.                www.zamekjezeri.cz
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ÚZEMÍ PLÁNOVANÝCH PŘEHRAD 
SENOMATY A ŠANOV
O plánovaných přehradách Senomaty 

a Šanov na Rakovnicku se hodně 

mluví, málokdo ale ví, kde přesně 

budou stát, jaké území bude zatopeno 

a jak budou tyto stavby v krajině 

vypadat. I proto, že většinu zaplavených 

pozemků má tvořit zemědělská půda, 

zajeli jsme do obou lokalit a pořídili pro 

zájemce dokumentární minifotoreportáž 

k doplnění strany 30.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Zatímco přehrada Senomaty by měla stát asi 80 metrů od okresní silnice 228 silnice v poli …přehradou Šanov bude zatopena část zelených porostů kolem Rakovnického potoka

Zatímco záplavovým územím Senomat bude postižena jen zemědělská půda... …přehrada Šanov pohltí i soukromý rybník „K Pšovlkům“

Vizualizace Senomaty. Foto: archiv autora Vizualizace Šanov. Foto: archiv autora
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

KONGRES IGCA V ROCE 2018 V ČESKÉ REPUBLICE

AGRÁRNÍ KOMORA NA ZEMI ŽIVITELCE 2016

Hlavní strategií IGCA je zlepšování svě-

tové úrovně zahradnických center a nej-

důležitější činností je vzájemné sdílení 

a výměna informací a zkušeností z obo-

ru. Díky vstupu do IGCA jsme se zapojili 

do komunikační platformy a otevřeli 

jsme si dveře mezi nejlepší zahradnické 

centra ve světě. Během členství jsme 

navázali a stále navazujeme kontakty 

a přátelství s kolegy a předáváme si 

důležité informace pro rychlejší rozvoj 

našich prodejen a obchodních strategií.

Jednou ze stěžejních aktivit IGCA je 

pořádání kongresů, které slouží k pre-

zentaci úrovně zahradnického oboru 

v hostitelských zemích. Delegáti kongresu 

(bývá jich zpravidla kolem 200) navštěvují 

po dobu 5 dnů místní zahradnická centra, 

obchodní partnery a pěstitele rostlin 

a součástí kongresu jsou i jednání 

orgánů IGCA a Valné hromady IGCA. 

Během kongresu probíhá také 

„Interactive tour“určená pro mladou 

generaci majitelů zahradnických center, 

kteří jsou i touto formou připravováni 

k budoucímu převzetí zodpovědnosti 

za rodinné fi rmy. Kongres se pokaždé 

stává i významnou společenskou událostí 

v hostitelské zemi, pravidlem jsou články, 

jak v celonárodním tisku,  v odborných 

publikacích, tak i reportáže v hlavních 

zpravodajských televizních relacích. 

Kongresy probíhají pod záštitou 

veřejných institucí. Například v roce 2014 

se kongresu v Irsku zúčastnil i Michael 

Higgins, prezident Irské republiky. Po po-

čátečním nesmělém zapojení do činnosti 

IGCA jsme se stali plnohodnotným 

členem asociace, účastníkem jednání 

orgánů IGCA, mezinárodních kongresů 

a aktivně se podílíme na společných 

projektech. V loňském roce jsme zazna-

menaly dva výrazné úspěchy: ing. Štěpán 

Šmerda byl zvolen členem Rady IGCA 

a také byla přijata naše kandidatura hostit 

mezinárodní kongres v roce 2018 (již 59. 

v pořadí). Přidělení kongresu vnímá-

me jako velký úspěch, poprvé se bude 

konat v zemi bývalého východního bloku 

a máme možnost prezentovat úroveň 

celého zahradnického oboru v České 

republice. Kongres proběhne  ve dnech 

16.-22.9.2018 a hlavním kongresovým 

městem bude Praha. Při našich jednáních 

s kolegy v IGCA jsme se přesvědčili, že 

se máme  čím inspirovat, získáváme 

mnoho podnětů k vylepšení a zároveň 

jsme zjistili, že naše společná práce ve 

Sdružení je inspirativní i pro zahraničí, že 

naše zahradnická centra již dnes snesou 

srovnání s ostatními centry ve světě a že 

máme co ukázat a čím se prezentovat. 

Pořádání kongresu je potvrzením pevného 

zakotvení našich zahradnických center do 

vyspělého zahradnického světa. Budeme 

rádi i za vaše podněty a návrhy, čím by 

bylo možné kongres ozvláštnit a obohatit.

Petr Nechyba, 

výkonný manažer Sdružení 

zahradnických center s.r.o. 

organizační zajištění kongresu

nechyba@szc.cz

 V ROCE 2011 VSTOUPILO NAŠE SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH CENTER DO MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZAHRADNICKÝCH CENTER 
(IGCA – INTERNATIONAL GARDEN CENTRE ASSOCIATION, WWW.INTGARDENCENTRE.ORG). IGCA  BYLA ZALOŽENA V ROCE 1960 
A V SOUČASNÉ DOBĚ ZASTŘEŠUJE 18 ČLENSKÝCH ZEMÍ OD KANADY PO JIŽNÍ AFRIKU A POKUD SPOČTEME VŠECHNA 
ZAHRADNICKÁ CENTRA, KTERÁ JSOU ČLENY NÁRODNÍCH ASOCIACÍ, DOSTANEME SE K ÚCTYHODNÉMU ČÍSLU 2 320. 

Národní dožínky se zemědělci oslavil také premiér Bohuslav Sobotka a další členové 

vlády. Foto: Jiří Vlček 

Oblíbené jsou různé soutěže jako je například pití mléka na rychlost. Foto: Jiří Vlček 
Agrární komora se opětovně prezentovala také svým projektem Bílé plus na podporu 

mléka a mléčných výrobků. Foto: Jiří Felčárek
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ZÁKAZ ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ BY 
VEDLE MNOHA SEKTORŮ OHROZIL TAKÉ 
SYSTÉMOVOU OCHRANU ROSTLIN

Navržená vědecká kritéria jsou založena 

na široce přijímané defi nici endokrinní-

ho disruptoru, vypracované Světovou 

zdravotnickou organizací, což odpovídá 

možnosti 2 z Plánu Komise z roku 2014, 

a upřesňují, jak by se měla provádět 

identifi kace endokrinních disruptorů: 

využitím všech relevantních vědeckých 

důkazů, za použití přístupu založeného 

na průkaznosti důkazů a uplatňováním 

důkladného systematického přezkumu.

V návaznosti na to, bylo zpracováno 

stanovisko Svazu chemického průmys-

lu ČR k návrhu vědeckých kritérií pro 

identifi kaci endokrinních disruptorů 

v oblasti přípravků na ochranu rostlin 

a biocidních přípravků, které bylo ná-

sledně zasláno 15. června 2016 českým 

europoslancům. V září bylo následně 

zpracováno a odesláno podrobnější 

společné stanovisko zástupců českého 

chemického průmyslu a zemědělství, 

sdružených ve Svazu chemického prů-

myslu ČR, České technologické platfor-

mě Plasty, České asociaci na ochranu 

rostlin, Agrární komoře ČR 

a sdružení Prokos. 

O návrhu nařízení Komise, vymezujícího 

vědecká kritéria pro účely nařízení 

o uvádění přípravků na ochranu rostlin 

na trh, bude diskutováno a hlasováno 

ve Stálém výboru pro přípravky na 

ochranu rostlin, o návrhu souvisejícím 

s nařízením o biocidních přípravcích 

bude diskutováno ve Stálém výboru 

pro biocidní přípravky a pak bude přijat 

Komisí. Do přijímání obou nařízení bude 

zapojena Rada EU a Evropský parla-

ment. Návrh byl představen na Radě EU 

pro zdraví dne 17. června 2016, na Radě 

EU pro životní prostředí dne 20. června 

2016 a na Radě EU pro zemědělství ve 

dnech 27. - 28. června 2016.

Stanovisko zástupců chemického 
průmyslu a zemědělství k návrhu je 
následující:
• Regulace chemických látek v EU, jako 

je nařízení REACH, je nejrozsáhlejší 

a nejpřísnější na světě. Současná 

regulace včetně regulace endokrinních 

disruptorů poskytuje vysoký stupeň 

ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. Nová kritéria tento současný 

přístup dále posílí.

• Oceňujeme zahrnutí defi nice WHO/

IPCS, návrh však stále neobsahují 

přesný soubor vědeckých kritérií pro 

identifi kaci endokrinních disruptorů, 

která jsou vhodná pro účely regula-

torního rozhodování, především 

účinnost látky. Samotná defi nice WHO/

IPCS není vhodná pro regulatorní 

účely, protože neposkytuje kritéria 

pro rozlišení látek, které mohou 

způsobit poškození, a těmi ostatními. 

Prosazujeme proto možnost 4 

z Plánu Komise - defi nici endokrinního 

disruptoru podle WHO/IPCS a zahrnutí 

účinnosti jako prvku charakterizace 

nebezpečí, a to spolu s doplněním 

DNE 15. ČERVNA 2016 EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA NÁVRHY DVOU NAŘÍZENÍ KOMISE, OBSAHUJÍCÍCH VĚDECKÁ KRITÉRIA PRO 
STANOVENÍ ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ V OBLASTI PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN A BIOCIDŮ. SPOLU S NÁVRHEM KOMISE 
ZVEŘEJNILA SVÉ SDĚLENÍ S PŘEHLEDEM VĚDECKÝCH A REGULATORNÍCH SOUVISLOSTÍ A ZPRÁVU O POSOUZENÍ DOPADŮ. 

Foto: shutterstock.com
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dalších prvků charakterizace 

nebezpečí, jako jsou závažnost účinků 

a jejich vratnost/nevratnost a hodno-

cením rizika. 

• Je zásadní, aby defi nice WHO/IPCS 

byla použita vědecky rigorózním způ-

sobem včetně použití systematického 

přístupu ke třem prvkům defi nice, tedy 

nežádoucím účinkům, navrženému 

endokrinnímu způsobu působení 

a příčinné souvislosti mezi nimi. 

• Defi nice WHO/IPCS poskytla sadu 

nástrojů k umožnění rigorózního 

použití defi nice. Je to rámec, který 

umožnuje plné hodnocení navrženého 

způsobu působení a zda je, či není 

příčinná souvislost s nežádoucími 

účinky. Tento rámec byl doporučen 

Evropskou agenturou pro chemické 

látky a zástupci chemického průmyslu 

i zemědělství jej podporují. 

• Tento rigorózní přístup včetně charak-

terizace nebezpečí a hodnocení rizika 

je zásadní pro identifi kaci, regulaci 

a bezpečné nakládání s chemickými 

látkami, které mohou potenciálně 

poškodit prostřednictvím působení na 

endokrinní systém.

• Bez tohoto přístupu mohou být mnohé 

chemické látky neoprávněně identifi -

kovány jako endokrinní disruptory, tím 

navržena jejich přísnější regulace 

a následný zákaz s možnými nezamýš-

lenými důsledky, jako je nedostupnost 

některých látek zásadních pro lidské 

zdraví a některých důležitých příprav-

ků na ochranu rostlin na trhu EU. 

• V důsledku defi nice WHO/IPCS musela 

Komise navrhnout výjimky pro pří-

pravky na ochranu rostlin, což nebývá 

běžné. Regulace pomocí výjimky 

neposkytuje jistotu a předvídatelnost 

pro vývoj výrobků a inovace.

• Podle dopadové studie Komise je při 

hodnocení dopadu návrhu kritérií, 

tj. možnosti 2 z Plánu Komise z roku 

2014, ohroženo 26 účinných látek 

z celkem 347 hodnocených účinných 

látek přípravků na ochranu rostlin. 

Záleží ovšem na plodinách a na složení 

nejpoužívanějších přípravků na ochranu 

rostlin, hodně jsou ohroženy například 

brambory, 40 % fungicidů v obilninách. 

Existují proto obavy ze snížení počtu 

již dost omezovaných účinných látek. 

Při registraci přípravků dochází 

k přísnému hodnocení účinných látek, 

jen zlomek zkoušených látek se 

v důsledku náročných laboratorních 

a polních pokusů dostane do praxe. 

Nové přípravky jsou potřeba z důvodu 

zabránění rezistenci, ke které může 

dojít v případě, že zůstane k dispozici 

pouze několik podobných typů příprav-

ků. Možný úbytek klíčových přípravků 

na ochranu rostlin a rezistence by 

vedly ke snížení výnosů s významným 

dopadem na zemědělství, především 

na malé a střední podniky v rostlinné 

a živočišné výrobě. Je to právě 

možnost 4 (defi nice WHO/IPCS 

a zahrnutí účinnosti látky), která by 

měla podle hodnocení dopadu 

nejmenší negativní vliv na zemědělství 

a navazující obory. 

• Podle dopadové studie Komise je 

při hodnocení dopadu možnosti 2 

ohroženo pět účinných látek biocidních 

přípravků z 98 hodnocených. Počet 

účinných látek biocidních přípravků 

rovněž dlouhodobě ubývá i vzhledem 

k tomu, že informace potřebné pro 

schválení účinných látek jsou značně 

rozsáhlé a náklady s tím spojené velmi 

vysoké. Další pokles počtu účinných 

látek může mít například negativní do-

pad na uživatele dezinfekce, jako jsou 

nemocnice, a může vest ke snížené 

možnosti boje proti přenosným 

nemocem a dalším efektům. Možnost 

4 by měla podle hodnocení dopadu 

nejmenší dopad i na výrobce biocidních 

přípravků a účinných látek.

• Na počtu látek identifi kovaných jako 

endokrinní disruptory závisí i konku-

renceschopnost chemického průmys-

lu, v ohrožení jsou především malé 

a střední podniky, které mají ve svém 

portfolio méně látek a z tohoto důvodu 

jsou více ohroženy jejich případným 

neschválením. 

• Snížení počtu účinných látek přípravků 

na ochranu rostlin a biocidních pří-

pravků může mít negativní dopad i na 

mezinárodní obchod, například se do 

Evropské unie nebudou moci dovážet 

některé potraviny a krmiva s obsahem 

zakázaných účinných látek nebo 

dojde ke snížení množství vyvážených/ 

dovážených předmětů ošetřených 

biocidními přípravky v důsledku jejich 

úbytku. 

• Možnost 4 byla v dopadové studii 

Komise s využitím multikriteriální 

analýzy vyhodnocena jako nejlepší, 

všechny 4 možnosti byly vyhodnoceny 

jako rovnocenné z hlediska ochrany 

lidského zdraví.

• Komise by měla přijmout provedi-

telná, přiměřená a vědecky podložená 

kritéria, pokračovat v přísně nastavené 

úrovni ochrany lidského zdraví a život-

ního prostředí, ale přitom zachovat pří-

stup evropských zemědělců a uživatelů 

biocidních přípravků k základním 

přípravkům na ochranu rostlin a bio-

cidním přípravkům. 

Českým poslancům v Evropské parla-

mentu byl také již v dubnu odeslán 

v kopii dopis zástupců Agrárních komor 

Visegrádské skupiny určený komisaři 

pro zdraví a bezpečnost potravin 

Vytenisu Andriukaitisovi a komisaři 

pro zemědělství a rozvoj venkova Philu 

Hoganovi, který obsahuje kvantifi kaci 

předpokládaného dopadu stažení vy-

braných účinných látek z trhu pro polní 

plodiny a speciální rostlinné komodity 

v Polsku. Dále také zpráva o projektu 

realizovaného fi rmou FoBiG, v jehož 

rámci byly zjišťovány potenciální dů-

sledky čtyř možností vědeckých kritérií 

pro identifi kaci endokrinních disruptorů 

pro přírodní látky.  Jak se uvádí v dopise 

určeném eurokomisařům unáhlené sta-

žení dobře prověřených účinných látek 

a prostředků z trhu EU, by mohlo poten-

ciálně představovat riziko pro populaci 

a také životní prostředí. Neschopnost 

použít dostatečnou a legální ochranu 

rostlin povede k nekontrolovanému 

dovozu pesticidů neznámého původu. 

Navíc se snížením počtu povolených 

účinných látek dojde k nutnosti provádět 

opakované aplikace pesticidů, aby byl 

zajištěn alespoň uspokojivý stav ochrany 

těchto rostlin, k čemuž už nyní dochází 

v případě zákazu využití neonikotinoi-

dů v případě ošetření osiva. Tím dojde 

ke zvýšenému využívání chemických 

prostředků na ochranu rostlin v země-

dělství a také k rozvinutí rezistence na 

snížený počet aktivních látek. 

Navíc perspektivní stažení řady 

prostředků na ochranu rostlin z trhu po-

vede ke zvýšení nákladů na zemědělskou 

produkci, snížení hektarových výnosů 

a jakosti zemědělské produkce. Expertní 

zpráva vydaná 5. ledna 2016 ve Varšavě 

pod názvem Dopady potenciálního 

stažení z trhu vybraných účinných látek 

pro polní plodiny a speciální rostlinné 

komodity v Polsku, kterou připravili pol-

ští výzkumníci ve spolupráci s odborníky 

z Kleffmanova institutu a Národní rady 

Agrárních komor Polska a dalšími 

expertními organizacemi, předpokládá 

následující dopad dalších regulatorních 

kroků EU na poli prostředků na ochranu 

rostlin. 

Požadavek k Evropské komisi byl takový, 

aby v případě regulace trhu s prostředky 

na ochranu rostlin zvolila smysluplný 

postup, to je posouzení skutečného 

nebezpečí jednotlivých účinných látek na 

základě podrobné multikriteriální analý-

zy, která posuzuje skutečný a dlouhodo-

bý vliv na životní prostředí na rozdíl od 

navrhovaného posouzení rizika, které 

vyhodnocuje jako rizikové endokrinní di-

sruptory takové běžné látky, jako je třeba 

káva. Přístup vyhodnocení skutečného 

nebezpečí pro člověka a životní prostředí 

zajistí dodržení vysokých standardů 

kvality potravin pro spotřebitele a zá-

roveň přístup zemědělců k prostředkům 

na ochranu rostlin, které představují 

důležité nástroje k dosažení konku-

renceschopné zemědělské produkce 

a zároveň snižují riziko kontaminace 

zemědělské produkce mykotoxiny. 

Úřad AK ČR

Plodina Ztráta výnosu Ztráta kvality Zvýšení nákladů 
na produkci

jablka 20 – 50 % 30 – 100 % 3 – 9 %

černý rybíz 20 – 100 % 20 – 100 % 10 – 20 %

řepka 20 – 50 % 10 – 30 % 26 – 39 %

cukrovka 30 – 70 % 30 – 70 % 16 – 17 %

brambory 20 – 70 % 10 – 70 % 9 – 14 %

pšenice 5 – 30 % 10 – 70 % 12 – 31 %

kukuřice 5 – 30 % 0 – 10 % 2 – 25 %

Předpokládané dopady zákazu některých účinných látek

Zdroj: The Effects of a Potential Withdrawal from the Market of Selected Active 

Substances for Field and Orchard Crops in Poland, Poznań – Warsaw, January 2016

Foto: shutterstock.com
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PŘEHRADY SENOMATY A ŠANOV: 
JEN NÁVRAT KE ZKUŠENOSTEM PŘEDKŮ

I proto jsou stále živé plány na vy-

budování dvou menších přehrad na 

Rakovnicku, v povodí Rakovnického 

a Kolešovického potoka. Obě – Senomaty 

a Šanov, se také dostaly do nejnovějších 

plánů ministerstva zemědělství na 

budování vodních ploch, jejichž hlavním 

smyslem je zabezpečit zdroje vody nejen 

pro obyvatele příslušných oblastí, a obě 

jsou také jedinými aktuálně plánovanými 

vodními díly, s jejichž výstavbou souhlasí 

obce a podnikatelé v dotčené oblasti.

Má to svou logiku – Senomaty a Šanov 

v zásadě jen jiným způsobem nahradí 

to, co na Rakovnicku již v minulosti 

existovalo, ale co bylo posléze zrušeno. 

Ještě počátkem minulého století totiž 

působilo právě na Rakovnickém potoce 

více než 20 vodních mlýnů, které byly 

fakticky regulátory vodního toku 

a v zájmu svého podnikání i v zájmu 

místních obyvatel činily to, co se dnes 

nazývá nadlepšováním průtoků a tedy 

zajišťovaly v regionu plynulé zásobování 

vodou. O problému nedostatku vody 

na Rakovnicku – srážkovém to stínu 

Krušných hor, věděli přitom už naši 

dávní předkové – a výsledkem bylo 

vybudování soustavy rybníků (jeden 

z nich na ilustračním foto), kterého se 

ujal známý rybníkář, sám Jakub Krčín 

z Jelčan, přičemž tato soustava dokázala 

pojmout více než milión kubíků vody, což 

je zhruba tolik, jako Senomaty a Šanov 

dohromady. Soustava funguje dodneška 

– vzhledem k mnohaletému restituční-

mu sporu jí ale vlastní stát, který do 

ní právě kvůli nejistému budoucímu 

vlastnictví neinvestuje, a podle toho to 

také vypadá. Každopádně – případná 

výstavba menších vodních nádrží 

Senomaty a Šanov si nevyžádá žádné 

doprovodné demolice ať už obytných, 

nebo neobytných nemovitostí, záplavová 

oblast se nachází především na země-

dělské půdě, a částečně zasahuje také 

do zeleně, která v blízkosti jmenovaných 

potoků vyrostla poté, co byly zrušeny 

zmiňované mlýny. Diplomaticky větším 

oříškem bude přitom Šanov, v jehož zá-

plavovém území jsou biologicky cennější 

území, ale také soukromý rybník (malá 

vodní nádrž „K Pšovlkům“), jejíž majitel 

nevydržel letitou nečinnost v budování 

rybníků v dotčené lokalitě, takže si 

malou vodní nádrž vybudoval sám. 

Také výhrady Agentury ochrany přírody 

a krajiny jsou k plánované nádrži v Seno-

matech menší než k nádrži Šanov.

Z dokumentace k potenciální výstavbě 

nádrží vyplývá, že území k jejich výstavbě 

se nalézá ve správě státního podniku 

Povodí Vltavy ve Středočeském kraji 

v územní působnosti obce s rozšířenou 

působností Rakovník. Rakovnicko 

v západní části v povodí Rakovnického 

potoka patří v rámci našeho území 

k místům, kde v posledních desetiletích 

nejvíce pociťují změnu klimatu. Na tuto 

skutečnost se reagovalo zpracováním 

projektu v letech 2009 – 2011, jehož 

cílem bylo připravit metodiku pro návrh 

opatření, která zvýší disponibilní množ-

ství vody v povodí a zmenší současné 

a výhledové dopady změn klimatu. 

Z výsledků pozorování a z ekonomických 

vyhodnocení vyplynulo, že nejúčinnějším 

prostředkem ke zmírnění účinků hydro-

logického sucha je akumulace vody v ná-

držích. Projekt identifi koval osm lokalit 

v daném území navržených k výstavbě 

vodních nádrží. Následně zpracovaná 

studie proveditelnosti a zpřesněné 

vodohospodářské řešení vyloučilo šest 

lokalit. Dvě lokality - Senomaty a Šanov 

- byly doporučeny k realizaci a zařazeny 

do programu opatření Plánu dílčího 

povodí Berounky na roky 2016 až 2021. 

Lokalita Šanov se nachází na Ra-

kovnickém potoce nad obcí Šanov. 

Realizací nádrže v optimální variantě 

z hlediska velikosti zásobního objemu 

se výše položená průtočná malá vodní 

nádrž „K Pšovlkům“ stane součástí 

malé vodní nádrže Šanov. Profi l hráze 

se nachází přibližně na úrovni vlakové 

zastávky Šanov a nadzemního vedení 

vysokého napětí protínajícího nivu. 

Z majetkoprávního hlediska je řešené 

území pestrou směsicí pozemků, 

avšak bez nutnosti zásahu do budov či 

přesídlování obyvatel. Majetkoprávní 

vypořádání bude nutno řešit u výše zmí-

něné soukromé malé vodní nádrže 

„K Pšovlkům“. Počet dotčených pozem-

ků je 202 při 57 vlastnících. Z toho 62 % 

zaujímá ostatní plocha, 21 % trvalý 

travní porost, 11 % orná půda a zbytek 

tvoří jiné využití pozemků. K vynětí ze 

zemědělského půdního a lesního fondu 

je navrženo 9,3 ha z celkově potřebného 

záboru 29,5 ha.

Lokalita Senomaty leží v zemědělské 

krajině na Kolešovickém potoce (plocha 

povodí 51,8 km2), který je levostranným 

přítokem Rakovnického potoka. V rámci 

nivního pásu se vyskytuje bujná vegetace 

a vzrostlé stromy s keřovým patrem. 

Záborem je nejvíce dotčena orná půda 

(69 %) a lesní půda (14 %). Celková 

plocha potřebná pro stavbu vodní nádrže 

si vyžádá zábor 470 436 m2 bez nutnosti 

výkupů staveb a zásahu do osídlení. 

Celkový počet dotčených pozemků je 96 

(35 vlastníků) a mezi většinové vlastníky 

patří obec Senomaty a Státní pozemkový 

úřad. Částečná výhoda souhlasu obce se 

stavbou a pozemky ve vlastnictví státu je 

však snížena předběžným nesouhlasem 

8 % soukromých vlastníků. Místo není 

součástí zvláště chráněného území ani 

se zde nenachází evropsky významné 

lokality či ptačí oblasti (NATURA 2000). 

Součástí Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a Chráněných ložis-

kových území nejsou. Při realizaci 

malých vodních nádrží je nezbytné 

vytvořit mělčí příbřežní zóny litorálního 

pásma vhodného rozsahu a v maximální 

možné míře zachovat doprovodnou nivní 

vegetaci na březích. Dalším doplněním 

přírodních opatření dojde k vytvoření 

hodnotného biotopu. 

Navrhované řešení nádrže
Navrhuje se postavit malé vodní nádrže 

za účelem zmírnění současných důsledků 

klimatické změny zlepšením akumulační 

schopnosti v povodí Rakovnického potoka. 

V případě realizace se bude jednat o vý-

znamný zdroj vody pro nadlepšování prů-

toků v málo vodných obdobích s možným 

využitím odběrů vody z vodních toků pro 

závlahy zemědělských pozemků. Lze také  

předpokládat pozitivní vliv na stav 

zásob vody v půdním horizontu v okolí 

vodních ploch.

Petr Havel

HOVOŘÍ-LI SE V NAŠÍ ZEMI O OBLASTECH NEJVÍCE OHROŽENÝCH SUCHEM, UMISŤUJE SE PRAVIDELNĚ NA DRUHÉ PŘÍČCE HNED 
ZA JIŽNÍ MORAVOU OBLAST RAKOVNICKA, MILOVNÍKŮM PĚNIVÉHO MOKU ZNÁMÁ TAKÉ JAKO VÝZNAMNÁ PĚSTITELSKÁ OBLAST 
NAŠEHO ZELENÉHO ZLATA – CHMELE. 

Více fotografi í z lokality naleznete na straně 12 přílohy. Foto: Nina Havlová

Parametr Jednotka MVN Senomaty MVN Šanov

Typ hráze - sypaná zemní sypaná zemní

Celkový objem nádrže m3 670 725 544 000

Průměrná / max. hloubka m 2,6 / 6,0 3,5 / 3,7

Plocha zátopy ha 25,6 22,2

Max. výška hráze m 6,8 5,2

Délka hráze m 352,9 450,0

Šířka hráze m 35,2 23,5

Nadlepšení průtoků l/s 21,4 33,0

Kubatura zemní hráze m3 24 572 9 478

Demolice objektů ks 0 0

MVN Senomaty a Šanov - návrhové parametry a náklady
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BOHOSLUŽBA ZA ÚRODU I ZMRZLINA 
Z KRAVÍNA PŘILÁKALA STOVKY LIDÍ 
I MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

Přicházeli svátečně odění krojovaní 

muži, ženy i děcka, kravky ve stájích 

tiše pobučovaly a před lesíkem se pásli 

koně. Takto poklidně začal první říjnovou 

sobotu Den otevřeného Dvora na rodinné 

farmě Osičkových Doubravský Dvůr. 

Během dne se nakonec přijelo podívat 

a pobavit několik stovek lidí. Mezi nimi 

i ministr zemedělství Marian Jurečka 

v doprovodu svých dětí.

„Za sebe jsem velice rád, když se ze-

mědělci dokáží otevřít veřejnosti, dokáží 

ukázat, jak dnes probíhá zemědělská 

výroba. Nejenom, jaká je zemědělská 

technika, což nejvíce zajímá především 

děti, ale také jak to dnes vypadá ve 

stájích. A také když rodinná farma doká-

že vyrábět i zemědělské produkty, 

v tomto případě výborné mléčné produk-

ty a zmrzlinu. Jít do fi nálního produktu, 

který dokáže nabízet zákazníkovi,

to je myslím, ten ideál, o který se jako 

ministerstvo zemědělství snažíme 

a který chceme podporovat. Aby zemědělci 

dokázali své komodity přetavit i v konečné 

fi nální výrobky pro spotřebitele. Za toto 

chci poděkovat celé rodině Osičkových, že 

se jim to takto daří,“ uvítal veřejnost na 

farmě ministr Marian Jurečka.

Rodina Václava Osičky hospodaří na 

Dobravském Dvoře bezmála už čtvrt 

století. Začínala s pár kusy dobytka 

a na zbídačeném statku. Dnes vlastní 

na 300 kusů krav a obhospodařuje 200 

hektarů půdy. Osičkovi založili vlastní 

mlékárnu a vyrábí sýry, jogurty, tvarohy a 

bezkonkurenčně dobrou zmrzlinu. Lidé 

vše mohou zakoupit přímo v prodejně 

na farmě. „Vlastní prodejna je specifi cká 

v tom, že tam snažíme mít pořád plný 

sortiment, i když to pro nás není plně 

ekonomické. Děláme asi osm druhů 

jogurtů, tvarohové dezerty, čerstvé sýry, 

pařené sýry. Na farmě máme plnější 

sortiment než v našich partnerských 

obchodních sítích,“ vyjmenoval Václav 

Osička. Jejich čerstvý dezert Malinový 

mls zvítězil letos i v soutěži Regionální 

potravina Olomouckého kraje. 

Kvalita je obyčejná poctivost
Na dnu otevřeného dvora byly k dostání 

i další ceněné produkty. Se značkou 

Chuť jižní Moravy se účastnily i Pekárny 

Blansko a.s., které v současnosti expan-

dují s moderní sítí prodejen pod názvem 

Matějovo pekařství. Stejně jako farmáři 

z Doubravského dvora si zakládají na 

regionálních surovinách a poctivých 

tradičních recepturách a spolupracují. 

„S farmou spolupracujeme už dlouho. 

Vybrali jsme si ji proto, že patří k naše-

mu konceptu, to jest snaze spojit věci 

tradiční a poctivé,“ vyjádřila se Renata 

Brychtová, ředitelka obchodní sítě Peká-

ren Blansko a.s. Suroviny z farmy použí-

vají k pečení podle starých receptur. 

„V současné době se snažíme pracovat 

na receptech, které máme po našich 

babičkách, a dají se využít pro naše 

zákazníky. Ti je rádi využívají a kupují. To 

je náš současný směr. Zakládáme si na 

ruční výrobě, devadesát procent našich 

výrobků musí projít rukama našich 

pekařů. Strojově se vyrábí pouze klasický 

chléb a rohlíky. Snažíme se motat i ručně 

dělané tvary, které nejsou úplně jedno-

duché, pekaři se je musí učit, ale vždycky 

se s tím dobře poperou,“ dodala Renata 

Brychtová. Její slova potvrzuje i farmář 

Václav Osička. „My si skutečně vybíráme, 

kam dodáváme. Máme pomalý nástup do 

trhu a docela dlouho vždycky diskutuje-

me s potenciálním odběratelem, protože 

chceme, abychom skutečně dodávali 

výrobky přes prodejce, který má stejnou 

fi losofi i jako my. Tu vystihuje naše moto, 

které používáme a na které sázíme. 

A sice, že kvalita je obyčejná poctivost. 

Podle ministra Jurečky je takový 

způsob práce cesta správným směrem. 

Poptávka po kvalitních regionálních 

potravinách v Česku roste. „Za poslední 

dva roky vidíme, že výrazně roste počet 

farmářů, ale i zpracovatelů potravin 

v České republice o více než dva tisíce. 

Ale myslím, že i zákazníci se vracejí 

k tomu, že chtějí kvalitní výrobky, chtějí 

výrobky regionálních producentů, po 

těchto výrobcích se více ptají a jsou 

ochotni si pro ně zajet přímo na farmy,“ 

přiblížil a dodává. „Je logické, aby 

zemědělec, který dneska dělá základní 

komodity, ať už jsou to živočišné pro-

dukty mléko, maso nebo třeba pšenice, 

olejniny a podobně, přemýšlel nad tím, 

jak tu komoditu přetvořit na fi nální po-

travinu, se kterou dokáží jít za konečným 

zákazníkem. Je to důležité i pro ně 

z hlediska stability příjmů a z hlediska 

zajištění opravdu dobré budoucnosti 

jeho podnikání, jeho rodinné farmy.“

Lidi zajímá, co jedí a kde to vzniklo
Ochutnávky výrobků a zájem o jejich 

koupi byl obrovský. Podle Osičky takhle 

zafunguje i sounáležitost k domácím 

výrobcům potravin. „Máme fi lozofi i, že 

co se u nás vyprodukuje, to by se také 

mělo u nás spotřebovat. Mám na mysli 

naši lokalitu, krajinu i zemi. Zveme lidi 

sem, aby viděli, jak se snažíme, jak se 

staráme o zvířata, jak děláme to naše 

zemědělství. Myslíme, že se nám to 

vrací, protože lidi momentálně zajímá, 

co jedí, a kde to vzniklo. Tady mohou 

vidět to, jak se narodí tele, jak se z telete 

stane kráva, jak se kráva krmí, podojí, 

následně máme hned zpracování, kde 

lidé vidí, jak jde mléko přes paster do 

výroby. Tam už potom vznikají naše 

výrobky, které dodáváme i Matějovu 

pekařství, protože víme, že má podobnou 

fi lozofi i, je to takové to napojení,“ říká 

Václav Osička.

„Snažíme se využívat suroviny 

z našeho regionu a snažíme se 

propojovat s dodavateli jako je 

právě farma Doubravský dvůr. 

Mléko, máslo, tvaroh všechno prově-

řujeme, než vyjdeme na trh s novým 

výrobkem. Aby byl opravdu z čerstvých 

a kvalitních regionálních surovin. 

Za to jsme dostali i několik ocenění

Chuť jižní Moravy, a všechny výrobky 

tu dnes nabízíme. Zájem je obrovský,“ 

potvrdila smysl tradiční poctivosti 

výroby Renata Brychtová z Pekáren 

Blansko a.s.

Na dni otevřeného dvora vzdali 

lidé hold úrodě při sváteční 

bohoslužbě díkůvzdání. Za hojné 

účasti krojovaných a za hlaholivého 

zpěvu mužského sboru Rovina, 

či lidových tónů cimbálové muziky 

Hanácká mozeka. V programu ale 

nechyběly ani francouzské šansony, či 

folk-rock. Unikátní zmrzlina z kravína, 

jak ji nazývají samotní farmáři, slavila 

úspěch nejen u dětí, ale i dospělých. 

Hojně navštěvovaná byla i výrobna sýrů, 

kde lidé využili možnost vyzkoušet si 

výrobu vlastníma rukama.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

DO PROBOUZEJÍCÍHO SE PODZIMNÍHO SLUNCE NAD RYBNÍKEM PROSAKLOVALA TÉMĚŘ POSVÁTNÁ NÁLADA. NA RODINNÉ 
FARMĚ DOBRAVSKÝ DVŮR V SRDCI HANÁCKA NEDALEKO LITOVLE CHYSTALI OSLAVU ÚRODY A OTEVŘELI NA JEDEN DEN VRATA 
VEŘEJNOSTI. V SOUSEDSTVÍ TAMNÍHO RYBNÍKA VYROSTLA PROVIZORNÍ KAPLE NA SLAVNOSTNÍ MŠI K ŽEHNÁNÍ ÚRODY A SVÉ 
STÁNKY TU ROZLOŽILI I ŘEMESLNÍ PRODEJCI A VÝROBCI REGIONÁLNÍCH POTRAVIN. 

Chléb, mléko a víno – symboly úrody v rukou krojovaných dětí
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REŤAZCE ZAUJÍMA LEN CENA, 
TLAK SA PRENÁŠA NA VÝROBCOV

OBCHODNÍCI ROKOVALI S MINISTERKOU 
O NEPRIMERANOSTI POKÚT

„Obchodné reťazce nezaujíma nič iné, 

len cena. Mňa osobne veľmi iritujú ich 

reklamné kampane, zamerané na lásku 

k Slovensku a čerstvosť. Pretože tieto 

reťazce sú ukážkou toho, ako nepredávať 

a nemať na pultoch zastúpenie slo-

venských čerstvých výrobkov. Považujem 

preto takéto kampane za maximálne 

zavádzajúce a nepravdivé,“ zdôraznil 

Slocík. Dodal, že ich družstvo nie je 

v priamom vzťahu so žiadnym reťazcom 

a podľa jeho skúseností je takýchto 

prvovýrobných poľnohospodárskych 

podnikov celkovo veľmi málo.

„Medzi nami a obchodnými reťazcami 

býva viacero stupňov, kým sa náš 

produkt dostane na pulty. Konkrétne 

v prípade Agrospolu je to bitúnok 

a spracovateľ,“ priblížil predseda, podľa 

ktorého preto tlaky zo strany reťazcov 

vnímajú sprostredkovane.„V konečnom 

dôsledku však na ne vždy doplatíme my 

ako prvovýrobcovia a nikoho nezaujíma, 

že sme dlhodobo v strate. Keď totiž 

jednáme s našimi odberateľmi o cenách 

komodít, v našom prípade o živých 

ošípaných, tak mi povedia, že mi môžu 

dať len istú maximálnu cenu, pretože 

jeho odberateľ, či už je to spracovateľ 

alebo priamo obchodný reťazec, mu už 

proste vyššiu cenu nedá,“ povedal.

Družstvá sú pritom podľa jeho slov 

v nevýhodnej situácii, pretože pracujú 

so živými zvieratami, čo je tovar, ktorý sa 

nedá uskladniť.

„Máme obmedzené kapacity maštalí 

a iných hospodárskych objektov 

a potrebujeme pravidelne vyskladňovať, 

to čo vychováme, aby sa zachoval kolo-

beh produkcie na farme. Tento proces 

nie je možné zastaviť,“ vysvetlil Slocík.

Politika obchodných reťazcov na Slo-

vensku je podľa neho jednou z príčin, pre 

ktoré Agrospol väčšinu svojej produkcie 

vyváža do zahraničia. „Vyplynulo to zo 

spôsobu jednania a z neschopnosti slo-

venských spracovateľov uzatvoriť 

s nami dlhodobé zmluvy. Pritom 

napríklad s maďarskými spracovateľ-

mi takýto problém nie je,“ konštatoval 

predseda s tým, že dlhodobé zmluvy sú 

pre nich veľmi dôležité práve z dôvodu 

pravidelného vyskladňovania. Ako ďalej 

spomenul, dopad cenových tlakov na 

prvovýrobcov by mohla zmierniť pomoc 

farmárom zo strany vlády. „V ekonomicky 

silnejších krajinách Európskej únie 

pristúpili národné vlády k takejto pomoci, 

boli im poskytnuté nejaké podpory. 

My slovenskí chovatelia ošípaných tiež 

rokujeme s ministerstvom pôdohospo-

dárstva, aby sa podobne ako v prípade 

mlieka, prijali opatrenia na elimináciu 

následkov predchádzajúceho zlého ob-

dobia, počas ktorého sme išli do veľkých 

strát,“ doplnil predseda. Zároveň už bola 

vytvorená pracovná skupina pre ošípané, 

ktorá by mala riešiť problémy chovateľov.

„Skladá sa nielen z chovateľov, ale aj zo 

zástupcov výskumných ústavov, minis-

terstva, Štátnej veterinárnej a potravi-

novej správy a Slovenskej poľnohospodár-

skej a potravinárskej komory. Som tiež 

členom tejto skupiny, prvé stretnutie sme 

mali koncom septembra, ďalšie je na-

plánované na november,“ zakončil Slocík.

TASR

Na pracovnom stretnutí diskutovali 

predovšetkým o novelizovanom zákone 

o potravinách. Informovala o tom dnes 

hovorkyňa SAMO Diana Chovancová 

Stanková.

Zástupcovia obchodných reťazcov podľa 

nej informovali ministerku o zásadných 

opatreniach, ktoré obchodné reťazce 

v rámci svojich interných systémov vy-

konali za ostatné obdobie na elimináciu 

nedostatkov. Tieto systémy sú často nad 

rámec v porovnaní s inými členskými 

krajinami EÚ. Vďaka tomu reťazce 

v poslednom období výrazne a preukáza-

teľne znížili mieru pochybení a odstránili 

nedostatky vo svojich prevádzkach, na 

čo opakovane v médiách poukazovalo aj 

samotné MPRV. Predstavitelia moderné-

ho obchodu na Slovensku preto ocenili 

konštruktívny prístup agrorezortu pri 

pripomienkovaní pripravovanej novely 

zákona o potravinách, ktorá síce za-

chovávala inštitút tzv. miliónových pokút, 

ale súhlasila so spresnením podmienok 

na ich udelenie.

„S veľkým znepokojením preto nazerajú 

na fakt, že výsledky riadneho pripomi-

enkového konania boli zahodené a vláda 

bez vysvetlenia schválila pozmenený 

dokument, ktorý konštruktívnu dohodu 

ignoroval,“ podčiarkla Chovancová 

Stanková.

„Mrzí nás, že odborné pripomienky a 

argumenty obchodníkov k pripravovanej 

novele zákona o potravinách týkajúce sa 

spôsobu udeľovania miliónových pokút 

neboli zohľadnené. Obchodníci mimoria-

dne dbajú na bezpečnosť potravín 

a zdravie zákazníkov a v prípade vlastné-

ho pochybenia sú pripravení aj niesť 

následky. Avšak tie by mali byť prime-

rané miere zavinenia a zohľadňovať, či 

k problému prišlo vinou obchodu, alebo 

iného článku dodávateľského reťazca,“ 

uviedla predsedníčka SAMO Katarína 

Fašiangová. Na stretnutí však podľa 

hovorkyne SAMO neprišlo k zhodnému 

nazeraniu na túto problematiku, napriek 

predchádzajúcemu konštruktívnemu 

dialógu pri pripomienkovaní novely. 

Súčasné podmienky udeľovania tzv. 

miliónových pokút môžu mať čoskoro 

negatívny dosah na samotných zákazní-

kov, pretože je pravdepodobné, že sa pre-

mietnu v navýšení cien v maloobchode. 

TASR

TLAK OBCHODNÝCH REŤAZCOV NA ČO NAJNIŽŠIE CENY BRAVČOVÉHO MÄSA JE NAJPÁLČIVEJŠÍM PROBLÉMOM DRUŽSTVA 
AGROSPOL BOĽKOVCE V OKRESE LUČENEC, KTORÉ JE NAJVÄČŠÍM SLOVENSKÝM CHOVATEĽOM OŠÍPANÝCH. PRE TASR TO UVIEDOL 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI RASTISLAV SLOCÍK.

ČLENOVIA SLOVENSKEJ ALIANCIE MODERNÉHO OBCHODU (SAMO) A ZÁROVEŇ ZÁSTUPCOVIA NAJVÄČŠÍCH OBCHODNÍKOV NA 
SLOVENSKU SA V STREDU (28. 9.) STRETLI SO ŠÉFKOU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA (MPRV) SR 
GABRIELOU MATEČNOU.

Foto: shutterstock.com
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ČR MÁ ZNAČNÉ REZERVY VE 
ZPRACOVÁNÍ, ALE I UŽITÍ DŘEVA

Podle statistik se přitom do zahraničí 

vyveze zhruba třetina v ČR vytěženého 

dřeva v hodnotě asi 11 miliard korun, 

možná další přidaná hodnota, o kterou 

se tímto způsobem připravujeme, ale 

představuje podle odhadu agentury 

Apicon Consulting dalších 34 miliard ko-

run. Ta se tvoří především v sousedním 

Rakousku a Německu, kam drtivá část 

tuzemského dřeva míří, a naplňuje tak 

kapacitu tamních větších či menších pil 

– primárních zpracovatelů dřeva.

Naopak v ČR je souhrnná kapacita pil 

působících na území země nevyužita 

zhruba z jedné třetiny, což by se mohlo 

a mělo změnit, pokud by bylo tuzem-

ské dřevo zpracovávané v tuzemsku. 

Jako kontraproduktivní tak působí 

plán ministerstva zemědělství, které 

hodlá podporovat výstavbu dalších, a to 

velkokapacitních pil na našem území za 

podmínky, že budou odebírat přednostně 

dřevo dodávané státním podnikem 

Lesy České republiky (LČR). Hovoří se 

přitom především o výstavbě pily s roční 

kapacitou zhruba milión tun kubíků ve 

Štětí, kterou tam již léta plánují postavit 

Rakušané. To by ovšem v praxi podle 

všeho znamenalo zánik menších pil 

minimálně v příslušném spádovém 

okolí, stejně tak, jako se tomu stalo po 

spuštění velké pily v Paskově. Vstup 

státu, jednak prostřednictvím investiční 

pobídky pro výstavbu pily a jednak garan-

tovanými dodávkami dřeva z LČR do jinak 

komerčního podnikatelského prostředí, 

by byl navíc zásahem, který by vytvářel 

konkurenční výhodu předem vybranému 

zájemci, což je obvykle klasifi kováno jako 

korupce. Důležitější však by byl dopad do 

zaměstnanosti především v nejchudších 

regionech, kde se obvykle těží a zpra-

covává dřevo, což jsou zejména území 

v příhraničních oblastech, které byly v 

minulosti cíleně zalesněny.

Na druhou stranu je ale fakt, že 

transportní náklady na dopravu dřeva 

odněkud někam se výrazně promítají 

do nákladů na jeho zpracování. Pokud 

by tak byly pily blíže ke zdroji suroviny, 

mohly by produkovat dřevní polotovar 

za nižší ceny, což by mohlo být při ná-

sledném fi nálním zpracování 

možnou výhodou při žádoucím vyšším 

zhodnocení dřeva na našem území 

v podobě fi nálních výrobků. Právě to je 

každopádně největší výzvou pro tuzem-

ský dřevozpracující průmysl, přičemž 

základní podmínkou možného rozvoje 

tvorby přidané hodnoty je podpora po-

AČKOLI NAŠE ZEMĚ PATŘÍ V RÁMCI EU K NEJVÍCE ZALESNĚNÝM ZEMÍM, COŽ V PRAXI ZNAMENÁ DOSTATEK, BA PŘEBYTEK 
POTŘEBNÉ SUROVINY K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PLATÍ I V LESNICTVÍ TOTÉŽ, CO PRO NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ. TOTIŽ, ŽE SE PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA DOBROVOLNĚ PŘIPRAVUJEME O ZISK Z PŘIDANÉ HODNOTY, KTERÝ SE TVOŘÍ ZA HRANICEMI ČR, KAM VYVÁŽÍME 
DŘEVNÍ SUROVINU A NAZPÁTEK SE K NÁM VOZÍ FINÁLNÍ VÝROBKY ZE DŘEVA.

Foto: Nina Havlová
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ptávky po fi nálních produktech ze dřeva. 

Jinými slovy, zlepšení současného stavu 

nepomůže podpora produkce polotovarů 

(řeziva), ale konečných výrobků ze dřeva, 

což ovšem projekt ministerstva země-

dělství neřeší. 

Zvýšit odbyt českých výrobků ze dřeva 

je také v naší zemi za situace, kdy ve 

stavebnictví desítky let vládla a vládne 

betonová a plastová lobby, o poznání 

větší oříšek, než stavba obřích pil. 

Chybí především osvěta, dřevěné stavby 

jsou u nás vnímány jako „méněcenné“, 

na úrovni rekreačních chat a chalup. 

Tomu napomáhají přetrvávající mýty, 

podle nichž nemá dřevo žádoucí 

izolační vlastnosti, takže v dřevěných 

domech je zima. To však není pravda, 

v současné době je k dispozici řada 

vhodných izolačních materiálů a navíc 

je třeba vědět, že je dřevěný dům možné 

postavit doslova za pár týdnů, není 

drahý a především – taková stavba má 

velmi pozitivní vliv na životní prostředí. 

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodo-

bě uchovává uhlík, tím se stabilizuje 

jeho množství v přírodě a zmenšují se 

dopady globálních klimatických změn. 

Jeden kubík dřeva váže například až 

250 kilogramů kysličníku uhličitého. Při 

průměrné spotřebě 100 - 150 kubíků 

dřeva na jeden dům a životnosti stavby 

minimálně 100 let se jedná o nezane-

dbatelná množství. Přitom na místě, kde 

se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let 

vyroste les nový - a ten váže další tuny 

tohoto skleníkového plynu. Naopak při 

výrobě cementu, pálení cihel a vápna či 

přepravě stavebních hmot se obrovská 

množství tohoto plynu pouze uvolňují. 

Především ve vznikajících adaptačních 

strategiích na změny klimatu je proto 

možné tyto údaje zohlednit a podpořit 

tak odbyt dřevěných výrobků tuzemské-

ho původu, nejen dřevěných staveb. 

V tom je mimochodem ČR na posledním 

místě z vyspělých zemí v EU, ale i ve 

světě. Zatímco u nás totiž tvoří podíl 

staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě 

jen zhruba jedno procento, v Německu 

je to sedm procent (z toho v Bavorsku 

70 procent), v Rakousku a Švýcarsku 10 

procent, Velké Británii – Anglii a Walesu 

15 procent, Skotsku 50 procent (přitom 

na britských ostrovech jsou malé vlastní 

zdroje dřeva), ve Finsku, Norsku a Dán-

sku přes 60 procent, v USA 65 procent 

a Kanadě dokonce 80 procent.

Vliv na odbyt dřeva nicméně začínají mít 

do současné doby nijak akcentované 

vlivy, jako jsou například certifi kační 

systémy. Ty byly původně vytvořeny pře-

devším jako regulace nadměrné těžby 

deštných pralesů a obecně těžby lesů 

v biologicky cenných území v rozvojových 

zemích, což rozhodně není problém ČR, 

kde dřevní hmoty neustále, a ne zrovna 

málo, každoročně přirůstá. Bohužel již 

i naší zemi ale zasáhl byznys souboj 

dvou nejrozšířenějších certifi kačních 

systémů, ekologického FSC (Forest Ste-

wardship Council) a většinového PEFC 

(Programme of the Endorsement of 

Forest Certifi cation Schemes), přičemž 

oba z nich deklarují, že dřevo vytěžené 

z lesa bylo vyprodukováno udržitelným 

způsobem. Reálně jde přitom o novou 

dělící linii, která rozhodne, a už také 

rozhoduje, o odbytových možnostech 

dřeva certifi kovaného buď jedním, nebo 

druhým systémem. Dosavadní stoja-

té vody (nebo spíše lesy) již v tomto 

směru rozčeřila významná nadnárodní 

společnost IKEA, která deklarovala, že 

bude ve své síti prodávat zpracovávat 

a prodávat pouze produkty ze dřeva 

certifi kovaného FSC. Ten je přitom 

preferován ochránci životního prostředí, 

neboť podle nich oproti PEFC skutečně 

garantuje trvalou udržitelnost produkce 

dřeva, systémem PEFC je ale zase cer-

tifi kován podstatně větší objem lesních 

porostů (a tedy dřeva z něj), a to nejen 

na území ČR, ale i ve světě. Skutečností 

je, že FSC je opravdu „zelenější“ a k 

přírodě bližší, a ukládá například po-

nechat část dřevní hmoty ve vytěženém 

lese – to ale na druhou stranu znamená, 

že taková těžba buď přináší nižší zisky, 

nebo je výsledkem dražší dřevo, vlastně 

„biodřevo“, porovnáme-li lesnictví se 

zemědělstvím a konvenční produkci 

potravin a biopotravin.

V posuzování odbytových možností dřeva 

a „biodřeva“ lze přitom na území ČR 

předpokládat obdobný vývoj, jako v odby-

tu konvenčních potravin a biopotravin. To 

v praxi znamená, že o environmentálních 

výhodách „biodřeva“ se bude zřejmě 

více mluvit, než jaká bude poptávka po 

výrobcích z něj. Pokud ale budou z mar-

ketingových důvodů významní prodejci 

výrobků ze dřeva preferovat ekologicky 

produkované dřevo, musí se alespoň 

část našich zpracovatelů dřeva a výrobců 

konečných produktů z něj tomuto trendu 

přizpůsobit, což mimo jiné znamená 

zpracovávat dřevo z porostů certifi -

kovaných systémem FSC. Většinovou 

možností ale zůstane dřevo certifi -

kované systémem PEFC, které by mělo 

být z podstaty věci (nižší ekonomická 

výtěžnost příslušných porostů) levnější, 

a tedy výrobky z něj, alespoň na našem 

trhu, oproti výrobkům z „biodřeva“ 

lacinější. Samozřejmě pak zůstává 

otázka, přes jaké obchodní řetězce 

takové výrobky prodat, čímž se vracíme 

téměř na začátek problému – potřebě 

podpory odbytu, ne produkce.

A také osvěty, právě v souvislosti 

s PEFC. Vzhledem k tomu, že na rozdíl 

od zemědělství neexistuje v Evropě něco 

jako „Společná lesnická politika“, je zá-

konná úprava hospodaření v lesích věcí 

jednotlivých členských zemí. A v tom 

je také klíč, jak české standardy FSC 

a PEFC vnímat. Rozhodující přitom je, že 

v ČR platí, jako v řadě jiných oblastí, pro 

lesní hospodaření přísnější pravidla, než 

v jiných zemích EU. To v praxi znamená, 

že podmínky PEFC jsou pro udržitelnost 

produkce dřeva dostačující, a to i kdyby 

znamenaly „pouze“ dodržování u nás 

v praxi platných zákonů. A také tak 

je nutné vnímat dřevo certifi kované 

systémem PEFC, výrobky z něj a jejich 

uplatnění na trhu.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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JAK MOTIVOVAT KE STUDIU 
LESNICKÝCH ŠKOL?

CO MOHOU LESNÍCI UDĚLAT 
PRO ZVÝŠENÍ MOTIVACE 
PRO STUDIUM STŘEDNÍCH 
LESNICKÝCH ŠKOL 
A ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY
PRÁCE V OBORU?

Ing. MICHAL PERNICA,
ředitel, Colloredo-Mannsfeld, 
spol. s r. o.
Lesník spolu s farářem a učitelem byli 

ve vesnici těmi nejvzdělanějšími a nejvá-

ženějšími osobami, ke kterým se chodilo 

pro radu. Bohužel v průběhu posledních 

dvaceti let, kdy celý obor prošel ne zcela 

povedenou transformací, však prestiž 

zeleného řemesla dosti utrpěla, často 

i kvůli nepříliš lichotivému mediálnímu 

obrazu. V tomto období narostl i počet 

středních škol, které nabízejí obor 

lesnictví. Nejsem přesvědčen, že všichni 

absolventi mají odpovídající kvalitu

 a splňují požadavky lesního provozu. 

Je smutné, když k nám přijde uchazeč 

o místo a má problémy s orientací 

v porostní mapě, nebo dokonce nemá 

představu o rozdílu náplně práce hajné-

ho na soukromém majetku, lesního 

u akciové společnosti, nebo dokonce 

o práci revírníka u státních lesů. 

Podobné nedostatky bohužel vidím 

i u absolventů lesnických fakult. Ze 

středních škol a z obou lesnických 

fakult každoročně vychází cca 300–400 

absolventů, což mi přijde jako poměrně 

vysoké číslo na to, aby se tito absolventi 

uplatnili v lesním provozu. Ptám se tedy 

– je opravdu nezbytné zvyšovat počet 

středních škol a potažmo tím i studentů? 

Nebylo by lepší zaměřit se spíše na 

kvalitu než na kvantitu? Na rozdíl od 

středoškoláků pociťuji velký nedostatek 

absolventů odborných učilišť! Najít mla-

dého a kvalitního těžaře, traktoristu či 

kočího se dnes rovná výhře v loterii. Vím, 

že tento problém netrápí jen lesnický 

sektor, ale toto je jeden ze zásadních 

bodů, na které by se mělo zaměřit mi-

nisterstvo školství. Úkolem nás lesníků 

je, abychom zlepšili náš obraz v očích 

veřejnosti. Například formou vzdě-

lávání lesní pedagogikou máme úžasné 

možnosti ukázat, jak krásné a prospěšné 

je povolání lesníka či lesního dělníka. 

Musíme také hledat i fi nanční zdroje, 

neboť i práci konanou se zaujetím 

a zápalem lesníkům vlastním je potřeba 

dostatečně platově ohodnotit. Být 

lesníkem však není pouze prací, ale 

předem životním stylem a posláním, 

které není pro každého.

Ing. PAVEL ČEŠKA, 
vedoucí oddělení, Vojenské lesy
a statky ČR, s. p.
Ačkoliv si troufnu říci, že v životě jsem 

převážně optimistou, budu v tomto 

případě prezentovat spíše realističtější 

stanovisko. Samotný lesník nemá příliš 

možností, jak ovlivnit motivaci jednot-

livce ke studiu odborné lesnické školy. 

Existují některé možnosti, jak získat 

absolventy pro práci v oboru, které 

aplikují i Vojenské lesy a statky ČR, s. p., 

(VLS) jako např. vytipovávání perspek-

tivních žáků a jejich podpora s příslibem 

budoucího zaměstnání nebo zřizování 

adjunktských pracovních míst. To jsme 

však již v situaci, kdy žáci odbornou 

školu studují nebo ji absolvovali. Pokud 

chceme motivovat ke studiu střední 

odborné školy, je třeba působit již na 

žáky základních škol a jejich rodiče, 

k čemuž slouží především lesnická 

pedagogika, kterou VLS poměrně 

rozsáhle realizují. Výsledek těchto snah, 

i když velmi potřebných, je však obtížně 

odhadnutelný a hlavně neměřitelný. 

Pokles zájmu o studium odborných 

škol není jen otázkou lesnického oboru. 

Jedná se o celospolečenský a minimálně 

celoevropský problém. Přirozenou sna-

hou většiny rodičů je poskytnout svým 

potomkům co nejvyšší vzdělání (ani já 

nebudu výjimkou), v případě některých 

vysokých škol bohužel „pseudovzdělání“ 

zakončené udělením jakéhokoliv, ale 

titulu. K takovýmto rozhodnutím zcela 

jistě přispívá i postupná ztráta prestiže 

odborných profesí, včetně té lesnické. 

Dávno pryč jsou časy, kdy lesník zcela 

svobodně rozhodoval co, kdy, jak a s kým. 

Pod vlivem legislativních předpisů 

se z lesníka postupně stal především 

konzument výsledků výběrových řízení. 

Do života, a nejen toho lesnického, je 

třeba vrátit důvěru ve schopnosti a roz-

hodování jedince, za které samozřejmě 

nese svou odpovědnost. Aby můj příspě-

vek nevyzněl až příliš pesimisticky, chtěl 

bych říci, že já sám vykonávám lesnickou 

profesi již devatenáct let, a i když ne vždy 

se vše daří podle vlastních představ, svou 

motivaci k výkonu lesnické profese jsem 

nikdy neztratil. Přeji všem, kteří svou 

vlastní motivaci ke studiu lesnictví (třeba 

i za pomoci našich lesních pedagogů) 

v sobě najdou, aby si ji hlavně udrželi.

Ing. ZDENĚK MUSIL, 
výkonný ředitel Asociace lesnických 
a dřevozpracujících podniků (ALDP)
Nabídnout nadprůměrný výdělek v oboru 

lesnictví – v porovnání k celorepubli-

kovému průměru a srovnatelným obo-

rům zemědělského a technického zamě-

ření. Zvýšit podporu studia lesnického 

oboru prostředky z resortů MŠMT a MZe 

pro zkvalitnění výuky (učebny, literatura, 

praxe doma i v zahraničí, výuka jazyků, 

výměnné programy, strojní vybavení 

apod.). Výše uvedenou podporu na zá-

kladě celorepublikové strategie podmínit 

závazkem střední školy zajistit určený 

minimální počet studentů ročně.

Prof. Ing. MAREK TURČÁNI, PhD.,
děkan a doc., 
Ing. JIŘÍ REMEŠ, Ph.D. , proděkan Fa-
kulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
Dle mého názoru není článek, na nějž 

anketní otázka reaguje, založen na zcela 

správných předpokladech shrnutých 

v jeho závěru. Bohužel těžko souhlasit 

s názorem, že současná mladá generace 

je stejná jako v minulosti a přichází na 

střední a posléze i na vysoké školy stejně 

kvalitně vzdělaná. Ochota vzdělávat 

se a něco vědět je dnes nahrazována 

schopnostmi chytrých telefonů a fi lozofi í: 

„co nevím, to vygooglím“. Problémem 

ale ani tak není to, že si vědomosti 

googlíme – jako spíše to, že mladí lidé 

některým informacím nerozumí. Ne 

proto, že by na to mentálně neměli, ale 

proto, že se jim nechce přemýšlet 

a dlouhodobě pracovat. My jsme se 

v lesnictví za posledních 20 let dopra-

LEPŠÍ PREZENTACÍ OBORU, VYŠŠÍM OHODNOCENÍM I LEPŠÍ SPOLUPRACÍ VŠECH ZAINTERESOVANÝCH. PROBLEMATIKA 
PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU JE ZÁSADNÍ A STRATEGICKOU OTÁZKOU MAJÍCÍ VLIV 
NA CELKOVOU KONKURENCESCHOPNOST OBORU A JEHO ROZVOJ. V OBOROVÉM ČASOPISE LESNICKÁ PRÁCE BYLA PUBLIKOVÁNA 
ANKETA A PREZENTOVÁNY NÁZORY NĚKOLIKA LESNICKÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÉ JSME SE ROZHODLI PUBLIKOVAT I PRO ČTENÁŘE 
AGROBASE. VE SVÝCH KOMENTÁŘÍCH SE DOTKLI ZEJMÉNA KVALITY STUDIA NA LESNICKÝCH ŠKOLÁCH I OTÁZKY, JAK PRÁCI 
V LESNICKO-DŘEVAŘSKÉM SEKTORU VRÁTIT ATRAKTIVITU A ZVÝŠIT TAK MOTIVACI KE STUDIU TĚCHTO OBORŮ.  

Foto: Jiří Felčárek
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covali k významné inovaci – částečně 

jsme vzali lesníkovi les, byly nastaveny 

takové „poměry“ v oboru, které odváděly 

od studia ty, kteří k tomu měli díky 

rodinné tradici přirozené předpoklady

(o čem svědčí i výsledky průzkumu 

z článku). Situaci v lesnickém školství 

nepochybně také ovlivnila skutečnost, 

jak veřejnost chápe lesnictví. Tady 

doplácíme na velký dluh nedostatečné 

propagace oboru v celé jeho šíři a význa-

mu. A pak se ptáme, proč lesník nemá 

ve společnosti uznání? Úrodu, kterou 

teď sklízíme, zasela nesprávná roz-

hodnutí v lesnické politice v minulosti 

a stále ještě velice opatrná řešení těchto 

otázek v přítomnosti. Problém, na který 

upozorňují autoři článku, je projevem 

tohoto řetězce proher. Ne důvodem.

Ještě jedna úvaha, která je dle mého 

názoru důležitá, aby čtenář pochopil 

pohled děkana fakulty. Do prvního 

ročníku bakalářského studia na FLD 

nastupuje přibližně 500–600 studen-

tů. I kdyby na FLD nastoupili všichni 

absolventi středních lesnických škol – 

tvořili by maximálně 15–20 % studentů 

prvních ročníků. Studenti středních 

lesnických škol tak jsou důležitou, 

ale ne zásadní komunitou z hlediska 

strategie lesnických fakult. Bez studentů 

přicházejících ze středních škol mimo 

lesnický sektor se na lesnických 

a dřevařských fakultách neobejdeme.

Ale jak zvýšit zájem o studium 

lesnických oborů? Především je třeba 

zlepšit atmosféru v oboru – a tvrdě 

pracovat na tom, aby byly eliminovány 

následující pocity, které ke zvýšení kva-

lity studentů lesnických oborů rozhodně 

nepřispívají: 

- Pocit, že vyvážíme surové dřevo jako 

rozvojová země, nepomůže tomu, aby 

se na studium hrnuli ti lepší a talen-

tovanější. 

- Stejně tak nepomůže přesvědčení 

značné části společnosti, že lesníci 

jsou ti špatní a ochranáři jsou ti hodní. 

- Podobně pocit, že zaměstnanci fi rem 

v lesnictví a v dřevařské prvovýrobě 

jsou placeni špatně, nové studenty 

nepřivede. 

- Situace, kdy za poslední roky dochází 

k rychlému úbytku pracovních míst 

v celém lesnicko-dřevařském sektoru, 

rozhodně nepřináší pocit, že se jedná 

o důležité a rozvíjející se odvětví.

- Pocit, že ministerstvo pro dřevoz-

pracující průmysl je někde ve 

vzduchoprázdnu mezi MZe (i když MZe 

bojuje) a MPO také příliš nesvědčí 

o významu tohoto odvětví pro stát. 

Proč bychom s tím ale nemohli něco 

udělat? Určitě by pomohla lepší 

spolupráce vzdělávacích a komerčních 

institucí. Ale zdá se mi, že cesta je příliš 

dlouhá a zadání fi rem a akademické sfé-

ry jsou od sebe hodně vzdálené. Po 5leté 

zkušenosti děkana vidím jedinou cestu: 

zvýšení kvality vysokého školství a rozší-

ření portfolia pro uplatnění absolventů 

(a rozhodně si nemyslet, že uplatnění 

kvalitního absolventa fakulty mimo 

lesnictví je prohrou). Na druhé straně to, 

že naši absolventi budou kvalitní, ještě 

neznamená, že s jejich kvalitou budou 

vždy spokojení lesničtí zaměstnavatelé. 

Z poslední věty tak vyplývá otázka: má 

pro nás na fakultě být současný názor 

lesnické praxe na kvalitního absolventa 

tím jediným správným měřítkem? Profi l 

absolventa vysoké školy nemůže být 

pouze šitý na míru současné lesnické 

praxi, ale měl by zahrnovat i nejnovější 

vědecké poznatky, které do budoucna 

mohou ovlivnit směr dalšího vývoje při 

správě a obhospodařování lesů a využí-

vání jejich obnovitelné suroviny a lesa 

jako společenského fenoménu – určené-

ho k uspokojování potřeb společnosti. 

Studenti jsou budoucnost a my se musí-

me dívat do budoucna a připravovat na 

ni naše studenty. To, jak jsme to dělali 

posledních 25 let, se moc neosvědčilo...

Ing. MIROSLAV PECHA, 
externí spolupracovník Informačního 
a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát
Myslím, že je třeba otázku otočit a začít 

její druhou částí. Co je třeba udělat pro 

zvýšení atraktivity práce v oboru, aby se 

zvýšila motivace pro studium na lesnické 

škole. Pokles atraktivity lesnického 

oboru je dlouhodobá záležitost a pro 

pochopení je třeba ohlédnout se do mi-

nulosti. Společenské postavení lesníků 

bylo v minulém a zejména v předmi-

nulém století velmi vysoké. Dá se říci, 

že například „fořt“ patřil v obci spolu 

se starostou, učitelem a farářem k nej-

váženějším občanům. Důvod byl přitom 

naprosto pragmatický. Zejména v les-

natých krajích nacházela v lese obživu 

značná část venkovského obyvatelstva 

a kromě toho byl les zdrojem dřeva, 

trávy pro dobytek a řady dalších produk-

tů. O tom, kdo a co z lesa dostane, roz-

hodovali lesníci. Společenské postavení 

samozřejmě souviselo i s výší fi nančního 

ohodnocení lesnických profesí včetně 

naturálních požitků, které s tím byly 

spojené. Studovat na střední lesnické 

škole bylo tehdy nesmírně prestižní a ne 

každému se to povedlo. To je historie. 

Proto si myslím, že základní podmínkou 

pro zatraktivnění studia na SLŠ je 

zvýšení společenského postavení lesní-

ků. Co je možné pro to udělat?

Začít u sebe. Každý z nás má denně 

řadu příležitostí, jak zlepšovat „image“ 

a tím i společenské postavení lesníků. 

Svým vystupováním, čestným jednáním, 

osobním příkladem, ohleduplností, 

pozitivním přístupem, angažovaností i 

oblečením. Proč se dnes lesníci „stydí“ 

chodit v uniformě a snaží se zapadnout 

do anonymity civilu? Prestiž lesnického 

povolání spočívala v minulosti právě 

v tom, že byli lesníci od ostatních profesí 

k rozeznání. A to nejen v práci, ale i při 

různých společenských událostech. 

Hodně mohou udělat fi rmy hospodařící 

v lesích bez rozdílu formy vlastnic-

tví, velikosti i zaměření. A to úrovní 

hospodaření v lesích, vztahem ke svým 

zaměstnancům a péčí o ně, cenovou 

politikou, solidností, úpravou svého sídla 

a jeho okolí, prezentací na veřejnosti 

i ochotou zaměstnávat čerstvé absol-

venty lesnických škol atd. Specifi cké 

a rozhodující postavení v tomto směru 

mají velké státní podniky, zejména LČR 

a VLS. Motivaci ke studiu na SLŠ pak 

zvyšuje kvalita jednotlivých škol 

a perspektivy jejich absolventů. Myslím, 

že je (v porovnání s poptávkou provozu) 

příliš velký počet SLŠ, a mohl by být úkol 

pro MZe (MŠMT)?, aby provedlo určitou 

optimalizaci jejich počtu. Protože kraje, 

které jsou zřizovateli SLŠ, to se svým 

zúženým pohledem neudělají. Pak by se 

SLŠ mohly stát opět školami výběrovými, 

což by přispělo nejen k zvýšení kvali-

ty jejich absolventů, ale i ke zlepšení 

úrovně celé lesnické profese.

Ing. TOMÁŠ KUCHTA, 
ředitel, LESNICKÁ OBCHODNÍ, s. r. o.
Současné střední školství mi připa-

dá jako regulérní byznys. Vše je dáno 

způsobem fi nancování. Nositelem 

příjmu je „ulovená hlava“. Školy si tak 

vlastně „konkurují“ v zájmu o studenta 

a následně se ho snaží na škole udržet 

jako nositele příjmu. Nemělo by to být 

obráceně? Jedna věc je motivovat stu-

denta k nástupu na školu a druhá, aby 

chtěl skutečně pracovat v oboru, který 

si zvolil. Nejprve je vhodné mít jasnou 

představu o tom, co je naším cílem. 

Udělat studium na středních školách 

takové, aby ho zvládlo co možná největší 

množství studentů, anebo zajistit po-

třebné množství kvalitních absolventů 

pro dané obory? Pokud je to to druhé, 

pak to nebude nijak rychlý proces a bude 

vyžadovat širší změny v celém školství. 

Z obecné roviny přecházím k lesnictví. 

Nejprve je nutné znát informaci, kolik 

absolventů SLŠ obor potřebuje. Dle 

tohoto požadavku upravit kapacity SLŠ. 

Dále pak upravit výuku, která bude 

odpovídat praxi. Obor by měl přijít 

s konkrétními návrhy a požadavky na 

rozsah jejich dovedností a znalostí. 

Vhodně připravení absolventi mají 

Foto: Jiří Felčárek



ZPRAVODAJ

5 > 201638

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

větší šanci zůstat v oboru. Vyhnout se 

frustraci po nástupu do praxe. Nevhodná 

náplň studia může být i jedna z věcí, 

která je příčinou toho, proč absolventi 

nezůstávají v lesnictví. Dále považuji za 

vhodné, aby bylo zachováno současné 

geografi cké rozmístění SLŠ, které 

jsou až na jednu výjimku rovnoměrně 

rozmístěny po území ČR.  Jak zvýšit 

atraktivitu práce v oboru? Je možné 

udělat jednotlivé drobné změny, ale 

ty mají spíše obecný charakter a jsou 

platné pro všechny obory lidské činnosti. 

Práce v lese je taková, jaká je a jakou les 

vyžaduje. Těžko ji budeme zásadně mě-

nit. Nastavení idealistických podmínek 

dle „hajného Horyny“ je těžko reálné. 

Co ale změnit lze, jsou platové poměry 

v oboru. Bohužel jsou pod průměrem 

ČR. Rozšířila se móda dotací a podpor. 

Tento trend mi je proti srsti. Prakticky 

denně slyšíme o různých „umělých“ pod-

porách a zvýhodnění. Zvýhodňují se jiné 

obory třeba i z „našich peněz“. Lesnictví 

by přitom stačilo, aby v něm zůstalo to, 

co obor vytvoří. Ani z lesa nejde pouze 

jenom brát. Třeba se po změnách vrátí 

důvěra v obor. Třeba se pak na SLŠ vrátí 

ve větším měřítku i studenti, kteří vy-

rostli v lesnických rodinách.

prof. Vladimír Simanov, externí spolu-
pracovník redakce Lesnická práce
Vrátit prestiž středním lesnickým 

školám je lákavá myšlenka, ale její 

uskutečnění je asi tak nadějné jako 

resuscitace pacienta v klinické smrti. 

Úmrtní list středním lesnickým školám 

vystavila politická reprezentace přijetím 

systému bakalář – magistr, který rozbil 

po staletí fungující systém učňovských, 

všeobecných, středních odborných 

a vysokých škol. Začlenění cizorodého 

prvku do vzdělávacího systému nebylo 

doprovázeno žádným koncepčním 

opatřením a důsledkem toho je, že bují 

vysoké školy zaměřené na obory, které 

by v minulosti byly sotva samostatnými 

předměty, a lesnictví se vyučuje 

v každém okrese. Je s podivem, jak 

dlouho vydržely střední školy odolávat, 

když na bakalářském stupni vysokoškol-

ského vzdělávání se vyučuje to samé 

jako na střední škole, a navíc je studium 

o rok kratší. Vzhledem k tomu 

a k české touze po akademických 

titulech může jít na střední školu jen 

ten, kdo si chce prodlužit pobyt v „mama 

hotelu“. Vymýšlet, jak zvýšit motivaci ke 

studiu na škole, která do současného 

systému nezapadá, mi proto nepřipadá 

moudré a připomíná sedlání mrtvého 

koně. Všichni starší lesníci si ale uvě-

domují, že střední školy připravily pra-

covníky pro provoz lesního hospodářství 

dokonale a že nynější bakalář není ani 

odvarem dřívějšího středoškoláka. Jinak 

řečeno, střední školy uměly připravit 

praktika do provozu, ale vysoké školy se 

to stále ještě učí a je otázkou, zda se to 

vzhledem ke svému akademismu vůbec 

někdy naučí. Nabízí se tak řešení, které 

existovalo od počátku, aby střední školy 

realizovaly bakalářský stupeň vysoko-

školského vzdělávání a vysoké školy 

magisterský. Pak by obě dělaly to, co 

umí. Tomuto řešení ale brání byrokra-

ticko-administrativní překážky, jako je 

zákon, který to neumožňuje, regionální 

řízení středních škol a samozřejmě 

peníze pro školství, které jsou až na 

prvním místě. Dokud byly vysoké školy 

fi nančně závislé na počtu studentů, 

bylo nemožné na toto téma zahájit ani 

nezávaznou diskuzi. V poslední době se 

ale zdá, že prostřednictvím výzkumu 

a „výzkumu“ dokážou vysoké školy 

zajistit své fi nancování i bez posluchačů. 

To je zlom, kterého by bylo možné využít. 

Problém je ale v tom, že personální 

obsazení středních škol už není to, co 

bývalo. Neřešil bych tedy motivaci ke 

studiu na škole nezapadající do systému, 

ale začlenění středních škol do nižšího 

stupně vysokoškolského studia a jejich 

personální posílení. Motivaci ke studiu 

nelze oddělit od stavu oboru. Nynější 

generaci důchodců motivovala ke studiu 

lesnictví krása tohoto oboru spočívající 

v jeho komplexnosti. Každý z nás se 

těšil, jak si bude hlídat původ osiva, 

pěstovat co nejlepší sadební materiál, 

vyžívat se ve vyznačování výchovných 

těžeb, rozpracovávat obnovu porostů, 

pěstovat porosty s výhledem na vy-

druhování cenných sortimentů, držet si 

„svůj“ kousek výběrného lesa atd. A také 

proto se většině z nás podařilo v provozu 

dosáhnout pocitu „stvořitele“. To byla 

motivace jako hrom! Současný student 

se sotva může těšit na to, jak bude vy-

pisovat a vyhodnocovat výběrová řízení. 

Pro atraktivitu oboru je proto nutný „re-

start“ a vrácení lesnictví z pozice šafáře 

na státním majetku zpět na lesníka. Bez 

toho vlastně ani státní lesnictví odborně 

vzdělané pracovníky téměř nepotřebuje. 

Posoudíme-li komplexně naše lesnictví, 

je zjevné, že ne všechno je tak, jak by 

mělo být. Od transformace proběhla 

dostatečně dlouhá doba k posouzení, 

která z porevolučních opatření byla 

vhodná a co se osvědčilo; co bylo upřím-

ným hledáním cesty, ale ukázalo se 

cestou slepou; a bez ohledu na politické 

vlivy, vlezdobruselismus a patologickou 

vstřícnost k pseudoochraně přírody „po-

hnout kormidlem“. Ale pozor, lesnictví je 

vzhledem k extrémně dlouhé produkční 

době kolos s obrovskou setrvačností 

a každá změna kurzu se projeví se zpož-

děním. A k tragédii Titaniku také došlo 

proto, že změna kurzu přišla tak pozdě, 

že nemohla katastrofu odvrátit! Na reset 

lesnictví je tak už pět minut po dvanácté. 

    

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

člen Lesnicko-dřevařské komory ČR

Č A S O P I S  P R O  L E S N I C K O  -  D Ř E V A Ř S K O U  V Ě D U  A  P R A X I

ZÁŘÍ 2016

ROČNÍK 95

LESNICKÁ PRÁCE

Foto: Jiří Felčárek
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TÉMĚŘ POLOVINA ZEMĚDĚLCŮ MÁ ZÁJEM PŘISPÍVAT 
DO FONDU TĚŽKO POJISTITELNÝCH RIZIK

REKORDNÍ ZÁJEM ZEMĚDĚLCŮ O PROGRAMY PGRLF

Z výzkumu vyplynulo, že přibližně polovi-

na (49 %) zemědělských podniků vyja-

dřuje zájem být účastníkem Fondu těžko 

pojistitelných rizik (FTPR). Častěji jde 

o právnické osoby, zejména větší fi rmy 

se 100 a více zaměstnanci – v této ka-

tegorii mají zájem asi dvě třetiny (68 %).

Častěji jsou to fi rmy, jimž nastala škoda v 

důsledku sucha, a to tím spíše, když na-

stala opakovaně nebo ve větším rozsahu 

(přesáhla 30 % průměrné produkce). 

Stejně tak jde častěji o fi rmy, jimž nasta-

la škoda v důsledku nadměrných srážek, 

a to zejména, pokud přesáhla 30 % 

průměrné produkce. „Zájem zemědělců 

nás překvapil, v poslední době jsme měli 

signály, že ochota přispívat do Fondu 

těžko pojistitelných rizik je hodně nízká,“ 

komentoval výsledek výzkumu předseda 

představenstva PGRLF Zdeněk Nekula 

a dodal: „Na podzim musíme připravit 

funkční model Fondu těžko pojistitelných 

rizik včetně variantních řešení, výsledky 

výzkumu budeme určitě brát v potaz.“

Výzkum se zaměřil také na to, zda ze-

mědělcům vznikly v poslední době škody, 

na které se v současné době nemohou 

běžně komerčně pojistit. Z odpovědí více 

než 500 zemědělců vyplynulo, že v po-

sledních deseti letech nastala škoda na 

rostlinné produkci v důsledku zeměděl-

ského sucha třem čtvrtinám zeměděl-

ských podniků, přičemž naprosté většině 

z nich tato škoda nastala v posledních 

pěti letech. Opakovaně v posledních de-

seti letech nastala tato škoda přibližně 

třetině zemědělců. 

V důsledku nadměrných srážek v období 

sklizně nastala v posledních deseti 

letech škoda více než polovině (57 %) 

zemědělských podniků, přičemž na-

prosté většině z nich tato škoda nastala 

v posledních pěti letech. Opakovaně 

v posledních deseti letech nastala tato 

škoda přibližně čtvrtině zemědělců. 

Snížení produkce o více než 30 % prů-

měrné produkce některé komodity se 

týkalo dvou třetin podniků, které utrpěly 

škodu v důsledku srážek v posledních 

deseti letech. Zhruba polovina 

zemědělských fi rem (53 %) uvádí, že jim 

v posledních 10 letech nastala jak škoda 

v důsledku sucha, tak srážek.

Pojištění rostlinné produkce na běžně 

pojistitelná rizika mají sjednány 

přibližně dvě třetiny zemědělských 

podniků. Častěji se to týká právnických 

osob a větších fi rem. Mezi těmi, jež mají 

alespoň 100 zaměstnanců, je to 90 %, 

mezi těmi, které hospodaří na alespoň 

1000 ha, je to 89 %. Pojištění mají 

sjednáno především ty  fi rmy, které jsou 

žadateli u PGRLF a které by měly zájem 

o účast ve FTPR. Sjednané pojištění se 

většinou (61 %) vztahuje na 50-100 % 

rostlinné produkce a v této výši ho 

mají zejména ty fi rmy, které žádají 

o podporu PGRLF a měly by zájem 

o účast ve FTPR.

Největší zájem je tradičně o program 

Zemědělec a o fi nanční podporu po-

jištění.  U programu Zemědělec PGRLF 

pomáhá především vytvořit předpoklady 

pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, 

kdy příjemce podpory investuje zejména 

do strojního zařízení, vybavení, tech-

nologických celků či výstavby, pořízení 

nebo vylepšení nemovitého majetku. Jde 

dlouhodobě o nejvyužívanější program

 z nabídky PGRLF. Forma podpory 

u tohoto programu spočívá v poskytnutí 

dotace části úroků z komerčního úvěru. 

V letošním roce PGRLF schválil u tohoto 

programu už téměř 2700 žádostí země-

dělců (v roce 2015 jich bylo schváleno 

1490). K velkému nárůstu došlo také 

u žádostí o snížení jistiny úvěru na nákup 

půdy. „V loňském roce požádalo o využití 

tohoto programu 55 zemědělců, letos už 

více než 470. Více než tři pětiny těchto 

žádostí přitom už PGRLF schválil,“ 

doplňuje Zdeněk Nekula. V letošním 

roce bylo podáno téměř 6300 žádostí 

o fi nanční podporu pojištění. Cílem 

této podpory je zpřístupnění pojistné 

ochrany širokému okruhu zemědělců 

a tím dosažení vyššího zajištění podnika-

telských aktivit proti nepředvídatelným 

škodám. Účelem podpory je částečná 

kompenzace pojistného vynaloženého 

na zemědělské pojištění. PGRLF v tomto 

případě zemědělských subjektům hradí 

část nákladů prokazatelně vynaložených 

na platbu pojistného u pojištění plodin 

a hospodářských zvířat. 

Téměř tisícovku žádostí přijal Fond 

u nových programů, které byly schvá-

lené na jaře letošního roku – a to 

u Investičních a Provozních úvěrů, 

které nově poskytuje přímo PGRLF. 

Schvalování těchto žádostí je časově 

nejnáročnější, především z důvodu 

doplňování podkladů, které jsou pro 

vyřízení nezbytné. 

Neli Vesselinova, 

tisková mluvčí PGRLF, a.s.

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND (PGRLF) POKRAČUJE V PŘÍPRAVĚ FONDU TĚŽKO POJISTITELNÝCH 
RIZIK. KVŮLI ZPRACOVÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ REALIZOVAL SPOLEČNĚ S AGENTUROU PPM FACTUM ROZSÁHLÝ 
CELOREPUBLIKOVÝ VÝZKUM MEZI ZEMĚDĚLCI. CÍLEM BYLO PŘEDEVŠÍM OVĚŘIT JEJICH ZÁJEM O ÚČAST V TOMTO FONDU 
A ZJISTIT, ZDA JSOU OCHOTNI DO FONDU PRAVIDELNĚ PŘISPÍVAT. 

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND (PGRLF) LETOS PŘIJAL UŽ VÍCE NEŽ 12 TISÍC ŽÁDOSTÍ O VYUŽITÍ 
NĚKTERÉHO Z JEHO PROGRAMŮ. SCHVÁLENO JICH PŘITOM K DNEŠNÍMU DNI BYLO TÉMĚŘ 8200. „VE SROVNÁNÍ S LOŇSKÝM 
ROKEM JDE SKUTEČNĚ O VELKÝ NÁRŮST ZÁJMU ZEMĚDĚLCŮ, ZA CELÝ ROK 2015 JSME ŽÁDOSTÍ MĚLI 10 600 A SCHVÁLENO 
JICH BYLO PŘES 8500,“ KOMENTUJE PRŮBĚŽNÉ LETOŠNÍ VÝSLEDKY PO NECELÝCH TŘECH ČTVRTLETÍCH PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA PGRLF ZDENĚK NEKULA. 

Ne 51

Jsem 
ochoten/a 
přispívat 

44

Nejsem ochoten/a 
přispívat 5

Ano 49

22

4

21

53

nic

jen srážky

jen sucho

srážky i sucho

Zájem být účastníkem Fondu těžko 
pojistitelných rizik a ochota do něj 
přispívat

Nastala v posledních 10 letech škoda 
v důsledku zemědělského sucha nebo 
nadměrných srážek? (n= 506, údaje v %)
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MOŠTÁRNA LOUNY, TO JE 
VÍRA A NADŠENÍ V OVOCE

S řadou dodavatelů se BILLA zná již 

déle než rok, a proto se rozhodla 

představit zajímavé příběhy některých 

z nich blíže. Ivan Myšík a jeho žena Erika 

i přes značnou sezonní únavu nezapřou 

nadšení pro obor, který si vybrali. 

O produktech ze své Moštárny Louny 

totiž dokážou se zaujetím mluvit hodiny, 

přitom s výrobou moštů začali 

v Moštárně Louny až v roce 2012. 

Ale ovocem, lépe řečeno nákupem 

ovoce pro průmyslové zpracování, se 

zde zabývali už od roku 1993. Tato hlavní 

činnost zde funguje stále a právě v roce 

2012 se k ní přidala výroba nápojů. Není 

divu, vždyť v okolí Loun jsou obrovské 

sady. A daří se i dlouhodobá intenzivní 

spolupráce se sadaři, které si obě 

strany velmi váží, což potvrzuje jednatel 

společnosti Ivan Myšík.

Rozumíme tedy dobře, že veškeré 
zpracovávané produkty jsou z místních 
zdrojů?
Ano, skutečně jsou, ačkoliv jsme blízko 

hranic, kde by nebyl problém nakoupit 

levnější produkty ze zahraničí. My ale 

vybíráme z místního ovoce, které je kva-

litní a navíc už víme, jaké odrůdy který 

sadař má a nabízí. Vybíráme si tak nejen 

odrůdu, ale také v jaké kyselosti, v jaké 

zralosti ji chceme a potom samozřejmě 

řešíme nějakou reálnou cenu.

Uvažovali jste o vlastních sadech?
Měli jsme vlastní sady, ale nešlo to. 

Dělat všechno od pěstování přes zpra-

cování až po prodej. Ano, vím, že existují 

moštárny, kde majitelé sady mají, ale 

často potom vše nezvládají a mají 

třeba jen velmi omezený a krátkodobý 

sortiment. My neztrácíme energii v sadu 

a můžeme se plně věnovat tomu, co 

umíme nejlépe, a to jsou mošty.

Znamená to tedy, že prakticky neznáte 
problém se sháněním suroviny a s její 
kvalitou?
Ano, je to tak. My nakupujeme v okolí 

u sadařů bez problému a vybíráme si 

odrůdy, které potřebujeme. Například 

u višní – některé jsou sladší, některé 

kyselejší, spíše vhodné na lisování. 

Podobně jsou na tom například jahody. 

Nepoužíváme ty španělské bez chuti, ale 

místní z místních plantáží. Ale vždycky 

se všichni diví, proč mošt s jahodou je 

tak drahý. Ale zkuste jít na plantáž 

a kupte si kilo jahod. U samosběru 

stojí kilo kolem 50 korun a pěstitel nám 

to prostě neprodá levněji. To samé je 

mrkev, nepoužíváme krmnou mrkev za 

pár korun. My používáme karotku, která 

je sladká, má chuť, ale je samozřejmě 

dražší. Černý rybíz a další ovoce, které 

přidáváme do moštů, je od místních 

zahrádkářů. Je to mimochodem velmi 

oblíbený druh, stejně jako červený rybíz. 

Pokud se ale bavíme třeba o meruň-

kách, pak letos po jarních mrazech nás 

skutečně zachránily jen dlouhodobě 

korektní vztahy s jejich pěstiteli, jinak 

bychom neměli nic. Nebyl by problém 

si koupit produkty z velkoobchodů, ale 

to nemá význam. To zboží nemá chuť 

a v moštech je to znát. Takže hlavní 

charakteristika našich produktů je chuť 

lokálního ovoce a zeleniny.

Zatím hovoříme o tradičních šťávách, 
jako je mrkvová, jahodová nebo višňová. 
Máte ale také některé svoje speciality? 
A je těžké získat na ně surovinu?
Samozřejmě, že děláme také netradiční 

kombinace, například s rebarborou. 

Máme také mix s kdoulí. Rebarbora 

je opravdu čerstvá, tady vypěstovaná. 

Kdoule je velice zajímavý a netradiční 

druh, je celkem těžké ji u nás sehnat. 

A to i přesto, že je to v našich země-

pisných šířkách normálně pěstovaná 

plodina, kterou dříve naše babičky 

dávaly do prádla kvůli vůni. Ale teď už 

se tu bohužel moc sehnat nedá. Její 

hlavní část musíme brát z Německa, kde 

sady ještě jsou. Další specialitou, kterou 

máme, je jablečný svařák, což je více 

méně jablečná šťáva s kořením a je to 

takový zimní nealko svařák. Potom na-

bízíme například bezový květ, to je výluh 

bílého bezového květu opět s jablečnou 

šťávou. Kombinace máme také například 

s hruškou, meruňkami, černým bezem 

nebo s brusinkami. Děláme také kom-

binaci s červenou řepou, což je velmi 

oblíbený nápoj, skvělý například na pleť.

Velmi oblíbený druh je také rakytník. Pro 

rakytník si jezdíme až do Krkonoš, kde 

jsou rakytníkové plantáže v bio kvalitě. 

Je velice zdravý, obsahuje například 

velké množství vitaminu C. Jediné, co 

není z našich místních zdrojů, je zázvor, 

který je z Číny. Ale určitě je to zajímavá 

varianta na zimu.

Vzhledem k rozmanitosti a vysoké 
kvalitě vašich výrobků, máte jistě také 
řadu ocenění. Jaká mohou spotřebitelé 
na vašich výrobcích najít?
Řada našich produktů byla oceněna. 

Zúčastnili jsme se různých soutěží 

například Zlatý klas 2015 v rámci výstavy 

Země živitelka, máme Českou chuťovku, 

Dětskou chuťovku. Máme i Klasu, oceně-

ní regionálního produktu Dolního Poohří, 

Top delikatesu. Pořád nás naše práce 

baví, ale je to náročné, protože mnohdy 

nejde primárně o surovinu, ale o vztahy 

mezi lidmi – dodavatelsko-odběratelské 

vztahy, vztahy s pěstiteli, což je mnohdy 

trochu složitější.

Pokud zůstaneme u dodavatelsko-
odběratelských vztahů, už rok spolu-
pracujete se společností BILLA. Jak 
byste tuto spolupráci zhodnotili a co 
přinášíte jejím zákazníkům?
Díky BILLE se dostaneme blíž i ke 

vzdálenějším zákazníkům, což bychom 

si vzhledem k náročnosti na logistiku 

nemohli sami dovolit. I prezentace 

regionálních výrobků v BILLE je zají-

mavá, zejména pokud jde o samotný 

regionální regál i promo okolo. 

Do BILLY jsme umístili 7 výrobků mimo 

Prahu a 5 do Prahy. Jde o druhy jablko-

černý rybíz, jablko-meruňka, jablko–

višeň, jablko-hruška, jablko klasické 

a ještě jablko-rakytník.

Co plánujete do budoucna? 
Chystáte nějaké novinky nebo 
vylepšení?
Poslední dobou nás spíš trápí výrobní 

a skladovací prostory, které nejsou 

dostačující. Proto se rozšiřujeme 

a přestavujeme další prostory a chceme 

stabilizovat podnikání. Určitě jdeme na-

proti zájmu o regionální potraviny, o které 

mají spotřebitelé čím dál větší zájem. Ten-

to trend funguje i v zahraničí, takže není 

důvod, proč by to nemělo fungovat u nás.

Lucie Borovičková

SPOLEČNOST BILLA SI ZAKLÁDÁ NA BOHATÉ NABÍDCE KVALITNÍCH A HLAVNĚ ČERSTVÝCH PRODUKTŮ. S TÍM PŘIROZENĚ SOUVISÍ 
I PODPORA LOKÁLNÍCH VÝROBCŮ, DÍKY KTERÝM JSOU I REGIONÁLNÍ SPECIALITY ZÁKAZNÍKŮM POHODLNĚ DOSTUPNÉ V JEJICH 
OBLÍBENÉM SUPERMARKETU. PROJEKT BILLA REGIONÁLNĚ BYL SPUŠTĚN V ÚNORU 2015 A DNES JE UVEDEN JIŽ VE 12 KRAJÍCH 
ČESKÉ REPUBLIKY.  V SOUČASNOSTI BILLA SPOLUPRACUJE PŘIBLIŽNĚ S 200 DODAVATELI, OD KTERÝCH ODEBÍRÁ PŘES 1 500 
POLOŽEK. ZA DOBU FUNGOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO REGÁLU SE V BILLE JIŽ PRODALO VÍCE NEŽ 25 MILIONŮ KUSŮ MÍSTNÍCH SPECIALIT.
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Chcete se i Vy stát

regionálním dodavatelem

pro prodejny BILLA?

V případě zájmu pište na e-mail: d.foldesi@billa.cz

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM

Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé

potraviny od regionálních dodavatelů.
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KE ZVYŠOVÁNÍ CEN MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 
PRO SPOTŘEBITELE NENÍ NEJMENŠÍ DŮVOD

KE SKLIZNI CHMELE 

Zatímco výkupní cena mléka pro prvový-

robce klesla od roku 2014 do letošního 

srpna o téměř 40 % (průměrná cena 

mléka v roce 2014 činila 8,90 Kč/l, 

v roce 2015 to už bylo jenom 7,29 Kč/l 

a za prvních 8 měsíců tohoto roku 

dokonce jen 6,34 Kč), velmi podobný byl 

pokles cen i pro zpracovatele při dodáv-

kách do obchodních řetězců. Zatímco 

v lednu 2014 dostali zpracovatelé za kilo 

eidamu zaplaceno 114 Kč, v srpnu 2016 

to už bylo jen 65 Kč (to představuje více 

než  42% pokles). Spotřebitelská cena ve 

stejném období přitom poklesla jen 

o 35 %. Zarážející jsou ovšem v této sou-

vislosti obchodní přirážky řetězců. Na 

pultech obchodů se totiž eidam v srpnu 

2016 prodával průměrně za 107 Kč za 

kilogram, což je o 40 % více než cena, 

za kterou je eidam do obchodu dodáván. 

Neméně zajímavé jsou poznatky vy-

plývají ze statistických údajů pro máslo. 

To zpracovatelé dodávali v srpnu 2016 

téměř přesně za o čtvrtinu nižší cenu 

než v lednu 2015, přičemž na pultech za 

stejnou dobu došlo k poklesu jen 

o 11,5 %. Polotučné mléko dodávaly 

mlékárny do obchodů v lednu 2014 za 

13,67 Kč, v sprnu 2016 za 10,75 Kč, 

tedy snížení o 21,36 %) a obchody to 

stejné mléko prodávaly za 19,86 Kč, 

respektive 17,63 Kč (tedy snížení o 

pouhých 11,23 %, zato s téměř 65% 

obchodní přirážkou). Z těchto údajů tedy 

jasně vyplývá, že obchodní řetězce si 

němennými či dokonce ještě s pro-

centuálním navýšením  obchodních 

přirážek vytvořily dostatečný polštář pro 

postupné zvyšování cen mléka placených 

zemědělcům a zpracovatelům na vlastní 

náklady, tedy bez zatížení spotřebitele. 

Bohužel, zavádějící informace 

o zvyšování cen potravin pro spotřebi-

tele v důsledku vyšších cen placených 

prvovýrobcům a zpracovatelům se 

v posledních dnech objevují v řádě médií, 

naposledy v pořadu Otázky Václava 

Moravce v neděli 2. 10. 2016 v diskusi 

ministra zemědělství Mariana Jurečky 

a stínového ministra zemědělství za 

KSČM Pavla Kováčika.

Potravinářská komora ČR dlouhodobě 

kritizuje i další diskutované téma 

v tomto pořadu, a to v zákoně zakot-

vené označení Česká potravina. Ačkoliv 

vítáme jakoukoliv podporu a propagaci 

českých potravin, nemůžeme souhlasit 

s tím, že kvůli stávající defi nici 75% podí-

lu české suroviny ve výrobku, jsou z toho 

označení prakticky vyloučeni nejen velcí, 

ale i střední a v případě čokolády i malí, 

výrobci řady produktů. Jde zejména 

o čokoládu a čokoládové výrobky, protože 

zde nelze podíl české suroviny zajistit 

ze zřejmého důvodu, že u nás kakaové 

boby nerostou, nicméně u zpracovatelů 

ovoce a zeleniny, ať už na šťávy, džemy 

nebo kompoty či sterilovanou zeleninu, 

není možné podílu 75 % dosáhnout 

z prostého důvodu, že v České republice 

není dostatek suroviny, tedy ovoce 

a zeleniny, pro danou výrobu, a jestliže 

chce pokrýt výrobce požadavky trhu 

a nevyklidit pozice zahraniční konku-

renci, musí surovinu dovážet. A za to je 

trestán nemožností použít logo Česká 

potravina. Právě tuto skutečnost refl ek-

tuje certifi kát Český výrobek – garan-

továno PK ČR, jehož podmínky vznikly 

ve spolupráci s jednotlivými svazy na 

základě detailní znalosti trhu a prostředí 

a nikoliv z důvodů sebeprezentace toho, 

jak to myslíme s českým potravinami 

dobře. V tomto kontextu pak ovšem 

zůstává záhadou, proč ministerstvo ze-

mědělství neprosazuje povinné uvádění 

podílu hlavní složky u potravin, kde ji lze 

poměrně snadno stanovit, nebo povinné 

označení výrobce i s adresou, což by 

paradoxně pomohlo spotřebitelům

v orientaci daleko více než dobrovolné 

a vágní označení Česká potravina.

Ing. Dana Večeřová

Průběh letošní sezóny byl plný výkyvů. 

Jarní měsíce byly suché, v červnu 

i červenci se úhrn srážek pohyboval nad 

dlouhodobým průměrem a pěstitelé se 

potýkali také s bouřkami provázenými 

silným větrem a krupobitím. Na přelomu 

května a června bylo zcela zničeno krou-

pami 130 – 150 hektarů chmele 

a později na přelomu července a srpna 

při bouřkách doprovázených silným 

větrem spadlo na Žatecku a na Moravě 

celkem 23 hektarů chmelnic. Desítky 

dalších štoků popadaly a musely být 

znovu zavěšeny. 

Střídající se déšť a teplý charakter 

počasí zvýšil tlak chorob. Pěstitelé 

chmele vynaložili veškeré úsilí pro za-

jištění zdravého stavu porostů, navzdory 

zvýšeným nákladům. Letošní rok jasně 

ukázal nesmyslnost omezení použití 

měďnatých ochranných prostředků

s maximálním limitem 4 kg čisté mědi 

na hektar za rok. Pokud by u nás toto 

nařízení platilo již v letošním roce, 

znamenalo by to konec pěstování 

chmele v České republice! Sklizeň 

chmele se naplno rozjela 20. srpna 

a předběžně je letošní produkce od-

hadována ve výši minimálně 6 tis. tun 

suchého chmele. Konečná čísla známa na 

konci listopadu. Současné výsledky analýz 

obsahu alfa hořkých látek se pohybují ve 

výši dlouhodobého průměru tj. 3,3 – 3,6 %. 

Kvalita tak dosáhne po třech letech 

uspokojivějších výsledků. Česká republika 

je stále třetí největší pěstitelskou zemí 

světa a největším producentem jemně 

aromatického chmele na světě.

Ing. Luboš Hejda, 

předseda Svazu pěstitelů chmele ČR 

POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR A AGRÁRNÍ KOMORA ČR SE DŮRAZNĚ OHRAZUJE PROTI TVRZENÍ, ŽE RŮST CEN SYROVÉHO 
MLÉKA, KTERÉ JSOU PLACENY ZEMĚDĚLCŮM, BUDE PŘÍČINOU RŮSTU CEN MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ NA PULTECH 
OBCHODŮ. TRVÁME NA TOM, ŽE NASTAVENÉ OBCHODNÍ PŘIRÁŽKY U MLÉKA NAPROSTO NERESPEKTOVALY V PRŮBĚHU
 UPLYNULÝCH DVOU LET RAZANTNÍ POKLES CEN MLÉKA PRO ZEMĚDĚLCE, TUDÍŽ PRO JAKÉKOLIV ZVYŠOVÁNÍ 
SPOTŘEBITELSÝCH CEN NENÍ NEJMENŠÍ DŮVOD.

LETOŠNÍ SKLIZŇOVÁ VÝMĚRA CHMELE 4 775 HEKTARŮ, MEZIROČNĚ TAK VZROSTLA O 153 HEKTARŮ A TO TŘETÍ ROK 
PO SOBĚ. NEJVĚTŠÍ PODÍL MÁ ODRŮDA ŽATECKÝ POLORANÝ ČERVEŇÁK, KTERÁ JE SKLÍZENA Z TÉMĚŘ 88 % PLOCHY. 
ROZROSTLA SE TAKÉ PLOCHA DALŠÍCH ČESKÝCH ODRŮD JAKO HARMONIE, SAAZ LATE NEBO KAZBEK. PĚSTITELÉ TAK 
REAGUJÍ NA PŘÍZNIVĚJŠÍ SITUACI NA TRHU A INVESTUJÍ DO OBNOVY POROSTŮ A MAXIMÁLNÍHO NÁRŮSTU PLOCH CHMELNIC. 
SOUČASNĚ INVESTICE SMĚŘUJÍ I DO TECHNOLOGIÍ PRO PĚSTOVÁNÍ A SKLIZEŇ CHMELE.
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PŘIJDE NĚKDY TA SPRÁVNÁ
DOBA MAKOVÁ? 

Na jedné straně stojí lokální legislativní 

požadavky, na straně druhé tvrdá realita 

trhu. Ukázat spotřebiteli rozdíly mezi

tzv. technickým a potravinářským 

mákem, dosáhnout jasnějšího ozna-

čování máku pro spotřebitele a zejména 

zasadit se o propagaci dobrého jména 

této plodiny typické pro Českou repub-

liku, to je snaha nejenom Potravinářské 

komory ČR, ale zejména spolku Český 

modrý mák, z.s.

Cesta k chráněnému zeměpisnému 
označení českým modrým mákem 
sypaná
Kulturní mák je prastarou, historií 

opředenou, lidem velmi prospěšnou 

plodinou, která je odpradávna pro ne-

zaměnitelnou chuť semen používána 

v potravinářství. Nejstarší nález máku na 

území České republiky pochází z Ostrova 

u Stříbra a je z pozdní doby bronzové. 

Jako zahradní a okrasná plodina se 

pěstuje mák na území České republiky 

od 9. století. Mák je prastarou a trvale 

významnou českou plodinou, od máku 

jsou odvozena příjmení a lidová rčení. 

Mák byl minimálně od počátku 19. 

století hojně využíván při kuchyňském 

zpracování. Po roce 1970 se stal plně 

mechanizovanou plodinou. Systematické 

šlechtění máku setého začalo v českých 

zemích ve 30. letech 20. století. Do té 

doby se pěstovala řada velmi rozdílných 

krajových odrůd s různou barvou se-

mene. Další etapa intenzivního šlechtění 

odrůd začala v roce 1957, kdy se do 

šlechtitelského procesu zavedlo cílené 

křížení. K obnově šlechtění máku setého 

v českých zemích došlo v 90. letech. 

Nejrozšířenějšími odrůdami máku se-

tého v ČR jsou v současné době modro-

semenné odrůdy Major a Maraton.

Odlišení kvality potravinářského českého 

modrého máku s vynikajícími senzo-

rickými vlastnostmi od technického 

máku, který je běžně nabízen spotřebite-

lům v tržní síti a dokonce je nabízen jako 

mák tuzemský, by mělo do budoucna 

pomoci evropské chráněné zeměpisné 

označení, o nějž bylo ke konci loňského 

roku požádáno. Tuzemští producenti již 

zvládli první kolo – žádost o zápis byla 

zaslána Úřadu průmyslového vlastnictví 

a v současné době žádost putuje do Bru-

selu. Jak vyhoví, zda žádost nenapadnou 

jiné členské státy (zejména ty, které 

odpadní technický mák produkují), 

to se uvidí v průběhu několika následují-

cích měsíců.

Jisté je, že český modrý mák má na 

chráněné označení dozajista nárok. 

Česká republika má specifi cké pod-

mínky pro pěstování máku setého 

dané přírodními, zejména půdními 

a klimatickými, podmínkami v návaz-

nosti na tradici pěstování máku 

v zahradních podmínkách přesahující 

150 let. Český modrý mák se svými 

organoleptickými vlastnostmi 

a obsahovým složením odlišuje od jiných 

máků uváděných v České republice na 

trh. Jedná se o mák olejný, který se 

vyznačuje nízkým obsahem alkaloidů 

v makovině. Obsah alkaloidů morfi nu 

v máku (respektive na povrchu makové-

ho semene) je důležitým ukazatelem 

kvality máku a indikuje i senzorické 

vlastnosti produktu. Na základě 

dlouhodobě prováděných rozborů v ČR i 

v zahraničních laboratořích lze potvrdit, 

že obsah alkaloidů morfi nu v českém 

modrém máku je řádově nižší, než obsah 

morfi nu v máku jiných proveniencí. 

Rozbory dokládají, že obsah morfi nu v 

českém modrém máku se pohybuje ko-

lem 15 mg/kg semene, přičemž nejsou 

výjimky, kdy je obsah morfi nu pod 5 mg/

kg. Kromě toho se český modrý mák 

vyznačuje velmi nízkým obsahem jiných 

alkaloidů. Jiné máky se musí pro po-

travinářské účely upravovat, protože ob-

sah např. morfi nu je u nich až 10x vyšší. 

Provedenými úpravami však tyto máky 

ztrácejí kvalitu a senzorické vlastnosti 

– chuť, vůni. Pozitivní vlastnosti jsou u 

českého modrého máku přirozeně dány 

bez nutnosti jakýchkoli úprav.

Česká republika patří mezi nejvýznam-

nější producenty potravinářského máku 

na světě, produkuje až téměř jednu třeti-

nu celosvětové produkce máku. Český 

modrý mák je pro svoje vynikající senzo-

rické a výživové vlastnosti vysoko ceněn 

a žádán. Vysoké procento produkce čes-

kého modrého máku se vyváží. Domácí 

spotřeba se pohybuje každoročně okolo 

2000 t, přičemž letošní roku patřil mezi 

nadprůměr. Průměrná spotřeba máku 

je cca 200 g na jednoho obyvatele ČR 

a je tak zřejmě nejvyšší na světě. ČR 

exportuje mák do více než 35 zemí světa 

včetně USA a Kanady. Zde všude je český 

modrý mák vysoce hodnocen pro svoji 

kvalitu, senzorické vlastnosti a zdravotní 

nezávadnost. Vysoký zájem o český 

modrý mák dokládá i pozitivní bilance 

sklizně roku 2014 a následný vývoz do 

zahraničí.

SZPI intenzivně kontroluje dovoz 
a zpracování máku v ČR
SZPI se dlouhodobě a systematicky za-

měřuje na dodržování platné legislativy, 

zejména ze strany dovozců a zpracova-

telů máku. Potravinářský mák je tradiční 

komoditou tuzemských pěstitelů a zpra-

covatelů, a proto SZPI věnuje kontrole 

tohoto segmentu zvýšenou pozornost. 

V posledním období zde zároveň dochází 

k nárůstu pochybení souvisejících 

s dovozem odpadního technického 

máku ze zahraničí, který bývá vydáván 

za tuzemský. Technický mák je často 

následně upravován pomocí termostabi-

lizace tak, aby mohl být nabízen jako po-

travina. SZPI se zaměřuje na ověření pří-

tomnosti morfi nových alkaloidů, těžkých 

kovů a reziduí pesticidů. Naposledy SZPI 

ve třech případech prostřednictvím labo-

ratorního rozboru prokázala přítomnost 

nadlimitního množství picoxystrobinu 

(pesticid s fungicidním účinkem). Jeden 

vzorek byl kontaminovaný nadlimitním 

množstvím semen merlíku a laskavce 

a dvě šarže vykazovaly nežádoucí smys-

lové změny – pach po žluknutí. 

U dvou šarží v řádovém objemu stovek 

kilogramů SZPI zjistila, že nejsou dle 

požadavku platných předpisů označeny 

jako mák upravený termostablizací. Jde 

o proces umělého snížení obsahu morfi -

nu u máku, který je primárně pěstovaný 

jako technický – farmaceutický. Tento 

mák je následně upraven pro sekun-

dární využití v potravinářství. V případě 

využití termostabilizace je nezbytné, 

aby takto upravený mák doprovázela 

informace o způsobu úpravy potraviny 

a bylo zajištěno adekvátní informování 

odběratelů i spotřebitelů, kteří mají 

nárok se seznámit se skutečností, že jde 

primárně o technický mák upravený na 

potravinářský.

Správné označení máku
Jak již z předchozí zprávy SZPI vyplývá, 

jakýkoli mák musí být pro spotřebitele 

správně označen. Pro prodej konečnému 

spotřebiteli se uplatní ustanovení čl. 17 

odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011, 

JAKO MALÉ DĚTI JSME SLÝCHÁVALY POHÁDKU O ČESKÉM HONZOVI, KTERÝ SE VYDAL DO SVĚTA S RANEČKEM PLNÝM 
BUCHET S MÁKEM… JAKO PUBERŤÁCI JSME SI DĚLALI LEGRACI Z „OPIOVÉ PANENKY“, ANIŽ BYCHOM TAK ÚPLNĚ TUŠILI 
SOUVISLOSTI… V UPLYNULÝCH NĚKOLIKA MÁLO LETECH SE VŠAK KOLEM MÁKU HÝBAJÍ LEDY A DOKONCE SVÍTÁ NADĚJE NA 
TO, ŽE ČESKÝ MODRÝ MÁK ZÍSKÁ CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ. 

Foto: Jiří Vlček
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kdy musí být k názvu potraviny připojeny 

další údaje obsažené v příloze VI (podle 

bodu 1 části A bod 1 se uvede údaj 

o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém 

způsobu úpravy potraviny, například 

v prášku, opakovaně zmrazená, zbavená 

vody vymrazením, rychle zmrazená, kon-

centrovaná, uzená, nebo k němu musí 

být tyto údaje připojeny ve všech přípa-

dech, kdy by opomenutí těchto informací 

mohlo uvést kupujícího v omyl). Výčet 

způsobů úpravy potraviny je zde pouze 

příkladný a uvedení termostabilizace 

nevylučuje, stejně jako nevylučuje žádná 

další označení související s úpravou 

máku. Podle stanoviska SZPI je infor-

movanému spotřebiteli zřejmé, že mák 

před prodejem musí vždy projít určitým 

zpracováním, které zahrnuje separaci 

makoviny, sušení a čištění. Při termosta-

bilizaci je však mj. uměle prodlužována 

trvanlivost máku a dochází k určité 

změně jeho vlastností, nejde přitom 

o zpracování běžné, aby bylo možno jej 

očekávat automaticky. Spotřebitel se tak 

při nákupu může domnívat, že kupuje 

výrobek s určitými vlastnostmi, přičemž 

jeho vlastnosti jsou ve skutečnosti od-

lišné, čímž může být uveden v omyl.

Pro prodej B2B (mezi provozovateli) 

máku zpracovaného termostabilizací je 

třeba vzít v úvahu ustanovení čl. 8 odst. 

8 a odst. 2 (EU) č. 1169/2011. Je-li tedy 

koncový PPP (provozovatel potravi-

nářského podniku) podle výše uve-

deného povinen informaci o provedené 

termostabilizaci pro spotřebitele uvést, 

musí s ní být sám nejprve seznámen. 

Každý PPP, který v řetězci předchází 

prodeji koncovému PPP, musí tedy 

podle uvedeného čl. 8 odst. 8 zajistit, aby 

následující PPP tuto informaci obdržel. 

Pro přenos této informace není stano-

vena žádná forma, PPP by však měl být 

schopen prokázat, že informaci poskytl, 

například v dodacím listu.

Údaj o termostabilizaci nebo jakýkoli 

jiný údaj o fyzikální úpravě máku musí 

být vůči konečnému spotřebiteli uveden, 

a to již přímo v názvu potraviny, nebo 

k názvu připojen, a v ostatních fázích ře-

tězce musí tato informace být mezi PPP 

sdělována, byť nepředepsanou formou. 

V případě použití termostabilizovaného 

máku jako složky potraviny, je nutné údaj 

o použití termostabilizovaného máku 

uvést i v seznamu složek u vícesložkové-

ho výrobku, pokud jej obsahuje, 

a to s ohledem na právní úpravu zakot-

venou v čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 1169/2011. Vzhledem ke skutečnosti, 

že technický mák, který byl upravený 

termostabilizací, má jiné senzorické 

vlastnosti než běžný potravinářský mák 

a je tedy nutné jeho speciální označování, 

je možné považovat tyto dva druhy 

máku za odlišné potraviny, respektive 

za odlišné složky. Plně se pak aplikují 

pravidla pro označování, ať už jde o název 

potraviny, nebo informace o složení.

Maková osvěta na Zemi živitelce 2016
Na stánku Potravinářské komory ČR byl 

v rámci Země živitelka 2016 věnován 

prostor osvětě, co se máku týká. Sou-

časný běžný spotřebitel přestal vnímat 

tu správnou makovou chuť a de facto již 

ani nepozná, zda si v tržní síti kupuje pe-

čivo s technickým nebo potravinářským 

mákem. Zároveň makové náplně z tech-

nického máku obsahují tolik dochucova-

del a ochucovadel, že pouze odborník na 

tuto problematiku spolehlivě pozná, 

z čeho náplň pochází. Aby si návštěv-

níci připomněli makovou chuť  

a „ochutnali“ rozdíly, byla pro ně připra-

vena ochutnávka koláčků s technickým 

mákem a koláčků s pravým potravinář-

ským mákem. Zároveň mohli otestovat 

i samotný mák. Ochutnávka se setkala 

s velkým ohlasem a maková osvěta

 se tak dala na správnou cestu. 

Alespoň v České republice. V EU totiž 

Česká republika dlouhodobě nepod-

poruje využívání semene technických 

odrůd máku pro farmaceutické účely 

v potravinářství a na úrovni EU prosazuje 

jejich zákaz. Tuto myšlenku se však dosud 

nepodařilo prosadit, neboť podle sdělení 

Evropské komise by zákaz využívání 

makového semene pro potravinářské 

účely měl hospodářský dopad na řadu 

fi rem pěstujících farmaceutické odrůdy 

máku. Nikdo se tak nezabývá otázkou, 

zda je takový makový odpad vůbec ještě 

o potravinou a zda ho lze jako surovinu 

pro další zpracování do potravin vůbec 

používat. Česká republika zastává názor, 

že nikoli, a na evropské úrovni alespoň 

podporuje stanovení maximálního limitu. 

V Čechách nebude mít technický mák 

určitě na růžích ustláno, i když je evident-

ní, že na úrovni EU bude cesta potravinář-

ského máku ještě hodně složitá. Mi-

nimálně čeští pekaři by tak ale měli začít 

dbát na to, aby do svých produktů používali 

potravinářský mák, nikoli technický.

Mgr. Markéta Chýlková, 

Potravinářská komora ČR

Foto: Jiří Felčárek
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NAŠE HEJNICKÁ „LESÁRNA“
Přes názvy školy Lesnické odborné 

učiliště (LOU), Střední odborné učiliště 

lesnické (SOUL) jsme došli až k dnešní-

mu názvu Střední škola hospodářská 

a lesnická Frýdlant (SŠHL), pracoviště 

Hejnice. Současná škola vznikla slou-

čením hejnické a frýdlantské školy 

1. 4. 2007. K historii patří i učiliště 

v Harrachově, které s ní bylo sloučené 

od roku 1977 do roku 1997 a opětovně 

od 2003 do roku 2007. Jak se měnily 

názvy školy, docházelo i ke změnám 

v názvech učebních oborů. Nejprve to 

byl Lesař, pak Lesní mechanizátor pro 

pěstební a těžební činnost, Mechanizátor 

lesní výroby a nyní Lesní mechanizátor. 

Postupně se rozšířila i nabídka učebních 

oborů – od roku 1993 přibyl obor Zpra-

covatel dřeva a od roku 1994 Zahradník. 

Škola realizuje bohatou projektovou 

činnost, v jejímž rámci se žáci zúčast-

ňují zahraničních odborných stáží. Obor 

Zahradník a Lesní mechanizátor v rámci 

projektu Erasmus+ ve fi nském Jyväsklä 

a Zpracovatel dřeva v německém 

Kloster Vestra.  Úzce spolupracujeme se 

Střediskem ekologické výchovy Střevlik 

a v projektových dnech se základními 

školami Frýdlantského výběžku.

Hejnická lesnická škola nežije jen 

sama pro sebe vlastním životem. 

Mnoho akcí a událostí organizovaných 

žáky a zaměstnanci přímo či zpovzdálí 

ovlivňuje také život obce. Pro obyvatel 

Hejnic není lesárna jen tím „barákem 

za přejezdem“, ale i místem odkud 

vychází každoroční Svatohubertská 

jízda, kam se rodiče vydávají o víkendu 

s dětmi na Lesnický den, nebo se chodí 

v rámci rozšiřování své kvalifi kace dále 

vzdělávat. Škola se podílí na organizaci 

tradičních akcí, k nímž patří Mezinárodní 

výstava jiřinek každé září či Hejnický 

dřevorubec v říjnu. O většině akcí, které 

se za uplynulá léta staly tradicí, najdeme 

informace v místním tisku.

Ing. Alena Dvořáková, ředitelka

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY SE DATUJE JIŽ OD ROKU 1949, KDY BYLO NA JIZERCE ZALOŽENO PRVNÍ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO, TO SE 
V ROCE 1950 PŘESTĚHOVALO DO FRÝDLANTU A POZDĚJI DO HEJNIC. JAK ŠEL ČAS, MĚNIL SE NÁZEV ŠKOLY. PRVNÍ ŠKOLA SE 
JMENOVALA VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO JIZERKA ŘSL PRAMENY JIZERY VE FRÝDLANTU. 

Budova školy. Foto archiv SŠHL Frýdlant

Foto: Jiří Horák

JIŘINKY 2016 - HEJNICE

Pořádající školou celé akce byla Střední 

škola hospodářská a lesnická Frýdlant, 

pracoviště Hejnice. Na aranžování jiřin 

do váz a úpravě celé výstavy se podíleli 

žáci oboru Zahradník této školy. Soutěž 

i výstava byla  umístěna  v prostorách  

Mezinárodního centra duchovní obnovy. 

Spojení květin a krásného prostředí  

podtrhovalo krásu a důstojnost celé 

akce.  Zúčastnilo se celkem 5 škol -                                                                                                                                       

SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice, ČZA 

Mělník, SOŠ Liberec, SZŠ a SOU Hlou-

bětín, SOŠ stavební a zahradnická Praha 9

UMÍSTĚNÍ:                                                                                                                                             
Vypichovaná kytice 
1. místo:  Karolína Čeplová  (SOŠ stavební 

 a zahradnická Praha 9)

2. místo:  Veronika Vítková (ČZA Mělník)

3. místo:  Kateřina Charvátová (SŠHL  

 Frýdlant, pracoviště Hejnice)    

Přízdoba hrnkové rostliny
1. místo: Olívie Hrdličková (ČZA Mělník) 

2. místo:  Pavla Čivrná  (SOŠ stavební 

 a zahradnická Praha 9) 

3. místo: Nikola Fedorková (SOŠ Liberec)

Tajná práce – vypichovaná miska 
1. místo:  Eliška Součková (SOŠ stavební  

 a zahradnická Praha 9)

2. místo: Michaela Rychtrová  

 (ČZA Mělník)

3. místo: Andrea Šiftová (SOŠ Liberec)

Přízdoba paravánu 
1. místo:  ČZA Mělník

2. místo:  SOŠ stavební a zahrad., Pha 9

3. místo:  SZŠ a SOU Hloubětín a SŠHL  

 Frýdlant, pracoviště Hejnice  

V RÁMCI 7. ROČNÍKU  MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY JIŘIN SE OPĚT USKUTEČNILA V HEJNICÍCH SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ PRO STŘEDNÍ 
ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ. LETOŠNÍ  MOTTO SOUTĚŽE BYLO „LETNÍ SIESTA S JIŘINKAMI“. ÚČASTNÍCI MĚLI ZPRACOVAT CELKEM 
4 ÚKOLY. PRVNÍM BYLA VYPICHOVANÁ KYTICE, KTERÁ MUSELA OBSAHOVAT POUZE KVĚTY RODU DAHLIA. JAKO DRUHÁ V POŘADÍ 
BYLA PŘÍZDOBA HRNKOVÉ ROSTLINY. TŘETÍM ÚKOLEM BYLA TAJNÁ PRÁCE,  VYPICHOVANÁ  MISKA. POSLEDNÍM BYLA PŘÍZDOBA 
PARAVÁNU, NA KTERÉM PRACOVALO CELÉ TŘÍČLENNÉ DRUŽSTVO. VOLNÁ PRÁCE MĚLA VHODNĚ SPOJOVAT PŘEDCHOZÍ ARANŽMÁ. 
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ZAHRADNÍK, KUCHAŘ, ČI ŠVADLENA? 
O VÝUKU JE MALÝ ZÁJEM

Opadající zájem studentů o manuální 

obory se snaží kraj zvrátit. „Dětem i ro-

dičům ukazujeme výhody učebních obo-

rů. Kromě veletrhů nebo dnů otevřených 

dveří, jsme se za nimi vypravili třeba do 

obchodních center,“ přiblížil Juránek. 

Důležitá je podle něj spolupráce 

s fi rmami. Díky ní učni často pracují 

už při studiu a zvyšují si tak šanci na 

uplatnění po ukončení studia. A fi rmy si 

svoje budoucí zaměstnance „vychovávají“.

Na stejných principech pracují 

a samotná učiliště, například Odborné 

učiliště ve Cvrčovicích v blízkosti Brna. 

Je zaměřeno na klasická řemesla 

a poskytuje odborné vzdělávání i žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

a se zdravotním postižením. V současné 

době eviduje učiliště na 100 žáků, přitom 

historicky nejvyšší počet přesahuje 120. 

Také proto se snaží škola více ukazovat 

veřejnosti a rodičům dětí. Zahradníci, 

aranžéři, kuchaři, cukráři i prodavač-

ky se na veřejné akci představili tím 

nejlepším, co se na škole naučili. Rodiče 

i zájemci o studium obdivovali například 

zdobené dorty, za něž by se nemusel 

stydět ani cukrářský mistr. Květinoví 

aranžéři předvedli přítomným malý 

workshop s ukázkou vazby květin, 

k vidění byla keramika z vlastní dílny 

žáků, krejčovské práce a v neposlední 

řadě vzorově upravená zahrada. 

Ta se rozkládá na ploše tří hektarů 

a její charakter se podobá zámeckému 

parku. Škola je totiž zřízena v bývalém 

rodinném sídle velkostatkářů Petersů 

z roku 1932. To určuje i neobvyklý cha-

rakter prostředí celé školy, návštěvníka 

překvapuje klid a rodinná atmosféra. 

Vedení školy i žáci se o historicky zdě-

děné prostředí pečlivě starají, čímž také 

prezentují svou práci.

Učiliště pro všechny s individuálním 
přístupem
„Naše škola je zaměřená na děti, 

které nemají ambice na studie, ať už 

je to proto, že nechtějí, nebo nemají 

například dobrou paměť nebo mají jiný 

handicap. Ale mají schopnosti, 

které je předurčují k řemeslu. Zručnost, 

cit pro ekologii, či sociální empatie 

a podobně,“ přiblížila ředitelka učiliště 

RNDr. Milada Kussak Höklová.

Zdůrazňuje výjimečnost školy, která 

spočívá v individuálním přístupu 

pedagogů a vychovatelů k žákům, 

protože pracují s malými skupinami 

v počtu zhruba osmi dětí. Škola po-

skytuje také komplexní zázemí, včetně 

internátu, vlastní kuchyně, učeben pro 

kroužky i zahradní zázemí, kde žáci 

nejen relaxují, ale také vykonávají praxi. 

„Na zahradě žáci pěstují plodiny, které 

pak kuchařští a cukrářští učni využí-

vají v kuchyni. Děti tak přímo prochází 

celým procesem rostlinné výroby až po 

konečné zpracování výpěstků,“ míní 

ředitelka. I tohle podle ní vytváří ze školy 

rodinné prostředí. Škola se také honosí 

certifi kátem Zdravá škola.

Posledních šest švadlen v republice
„Akce jako je tato přehlídka řemeslné 

zručnosti žáků školy, kde děti ukáží, co 

všechno umí, je lepší nábor, než jakáko-

liv jiná reklama. Je to bezprostřední 

zážitek pro všechny a zvyšuje zájem 

o výuku. Na krajské úrovni děláme 

všechno pro to, abychom propagaci 

učňovských škol podpořili, například 

soutěžním projektem České ručičky,“ 

komentoval na místě náměstek jihomo-

ravského hejtmana pro školství Stani-

slav Juránek a dodal: „Je alarmující, že 

právě na tomhle učilišti ve Cvrčovicích 

se učí řemeslu posledních šest švadlen 

v republice. Sklenáře jsme v učňovském 

oboru nezaznamenali už osm let ani 

jednoho.“ Kvůli lepšímu uplatnění 

v zaměstnání proto navazuje Odborné 

učiliště Cvrčovice spolupráci s fi rmami, 

do nichž chodí svěřenci vykonávat praxi. 

„Máme na naše žáky dobré reference od 

zaměstnavatelů,“ uvedla ředitelka  Hö-

klová. To potvrdila i Vladimíra Novotná, 

majitelka květinářství v Mikulově. „Dobré 

bylo, že z učiliště k nám třeba celý rok 

chodili na praxi stále stejní žáci. Po 

zaučení pracovali dlouhodobě spolehlivě. 

Někteří z nich pak u nás zůstali i jako 

zaměstnanci v trvalém pracovním pomě-

ru,“ řekla Novotná.

Moderní vybavení, prostředí jako na 
dovolené
Budova školy byla vystavěna v roce 1932 

jako sídlo rodiny Petersů, správců cvr-

čovického velkostatku. Učiliště je v areálu 

zhruba 40 let a za tu dobu se v oborech vy-

učilo na 1000 absolventů. Odborné učiliště 

ve Cvrčovicích je tak nejen významným 

centrem regionálního školství s bohatou 

tradicí, ale též významným společenským 

subjektem pro veřejnost. Odborné učiliště 

ve Cvrčovicích v současnosti navštěvuje 

kolem 100 žáků, rozdělených do 10 tříd. 

Škola zajišťuje výuku osmi vzdělávacích 

programů: Šití oděvů, Kuchařské práce, 

Prodavačské práce, Zahradnické práce, 

Květinářské a aranžérské práce, Cukrář-

ské práce, Provoz domácnosti a Údržba 

veřejné zeleně.

Vytápěné skleníky, cvičná prodejna
i posilovna
Odborná výuka probíhá v prostorách 

školy, které svým vybavením patří 

k nejmodernějším svého typu. Švadleny 

a gastronomické obory se připravují 

v odborných dílnách hlavní budovy,

zahradníci, údržba zeleně a aranžéři mají 

k dispozici dva vytápěné skleníky, tři dílny 

a rozlehlou zahradu na školním pozemku. 

Prodavači mají na odloučeném pracovišti 

zařízenou cvičnou prodejnu a obor Provoz 

domácnosti využívá suterén s moderní 

prací a sušící technikou. Výuka odborných 

předmětů a odborného výcviku probíhá 

pod vedením zkušených učitelů-odborní-

ků. Je také kladen důraz na schopnosti 

žáků orientovat se a užívat elektronickou 

komunikaci, která je vyučována ve dvou 

moderně vybavených počítačových 

učebnách. K dispozici je také relaxační 

místnost a posilovna. Součástí hlavní 

budovy je také školní kuchyně a jídelna, 

a také internát pro chlapce a dívky 

s kapacitou 52 lůžek, který ale podle 

ředitelky nestačí pokrýt zájem klientů. 

Ubytovaní žáci mají možnost navště-

vovat odpolední zájmové kroužky, ať už 

rukodělného charakteru nebo sportovně 

zaměřené.

Vyplnit volný čas: prevence proti 
odchodu ze školy
Škola žáky zabavuje také exkurzemi 

a výlety po zajímavostech v okolí, 

či do divadel a kin v krajském městě. 

„Snažíme se žákům nabídnout řadu 

dalších aktivit. Největší zájem 

je o sportovní turnaje a soutěže. 

Významné jsou také kulturně poznáva-

cí mimoškolní akce. Chceme tak čelit 

patologickým jevům mezi mládeží 

a předčasnému ukončování studia,“ 

říká ředitelka  Kussak Höklová 

a upřesňuje. „Kromě toho pořádáme 

poznávací i odborné exkurze, soutěže

v odborných dovednostech 

i teoretických znalostech a podobně. 

Klademe důraz na to, aby se žáci u nás 

cítili bezpečně a sebejistě, netolerujeme 

žádné projevy násilí a nepodporujeme 

žádné negativní projevy v chování našich 

žáků. V rámci výuky v nich naopak chce-

me podporovat a rozvíjet sebejistotu 

a sebedůvěru a připravovat je po 

odborné, praktické i teoretické stránce 

na budoucí profesní život.“ 

Text a foto: Dagmar Sedláčková

INKLUZÍVNÍ UČILIŠTĚ VE CVRČOVICÍCH NA BRNĚNSKU BOJUJE O UCHAZEČE PO SVÉM. UCHAZEČŮ O UČŇOVSKÉ OBORY PODLE 
STATISTIK DLOUHODOBĚ STAGNUJE. MÍSTA VE ŠKOLÁCH ZŮSTÁVAJÍ NEZAPLNĚNÁ. ZA ÚBYTKEM STOJÍ NEZÁJEM ŽÁKŮ 
O MANUÁLNÍ PRÁCI, ALE I MENŠÍ POČET DĚTÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL. „SITUACE, KDY BYL KRITICKÝ NEDOSTATEK 
ZÁJEMCŮ O ŘEMESLNÉ OBORY, UŽ NAŠTĚSTÍ POMALU OPADÁ. NEMŮŽEME VŠAK PLNIT ŠKOLY, KDYŽ NEMÁME DOSTATEK DĚTÍ,“ 
POTVRDIL NÁMĚSTEK JIHOMORAVSKÉHO HEJTMANA PRO ŠKOLSTVÍ STANISLAV JURÁNEK.

Škola uspořádala pro zájemce a širokou veřejnost den otevřených dveří.
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ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA 
V PRAZE SLAVÍ 110 LET

V polovině prosince 2015 bylo slavnostně 

otevřeno Mezifakultní centrum envi-

ronmentálních věd II a následně pak 

Dřevařský pavilon. V minulém roce byly 

na ČZU realizovány i další projekty, 

v rámci nichž byly vybaveny laboratoře 

špičkovými přístroji. Díky nim mohou 

vědci z ČZU analyzovat stopová množství 

škodlivin v půdě či v ovzduší, určovat 

chemické struktury látek zodpovědných 

za pozitivní, ale i negativní vliv na lidské 

zdraví nebo životní prostředí, testovat 

nové nanomateriály atd. Pro univerzitu 

jako celek mají však největší význam dva 

nové pavilony, které jsou odpovědí na 

přirozený rozvoj univerzity v minulých 

dvou desetiletích.

Dynamický rozvoj České zemědělské 

univerzity v Praze, který se promítá 

i v těchto investičních akcích, odráží zá-

jem o studium na ČZU a také pozornost, 

již věnuje odborná a koneckonců i laická 

veřejnost zdravé výživě, zdravému život-

nímu prostředí a kvalitě života, zvláště 

na venkově. Zatímco v akademickém 

roce 1906/07 se ke studiu na Země-

dělském odboru České vysoké školy 

technické zapsalo necelých pět desítek 

studentů, letos se zapsalo na bakalářské 

studium téměř stokrát víc studentů. 

V roce 1955 slavnostně promovalo 

224 studentů, letos pak desetkrát tolik 

studentů získalo titul bakalář a téměř 

stejně tolik titul inženýra.

Zemědělství i životní prostředí
K dynamickému nárůstu počtu studentů 

došlo po roce 1989 v návaznosti na všeo-

becně přijímaný názor, že vysokoškolské 

vzdělání nemá být výsadou úzké elity, ale 

má být dostupné pro všechny, kteří mají 

dostatečné studijní předpoklady. ČZU 

zareagovala širokou nabídkou oborů 

zaměřených na „life sciences“, na živou 

přírodu, rozvoj venkova a související 

ekonomické a technické obory. „Velká 

šíře studijních programů posiluje stabi-

litu,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, 

CSc., dr. h. c. Na „zemědělce“ tak dnes 

mohou studenti studovat nejen klasické 

zemědělské a lesnické obory, ale i spe-

ciality jako jsou preparátorství, zájmové 

chovy či zahradní architekturu, a vedle 

toho širokou škálu oborů zaměřených na 

životní prostředí, péči o krajinu a rozvoj 

venkova. Jako jedna z mála univerzit 

v Evropě se ČZU může pochlubit Fakul-

tou tropického zemědělství.

Na ČZU mohu dnes studenti studovat 

víc než 150 oborů, které pokrývají 

široké spektrum zdravé výživy, zdravého 

životního prostředí a kvality života vůbec. 

Komplexním zaměřením na life sciences 

se ĆZU přidala k obdobným univerzitám 

v Evropě a s šesti nejprestižnějšími 

z nich tvoří Euroleague for Life Sciences. 

Spolu s varšavskou zemědělskou 

univerzitou je tak ČZU jediným zástup-

cem střední a východní Evropy v tomto 

prestižním klubu okolo nizozemského 

Wageningen University and Research 

Centre, přezdívaného Silicon Valey 

zemědělství a biotechnologií.

Zemědělství má perspektivu
Pojmy jako bioekonomika a biotechno-

logie dnes nacházíme v nejrůznějších 

strategiích na národní i evropské úrovni. 

Jako bychom si po letech útlumu zájmu 

o zemědělství a venkov znovu uvědomili, 

jak jsme na zdravé výživě a čistém život-

ním prostředí závislí. „Myslím si, 

že práce v zemědělství je dnes jedna 

z nejzajímavějších,“ říká rektor Jiří Ba-

lík. „Zemědělství patří k oborům nejvíce 

zasaženým moderní technikou a tech-

nologiemi. Podívejte se jen na dnešní 

traktory, vybavené počítači a autopiloty. 

Podívejte se na vývoj odrůd a účinných 

látek pro ochranu rostlin. Zemědělský 

manažer se dnes musí neustále vzdě-

lávat. Má šanci se odborně rozvíjet 

a hlavně ihned aplikovat nejnovější svě-

tové vědecké poznatky do praxe. Má po-

chopitelně odpovědnost za hospodářské 

výsledky. Ovlivňuje vzhled krajiny. A má 

dnes též odpovědnost za vztah ke kont-

rolním orgánům a plnění nejrůznějších 

nařízení a ochranu prostředí. Nicméně 

velké nároky se dnes odrážejí i v lepším 

mzdovém ohodnocení našich absolventů 

v zemědělství. Vždyť v zemědělství dnes 

musí pracovat jedni z nejvšestrannějších 

a nejvzdělanějších lidí.“

Při slavnostním otevření Mezifakultního 

centra environmentálních věd II vyzdvihl 

předseda Senátu Parlamentu ČR Milan 

Štěch úlohu vzdělávání a výzkumu při 

úsilí o udržitelné hospodaření a rozvoj 

venkova. Ministr zemědělství Marian Ju-

rečka pak poukázal na zásadní význam 

dobrého vzdělávání, neboť právě na 

lidech z praxe leží nároky zabezpečení 

zdravé výživy obyvatelstva naší země 

a v kontextu globalizace též výzva přispět 

k eliminaci hladu a podvýživy v širším 

měřítku. 

Spolupráce je základ
Jednou z tradičních forem předávání 

znalostí a zkušeností mezi výzkumníky, 

pedagogy a odborníky z praxe jsou polní 

dny, které ČZU organizuje od nepaměti. 

Zmiňme také četné semináře a meziná-

rodní konference a společné výzkumné 

NA SKLONKU ROKU 2015 OTEVŘELA ČZU DVA NOVÉ PAVILONY. JDE O NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE OD VÝSTAVBY SUCHDOLSKÉHO 
KAMPUSU, KTERÉ BY NEBYLY MYSLITELNÉ BEZ FINANCOVÁNÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ. VELKORYSÝ DAR DOSTALA ČZU 
V PŘEDVEČER SVÝCH 110. NAROZENIN.

Rektor ČZU prof. Jiří Balík během slavnostního otevření Mezifakultního centra environmentálních věd. Foto: archiv ČZU
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projekty vědců z ČZU, dalších výzkumní-

ků a fi rem, které ověřují nové poznatky. 

Povzbudivé je, že v posledních letech 

jsou vědci z ČZU pravidelně laureáty 

Cen ministra zemědělství předávaných 

na veletrhu Země živitelka vědcům, 

jejichž odborný výzkum má konkrétní 

přínosy do praxe. Mladí vědci z ČZU 

se úspěšně umisťují v soutěži Danube 

Rector’s Award či v obdobné soutěži 

Grantové agentury ČR. Přesto ČZU hledá 

další cesty, jak být v úzkém kontaktu 

s farmáři, agronomy, veterináři 

i techniky a podpořit tak nejen předávání 

nových poznatků do praxe, ale také 

porozumět jejím potřebám a připravit na 

ně budoucí absolventy.

Jednou z takových cest jsou pravidelná 

setkání absolventů po padesáti letech 

a po pětadvaceti letech. Letos poprvé 

ČZU uspořádala též Zahradní slavnost 

pro ty, kteří promovali před deseti lety. 

ČZU také pořádá veřejné debaty 

v rámci cyklu Fórum ČZU a unikátní Life 

Sciences Film Festival. Tato přehlídka 

dokumentárních snímků zaměřených na 

zemědělské a přírodní vědy, potravi-

nářství a udržitelný rozvoj je přístupná 

široké veřejnosti. Součástí festivalu jsou 

i besedy a diskuse. Často právě při vzru-

šených debatách si studenti, odborníci 

i zúčastnění politici uvědomují nezastu-

pitelnou roli nestranných a nezávislých 

univerzit. Tady se rodí nové podněty, 

analýzy, formulují stanoviska, vytvářejí 

neformální sítě ve prospěch celého 

oboru.

Tradice inspiruje
Praktický pohled na svět a snaha 

vycházet vstříc potřebám lidí 

„v terénu“ má ČZU zakódovanou 

v sobě od založení 26. října 1906, 

kdy schválil císař František Josef 

zřízení Zemědělského odboru 

na České vysoké škole technické 

v Praze. O založení samostatného odbo-

ru se zasloužili zejména profesoři Jan 

Babtista Lambl a Julius Stoklasa. Od 

70. let devatenáctého století prosazovali 

vizi, že dostatečnou produkci zdravých 

potravin nelze zajistit bez dostatečného 

vzdělání a souvisejícího výzkumu. Po-

ukazovali na to, že zemědělství bylo za 

tehdejšího „prudkého rozvoje průmyslu 

neprávem silně podhodnoceno a tento 

stav škodil celému hospodářství“. 

Profesor Julius Stoklasa, první děkan 

nového vysokoškolského odboru, patřil 

mezi nejvýznamnější postavy pražské 

techniky. Vystudoval vídeňskou Hoch-

schule für Bodenkultur. Po té získal 

doktorát na univerzitě v Lipsku. Pracoval 

též v Pasteurově ústavu v Paříži a pak 

jako asistent profesora Zolera ve Vídni. 

Po návratu do Čech Julius Stoklasa pra-

coval několik let v chemičce v Pečkách 

a od roku 1894 byl asistentem při fakultě 

analytické a organické chemie České vy-

soké školy technické. Díky jeho meziná-

rodnímu rozhledu i zkušenostem z praxe 

měl nový vysokoškolský odbor od počát-

ku přirozeně nastavené priority moderní 

univerzity: vzdělávání provázané 

s výzkumnou činností, mezinárodní 

kontakty a spolupráci s praxí. Ještě před 

první světovou válkou založil několik 

výzkumných ústavů. Uveďme alespoň 

Laktologický ústav (1909) a Ústav pro 

zkoušení hospodářských strojů a motorů 

(1910). Ty posilovaly dobré jméno školy 

a přitahovaly pozornost odborníků 

z praxe. 

Dynamiku rozvoje zemědělského 

vzdělání hezky dokresluje sídlo Země-

dělského odboru ČVŠT. Z Gröbovy vily, 

která byla postupně upravována pro 

potřeby nové vysoké školy, se studenti 

za první republiky (tehdy již Vysoké školy 

zemědělského a lesnického inženýr-

ství ČVUT) přestěhovali do Dejvic, do 

jedné budovy spolu s Kloknerovým 

ústavem. V padesátých letech minulého 

století pak začaly přípravy na výstavbu 

areálu Vysoké školy zemědělské v Praze 

Suchdole. „Máme velmi dlouhou tradici, 

osvědčenou a podloženou kvalitními 

pedagogy,“ podtrhuje rektor Jiří Balík. 

„Důkazem je, že tisíce našich absolventů 

dnešní zemědělství vedou. Zkrátka si 

myslím, že jsme dobrá škola, jejíž absol-

venti úspěšně zvládají pracovní výzvy.“

Josef Beránek

Výstavba nového areálu vysoké školy probíhala v 60. letech minulého století. Foto: archiv ČZU

A takto vypadal vysokoškolský index právě před 110 lety. Foto: archiv ČZU
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LOV A MYSLIVOST U HABSBURKŮ, ALE 
I U RUMUNSKÉHO DIKTÁTORA CEAUŠESCA

Lov byl v dřívějších dobách nanej-

výš společenskou záležitostí a jeho 

prostřednictvím bylo možné dostat se do 

vysoké společnosti. Na lovu se spřádaly 

nejrůznější plány, uzavíraly smlouvy 

a domlouvaly sňatky. Nezřídka se 

stávalo, že lovecká vášeň a myslivecké 

umění otevíraly mladým mužům vstup 

do rodin a usnadňovaly možnosti získání 

své vyvolené. Dobrou zkušenost v tomto 

směru učinil princ František Štěpán 

Lotrinský, známý jako manžel císařovny 

Marie Terezie. Jeho tchán císař Karel 

VI. byl, jako většina Habsburků, vášnivý 

lovec. Jeho celoroční plán se v podstatě 

řídil dobou říje a honů. Po vánocích 

a novém roce se troubilo k lovu na vo-

lavky, potom následoval odstřel sluk 

a v pozdějších měsících se vydala veselá 

lovecká společnost na divoké kance. Za-

jíci, srnci a jeleni skýtali vítanou změnu 

pro nadšené lovce z císařova okolí. 

Mnozí přátelé myslivosti se zaradovali, 

když Karel VI. poslal osobní pozvání do 

okolí Vídně. Navzdory širokému okruhu 

přátel lovců však císař postrádal osobní-

ho kumpána, který by na lovu pro něho 

prolézal každým křovím. Našel ho brzy 

v princi Františku Štěpánovi. Zápisy v cí-

sařově deníku o tom podávají zprávy. Tak 

například zápis ze dne 12. srpna 1723 

uvádí: „Princ Lotrinský je veselý, pěkně 

střílí...“, nebo „šoulačka celý den jako 

včera, princ Lotrinský u toho, roztomilý, 

je mu 14 let“. Karel VI. brzy poznal, že 

ve vždy veselém chlapci našel vhodného 

druha pro loveckou vášeň, jemuž žádná 

cesta nebyla příliš daleká a žádné zvíře 

dost rychlé. Sotva rozvinul císař plán na 

nějaký lov, už byl František Štěpán infor-

mován a dotazován, zda má kvůli studiu 

i čas na lov. A princ měl samozřejmě čas 

vždycky, když šlo o to přerušit nudnou 

a otravnou výuku. Brzy byli on i císař 

proslaveni jako lovecká dvojice, že mohli 

zaznamenat rekordy v trofejích.

Při provozování myslivosti se výraz-

ně projevují mimo jiné i rozdíly mezi 

lovcem a střelcem. Je nesporné, že do 

myslivosti je třeba kromě odbornosti, 

střeleckého fortelu a jiného vnést lásku 

v nejširším slova smyslu, aby se mohlo 

naplnit ušlechtilé poslání myslivosti „ve 

jménu radosti, života krásy“. Ostatně 

i při samotném lovu, respektive přístupu 

k němu, se odrážejí povahové vlastnosti 

a skoro celá osobnost dotyčného jedince. 

Toto je možné kromě jiného vystopovat

 i na postojích dvou Habsburků, vrstevní-

ků, ovšem zcela rozdílných osobností,

 a to císaře Františka Josefa I. 

a následníka trůnu Františka Ferdinanda 

d´Este.

 

Císařská myslivost
Pro císaře Františka Josefa I. byl lov 

skutečnou zálibou a pěstoval ho jako 

aktivní odpočinek. Touto aktivitou 

vyvažoval, sice nedostatečně, ale účinně, 

vyřizování úředních spisů, čemuž se 

věnoval s přesností a vytrvalostí. Zcela 

pravidelně lovil v době letních pobytů 

v Ischlu ve svých revírech v Solné komo-

ře, a když byl v Uhrách tak v revírech 

v Gödöllö. Kromě toho měl samozřejmě 

k provozování myslivosti celou řadu 

možností, které se nabízely buď při 

soukromých nebo státních návštěvách, 

po skončených manévrech nebo dalších 

akcích. Císař nosil na lov zpravidla pravý 

štýrský myslivecký kroj: lodenovou 

kazajku, silné vlněné bílé podkolenky, 

pevné okované boty, kulatý kamzičí 

štětkou ozdobený klobouk a krátké 

kožené kalhoty. Tím se lišil od německé-

ho císaře Viléma II., který stále chodil na 

lovy v královské pruské dvorní uniformě 

nejvyššího lovčího, a tak působil tea-

trálním dojmem. 

Bez přehánění lze říci, že František 

Josef byl milovníkem přírody 

a šlechetný lovec, který se nikdy nesnížil 

k tomu, aby při lovu používal nečestných 

a nemysliveckých způsobů. 

K vysoce položeným stanovištím 

vystupoval sám, bez cizí pomoci, aby 

nejen užil mysliveckého potěšení, ale 

aby též vychutnal krásu horské přírody. 

V pozdějších letech používal císař 

jednohlavňou předovku, později dvojku 

Lancaster a poměrně prostou kulovnici. 

S přibývajícím věkem, kdy jinak ostříží 

zrak mu slábl, si nechal dát namontovat 

na pušku dalekohled, ovšem přitom 

poznamenal, že tak činí nerad, neboť 

tato lovecká pomůcka nespravedlivě 

znevýhodňuje lovenou zvěř. Císař byl 

většinou lovcem vysoké zvěře. Střílet 

jeleny, kamzíky a divočáky zdálo se mu 

ušlechtilejší než kosit ubohé koroptve 

a zajíce. Téměř před bránami svého 

hlavního sídla měl myslivecký revír, 

ale nebyl jím zcela uspokojen, neboť 

myslivecké volání ho táhlo do Gödöllö 

a ještě více do jeho milovaných 

tyrolských a štýrských hor. K jeho cti 

budiž připomenuto, že neznal honbu 

za trofejemi ani střeleckou závistivost. 

Výjimku tvořili divočáci. Ty nedopřál ani 

svému zeti princi Leopoldu Bavorskému, 

který byl jeho loveckým odchovancem. 

Mnohokrát princ svého císařského 

tchána prosil, aby přece jednou směl 

střelit kance, ale císař měl prý odpo-

rovat: „A copak ještě bys chtěl? Jdi si 

na jeleny a srnce, těch můžeš postřílet, 

kolik chceš“. Někdy se také stalo, že se 

vracel domů, aniž by něco ulovil. Tuto 

skutečnost přijímal odevzdaně jsa věrný 

zásadě, že může být totiž vždy den lovu, 

ale ne pokaždé den úlovku, což platí 

pro každého včetně panovníka. Přesto 

lovecké výsledky byly přesvědčivé. Od 

svého nástupu na trůn v roce 1848 do 

PŘÍRODA, LOV A MYSLIVOST SICE SPOLU BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISEJÍ, AVŠAK POSLEDNÍ DVĚ UVEDENÉ AKTIVITY BYLY OD 
NEPAMĚTI VÝSADOU UROZENÉHO STAVU, ZATÍMCO OBYČEJNÝM LIDEM BYLY POSTUPNĚ ZPŘÍSTUPŇOVÁNY OD 2. POLOVINY 
19. STOLETÍ. PŘI LOVU A PROVOZOVÁNÍ MYSLIVOSTI SE NEJENOM BOHATĚ NAPLŇUJÍ TRADICE S NIMI SPOJENÉ A SPOLEČENSKÁ 
ATMOSFÉRA, ALE ZŘETELNĚ SE ODKRÝVAJÍ I EMOTIVNĚ PODMÍNĚNÉ LIDSKÉ VLASTNOSTI SAMOTNÝCH LOVCŮ, MYSLIVCŮ ČI 
JINÉHO PERSONÁLU.

Foto:shutterstock.com
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konce svého života v roce 1916 složil ra-

kousko-uherský císař skoro 50 000 kusů 

zvěře všeho druhu. Jako nejcennější 

trofej si považoval statného ruského 

medvěda, kterého skolil v roce 1874 ve 

vzdálenosti necelých sto metrů.

František Josef I. přes výlučné 

postavení svého majestátu zůstával při 

provozování myslivosti člověkem, což 

je asi z celého líčení nejsympatičtější. 

V různých úpravách přežívají zkazky o 

tom, jak si císař na lovu ochotně vy-

právěl s alpskými sedláky a dřevorubci. 

V každém případě vyslechl jejich životní 

starosti nebo moudrosti, někdy 

i pomohl. Císař, který si nosil pušku 

stále sám na řemeni a byl doprovázen 

jen jedním myslivcem, se setkával 

i s veselými příhodami. Tak potkal 

jednou na lovu dřevorubce, který císaře 

nepoznal, a oslovil mocnáře: „Pane 

lesní, máte voheň?“ „Dete na kohouty?“, 

pátral domorodec dál. „Ano, proč?“, ptal 

se císař. „No“, bručel dřevorubec, “jestli 

budeš takhle žvanit, tetřev ti foukne“. 

Mocnář se usmíval. Tu strčil císařský 

průvodce do domorodce a pošeptal mu, 

koho že to má před sebou. Dřevorubec 

smekl klobouk a řekl. „Nic ve zlým pane 

císař, já to myslel dobře“.

František Ferdinand d´Este
Zcela jinak si počínal následník trůnu 

František Ferdinad d Éste. Zvláštní 

arcivévodovo nadšení pro lov a střelbu 

nepřipadalo podivné pouze jeho okolí 

a současníkům. Mimo monarchii se vy-

právělo, že má-li příležitost, a ta se mu 

naskytovala velmi často, střílí po všem, 

co se pohybuje, bez ohledu na druh zvě-

ře a dobu hájení. Honci museli nadhánět 

zvěř ve smečkách a on nepřetržitě mířil 

a při své střelecké jistotě skoro vždy 

zasahoval, dokonce se traduje, že za letu 

sestřeloval bažanty kulovnicí. Ale jak 

se říká, na každém šprochu, je pravdy 

trochu. Když se v Evropě rozneslo, že 

následník trůnu je vášnivým lovcem, byly 

pořádány velké hony, a to jednak, aby 

blíže poznán nebo z důvodu servilnosti. 

Hony a lovy byly společenskými událost-

mi a scházeli se na nich jak šlechtici, tak 

významné osobnosti.

František Ferdinand vlastnil jak 

v Čechách, tak v okolí Salcburku skvělé 

lovecké revíry. Bezuzdná střelba tohoto 

Habsburka lidi nejspíše odpuzovala, 

i když to tehdy nebylo neobvyklé. Za 

svůj život měl složit téměř 250 000 kusů 

různých druhů zvěře. Pravděpodobně

 lze přisvědčit názoru, že v tomto směru 

mu zejména záleželo, aby složil co nej-

více zvěře. Ale tato vášeň a snad 

i touha, aby trofejová listina byla 

nejdelší, se mu stala osudnou. Podle 

starých mysliveckých pověr se říká, 

že kdo složí bílého kamzíka, musí do 

roka zemřít. Koncem srpna 1913 střelil 

následník trůnu sněhobílého kamzíka, 

přesto že ho doprovázející myslivec 

snažně prosil, aby očarovaný kus nechal 

běžet. A tato temná pověst se krutým 

způsobem potvrdila. Následník trůnu 

měl také zvláštní zálibu pro stará umě-

lecká řemesla, zajímal se o starožitnosti 

selské a myslivecké. Shromáždil a v ně-

kterých případech i zachránil množství 

cenných uměleckých předmětů, které 

byly bohužel po jeho smrti vydraženy. Na 

druhé straně budiž rovněž řečeno, že ho 

silně přitahovala příroda, a to z hlediska 

myslivce, botanika i zoologa a přírodním 

zákonům se snažil porozumět. I když se 

v poslední době někteří badatelé snaží 

rehabilitovat jeho osobu z hlediska po-

litického, stěží to bude možné v oblasti 

myslivosti. Zde František Ferdinand byl 

více čarostřelcem než citlivým lovcem. 

Ostatně lze se právem domnívat, že 

myslivcem v pravém slova smyslu se 

člověk nestává, ale rodí se, avšak 

k myslivosti se dá a musí vychovávat.

Rumunská myslivost a Nicolae 
Ceaușescu
Ze všech druhů zvěře žijících v ru-

munských Karpatech byl a je dosud 

největší zájem o medvědy, kterých bylo 

na tomto území vždycky dost. Po přícho-

du komunistů k moci v roce 1948 byly 

všechny lesy zestátněny a komunistická 

strana začala uplatňovat moc v oblasti 

lesnictví a myslivosti svérázným způso-

bem. Lovci, horalé a pastýři byli násilně 

odzbrojeni, pokud někdo vlastnil nějakou 

zbraň, vydával se nebezpečí, že v přípa-

dě odhalení bude odsouzen až na 15 let 

pracovního tábora. Za pozitivní přínos 

lze označit zavedení povinného hájení 

zvěře, které vedle tvrdého zákonodár-

ství při výkonu práva myslivosti vedlo 

k dosažení vysokých stavů jednotlivých 

druhů zvěře. Na druhou stranu se nepo-

dařilo nikdy vymýtit pytláctví, neboť stálý 

nedostatek potravin v této zemi způsobil, 

že tato činnost byla provozována novými, 

rafi novanými formami. Od 2. poloviny 

50. let minulého století se rumunská 

myslivost postupně normalizovala a byla 

zaznamenána řada dobrých výsledků. 

Podařilo se oživit loveckou devizovou tu-

ristiku, která nepřímo vedla k rozšíření 

loveckých zařízení, jakož i k vědeckému 

výzkumu myslivosti. Situace v myslivosti 

se změnila k horšímu s nástupem 

Ceaušesca do vedení strany v roce 

1965. Ceaušescu navázal ve své činnosti 

řízení myslivosti na některá marxistická 

dogmata 50. let. Tehdy v období „hlu-

bokých společenských přeměn“ došlo 

k úpadku po staletí pěstované lovecké 

tradice, ale především myslivecké etiky, 

když všechno dosavadní bylo odbouráno 

jako buržoazní, dokonce chov čis-

tokrevných psů byl z hlediska ideologie 

marxismu – leninismu zakázán. Tak 

v krátké době zmizela některá plemena 

loveckých psů, čímž vznikly nenahradi-

telné škody. Například karpatský ohař 

přestal existovat. Ceaušescu, odvolávaje 

se na ušlechtilé politické krédo, že 

myslivost patří rumunskému lidu, umož-

ňoval její výkon pouze jeho vybrané poli-

tické reprezentaci, která neměla se zvěří 

a myslivosti nic společného. K úřadu vy-

konavatele státní moci jaksi samozřejmě 

patřilo být myslivcem. Patřilo k dobrému 

zvyku rumunského stranického vedení, 

že v novodobém nevolnictví rumunského 

lidu lovili v karpatských horách medvědy 

nejvyšší představitelé „bratrských zemí“ 

jako Nikita Chruščov, Todor Živkov, 

J. B. Tito a další. Je zajímavé, že pouze 

L. Brežněv odmítl Ceaušescovi pozvání 

na lov medvědů.

Jak se ukázalo, některé Ceaušescovy 

vlastnosti jako ješitnost, nezkrotná 

touha po nejsilnějších trofejích, ale 

zvláště pak bezcitnost hraničící s kru-

tostí, měly těžké dopady i na myslivost. 

První muž Rumunska složil bez pohnutí 

mysli během jednoho honu každého 

medvěda, aniž bral zřetel na jeho věk 

a pohlaví. Náklady na uspořádání takové 

akce byly nemalé, neboť k úspěšnému 

zajištění honu bylo nasazeno až 60 

honců, 20 psů, ale hlavně lovecký do-

provod. Nad vším dbala všemocná státní 

bezpečnost Securitate, jejíž příslušníci 

byli oblečeni do historických krojů. 

Zdá se, že jeho jedinou radostí bylo 

bezuzdné střílení zvěře. Stojí za zmínku, 

že Ceaušescu držel nejenom světový 

rekord nejsilnějšího hnědého medvěda, 

ale rovněž směl nosit titul největšího 

zabijáka medvědů všech dob. Ceaušescu 

skolil za pouhá dvě dopoledne na podzim 

1969 nemilosrdně celkem 31 karpat-

ských medvědů, vskutku pravých reků 

karpatských hor. Odhaduje se, že během 

24 let provozování myslivosti zastřelil 

skoro čtyři tisíce medvědů. Při jejich 

odstřelu používal moderní technické 

a optické zařízení, jako například 

infračervený noční dalekohled. S jejich 

pomocí pak vyhledával a lovil nejsilnější 

kusy. V nelítostném vyvražďování zvěře 

předčil i tolik kritizovaného Františka 

Ferdinanda d´ Éste. Jeho největším 

přáním bylo překonat všechny světové 

rekordy složené zvěře v Karpatech, což 

se mu málem podařilo. Na mezinárodní 

myslivecké a rybářské výstavě v Norim-

berku v roce 1986 bylo možné spatřit

v rumunském pavilonu celkem 28 vysta-

vených kapitálních medvědů, složeným 

prvním mužem rumunského státu. 

Přestože medvědi zůstávali jeho největší 

vášní, nezůstaly ušetřeny ani ostat-

ní druhy zvěře. Z touhy po překonání 

rekordu světově nejsilnějšího kamzíka 

dokonce nechal postavit vysokohorskou 

silnici, aby se dostal co nejdříve do nej-

výše položeného kamzičího revíru. 

Ceaušescu šel ve své zrůdnosti 

a megalomanství dokonce tak daleko, 

že křížením karpatských medvědů 

s velkými hnědými medvědy ze Severní 

Ameriky chtěl dosáhnout nový zvláštní 

druh tzv. supermedvěda. Naštěstí věd-

cům z výzkumného ústavu v Bukurešti 

se podařilo překazit jeho záměr. V době 

svobody po roce 1989 rumunští myslivci 

převzali do správy zvláštní lovecké revíry, 

určené pro hlavu státu a jeho vyvolené, 

které představovaly téměř 100 000 hek-

tarů. Je nasnadě, že za této situace se 

žije lépe i naším milým medvědům, kte-

rých žije v současné době v rumunských 

Karpatech skoro 6 000.

ak
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


