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Z P R A V O D A J

NÁRODNÍ DOTACE V EU BY 
MĚLY BÝT ZASTROPOVÁNY

Pane prezidente, co je podle Vás 
největším aktuálním problémem 
našeho zemědělství?
Myslím, že chybí především 

systém, stabilita a motivační 

nástroje k tomu, aby zemědělci 

rozvíjeli své hospodaření. Sedlák 

musí mít pocit, že pokud do svého 

podnikání investuje, tak že se mu 

taková investice vrátí, pokud půjde 

o systémové opatření. Zatím se 

naše zemědělská produkce stále 

snižuje a dostali jsme se už do 

situace, kdy jsme v porovnání 

s rokem 1990 pouze na 35 % tehdejší 

skutečnosti, zatímco třeba v sousedním 

Německu se za tu dobu produkce

zemědělských surovin a potravin 

zdvojnásobila.

Je to dáno tím, že je v našem 
zemědělství v porovnání s Německem 
méně peněz?
Obecně v našem zemědělství 

není málo peněz a stát se také snaží 

zemědělství pomáhat. Například 

v loňském roce, kdy byla velmi 

složitá situace především v živočišné 

výrobě, nám pomohlo navýšení 

podpor o zhruba 4 miliardy korun 

do této oblasti, kdyby se tak nestalo, 

byli bychom v ještě horší situaci než 

dnes. Přesto došlo například 

k poklesu stavů dojnic.   

V příštím sedmiletém rozpočtu ale 
bude zřejmě peněz méně než v sou-
časné době. V EU už nebude Spojené 
království, které se na fi nančních 
zdrojích významně podílelo, mluví 
se také o zastropování dotací velkým 
zemědělským podnikům…
Když budou všichni zemědělci v Ev-

ropské unii kráceni stejně, tak nám to 

nevadí. Jenže nejde jen o dotace v rámci 

Společné zemědělské politiky EU, jde 

také o národní dotace, které deformují 

jednotný trh, který je tak jednotný jen na 

oko. Evropské zemědělství je bohužel 

více než soutěží konkurenceschopnosti 

zemědělců soutěží rozpočtů bohatších 

a chudších zemí EU, a to nemá s jednot-

ným trhem nic společného. Chceme pro-

to, aby EU národní dotace zastropovala, 

to je daleko spravedlivější než krátit 

dotace velkým podnikům. Cizí dotace 

nesmí likvidovat domácí produkci.

Jaké nastavení dotací by mohlo podle 
Vás situaci v našem zemědělství 
zlepšit?
Já chci především prosazovat, aby 

dotace podporovaly pracovitost a podni-

kavost bez ohledu na velikost farmy. Mě-

řítkem podpor by měly být tržby, výkon 

podniků a schopnost produkovat kvalitní 

suroviny k následné výrobě potravin. 

Více peněz musíme dostat především do 

komodit s vyšší přidanou hodnotou, do 

AČKOLI SE NA PŮDĚ EVROPSKÉ UNIE HOVOŘÍ V SOUVISLOSTI SE ZASTROPOVÁNÍM PŘEDEVŠÍM O KRÁCENÍ DOTACÍ NEJVĚTŠÍM 
ZEMĚDĚLSKÝM PODNIKŮM, EU BY MĚLA PODLE NOVÉHO PREZIDENTA AGRÁRNÍ KOMORY ČR ZDEŇKA JANDEJSKA ZASTROPOVAT 
ÚPLNĚ NĚCO JINÉHO – A TO OBJEM NÁRODNÍCH DOTACÍ, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ NEROVNÉ PODMÍNKY MEZI EVROPSKÝMI 
ZEMĚDĚLCI. DÍKY TOMU PAK VE SKUTEČNOSTI NEJDE O SOUTĚŽ MEZI SAMOTNÝMI ZEMĚDĚLCI, ALE O SOUTĚŽ MEZI ROZPOČTY.

Zdeněk Jandejsek je novým prezidentem Agrární komory ČR. Foto: archiv AK ČR
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citlivých komodit a do takových, které 

podporují naše národní tradice, jako je 

třeba produkce chmele. Každý rozumný 

stát by měl tradiční komodity podporovat 

více, než je běžné. 

V tom se zřejmě alespoň částečně 
shodnete i s Asociací soukromého 
zemědělství ČR…
Podle mne je nešťastné, když různé 

zájmové organizace zemědělců veřejně 

hájí odlišné priority. Jsme všichni na 

jedné lodi, nakonec i já sám mám selské 

kořeny, moji předkové hospodařili na 

Ledečsku už od roku 1630 a v genech 

mám zemědělství už po celých 12 gene-

rací. Především ve vztahu k EU a právě 

v současné době, kdy se diskutuje

 o podobě Společné zemědělské politiky 

EU po roce 2020, bychom proto měli 

všichni mluvit téměř stejnou řečí 

a neměli bychom se rozdělovat. 

Na to nakonec můžeme doplatit 

všichni. 

A pozice státu, respektive Ministerstva 
zemědělství?
Stát by měl především stanovit základní 

mantinely pro zemědělské podnikání 

a postupně se snažit naše podnikání sta-

bilizovat a rozvíjet. To je jeho hlavní úkol – 

garantovat zemědělcům jistotu podpor.

Jak vnímáte riziko klesající schopnosti 
naší krajiny zdržovat vodu?
Samozřejmě i to souvisí s nastavením 

podpor a strukturou našeho zeměděl-

ství. Určitě je nutné zvýšit podíl živočišné 

výroby, například bez vyšších stavů skotu 

nemůžeme dobře fungovat v rostlinné 

výrobě. Když nebudeme mít dostatek 

statkových hnojiv a organické hmoty, 

nebude dostatek kvalitní půdy.

Mohou pomoci například i zavlažovací 
systémy?
Určitě, je to příklad strategické investice 

do budoucnosti. Když stát dovede 

k zemědělským pozemkům vodu, tak je 

to nutné vnímat jako dotaci na zlepšení 

podmínek zemědělského podnikání 

a to je to, co potřebujeme. To se týká 

i investic do skleníků k pěstování zele-

niny a dalších komodit. Opravdu nevím, 

proč jsme zlikvidovali to, co fungovalo, 

když skleníkovou produkci dělá celý svět. 

O našem zemědělství, a nejen o něm, 
se říká, že není zas tak důležité vyro-
bit, ale prodat...

Aby bylo možné něco prodat, je třeba to 

v první řadě vyrobit, to za prvé. Jinak 

je ale skutečně klíčové zlepšit vztah 

s odběrateli naší zemědělské produkce 

a také zastavit dumpingové dovozy na 

naše území ze zemí EU. To také souvisí 

se zmiňovanými národními dotacemi, 

které se mimo jiné projevují subvenco-

vanými exporty přebytků z EU do naší 

země. Není prostě ekonomicky možné, 

aby se k nám dováželo zboží za podstat-

ně nižší ceny, než jsou náklady na jeho 

výrobu, když jsou navíc náklady 

u nás i v Německu nebo Belgii stejné, 

nebo dokonce u nás nižší. To znamená, 

že export levnější produkce musí být 

nějak dotovaný.

A co možnost vlastního prodeje země-
dělských surovin, případně potravin 
z těchto surovin vyrobených?
I to je možnost, ale pro zásobování 

celého trhu to není rozhodující. Děláme 

to i my v Rabbitu, prostřednictvím 

vlastních obchodů prodáme asi 12 % 

vlastní produkce – a to jsme velká fi rma 

a největší producent vepřového masa. 

Představa, že potravinovou soběstač-

nost naší země zvýšíme prostřednictvím 

prodejů ze dvora nebo lokálních malých 

producentů potravin, není reálná. 

Tu lze zajistit a zvyšovat jen prostřednic-

tvím průmyslové produkce, a to je výzva 

jak pro naše zemědělství, tak potravi-

nářství.

Nyní bych odbočil plně k tématu
Agrární komory, jak vnímáte svou 
novou pozici v jejím čele?
Do voleb prezidenta Agrární komory 

jsem vstupoval, když to řeknu mírně 

nadneseně, jako do boje o obhájení 

tradičního výrobního zaměření 

s důrazem na živočišnou výrobu 

a hospodaření na půdě se všemi efekty, 

které tento směr zajišťuje a nabízí.

 Stav českého zemědělství, potravinář-

ství a venkova mi není lhostejný, 

ba naopak, považuji za tristní, 

k čemu jsme po roce 1989 dospěli, 

a proto se dlouhodobě snažím o jeho 

podporu aktivní účastí v různých

organizacích. To, že jsme na 

třetinovém stavu hospodářských zvířat 

k roku 1990, je ostuda nás všech 

a politiků především. Tytam jsou 

doby a prohlášení, že potraviny 

si můžeme levně dovézt 

a zemědělství žádnou podporu 

nepotřebuje. Naopak, rok od roku je 

Jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou se konalo dne 11. dubna 2017. Foto: archiv úřadu vlády ČR 
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výroba potravin stále významnější 

a strategičtější a všechny vyspělé 

státy a jejich vlády si své zemědělce 

v maximální možné míře hýčkají, vědo-

my si toho, že bez potravin a zdrojů 

vody nemůže žádná společnost

fungovat a přežít.

Potvrzujete, že Evropská unie je 
v tomto směru trochu rozpolcená a náš 
středo a východoevropský region je 
v poněkud slabší kondici, jaké jsou 
tedy v tomto směru vaše priority 
a cíle?
Jde mi především o to, aby české země-

dělství a potravinářství opětovně rostlo 

a sílilo, aby bylo schopno porovnávat se 

s konkurencí na domácím i evropském 

trhu, aby využilo svého potenciálu 

a výrobních možností. Chci aktivně ko-

munikovat jak se všemi zemědělci, 

s kolegy z partnerských organizací, 

s ministerstvem zemědělství a dalšími 

resorty, ale i s poslanci Zemědělské vý-

boru Poslanecké sněmovny, se senátory, 

s naší vládou, s kolegy z okolních zemí, 

ale i s bruselskými institucemi 

a úředníky… prostě se všemi, kteří mají 

v resortu své slovo a význam, protože 

jsem přesvědčen, že priority jsou stejné 

pro velké i malé zemědělce, pro výrobní 

i extenzivní oblasti. 

Předpokládám, že Agrární komoru 
chcete nadále rozvíjet a posilovat, máte 
v tomto směru nějaké vize?
Rád bych, aby Agrární komora zeměděl-

ce spojovala, hledala a nabízela řešení 

a byla všem aktivním partnerem. Za 

velmi významnou pak považuji trvalou 

komunikaci s našimi spotřebiteli, 

protože právě naše společnost by měla

 své zemědělce podporovat a upřednost-

ňovat jejich výrobu a potraviny. To, že 

dlouhodobě vyrábíme kvalitní a bez-

pečné potraviny, je nezpochybnitelným 

faktem, jehož význam stoupá v porovnání 

například nyní aktuální kauzy s dovozy 

brazilského masa a podvodů na jejich 

trhu. Zde spotřebitel marně hledá záruky, 

které mu naopak my můžeme plně ga-

rantovat. Zároveň se například u otázky 

migrace ukazuje, jak křehký je současný 

svět, a raději bychom měli být připraveni 

na všechny scénáře vývoje. 

Jak vnímáte výsledky březnových vo-
leb a z nich vzešlé personální obsazení 
vedení, představenstva a dozorčí rady?
Obměna orgánů komory není až tak ra-

zantní – například v představenstvu je to 

necelá třetina zástupců, abychom nějak 

razantně měnili způsob a styl své práce. 

Komora si udrží kontinuitu a zároveň 

získá v nově zvolených členech svěží vítr 

pro svou činnost. Ostatně viceprezidenti 

a předseda dozorčí rady byli volbami po-

tvrzeni ve svých funkcích, což znamená, 

že jde o osobnosti, které mají výsledky 

a přináší tak svůj nezpochybnitelný 

vklad pro Agrární komoru a potažmo pro 

české zemědělství. Za tříletého působení 

mého předchůdce Miroslava Tomana 

se rozhodně udělal velký kus práce, na 

kterém nyní můžeme stavět a rozvíjet jej. 

To, co je dobré, by mělo pokračovat, mám 

na mysli například silné národní podpory 

a nové tituly, jinde cítím potřebu změn 

a úprav, a to například v razantním sní-

žení úřednických požadavků a administ-

rativy všech činností, a zároveň můžeme 

hledat i další cesty podpory a systémo-

vých opatření, napadá mě například 

holandský model podpory zapravování 

biomasy či podpora zpracovatelů na 

skladování, chlazení nebo dopravu.

V podnikatelské sféře jste si svými 
výsledky získal jméno a renomé, nyní 
tedy vstupujete i do poněkud jiné sféry, 
máte představy, co změnit a jakým 
směrem komoru povedete? 
Nechtěl bych jakkoliv předjímat možné 

změny či zásahy do práce Agrární 

komory. Jsem několik týdnů po zvolení 

a tedy na počátku své práce, a proto se 

chci nejprve důkladně seznámit 

s Agrární komorou jako celkem, s jed-

notlivými regiony až na úroveň okresů, 

s členskými organizacemi a především 

pak s konkrétními lidmi, kteří práci 

komory zhmotňují. I proto se snažím 

v maximální možné míře jezdit do 

terénu, abych lidi seznámil se svým 

pohledem na věc, a zároveň abych 

vstřebal jejich názory a doporučení. Rád 

bych, aby naše spolupráce byla opřena 

o otevřený dialog, abychom se dokázali 

dohodnout a motivovat, abychom mluvili 

jedním a tedy silnějším hlasem. Komora 

představuje 60 % národní zemědělské 

produkce a je tak nejsilnějším partne-

rem vlády, ministerstva i Parlamentu 

a má potenciál na to dále růst. Chtěl 

bych, aby to vnímali nejenom naši 

členové, ale i partneři, potažmo všichni 

zemědělci a celá společnost.

Tři roky jsou dost dlouhá doba, a tak 
nyní trochu předběhnu čas a zeptám 
se, s jakými výsledky byste byl po 
jejich uplynutí spokojený? 
O tom, kam by mělo směřovat české 

zemědělství, jsem již mluvil. Ruku v ruce 

s tím se ale nabízí i výrazné posílení 

zemědělské veřejnosti. Komora si 

v březnu celkem jednoznačně odsouhla-

sila zvýšení členských příspěvků, 

a o to je naše komunikace významněj-

ší. Členové musí vědět, že se za jejich 

potřeby dokážeme postavit, vybojovat je 

či je obhájit. Měla by se dále posilovat 

stavovská čest a hrdost na to být 

českým zemědělcem. V tomto směru 

musíme umět komunikovat a zde tedy 

má komora potenciál sílit a rozšiřovat 

svou základnu a působnost. V návaznosti 

na tento krok bych následně rád 

otevřel téma povinné registrace, které 

je sice velmi citlivé, ale zároveň jej 

vnímám jako přínosné pro nás i pro 

společnost. Jestliže tento model platí 

u mnoha dalších profesí doma či 

u zemědělců v zahraničí, pak bychom 

jej měli být schopni obhájit i my. V sázce 

je produkce bezpečných a zdravotně 

nezávadných potravin, které by měla 

profesní komora být schopna pro stát 

garantovat. 

Petr Havel

Jednání s vedením Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 

dne 19. dubna 2017. Foto: Jiří Felčárek 

K situaci s dovozy nekvalitní produkce drůbežího masa a vajec svolala Agrární komora tiskovou konferenci. Foto: archiv AK ČR 
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AGRÁRNÍ KOMORA ČR 
SI ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ
Novými viceprezidenty se stali za Sně-

movnu všeobecnou Ing. Jan Kubiš za 

Kraj Praha, Ing. Leoš Říha za Pardubický 

kraj a Ing. Václav Hlaváček, CSc. za 

Jihomoravský kraj. Viceprezidenty za 

Sněmovny společenstev pak jsou Ing. 

Bohumil Belada za společenstva zá-

jmová ostatní, RNDr. Vladimír Veselý za 

Lesnicko-dřevařskou komoru ČR a Ing. 

Martin Pýcha za Zemědělský svaz ČR.

Viceprezidenti s nejvyšším počtem 

obdržených hlasů, tedy Josef Kubiš 

a Bohumil Belada, se zároveň stali před-

sedy uvedených sněmoven. Předsedou 

dozorčí rady je i pro další období zvolen 

Ing. Pavel Veselý. Volební období orgánů 

AK ČR je tříleté. 

Jak ve svém vystoupení uvedl Marian Ju-

rečka, ministr zemědělství: „Spolupráce 

s Agrární komorou si velice cením a dě-

kuji za veškerou věcnou diskuzi, kterou 

jsme za poslední roky na všech úrovních 

a v klidné atmosféře absolvovali. Společ-

ně se nám podařilo pozdvihnout úroveň 

zemědělství a venkova a zaměřit cílené 

programy na pomoc a rozvoj například 

odvětví živočišné výroby, citlivých komodit 

či venkova. Dokázali jsme reagovat na 

sucho, mrazy či propad cen, a proto vě-

řím, že nastavený směr rozvoje sektoru je 

správný. Zásadní význam pak má diskuze 

k novému rámci společné zemědělské 

politiky, která musí být především spra-

vedlivá, rovná a pružná.“ Zároveň dodal, 

že je připraven ke spolupráci s novým 

vedením komory.

Význam Agrární komory a její práce pro 

zemědělství a venkov výrazně ocenil také 

Milan Štěch, předseda Senátu Parla-

mentu ČR, který doslova uvedl: „Vážím 

si spolupráce se zemědělci a společné 

úspěchy, jako je zelená nafta či podpory 

do živočišných výrob, přispívají k rozvoji 

a prosperitě celého venkova, ke kterému 

mám přirozený a dlouhodobý vztah. 

Zemědělství a potravinářství jsou stra-

tegický sektor a jako takový je potřeba 

jej vnímat, a to včetně například ochrany 

nakládání s půdou, racionálního hospo-

daření s vodou či údržby krajiny, a proto 

je i Senát připraven v této spolupráci 

úzce spolupracovat.“

Vysokou profesionalitu s konkrétními 

výsledky spolupráce vyzdvihli a ocenili

i další hosté sněmu, jako byl například 

Jaroslav Faltýnek, předseda Zeměděl-

ského výboru Poslanecké sněmovny, Jan 

Hajda, předseda Výboru pro hospodář-

ství, zemědělství a dopravu Senátu, Milan 

Semančík, předseda Slovenské agrární 

a potravinářské komory, a mnozí další.

Mezi hlavní cíle nového prezidenta 

a vedení AK ČR patří vyrovnaná agrární 

soustava se zhodnocením produkce 

živočišných odvětví a s důrazem na 

silnou a v evropském kontextu konku-

renceschopnou intenzivní výrobu jak 

v zemědělství, tak zpracovatelském 

průmyslu. Jak nový prezident Zdeněk 

Jandejsek k tématu uvádí: „Zemědělci 

by měli být hodnoceni především podle 

toho, co přináší společnosti. Jednoduše 

řečeno, kolik vrací společnosti zpátky 

z podpor ať už formou produkce, tvorby 

pracovních míst, nebo formou odvodů 

do státního rozpočtu, aniž by primár-

ně záleželo na jejich velikosti a formě 

podnikání.“ 

Další stěžejní okruhy, vycházející z reak-

ce na stávající dění v sektoru, vidí nový 

prezident komory především v podpoře 

kvalitního života na venkově, udržení 

pracovních míst a profesního uplatnění, 

růst konkurenceschopnosti, inovace 

a modernizace zemědělských a potra-

vinářských výrob, ale také v důrazu na 

specifi ka podnikání v intenzivních a ex-

tenzivních oblastech. V úvahu je nezbyt-

né vzít také výzvy k řešení klimatických 

změn, ochrany hospodaření s vodními 

zdroji, vztahu k půdě a krajině apod. 

S tím úzce souvisí na evropské úrovni 

aktuálně zahájená diskuze k nastavení 

společné zemědělské politiky po roce 

2020 a národní zemědělské programy 

vycházející z podpory živočišných výrob 

a citlivých komodit, jako je ovoce, 

zelenina či chmel. Jak zde prezident 

Jandejsek zdůrazňuje: „Sektor ale musí 

být vnímán jako široký komplex odvětví 

výrobního zemědělství a potravinářství, 

ale se zapojením všech prolínajících 

se a navazujících oborů, tedy včetně 

lesnictví či rybářství, ale také s oporou 

v zemědělském školství a vzdělávání, 

nezbytných k řešení generační obměny. 

Zásadní pak také vidím propojení výstu-

pů vědy a výzkumu do samotné praxe.“ 

Souběžně musí být zvýrazněn význam čes-

kých potravin a propagace jejich původu 

a přínosu za spravedlivého přístupu kont-

rolních orgánů k domácím a zahraničním 

producentům ve smyslu ochrany před 

dovozy za jiné než deklarované kvality či 

ceny. Zcela zásadní pak je potřeba řešení 

problematiky obchodních řetězců.

Nové vedení chce dále posilovat pozici 

Agrární komory ČR jako největší a nej-

silnější nevládní organizace, zahrnující 

všechny formy a velikosti podnikání, a je 

připraveno k otevřené diskuze se všemi 

partnery.

Ing. Jiří Felčárek

NA XXV. SNĚMU AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÝ SE V OLOMOUCI KONAL JAKO SNĚM VOLEBNÍ, BYL NA 
NADCHÁZEJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ DO POZICE PREZIDENTA AK ČR ZVOLEN ING. ZDENĚK JANDEJSEK, CSC., KTERÝ ZÍSKAL 
PODPORU VĚTŠINY DELEGÁTŮ. DÁLE BYLO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍCH VOLEB ZVOLENO NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO 
(28 ČLENŮ) A PŘÍMOU VOLBOU PAK JEDENÁCTIČLENNÁ DOZORČÍ RADA AGRÁRNÍ KOMORY ČR.

PŘEDSTAVENSTVO AK ČR
Prezident nominován za kraj/
společenstvo 
• Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – Inicia-

tiva zemědělských a potravinářských 

podniků

SNĚMOVNA VŠEOBECNÁ – VICEPRE-
ZIDENTI
• Ing. Josef Kubiš, předseda sněmovny – 

Kraj Praha

• Ing. Václav Hlaváček, CSc. – Jihomo-

ravský kraj

• Ing. Leoš Říha – Pardubický kraj

SNĚMOVNA VŠEOBECNÁ – ČLENOVÉ
• Ing. Jiří Neudörfl  – Středočeský kraj

• Ing. Václav Kaněra – Jihočeský kraj

• Ing. Jaroslav Šíma – Plzeňský kraj

• Ing. Pavel Brandl – Karlovarský kraj

• Miroslav Novák – Ústecký kraj

• Ing. Robert Erlebach – Liberecký kraj

• Ing. Jaroslav Vojtěch – Královéhradecký 

kraj

• Ing. Josef Blažek – Kraj Vysočina

• Ing. Jindřich Šnejdrla – Zlínský kraj

• Ing. Vladimír Dosoudil – Olomoucký 

kraj

• Ing. Lumír Juroš – Moravskoslezský 

kraj

SNĚMOVNA SPOLEČENSTEV –
VICEPREZIDENTI
• Ing. Bohumil Belada, předseda sně-

movny – Farmtec a.s.

• RNDr. Vladimír Veselý – Lesnicko-

dřevařská komora ČR

• Ing. Martin Pýcha – Zemědělský svaz 

ČR

SNĚMOVNA SPOLEČENSTEV – 
ČLENOVÉ
• Miroslav Drs – Agrární unie

• Ing. Miroslav Toman, CSc. – Potravinář-

ská komora ČR

• Ing. Jiří Milek – Iniciativa zemědělských 

a potravinářských podniků

• Ing. Jiří Zelenka – Unie chovatelů hos-

podářských zvířat

• Ing. Karel Horák – Svaz chovatelů 

holštýnského skotu ČR

• Ing. Stanislav Studený – Svaz chovatelů 

českého strakatého skotu

• Ing. Josef Luka – Svaz chovatelů prasat

• Ing. Martin Ludvík – Ovocnářská unie ČR

• Ing. Jaroslav Mikoláš – Český modrý mák

• Ing. Martin Volf – Svaz pěstitelů a zpra-

covatelů olejnin

• Ing. Otakar Šašek – Svaz pěstitelů 

cukrovky

DOZORČÍ RADA – PŘEDSEDA
• Ing. Pavel Veselý – Královéhradecký kraj

 

DOZORČÍ RADA – ČLENOVÉ
• Ing. Zdeněk Kubiska – Spolek pro 

komodity a krmiva  

• Ing. Božik Severin– Jihomoravský kraj

• Ing. Vladislav Hájíček– Jihočeský kraj

• Ing. Milada Měsícová – Olomoucký kraj

• Ing. Josef Mlateček – Pardubický kraj

• Ing. Jiří Horák – Asociace zahradnic-

kých společenstev

• Ing. Zdeněk Částka – Plzeňský kraj

• Ing. Karel Chalupný – Českomoravský 

cukrovarnický spolek

• Ing. Miloš Buňka– Středočeský kraj

• Ing. Zdeněk Musil – Lesnicko-dřevař-

ská komora ČR

NOVÉ VEDENÍ A ORGÁNY AGRÁRNÍ KOMORY
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USNESENÍ
XXV. SNĚMU AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ 
REPUBLIKY KONANÉHO DNE 16. BŘEZNA 
2017 V OLOMOUCI
Sněm svolalo představenstvo Agrární 

komory České republiky podle § 13 

odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., 

o Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky 

v platném znění. 

Komora sdružuje většinu podnikatelů 

v zemědělství, lesnictví a potravinářství 

všech forem vlastnictví a způsobů podni-

kání. Členové Agrární komory České re-

publiky obhospodařují téměř 1,7 milionů 

hektarů zemědělské půdy.  

Počet členů, organizovaných prostřed-

nictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 

krajských komor, je 2 761, zemědělských 

organizací je 2 367. Z toho je 1 211 sou-

kromě hospodařících rolníků.  V počtu 

členů se neuvádí členstvo třiceti dva 

členských svazů, sdružení a unií, kde se 

členství jednotlivých podnikatelů někdy 

vzájemně překrývá. Sněmu se zúčastnilo 

124 (ze 130) delegátů všeobecné sně-

movny, to je 95,4 %, a 64 (ze 67) delegátů 

sněmovny společenstev, to je 95,5 % 

z pozvaných s hlasem rozhodujícím, 

a 113 hostů.

XXV. SNĚM AGRÁRNÍ 
KOMORY ČESKÉ 
REPUBLIKY:

1. KONSTATUJE, 
že v uplynulém volebním období  se 
podařilo prosadit zejména: 
• zařazení postupného dosažení přimě-

řené potravinové soběstačnosti ČR 

v základních komoditách, které lze 

u nás produkovat, a zvýšení konkuren-

ceschopnosti českého zemědělství do 

vládní strategie udržitelného rozvoje 

Česká republika 2030,

• rozšíření vratky spotřební daně z nafty 

na živočišnou výrobu, lesní výrobu 

a rybářství,

• nastavení minimálních činností pro 

TTP i ornou půdu k eliminaci spekula-

tivní držby půdy,

• novelizaci zákona o významné tržní 

síle, 

• zpracování Generelu vodního hospo-

dářství a práce na opatřeních k přizpů-

sobení se klimatickým změnám,

• otevření přístupu zahraničních sezon-

ních pracovníků na tuzemský pracovní 

trh.

Přetrvávaly negativní vlivy, které 
oslabují konkurenceschopnost českého 
zemědělství:
• nevyvážená hospodářská soustava 

zemědělství, i přes všechna přijatá 

opatření, stále podněcuje spíše jedno-

duchou rostlinnou výrobu s minimální 

zaměstnaností,

• opatření k řešení krize v živočišné 

výrobě jsou realizována s velkým zpož-

děním a jsou nedostatečná,

• obchodní řetězce dál zvyšují dovozy 

a neseriózní způsoby jednání s tuzem-

skými dodavateli trvají,

• rychle rostou environmentální 

a spekulativní tlaky na zemědělské 

hospodaření, včetně spekulativních 

nákupů zemědělské půdy,

• byrokracie dopadající na zemědělce se 

stává neúnosnou,

• v provozu nadále trvá nedostatek 

odborných pracovníků.

2. ŽÁDÁ:
2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát 
Parlamentu České republiky, 
aby dokončily schválení novel veterinár-

ního zákona a zákona o rostlinolékařské 

péči a přijmuly zákon o prodeji země-

dělské půdy do konce tohoto volebního 

období. 

2.2. Vládu České republiky, 
aby se zabývala konkurenceschopností 

českého zemědělství i potravinářství:

• snížila daně z přidané hodnoty 

u potravin na úroveň Rakouska nebo 

Německa, to je 5 nebo 10 %, a zlepšila 

tak konkurenceschopnost českých 

potravin,

• umožnila daňové úlevy pro živočišnou 

výrobu a speciální rostlinné komodity.

2.3. ministra zemědělství České 
republiky,
aby podpořil realizaci priorit Agrární 

komory České republiky:

I. Priority na evropské úrovni

   prosazovat národní zájmy České re-

publiky v rámci vyjednávání o reformě 

Společné zemědělské politiky po roce 

2020.

II. Priority na národní úrovni

1. zvýšit kofi nancování investičních pro-

gramů PRV z národních zdrojů, 

a to až na 50 %,

2. prosadit schválení zákona o prodeji 

zemědělské půdy k omezení spekula-

tivních nákupů,

3. důsledně kontrolovat dodržování 

zákona o významné tržní síle,

4. zvýšit podíl českých potravin v tuzem-

ském maloobchodu na minimálně 

75 %,

5. ustavit tzv. Marketingový fond na pro-

pagaci tuzemské zemědělské 

a potravinářské produkce,

6. podpořit vznik Fondu těžkopojistitel-

ných rizik za rovných podmínek pro 

zúčastněné subjekty,

7. rozšířit na zemědělských odborných 

školách výuku odborných předmětů 

a posílit rozsah praxe,

8. navýšit fi nanční alokaci pro PGRLF na 

nejméně 2 miliardy ročně.

2.4. ministra životního prostředí České 
republiky, 
aby dořešil kompenzace újmy systému 

hospodaření v pásmech hygienické 

ochrany vod.

AK ČR je připravena k plné 

součinnosti s Parlamentem, vládou, 

Ministerstvem zemědělství České 

republiky, Ministerstvem životního 

prostředí České republiky a dalšími 

orgány při zajištění těchto 

požadavků. 

3. SCHVALUJE:
3.1. Výroční zprávu za uplynulé 

volební období 2014–2016, včetně 

přehledu o plnění usnesení XXIV. 

Sněmu Agrární komory České 

republiky,

3.2. účetní závěrku za rok 2016 a plán 

příjmů a výdajů na rok 2017,

3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady 

Agrární komory České republiky 

k účetní závěrce za rok 2016,

3.4. výsledky voleb do orgánů komory,

3.5. zvýšení členských příspěvků pro AK 

ČR od 1. 1. 2018.

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

sením XXV. sněmu, 

• usilovat o zavedení povinného členství 

v Agrární komoře České republiky,

• upravit volební řád AK ČR.

4.2. krajským, regionálním a okres-
ním agrárním komorám a členským 
společenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární 

komory České republiky v příštím 

období a usnesení XXV. sněmu do 

vlastních podmínek,

• napomáhat představenstvu Agrární 

komory České republiky v jeho činnosti 

a aktivně plnit jeho usnesení,

• jednat s poslanci a senátory v jejich 

volebních obvodech o podpoře zájmů 

členstva Agrární komory České repub-

liky, koordinovaně s představenstvem 

AK ČR,

• organizovat seznámení členstva se 

změnami ve Společné zemědělské 

politice EU a v národních předpisech, 

• rozvinout poradenství s pomocí pra-

covníků komor vyškolených v podpůr-

ných programech Státního zeměděl-

ského intervenčního fondu,

• zvýšit zapojení členstva do sítě ev-

ropského zjišťování dat v zemědělství 

FADN s cílem získání reprezentativních 

údajů pro obhajování zájmů členstva 

na národní úrovni i v EU,

• plynule aktualizovat centrální seznam 

členů a změny zasílat AK ČR,

• zvýšit zapojení členů do sítě pro 

sledování klimatických změn, alespoň 

5 osob na 1 okres.

4.3. členské základně:
• uhradit členské příspěvky pro Agrární 

komoru České republiky v souladu 

s platným příspěvkovým řádem.

4.4. viceprezidentům ve funkci 
předsedů sněmoven
v souladu s článkem 4, odstavec 1 

příspěvkového řádu rozpracovat členské 

příspěvky na jednotlivé sněmovny 

a jednotlivé členské organizace.

V Olomouci dne 16. března 2017
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NEJENOM K VELIKONOČNÍM SVÁTKŮM PATŘÍ 
ČESKÁ VAJÍČKA A ČESKÉ KUŘE!

I proto Velikonoce tvoří jeden z vrcholů 

prodeje vajec a při této příležitosti určitě 

neuškodí si po podzimní vlně kauz 

s nálezy salmonel v dovozových vejcích 

z Polska a aktuálně i v brazilském 

kuřecím mase připomenout několik 

zásad správného nákupu a rad, jak se 

zaměřit na výběr kvalitních a zdravotně 

nezávadných vajec a drůbežího masa 

tuzemského původu.

Hledejte označení CZ 
České potraviny jsou dlouhodobě 

bezpečné, bez zásadních nálezů ve 

směru zdravotní nezávadnosti, 

s důslednou a trvalou veterinární 

kontrolou. Zároveň jsou místního

původu, zajišťují odbyt našim zeměděl-

cům a zhodnocují jejich práci. Jejich 

předností jsou také krátké dopravní 

vzdálenosti a provázanost na další od-

větví. Jak k tomu říká Zdeněk Jandejsek, 

prezident Agrární komory: „Český 

zemědělec je pod stálou a nekom-

promisní kontrolou všech dozorových 

orgánů, a to vlastně od nákupu 

a evidence osiva či chemických pro-

středků přes vlastní pěstování a ochranu 

plodin, skladování úrody, její zkrmení či 

další zpracování a stejně tak v průběhu 

a procesu vlastní výroby potravin a jejího 

umístění do obchodu. To s sebou sice 

nese značnou zátěž, ale věřím, že trva-

lou komunikací se spotřebiteli dokáže-

me tento fakt otočit v přednost, která se 

zúročí v upřednostnění českých potravin 

v nákupních košících.“

Dohledatelnost až na úroveň konkrét-
ního podniku či chovatele 
Po zadání číselného kódu například na 

spotřebitelském balení vajec nebo v tzv. 

oválu na obale masa a masných výrobků, 

který může mít podobu například „CZ 

1234“, lze například na stránkách Státní 

veterinární správy zjistit, kdo a kde 

pro vás potravinu vyrobil. K povinným 

údajům na obalu vajec patří: název 

a adresa podniku, který vejce balil, 

číslo třídírny udělené Státní veterinární 

správou, jakost a hmotnostní skupina 

(S, M, L), počet vajec, datum minimál-

ní trvanlivosti, metoda chovu nosnic 

apod. Povinně značena jsou také vejce, 

a to: první číslice značí metodu chovu 

1 – volný výběh, 2 – chov na podestýlce, 

3 – klecový chov a 0 – ekologický chov. 

Dále je označení země původu vajec CZ, 

SK, PL, DE, NL apod. Poslední čtyřčíslí 

je přiděleno jako registrační číslo chovu. 

Na podobném principu je značeno maso 

a masné výrobky. Tato identifi kace 

zároveň představuje závazek českých 

zemědělců a potravinářů zodpovídat za 

kvalitu vlastní produkce. Státní veteri-

nární správa k tomu vyjádřením Zbyňka 

Semeráda, ústředního ředitele, dodává: 

„Státní veterinární správa kontroluje 

se srovnatelnou intenzitou jak domácí 

produkci vajec a drůbežího masa, tak 

zásilky ze zahraničí, jejichž množství rok 

od roku stoupá. Nejčastější závadou 

u zahraničních zásilek jsou chyby 

v povinném hlášení, které musí příjemce 

zaslat krajské veterinární správě minimál-

ně 24 hodin před příjezdem zásilky. 

U domácí produkce převládají nedostatky 

v označení a sledovatelnosti. Obecně lze 

říci, že množství závad zjišťovaných 

u domácích produktů je nižší než u zásilek 

ze zahraničí a mírně klesá, zatímco 

u zahraničních zásilek je množství zjišťo–

vaných závad dlouhodobě na stejné úrovni.“

Hledejte značky kvality Klasa, Česká 
potravina – garantováno Potravinář-
skou komorou, České cechovní normy, 
Regionální potraviny aj.
Jde o výrobky, které nejenže splňují 

základní kvalitativní ukazatele, ale zpra-

vidla prokazují i nadstandardní vlastnos-

ti, například v chuti, složení či tradici. 

Miroslav Toman, prezident Potravinářské 

komory ČR, k tomu říká: „Jako zpracova-

telé můžeme být jenom hrdi, že se nám 

daří účinně konkurovat jak v sortimentu, 

tak kvalitě a chuti. Potravinářská komo-

ra se značkami kvality a původu hlásí 

nejenom k bohaté tradici a umu českého 

potravinářství. U vajec a drůbežího masa 

je právě Český výrobek – garantováno 

PK ČR a Česká cechovní norma zárukou 

skutečně českého původu.“

Chovatelé pod tlakem administrativy 
a dovozů
Profesní svaz, tedy Českomoravská drů-

bežářská unie a v ní sdružení chovatelé, 

dlouhodobě apelují na zvyšující se tlak 

dovozů, který často za neférových pod-

mínek vytváří nerovnou konkurenci 

a ztěžuje pozici na našem trhu. 

„Soběstačnost se v posledních třech 

letech pohybuje na úrovni necelých 80 % 

tuzemské spotřeby, přitom naši chova-

telé splňují veškeré požadavky kladené 

na welfare, tedy pohodu zvířat, podléhají 

přísným kontrolám a jsou schopni pro-

dukci navýšit. Často však máme pocit, že 

výrobky ze zahraničí mají volnější pohyb 

na trhu, což poškozuje nejenom nás, ale 

podle našeho názoru také spotřebitele,“ 

říká Gabriela Dlouhá, předsedkyně před-

stavenstva drůbežářské unie. A Petr Ho-

šek, český farmář z Kosiček u Chlumce 

nad Cidlinou, produkující na své farmě 

bílá a hnědá vejce, k tomu upřesňuje: 

„Nastavení Společné zemědělské politiky 

a kontroly dozorových orgánů jsou stále 

více administrativně a lidsky náročné 

a stojí nás spoustu energie a sil. Když

k tomu připočtu dovozy, které podráží 

naši výrobní cenu, stojí nás další rozvoj 

farmy stále více úsilí a fi nancí. Přesto jsem 

přesvědčen, že českým spotřebitelům 

musíme umět nabídnout domácí produkci 

a rád k tomu přispěju i svým dílem.“

Z dalších doporučení ke spotřebitel-
ským nákupům 
Můžeme upozornit například na násle-

dující: kupujte u prověřených a osvědče-

ných prodejců, zajímejte se o prostředí, 

ve kterém prodej probíhá, dávejte si 

pozor na vystavení vajec i jiných potravin 

vyšším teplotám nebo přímým slu-

nečním paprskům. Nebojte se projevit 

zájem a při nejasnostech se zajímejte 

o podrobnosti. Obzvláště u drůbežího 

masa a vajec dbejte na hygienické stan-

dardy, jako je dodržení doporučených 

teplot skladování, a to včetně omezení 

výkyvů při přenosu nákupu domů. Dodr-

žujte data spotřeby a trvanlivosti. Dbejte, 

aby při kuchyňské úpravě nedocházelo 

ke křížení nožů, prkének, syrové a vaře-

né potraviny apod.

Ing. Jiří Felčárek 

VELIKONOCE JSOU OD NEPAMĚTI OBDOBÍM, KDY JE POPTÁVKA PO VEJCÍCH VÝRAZNĚ ZVÝŠENÁ, A TO PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU 
JEJICH VYUŽITÍ KE ZDOBENÍ NA VŠEMOŽNÉ DRUHY KRASLIC, ALE TAKÉ PRO JEJICH VĚTŠÍ KUCHYŇSKÉ VYUŽITÍ, NAPŘÍKLAD 
K PEČENÍ OBLÍBENÝCH BERÁNKŮ ČI NEJRŮZNĚJŠÍCH NÁDIVEK. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Soběstačnost % 84,1 81,6 80,9 85,7 82,9 78,4 78,3 73,9

Soběstačnost v produkci vajec v ČR (%)

Pramen: ČSÚ, MZe, Celní statistika *Odhad 

2014 2015 2016

69,4 64,4 65,5

Soběstačnost drůbežího masa 
v ČR (%)

Pramen: ČSÚ, Celní statistika

Foto: archiv AK ČR
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ZKAŽENÉ MASO Z BRAZÍLIE?  
Pověření inspektoři tak výměnou za 

„všimné“ záměrně přehlíželi zapáchající 

hovězí maso či drůbeží maso kontami-

nované salmonelou, které bylo urče-

no na vývoz do Evropy. Podle závěrů 

brazilského federálního úřadu pro 

vyšetřování zaměstnanci dvou největších 

zpracovatelských gigantů působících 

na Brazilském trhu (JBS a BRF) platili 

federálním inspektorům bezpečnosti po-

travin, aby ignorovali nesoulad obsahu a 

značení potravin (výsekové maso bylo na-

hrazováno sójou či levnější náhražkou), 

prošlou záruční lhůtu, nebo aby dokonce 

vystavovali falešná veterinární potvrzení 

na zdravotně závadné maso. Ke spotřebi-

telům se tak dostávalo jídlo připravované 

ze zkaženého masa či připravované ze 

surovin obsahující karcinogeny.

Potravinový a politický skandál
Výtěžek z této korupční činnosti měl 

pak prostřednictvím dalších machina-

cí směřovat na účty vládnoucí strany 

prezidenta Michela Temera Brazilské 

demokratické hnutí. Skandál je tak 

s to otřást již tak křehkou brazilskou 

politickou scénou, která se v posledních 

letech musela vypořádat s trestním 

řízením proti bývalé prezidentce Dilmě 

Roussefové za hrubé porušení povinnos-

tí při správě veřejných zdrojů. Pořádání 

olympijských her a mistrovství světa ve 

fotbale v rychlém sledu totiž vyčerpalo 

státní pokladnu více, než se předpo-

kládalo, a bývalá prezidentka tak byla 

nucena Brazílii zadlužit ještě více, než 

povolovala ústava.

Zastaví se dovozy z Brazílie?
Zemědělství a potravinářství představuje 

v Brazílii jeden z klíčových sektorů ná-

rodního hospodářství, přičemž po odha-

lení výše zmíněných nekalých praktik se 

důvěra v brazilské potravinářství nejspíš 

prudce propadne. Brazílie navíc z velké 

míry spoléhala na vývoz a zpráva 

o falšování veterinárních osvědčení pro 

tamní hovězí a drůbeží maso v Evropě 

nejspíš nevyústí jen sníženým zájmem

o brazilské produkty, ale dost možná 

povede k tomu, že veterinární správy 

v jednotlivých členských zemích EU na 

doporučení Evropské komise přijmou 

veterinárně-sanitární opatření proti 

dovozu veškeré brazilské produkce do 

doby, než dojde k nápravě situace. 

Dovozy ohrožují soběstačnost
V tuto chvíli není jasné, zda a kdy bude 

v tomto smyslu konat také tuzemská 

Státní veterinární správa, nicméně 

zpráva potvrzuje rizika, na která Agrární 

komora ČR dlouhodobě upozorňuje, 

a to je klesající potravinová soběstačnost 

České republiky. V současné době jsme 

ve výrobě masa soběstační zhruba 

z 50 až 60 %. V České republice se 

přitom největší popularitě mezi spotře-

biteli těší vepřové maso (přibližně 

40 kilogramů ročně), kde se soběstač-

nost ČR pohybuje jen mírně nad 50 %,

a drůbeží maso (přibližně 25 kilogramů 

ročně), jehož výroba by v ČR pokryla 

domácí poptávku jen z přibližně 66 %. 

Ještě před vstupem do Evropské unie 

to přitom bylo více než 90 %. Zároveň 

se v posledních letech také v souvislosti 

s vyhlášením ruského embarga 

prudce zvyšuje objem dovozů masa 

za dumpingové ceny, což soběstačnost 

v zemědělských komoditách dále 

podrývá. 

Systém kontrol se musí změnit
Na tyto dovozy se přitom dozorčí 

orgány nezaměřují tak, jak by měly, což 

v minulém roce potvrdil například výskyt 

bakterie salmonely ve vejcích z Polska 

a další potravinové skandály uplynulých 

let. Podle našeho názoru by se měly 

kontrolní orgány daleko více zaměřit na 

dodržování podmínek ohlašování dovozů, 

falšování země původu či složení výrob-

ku a také zdravotní nezávadnost. Zkrátka 

je třeba racionalizovat systém kontrol 

a neplýtvat fi nančními a lidskými zdroji 

zbytečně a bez užitku. Pokud chtějí 

dozorčí orgány prostřednictvím velkého 

množství kontrol tuzemských producen-

tů bez nálezů zákazníkům potvrdit, že 

české potraviny jsou bezpečné a kvalitní, 

měly by ty samé dozorčí orgány pracovat 

na tom, aby se tyto potraviny objevovaly 

na pultech obchodů, dodavatelé za ně 

dostávali férovou cenu a spotřebitel 

zároveň nebyl „okrádán“ a manipulo-

ván prostřednictvím rozdílných marží. 

Jedině tak je možné dosáhnout toho, 

co je v zahraničí naprosto běžné, tedy 

toho, že se na pultech obchodů objevují 

potraviny domácího původu minimálně 

ze tří čtvrtin.

Jen jedna kvalita
Domácí produkce je přitom zpravidla 

také díky činnosti místních dozorčích 

orgánů kvalitní, dosledovatelná a nezá-

vadná. Čeští chovatelé a zpracovatelé 

jsou připraveni poptávku po kvalitním, 

bezpečném a chutném masu, mléce či 

vejcích naplnit a rozšířit, pokud k tomu 

přispějí i požadavky spotřebitelů na to, 

aby se na pultech obchodů objevovaly 

české potraviny. Poznat je spotřebitel 

nyní může jednoduše podle označení 

„Česká potravina“, které garantuje mi-

nisterstvo zemědělství, nebo podle toho, 

že byly vyrobeny podle tzv. cechovních 

norem, které zaručují využití tradičních 

postupů a především poctivých surovin.  

V posledních dnech a týdnech se v sou-

vislosti s jednáním představitelů zemí 

tzv. Visegrádské čtyřky a následném 

jednání ministrů zemědělství členských 

zemí Evropské unie hodně diskutovalo 

o tzv. dvojí kvalitě potravin, kdy jsou do 

České republiky dováženy ze zahraničí 

produkty sice pod stejným označením, 

ale s jiným složením, než s jakým se 

prodávají v zemi původu. České potravi-

ny jsou přitom jednoznačnou odpovědí 

na dvojí kvalitu, protože mají kvalitu jen 

jednu, tu nejvyšší. 

Úřad AK ČR

AMERICKÝ ZPRAVODAJSKÝ SERVER NEW YORK TIMES PŘINESL PŘED NĚKOLIKA DNY INFORMACI O TOM, ŽE BRAZILSKÉ ÚŘADY 
ODHALILY KORUPČNÍ SÍŤ MEZI TAMNÍMI VLÁDNÍMI ÚŘEDNÍKY, KTEŘÍ MĚLI DOHLÍŽET NAD KVALITOU A NEZÁVADNOSTÍ DODÁVEK 
SMĚŘUJÍCÍCH NA BRAZILSKÝ DOMÁCÍ TRH A NA EXPORT. 

Foto: cz.123rf.com
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Zemědělci budou asi 
bydlet v informačních 
centrech
V novele stavebního zákona se sice 

ministerstvu zemědělství podařilo 

správně uhájit kompetence ohledně 

vodoprávního řízení, která tak nebude 

součástí sjednoceného balíku povolo-

vacích procesů při stavbách a investič-

ních akcích, nevšimlo si ale noveli-

zační větičky v § 18 této novely, která 

zakazuje v nezastavěném území stavět 

domy určené k bydlení. Zemědělci tak 

podle nového znění fakticky nesmí byd-

let u svých farem (tedy nesmí si u nich 

stavět obydlí) a musí k nim dojíždět. 

Ledaže by měla jejich obydlí také statut 

ekologických informačních center – ty 

totiž v nezastavěném území být mohou. 

Kdopak asi do novely zákona změnu 

příslušného paragrafu vpašoval?

Co takhle zakázat 
kožešinové obory?
Nejen v dikci zákona na ochranu 

přírody a krajiny a výše zmíněné novely 

stavebního zákona vítězí ekologičtí 

aktivisté a ochránci zvířat stále častěji. 

Zdá se totiž, že se jim také podaří do-

sáhnout zákazu kožešinových farem na 

území ČR, protože jde podle nich 

o chovy divokých zvířat a jejich zabíjení. 

Kromě toho, že příslušní podnikatelé 

do těchto chovů investovali nema-

lé peníze a že několikátá generace 

chovaných zvířat už má docela daleko 

do „divokosti“, příslušným spasitelům 

uniklo, že zvířata umírají i v přírodě 

často za mnohem horších okolností 

než je zabití na kožešinové farmě. 

Sami ochránci přitom podporují návrat 

jiných, také divokých zvířat, do naší 

přírody, které jsou pro změnu často 

chována v oborách. Co takhle třeba 

zrušit oboru s vlky v Srní?

Voda vyluxovaná 
za vzduchu
Následující informace opravdu není 

sci-fi  ani výmysl, a naopak jde dost 

možná o zárodek technologie, kterou 

by mohli také využívat zemědělci. 

Jde o takzvané MOFy, což jsou uměle 

vytvořené organické kostry (odborně 

koordinační polymery), které mají 

mimo jiné schopnost absorbovat vodu 

ze vzduchu. Výzkumníci z institutu 

v Massachusettss přitom nedávno ve-

řejně předvedli funkční zařízení, které 

umí doslova „vyždímat vzduch“ 

a dokáže během 12 hodin vytěžit ze 

vzduchu několik litrů vody. A to i v přípa-

dě vzduchu o vlhkosti 20 %, což je běžná 

hodnota vlhkosti v pouštních oblastech. 

Se skutečností, že ve vzduchu je neza-

nedbatelné množství vody, bychom měli 

zřejmě začít pracovat i u nás.

Pamlsková vyhláška 
zapomněla nařídit přírodě, 
aby bylo v ČR moře
Jeden z nejnesmyslnějších produktů 

potravinářského inženýrství v naší 

legislativě – takzvaná pamlsková 

vyhláška, nemusí mít jako důsledky 

pouze politicky deklarované snížení 

obsahu soli, cukru a tuku v potra-

vinách, které se smějí prodávat ve 

školních zařízeních a dnes vedoucí 

například uzavírání školních bufetů. 

Vzhledem k tomu, že se ve školním 

věku vytvářejí stravovací návyky, na 

což sází i projekty školní mléko nebo 

ovoce a zelenina do škol, může skladba 

potravin povolených pamlskovou 

vyhláškou skutečně částečně ovlivnit 

výběr potravin současných školáků 

v pozdějším věku. Vzhledem 

k tomu, že v seznamu povolených 

potravin jsou například řecké jogurty, 

sójové mléko, tuňák nebo loupané 

slunečnice, evidentně se nesmyslnou 

vyhláškou narušují historické stravo-

vací návyky u nás. Což v důsledku vede 

také ke změně požadavků na zeměděl-

ské suroviny potřebné k jejich výrobě. 

Kdo ale zabezpečí, abychom v našich 

zemích měli moře nutné k produkci 

tuňáků, to je opravdu ve hvězdách.

Petr Havel

Foto: Jiří Felčárek

CHOVATELÉ KOŽEŠINOVÝCH 
ZVÍŘAT PODPORUJÍ 
CERTIFIKACI WELFUR
CHOVATELÉ KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT ČELÍ SNAZE ZÁKAZU 
JEJICH RODINNÝCH FAREM, KTERÝ NAVRHUJÍ NĚKTEŘÍ 
POSLANCI. CHOVATELÉ NAOPAK PODPORUJÍ POZMĚŇOVACÍ 
NÁVRH, KTERÝ ZAVÁDÍ DO ČESKÉ LEGISLATIVY CERTIFIKAČNÍ 
PROGRAM WELFUR, KTERÝ ZÁROVEŇ PROŠEL PŘI HLASOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY A BYL 
DOPORUČEN K PROJEDNÁNÍ VE DRUHÉM ČTENÍ.
WelFur bude postupně zaváděn mezi 

chovateli v Evropě do roku 2020. Bez 

tohoto certifi kátu nebudou aukční domy 

kožky od chovatelů vykupovat. Zavedení 

programu WelFur podporují i čeští far-

máři, aby se stal kompromisním výcho-

diskem v debatě o zlepšování životních 

podmínek, kontrol a transparentnosti 

chovů. WelFur je speciálně vyvinutým 

certifi kačním programem pro chovy ko-

žešinových zvířat vycházející z projektu 

Evropské komise Welfare Quality, který 

je určen pro všechny chovy mléčného 

skotu, prasat a drůbeže v Evropské unii. 

„Certifi kační program WelFur podpo-

rujeme. Jedná se sice o další zpřísnění 

podmínek chovů, ale tento vědci vytvo-

řený program se nabízí jako kompromis, 

který jednak zlepší podmínky pro zvířata 

a eliminuje potenciální problémy a zá-

roveň umožní zodpovědným chovatelům 

pokračovat ve své činnosti“, vysvětluje 

David Vojtíšek, majitel rodinné farmy 

Norek v jižních Čechách.

WelFur je program, který má zaručit 

a maximalizovat welfare (pohodu) zvířat 

na farmách na základě vědeckých 

poznatků za posledních 30 let. Sestavilo 

jej 20 vědců ze 7 evropských univerzit 

a institucí. Na rozdíl od obvyklých sys-

témů kontroly se nezaměřuje pouze na 

formální požadavky spojené s chovným 

prostředím, ale na samotná zvířata 

a zabezpečení jejich potřeb.

„Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

by se měl zaměřit na dobré podmínky 

chovu zvířat, které lidé chovají pro něja-

ký užitek, a neměl by řešit zákaz chovu 

kožešinových zvířat. Neetické je zvířata 

trápit. Jedná se o to, aby zvířata měla 

pokud možno dobrý život a snadnou 

smrt“, uvedl k tématu doktor Václav 

Cílek z Akademie věd České republiky.

„Tento certifi kační program, který vytvo-

řili vědci z několika evropských univerzit 

a institucí, je založen na veškerém vý-

zkumu kožešinových zvířat za posledních 

30 let. Program WelFur má potenciál se 

stát základem české legislativy. Musíme 

od politiků požadovat rozhodování na 

základě racionálních argumentů a faktů, 

nikoliv pod dojmem kampaní vytvoře-

ných a vedených veganskými lobbistic-

kými skupinami“, uzavírá Mette Lykke 

Nielsen z organizace Fur Europe.

V současné době zesílila kampaň vegan-

ských aktivistů do takové míry, že někteří 

poslanci pod mediálním tlakem ustupují 

od svého původního rozhodnutí zachovat 

farmový chov kožešinových zvířat. „Mám 

pocit, že poslanci a veřejnost si neuvě-

domují, že pokud veganské lobby zvítězí, 

budou pokračovat v pokusech zakázat 

chovy dalších hospodářských zvířat nebo 

je zkomplikovat tak, že čeští chovatelé 

budou nekonkurenceschopní“, uzavírá 

David Vojtíšek.

Adam Gono, Fur Europe 

nadnárodní sdružení národních asociací 

v Evropě se sídlem v Bruselu, které 

reprezentuje celé odvětví kožešinové 

výroby v Evropě

O PROGRAMU 
WELFUR
• Program WelFur je speciálně 

vyvinutý certifi kační program pro 

chovy kožešinových zvířat vychá-

zející z projektu Evropské komise 

Welfare Quality, který je určen pro 

všechny farmové chovy v Evropské 

unii. 

• WelFur je program, který má 

zaručit a maximalizovat welfare 

(pohodu) zvířat na farmách na 

základě vědeckých poznatků z vý-

zkumů těchto zvířat za posledních 

30 let. Program sestavili vědci ze 

7 evropských univerzit a institucí.

• Program WelFur je jedinečný 

v tom, že jako jediný všeobecně 

implementovaný program se 

zaměřuje ne na chovné podmínky, 

ale na zvířata samotná.

• WelFur bude postupně zaváděn 

mezi chovateli v Evropě do roku 

2020.

• Zavedení programu WelFur pod-

porují i čeští farmáři, stal by se 

tak kompromisním východiskem 

v debatě o zákazu chovů.
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

KOMORY JEDNALY V BRATISLAVĚ

Ústředním tématem zasedání se vzhle-

dem k probíhající veřejné konzultaci 

o budoucnosti Společné zemědělské 

politiky stala její předpokládaná reforma 

po roce 2020 se zaměřením na zajištění 

rovných podmínek pro všechny členské 

země budoucí sedmadvacítky. Na úvod 

se, jako obvykle, diskutovalo o situaci na 

zemědělsko-potravinářských trzích.

Bylo konstatováno, že rok 2016 byl 

vzhledem k nezvyklému průběhu počasí 

velmi specifi ckým rokem. Jarní mrazy 

způsobily škody ovocnářům, vinařům 

a pěstitelům zeleniny, zatímco 

podzimní sucho bude mít s největší 

pravděpodobností vliv na sklizeň ozimů 

v roce 2017. Sklizeň obilovin a olejnin 

byla v roce 2016 ve všech zúčastněných 

zemích nadprůměrná, avšak nákupní 

ceny většiny komodit byly výrazně nižší 

než v předchozích letech. Pod dlouho-

dobým průměrem zůstávaly v minulém 

roce i ceny živočišných komodit. Bylo 

proto konstatováno, že by klíčovou pri-

oritou, s ohledem na reformu Společné 

zemědělské politiky Evropské unie 

a zajištění stability příjmů v sektoru 

zemědělské prvovýroby, měl bý být stálý 

nástroj určený na pojištění zemědělců 

vůči výkyvům cen na trzích a důsledkům 

klimatických změn.  

Představitelé agrárních komor zemí V4 

jednali také o hospodaření ve znevýhod-

něných oblastech. Shodli se na tom, 

že v budoucnu je především důležité 

v těchto oblastech udržet zemědělské 

hospodaření a zachovat životaschopnost 

venkovských oblastí včetně udržení 

pracovních míst, která jsou nezbytná pro 

udržení obyvatelstva na venkově. Hospo-

daření v znevýhodněných oblastech má 

podle zástupců agrárních komor zemí V4 

pozitivní dopad na biodiverzitu, ale i hos-

podaření s vodou. Systém hospodaření 

nemůže být podle nich založen pouze 

na extenzifi kaci, ale naopak má zajistit 

vytváření přidané hodnoty, tedy nejen 

podporu výroby, ale i podporu zpracování 

a odbytu.

Dále účastníci jednání diskutovali o pří-

pravě společné zemědělské politiky po 

roce 2020. V současnosti probíhá na ce-

loevropské úrovni konzultace k společné 

zemědělské politice formou dotazníko-

vého průzkumu. Přítomní zástupci ze-

mědělských samospráv zdůraznili, že je 

nezbytné mobilizovat členskou základnu, 

aby co největší počet zemědělců vyplnil 

dotazník a Evropská komise tak znala 

jejich názor na současnou zemědělskou 

politiku.

Společná zemědělská politika by 

v novém programovém období měla 

být skutečně společnou nediskrimi-

nační politikou pro všechny zemědělce, 

bez ohledu na velikost hospodaření, 

pokud zemědělec hospodaří v souladu 

se zásadami správného hospodaření. 

Agrární komory zemí V4 se dále shodly 

na tom, že by se dále neměl zvyšovat 

objem podpor z národních zdrojů a mělo 

by v tomto ohledu dojít k přiblížení mezi 

starými a novými členskými zeměmi EU 

tak, aby na jednotném trhu nevznikaly 

další nerovnosti. 

Zástupci agrárních komor zemí V4 se 

dále shodli na tom, že by reformovaná 

Společná zemědělská politika měla 

v první řadě zajistit stabilizaci příjmu 

zemědělců, čehož lze dosáhnout zároveň 

při plnění cílů Agendy 2030 a COP21 

v oblasti klimatických změn. Komuniké 

z jednání spolu s tzv. Bratislavskou de-

klarací k reformě Společné zemědělské 

politiky je k dispozici na webu Agrární 

komory České republiky (www.akcr.cz). 

Příští jednání agrárních komor zemí 

Visegrádské čtyřky se uskuteční 

11 a 12. května v Brně.  

Úřad Agrární komory ČR

NA KONCI BŘEZNA SE V BRATISLAVĚ USKUTEČNILO DALŠÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ 
TAK ZVANÉ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY (DÁLE JEN V4).  ZÁSTUPCI AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY (AKČR), NÁRODNÍ 
RADY ZEMĚDĚLSKÝCH KOMOR (KRIR), MAĎARSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMORY (NAK) A SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKÉ 
A POTRAVINÁRSKÉ KOMORY (SPPK) SE SETKÁVAJÍ OBVYKLE ČTYŘIKRÁT DO ROKA, PŘIČEMŽ K TOMUTO (JIŽ 64.) JEDNÁNÍ 
BYLI PŘIZVÁNI TAKÉ ZÁSTUPCI AGRÁRNÍCH KOMOR ESTONSKA, LITVY A CHORVATSKA. 

Závěrečná tisková konference představila výstupy z jednání. Foto: Matej Korpáš SPPK
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BRATISLAVSKÁ DEKLARACE KE SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE PO ROCE 2020

SZP totiž klade na zemědělce dodatečné 

náklady a nadměrné administrativní 

břemeno. Legislativa je stále kompliko-

vanější a méně srozumitelná. Reforma  

SZP nepřinesla nový systém přerozdělo-

vání fi nančních prostředků a místo toho 

toleruje systém založený na historických 

referenčních údajích. 

Potřebujeme silnější, spravedlivější 
a jednodušší SZP založenou na 
následujících principech:
– spravedlivé a rovné podmínky pro 

zemědělce ve všech členských státech 

EU,

– udržení silného rozpočtu SZP,

– zjednodušení SZP,

– spravedlivé fungování potravinového 

řetězce,

– řízení rizik / zajištění příjmu pro 

zemědělce,

– udržení zemědělské výroby ve venkov-

ských oblastech EU.

Agrární komory Polska, České 
republiky, Slovenska, Estonska, Litvy 
a Chorvatska budou v období přípravy 
na novou SZP po roce 2020 obhajovat 
následující priority, které odrážejí 
potřeby a požadavky zemědělců 
hospodařících v těchto zemích:
1)  SZP by měla být skutečně „společ-

ná“ se stejnými podmínkami pro ze-

mědělce ve všech členských státech 

EU, aniž by docházelo k narušování 

společného trhu. Proto:

a)  Požadujeme stejnou úroveň pří-

mých plateb pro všechny členské 

státy EU. Je nezbytné zajistit 

férové konkurenční podmínky, 

které by eliminovaly rozdíly 

v podporách (založené na histo-

rických referencích) prostřed-

nictvím přímých plateb mezi 

členskými státy EU.

b)  Navrhujeme omezení výše 

podpor fi nancovaných výhradně 

ze zdrojů státního rozpočtu, jakož 

i stanovení limitu na spolufi nan-

cování Programů rozvoje venkova 

ze státního rozpočtu.

c)  Dodatečná podpora pro oblasti 

s přírodními omezeními je ne-

zbytná, ale musí být dostatečně 

fi nancována. Tato platba je kom-

penzací za ztížené hospodaření 

v těchto oblastech. Zároveň však 

podporujeme zavedení systé-

mu, který zvýhodní zemědělce 

intenzivně hospodařící v těchto 

ztížených podmínkách. Navr-

hujeme, aby záležitosti týkající 

se degresivity plateb pro méně 

příznivé oblasti byly plně v kom-

petenci jednotlivých členských 

států EU.

d)  Odmítáme zastropování a degre-

sivitu přímých plateb v závislosti 

na výměře zemědělského podni-

ku nebo výše podpory.

e)  Environmentální opatření by se 

měla více orientovat na přesné 

zemědělství, které je zvlášť uži-

tečné pro prevenci nadměrného 

užívání hnojiv a únik živin.

2)  Nové programové období SZP se 

musí podílet na vyváženém územním 

rozvoji a výrobě ve všech venkov-

ských oblastech. Podpora rozvoje 

produkce v znevýhodněných oblas-

tech může přispět k zachování 

osídlení na venkově a ochraně 

životního prostředí a zachování 

biodiverzity.

3)  Požadujeme na úrovni EU přijmout 

nová pravidla zajišťující udržitelný 

sektor zemědělství, spravedlivé 

ceny zemědělských výrobků, včasné 

platby a pravidla proti nekalým 

praktikám obchodních řetězců. 

S cílem zlepšit fungování potravinář-

ského řetězce je třeba podrobněji 

monitorovat úroveň konkurence, 

posílit vyjednávací sílu zemědělců, 

propagovat férovou a transparentní 

tvorbu cen, které by neměly být nižší 

než výrobní náklady a nižší než ceny 

běžné v zemi původu.

4)  Požadujeme na úrovni EU přijmout 

legislativu zabezpečující stejnou 

kvalitu stejných značek potravin 

ve všech členských státech EU 

a uplatňování stejných 

potravinových norem na všechny 

potraviny pocházející z třetích 

zemí.

5)  Platby za ozeleňování, včetně míst-

ních podmínek v jednotlivých člen-

ských státech, musí být přehodnoce-

ny a především zjednodušeny, jelikož 

„ozeleňování“ SZP dnes způsobuje 

extenzifi kaci zemědělství a snižování 

konkurenceschopnosti vůči třetím 

zemím.

6)  SZP dosáhla úrovně, při které 

není pro zemědělce ani pro 

společnost srozumitelná. Pravidla 

a standardy musí být realistické a 

proveditelné. Požadujeme zpře-

hlednění a radikální zjednodušení 

systému poskytování podpor a záro-

veň i snížení administrativní zátěže 

institucí, které spravují podpory 

fi nancované nebo spolufi nancované 

ze zdrojů EU, ale zejména snížení 

administrativní zátěže žadatelů/

příjemců.

7)  Navrhujeme zavedení účinných 

a systémových opatření k řízení 

nerovnováhy a rizik na trzích se 

zemědělskými komoditami a kom-

penzaci cenových výkyvů. Opatření 

řízení rizik by měla být fl exibilní 

a rychle dostupná a měla by 

existovat možnost implementovat 

záchrannou síť i na úrovni regionál-

ní, pokud je to nutné. Navrhujeme 

zavedení fondu pro řízení rizik, 

který by pokrýval škody způsobené 

zemědělským podnikům kvůli výky-

vům na trhu a přírodním pohromám. 

Fond řízení rizik by byl použit na 

podporu nejvíce zasažených zemí. 

Zemědělci by dostali pomoc 

v případě, že jejich příjem nedosáh-

ne stanovené úrovně. Navrhované 

fi nanční zdroje pro fond řízení 

rizik jsou zdroje EU, obálka SZP 

a vklad od samotných zemědělců. 

Fond by mohl fungovat jako součást 

II. pilíře, nebo se stát III. pilířem 

SZP.

8)  Navrhujeme intenzivněji uplatňovat 

opatření zajišťujících spravedlivé 

a efektivní využívání omezených 

fi nančních zdrojů SZP, jako jsou 

fi nanční nástroje, a systémových 

opatření k řízení rizik, jako je 

podpora pojištění a pojištění rizik 

nepojistitelných soukromými po-

jišťovnami (například sucho). Tento 

systém by mohl fungovat paralelně 

nebo ve spolupráci s národními 

programy zaměřenými na pojištění 

nepojistitelných rizik, které jsou 

zaměřeny na zmírnění dopadů 

extrémních důsledků klimatických 

změn.

9)  Je nezbytné podporovat družstva/

seskupení producentů v růstu 

i sdružování. Navrhujeme zvážit 

podporu pro vznik přeshraničních 

družstev/seskupení výrobců. 

Zvláště potřebná je podpora 

družstev/seskupení producentů 

v členských státech, kde je úroveň 

sdružování nejnižší. To vyžaduje 

dodatečné zdroje v rámci rozvoje 

venkova a investiční pobídky pro 

zemědělská družstva a seskupení 

producentů.

10) Musí být vyvinuty specifi cké 

a cíleně zaměřené fi nanční a organi-

zační mechanismy, které by podpoři-

ly mladé zemědělce ve snaze vytvořit 

nebo rozvinout své vlastní podniky, 

jakož i opatření pro nové subjekty 

zemědělského sektoru, které

v současnosti nespadají do defi nice 

„mladého farmáře“.

11) Podporujeme přidělení většího 

objemu fi nančních prostředků na 

propagační a marketingové opatření, 

které vytvoří nové odbytové kanály 

ve třetích zemích pro zemědělskou 

produkci EU. To by vedlo k lepším 

cenám pro všechny výrobce – ty, 

kteří vyvážejí do třetích zemí, i pro ty, 

kteří prodávají primárně na jednot-

ném trhu. Potřebujeme regionální 

rovnováhu přerozdělení prostředků 

EU věnovaných na propagaci.

V Bratislavě dne 31. března 2017

Za jednotlivé delegace se podpisem 

připojili představitelé agrárních komor 

Robert Nowak, Polsko, 

Željko Mihelić, Chorvatsko, 

Sigitas Dimaitis, Litva, 

Roomet Sõrmus, Estonsko, 

Předseda představenstva EPKK 

Milan Semančík, Slovensko 

a Zdeněk Jandejsek, Česká republika

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMOR A ORGANIZACÍ Z POLSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA, ESTONSKA, LITVY 
A CHORVATSKA PŘIJALO NÍŽE UVEDENÝ TEXT JAKO SVOU POZICI A VÝSTUP K DISKUZI EVROPSKÉHO RÁMCE ZEMĚDĚLSTVÍ.  
BYLO KONSTATOVÁNO, ŽE CÍLE SZP JSOU STÁLE PLATNÉ A SZP JAKO TAKOVOU JE NUTNÉ V ZÁJMU ROZVOJE VENKOVA UDRŽET. 
BOHUŽEL IMPLEMENTACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (DÁLE SZP) BYLA V UPLYNULÉM OBDOBÍ PRO VĚTŠINU ZEMÍ 
ZKLAMÁNÍM. 
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V BRUSELU O BUDOUCNOSTI

Konferenci předcházelo několik dopro-

vodných seminářů. Svaz vlastníků půdy 

pořádal v pondělí 27. března seminář na 

téma „Budoucnost společné zeměděl-

ské politiky a návrhy na její reformu“, 

zatímco společnost Syngenta ve stejnou 

dobu hostila seminář, na kterém od-

borné veřejnosti a médiím prezentovala 

svůj „Good growth plan“ (Plán dobrého 

růstu), který se zaměřuje na udržitelné 

zemědělské hospodaření včetně šetr-

ného zacházení s vodou a přípravky na 

ochranu rostlin. 

Úterní Fórum o budoucnosti země-

dělství tak bylo jakousi syntézou mezi 

dvěma hlavními tématy, tedy zajištěním 

dostatku potravin s bohatou výživovou 

hodnotou nejen pro Evropu, ale přede-

vším pro rozvojovou část světa, a možná 

ještě důležitějším tématem, budoucností 

Společné zemědělské politiky Evropské 

unie v kontextu nových globálních výzev.

Ačkoli se valná část programu věnovala 

řešení globálních výzev, jako je klimatic-

ká změna či rostoucí populace v zemích 

třetího světa včetně uspokojení nároků 

obyvatel těchto zemí na lepší život, 

zkomplikovala vstup některým návštěv-

níkům manifestace několika nevládních 

organizací soustředících se na otázky 

životního prostředí. V tomto případě se 

tak bohužel opět potvrdilo, že většina 

aktivistů o akci nevěděla více než její 

název a řídila se spíše dojmy než pojmy, 

stejně jako je to například v debatě

o rostlinolékařství či dalších odborných 

tématech. 

Bez většího zájmu o dění před budovou 

konferenci zahájil současný ředitel Fóra 

o budoucnosti zemědělství Janez 

Potočnik, bývalý ředitel DG ENVI, který 

hovořil nejen o postavení Společné 

zemědělské politiky v rámci unijních 

priorit po roce 2020, ale také o vztahu 

evropského zemědělství k plnění cílů 

udržitelného rozvoje Organizace spo-

jených národů (OSN), mezi které patří 

například odstranění chudoby, vymý-

cení hladu, zlepšení zdravotního stavu 

obyvatelstva, zajištění přístupu k čisté 

vodě nebo dodávkám elektrické energie 

za dostupné ceny. Ve stejném duchu se 

neslo také poselství papeže Františka, 

který účastníkům konference zaslal 

prostřednictvím videa krátký vzkaz, kde 

hovořil mimo jiné o povinnosti současné 

generace předat svým potomkům nej-

větší bohatství, půdu, ve stejném nebo 

ještě lepším stavu, než ve kterém 

ji dostali od svých předků.

Největším „tahákem“ konference bylo 

však bezesporu živé vystoupení bývalého 

generálního tajemníka OSN Kofi ho 

Annana. Ten na úvod svého proslovu 

vyzdvihl roli zemědělství a inovací 

jako prostředku k nasycení hladových 

a představil několik stěžejních priorit, na 

které by se podle něj mělo v budoucnu 

zemědělství nejen v EU soustředit. Mezi 

ně patří například podpora inovací, šetr-

nější hospodaření s minimalizací vstupů 

včetně vody a paliv, podpora postupů pří-

znivých pro klima a investice do lidského 

kapitálu. Podle zpravodajského serveru 

Politico se měl Kofi  Annan před konfe-

rencí vyjádřit kriticky vůči současnému 

dotačnímu systému Evropské unie, který 

podle něj snižuje konkurenceschopnost 

drobných zemědělců v rozvojových ze-

mích, především však v Africe. Ve svém 

projevu v rámci diskuzního panelu však 

nic takového nezmínil, a naopak vyjádřil 

naději ve spolupráci drobných zeměděl-

ců, kteří mají neoddiskutovatelně silný 

vztah k půdě jako prostředku obživy, 

a většími zemědělskými podniky, které 

jsou nositeli inovace a kapitálu.  

Konference dále pokračovala diskuzním 

panelem, kterého se zúčastnil například 

Nathan Guy, novozélandský ministr 

zemědělství, nebo Mari Kiviniemi 

z Organizace pro hospodářskou spolu-

práci v Evropě, Olivier de Schutter 

z Organizace spojených národů, ale 

hlavně Phil Hogan, komisař Evropské 

unie pro zemědělství a venkov, Allan 

Buckwell, autor návrhu reformy SZP po 

roce 2020, italský europoslanec Giovanni 

la Via a Michael Prinz zu Salm-Salm, 

prezident německé nevládní zemědělské 

organizace Familienbetriebe Land und 

Fors.

Nathan Guy v rámci panelu uvedl, že by 

Společná zemědělská politika Evropské 

unie měla především fi nančně podporo-

vat udržitelné zemědělské postupy 

a pomáhat zemědělcům čelit výkyvům 

cen na trzích. Mari Kiviniemi zdůraznila, 

že hlavním úkolem reformované SZP by 

mělo být hlavně zajištění potravinové 

bezpečnosti, zajištění environmentální 

udržitelnosti hospodaření při sou-

časném posílení ekonomické stability 

zemědělského podnikání, zvýšení 

produktivity všech typů farem a boj proti 

nerovnováze na trhu v rámci dodavatel-

sko-odběratelské vertikály. Olivier de 

Schutter v rámci dsikuze upozornil na 

pokračující vylidňování venkova a navrhl, 

aby budoucí Společná zemědělská politi-

ka podporovala především ty zemědělce, 

kteří přispívají k zaměstnanosti a rozvoji 

venkova.

Komisař pro zemědělství a venkov Ev-

ropské unie Phil Hogan během diskuze 

uvedl, že by se napříště měla Společná 

zemědělská politika orientovat přede-

vším na potravinovou bezpečnost a po-

traviny jako takové. S tím souvisí záměr 

podpořit investice do nových technologií, 

včetně tak zvaného precizního země-

dělství. Nové technologie podle Hogana 

mohou přispět nejen k naplňování cílů 

udržitelného rozvoje, ale také klimatic-

kých cílů vyplývajících z Pařížské dohody 

o klimatu. Bioekonomie (biotechnologie 

a biopaliva) by podle něj mohla značnou 

měrou přispět k diverzifi kaci příjmů 

v zemědělství a také ke snižování uhlí-

kové stopy, kterou za sebou zemědělství 

nechává. 

Profesor Allan Buckwell z Evropského 

institutu pro ochranu životního prostředí 

poté v rámci diskuze prezentoval report 

RISE Foundation CAP-Thinking outside 

the box, který byl poprvé představen na 

semináři, jenž konferenci předcházel. 

Buckwell se v rámci své výzkumné práce 

soustředí na udržitelnou intenzifi kaci 

Společné zemědělské politiky, která 

je podle něj neefektivní a neúčinná, 

protože jeden z hlavních nástrojů, přímé 

platby, nejsou spravedlivě rozdělovány. 

Buckwell uvedl, že 70 % celého rozpočtu 

SZP je vyčleněno právě na přímé platby, 

které by měly představovat podporu pří-

jmů zemědělců. Jako podpora příjmů ale 

V ÚTERÝ 28. BŘEZNA 2017 PROBĚHLA V BRUSELU KONFERENCE „FORUM FOR THE FUTURE OF AGRICULTURE“ (FÓRUM 
O BUDOUCNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ), KTEROU SPOLEČNĚ ORGANIZOVAL SVAZ VLASTNÍKŮ PŮDY A SPOLEČNOST SYNGENTA, 
JEŽ PATŘÍ MEZI SVĚTOVOU ŠPIČKU V OBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ. NA KONFERENCI BYLO PŘÍTOMNO VÍCE NEŽ 1600 
ÚČASTNÍKŮ Z ŘAD ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, MÉDIÍ A SOUČASNÝCH ČI BÝVALÝCH POLICY-MAKERŮ.

Foto: archiv Evropské komise
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MINISTŘI ZEMĚDĚLSTVÍ JEDNALI 
O MOŽNOSTI ZJEDNODUŠENÍ PRAVIDEL 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

reálně slouží jen v případě 5 % příjemců 

přímých plateb. Buckwell navrhuje 

upuštění od současné struktury SZP 

a postupné vyloučení přímých plateb 

ze systému podpor. Místo toho by měly 

být zemědělcům vypláceny podpory na 

základě předem uzavíraných smluv, 

a to až po splnění podmínek stanovených 

smlouvou. Smlouvy a platby by měly být 

zaměřeny zejména na plnění envi-

ronmentálních cílů a způsobu hospoda-

ření s půdou. 

Italský europoslanec z Evropské lidové 

strany podpořil posílení celkového 

rozpočtu EU, přičemž by se tak mělo 

stát především ve II. pilíři investičních 

podpor na úkor I. pilíře přímých plateb. 

Zástupce německé nevládní zemědělské 

organizace Familienbetriebe und Först 

Prinz zu Salm-Salma podpořil stanovis-

ko svého předřečníka Allana Buckwella 

s tím, že by reformovaná SZP měla 

jasně defi novat cíle, kterých by měli 

zemědělci dosahovat, a následně 

zemědělce za plnění těchto cílů odmě-

ňovat. Důležité je podle Salm–Salma 

především poskytnout zemědělcům 

při plnění stanovených cílů dostatečný 

manévrovací prostor. Finanční podpora 

by potom byla zemědělcům vyplácena 

podle výsledků jejich činnosti a nikoli 

podle toho, zda se řídí striktně stano-

venými zásadami. Zemědělci by podle 

Salm-Salma měli být posuzováni podle 

toho, co společnosti odvádí, nikoli podle 

velikosti.

Odpolední část konference byla věnová-

na tzv. oběhové ekonomice, jejímž cílem 

je maximální recyklace využitých surovin 

a minimalizace odpadu. Oběhová

ekonomika může v zemědělství vést až 

k 80% snížení energií a vstupů a může 

tak být významnou ekonomickou příleži-

tostí pro všechny subjekty, které mají 

co dočinění se zemědělskou výrobou. 

V souvislosti s úsporou vstupů, jako jsou 

voda a paliva, se hovořilo také o precizním 

zemědělství (traktory, sečky a kombajny 

naváděné pomocí GPS) a Ecosystem Revi-

talising Agriculture, jehož cílem je zlepšení 

kvality půdy, snížení energetických i che-

mických vstupů a pozitivní dopad na klima 

a životní prostředí, aniž by byla ohrožena 

produktivita zemědělských podniků.

V souvislosti se snahou zastavit de-

gradaci ornice a přeměnu některých 

suchých oblastí v poušť byla zdůrazněna 

pozitivní a významná role živočišné výro-

by ve světě. Během diskuse k udržitel-

nému potravinovému řetězci podpořil 

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské 

komise a ředitel Generálního ředitelství 

pro zaměstnanost, růst, investice 

a konkurenceschopnost, koncepci obě-

hové ekonomiky. Oběhovou ekonomiku 

označil za fenomén, který by se do bu-

doucna měl stát celosvětovým trendem 

v zemědělství. V rámci debaty poté 

zazněla podpora posílení investic do 

rozvoje a posílení potravinového řetězce.

Jan Doležal, Agrární komora 

Rada pro zemědělství a rybářství EU 

dnes projednává návrh, který by měl 

především zjednodušit a zefektivnit 

stávající podobu a fungování Společné 

zemědělské politiky.

„Pro Českou republiku je zjednodušení 

Společné zemědělské politiky, 

a to jak z pohledu zemědělců, tak 

úřadů, velmi podstatné. V případě 

předloženého návrhu máme výhrady 

tam, kde zjednodušení chybí, je nedosta-

tečné, nebo se změny týkají oblastí, kte-

ré nebyly součástí původního návrhu,“ 

řekl náměstek Šír.

V předloženém dokumentu přetrvávají 

z pohledu ČR některé sporné otázky, 

např. zachování hektarových limitů 

u platby pro mladé zemědělce či navý-

šení vnitrostátních podpor pro produ-

centské organizace v zemích s nízkou 

organizovaností.

„Jsme velmi zklamáni, že v textu aktuál-

ně není zohledněn původní návrh Evrop-

ské komise, podle kterého se měl zrušit 

hektarový limit, na jehož základě se 

vyplácejí podpory mladým zemědělcům. 

Odstranilo by to jednu z překážek, které 

jim brání získat vyšší fi nanční podporu 

a napomohlo by to generační obměně 

v zemědělství. Naopak podporujeme 

některé pozitivní prvky, jako je například 

dobrovolný charakter u defi nice aktivní-

ho zemědělce,“ uvedl Jiří Šír.

Evropská komise členské státy informo-

vala rovněž o aktuální situaci s podvody 

s masem v Brazílii. Dle názoru ČR jde 

v tomto případě o závažnou systémovou 

chybu, neboť do ní byli v Brazílii zapojeni 

výrobci i dozorové orgány. ČR v této 

souvislosti zahájila mimořádné kontroly 

potravin brazilského původu a doporu-

čila na jednání Rady navýšení procenta 

odběru vzorků při vstupu brazilského 

zboží do EU. Evropská komise by měla 

do poloviny května provést v Brazílii 

audit.

Jiří Šír se při příležitosti zasedání 

ministrů zemědělství sejde s generálním 

ředitelem Generálního ředitelství 

Evropské komise pro zemědělství 

a rozvoj venkova J. B. Plewou, tématem 

jejich jednání bude především reforma 

Společné zemědělské politiky.

Markéta Ježková

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

PŘEDEVŠÍM O ZJEDNODUŠENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY V LUCEMBURKU DNE 3. DUBNA JEDNALI PŘEDSTAVITELÉ 
ZEMĚDĚLSKÝCH RESORTŮ EVROPSKÉ UNIE. ZA ČESKOU REPUBLIKU SE SETKÁNÍ RADY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 
ÚČASTNIL NÁMĚSTEK SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT, ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JIŘÍ ŠÍR.

Foto: Jiří Felčárek
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DEVĚT STOVEK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
A KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO CHOVATELE SE 
V KVĚTNU PŘEDSTAVÍ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

Komplex je zaměřen především na 

živočišnou výrobu a bude se konat po 

dvou letech. Významnou součástí 

Národní výstavy hospodářských zvířat 

jsou přehlídky a šampionáty hospodář-

ských zvířat. Jejich kompletní přehled je 

zveřejněn na webu www.vystavazvirat.cz, 

podívejme se na stručný přehled:

Stručný přehled šampionátů 
a přehlídek při Národní 
výstavě hospodářských zvířat 
2017:
Čtvrtek 11. 5. 
Den chovatelů MASNÉHO SKOTU   
• Národní šampionát plemene brown 

swiss

• Národní šampionát masného skotu

• Ukázky normandského skotu a kolekce 

dojeného skotu

• Přehlídka a hodnocení prasat s odbor-

ným komentářem

• Předvádění ovcí a koz

Pátek 12. 5.  
Den chovatelů HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU 
• Národní šampionát holštýnského 

skotu

• Národní šampionát masného skotu

• Ukázky normandského skotu a kolekcí 

dojeného skotu

• Předvádění a hodnocení prasat 

s odborným komentářem

• Předvádění a hodnocení ovcí a koz

Sobota 13. 5.  
Den chovatelů OVCÍ, KOZ A PRASAT 
• Národní šampionát skotu jersey

• Národní šampionát masného skotu

• Ukázky kolekcí dojeného skotu 

• Předvádění ovcí, koz a prasat

• Klasifi kace beranů a kozlů

Neděle 14. 5. 
Den chovatelů ČERVENOSTRAKATÉHO 
SKOTU A KONÍ
• Soutěžní přehlídka českého strakatého 

skotu

• Ukázka kolekcí dojeného skotu

• Ukázka normandského skotu

• Soutěžní přehlídka plemenných býků

• Soutěž chovatelských skupin masných 

plemen

• Soutěž Junior teamu ČSCHMS Praha

• Předvádění ovcí, koz a prasat

Celkově se na výstavišti představí na 

800 hospodářských zvířat včetně zhruba 

stovky koní. Na expozicích návštěvníci 

uvidí všechna česká národní plemena 

hospodářských zvířat, v pavilonu F bude 

možné navštívit včelařskou výstavu 

s prodejem včelích produktů, budou se 

prodávat i farmářské a regionální potra-

viny. Součástí „koňáckého“ doprovod-

ného programu jsou ukázky vozatajství, 

práce chladnokrevníků a westernového 

ježdění.

Na veletrhu ANIMAL TECH se představí 
přes 200 fi rem
Na veletrhu ANIMAL TECH je přihlášeno 

přes 200 fi rem z 10 zemí s komplet-

ním sortimentem pro chovatele. Velmi 

reprezentativní zastoupení mají krmi-

vářské fi rmy, některé z nich vystavují 

na brněnském výstavišti poprvé nebo 

po dlouhé době – například De Heus, 

VVS Verměřovice nebo Sano - moderní 

výživa zvířat spol. s.r.o. Širší zastoupení 

než v minulých ročnících má také dojicí 

technika, prezentují se například značky 

LELY nebo GEA. Významná je účast fi rem 

OD 11. DO 14. KVĚTNA PROBĚHNOU NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI VELETRHY PRO CHOV, MYSLIVOST A KRAJINU. TENTO KOMPLEX 
ZAHRNUJE NÁRODNÍ VÝSTAVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU ANIMAL TECH, 
NÁRODNÍ VÝSTAVU MYSLIVOSTI A VELETRH UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA V KRAJINĚ NATUR EXPO BRNO. 
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s plemenářskými službami. Z techniky 

se na výstavišti objeví například nakla-

dače a další stroje pro živočišnou výrobu. 

Novinkou bude prezentace transportních 

vozíků pro koně značek Ramzess 

a Eurobox. Výstavními stánky se před-

staví také vysoké školy, výzkumné ústavy 

a chovatelské svazy.

Na souběžně konané Národní výstavě 

myslivosti návštěvníci zhlédnou výstavy 

trofejí a preparátů, v expozicích vysta-

vovatelů budou moci koupit potřeby pro 

myslivost a pobyt v přírodě, interiérové 

doplňky, oblečení, optické systémy. 

V provozu bude oblíbená myslivecká 

restaurace se zvěřinovými specialitami. 

NATUR EXPO BRNO se ve svém prvním 

ročníku zaměřuje na zadržení vody 

v půdě a opatření související 

s klimatickými změnami.

Středoevropský veterinární kongres
V pátek a v sobotu proběhne na výstavišti 

Středoevropský veterinární kongres, 

hlavním tématem jsou „Společné choro-

by zvířat a lidí – fakta a mýty“. Před-

nášková část je připravena na pátek, 

dopolední blok je zaměřen na variabilitu 

a nebezpečí chřipkových virů, odpolední 

na chlamydiové infekce a toxoplazmózu. 

Na závěr prvního dne se účastníci setkají 

na společenském večeru. Podrobný 

program včetně registrace je zveřejněn 

na www.cevc.cz.

Hospodaření s vodou a opatření 
proti suchu
V termínu Veletrhů pro chov, 

myslivost a krajinu absolvuje svou

premiéru veletrh udržitelného života

v krajině NATUR EXPO BRNO. 

Vysychání krajiny je doslova den ode 

dne palčivějším problémem a zejména 

zemědělci, ale také obce, potřebují co 

nejvíce informací o jeho řešení. Proto 

byl tento veletrh zařazen právě 

k chovatelským akcím. Expozice vystavo-

vatelů NATUR EXPO BRNO najdou ná-

vštěvníci v pavilonu F, kde bude umístě-

no také pódium pro odborný doprovodný 

program a centrální expozice. Důležitým 

bodem doprovodného programu je 

čtvrteční konference Změna klimatu – 

hrozba nebo příležitost pro naši krajinu. 

Na akci spolupracují odborné instituce 

a vysoké školy.

Národní výstava myslivosti
Myslivost je zálibou mnoha 

zemědělců a patří k činnostem, 

které pečují o život v krajině. Proto 

Národní výstava myslivosti patří jak

 k výstavě hospodářských zvířat a veletr-

hu ANIMAL TECH, tak k veletrhu 

NATUR EXPO BRNO. Na návštěvníky 

bude čekat široký sortiment od potřeb 

pro myslivost po pobyt v přírodě, trofeje, 

preparáty, interiérové doplňky, pódiový 

program a nejrůznější ukázky. Myslivost 

se bude prezentovat také jako péče 

o volně žijící zvěř.

Výhodné vstupné pro autobusové 
zájezdy i jednotlivce
Stejně jako v minulých ročnících 

přicházejí organizátoři s výhodnými 

podmínkami pro organizované auto-

busové zájezdy. Hlavním benefi tem je 

především snížené vstupné, které je 

pro letošek stanoveno na 60 korun. 

Individuální návštěvníci si mohou koupit 

výhodnější vstupenky přes web, kde 

stojí 110 korun.

Aktuální informace na 

www.vystavazvirat.cz

Text a foto společnost Veletrhy Brno
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KVŮLI ROSTOUCÍMU POČTU OBYVATEL ZEMĚ
BUDE MUSET DOJÍT K NÁRŮSTU PRODUKCE 
NA JEDNOTCE PLOCHY

Nejprve se krátce vraťme k tématu 
listopadové konference o racionálním 
využití hnojiv, která proběhla na České 
zemědělské univerzitě v Praze. Jaký je 
skutečně vztah výživy rostlin a výživy 
člověka/zvířat? Můžeme výživou rost-
lin přímo ovlivnit kvalitu potravin?
Vztah je dosti úzký – kvalitní rostlinná 

produkce je předpokladem kvalitních 

potravin – řada produktů slouží přímo 

jako potravina nebo krmivo (brambory, 

zelenina, ovoce aj.) nebo jako výchozí 

surovina pro výrobu potravin. Výživa 

rostlin přímo ovlivňuje minerální složení 

a obsah nutričně cenných látek, jako 

jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy, 

pektin a další látky. Asi nejznámější je 

příklad vliv dusíku na obsah N–látek 

v zrnu pšenice a ječmene, kde je obsah 

10,5 % nejnižší hodnota pro potravinář-

skou pšenici a není žádoucí vyšší pro 

sladovnický ječmen.

Kde děláme největší chyby ve výživě 
rostlin ve vztahu k následné kvalitě 
potravin (produkce)? Jak správně 
postupovat?
Nevidím velké chyby, zemědělci znají 

kvalitativní požadavky vykupovaných 

komodit a snaží se je dodržovat, mnohdy 

však vlivem vnějších podmínek (počasí, 

půdní podmínky aj.) je to značně obtížné. 

Na druhé straně mají zemědělci štěstí, 

že právě půda a půdní vlastnosti mohou 

značně vyrovnávat některé méně vhodné 

zásahy. Předpokladem kvalitní rostlinné 

produkce je dobrá půdní úrodnost – tedy 

půdy s dobrými fyzikálními, chemickými 

i biologickými vlastnostmi a z pohledu 

výživy rostlin vyhovujícími obsahy přija-

telných živin v půdě a přiměřené hnojení 

dusíkem. Základem je tedy zdravá a 

kvalitní půda daného stanoviště.

Existují obecné principy správné výživy 
rostlin podobně, jako tomu je ve výživě 
lidí? Objevují se zde i nějaké nové 
trendy či směry? A jak se za dobu 
Vašeho působení na ČZU změnila 
výživa rostlin?
I ve výživě lidí se vystřídalo mnoho dopo-

ručení a směrů. Vyskytují se i některé až 

nebezpečné názory a fámy o škodlivosti 

řady látek, navrhují se diety a doporu-

čení a přitom se nedodržuje základní 

pravidlo pestré stravy a přiměřenost 

konzumace jednotlivých potravin. Kla-

dem posledního období je zdůrazňování 

pestré stravy a větší konzumace domácí 

zeleniny a ovoce. Setkáváme se s názvy, 

jako jsou biopotraviny, funkční potraviny 

a v poslední době superpotraviny aj. 

Přitom se dozvíme, že superpotravinou 

je zelí, o jehož příznivém působení není 

pochyb. Zapomnělo se na zkušenosti 

starých hospodářů, kde každá chalupa, 

stavení byly při dostatku zelí, brambor 

a cibule zajištěny na zimní období. Jsou 

stále ještě propagovány směry vegetari-

ánské stravy, ale populace v naší oblasti 

měla ve stravě vždy určité množství 

masa, a proto přísné vegetariánství vede 

k nedostatku železa pro krvetvorbu (je 

obecně známa malá využitelnost železa 

z rostlin). Ukazuje se, že podobně může 

působit i výrazné zvýšení konzumace 

drůbežího masa na úkor hovězího 

a krevních výrobků. Nesetkal jsem se 

s vegetariánem, který by byl zdravější 

a dožil se vyššího věku než jeho sou-

časníci. Bohužel některé tyto trendy 

jsou podporovány i různými scestnými 

ekologickými spekulacemi a mají 

i důsledky zdravotních poruch, které 

jsou nebezpečné, zvláště u mládeže. 

O této problematice jsem se zmínil ob-

šírněji, je to spíše záležitost lékařů, ale 

úzce souvisí s názory na výživu rostlin.

Chtěl bych zdůraznit, že výživa rostlin 

je z větší části nezávislá na člověku, řídí 

se obecnými zákonitostmi rostlinných 

pletiv, vlastnostmi druhů a odrůd (jsou 

dány geneticky) a vnějšího prostředí. 

Proto se výživa rostlin nemůže výrazněji 

měnit, výrazně se však mění hnojení 

a opatření, kterými ovlivňujeme živinný 

režim v půdě a vytváříme tak podmínky 

pro příjem živin. Nastaly příznivější pod-

mínky pro výživu rostlin z více hledisek. 

Je to především dostatek poznatků 

o potřebě živin rostlinami, jejich příjmu 

během vegetace, úloze živin v metabo-

lismu, přeměny v půdách a podmínkách 

jejich přijatelnosti, ze kterých se odvíjí 

použití hnojiv. Výrazně se také zlepšila 

kvalita a množství minerálních hnojiv, 

které jsou k dispozici, a jejich aplikace. 

Zhoršila se však situace v množství 

a kvalitě organických hnojiv a současně 

s malým sortimentem pěstovaných plo-

din a malém zastoupení jetelovin nelze 

vždy uskutečnit vhodné střídání plodin, 

čímž je omezena přirozená, jednoduchá 

a levná obnova půdní úrodnosti.

Obecné principy výživy rostlin se mnoho 

nezměnily. Je zapotřebí udržovat dobré 

půdní vlastnosti a harmonické zastou-

pení živin v půdě a hnojivy doplňovat 

odčerpané živiny. V případě disproporcí 

mezi živinami je žádoucí se zaměřit na 

nejslabší faktor (živinu) ovlivňující rostli-

ny. To je v podstatě řešení fyziologických 

vztahů vyplývajících ze zákona minima, 

který byl koncipován Liebigem a jeho 

následníky koncem 19. a začátkem 

20. století.

Výrazně se však změnily vlastnos-

ti rostlin. Díky rozvoji genetiky byly 

vyšlechtěny velmi výkonné odrůdy, které 

kromě výrazně vyšších výnosů dosahují 

i dobré kvality produkce a mají i řadu 

dalších vynikajících vlastností, např. 

odolnost k nepříznivým podmínkám. 

Dnes mají zemědělci k dispozici výkonné 

odrůdy – od poloviny devatenáctého 

století do současnosti se např. u pšenice 

zvýšily výnosy zrna desetkrát, a to i díky 

používání hnojiv, střídání plodin, dobré 

agrotechnice a zvýšené půdní úrodnosti. 

Dnes nejsou výjimkou výnosy pšenice 

10 tun zrna/ha. Se zvýšenými výnosy je 

i zvýšená potřeba živin. Nedá se před-

pokládat výrazně nižší potřeba živin na 

jednotku produkce, jak předpokládali 

někteří snílkové. Již zmíněná pšenice 

potřebuje na produkci 1 tuny zrna a 

odpovídající množství slámy 22–26 kg N. 

Při vyšších výnosech se tato potřeba jen 

nepatrně sníží (posune se většinou jen 

k nižší hodnotě uváděného rozsahu) díky 

menšímu podílu slámy.

Žijeme v zajetí sdělovacích prostředků, 
přemíry často neověřených či nepod-
ložených informací – jaké jsou největší 
mýty z pohledu výživy a hnojení rostlin, 
se kterými jste se v poslední době 
setkal?
 Asi málokterý odborný pracovník je 

spokojen s tím, že i ve sdělovacích 

prostředcích, v reklamách a při různých 

veřejných akcích se objevují neověřené 

a mnohdy i obecným přírodním zákonům 

odporující informace. Lze to chápat jen 

do jisté míry jako snahu o zveřejnění 

nových údajů pro zvýšení zájmu čtenářů 

„KVŮLI ROSTOUCÍMU POČTU OBYVATEL ZEMĚ BUDE MUSET DOJÍT K NÁRŮSTU PRODUKCE NA JEDNOTCE PLOCHY. A TO SE 
DOTKNE I VÝŽIVY ROSTLIN,“ ŘÍKÁ PROF. VÁCLAV VANĚK Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. S PROFESOREM VAŇKEM 
JSME SE SEŠLI NAD TÉMATEM VÝŽIVY ROSTLIN. ZEJMÉNA V BUDOUCNOSTI PŮJDE O STÁLE ZÁVAŽNĚJŠÍ TÉMA, KTERÉ JE DNES 
MOŽNÁ TROCHU NEPRÁVEM UPOZADĚNO. PRAVDOU TOTIŽ ZŮSTÁVÁ, ŽE POČET OBYVATEL ZEMĚ RYCHLE ROSTE, OVŠEM VÝMĚRA 
ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH KLESÁ. BUDEME TEDY VŮBEC SCHOPNI LIDSTVO UŽIVIT? I NA TO JSME SE PANA VAŇKA ZEPTALI.

Profesor Václav Vaněk ve studiu TV Zemědělec. Foto: archiv autorů



17

ZPRAVODAJ

2 > 2017

INZERCE

a posluchačů v duchu „nová zpráva 

(i neověřená, polopravda) je lepší než 

stará pravda“. Přistupuje k tomu 

i nerespektování až neznalost obecných 

zákonitostí, složitých souvislostí 

a snahy o vyjádření názorů organizátorů 

či jejich nadřízených. Domnívám se, 

že i když byla odstraněna cenzura, tak 

právě řada pracovníků rozhoduje o tom, 

kdo se bude podílet na diskusi, mnohdy 

jsou do veřejných odborných akcí zváni 

i lidé nemající potřebné znalosti. Měla 

by se dodržovat zásada, že o odborných 

věcech mají rozhodovat odborníci 

a vědečtí pracovníci daného oboru, niko-

liv laici. Právě mnoho tzv. „odborníků“ 

vykazuje vysokou aktivitu a domnívá se, 

že rozumí všemu, a dochází k desinfor-

mování široké veřejnosti. Jiří Žáček to 

výstižně vyjadřuje citátem: „Všichni tmáři 

mají ve všem jasno.“ Stav ve společnosti 

je takový, že většina občanů, ač nezná 

problematiku, vyjadřuje se k ní, místo 

aby prohlásili, že nemohou zaujmout 

stanovisko, protože nejsou dostatečně 

informováni. Často mne pobaví vyjádře-

ní: „Tomu nerozumím, ale myslím si, že 

by to mělo být takto.“

Za laické názory z oblasti výživy rostlin 

považuji to, že někteří lidé se domnívají, 

že půda je schopna poskytnout rostli-

nám trvale potřebné živiny a vodu a že 

tedy není nutné hnojit. Podobný je názor 

o tom, že je vhodné používat jen statková 

hnojiva, která jsou přírodní produkt 

a zajistí dobrý výnos a kvalitu produkce. 

Zde bych chtěl jen zdůraznit, že rostlina 

přijímá živiny svými kořeny z půdy 

v minerální formě, a i když dodáme např. 

organická hnojiva, tak rostliny mohou 

obsažené živiny přijímat až po minera-

lizaci – tedy jako ionty anorganických 

sloučenin. Toto je poznatek platný od 

roku 1840 a v podstatě zajistil dostatek 

potravy pro narůstající populaci. Kdyby 

nebyla na základě těchto poznatků 

používána hnojiva (organická i minerál-

ní) a samozřejmě i nové odrůdy, dobrá 

agrotechnika a omezování škodlivých či-

nitelů, tak by stávající půdní fond na naší 

planetě uživil sotva třetinu obyvatelstva. 

Každý by si měl uvědomit skutečnost, že 

i v tomto případě platí zákon o zachování 

hmoty a že půda není nevyčerpatelný 

zdroj živin. V podstatě co se z půdy 

odčerpá, to se musí opět doplnit. Pokud 

chceme zvýšit produkci, je nutné zvýšit

i přísun živin.

Ještě absurdnější jsou názory, že mine-

rální hnojiva a látky (nevhodně nazývána 

též chemická či umělá) jsou pro přírodu 

škodlivé. Není prostor se těmto otázkám 

podrobně zabývat, jsou uvedeny v naší 

nové publikaci. Je zapotřebí jen zdůraz-

nit to, že rostliny v procesu fotosyntézy 

transformují sluneční energii do orga-

nických látek a jako rostlinné živiny jim 

slouží minerální látky, které přijímají ve 

formě iontů, např. K+, NO3– a další. Jsou 

tak prvním článkem v koloběhu látek 

v přírodě. Jsou následně zdrojem orga-

nických a minerálních látek pro býložra-

vé organismy. Koloběh látek se uzavírá 

mineralizací organických sloučenin, 

takže uvolněné minerální látky mohou 

sloužit opět jako rostlinné živiny. Hnojivy 

dodáváme do půdy většinou formy živin, 

které rostliny přijímají, nebo které se 

v půdě na tyto formy přemění.

V poslední době se také v tisku objevily 

zprávy o tom, že zemědělci nešetří, že 

výrazně zvýšili spotřebu hnojiv oproti 

minulým letům. Opak je pravdou! Je sice 

poměrně dostatečná spotřeba N hnojiv, 

ale naprosto nedostatečné je hnojení 

draselnými, fosforečnými, hořečnatými 

a vápenatými hnojivy. Čerpají se tak půd-

ní rezervy, které bude nutné v dalších 

letech doplnit. Domnívám se, že dnes již 

není ani možné zbytečně plýtvat, protože 

hnojiva představují významnou položku 

nákladů rostlinné produkce, a proto 

v podstatě zemědělci „šetří“ na úkor 

dalšího období. Také značná propagace 

a preferování až přeceňování listových 

hnojiv není úplně v pořádku. Mimoko-

řenová aplikace musí být doplňkem 

hnojení pro určité podmínky, vývin a vý-

živný stav rostlin, ale základem musí být 

dostatek živin v půdě, tedy hnojení půdy.

Velkou módou posledních let jsou BIO 
či EKO produkty – jak se na to jako 
odborník díváte? Kupujete také 
biopotraviny?
 Na tuto otázku nerad odpovídám, 

protože většinu těchto termínů považuji 

z větší části za klamavou reklamu a jistý 

podvod na zákaznících. Protože mám 

dostatek údajů o těchto produktech, 

jsem přesvědčen, že většinou nemohou 

dosáhnout předpokládaných parametrů 

a výsledků. Vždyť ani není dobře defi no-

ván přínos jejich používání, který se také 

dá obtížně hodnotit. Největší efekt je asi 

v tom směru, že konzumenti mají dojem, 

že dělají něco navíc pro svoje zdraví 

a tento pozitivní stav působí příznivě. Do-

chází tak ke klamání zákazníka. Nejprve 

se uvádělo, že zmíněné produkty mají 

lepší kvalitu, což se málokdy zcela jed-

noznačně prokázalo. Později se uvádělo, 

že nemají zbytky pesticidů a dalších 

škodlivin apod., což je také sporné, 

mohou však na druhé straně obsahovat 

škodliviny některých plísní při omezené 

ochraně rostlin apod. Měli bychom se 

snažit o to, aby všechny produkty měly 

dobrou kvalitu a kategorizace na bio, 

ekologické a na druhé straně neekolo-

gické by neměla existovat. Absurdní je 

i to, že termín bio proniká i do dalších 

sfér – nedávno jsem zahlédl nápis 

Biokadeřnictví a mohu mít obavy, aby 

nakonec nebyl termín biočlověk, což by 

mohl být vhodný termín oproti robotu. 

Všechny tyto směry vycházejí ze strachu 

z nepříznivého působení chemických 

látek na živé organismy, hlavně na 

člověka. Využilo se situace, kdy některé 

prostředky byly neúměrně používány 

a působily negativně. Vyvolala se fobie 

vůči chemii obecně, která však neplatí 

na všechny látky. Musíme si uvědomit, 

že jsme obklopeni chemickými slou-

čeninami, používáme je v domácnosti, 

koupelnách, v lécích, nikomu téměř 

nevadí, jaká množství solí se aplikuje tře-

ba na silnice. Dá se předpokládat, že toto 

období již pominulo a současné znalosti, 

legislativa i moderní analytické metody 

umožní dobrou kontrolu všech produktů. 

Zásadně se o biopotraviny nezajímám, 

nekupuji je a nekonzumuji.

pokračování příště

Radek Košál a Jan Pavlů, Agrofert

Profesor Václav Vaněk přijímá při svých 80. narozeninách gratulace od Jiřího Balíka, rektora České zemědělské univerzity.

Vyvážená výživa rostlin je základním předpokladem kvalitních potravin.

Foto: archiv autorů
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BIOFACH, BIO STYL A BIO V REGIONU: 
AKCE VĚNOVANÉ BIOPOTRAVINÁM 

Ekologické zemědělství a výroba bio-  

potravin včetně národního značení tzv. 

„biozebrou“ funguje v České republice 

již více než 25 let a zájem o biopotraviny 

každým rokem narůstá. Většinové popu-

laci však chybí potřebné informace a bio 

je pro ně stále velká neznámá. Vítaná je 

proto každá aktivita směřující ke zvýšení 

informovanosti spotřebitelů o biopotravi-

nách, jejich výrobě a dostupnosti v ČR.

BIOFACH – co očekávat a proč se 
zúčastnit
BIOFACH je největší veletrh biopotravin, 

který se koná každoročně během února 

v německém Norimberku. Jedná se 

o kontraktační, neprodejní veletrh, který 

slouží výhradně odborným návštěvníkům 

(nikoli konzumentům biopotravin), aby 

se seznámili s trendy a navázali případ-

né obchodní kontakty. 

Veletrh měl svoji premiéru již v roce 

1990, kdy se poprvé uskutečnila výstava 

nazvaná Ökowelt (Ekologický svět). Velký 

zájem jak ze strany vystavovatelů, tak 

návštěvníků předznamenal opakování 

a rozšíření veletrhu. Letos se jeho brány 

otevřely již po osmadvacáté. Od roku 

2007 se souběžně s veletrhem BIOFACH 

pořádá mezinárodní odborný veletrh 

přírodní kosmetiky VIVANESS.

Toto veletržní duo, BIOFACH a VIVA-

NESS, zaznamenalo v roce 2017 nový 

rekord, a to 51 453 odborných návštěv-

níků ze 134 zemí světa. Přes 70 % 

vystavujících fi rem přijíždí do Norim-

berku ze zahraničí. Nejvyšší zastoupení 

vystavovatelů má kromě Německa 

Itálie, Francie, Španělsko, Nizozemsko 

a Rakousko. Přitom kritéria pro přijetí 

fi rmy, resp. výrobku na veletrh, nejsou 

administrativně zrovna jednoduchá. 

Pořadatel veletrhu si zakládá na tom, 

že každý výrobek, který je na veletrhu 

prezentován, splňuje přísná registrační 

kritéria a je v biokvalitě. Vystavovatelé 

musí předložit platné bio certifi káty, 

buď od mezinárodních, nebo národních 

certifi kačních organizací.

Doprovodné programy a zážitkové světy
Na veletrhu si na své přijde opravdu 

každý. Lákavá je samozřejmě možnost 

ochutnat biopotraviny z celého světa, od 

exotického koření přes exkluzivní suro-

viny až po lahodné nápoje. Vedle toho 

jsou však také připraveny i speciální 

programy, tzv. zážitkové světy: zážitkový 

svět VEGAN s vařením naživo, VÍNO 

s otevřenou vinotékou a možností degu-

stací, OLIVOVÝ OLEJ spojený s ochutnáv-

kami a nově HORECA jako místo setkání 

profesionálních kuchařů. Každoročně 

je udělována cena za nejlepší biovíno 

Mundus Vini Biofach a cena za nejlepší 

olivový bioolej Olive Oil Award. 

Odborné kongresy
Nedílnou součástí veletrhů BIOFACH 

a VIVANESS jsou jejich kongresy. 

Zejména kongres veletrhu BIOFACH 

se v posledních několika letech stal 

významným místem setkávání aktérů 

ekologického zemědělství z celého světa 

a funguje jako široká diskuzní platforma 

pro předávání znalostí, výměnu infor-

mací i seznamování se s novými trendy 

v oboru. V roce 2017 navštívilo celkem 

8 125 zainteresovaných odborníků přes 

120 různých akcí pořádaných v rámci 

kongresu. Nejvíce posluchačů, přes 

240, přilákal blok prezentací věnova-

ných přehledu a vývoji globálního trhu 

biopotravin.

Česká expozice pod záštitou Minister-
stva zemědělství ČR
Veletrh BIOFACH inspiruje české výrobce 

biopotravin a obchodníky řadu let. Již 

v roce 1998 zde proběhla první malá 

prezentace Svazu PRO-BIO. Národní 

expozice zastřešená Ministerstvem 

zemědělství ČR, tak jak ji máme nyní, se 

datuje od roku 2008.

Letos se v rámci českého stánku pre-

zentovalo, stejně jako loni, 12 společ-

ností. Konkrétně možnosti prezentovat 

svoje výrobky v biokvalitě využily fi rmy 

Amylon, České ghíčko, Extrudo Bečice, 

FRUJO, HOLLANDIA Karlovy Vary, 

Organické Pole, POLABSKÉ MLÉKÁRNY, 

RACIO, SEMIX PLUSO, SOLEX AGRO, 

Vinné sklepy Kutná Hora a PRO-BIO 

Svaz ekologických zemědělců, který zde 

propagoval biovýrobky oceněné v soutěži 

Česká biopotravina roku. Dalších osm 

fi rem mělo pronajaté vlastní výstavní 

prostory: Čajová květina, COUNTRY 

LIFE, Health Link, Lifefood, PRO-BIO, 

Rawvolution, ZELENÁ ZEMĚ a Man 

Ingredients.

„Účast na BIOFACHu přináší pro 

české výrobce možnost se 

potkat se stávajícími obchodními 

partnery na jednom místě a dále navázat 

nové obchodní vztahy s významnými 

fi rmami v oboru. Stejně významná je 

však také příležitost seznámit se 

s posledními trendy a inovacemi 

v biosektoru,“ hodnotí účast na 

veletrhu Jana Lysáková, ředitelka 

obchodní společnosti PRO-BIO s. r. o. 

Z tohoto důvodu na veletrh míří řada 

obchodníků z České republiky: chtějí 

BIOFACH A BIO STYL JSOU DVĚ AKCE CÍLENÉ NA PROPAGACI BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. OBĚ SE 
KONAJÍ TRADIČNĚ ZAČÁTKEM ROKU, JEDNA V NORIMBERKU A DRUHÁ V PRAZE. NOVĚ SE PROPAGACI PŘEDEVŠÍM LOKÁLNÍ 
BIOPRODUKCE A SPOLUPRÁCE VĚNUJE PROJEKT BIO V REGIONU. 

První seminář věnující se detailněji 

chovu skotu v ekologickém země-

dělství a hovězímu masu proběhne 

19. dubna ve Středočeském kraji, 

konkrétně na Hotelové škole a Vyšší 

odborné škole hotelnictví a turismu 

v Poděbradech. Partnerem akce je 

společnost Steinhauser, s. r. o. 

Druhý seminář proběhne 

10. května ve Zlínském kraji na 

Střední škole zemědělské a pří-

rodovědné v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Jeho tématem je faremní 

zpracování biomléka a mléčné 

výrobky a partnerem se stal Svaz 

faremních zpracovatelů.

Poslední z cyklu seminářů se usku-

teční ve druhé polovině listopadu 
v Jihomoravském kraji na Střední 

vinařské škole ve Valticích a téma-

tem bude ekologické vinohradnictví 

a vinařství. Partnerem semináře se 

stal Ekovín – Svaz integrované 

a ekologické produkce hroznů 

a vína, o. s.

Komentovaná prohlídka nových biopotravin. Foto: NurnbergMesse
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Největší pojišťovací makléř 
v České republice

VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

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

Partner 
Agrární 

komory ČR

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

Pojišťujeme
�    Zemědělská rizika
�    Majetek a stroje
�    Odpovědnost a finanční škody
�    Zaměstnance
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načerpat inspiraci a včas podchytit nové 

biotrendy.

Termín příštího ročníku veletrhu BIO-
FACH připadá na 14. až 17. února 2018. 
Více informací o veletrhu: 

www.biofach.de

BIO STYL – blok přednášek o ekologic-
kém zemědělství a biopotravinách 
Bio styl spolu s dalšími čtyřmi veletrhy 

(Zdraví, Eco world, Osobní rozvoj a Alter-

nativa) tvoří pražský Festival Evolution, 

který proběhl ve dnech 24.–26. 3. 2017. 

Veletrh biopotravin a přírodní kosmetiky 

proběhl letos již po dvanácté a svoje 

biovýrobky zde představila řada výrobců 

z různých koutů České republiky. 

Festival každoročně nabízí bohatý dopro-

vodný program. Jeho součástí byl i letos 

odborný blok přednášek popularizujících 

ekologické zemědělství, který uspořáda-

la  PRO-BIO LIGA ve spolupráci s ČTPEZ. 

Obsahem přednášek byla zejména 

spotřebitelská témata, jako např. faremní 

zpracování a prodej ze dvora, vývoj trhu 

biopotravin v ČR a vybraných zemích EU 

či možnosti zkrácení cesty biopotravin

z farmy přímo ke spotřebiteli (tzv. KáPé-

Zetky). Pro návštěvníky byl přímo 

v přednáškovém sále připraven minikurz 

výroby čerstvého přírodního sýru završe-

ný ochutnávkou. 

Více o programu:

www.ctpez.cz/cz/akce/pozvanka–na–

blok–prednasek–o–ekologickem–zeme-

delstvi–a–biopotravinach–na–bio–stylu-

–v–ramci–festivalu–evolution

BIO V REGIONU – zaostřeno na lokální 
bioprodukci
Projekt BIO v regionu – Propagace 

regionální bioprodukce a spolupráce 

realizuje nevládní organizace Bioinstitut, 

o. p. s. za fi nanční podpory MZe. V rámci 

projektu se uskuteční, stejně jako v loň-

ském roce, cyklus seminářů na vybra-

ných středních školách ve třech krajích 

České republiky. Projekt cílí primárně 

na žáky a jejich učitele, vítáni jsou však 

i zájemci z řad veřejnosti.

„Cílem seminářů je obecná osvěta 

o ekologickém zemědělství a zvýšení in-

formovanosti spotřebitelů o bioprodukci 

v daném regionu. Ačkoliv mají semináře 

podobnou strukturu, každý se navíc 

věnuje detailněji vybrané komoditě s cí-

lem představit specifi ka při její produkci 

a zpracování v ekologickém režimu,“ 

vysvětluje Mgr. Pavlína Samsonová, 

ředitelka Bioinstitutu, o. p. s. Semináře 

budou letos zaměřené na hovězí maso 

z ekochovů, mléčné výrobky z ekofarem 

a ekologické vinohradnictví a biovíno.

Semináře budou mít v letošním roce 

i praktickou část, aby si studenti mohli 

bioprodukty více očichat a vyzkoušet: 

konkrétně se mohou těšit na ukázku 

výroby přírodního sýru, společné vaření 

z hovězího masa a exkurze na ekofarmy 

v okolí škol.

Více informací o projektu a jeho 

aktivitách: 

http://bioinstitut.cz/cz/projekty–spolu-

prace/propagace–regionalni–bioproduk-

ce–a–spoluprace/aktivity–2017

Zpracovala Andrea Hrabalová pro 

Českou technologickou platformu pro 

ekologické zemědělství

TRH BIOPOTRAVIN – VÝVOJ V NĚMECKU A  VE FRANCII
V roce 2015 dosáhl celosvětový trh biopotravin téměř 76 mld. EUR a obrat vzrostl 

více než čtyřnásobně od roku 2000 (z 16,5 mld. EUR). Největší trh je v USA (35,8 

mld. EUR), následuje Německo a Francie.

Graf 1: Deset zemí světa s největším trhem biopotravin (mil. EUR), 2015

Zdroj: FiBL-AMI survey 2017

 

Graf 2: Vývoj trhu biopotravin v Evropě a v EU, 2000–2015

Zdroj: FiBL-AMI Surveys 2006–2017, OrganicDataNetwork Surveys 2013–2015

V Evropě biotrh dosáhl téměř 30 mld. EUR (zhruba 40 % světa) a meziročně vzrostl 

o 13 %. Jde o první dvojciferný nárůst od roku 2008, kdy zasáhla fi nanční krize. 

V roce 2015 vzrost trh s biopotravinami ve všech zemích sledovaných v šetření 

FiBL, u řady z nich byl nárůst dvojciferný: nejvyšší nárůst zaznamenalo Španělsko 

(nárůst o 25 %), Irsko (o 23 %) a Švédsko (o 20 %).

V průměru utratí spotřebitel v Evropě za biopotraviny 36 EUR a za posledních de-

set let se spotřeba na obyvatele zdvojnásobila. Nejvyšší roční spotřebu biopotravin 

na obyvatele má dlouhodobě Švýcarsko (262 EUR), následované Dánskem (191 

EUR) a Švédskem (177 EUR). Nové členské země ve spotřebě biopotravin zaostá-

vají, průměrná spotřeba je okolo 5 EUR. Nejvíce má Slovinsko a Chorvatsko, přes 

20 EUR. V ČR se spotřeba biopotravin na obyvatele a rok pohybuje okolo 8 EUR.

Trh biopotravin v Německu
Podle informační agentury AMI spotřebitelé v Německu nakoupili v roce 2015 

biopotraviny za 8,6 mld. EUR, což představuje cca 30 % celkového biotrhu Evropy, 

a jedná se o druhý největší trh biopotravin na světě (po USA). Průměrná roční spo-

třeba na obyvatele činila 106 EUR a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin 

a nápojů byl 4,8 %. Meziročně biotrh v Německu vzrostl o 11 %. Hlavním místem 

nákupu biopotravin jsou supermarkety (55% podíl), 31 % mají specializované 

prodejny biopotravin a okolo 13 % všechna ostatní odbytová místa. Hlavní kategorií 

potravin nakupovanou v biokvalitě je „mléko a mléčné výrobky“, následuje „ovoce 

a zelenina“. Z pohledu vývoje sílí zájem o biopotraviny ze strany supermarketů, 

naopak růst obratu za bio zpomaluje u specializovaných prodejen, které pociťují 

silnou konkurenci ze strany řetězců. Pro rok 2016 se očekává další významný, až 

10%, nárůst biotrhu na 9,48 mld. EUR, což představuje 5% podíl na celkové spotře-

bě potravin a nápojů.

Trh biopotravin ve Francii
V roce 2015 utratili podle agentury Agence Bio ve Francii spotřebitelé za biopo-

traviny 5,7 mld. EUR, z toho maloobchodní prodej (bez stravování) činil 5,5 mld. 

EUR. Francouzský biotrh je třetí největší na světě a zhruba 70krát větší než trh 

český. Meziroční nárůst v roce 2015 dosáhl téměř 15 %, nejvíce za posledních šest 

let. Průměrná spotřeba na obyvatele činila 83 EUR a podíl biopotravin na celkové 

spotřebě potravin a nápojů byl 2,9 %. Nejčastěji se v biokvalitě nakupují „ostatní 

zpracované potraviny“ (23% podíl), následované kategorií „mléko a mléčné výrob-

ky“ a „ovoce a zelenina“ (shodně 18% podíl). Ačkoliv podíl biopotravin na celkové 

spotřebě potravin ve Francii činí zhruba 3 %, u řady komodit je zastoupení biopro-

duktů mnohem vyšší. Např. téměř každé čtvrté vejce prodané ve Francii pochází 

z ekologického chovu, téměř 11 % mléka na trhu je prodáno v biokvalitě. 

Specialitou Francie je vysoké zastoupení biopotravin v kategorii alkoholických 

nápojů, resp. vína, až 8% podíl. Hlavním odbytovým místem pro biopotraviny jsou 

supermarkety (45% podíl), s 37% podílem následují specializované prodejny 

zdravé výživy a biopotravin a na 14 % vzrostl podíl přímého prodeje. Vývoj ukazuje, 

že po dynamičtějším nárůstu obratu v supermarketech narůstá od roku 2013 

obrat prodejů biopotravin mírně rychleji ve speciálkách a svůj boom zažívá přímý 

prodej, jehož obrat vzrostl meziročně o 20 % a je téměř dvojnásobný v porovnání 

s rokem 2010.

Pozn.: Sepsáno na základě podkladů prezentovaných na BIOFACHu a doplněno 

z přednášky Ing. Jany Peterkové (ÚZEI) v rámci veletrhu Bio styl.
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Kdo nezaseje, 
nesklidí.

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

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

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

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

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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NAPŘÍČ ZEMĚDĚLSTVÍM NA NÁRODNÍ 
VÝSTAVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V BRNĚ

Naučná stezka má osm stanovišť – 

chov dojného skotu, prasat, ovcí 

a koz, národní plemena, chov masného 

skotu, mechanizaci, rostlinnou výrobu 

a potravinářství. Na prvních čtyřech 

stanovištích, které najdete v hale P, 

uvidíte národní plemena zvířat (český 

strakatý skot, českou červinku, přeštické 

černostrakaté prase, bílou a hnědou 

kozu, šumavskou a valašskou ovci). Na 

stanovišti Národního centra pro genetic-

ké zdroje Výzkumného ústavu živočišné 

výroby, v.v.i. si své poznatky a znalosti 

ověříte ve vědomostní osmisměrce.

Stanoviště věnované mechanizaci na-

leznete u expozice společnosti LUKROM 

(na volné ploše mezi pavilony P a F), 

které ukáže reálné zemědělské stroje 

používané v živočišné výrobě. Na každém 

stanovišti budou nachystané otázky 

a v cíli v hale F na stánku Zemědělství 

žije! budou čekat další poznávací soutěže, 

především ve vztahu k rostlinné výrobě 

a potravinářství (7. a 8. stanoviště). 

Na první den výstavy, čtvrtek 11. 5., je při-

praven program pro mateřské, základní 

a střední školy. Již nyní je přihlášeno 550 

dětí, které po skupinách provedou nauč-

nou stezkou studenti SŠ v Tišnově. 

O odborný výklad se zasadí chovatelské 

svazy ve spolupráci se Střední zeměděl-

skou a veterinární školou v Lanškrouně 

a Střední zemědělskou školou 

v Poděbradech. Na prvním stanovišti 

k chovu dojného skotu se žáci na vlastní 

oči přesvědčí, jak vypadá příprava zvířat 

na výstavu. O ukázku se postará Svaz 

chovatelů holštýnského skotu. Naučná 

stezka s informačními panely bude pro 

návštěvníky zpřístupněna po celou 

dobu výstavy. Podrobnější informace k na-

učné stezce dostanete na stanovišti Ná-

rodního centra pro genetické zdroje VÚŽV, 

kde bude připraven malý vědomostní test, 

a v hale F na stánku Zemědělství žije! 

Konec naučné stezky obohatí také expo-

zice Českomoravské společnosti chova-

telů, s níž jsme ve spolupráci připravili 

nejen pro děti naučně-zábavný zeměděl-

ský koutek. Ti nejmenší se mohou těšit 

na semínkoviště a hrací koutek 

s modely zemědělské techniky, zvířaty 

a farmou. Nebude chybět ukázka mode-

lů zemědělské techniky na poli 

a farmě. Starší neodolají naučit se 

podojit krávu, byť umělou. O tom, jak to 

chodí v zemědělství, se dozvíte zhlédnu-

tím naučných fi lmů o pěstování plodin 

a chovu skotu a prasat. Na každého 

dětského návštěvníka čekají dárečky od 

Zemědělského svazu ČR, Výzkumného 

ústavu živočišné výroby, Českomoravské 

společnosti chovatelů, chovatelských 

svazů, ale i mlékárny Pribina TPK či 

společnosti Farmet a dalších partnerů. 

Ing. Soňa Jelínková, Zemědělský svaz

PROJEKT ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR VE SPOLUPRÁCI S VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. 
V PRAZE UHŘÍNĚVSI V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ZVÍŘAT MZE ČR 
PŘIPRAVUJÍ PRO NÁRODNÍ VÝSTAVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 11. AŽ 14. KVĚTNA 2017 
NA VÝSTAVIŠTI BVV V BRNĚ, SPOLEČNOU NAUČNOU STEZKU NAPŘÍČ ZEMĚDĚLSKÝMI OBORY, ZEJMÉNA VE VZTAHU K CHOVU 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. 

Foto: Ing. Soňa Jelínková



23

ZPRAVODAJ

2 > 2017

SVAZY A SPOLEČENSTVA

PŘÍPRAVY NA JÍZDU ZRUČNOSTI

Nový směr soutěže
Projekt Zemědělského svazu ČR pod 

názvem Zemědělství žije! seznamuje 

veřejnost s posláním a nezastupitel-

nou úlohou zemědělství. Kromě laické 

veřejnosti se zaměřuje i na odbornou 

veřejnost a zemědělské školství. Novým 

směrem, kterým se chce v rámci tohoto 

projektu vydat, je propojení odborných 

zemědělských škol a jejich studentů.

Časový harmonogram je, že v dubnu 

a květnu proběhnou regionální kola. 

Nejlepší účastníci potom přijedou na 

republikové mistrovství, kde je termín 

stanoven na 22. června 2017. Součástí 

republikového kola bude i Den otevře-

ných dveří zemědělského podniku 

a výstava zemědělské techniky, na 

který budou pozváni žáci základních 

škol z okolí a veřejnost. V následujících 

ročnících se počítá s tím, že fi nále celé 

soutěže bude putovní, takže další rok 

bude uspořádáno ve spolupráci se 

střední školou a zemědělským podni-

kem v jiném regionu.

Prezentace pro veřejnost
Organizace soutěže je časově, fi nančně 

i organizačně náročná činnost. Ostatně 

na této skutečnosti možná ztroskotalo 

v minulosti organizované republikové 

klání. Rozhodně ale může přispět k po-

znání toho, jak fungují jiné školy, jak mají 

šikovné studenty. Hlavním přínosem je 

prezentace pro veřejnost, která tak zjistí, 

že i zemědělci musí mít znalosti a šikov-

nost, a třeba podobné akce přitáhnou 

zájemce o zemědělský obor na školy. 

V České republice funguje více než 90 

středních škol a učilišť se zemědělskými 

obory. Celá republika byla rozdělena do 

osmi oblastí, kde proběhnou regionální 

kola. Z nich nejlepší soutěžící postoupí 

do fi nále v západních Čechách. Někteří 

z organizátorů nám poskytli krátkou 

informaci o regionálních kolech.

Oblastní kolo
Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Sušice a územní organizace 

Zemědělského svazu ČR v Klatovech 

pořádá letos ve středu 10. května oblast-

ní kolo Jízdy zručnosti traktorem. Této 

soutěže se zúčastní zástupci středních 

zemědělských škol a učilišť z Plzeňské-

ho a Karlovarského kraje. 

Na soutěžící čeká trať s různými úkoly 

(slalom, osmičky, couvání do garáže, 

zastavení na přesnost a další) a vítězem 

bude nejrychlejší a nejpřesnější trak-

torista. Nejlepší tři závodníci si vybojují 

postup do celostátní soutěže, která se 

uskuteční v červnu. 

Žáci budou soutěžit s traktorem New 

Holland T4 a pětitunovým vlekem. Trak-

tor bude zapůjčen od společnosti ARBO 

Klatovy, která je regionálním prodejcem 

zemědělské a komunální techniky.

Regionální kola
Zemědělský svaz ČR ve spolupráci 

s Masarykovou střední školou zeměděl-

skou a Vyšší odbornou školou Opava, 

příspěvkovou organizací, pořádá 25. 

dubna regionální kolo v jízdě zručnosti 

s traktorem s přívěsem pro Morav-

skoslezský a Olomoucký kraj. První tři 

soutěžící tohoto kola postupují do 

celorepublikového kola pořádaného 

22. června v Sušici. Středočeské regio-

nální kolo Jízdy zručnosti s traktorem 

pořádala Střední zemědělská škola 

a Střední odborná škola v Poděbradech 

ve spolupráci se Zemědělským svazem 

ČR. Soutěž se uskutečnila 20. dubna 

v areálu školy. Soutěže se mohou zúčast-

nit studenti zemědělských škol a učilišť, 

kteří jsou držiteli řidičského oprávnění 

skupiny T a nejsou starší 21 let.

Soutěžní trať bude tvořit: průjezd 

slalomem, dvakrát průjezd pravoúhlou 

zatáčkou, přistavení vleku pravou stra-

nou k rampě, průjezd osmičkou, průjezd 

zúženým prostorem, přistavení vleku 

levou stranou k rampě, zacouvání do 

garáže, zastavení na přesnost (zapojení 

do předního závěsu) a přesné zastavení 

v cíli. Trať bude postavena těsně před 

soutěží, aby všichni soutěžící měli stejné 

podmínky. Dva nejlepší studenti postoupí 

do republikového kola v Sušici.

Výstava historické zemědělské 
techniky 
Letošní oblastní kolo Jízdy zručnosti pro 

Kraj Vysočina se bude konat 4. května ve 

Světlé nad Sázavou, která je odloučeným 

pracovištěm České zemědělské aka-

demie v Humpolci (ČZA), střední školy 

Humpolec. Tradiční soutěž se ve Světlé 

na Sázavou koná bez přerušení 

již posedmnácté v řadě.  Současně 

s Jízdou zručnosti se budou konat i další 

doprovodné soutěže určené pro veřej-

nost − couvání traktoru s vlekem 

s vícenásobným zalomením, manipula-

ce s hydraulikou traktoru na přesnost 

a ovládání hydraulického nakladače. 

Kromě podívané na soutěžní dráze bude 

jako vždy pro návštěvníky připravena 

rozsáhlá výstava historické zemědělské 

techniky, která je v areálu dílen vystave-

na ve stálé muzejní expozici. 

Na každého dětského návštěvníka čekají 

dárečky od Zemědělského svazu ČR, 

Výzkumného ústavu živočišné výroby, 

Českomoravské společnosti chovatelů, 

chovatelských svazů, ale i mlékárny 

Pribina TPK, Mlékárny Hlinsko, a. s. či 

společnosti Farmet a dalších partnerů. 

Ing. Vladimír Pýcha, Zemědělský svaz ČR

V MINULOSTI SI ZNAČNOU OBLIBU MEZI STUDENTY I UČITELI ZÍSKALO POMĚŘENÍ ZRUČNOSTI FORMOU JÍZD ZRUČNOSTI. 
V MNOHÝCH REGIONECH SE PODAŘILO UDRŽET TYTO SOUTĚŽE. ZÁMĚREM JE VRÁTIT JÍZDY ZRUČNOSTI NA VÝSLUNÍ 
A ORGANIZOVAT SOUTĚŽ, KDE BY SE SETKALI NEJLEPŠÍ STUDENTI Z CELÉ REPUBLIKY. LETOS V RÁMCI PROJEKTU ZEMĚDĚLSTVÍ 
ŽIJE! ODSTARTUJE NULTÝM ROČNÍKEM OBNOVENÉ SOUTĚŽE.

• 20. 4. 2017 Střední zemědělská škola (SZeŠ) a Střední odborná škola (SOŠ) 

Poděbrady (středočeská oblast – Středočeský kraj a Praha)

• 25. 4. 2017 Gymnázium a Střední odborná škola (SOŠ) Podbořany (severočeská 

oblast – Ústecký a Liberecký kraj)

• 25. 4. 2017 Střední zemědělská škola (SzeŠ) a Vyšší odborná škola (VOŠ) Opava 

(severomoravská oblast – Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

• 26. 4. 2017 Střední odborné učiliště (SOU) Blatná (jihočeská oblast – Jihočeský kraj)

• 27. 4. 2017 Střední odborná škola (SOŠ) a Gymnázium Staré Město (Jihomoravský 

a Zlínský kraj)

• 4. 5. 2017 Česká zemědělská akademie (ČZA) Humpolec (oblast Vysočina – Kraj 

Vysočina)

• 10. 5. 2017 Střední odborná škola (SOŠ) a Střední odborné učiliště Sušice (západo-

česká oblast – Plzeňský a Karlovarský kraj)

• 25. 5. 2017 Střední odborné učiliště (SOU) Lázně Bělohrad (východočeská oblast – 

Královéhradecký a Pardubický kraj)

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

• 22. 6. 2017 Střední odborná škola (SOŠ) a Střední odborné učiliště Sušice (SOU) 

Sušice a Zemědělský svaz ČR

TERMÍNY REGIONÁLNÍCH KOL

Foto: Ing. Soňa Jelínková
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Z ČINNOSTI ČESKÉHO 
BRAMBORÁŘSKÉHO SVAZU
Bramboráři volili vedení svazu
Dne 23. 3. 2017 proběhla volební valná 

hromada Českého bramborářského 

svazu (ČBS). V předsednictvu a kontrolní 

komisi ČBS došlo jen k minimálním 

změnám. Své funkce obhájili místopřed-

sedové svazu Vlastimil Rasocha (sekce 

obchodníků), Jiří Zvolánek (sekce pěsti-

telů), Vladislav Klička (sekce zpracova-

telů) i předseda Miloslav Chlan. Přítomní 

členové svazu kladně přijali zprávu 

o činnosti svazu, která reálně hodnotila 

období od poslední valné hromady

 v roce 2016. Na valné hromadě se 

hodně mluvilo o současné a budoucí 

podpoře bramborářů, kterou v posled-

ních letech poskytuje ministerstvo ze-

mědělství. Poděkováno bylo úředníkům 

ministerstva i ministrovi zemědělství 

Marianu Jurečkovi, protože bez jeho 

fi nálního zásahu by řada opatření pro 

bramboráře nespatřila světlo světa. Na 

valné hromadě bylo potvrzeno přijetí

3 nových členů, což je také důkazem 

dobré práce svazu ve prospěch členů. 

Velmi hodnotné bylo vystoupení náměst-

ka ministra Jiřího Šíra a tradiční vystou-

pení zástupce ÚKZÚZ k problematice 

sadby brambor Lubomíra Šantrůčka. 

Chceme zvýšit domácí produkci 
brambor
Svaz dlouhodobě a systematicky usiluje 

o nárůst produkčních ploch a zvýšení 

domácí produkce brambor. V této věci 

bylo v loňském roce mimořádným 

a náročným počinem vydání Bílé knihy 

o bramborách, která byla vypracována 

ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod, 

Ministerstvem zemědělství ČR a Agrární 

komorou ČR. Kniha přehledně analy-

zuje vývoj v bramborářství v posledních 

deseti letech. Zároveň navrhuje základní 

opatření směřující ke stabilizaci bram-

borářství v prostředí ČR a zvýšení kon-

kurenceschopnosti pěstování brambor 

proti ostatním méně rizikovým a méně 

nákladným plodinám, jako je obilí, kuku-

řice a řepka. Řada opatření uvedených 

v knize byla již realizována. Je však nut-

né i nadále popsané podmínky zlepšovat, 

a hlavně zachovat i po roce 2020. Jinak 

nelze předpokládat postupné naplnění 

indikativních ukazatelů, týkajících se 

pěstování brambor, které jsou uvedené 

ve Strategii Ministerstva zemědělství ČR 

s výhledem do roku 2030. 

Postupné zavádění konkrétních opatření 

v minulých letech se konečně pozitivně 

projevilo v loňském roce. Především 

pokračující podpora investic a vyplácení 

přímých plateb pěstitelům brambor byly 

zřejmě největším důvodem navýšení 

osázených ploch brambor v zemědělském 

sektoru v roce 2016. Navýšení ploch 

mj. napomohla i relativně dobrá úroveň 

farmářských cen brambor ze sklizně roku 

2015. Na základě uvedených i dalších dů-

vodů byl po dlouhé době zaznamenán me-

ziroční nárůst osázených ploch brambor 

všech užitkových směrů. Celková osázená 

plocha brambor v zemědělském sektoru 

v roce 2016 se zvýšila na 23 414 ha, což 

představuje meziroční nárůst o 734 ha, 

resp. o 3,2 %. Osázená plocha 23 414 je 

však menší o 579 ha proti roku 2014 

a také menší o 12 557 ha proti 2004. Pro 

další navýšení osázených ploch brambo-

rami bude velmi důležité, jak se pěstitelé 

zachovají v letošním roce. Pro zajištění 

plné soběstačnosti v bramborách všech 

užitkových směrů by bylo potřeba každý 

rok osázet bramborami plochu min. 

29 000 ha. 

Velmi důležitým opatřením pro navýšení 

produkce konzumních brambor je vy-

plácení přímých plateb. Za rok 2016 byla 

vyplacena přímá platba na tyto bram-

bory ve výši 4891 Kč/ha, která se nám 

jeví jako nedostačující, neboť meziroční 

nárůst ploch pozdních konzumních 

brambor byl v roce 2016 jen „zanedba-

telných“ 86 ha. Ve věci navýšení sazby 

přímých plateb na hektar konzumních 

brambor podporujeme aktivitu Minister-

stva zemědělství a Agrární komory ČR 

v Evropské unii, která má za cíl navýšení 

obálky na podporu citlivých komodit ze 

současných 15 % na 25 %. Pokud se tato 

změna podaří, tak by mohla platit až 

od roku 2021. Stále se domníváme, že 

indikované navýšení ploch konzumních 

Kontrola nárůstu hlíz u velmi raných odrůd. Foto: archiv ČBS
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brambor uvedené ve Strategii Minister-

stva zemědělství by zabezpečila výplata 

přímých plateb na úrovni 10 % pěstitel-

ských nákladů, což by znamenalo platbu 

na úrovni 11 000 Kč/ha. 

Stabilizace domácího trhu 
s bramborami
ČBS je přesvědčen, že se v příštích le-

tech upraví stávající opatření tak, že do-

jde k navýšení produkce brambor u nás 

a že se konečně staneme v bramborách 

soběstační. Už nyní je velmi důležité se 

na tento stav připravit a uvést v život 

nová opatření, která zabezpečí prodej 

navýšené produkce brambor. Cest, jak 

tohoto dosáhnout, je několik. Za velmi 

důležité opatření, vedoucí ke stabilizaci 

domácího trhu s bramborami, považuje-

me již delší dobu připravované založení 

tzv. Marketingového fondu (nově Fond 

podpory citlivých komodit). Jeho hlavním 

úkolem je, stejně jako v okolních zemích, 

přesvědčit spotřebitele, že kvalita do-

mácí produkce je srovnatelná nebo lepší 

než u dovážených brambor a že nákup 

brambor z domácí produkce je vzájemně 

výhodný, tedy nejen pro tuzemské pěsti-

tele, ale i spotřebitele. Pokud tento 

fond bude skutečně vytvořen, jedná se 

z pohledu pěstitelů brambor o historický 

úspěch. Pěstitelé brambor by poprvé 

získali systematický nástroj a fi nanční 

zdroj na podporu spotřeby brambor 

s perspektivou, že se nám stejně jako ve 

většině zemí Evropy podaří nasměrovat 

zájem našich spotřebitelů o domácí 

produkci brambor. Jakousi generálkou 

na činnost tohoto fondu je již zaháje-

ný projekt svazu s názvem: Brambory 

zdravá zelenina. Určitě během roku 

zaregistrujete aktivity svazu v médiích, 

které budou mj. souviset se zahájením 

domácí sklizně raných brambor i bram-

bor na uskladnění.

Dalším neméně důležitým opatřením 

stabilizující domácí trh s bramborami by 

bylo vytvoření silné organizace produ-

centů brambor, která by svou velikostí 

byla schopna pozitivně ovlivňovat trh 

s bramborami na našem území.  Hlav-

ním cílem této organizace musí být 

stabilizace farmářských cen brambor, 

dodržování uzavřených smluv na prodej 

brambor a omezení velmi levných 

dovozů přebytků brambor ze zahra-

ničí, které v některých letech doslova 

devastují domácí producenty brambor. 

Přes veškerou podporu svazu a podporu 

SZIF nyní nelze však očekávat vznik silné 

organizace producentů v rámci aktuálně 

platné legislativy. Do příslušného naří-

zení vlády se svazu nepodařilo prosadit 

formulaci z unijního předpisu, která 

umožňuje vznik organizací producentů, 

které obchod s produkcí svých členů 

jen organizují a plánují. Podle unijního 

předpisu je uzavírání smluv a jejich pl-

nění na jednotlivých členech organizace 

producentů podle schválených obchod-

ních podmínek organizace.  

V neposlední řadě pro budoucí uplatnění 

domácí produkce brambor na našem 

trhu je velmi důležité opatření zahrnující 

realizaci systému Integrované produkce 

konzumních brambor, jeho notifi kaci 

v Evropské komisi a zakotvení v přísluš-

ném nařízení vlády. Klíčové bude získání 

dostatečného fi nančního krytí na úhradu 

fi nanční újmy pěstitelům brambor. Po-

kud se vše podaří naplnit, pak by se prv-

ní pěstitelé brambor mohli přihlásit do 

systému v souhrnné žádosti na rok 2018. 

Přihlášení do systému bude pro žadatele, 

pěstitele brambor, znamenat zavedení do 

praxe nových agrotechnických postupů 

sledujících mj. pozitivní změny v oblasti 

ochrany životního prostředí. Samozřejmě 

se předpokládá i nárůst pěstitelských 

nákladů, které by měly být hrazeny SZIF. 

Systém integrované produkce bude spo-

třebitelům garantovat šetrnější produkci 

ve vztahu k životnímu prostředí, kvalitu, 

bezpečnost a dohledatelnost prodáva-

ných brambor, což by mělo být hlavním 

argumentem pro jejich přednostní prodej 

na domácím trhu.

Nebezpečí administrativního snížení 
ploch brambor
Pro zajištění požadovaného zvýšení osá-

zených ploch brambor je nutné přestat 

omezovat pěstování brambor ze strany 

státních úřadů prostřednictvím nových 

a nových opatření. V tomto směru jsou 

prvním problémem změny v ochranných 

pásmech vodních zdrojů a s tím 

související omezení použití pesticidů 

a hnojiv. Přestože uvedené nemá přímou 

souvislost se zhoršováním kvality zdrojů 

pitné vody, podle úplně posledních infor-

mací zasahuje toto opatření do dalších 

a dalších pozemků. Svaz se snaží ve 

věci ochranných pásem vodních zdrojů 

zachovat pěstování brambor v dotčených 

regionech na základě změny navrženého 

předpisu.

Druhým opatřením s podobnými dů-

sledky na produkci brambor by mohl 

být připravovaný předpis ÚKZÚZ, který 

sice umožňuje zavlažovat brambory 

povrchovou vodou, ve které byla deteko-

vána bakterie Ralstonia jako původce 

karanténní hnědé hniloby brambor, ale 

zároveň předepisuje zvýšenou kontrolu 

odpadních vod v balírnách a zpracovnách 

brambor. Přitom všichni víme, že žádná 

z těchto provozoven nebude chtít tyto 

brambory vědomě balit a zpracovávat. 

Zjištění bakterie v jejich odpadních vo-

dách by bylo pro tyto provozy likvidační. 

Svaz se snaží o odložení nebo radikální 

přepracování předmětného předpisu. 

Hlavním argumentem svazu je, že 

v loňském roce byla ve vodě Labe a Dyje 

bakterie zjištěna a na bramborách ne. 

Proto vydání navrhovaného předpisu 

nemá logické opodstatnění. 

Pokud návrhy svazu ve věci ochranných 

pásem vodních zdrojů a předpisu proti 

šíření hnědé hniloby brambor nebu-

dou akceptovány v přijatelné podobě 

Krajským úřadem Středočeského 

kraje a ÚKZÚZ, potažmo Ministerstvem 

zemědělství, bude to znamenat určité 

administrativní snížení produkce bram-

bor způsobené národními předpisy. Svaz 

je přesvědčen, že toto si zainteresované 

orgány ani naše Ministerstvo zeměděl-

ství nepřeje, a proto svaz stále věří 

v nalezení přijatelného kompromisu pro 

všechny zúčastněné strany.

Ing. Miloslav Chlan, předseda svazu

Ing. Josef Králíček, tajemník svazu

Polní den v Horažďovicích. Foto: archiv ČBS

Zdravý a zapojený porost dá dobrou úrodu. Foto: archiv ČBS
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

MLADÍ FARMÁRI SA CHYTAJÚ ŠANCE

GABRIELA MATEČNÁ: SLOVENSKÁ PÔDA 
SI ZASLÚŽI ÚSTAVNÚ OCHRANU

ASYF je anglická skratka pre Združenie 

mladých farmárov na Slovensku. Zoskupu-

je takmer 100 mladých farmárov – ľudí vo 

veku od 18 do 40 rokov, ktorí majú záujem 

pracovať v poľnohospodárstve. Od roku 

2008 svojim členom poskytuje informácie, 

vzdeláva a zastupuje ich pri rokovaniach 

s exekutívou. Je členom Európskej rady 

mladých farmárov (CEJA) a Vidieckej 

platformy. Aj vďaka práci ASYF dnes Pô-

dohospodárska platobná agentúra (PPA) 

začína posielať rozhodnutia k žiadostiam 

v rámci podopatrenia 6.1 Programu rozvo-

ja vidieka SR na roky 2014–2020.

„Prvýkrát sa na Slovensku realizuje 

takýto podporný systém pre mladých 

farmárov. Vysoký záujem mladých po-

tvrdzuje vyše 2000 podaných žiadostí 

o nenávratný fi nančný príspevok (NFP) 

v rámci podopatrenia 6.1. Na jednej 

strane nás to teší, no, žiaľ, vyskytli sa aj 

obavy, že žiadosti podávali aj „špekulan-

ti“. To sú osoby, ktoré vnímajú iba mož-

nosť získať 50 000 euro, no v skutočnosti 

nemienia poctivo, ani dlhodobo pracovať 

v oblasti poľnohospodárstva. Hrozilo, 

že kvôli takýmto špekulantom PPA celú 

výzvu zruší. PPA chcela sprísniť pod-

mienky a vypísať druhú výzvu, čo by 

však mohlo trvať aj rok, či dva. Tiež 

hrozilo, že v rámci druhej výzvy by sa už 

nemohli o podporu uchádzať tí mladí 

farmári, ktorí si už založili SHR, teda 

začali podnikať,“ hovorí Zsolt Cserge, 

člen predsedníctva ASYF.

Nové podmienky by totiž museli prejsť 

schvaľovacím procesom na Európskej 

komisii, čo by tiež proces zdržalo 

o ďalšie mesiace. Našťastie PPA v

ypočula zástupcov ASYF a spolu sa im 

podarilo konštruktívne a systematicky 

nastaviť taký spôsob, aby sa mohlo ďalej 

pokračovať vo vyhodnocovaní tejto výzvy. 

Aký bude teda ďalší postup?

„Keď žiadateľ obdrží kladné rozhodnutie 

PPA, môže podpísať zmluvu s PPA 

o poskytnutí NFP. A následne môže 

podať žiadosť o platbu. A tu príde tá 

novinka, s pomocou ktorej PPA eliminuje 

neželaných špekulantov. Pred odosla-

ním fi nančných prostriedkov na účet 

žiadateľa, vykoná u neho PPA  fyzicky 

na mieste tzv. „kontrolu potenciálu 

dosiahnutia cieľov vypracovaného 

podnikateľského plánu. Teda zistí, aká je 

forma vlastníctva pôdy, na ktorej žiadateľ 

podniká, zhodnotí reálnosť plánov 

a cieľov projektu a iné. Tento proces môže 

trvať aj 6 mesiacov. Ak si to zrátame, 

prejde možno apríl – máj, kým sa uzavrú 

zmluvy, a ďalší polrok kým prebehnú 

kontroly PPA. Preto chcem upozorniť 

úspešných žiadateľov, aby si zvážili, či 

o platbu požiadajú ešte v tomto roku. Ak 

dôjde k tomu, že po kontrole PPA im prídu 

peniaze na účet v novembri–decembri, 

hrozí, že ich nevyužijú v tomto roku a prí-

jem budú musieť priznať do základu dane. 

Preto by som odporúčal, ale samozrejme 

je to individuálne, aby si žiadosti o platbu 

podali na PPA až začiatkom budúceho 

roka,“ spresňuje Zsolt Cserge.

Mnohí mladí žiadatelia sa spoliehali aj 

na to, že hneď dostanú 50 000 eur, no 

tak to nie je. V podmienkach podopatre-

nia 6.1 je uvedené, že na základe prvej 

žiadosti o platbu môže žiadateľ získať iba 

časť – 35 000 euro. Druhú časť, 

15 000 euro, dostane po splnení zá-

väzkov a cieľov svojho spracovaného 

podnikateľského plánu. Teda najskôr po 

dvoch rokoch, ale najneskôr do piatich 

rokov od podpisu zmluvy. Podľa podmie-

nok výzvy musí byť projekt udržateľný 

najmenej 7 rokov, ako záväzok. No 

niekedy aj človek s najlepšími úmyslami 

a dobrým plánom nemusí byť úspešný. 

Začať samostatne podnikať je vážne 

rozhodnutie, ktoré prináša mnoho rizík.

„ASYF odporúča každému úspešnému 

žiadateľovi dôkladne si prečítať zmluvu, 

ktorú podpisuje s PPA, pretože v zmluve 

sú uvedené všetky detaily súvisiace 

s platbou, ako aj následky, ak nedodrží 

podmienky. Už sme počuli o prípadoch 

ľudí, ktorí by radšej odstúpili od zmluvy, 

aj keď dostanú kladné rozhodnutie PPA. 

Nemusí ísť o spomínaných špekulantov, 

len si skrátka mladí zvážili svoje reálne 

možnosti. V takomto prípade ešte vždy 

môžu stiahnuť svoje žiadosti až kým roz-

hodnutie nenadobudne právoplatnosť. 

Je to tiež jediné východisko, ak chcú 

minimalizovať svoje riziká a straty. A nie-

len to, ak totiž niektorý žiadateľ nesplní 

podmienky a ciele, PPA bude vymáhať 

fi nančné prostriedky a prípadne môže 

spolupracovať aj s políciou,“ upozorňuje 

Zsolt Cserge.

Jedným z kľúčových predpokladov 

podnikania na pôde je samozrejme pôda. 

Dostať sa k potrebným hektárom môže 

byť prvou skúškou šikovnosti pre mla-

dých farmárov. V krajine, kde cena pôdy 

láka rôznych investorov a začína bitka 

o každý kúsok pôdy zeme, môžu záujem-

ci očakávať skôr problémy a pripraviť sa 

na veľmi dlhé „vybavovačky“. 

Lada Debnárová pre poľnoinfo.sk, 

redakčně kráceno

„Chceme, aby sa zamedzilo špekula-

tívnemu nákupu pôdy, ústavná zmena 

je len prvým krokom. Uvidíme, v akej 

podobe ústavná zmena v parlamente 

prejde, následne sa chceme zaoberať 

najmä zákonom o nadobúdaní vlastníc-

tva poľnohospodárskeho pozemku, ako 

aj zákonom o nájme poľnohospodárskej 

pôdy,“ zdôraznila Matečná.

Vláda podľa nej chce zaviesť do 

poľnohospodárskej legislatívy inštitút 

tzv. aktívneho poľnohospodára, ktorý 

bude musieť aspoň tri roky aktívne hos-

podáriť na pôde v SR. Ostatné výhrady 

Európskej komisie k obmedzovaniu 

prevodov pôdy na Slovensku nebude 

podľa nej možno v legislatíve zohľadniť.

„Zahraniční podnikatelia, ktorí chcú 

seriózne hospodáriť na pôde v SR, 

si slovenskú pôdu môžu napríklad aj 

prenajať, pričom podmienky prenájmov 

sú štandardné,“ upozornila. 

Opozičné hnutie OĽaNO–NOVA podľa 

Fecka vždy od svojho vstupu na politickú 

scénu zaujímala téma ochrany pôdy. 

Hnutie chce podporovať predovšetkým 

slovenských poľnohospodárov, pretože 

priemerná plocha poľnohospodárskej 

pôdy na obyvateľa na Slovensku dlhé 

roky klesá. Opozičnému poslancovi pri 

ochrane pôdy na Slovensku chýbajú však 

vykonávacie vyhlášky.

„V regiónoch si úrady totiž často svojvoľ-

ne vykladajú príslušné zákony. Dochádza 

aj k ľudským zlyhaniam,“ povedal.

Dvojaká kvalita potravín v EÚ je podľa 

Matečnej neprípustná. Kritiku v Bruseli 

na uvedenú tému prijali členské štáty 

rôzne, niektoré sa nad takýmito praktika-

mi čudovali, lebo sa u nich nevyskytujú.

„Napríklad Fínsko však takéto praktiky na 

spoločnom trhu EÚ odsúdilo,“ podčiarkla. 

Podľa Feckovho názoru MPRV počas mi-

nuloročného predsedníctva SR v Rade EÚ 

málo akcentovalo problematiku dvojakej 

kvality potravín na spoločnom trhu.

TASR

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO POTREBUJE MLADÝCH ĽUDÍ. PRIEMERNÝ VEK ZAMESTNANCOV V NAŠOM REZORTE JE 
DNES TAKMER 50 ROKOV. NA JEDNEJ STRANE JE TO ODVETVIE, KTORÉ PROBLÉMY SUŽUJÚ ZĽAVA–SPRAVA, NO NA STRANE 
DRUHEJ TIEŽ PRÍLEŽITOSŤ REALIZOVAŤ SVOJE SNY O KRÁSNEJ KRAJINE A KVALITNÝCH DOMÁCICH POTRAVINÁCH. A V TOMTO 
SMERE SÚ MLADÍ NEPOUČITEĽNÍ. NAŠŤASTIE.

SLOVENSKÁ PÔDA SI ZASLÚŽI ÚSTAVNÚ OCHRANU. UVIEDLA TO V RELÁCII RTVS SOBOTNÉ DIALÓGY ŠÉFKA MINISTERSTVA 
PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA (MPRV) SR GABRIELA MATEČNÁ (NOMINANTKA SNS) V DISKUSII S OPOZIČNÝM 
POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR MARTINOM FECKOM (OĽANO–NOVA), ČLENOM PARLAMENTNÉHO VÝBORU PRE 
PÔDOHOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
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DĚLÁM PRÁCI, KTERÁ MĚ BAVÍ
NATAŠA ROUSKOVÁ SE K PIVOVARSTVÍ DOSTALA VÍCEMÉNĚ NÁHODOU. NEBYLO TO TAK, ŽE BY POKRAČOVALA V RODINNÝCH 
ŠLÉPĚJÍCH, PROTOŽE V RODINĚ SE ŽÁDNÝ PIVOVARNÍK ANI VELKÝ PIVAŘ NEVYSKYTOVAL. PŘESTO ŘÍKÁ, ŽE V KRUHU 
NEJBLIŽŠÍCH SE O ČESKÉM PIVU A PIVOVARNICKÉM ŘEMESLE VŽDY MLUVILO S ÚCTOU. STEJNĚ TAK JAKO O NĚM HOVOŘÍ 
SAMOTNÁ NATAŠA ROUSKOVÁ. „NEVÍM, V KOLIKA JINÝCH OBORECH JSME SVĚT PŘEDSTIHLI TAK JAKO V PIVOVARNICTVÍ,“ ŘÍKÁ. 

Když po gymnáziu nastupovala v Praze 

na Vysokou školu chemicko-technolo-

gickou, měla o své budoucnosti úplně 

jiné představy. Původně se totiž chtěla 

věnovat kosmetice a výrobě parfé-

mů. Povinná praxe na katedře kvasné 

chemie a bioinženýrství ale vše změnila. 

„Seznámila jsem se s úžasnými lidmi 

v čele s vedoucí katedry profesorkou 

Gabrielovou Basařovou, která je v oboru 

pivovarství mezinárodně uznávanou 

kapacitou, a svět piva mě nadchl. Svojí 

tradicí, profesionalitou a vědeckými 

poznatky. V té chvíli jsem pochopila, že 

o mé budoucnosti je rozhodnuto,“ říká 

o svých pivovarnických začátcích Nataša 

Rousková.

Jelikož jí to po dokončení vysoké 

školy táhlo zpět na Moravu, do rodného 

Přerova, nastoupila do pivovaru Zubr, 

tehdejších Severomoravských pivovarů 

k.p. v Přerově. Zde působí již 30 let 

a podle svých slov nezalitovala své volby 

kariéry za tu dobu ani jednou. K postu 

sládka, který zastává již téměř dvě dese-

tiletí, ale vedla cesta dlouhá. „Je to jako 

v každém jiném oboru – když vyjdete ze 

školy, máte spíše teoretické znalosti, 

a rozhodně to neznamená, že můžete 

rovnou skočit na ty nejvyšší příčky, 

k tomu jsou potřeba léta praxe,“ dodává. 

Začínala jako elév v technicko-hospo-

dářském oddělení, poté jako mikrobiolog 

v laboratoři, technolog a nakonec se 

přes pozici podsládka propracovala až 

ke sládkování. 

Říká, že při vymýšlení nových receptur, 

které k práci sládka patří, nepotřebuje 

experimentovat za každou cenu 

a vyrábět extravagantní novinky a speci-

ály, které se rychle „přepijí“. Drží se pro-

to klasické tradiční výroby piva, aby pivo 

bylo především pitelné, nabádalo k dal-

šímu napití a zákazníci si na něm mohli 

pochutnat. „V tradičním českém pivu je 

stále co hledat a objevovat. Inspirace je 

dost a dost. Naše pivo je výjimečné svojí 

pitelností, plností a příjemnou hořkostí,“ 

popisuje Nataša Rousková. 

Výroba piva je podle přerovské sládkové 

tak trochu alchymie a dobrý sládek by 

měl mít především hodně odborných 

znalostí na vysoké úrovni, být technicky 

zaměřený člověk s dobrými degustač-

ními schopnostmi, nesmí se dívat na 

hodinky a musí milovat pivo. A to nejen 

v pracovní době. Do ochutnávání, jak 

se kolegům povedlo jejich pivo, se totiž 

pouští i během dovolené. „Je to hlavně 

ze zvědavosti,“ říká a dodává, že prefe-

ruje především svoje pivo, což ale prý 

bude stejné u všech sládků. 

O pivu si povídá ráda nejen s kolegy 

odborníky, ale i se štamgasty přímo 

v pivnicích a hospodách. Vztah k pivu je 

totiž podle Nataši u nás velmi specifi cký, 

a to především v tom, jak mají lidé pivo 

rádi, jak je baví u něj sedět a klábosit, 

jak mají na pivo vyhraněný názor. Na 

pivo jsme jako národ velmi přísní a lidé 

poznají dobré pivo, zároveň mají o něm 

i velké znalosti. „A to je dobře. Věřím, že 

tradiční české pivo u nás bude i nadále 

hrát mezi spotřebiteli prim,“ dodává.

Petr Havel

Foto: archiv pivovaru Zubr

RECEPT NATAŠI ROUSKOVÉ: 

KRÁLÍK NA PIVU 
Osoleného a opepřeného 

naporcovaného králíka opečeme 

na oleji, přidáme jednu středně 

velkou cibuli nakrájenou na kostičky, 

necháme zesklovatět a zalijeme 

0,3 l piva ZUBR Gold. Necháme 

dusit asi 3/4hod., potom přidáme 

jednu celou smetanu a dvě 

polévkové lžíce dijonské hořčice 

a dusíme, až maso dokonale 

změkne.
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PIVOVAR ZUBR – PŘÍKLAD 
ZDRAVÉHO PATRIOTISMU
JISTĚ I ZÁSLUHOU NATAŠI ROUSKOVÉ (ALE SAMOZŘEJMĚ I CELÉHO VEDENÍ V ČELE S TOMÁŠEM PLUHÁČKEM) LZE POVAŽOVAT 
PŘEROVSKÝ PIVOVAR ZUBR ZA PŘÍKLAD PODNIKU, KTERÝ CTÍ TRADICE A KTERÝ SE TAKÉ SNAŽÍ VLASTNÍMI AKTIVITAMI 
PŘISPĚT K ROZVOJI VENKOVA. COŽ JE SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ MNOZÍ ČASTO POUŽÍVAJÍ, ALE NIC MOC KONKRÉTNÍHO PRO 
NAPLNĚNÍ TOHOTO POJMU NEČINÍ.

Zubr ale ano. Zřejmě jako první 

z větších pivovarů začal v loňském roce 

pomáhat s udržením menších vesnic-

kých restaurací, z nichž řada v obavách 

z dopadů elektronické evidence tržeb 

zvažovala ukončení své činnosti. Pivovar 

ale vnímá tyto podniky jako tradiční spo-

lečenská a kulturní centra, bez nichž by 

byl život v takových lokalitách ochuzen, 

a proto odstartoval projekt „nájemních 

hospod“, kdy si pivovar pronajímá od 

majitelů nemovitostí prostory restaurací 

a ty pak poskytuje prověřeným podnika-

telům. Ty zaměstnanci pivovaru školí 

a poskytují jim řadu praktických infor-

mací týkající se péče o pivo, hygieny pro-

vozu a obecně veškeré odborné zázemí. 

Nabídku pivovaru využilo zatím více než 

40 hospod a to také proto, že nájemní 

hospody jsou pro majitele nemovitostí 

výhodné, neboť pivovar je mimo jiné

také garantem řádného placení nájmu 

a kvalitních služeb, i proto, že si nemůže 

dovolit hazardovat se svým dobrým 

jménem. 

Odbornou pečeť na své dobré jméno zís-

kal přitom Zubr v soutěži o Zlatý pohár 

Pivex 2017, v níž byl zvolen pivovarem 

čtvrtstoletí. Také proto, že v uvedeném 

ročníku soutěže získal pivovar řadu 

ocenění: vítězem kategorie ležáků se 

stala jedenáctka Zubr Grand, v kategorii 

piv výčepních získal zlato Zubr Classic 

a Zubr Gold se ve stejné kategorii 

umístil na třetím místě. Nejen o sbírání 

cen je ale existence pivovaru, který se 

opakovaně pyšní výrobou piva tradičními 

technologiemi a ortodoxním využíváním 

ryze tuzemských surovin, samozřejmě 

včetně aromatického tuzemského chme-

le – žateckého poloraného červeňáku. 

Volbou surovin tak také Zubr podporuje 

české a moravské zemědělce, aktivity 

pivovaru jsou ale širší. Loni například 

vznikl Fanklub pivovaru Zubr, jehož 

cílem je, podobně jako je tomu v projektu 

nájemních hospod, podpořit spolkový 

a společenský život v regionu, který se 

v posledních letech podle zkušeností 

vedení pivovaru „poněkud vytratil“. Kon-

krétním projevem, nejen na Přerovsku, 

je postupný a trvající pokles konzumace 

piva mimo domov, přestože pití piva v re-

stauracích bylo vždy v našich vesnicích ne-

dílnou součástí místních rituálů. Obdobný 

cíl má také soutěž Pivní stezka za Zubrem, 

podporující konzumaci piva v různých 

restauračních zařízení v regionu. Letos 

v dubnu oslavil přerovský pivovar výročí 

145 let od položení základního kamene 

a při té příležitosti uvařil pivo nazvané 

Zubr narozeninový speciál, což je 14,5% 

tmavé pivo – dosud nejsilnější speciál, 

který bylo možné z produkce pivovaru 

ochutnat. I to lze považovat za hledání 

a podporu již několikrát zmiňovaného spo-

lečenského dění a tedy podporu rozvoje 

venkova, jak bylo řečeno na začátku. 

Pivovar ZUBR a.s., působící především 

na Moravě, je společně s pivovary Holba 

a Litovel součástí holdingu PMS. Pivovar 

je držitelem ocenění Klasa a Regionální 

potravina a známky CHZO „České pivo“. 

Nejprodávanějším pivem z produkce je 

11° ležák Zubr Grand, který je mimo jiné 

vítězem degustační soutěže České pivo 

2016 v kategorii jedenáctistupňových piv. 

Petr Havel

Foto: archiv pivovaru Zubr

Foto: archiv pivovaru Zubr
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NOVÉ TRENDY V PEKÁRENSTVÍ
KDYŽ SE PŘED NĚKOLIKA LETY ROZHOŘEL MEZI PEKAŘI V ČR SPOR O OZNAČOVÁNÍ PEKÁRENSKÝCH PRODUKTŮ, KTERÝ 
SE NÁSLEDNĚ PROMÍTL DO POVINNOSTI OZNAČOVAT TYTO VÝROBKY BUĎ JAKO „ČERSTVÉ“, NEBO JAKO VYROBENÉ „ZE 
ZAMRAZENÉHO POLOTOVARU“, ŠLO DO JISTÉ MÍRY O PŘEDZVĚST NASTÁVAJÍCÍCH TRENDŮ V TÉTO „PARÁDNÍ DISCIPLÍNĚ“ 
NAŠEHO POTRAVINÁŘSTVÍ.

A trendy se skutečně mění, a to rychleji, 

než by se na první pohled zdálo. Ve hře 

jsou přitom jak nové technologie výroby, 

tak využití nových (byť vlastně z určitého 

pohledu tradičních) technologií mletí 

obilí, tak také – a to je důležité pro ze-

mědělce – spektrum zemědělských su-

rovin pro výrobu pekárenské produkce.

Ze zemědělského pohledu jsou přitom 

nejspíš méně významné technologie 

výroby pečiva, i když ani to nemusí být 

pravda, pokud se propojí prvovýroba 

a zpracování. K tomu jsou však zapotřebí 

nemalé investice – mluvíme-li 

o výrobcích označovaných zmiňovanou 

formulací „ze zamrazeného polotovaru“. 

Někdejší spor byl přitom právě v tom, že 

na zamrazování neměli někteří pekaři 

potřebná zařízení, a proto prosazovali 

a prosadili označování nezamrazovaných 

výrobků jako „čerstvé“, u nichž nebyl 

přerušen proces výroby. Čas ale oponou 

trhnul a praxe ukázala, že spotřebitelé 

bez ohledu na zákon stále více preferují 

právě dopékané pekárenské výrobky, 

což je zcela logické – doslova jen několik 

minut před vlastním nákupem dopečený 

výrobek v prodejně voní, je často ještě 

teplý a křupavý, a má tedy pro spotřebi-

tele mnohem lepší senzorické vlastnosti, 

než klasické „gumáky“, označované 

podle příslušné vyhlášky jako „čers-

tvé“. Zájem spotřebitele roste i přesto, 

že je pečivo vyrobené ze zamrazeného 

polotovaru obvykle dražší, prostě proto, 

že i náklady na jeho výrobu, především 

ty energetické, jsou vyšší. Výsledkem je 

ale srovnatelný produkt poskytující lepší 

gurmánský zážitek a pro obchodníka 

možnost, jak operativně reagovat na 

okamžitou neočekávanou poptávku po 

zboží, které by jinak mohl svým zákazní-

kům nabídnout až poté, co je příslušná 

dodavatelská pekárna vyrobí 

a do prodejny doveze. 

Základním produktem hluboko zamra-

zených a na prodejnách dopékaných 

pekárenských výrobků byly na počátku 

kamerky. Sortiment zamražených vý-

robků následně postupně rostl, zejména 

v kategorii chleba. V současné době se 

přitom dodávky zamrazených výrobků 

do maloobchodu rozšiřují o početnou 

skupinu sladkého pečiva a například 

společnost United Bakeries má již v sou-

časné době v nabídce 28 různých druhů 

produktů, jako jsou koláče, šátečky, 

záviny, vánočky nebo třeba muffi ny a do-

konce koblihy. Trvanlivost těchto výrobků 

je podle druhu produktu až 165 dní 

(u kaiserek až 270 dnů), podstatné při-

tom je, že výrazného zvýšení doby trvan-

livosti se nedociluje prostřednictvím 

přídatných látek a různých konzervantů, 

ale šokovým zmrazením při teplotě 

k –35 °C. Výrobky je pak nutné skladovat 

do doby dopečení v mrazicích boxech 

při teplotě –18 °C. Právě dodržování 

těchto podmínek znamená v praxi vyšší 

náklady na energie, stejně jako delší 

doba kynutí výrobků určených k zamra-

zení. Vzhledem k tomu, že zamrazený 

produkt není fakticky dopečen, obsahuje 

vyšší podíl vody, a po zhruba osmiminu-

tovém až patnáctiminutovém dopečení 

zůstává vláčný.

Novou technologii při mletí obilí pak 

představuje chléb vyráběný tradičním 

postupem za použití třístupňového vede-

ní žitného kvasu z jemně namleté, sku-

tečně celozrnné mouky. K tomu přistou-

pilo v závěru loňského roku například 

pekařství Jan Mašek na Liberecku, kde 

se mohou spotřebitelé s jeho produkty 

setkat, a nazývá jej „superchlebem“. To 

je asi trochu přehnané, skutečností ale 

je, že díky u nás zatím ještě revoluční 

Foto:  Nina Havlová

Foto:  Nina Havlová
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německé technologii výroby celozrnné 

mouky má tento chléb opravdu pozoru-

hodné vlastnosti a složení. V prvé řadě je 

to vysoký obsah celkové vlákniny, který 

je oproti běžným chlebům dvojnásobný 

a oproti toustovým chlebům trojnásobný. 

Ještě zásadnější rozdíly jsou pak 

v obsahu nerozpustné vlákniny, který je 

u takových chlebů oproti těm běžným 

pětinásobný a oproti toustovým chlebům 

dokonce desetinásobný. A obsah pro 

organismus příznivých betaglukanů 

je v porovnání s většinou chlebů na 

našem trhu desetinásobný a ve srovnání 

s toustovými chleby dvacetinásobný. To 

jsou samozřejmě velmi sugestivní mar-

ketingová sdělení a spotřebitelé na tyto 

informace slyší a výrobky kupují, 

i když jsou ve srovnání s běžnou produk-

cí dražší. Pro spotřebitele jsou kromě 

toho u „superchleba“ důležité také sen-

zorické vlastnosti výsledného produktu. 

Na našem trhu dostupné celozrnné 

pečivo i chléb při konzumaci způsobuje 

potíže „drhnutím o zuby“, což způsobují 

nedostatečně jemně namleté otruby 

(obaly zrn). To ale v případě zmiňované 

německé technologie mletí nehrozí, 

protože mouka je velmi jemně namletá 

včetně otrub, v zásadě na úroveň 

hladké mouky. Což mimo jiné znamená, 

že ji lze použít i k výrobě pečiva. 

Senzoricky nejcennější je ale mírně 

nakyslá chuť (díky třístupňovému 

vedení žitného kvasu), což je klasická 

základní chlebová chuť, kterou ovšem 

již současné chleby často nemají, nebo 

se mírné nakyslosti dosahuje použitím 

přídatných látek. 

Pro zemědělce je ale samozřejmě na 

měnících se trendech rozhodující vývoj 

poptávky po surovinách k pekárenské 

výrobě. I když je klasická pšeničná mou-

ka jako základní komodita k pekárenské 

produkci stále dominantní a jistě i v bu-

doucnosti dominantní bude, rozšiřuje se 

stále více nabídka pekárenské produkce 

s vyšším podílem žitné mouky nebo 

produkce z pohanky. To vše je odrazem 

snah o zdravější stravování a zdravější 

životní styl, a i když jsou zastánci zdraví 

ve všech podobách často nositeli poně-

kud extrémních názorů a pohledů, část 

spotřebitelů se jim už podařilo ovlivnit. 

I díky tomu testují i tuzemský trh stále 

úspěšněji také ovesné či ječné chleby 

a další pekárenské produkty z těchto 

surovin, část ekologicky a vegetariánsky 

zaměřených spotřebitelů kupuje častěji 

(i když nejde o významné množství) vý-

robky z archaických pšenic jednozrnky 

a dvouzrnky. Podstatné přitom je, že 

ceny za tyto pekárenské komodity jsou 

i pro zemědělce vyšší, nicméně 

ekonomiku produkce si musí každý 

spočítat sám. 

A také hledat alternativní odbytiště. 

Zmiňované trendy se totiž téměř 

nepromítají do poptávky velkých prů-

myslových pekáren – tam je to skoro 

naopak. Například dvojka na tuzemském 

trhu, již zmiňovaná společnost United 

Bakeries, registruje v posledních třech 

letech spíše pokles ve spotřebě žitných 

mouk a až 23% nárůst ve spotřebě hlad-

ké pšeničné mouky zvyšující se 

poptávkou po jemném pečivu. Společ-

nost sice registruje rostoucí spotřebu 

celozrnných mouk, pohanka, špalda 

a spol. jsou však stále zejména doplňko-

vými segmenty. To v praxi znamená, že 

alternativní suroviny jsou žádané spíše 

menšími pekařskými výrobci, kteří se 

chtějí od velkých průmyslových odlišit 

svou nabídkou. To klade větší nároky 

na vyhledávání „správných“ odběratelů 

obilí či speciálních mlýnů, i když jde 

pořád ještě o určitou sázku do odbytové 

loterie. Jako příklad z minulosti může 

sloužit třeba amarant, jemuž se (také 

díky prospěšnosti pro zdraví) připisovala 

určitě větší perspektiva, než k jaké reál-

ně opravdu došlo. Důvodem byla jistě 

i cena, ale také i skutečnost, že amarant 

není původní ani v naší zemi, ani 

v Evropě. To je rozdíl oproti žitu, 

pohance a klasickým obilovinám, což 

vytváří předpoklady, že současný 

opatrný „návrat ke kořenům“ může 

být skutečně trvalý.

Petr Havel

Foto:  Nina Havlová
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KVALITA PRODÁVANÉHO MEDU JE STÁLE 
NEVYHOVUJÍCÍ – POLOVINA JE FALŠOVANÁ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE (SZPI) USKUTEČNILA MIMOŘÁDNOU KONTROLU MEDŮ VYROBENÝCH 
A BALENÝCH V ČR. AKCI POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAMĚŘILA NA KONTROLU JAKOSTI DLE VYHLÁŠKY 76/2003 SB., OVĚŘENÍ 
BOTANICKÉHO A GEOGRAFICKÉHO PŮVODU MEDU A OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI REZIDUÍ NEPOVOLENÝCH FARMAKOLOGICKY 
ÚČINNÝCH LÁTEK, ZEJMÉNA ANTIBIOTIK. ODBĚR KONTROLNÍCH VZORKŮ INSPEKTOŘI ZAJISTILI PŘEDEVŠÍM V MENŠÍCH 
PRODEJNÁCH MALOOBCHODU A NA STÁNCÍCH MIMO OFICIÁLNÍ TRŽIŠTĚ.

Inspektoři pro analýzu v laboratoři odebra-

li celkem 25 vzorků medu. Rozbor potvrdil 

porušení právních předpisů u 12 šarží 

medů, tedy u 48 % z odebraných vzorků.

Mezi nejčastěji zjištěná pochybení 
patřilo:
• klamavé označení botanického původu 

medu

• nevyhovující aktivita enzymu diastáza

• nadlimitní přítomnost hydroxymethyl-

furfuralu (jakostní prohřešek způsobe-

ný nevhodným zpracováním)

• karamel E150d (přidání barviva, 

kterým se přibarvují světlé medy nebo 

téměř bezbarvé cukerné roztoky)

• klamavé označení geografi ckého 

původu medu

• přítomnost cizích cukrů

Přehled všech nevyhovujících vzorků 

medů z kontrolní akce je k dispozici v ta-

bulce níže. Nevyhovující šarže inspektoři 

zakázali uvádět do oběhu a s kontro-

lovanými osobami zahájili nebo zahájí 

správní řízení o uložení pokuty.

SZPI se věnuje kontrole medu i mimo 

běžné distribuční kanály. V rámci šetření 

případu, vymykajícímu se standardním 

postupům, potravinářská inspekce 

odebrala i vzorek medu nabízeného 

prostřednictvím inzertního webu 

Bazoš.cz. Prodejce na internetu nabízel 

med označený jako Dědečkův med – 

med květový lesní od výrobce Včelpo, 

spol. s r.o., tedy výrobek, jehož některé 

šarže prodejci stáhli z tržní sítě 

v návaznosti na zjištění výskytu antibiotik 

u medů výrobce Včelpo, viz např. tisková 

zpráva z 26. listopadu 2016. Na sjednané 

anonymní schůzce na parkovišti inspek-

toři odebrali dva vzorky. 

Následný laboratorní rozbor u šarží 

s označením data minimální trvanlivosti 

27. 8. 2018 a 4. 9. 2018 prokázal pří-

tomnost antibiotik, přičemž přítomnost 

farmakologicky účinných látek

v medu zákon nepovoluje. SZPI 

zakázala předmětné šarže uvádět 

do oběhu a zahájí správní řízení 

o uložení pokuty.

Výsledek kontrolní akce ukázal na přetr-

vávající problémy s jakostí medu 

v tuzemské tržní síti, a proto SZPI 

bude kontrole tohoto segmentu nadále 

věnovat zvýšenou pozornost. Informace 

o nevyhovujících vzorcích byly předány 

Státní veterinární správě.

Mgr. Pavel Kopřiva

tiskový mluvčí Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce 

Přehled nevyhovujících medů v rámci kontrolní akce:

Název potraviny Kontrolovaná osoba Výrobce Velikost 
balení (g)

Datum minimální 
trvanlivosti Důvod

Zlatohorský med, med 

květový LIPOVÝ

Náš grunt s.r.o., Dolní náměstí 189/12, 

77900 Olomouc

na obalu uvedeno: Bedřich Půža, 

Wolkerova 663, 793 76 Zlaté Hory
650 12/2017 neodpovídal uvedený botanický původ medu

MED květový
Petr Bzduch, nám. Svobody 75, 69123 

Pohořelice

Lukáš Tomanec, Troskotovice 

128, 671 78 Jiřice u Miroslavi
950 do konce 2018 v medu zjištěna přítomnost cizích cukrů

český MED druh Lípa
Roman Kroupa, Rudé armády 21, 

69185 Dolní Dunajovice

Koliba Miroslav, Včelí farma,

Mikulčice 152, 696 19

970 g  

+– 3 %
31. 12. 2017

vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), 

neodpovídal uvedený botanický původ

Rokytnický med lesní 

květový

4 LUCK s.r.o., Komenského 73, 

54901 Nové Město nad Metují

prodejce: Včelí farma Rokytník, 

Simona Adamcová, Rokytník 81, 

Hronov 549 31

500 31. 12. 2018 barvivo amoniak – sulfi tový karamel (E150d)

Lesní med Alena Bošková, 7, 38701 Litochovice
adresa včelaře: Josef Kosejk, Mjr. 

Boháče 7, Mladá Vožice, 391 43
1000

3 roky, datum 

sklizně: 2016
nadlimitní množství sacharózy

VČELÍ MED LESNÍ 

smíšený 400 g 

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, 

Ústecká 324, 40339 Chlumec

P. Bartoš, 

Bělá pod Bezdězem 366
400 04/2018

nízká aktivita enzymu diastáza, vysoký obsah 

hydroxymethylfurfuralu (HMF), barvivo amoniak – 

sulfi tový karamel(E150d)

Med medovicový 
Radka Čerychová, T. G. Masaryka 401, 

50752 Ostroměř

Ondřej Hátle, Bašnice 31, 

508 01 Hořice
950 25. 08. 2018 vodivost

ČESKÝ MED lesní květový 
VINECO – Vinné sklepy Chomutov s.r.o., 

Bohosudovská 1882, 41501 Teplice

Ing. Pavel Tůma, reg.č.:183932, 

bydliště: Málkov 53, Chomutov
950 2017 vodivost

ELMEK VČELÍ MED, 

Lesní smíšený

COOP Praha – západ, družstvo, 

Na náměstí 89, 25206 Davle

ELMEK P. Bartoš, 

Bělá pod Bezdězem 366
600 06/2017

nízká aktivita enzymu diastáza, vysoký obsah 

hydroxymethylfurfuralu (HMF), barvivo amoniak 

– sulfi tový karamel (E150d)

MED Divoká višeň
Salumi s.r.o., Vrážská 121, 

25228 Černošice

POŠUMAVSKÉ VČELIČKY spol. 

s.r.o., Nedaničky 24, 

340 12 Švihov

700 15. 6. 2018
nízká aktivita enzymu diastáza, neodpovídal uvedený 

botanický a geografi cký původ medu

MED Květový akátový 

Petr Křivonoska, Strnady, pevná 

provozovna nacházející se na odpočívadle 

silnice č. 102 v blízkosti obce Strnady

HONEYPACK s.r.o., 

Dopravní 500/9, 104 00 Praha 

ČR, CZ 13439 EU

900 01.10. 2018

součet obsahů fruktosy a glukosy, nízká aktivita en-

zymu diastáza, vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu 

(HMF), neodpovídal uvedený botanický původ medu, 

zjištěna přítomnost cizích cukrů, dextriny

MED Květový pohankový 
Zdeněk Veltruský, prodejní stánek, 

277 42 Obřístí, ul. Pražská

VČELAPRO s.r.o., 

Nejdecká 101, 691 44 Lednice
900 27. 9. 2018

nízká aktivita enzymu diastáza, neodpovídal uvedený 

botanický a geografi cký původ
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PAMLSKY DĚTÍ V DOBÁCH 
REÁLNÉHO SOCIALISMU
PAMLSKOVÁ VYHLÁŠKA ZAKAZUJE OD LETOŠNÍHO LEDNA PRODÁVAT VE ŠKOLÁCH POTRAVINY S PŘIDANÝM CUKREM, 
COŽ JSOU PŘEDEVŠÍM CUKROVINKY A ČOKOLÁDA. TĚŽKO PŘEDVÍDAT, CO TOTO TAŽENÍ PŘINESE. DĚTI, JAK ZNÁMO, MILUJÍ 
SLADKÉ A TAK TOMU BYLO VŽDY. SLADKOSTI MLSALI RODIČE I PRARODIČE DNEŠNÍCH ČESKÝCH DĚTÍ, JAK DOKLÁDAJÍ 
STATISTIKY I DOBOVÁ ODBORNÁ LITERATURA ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY. 
OSVĚŽME SI TEDY PAMĚŤ...
Dokážete si ještě vybavit, jakou 

chuť mělo žužu, tiky nebo lipo? 

Nezasvěceným to sice může znít 

jako názvy specialit čínské kuchyně, 

ale dříve narození si jistě vybaví kdysi 

oblíbené cukrovinky československých 

dětí z dob bývalé ČSSR. Ve spíži už je 

nikdo nemá, abychom mohli zjistit 

jejich chuť a složení. Zachovala se však 

dobová odborná literatura a z ní lze 

vyčíst, jak se jmenovaly a z čeho se 

vyráběly pamlsky, které jsme si v dětství 

kupovali v cukrárnách a samoobsluhách. 

Konkrétně žužu ovládlo svého času 

nejen pulty prodejen, ale i hitparády 

československé populární hudby, když 

o něm Naďa Urbánková nazpívala píseň 

Mám ráda žužu.

Gumové, šumivé, lisované
Co tedy Naďa Urbánková opěvovala? 

Odborné příručky potravinářského 

zbožíznalství řadí žužu mezi tzv. gumové 

cukrovinky. Vyrábělo se z mletého 

rafi novaného cukru, arabské gumy, což 

je šťáva vytékající z keřů a stromů rodu 

akácie, dále ze sušených vaječných 

bílků a z jemné želatiny. K této směsi se 

přidávala dvě až čtyři procenta ochuco-

vacích, aromatických a barvicích látek. 

Sladkokyselé žužu mělo tvar drobných 

kostek pastelové barvy, zpravidla růžové 

nebo žluté. Žvýkalo se v puse tak dlouho, 

až se zcela rozplynulo. V obchodech 

se prodávalo také pod názvem Mixta. 

Cukrovinka žužu tu byla už za první 

republiky pod názvem Ibišové těsto.

Tiky byl jeden z názvů pro šumivý bon-

bon, jinak též šuměnku nebo šumák. 

Šlo o dvě lisované tablety, z nichž jedna 

obsahovala kyselinu vinnou nebo citro-

novou, druhá tableta pak hrubě mletý 

obarvený aromatizovaný cukr (případně 

se sacharinem), dále pak pěnotvornou 

látku a kyselý uhličitan sodný, tedy jed-

lou sodu. Jestliže se tabletky vhodily do 

vody, reagovala kyselina s uhličitanem, 

unikal oxid uhličitý a nápoj pěnil. Místo 

lisování bylo možné ponechat obě složky 

v sypkém stavu a plnit je do sáčků. Děti 

si s oblibou šumáky sypaly rovnou do úst 

a s plnou pusou pěny vychutnávaly šti-

plavou příchuť této osvěžující cukrovinky.

Lipo, cukrovinkářskou terminologií 

řečeno, patřilo mezi komprimáty. Byly 

to lisované tablety pastelových barev 

kulatého nebo čtvercového tvaru, ale 

mívaly i tvar srdíček nebo trojúhelníků. 

Hlavní surovinou byl obarvený a ochu-

cený práškový cukr. Aby bylo tuto směs 

možné lisovat, přidávalo se do ní pojivo, 

zpravidla škrobový sirup, želatina nebo 

pektin, tedy látka obsažená v nezralých 

jablkách. Tablety se lisovaly pod tlakem 

pěti tun na centimetr čtvereční. Lipo 

mělo příchuť buď ovocnou, nebo men-

tolovou. Komprimáty pod obchodním 

názvem Energit obsahovaly navíc sušené 

plnotučné mléko, kakaový prášek 

nebo mletou kávu.

Bramborová mejdlíčka
Výčet těchto levných, a tak dětem snad-

no dostupných, cukrovinek by nebyl úpl-

ný, kdybychom do něj nezahrnuli ještě 

takzvaná mejdlíčka. Základní surovinou 

byly brambory. Mejdlíčko se totiž vyrá-

bělo z bramborového škrobu, který se 

řadou technologických operací postupně 

štěpil na jednodušší cukry až na fi nální 

glukózu, jinak řečeno na hroznový cukr. 

Rozpouštění glukózy v ústech vyvolávalo 

chladivou chuť mejdlíčka. Žvýkačkám, 

které lze také zařadit mezi levnější druh 

cukrovinek, se obšírněji věnovat nebude-

me. Jejich kvalita totiž nebývala valná. 

Aby měla žvýkačka dětmi požadované 

parametry, to znamená, aby se z ní daly 

vyfukovat bubliny, musela obsahovat 

tzv. gumu chicle. Jde o šťávu z mexic-

kého stromu Sapodilla. Guma chicle se 

pro vysokou cenu do Československa 

nedovážela. Místo ní se používaly různé 

levnější náhražky přírodního původu 

nebo syntetické. Sem tam se na domá-

cím trhu objevily žvýkačky zahraniční, 

a to pak byla úplně jiná liga co do chuti 

i žvýkání.

Nostalgie pro pamětníky – tak vypadala 

dobová loga výrobců oblíbených 

sladkostí československých dětí.

Foto a reprodukce z archivu autorky

SLADKOSTI A STATISTIKA
V centrálně plánovaném hospodářství bývalého Československa bylo vše 

podchyceno statistikou. A tak si můžeme zpětně zmapovat třeba výrobní 

sortiment čokoládoven na konci sedmdesátých let minulého století. Unikátní 

data z tohoto hlediska poskytla Závěrečná zpráva Cukr a cukroviny Federálního 

ministerstva zemědělství a výživy a Výzkumného ústavu ekonomiky a zeměděl-

ství z roku 1978. Ze zprávy vyplývá, že v tehdejší ČSSR se vyrábělo na 400 druhů 

cukrovinek. Byly to cukrovinky čokoládové i nečokoládové a také speciality pro 

vánoční a velikonoční svátky. 

Například tabulkových čokolád se vyrábělo 35 druhů. Plněných čokoládových 

tyčinek a tabulek bylo 21 druhů, máčených cukrovinek pak 32 druhů. Značko-

vých a ostatních desertů a desertních směsí se dělalo 73 druhů.

Nečokoládového dražé a karamel se vyrábělo 22 druhů. Tvrdých kyselých 

bonbonů, bonbon neboli dropsu a roksu jsme měli 27 druhů. Zpráva také uvádí, 

že tehdy, v roce 1978, existovalo v Čechách a na Slovensku celkem 

11 výroben cukrovinek se speciálním zaměřením na výrobu jednoho nebo 

více druhů zmíněného zboží. 

Následující tabulka zahrnuje všechny tehdejší výrobce a sortiment jimi produ-

kovaných cukrovinek.

ORION, Praha, Modřany čokolády, čokoládové curovinky a karamely

DIANA, Děčín čokolády a čokoládové cukrovinky

VELIM, Velim gumovité cukroviny, žvýkačky, želé

LIPO, Liberec komprimáty, šuměnky

SOJA, Kolín sojové a arašídové výrobky, dražé

ZORA, Olomouc čokolády a čokoládové výrobky

SFINX, Holešov nečokoládové cukrovinky, kandity, dropsy, lentilky

MARYŠA, Rohatec čokoládové cukrovinky

FIGARO, Bratislava čokoládové i nečokoládové cukrovinky

FIGARO, Trnava orientální cukrovinky, lízátka, čokoládové výrobky

DEVA, Trebišov čokolády, čokoládové i nečokoládové výrobky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zdroj: Závěrečná zpráva Cukr a cukrovinky, FMZVž Praha a VÚEZVž Praha, 

Praha 1978
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Lidka, Děvín, Tatry
Sladké vzpomínky z kategorie luxusu 

představují cukrovinky čokoládové, 

zejména bonboniéry. Vrcholem této po-

myslné pyramidy byla bonboniéra Lidka 

Kabinetka z čokoládovny Diana Děčín. 

Šlo o vysoce jakostní výběrový dezert, při 

jehož výrobě se zásadně používalo tmavé 

čokoládové polevy, v ojedinělých přípa-

dech i mléčné čokoládové polevy.

Kabinetka Lidka obsahovala 17 složek, 

tedy 17 různých druhů bonbonů. Ty byly 

uloženy v předepsaném poměru do tří 

vrstev, přičemž přední strana bonbo-

niéry byla sklopná. Jednotlivé vrstvy ve 

vyjímatelných podložkách byly odděleny 

celofánem a papírovým polštářkem. Pa-

pírová krabice v barvě slonové kosti byla 

zabalena do celofánu a převázána zlatou 

nití. Čistá váha dezertu činila 454 gramů. 

Bonboniéra Lidka luxus velká obsaho-

vala 23 složek a měla čistou hmotnost 

1950 gramů. Lidka výběr malá o čisté 

váze 1400 gramů obsahovala 27 složek.

Z kategorie výběrových značkových 

dezertů připomeňme také dezert Děvín, 

který obsahoval 19 složek, z nichž sedm 

bylo zabaleno ve staniolu zlaté barvy. 

Prodával se v bonboniérách po 250 a 500 

gramech. Dezert Vysoké Tatry obsahoval 

šest složek, výrazně zdobených. Dezert 

se balil do luxusní bonboniéry po 300 

gramech. Krabice zmíněných bonboniér 

byly natolik kvalitní, že si je lidé scho-

vávali a v některých domácnostech se 

najdou dodnes. Existují i sběratelé, kteří 

si tyto krabice a také obaly od čokolád 

vyměňují na internetových aukcích.

Kořaličky i bota dědy Mráze
Luxusní cukrovinkou, kterou nepohrdli 

ani dospělí, byly tzv. Likérové lahvičky. 

Tyto duté čokoládové fi gurky měly tvar 

lahviček, plněných šesti druhy likérové 

náplně: alaš, cherry, brandy, curacao, 

chartreuse a vaječný likér. Oborová nor-

ma výrobcům ukládala, aby v krabičce 

byly zastoupeny všechny druhy náplní. 

Z celkové hmotnosti výrobku činila

tmavá čokoládová poleva 65 % a likérová 

náplň 35 %. U příležitosti vánočních 

svátků, Velikonoc nebo Mezinárodního 

dne žen se v obchodech objevovaly 

sezónní čokoládové cukrovinky. 

Vzpomínáte na botu dědy Mráze? 

Botu z červené plastické hmoty 

lemovala bílá kožešinka. Dovnitř 

byla vložena dezertní a italská směs

v barevném celofánovém sáčku ová-

zaném stužkou. Obdobně Novoroční 

prasátko obsahovalo italskou směs 

a čokoládové mince. Plněná velikonoční 

kraslice sestávala z dvou čokoládových 

skořápek ve zlatém staniolu. Uvnitř byly 

čokoládové bonbony v celofánu. Kraslice 

byla převázána barevnou stuhou a ozdo-

bena umělou květinou.

Zejména před svátkem MDŽ se pro-

dávala čokoládová plněná srdce. Dvě 

čokoládové skořepiny ve tvaru srdce, 

samostatně zabalené v červeném 

staniolu, byly plněny čokoládovým de-

zertem. Naplněné srdce bylo převázáno 

stuhou, ozdobeno květinou a vloženo do 

krabičky.

Alice Olbrichová

JINÁ DOBA, 
JINÉ RECEPTURY
Jak šel čas, změnila se nejen 

spotřeba čokolády, ale také její 

receptury. Vyplývá to ze srovnání 

závazných norem, které v Česku 

platily do roku 1994, a nynější legis-

lativy. Konkrétně hořká čokoláda 

o hmotnosti 50 gramů musela podle 

oborové normy ON 56 3534 obsaho-

vat nejméně 20 % kakaového tuku. 

Nyní stačí výrobcům do hořké čoko-

lády dát jen 18 % kakaového tuku, 

jak to stanoví potravinářská vyhláška 

č. 76/2003 Sb. Dřívější oborová 

norma zakazovala výrobcům dávat 

do čokolády jiný tuk než z kakaových 

bobů, což platilo i v dobách před 

druhou světovou válkou za první re-

publiky. Nyní lze do čokolády přidávat 

až pět procent rostlinného tuku jiné-

ho původu než z kakaa. Ten se však 

do stanoveného minima kakaového 

tuku nezahrnuje.

Pro čokoládu mléčnou oborová 

norma ON 56 3526 předepisovala 

nejméně 30 % celkového tuku 

z kakaa a mléka. Nyní stačí, když 

společný obsah tuku z kakaa 

a mléka činí 25 %. Stejně jako 

hořká může i mléčná čokoláda

v současnosti obsahovat až 5 % 

rostlinného tuku nekakaového 

původu, což dřívější oborová norma 

neumožňovala a nepřipouštěl to ani 

Potravní kodex československý 

z roku 1937.

EXPORT I ZAMĚSTNANOST
Zemědělská a potravinářská knihovna Antonína Švehly v Praze obsahuje stovky 

odborných publikací na téma cukrovinky a čokoláda. Vyplývá z nich, jak důležité 

výrobní odvětví to u nás v minulosti bylo. A to nejen pro zásobování domácího 

trhu, ale i pro export. Pro zajímavost – cukrovinky se vyvážely do USA již vzápětí 

po vzniku samostatného Československa v roce 1918, jak vyplývá z odborné 

příručky „30 let zkušeností ve vývozu čokolády a cukrovinek do USA“, Adolf 

Strenger, Praha 1949.

Výrobní obor cukrovinek a čokolády patřil k významným zaměstnavatelům. 

Statistická ročenka potravinářského průmyslu z roku 1977 vydaná Federálním 

ministerstvem zemědělství a výživy uvádí, že v roce 1976 pracovalo v oborovém 

podniku Čokoládovny Praha Modřany 8 312 lidí. V roce 2015, ze kdy jsou poslední 

dostupné údaje, pracovalo v oboru cukrovinek a čokolády zhruba 2 500 zaměst-

nanců. Na svých webových stránkách to uvádějí sami výrobci.

V již zmíněném roce 1976 působilo v Česku v rámci o.p. Čokoládovny Praha 

celkem osm výrobců cukrovinek a čokolády (viz kapitola Sladkosti a statistika). 

V současnosti u nás působí čtyři významnější výrobci, jak vyplývá z údajů Po-

travinářské komory ČR. Těmito výrobci jsou Nestlé Česko s.r.o. se závody Zora 

Olomouc a Sfi nx Holešov. Dalším výrobcem je Candy Plus s nečokoládovými 

cukrovinkami v závodě Rohatec u Hodonína a v Petřvaldě. Čokoládové cukrovin-

ky vyrábí Carla spol. s r.o. ve Dvoře Králové. RUPA, spol. s r.o. Praha se specia-

lizuje na müsli tyčinky Fly a nugátové tyčinky Fly, které dodává potravinářským 

gigantům Kellog či Danone.

Produkce cukrovinek a čokolády vytvářela pracovní místa také v zemědělství 

a strojírenství, neboť úzce souvisí s výrobou a odbytem cukru či různých chuťo-

vých přísad. Strojírenský průmysl pak dodával různé potravinářské stroje 

a zařízení, jako například lisy, formy, varny, kotle apod.

SPOTŘEBA ČOKOLÁDY 
STRMĚ VZROSTLA
Český statistický úřad dlouhodobě 

sleduje spotřebu potravin včetně 

cukrovinek a čokolády. Z těchto údajů 

vyplývá, že spotřeba nečokoládových 

cukrovinek stoupla jen nevýznam-

ně. Enormně vyšší je však spotřeba 

výrobků z kakaa, zejména čokolá-

dy. Za uplynulé půlstoletí vzrostla 

spotřeba čokolády v České republice 

šestinásobně. Z 0,4 kilogramu na 

osobu v roce 1965 na 2,6 kilogramu 

v roce 2015, ze kdy jsou k dispozici 

nejčerstvější údaje ČSÚ. Podrobněji 

viz tabulka.

Spotřeba cukrovinek 
a čokolády v ČR (v kilogramech 

na osobu a rok)

 rok 1965 1976 2015

Kakaové výrobky

z toho
2,4 3,3 6,6

      – čokoláda 0,4 0,7 2,6

      – čokoládové 

         cukrovinky

2,0 2,3 3,6

Nečokoládové 

cukrovinky

2,6 2,6 2,8

Zdroj: ČSÚ
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ROZKVETLÉ DOMOVY
KAŽDÝ ROK SE MNOZÍ Z NÁS SNAŽÍ ZKRÁŠLIT SVOJE DOMOVY KVĚTINAMI. AŤ VLASTNÍME DOMEK SE ZAHRÁDKOU, NEBO 
VELKOU TERASOU, BYT S BALKONEM ČI VELKÝMI PARAPETY, NEJLEPŠÍ SLUŽBU NÁM ČASTO UDĚLAJÍ KVĚTINOVÉ TRUHLÍKY. 
DAJÍ SE ZAKOUPIT V ŠIROKÉ PALETĚ VELIKOSTÍ, TVARŮ I BAREVNÝCH KOMBINACÍ, KTERÉ MŮŽEME SLADIT S BAREVNÝMI 
TÓNY VYBRANÝCH KVĚTIN.

Kdy začít
Právě jaro je nejvhodnějším obdobím, 

kdy začít plánovat květinovou výzdobu 

a postupně nakupovat nádoby i rostliny. 

Mezníkem pro defi nitivní umístění květi-

nové výzdoby na její trvalé místo, kde nás 

bude těšit po celou sezónu, jsou takzvaní 

„tři zmrzlí muži“ v době mezi 12. až 14. 

květnem. Velmi obecně se toto období 

teplotního propadu s rizikem mrazíků dá 

rozšířit mezi 9. až 17. květen, po tomto 

datu mělo být vystavení květin už úplně 

bezpečné. Z tohoto důvodu je dobré mít 

v záloze světlé místo ve studené ve-

randě, předsíni, sklepě s okýnkem či 

chladnější panelákové chodbě, kde bude 

možno osázené truhlíky na kritickou 

dobu uschovat před nízkými teplotami. 

Nicméně s výsadbou je vhodné začít 

už před „zmrzlými“, jednak proto, že 

nejbohatší nabídka rostlin v zahradních 

centrech a obchodech je právě teď, 

a navíc květiny vysázené dřív mají trochu 

náskok, vstupují do vegetační sezóny už 

zakořeněné v nové nádobě a všechnu 

energii můžou věnovat růstu nadzem-

ních částí, což znamená větší, zdravější 

rostliny s vyšším počtem květů po delší 

dobu.

Nezbytný základ – nádoba a substrát
V dnešní době je již standardem používat 

truhlíky nebo květináče takzvaně samo-

zavlažovací. Neznamená to, že se vaše 

rostliny samy zalijí, ale zásobní nádoba 

na vodu vespod květináče, spolu se 

savými knoty, vám dá prostor udělat si 

uprostřed horkého léta třeba víkendový 

výlet bez starostí, jestli to vaše krásné 

květiny přežijí. I dnes se samozřejmě 

dají koupit květináče obyčejné, které jsou 

levnější a potřebují podmisku na odtok 

přebytečné vody. V tomto případě je před 

vlastním sázením důležité vytvořit na 

dně květináče drenážní vrstvu z hrubého 

štěrku nebo oblíbeného keramzitu, který 

nedovolí, aby se odtokové otvory květiná-

če ucpaly substrátem a voda mohla bez 

překážky odtékat a naopak, kořeny měly 

přístup ke vzduchu, který taky potřebují. 

Mezi drenážní vrstvu a vrstvu substrá-

tu je vhodné vložit vodopropustnou 

překážku, nejjednodušší je použít pruh 

netkané textilie, která zabrání postup-

nému zanesení drenážní vrstvy pískem 

a jílovými částečkami ze substrátu, díky 

čemuž bude déle plnit svou funkci.

Když máme vybranou nádobu, je potřeba 

vybrat správný substrát. Ten je možné si 

i namíchat z kompostu, rašeliny, písku, 

vylehčit perlitem. Je to ale zdlouhavé, 

náročné na suroviny a dnes vlastně 

i docela zbytečné. Zahradnický trh nám 

nabízí nepřeberné množství různých 

typů substrátů a je na nás, vybrat si dle 

svých preferencí, druhů rostlin a podmí-

nek, kde budeme rostliny pěstovat, ten 

pravý. Existují substráty pro pelargonie, 

které patří mezi nejoblíbenější rostliny 

do truhlíků, koupit se dají substráty spe-

ciálně pro pěstování petúnií, které 

v substrátu vyžadují vyšší obsah železa, 

aby netrpěly chlorózou – nevzhledným 

žloutnutím listů. Koupit můžete i sub-

stráty určené konkrétně do samozavla-

žovacích truhlíků, které často obsahují 

takzvané hydroabsorbenty. Jsou to různé 

polyakrylátové prášky, které jsou při 

styku s vodou schopny ji navázat do své 

vnitřní struktury, kdy několikanásobně 

zvětší svůj objem a vodu pak postupně 

vydávají rostlinám, takže je v substrátu 

vázána jaksi do zásoby, podpoří tím 

funkci samozavlažovacího truhlíku a vy 

můžete být bez starosti o kondici rostlin 

ještě o trošku déle.

Nepřeberný sortiment barev, tvarů, 
vůní a chutí
Nejdůležitějším rozhodnutím je samo-

zřejmě výběr samotných rostlin. Kromě 

výběru barev a velikostí, které jsou 

zejména otázkou vkusu, je důležité 

o daném druhu rostlin vědět k jejich 

zdárnému pěstování některé základní in-
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formace. Konkrétně Vám určitě ochotně 

poradí při nákupu v každém zahrad-

ním centru. Obecně existují základní 

pravidla, kdy dle habitu a velikosti rostlin 

můžeme docela efektivně odhadnout 

jejich nároky. Pro většinu takzvaných 

balkonových rostlin, které při výsadbě 

truhlíků nejčastěji používáme, je důležité 

dostatečné oslunění. Rostliny na slu-

níčku lépe prospívají, rychleji přirůstají 

a jejich kvetení je o poznání bohatší než 

u rostlin, které jsou po většinu dne ve 

stínu. Úměrně k vystavení slunečním 

paprskům je samozřejmě potřeba při-

způsobit zálivku. Zejména pro květiny 

s převislým habitem je důležité dosta-

tečné hnojení.  Tyto rostliny za vegetační 

sezónu mnohonásobně zvětší objem 

svého těla a k tomu potřebují dostatek 

energie ve formě hnojiva. Rovněž obecně 

platí, že květiny s velkými listy a měkký-

mi stonky rychleji odpařují vodu a jsou 

tedy náročnější na zálivku.

Dnes je častým trendem ve vysazování 

truhlíků kombinace různých květin, kdy 

do jednoho truhlíku kombinujeme jak 

vzpřímené a převislé rostliny, tak různé 

barvy. Při kombinování barev je vhodnou 

volbou zachovat barvy takzvaně tón 

v tónu, kdy k modré, fi alové nebo 

purpurové barvě přidáme růžově 

kvetoucí rostliny, nebo červenou kombi-

nujeme s různými odstíny oranžové 

a žluté. Výsledek pak lahodí oku a půso-

bí jako harmonický celek. Při vytváření 

harmonie je důležité nezapomenout na 

nejzákladnější rostlinnou barvu, kterou 

je zelená. Tuto barvu, někdy v kombinaci 

s panašováním listů, vnesou do truhlíku 

druhy okrasné listem, jako je Ipomoea 

batatas, Dichondra nebo Plectranthus 

či obyčejný břečťan. Do skupiny vnesou 

trochu klidu, vyplní prostor a dovolí vy-

niknout zářivě kvetoucím druhům. Stej-

nou funkci jako zelené rostliny zastoupí 

v některých případech bíle kvetoucí 

rostliny, které jsou neutrální 

a nechají vyniknout ostatní barvy.

Při sesazování truhlíku je potřeba my-

slet dopředu a už na začátku si stanovit, 

jak bude truhlík na okně otočený 

a kam budou převislé květiny růst. Proto 

je důležité u truhlíků, které stojí na 

parapetech oken a jsou okrasné svojí 

vnější stranou, sázet převislé druhy 

květin na přední stranu truhlíku. Sem se 

hodí notoricky známé převislé muškáty

 Pelargonium peltatum, jednoduhé 

nebo plnokvěté, různé kutlivary petúnií, 

surfínií, minipetúnií, takzvaných „Mi-

llion bells“, modré lobelky a scaevoly, 

převislé verbeny, bíle a růžově kvetoucí 

bakopy, žluté bidensy a mnoho dalších 

druhů květin s přepadavým růstem. Do 

pozadí těchto květin, které vytvoří bohatý 

převis v čele truhlíku, je vhodné vysadit 

vzpřímené druhy rostlin, které dají 

kompozici vertikální rozměr a postupně 

svým růstem zakryjí vyholující „začátek“ 

převislých rostlin, který se u nich může 

růstem vytvořit ke konci vegetačního 

období. Jako vzpřímené květiny do 

zadní partie truhlíku můžeme použít 

nepřebernou škálu kultivarů klasických 

muškátů Pelargonium zonale s různými 

typy květů nebo s barevně panašovanými 

listy. Krásně košaté a až do zámrazu 

bohatě kvetoucí jsou rostliny druhu 

Argyranthemum frutescens, nazývané 

i pařížské kopretiny. Při jejich pěstování 

je potřeba hlídat přílišné přeschnu-

tí substrátu, které může způsobit 

zaschnutí květních poupat a přerušení 

kvetení. Tyto květiny svými veselými 

kopretinovitými úbory v široké barevné 

paletě dodají truhlíku lehkost a jemně 

rustikální charakter. Jako vzpřímené 

květiny do pozadí lze dnes sehnat 

i zakrslé druhy jiřinek, které zůstanou po 

celou dobu růstu nižší, kompaktní, ale 

velikostí květů a nádherou barev a tvarů 

si rozhodně nezadají se svými vzrostlými 

zahradními sestřenkami, které ze zahrá-

dek vždy na podzim vykopáváme.

K balkonovým rostlinám se dají přidat 

i některé krátkověké trvalky, jako 

například úžasná Gaura lindheimeri, 

která zaplaví pozadí truhlíků krásnými 

bílými nebo růžovými kvítky na tenkých 

stoncích, které neúnavně kvetou až do 

konce sezóny. Stejně jako gaura vnesou 

do kompozice lehkost a pohyb stébla 

a květenství některých drobnějších 
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travin z rodu Carex nebo překrásné chmýří 

lehoučké Stipa tenuissima „Pony tails“.

Voňavé a chutné truhlíky si můžeme 

vypěstovat z bylinek, které nám budou 

neustále k dispozici třeba na kuchyň-

ském parapetu. Velmi oblíbenou bylin-

kou posledních let jsou různé kultivary 

máty. Při jejím pěstování je potřeba 

zvolit dostatečně velkou nádobu, protože 

se velmi rychle rozrůstá plazivými 

šlahouny. Ze stejného důvodu není úplně 

vhodné kombinovat mátu s jinými men-

šími bylinkami, které časem přeroste 

a úplně potlačí. Má ráda sluníčko 

a vlhkou humózní půdu.

Ostatní bylinky, často středomořského 

původu, jako je tymián, majoránka, satu-

rejka, smil, rozmarýn nebo pažitka, ocení 

v substrátu příměs ostrého, křemičitého 

písku, který učiní půdu propustnější pro 

vodu a bylinky tak nebudou zbytečně pře-

máčené a nebudou jim uhnívat kořínky. 

Téměř všechny běžně pěstované bylinky 

vyžadují nejvyšší možnou míru sluníčka, 

teprve pak můžou dosáhnout to správné 

aroma, které na nich tolik milujeme.

Při výběru konkrétních rostlin v obchodě 

je důležité vybrat si rostliny v dobré 

kondici. Spíš než na počet rozkvetlých 

květů na sazenici se díváme na to, jak 

je rostlinka stavěná, zda má kompakt-

ní, rozvětvené, nevytažené výhony se 

spoustou pupenů, které jsou příslibem 

pozdějšího bohatého růstu a kvetení. Při 

koupi květin do truhlíků nemůžete udě-

lat chybu, pokud budete hledat květiny 

s logem „Česká květina“. Toto označení 

je ochrannou známkou květin, které byly 

vypěstovány profesionálními český-

mi zahradníky sdruženými ve Svazu 

květinářů a fl oristů České republiky. Tito 

pěstitelé dbají na kvalitu svých rostlin, 

které byly dopěstovány výlučně v České 

republice a při cestě až k vám nemusely 

v transportu překonat půl zeměkoule 

a zavřené po několik dnů v temných 

a studených návěsech kamionů. Taky 

proto jsou takto označené květiny často 

v lepší kondici než zahraniční produkce 

a jejich pěstování je současně ekologicky 

odpovědnější vůči životnímu prostředí, kdy 

na jejich dopravu bylo spotřebováno méně 

kyslíku a neobnovitelných zdrojů energie. 

V neposlední řadě koupí „České květiny“ 

podpoříte zaměstnanost v České repub-

lice a pomůžete udržet si práci mnoha 

českým zahradníkům. 

Čím „krmit“
Jak jsme již zmínili výše, balkonové 

květiny potřebují pro svůj růst a bohaté 

kvetení dostatečnou zálivku a hno-

jení. V substrátech, které na českém 

trhu koupíte, je většinou určitá zásoba 

hnojiva, která nastartuje růst rostlinek 

v prvních týdnech po vysazení. Proto 

není potřeba v prvním měsíci rostlinky 

nijak hnojit, spíš bychom jim tím mohli 

ublížit. Později v sezóně je ale určitě 

potřeba živiny do substrátu přidat. To lze 

relativně jednoduše vyřešit kapalnými 

nebo krystalickými hnojivy rozpustnými 

v zálivkové vodě. Zde je potřeba dbát na 

pravidelnost a správnou koncentraci 

hnojivé zálivky. Kdo chce mít o sta-

rost míň a nechce se trápit tím, jestli 

rostlinám nebude nějaký prvek chybět, 

či přebývat, může tento problém vyřešit 

hned na začátku. Skvělou volbou pro sa-

mozavlažovací truhlíky jsou dlouhodobá 

obalovaná hnojiva. Jsou to často drobné, 

pryskyřicí obalované kuličky, které ze 

svého nitra uvolňují živiny přes póry do 

substrátu k dispozici pro rostliny. Do 

substrátu je potřeba je zapracovat ještě 

před osázením truhlíku, kdy se promí-

chají se substrátem, do kterého mladé 

rostlinky budeme vysazovat. 

Živiny se z tohoto typu hnojiva uvolňují 

na základě vlhkosti a zejména teploty 

okolního substrátu. Proto se nemusíme 

bát přehnojení, kdy je počasí v začátku 

vegetační sezóny trochu chladnější 

a svou funkci plní hnojivo, které je 

od výroby zapracované do čerstvého 

substrátu. V pokročilém létu, kdy růst 

a teda potřeba živin rostlinami sledují 

teplotní křivku, stejně jako uvolňování 

živin z kuliček dlouhodobého hnojiva, si 

už můžeme jen v klidu užívat nádheru 

květin. Dlouhodobá hnojiva zapracovaná 

do substrátu v naprosté většině případů 

vystačí rostlinám na celou vegetační 

sezónu. Pokud by byla sezóna delší než 

obvykle s dlouhým, krásným podzimem 

a květiny pořád bujně rostly, je možné 

jim v posledních týdnech posloužit již 

zmíněnými vodorozpustnými hnojivy.

Jak správně zalévat
Poslední radou pro samozavlažovací 

truhlíky a květináče je režim zalévání. Po 
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vysazení je důležité tyto nádoby zalévat 

klasicky po celém povrchu jako obyčejné 

květináče po dobu alespoň pěti až šesti 

týdnů. V této době budou mladým rost-

linám růst kořeny, které zatím nedo-

sáhnou do zásobního prostoru na vodu 

naspodu květináče nebo truhlíku. 

Až po této době rostliny celý květináč 

prokoření, začne tato zásobárna vody 

plnit svou funkci a rostliny budou 

pomocí sacích knotů schopny přijmout 

přesně takové množství vody, jaké budou 

potřebovat, a vy se nemusíte obávat, 

jestli budou přelité, nebo suché. V této 

době můžete teda začít zalévat truhlíky 

přes zalévací šachtu. Množství vody vám 

ukáže vodoznak s označením minima 

a maxima vodní hladiny v zásobárně. Při 

sázení je dobré myslet na orientaci za-

lévací šachty, kterou je vhodné zvolit dle 

místa, ze kterého budete květiny zalévat. 

Pokud máte truhlíky na parapetu domu, 

budete je nejspíš zalévat zvenčí domu, 

zepředu. Naopak pokud vám budou zá-

plavy květin viset z balkonu, bude určitě 

jednodušší je zalít ze strany balkonu 

a nehledat šachtu v husté spleti výhonů 

na odvrácené straně nádoby.

Závěrem vám chceme popřát krásné 

a pohodové jaro i léto naplněné radostí 

z vlastnoručně vypěstované barevné 

nádhery českých květin.

Tomáš Svoboda, tajemník Svazu 

květinářů a fl oristů České republiky

Fota na str. 8–11: SKF ČR

VÁCLAV HURYCH – PŘIPOMÍNKA JEHO 
NEDOŽITÝCH DEVADESÁTÝCH NAROZENIN

Václav Hurych se narodil v malé vsi 

Říkovice nedaleko Litomyšle 9. února 

1926. Jeho vztah k zahradnickému oboru 

se projevil už v mládí, kdy pečoval o ro-

dinnou okrasnou zahradu a otcův ovocný 

sad. Proto po ukončení základního vzdě-

lání nastoupil jako učeň do zahradnictví 

Karla Zahradníka v Litomyšli a poté 

v letech 1942–1944 studoval dvouletou 

Ovocnicko-zahradnickou školu 

v Chrudimi. Další zahradnické vzdělání 

si chtěl prohloubit na zahradnické škole 

v Mělníku, ale ta byla za německé oku-

pace dočasně uzavřena. Proto nastoupil 

na sedm měsíců jako praktikant do sa-

dovnické fi rmy Adolfa Šturmy v Kladně 

a po skončení 2. světové války byl zapsán 

na Státní vyšší ovocnicko-vinařskou 

a zahradnickou školu do Mělníka, kterou 

ukončil v roce 1946, aby pak pokračoval 

ve studiu na Vysoké škole zemědělské

a lesního inženýrství v Praze, kde pro-

moval v roce 1950. 

Na vysoké škole dělal demonstrátora 

doc. Bohumilu Kavkovi, který výrazně 

ovlivnil jeho zájem ve prospěch zahrad-

nictví, zejména sadovnických oborů. Po 

studiích krátce vyučoval na Ovocnicko-

zahradnické škole v Kopidlně a po 

vojenské službě přesídlil do Mělníka, 

kde od roku 1953 až do svého odchodu 

do důchodu v roce 1991 působil jako 

pedagog na Střední zahradnické škole 

v Mělníku (nyní s názvem Česká zahrad-

nická akademie). Externě s touto školou 

spolupracoval i v dalších letech. Zemřel 

12. ledna 2014. 

V Mělníku se Václav Hurych setkal 

s učitelem sadovnictví Františkem 

Jansou, který se mu stal celoživotním 

vzorem, po němž záhy převzal hlavní 

část sadovnické výuky. Věnoval se proto 

sadovnictví v celém jeho rozsahu, 

od dendrologie a zahradní tvorby 

až po okrasné školkařství, údržbu zeleně 

a odbornou praxi. Během své dlouholeté 

učitelské práce nadále prohluboval 

své odborné vzdělání, v roce 1969 

se stal kandidátem zemědělských 

a lesnických věd, když obhájil disertační 

práci na téma Zámecké parky na Měl-

nicku, jejich vztah k širší krajině 

a možnosti nového společenského 

využití. Jeho rozsáhlá pedagogická, 

organizační a odborná činnost zahrnova-

la řadu konkrétních aktivit ve prospěch 

zahradnického oboru, veřejné zeleně 

a odborného školství. Stal se autorem 

učebních osnov sadovnictví a sadovnic-

kého kreslení pro všechny zahradnické 

školy u nás, zasloužil se o navrácení 

květinářsko-sadovnického směru 

jako samostatné specializace ve 

studiu na našich zahradnických školách, 

metodicky spravoval dendrologické 

sbírky v areálu mělnické školy 

a školního parku Neuberk, dlouhodobě 

se zde věnoval organizačnímu zajištění 

dálkového studia.  

V průběhu své mnohaleté pedagogické 

práce rovněž vytvářel cenné odborné 

publikace, které se staly neodmysli-

telnou součástí sadovnické výuky tří 

nastupujících generací zahradníků 

v Čechách i na Slovensku. Jeho učebnice 

neustále reagovaly na měnící se podobu 

oboru a zahrnovaly vždy nové poznatky 

a zkušenosti. Na sklonku svého života 

rovněž napsal knihu Mělník město v ze-

leni, v níž souhrnně zpracoval charakte-

ristiky jednotlivých částí veřejné zeleně 

města, kde prožil většinu svého života. 

Právě Mělníku se stala jeho odborná 

tvorba velkým přínosem, neboť zde po-

stupně projektoval některé nové veřejné 

úpravy či se podílel na rekonstrukcích 

stávajících ploch. Působil rovněž v komi-

si pro životní prostředí města Mělníka. 

Vedle toho přednášel na mnoha seminá-

řích, prováděl poradenskou činnost 

a publikoval řadu kratších odborných 

statí ve sbornících a časopisech.   

         

Václav Hurych byl uznávaným odborní-

kem pro své vynikající odborné i peda-

gogické znalosti a dovednosti. Pro své 

mimořádné morální zásady, z nichž ani 

v nejtěžších dobách svého činorodého ži-

vota neuhnul, zejména pro spravedlnost, 

čest a život v pravdě, se stal přirozenou 

autoritou a vzorem mnoha svých studen-

tů a spolupracovníků. 

         

Ladislav Pytloun, Česká zahradnická 

akademie Mělník

V LOŇSKÉM ROCE BY SE DOŽIL DEVADESÁTI LET VÝCHODOČESKÝ RODÁK ING. VÁCLAV HURYCH, CSC., UZNÁVANÝ 
A RESPEKTOVANÝ ZAHRADNICKÝ PEDAGOG I VYSOCE ERUDOVANÝ SPECIALISTA V ŠIROKÉ OBLASTI SADOVNICTVÍ, JENŽ CELÝ 
SVŮJ PROFESNÍ ŽIVOT ZASVĚTIL ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA ZAHRADNICKÉHO OBORU.

Foto: archiv autora
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UNIKÁTNÍ BAŤŮV KANÁL 
ODSTARTOVAL DALŠÍ SEZÓNU
DO JEDNOHO Z NEJROMANTIČTĚJŠÍCH KOUTŮ 
JIŽNÍ MORAVY MÍŘÍ UŽ STATISÍCE LIDÍ

Letošní sezónu, která ofi ciálně odstarto-

vala 1. května již tradičním symbolickým 

odemykáním této unikátní vodní cesty, 

provází navíc jedna příjemná novinka 

pro ty, kteří se vydají za vodním dob-

rodružstvím a romantikou – totiž delší 

provoz plavebních komor v sezóně. Mezi 

novinky této sezóny patří vybudování 

nového zábradlí na plavebních komorách 

a příprava komplexní úpravy plavebního 

značení na mostech. Chystají se ale 

i rozsáhlé stavební práce, které se dotk-

nou i provozu.

Baťovu legendu navštěvuje čtvrt 
milionu lidí ročně
Představte si nádherné letní ráno. 

Vzduch se tetelí horkem, ptáci zpívají, 

šumí stromy, romantika všude, kam se 

podíváte. A ještě něco si představte – 

zvuk jemného šplouchání vlnek, které 

vás do volného víkendu či dovolené 

probudí přímo na vodě. To vše navíc 

v jednom z nejromantičtějších koutů 

folklorního moravského Slovácka. Tohle 

totiž můžete zažít, pokud se vydáte na 

Baťův kanál, který protíná a spojuje dva 

kraje – Zlínský a Jihomoravský. Téměř 

53 km dlouhou unikátní vodní cestu při-

tom rok od roku navštěvuje čím dál víc 

turistů – a to nejen těch „vodních“. Loni 

dokonce tato turistická atrakce trhla 

návštěvnický rekord. „Baťák“ totiž podle 

ředitele obecně prospěšné společnosti 

Baťův kanál Vojtěcha Bártka navštívilo 

90 tisíc lidí. Dalším fenoménem byli cyk-

listé. Těch se po osmdesáti kilometrech 

cyklostezek s pohledem na scenérie 

kolem kanálu prohnalo dokonce neuvě-

řitelných čtvrt milionu.  

„Loni bylo příjemné počasí, které lákalo 

lidi k cestování, což se projevilo i na Ba-

ťově kanálu. Nebylo úmorné vedro, které 

by plnilo koupaliště,“ přiblížil Bártek pro 

ČTK. Vodní cestě podle něj nahrál také 

trend poslední doby, kdy kvůli bezpeč-

nostní situaci ve světě lidé stále více 

tráví dovolenou v České republice. Plno 

tak podle něho měli majitelé obytných 

lodí – hausbótů, velký zájem registrovali 

také provozovatelé půjčoven motoro-

vých člunů, kanoí či raftů a občerstvení 

i dalších služeb v přístavech a v okolí 

Baťova kanálu. 

Letos tak návštěvníci zřejmě uvítají no-

vinku, kterou pro ně přichystal správce 

jihomoravské vodní cesty – státní podnik 

Povodí Moravy. Nejenže plavební komory 

otevřel pro vodní turisty už koncem 

dubna, tedy o jeden víkend dřív než 

obvykle. Jejich provoz se navíc v sezóně 

ještě rozšíří. 

„V letošním roce totiž musíme provést 

nezbytné opravy téměř osmdesát let 

starého opevnění. Vyžaduje si to sou-

časný stav plavební cesty. Kvůli opravám 

dojde po prázdninách na některých 

úsecích ke zkrácení plavební sezóny. 

Chceme proto alespoň touto formou 

dopřát návštěvníkům vodní cesty jeden 

víkend na Baťově kanále navíc,“ vysvět-

luje ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel 

Cenek. Podle Jany Kučerové z útvaru 

vnějších vztahů a marketingu Povodí 

Moravy rozšíří v letošní sezóně komoro-

vací hodiny, tedy dobu, po kterou bude

 v plavebních komorách přítomna obslu-

ha pro veřejnost, na čas od 9:30 do 18:00 

ROK OD ROKU KVALITNĚJŠÍ ZÁZEMÍ, NOVÁ KOTVIŠTĚ A PŘÍSTAVY, ČÍM DÁL KOMFORTNĚJŠÍ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
A OBŘÍ CHYSTANÉ INVESTICE DO ROZVOJE ZE STRANY STÁTU. TO V POSLEDNÍCH LETECH CHARAKTERIZUJE JEDEN 
Z NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ JIŽNÍ MORAVY – BAŤŮV KANÁL. 

Foto: archiv Baťova kanálu
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hodin. „Před zahájením sezóny provede 

ještě těžení nánosů z rejd plavebních 

komor, nové označení plavebních komor, 

zdravotní probírku břehových porostů 

a další přípravné práce pro zajištění 

zdárného průběhu plavební sezóny,“ 

uvedla Kučerová. 

Jak se chystané stavební práce dotknou 

podle Povodí Moravy letošního provozu?

Mezi nejdůležitější stavební akce patří 

letos oprava opevnění a čištění nánosů 

v úseku Vnorovy – Strážnice, která si 

podle Povodí Moravy vyžádá předčasné 

ukončení plavební sezóny. „Od 4. září 

2017 bude v tomto úseku plavba ukon-

čena a kanál bude vypuštěn. Práce na 

opravě opevnění provedeme v rekordně 

krátké době tak, aby se nedotkly další 

plavební sezóny a současně respektovaly 

podmínky umožňující práce v chráně-

ném území Natura 2000,“ říká Ing. Pavel 

Cenek, ředitel závodu Střední Morava 

Povodí Moravy, s.p. Práce si vyžádají in-

vestici ve výši téměř 25 mil. Kč. Další vý-

znamnou opravou opevnění břehu projde 

také 1,5 km dlouhý úsek ve Vnorovech 

a úsek Huštěnovice – Babice.

Správce Baťova kanálu chystá do 

příštích let další vylepšení. Jak uvedl 

pro ČTK generální ředitel Jan Hodovský, 

Povodí Moravy se dohodlo s Ředitelstvím 

vodních cest ČR na třech investicích – 

do modernizace plavebních komor Ba-

ťova kanálu, stavby přístaviště Kunovský 

jez a přístavu na Pahrbku v Napajedlech. 

První dvě podle Hodovského přijdou 

každá asi na 12 až 15 milionů Kč, napa-

jedelský přístav na 100 milionů.

V příštím roce by mohla začít úprava 

rejd, tedy prostoru před plavebními ko-

morami, kde se řadí plavidla. Zahrnuje 

zpevnění břehů i odtěžení sedimentů. 

Příští rok zřejmě začne i stavba přístavi-

ště Kunovský jez. Přístav v Napajedlech 

přijde na řadu později, nyní se projed-

nává posudek dopadu stavby na životní 

prostředí a stavba samotná by mohla 

začít na konci roku 2018.

Povodí Moravy má navíc připraveny 

projekty na celkovou modernizaci osm 

desítek let starého Baťova kanálu cel-

kem za asi 250 milionů korun. V jednání 

je vybudování plavební komory Bělov, 

která umožní propojení Baťova kanálu až 

do Kroměříže, dokumentace pro staveb-

ní povolení je hotová také pro plavební 

komoru Rohatec, která prodlouží vodní 

cestu do Hodonína. Stavět by se mohlo 

už na konci příštího roku, náklady činí 

234 milionů Kč. 

Baťův kanál – úchvatné dědictví 
stavitelů první republiky
Historický Baťův kanál je turisticky 

nejatraktivnější uměle vybudovaná 

vodní cesta v České republice. Průplav, 

vybudovaný v letech 1934–1938, spojuje 

v současnosti Otrokovice a slovenskou 

Skalici a je dlouhý téměř 54 km. Jde 

o jeden z nejatraktivnějších turistických 

cílů České republiky, který v posledních 

letech zaznamenává obrovský rozmach 

a boom v zájmu návštěvníků. Počet vod-

ních turistů Baťova kanálu každoročně 

stoupá. Jen v roce 2016 navštívilo tuto 

unikátní vodní cestu rekordních 90 tisíc 

lidí, 80 km cyklostezek podél kanálu pak 

projelo 250 tisíc lidí. Tím se převážně 

umělý kanál, na jehož trase je celá řada 

technických či architektonických pamá-

tek a turistických zajímavostí, dostal i do 

popředí zájmu státu. Ten chce do rozvoje 

a zázemí kanálu, spojujícího Zlínský 

a Jihomoravský kraj, investovat 

v příštích letech astronomickou částku 

– zhruba miliardu korun. Po celé trase 

naleznou vodní turisté zázemí u mnoha 

přístavišť, která dnes již nabízejí celou 

řadu kvalitních, komfortních služeb. Od 

ubytování, stravování a hygienického zá-

zemí až po možnost dočerpání paliva pro 

lodě, půjčení jízdních kol či in-line bruslí 

nebo dobití mobilních telefonů. 

Hitem Baťova kanálu jsou hausbóty. 
Lidé chtějí zažít jinou dovolenou
Na plavbu v plovoucím domě na vodě 

se ročně vydávají jen na Baťově kanálu 

už tisíce lidí. Dovolená na hausbótu je 

trend. Je totiž nejen dobrodružná a plná 

romantických momentů, ale i aktivní. 

Díky rozsáhlé síti nově vybudovaných 

cyklostezek v okolí kanálu ji turisté 

mohou zkombinovat nejen s cykloturis-

tikou, ale i s výlety za památkami v okolí, 

regionální gastronomií, skvělým morav-

ským vínem či vyhlášenými folklorními 

akcemi.

Co je hausbót? Dům na vodě. Původně 

byly hausbóty bez vlastního pohonu, 

v současné době se tento termín 

používá také pro obytné domy či kajutové 

lodě. Trendem posledních let je mít 

na hausbótu vlastní pohon, aby bylo 

možné měnit kotviště. Dovolené na 

hausbótech zaznamenávají v poslední 

době obrovský vzestup. 

Kam si v okolí Baťova kanálu vyrazit za 
prázdninovou idylkou?
Tipy na výlety:

• Výklopník Sudoměřice – technická 

památka z roku 1939

• Zámek Milotice, hrad Buchlov, zámek 

Buchlovice

• Letecké muzeum v Kunovicích

• Skanzen ve Strážnici, vždy v červnu 

světově proslulý folklorní festival 

Strážnické slavnosti

• Přírodní památka Osypané břehy 

u Rohatce s meandry řeky Moravy

• Unikátní drezína v Ratíškovicích

• Archeopark v Mikulčicích – památka 

usilující o zápis na seznam UNESCO

• Archeoskanzen Modrá u Velehradu 

– velkomoravské sídliště Středního 

Pomoraví

• Poutní místo Velehrad

• Větrný mlýn v Kuželově

• Vinné sklípky Plže v Petrově u Stráž-

nice – nejstarší vesnická památková 

rezervace

• Muzeum pálenic ve Vlčnově

• Naučná stezka Včelíny u plavební 

komory Vnorovy

• Informační centrum Baťova kanálu ve 

Veselí nad Moravou

• Rekreační středisko Lučina

• Hvězdárna ve Veselí nad Moravou

Speciální akce kolem Baťova kanálu:
• Odemykání plavební sezóny na „Baťá-

ku“ – vždy 1. května

• Zamykání plavební sezóny na Baťově 

kanále – každoročně 28. října

• Vodní království v Hodoníně s celou 

řadou herců a známých osobností

• Dětská akce „Hurá do školy!“

• Po celou sezónu grilování v přístavi-

štích, divadelní představení, zábavné 

a kulturní akce, vystoupení country 

kapel atd.

• Pravidelné plavby výletními loděmi 

Hana Raiskubová, 

Dagmar Sedláčková

Foto: archiv Baťova kanálu

Foto: archiv Baťova kanálu
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POKLADY Z KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK 

Bylo tam tolik obyčejných „pokladů“! 

Pamatuji si, jak jsem jako malý capart 

sotva dosáhla na kliku, ale pokaždé 

jsem za ní přiběhla, abych se mohla 

motat u kamen kolem jejích sukní. 

Byla hodná, usměvavá, a i když se celé 

dny nezastavila a kolikrát nevěděla, kam 

dřív skočit, trpělivě mi pokaždé vysvět-

lovala, jak se těsto hněte a jak dlouho 

musí kynout v míse, aby byly beleše 

krásně nadýchané. Přitom dávala pozor, 

abych si nespálila prstíky při obracení 

té dobroty na rozžhavených kamnech, 

do kterých každou chvilku přihodila 

polínko.

Nosila na sobě fěrtůšek a snad nikdy 

jsem ji neviděla bez šátku na hlavě, jak 

se to tenkrát ve Vracově, kousek od Kyjo-

va, nosilo. Beleše moje babička Maruška 

pekla vedle dalších moučných jídel nebo 

třeba oblíbené vracovské „vajíčkové 

máčky“ vždycky v pátek, kdy se ještě 

na vesnicích pravidelně dodržoval půst 

od masa. Přiběhla z pole, kam vyrážela 

už brzy ráno, hodila na sebe zástěru 

a už se zase otáčela v kuchyni. Beleše 

se doma pekly ale třeba i tehdy, když se 

u nás sešly tetiny z ulice na draní peří. 

Za oknem se snášel sníh, a nikdo ne-

směl ani kýchnout, aby se ta nadýchaná 

čepice nerozletěla po místnosti. Když 

se z babiččiny kuchyně v jejím výminku 

ozvalo naším úžasným slováckým náře-

čím: „Děcka, poďte si na beleše, dokuď 

sú teplé!“ rozběhly jsme se se sestrou 

tak rychle, že jsme se pokaždé málem 

přerazily. Ty byly!! 

A já je dodnes dělávám stejně jako kdysi 

moje babička, i když ona tady už dávno 

není…

Hana Raiskubová

POKAŽDÉ, KDYŽ VZPOMÍNÁM NA SVÉ DĚTSTVÍ, VYBAVÍM SI VŮNI ÚŽASNÝCH BABIČČINÝCH VRACOVSKÝCH BELEŠŮ, KTERÁ SE 
LINULA NAŠÍM DOMKEM I PO CELÉM DVOŘE. PEKLA JE NA STARÝCH KAMNECH VE SVÉ MALIČKÉ, ALE ÚTULNÉ KUCHYŇCE 
S VELKÝM VYŠÍVANÝM PLÁTNEM NA ZDI, KDE STÁLO: DEJ BŮH ŠTĚSTÍ.

VRACOVSKÉ BELEŠE (RECEPT Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA)

VRACOVSKÉ BELEŠE
• 1 kg hladké mouky

• 1 kostka kvasnic (42 g)

• 6 dcl mléka (pokud se vám těsto 

bude zdát tuhé, můžete malinko 

přidat)

• 15 lžiček krystalového cukru

• 4 vejce

• ½ kostky Hery

• ½ dcl oleje

• špetka soli

• sádlo na pomazání hotových belešů 

– asi 150 g 

• kelímek povidel 

• mák + mletý cukr na posypání belešů 

po upečení – rozhodně nešetříme 

(smícháme zhruba v poměru 2 : 1)

Postup: Do velké mísy prosejeme přes síto hladkou mouku, aby byla krásně 

nakypřená. Osolíme, přidáme 1 celé vejce a 3 žloutky (pokud dáte vejce všechna 

celá, bude těsto tuhé), rozpuštěnou Heru pokojové teploty, půl deci oleje 

a vykynutý kvásek. Ten si připravíme tak, že ve vlažném mléce rozpustíme cukr 

a po rozmíchání rozdrobíme droždí. Nechám v teple cca 15 minut kynout. Až má 

kvásek pěknou „čepici“, vylijeme ho do těsta. To pak mícháme tak dlouho, až se 

krásně odlepuje od stěn mísy. Necháme přikryté utěrkou v teple hodinu kynout, 

poté přemísíme a těsto musí kynout další zhruba ¾ hodiny. 

Tip: všechny suroviny na kynuté těsto by měly mít pokojovou teplotu, jinak 

těsto špatně kyne. Mléko ani rozpuštěná Hera nesmí být příliš horké, stejně tak 

vajíčka právě vytažené z ledničky. Z vykynutého těsta vykrajujeme velkou lžící 

bochánky, které klademe na pomoučený vál. Bochánky těsta pak posypeme 

malinko hladkou moukou, aby se těsto nelepilo. „Zabalíme“ podobně jako třeba 

plněné Honzovy buchty a necháme na vále dalších 20 minut kynout. 

Mezitím si rozpálíme plotýnku na sporáku a rozehřejeme pánev, na které bude-

me beleše péct. Naše babičky je pekly na kamnech, jsou ale vynikající i takto. 

Nakynutý bochánek těsta roztáhneme prsty, až vznikne asi 10 cm velká placka, 

vysoká zhruba 1,5 cm. Dáme nasucho na rozpálenou pánev a pečeme zhruba 

1–2 minuty z každé strany. Ještě teplé beleše potíráme rozpuštěným sádlem, 

potřeme povidly a posypeme mákem. 

Z tohoto množství uděláte cca 50 ks vracovských belešů. Dávku nesnižujte, jsou 

totiž tak výborné, že určitě zmizí do večera z talíře. Ať vám tento recept z kraje 

vína a folkloru chutná.

Foto: Hana Raiskubová

Foto: Hana Raiskubová
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NESEĎTE „ZA PECÍ“, POJEĎTE NA JIŽNÍ 
MORAVU! TIPY NA VÝLETY ZA VÍNEM, 
FOLKLOREM I REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ

1. Slavnosti chřestu
Ivančice, 19. 5.–21. 5. 2017

Ochutnávka chřestových pochoutek se 

spolu s kuchařskou show, tradičními 

trhy, ochutnávkou vín, hudebními 

a tanečními vystoupeními, dechovou

 a cimbálovou muzikou a také tvořivými 

dílnami koná na ivančickém náměstí.  

Více informací na 

www.slavnostichrestu.cz

2. Vinné trhy Čejkovice – 22. ročník
Čejkovice na Hodonínsku, 

27. a 28. 5. 2017

ČTVRTEČNÍCI, SDRUŽENÍ VINAŘŮ ČEJ-

KOVICE vás zve na 22. ročník vyhláše-

ných Vinných trhů Čejkovice, které se již 

tradičně uskuteční v prostorách zámku 

a přilehlé zahrady v Čejkovicích u Hodo-

nína. Prezentovat se letos bude 28 čejko-

vických vinařství, na nádvoří zámku bude 

také probíhat každoroční hudební pro-

gram. Přijeďte ochutnat mladá vína roč-

níku 2016, která můžete nejen degusto-

vat, ale také zakoupit. Organizátoři navíc 

slibují, že v době konání Vinných trhů 

budou mít návštěvníci možnost navštívit 

také historické sklepení Templářských 

sklepů a dům, v němž žil náš významný 

prezident T. G. Masaryk.

Bližší info: www.vinozcejkovic.cz, 

www.vinazmoravy.cz

3. Mikulov Gourmet festival – 8. ročník
Mikulov, 2. 6.–4. 6. 2017 

Mikulov gourmet festival je oslavou 

moravské kuchyně, snoubené se 

skvělými moravskými víny ve vyhláše-

ných restauracích magického vinařského 

města Mikulova. „Vybraní mistři kuchaři, 

členové národního týmu Asociace 

kuchařů a cukrářů, pro vás připravili 

moravské pokrmy v moderním stylu 

v kombinaci tradičních moravských 

odrůd. Se svými soutěžními menu vám 

přinesou skutečnou jižní Moravu plnou 

slunce, dobrosrdečnosti a nezapomenu-

telných zážitků v jedinečné scenérii 

historického vinařského města Miku-

lova,“ zve také do svého hotelu hlavní 

organizátor gastrofestivalu festivalu 

Ing. Petr Marcinčák. Mikulov gourmet 

festival se uskuteční začátkem června 

v sedmi vybraných mikulovských

restauracích. 

Více na www.mgfest.cz

4. Špilberk Food festival – 6. ročník
Brno, hrad Špilberk, 16. 6.–18. 6. 2017 

Již šestý ročník Špilberk Food Festivalu 

je určený všem milovníkům dobrého 

jídla, lahodných nápojů a vybraných 

delikates. Letošní ročník bude ale podle 

organizátorů akce úplně nový. „Pracu-

jeme na tom, abychom náš festival zase 

posunuli o kus dále. Připravili jsem 

si pro návštěvníky spoustu novinek, 

které zpříjemní jejich účast na festivalu. 

Kromě standardních degustací budou 

mít letos možnost ochutnat i víno od nej-

lepších vinařů, kteří se zúčastní soutěže 

Vinařství roku,“ slibují. 

Informace naleznete na: 

www.spilberkfoodfestival.cz

5. Výstava fotografi í Jiřího Salika Slá-
my „Příběhy moravských vinařů“
Zámek Slavkov u Brna, 

21. 6.–15. 7. 2017  

Výstavu fotografi í, které poodhalí záku-

lisí tradičních rodinných moravských vi-

nařství, ukáže krásu vinařského řemesla 

a moravské vinaře trochu v jiném světle, 

pořádá pod patronací společnosti Vinar-

te Zámek Slavkov u Brna. Právě Vinarte 

totiž s jedním z nejvýraznějších 

jihomoravských fotografů Jiřím Salikem 

Slámou, někdejším fotografem MF 

DNES, dlouhodobě spolupracuje. „Jde 

o dlouhodobý projekt, v rámci něhož 

mapujeme a ve vinařských bedýnkách 

propagujeme zajímavé vinaře 

z regionu. Řada z nich totiž nabízí 

naprosto výjimečná vína, oceněná 

často na mezinárodních soutěžích, 

a přesto nemáte šanci se s nimi potkat, 

pokud se nevypravíte přímo za nimi 

na jih Moravy,“ vysvětluje ředitel 

Vinarte a hlavní partner akce Daniel 

Winkler. Výstava Příběhy moravských 

vinařů bude putovní. Ze zámku ve 

Slavkově se zhruba v polovině červen-

ce přestěhuje na další jihomoravské 

památky a poté poputuje do dalších 

regionů Moravy i Čech.  

6. Mezinárodní folklorní festival Stráž-
nice – 72. ročník
Strážnice, 22. 6.–25. 6. 2017 

Letos již po 72. se můžete nechat unést 

lidovými kroji, tanci, hudbou a tradicemi 

na Mezinárodním folklorním festivalu 

ve Strážnici, který pořádá Národní 

ústav lidové kultury ve Strážnici. Krásu 

lidových písní a tanců již tradičně 

předvedou tisícům návštěvníků z celé 

republiky desítky tuzemských, ale také 

zahraničních folklorních souborů. Akce 

je určena pro rodiny s dětmi, mladé, 

seniory, zkrátka pro všechny, kdo milují 

nebo chtějí poznat lidovou písničku 

a tradice regionů – od moravského 

Slovácka přes Horňácko až po 

Kopanice. Organizátoři letošního ročníku 

připravili v amfi teátru na Bludníku, 

Zahradě, na zámku či ve skanzenu desít-

ky pořadů, jako je například fi nále Sou-

těže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku, Noc s hudci nebo Jarmark 

chutí a vůní. Součástí akce je 

i 35. ročník Folklorního festivalu 

Dětská Strážnice 2017.    

Více na www.festivalstraznice.cz, 

www.nulk.cz

Foto_tipy_Straznice

Hana Raiskubová,

Dagmar Sedláčková

PŘEMÝŠLÍTE, KAM SI VYRAZIT O VÍKENDU V PŘÍŠTÍCH DNECH A TÝDNECH? CO TAKHLE VÝLET ZA FOLKLOREM, VÍNEM ČI 
GASTRONOMIÍ NA POHODOVÝ, PROSLUNĚNÝ JIH MORAVY? AGROBASE VÁM PŘINÁŠÍ PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ VÁM NA 
PŘELOMU JARA A LÉTA PŘINESOU NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KRAJE DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.  

Na výstavě bude vidět i rodinný vinařský klan – Vinařský Škrobák Čejkovice. Foto: Jiří Salik Sláma
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FOTOREPORTÁŽ: 
HOŘÍNSKÝ KANÁL U MĚLNÍKA
Že se u Mělníka stéká tok řeky Labe 

s Vltavou, je známo mnohým ze známé 

národní písničky. Krajina v tomto území, 

protknutá plavebním Hořínským kaná-

lem, je ale také atraktivním místem pro 

příjemné procházky podél vody 

i možností, jak si vytvořit pozitivní vztah 

k vodohospodářským dílům našich 

předků.

Petr Havel, 

foto Nina Havlová

Poněkud méně známý pohled na Mělník z přemostění kanálu Hořín… …nebo také kanálem projíždějící plavidla

Technická památka zdymadlo Hořín, které projektoval František Sander Dojít můžeme až k přehradě Vraňany

Z břehů kanálu lze dobře pozorovat bájnou horu Říp Cesta je ve většině případů pohodlná pro pěší turisty
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AKTUÁLNĚ K DRUHÉ ETAPĚ ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE OPVZ VN ŠVIHOV NA ŽELIVCE 

V současné době je ze strany zeměděl-

ských subjektů věnována velká pozor-

nost druhé etapě změny ochranných 

pásem (OPVZ) vodárenské nádrže Švihov 

na Želivce. Povodí vlastní vodárenské 

nádrže zaujímá plochu 1 178 km2, což je 

největší vodárenské povodí v ČR. Nádrž 

Švihov pak zásobuje cca 1,2 mil. obyvatel 

pitnou vodou. Povodí se nachází v inten-

zivně zemědělsky využívané krajině, což 

s sebou přináší i zvýšená rizika v oblasti 

jakosti vod nejen přímo v nádrži, ale

 i z pohledu lokálních zdrojů zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou, kdy některé 

obce mají jediný zdroj podzemní vody. 

Podíl zornění se v povodí VN Švihov 

pohybuje od 50 do 80 % a významně za-

stoupené pěstované plodiny jsou řepka, 

kukuřice a brambory. Vlastní vodárenská 

nádrž je charakteristická negativními 

jevy, jako jsou eutrofi zace, zvýšený 

a trvalý výskyt přípravků na ochranu 

rostlin a množství erozních smyvů. 

V letech 2008–2010 byla zpracována 

druhá etapa návrhu OPVZ VN Švihov 

na Želivce (OPVZ II. stupně – ZDOVZ) 

formou zakázky pro Povodí Vltavy, státní 

podnik na základě otevřeného výběrové-

ho řízení. Zpracovatelem bylo sdružení 

ve složení Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i. (vedoucí sdružení, 

koordinátor), Hydroprojekt CZ, a.s. 

a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a.s. Tato etapa navazovala na první etapu 

zpracování změny OPVZ VN Švihov na 

Želivce, která byla stanovena rozhod-

nutím Krajského úřadu Středočeského 

kraje v roce 2014. 

Vybrané oblasti pro řešení návrhu OPVZ 

VN Švihov na Želivce – 2. etapa – tzv. 

prioritní oblasti řešení byly navrženy na 

základě pilotního projektu povodí VN 

Švihov na Želivce zpracovaného v rámci 

plánů oblastí povodí – návrhy opatření 

omezení plošných zdrojů znečištění, 

který byl zpracován v roce 2007. 

Výsledky pilotního projektu byly 

použity pro účely prioritního výběru 

lokalit pro návrh OPVZ – 2. etapa spo-

lečně s aktualizovanými údaji o jakosti 

vod a využití území. Data jakosti vod 

byla aktualizována do konce roku 2008 

a stav využití území byl aktualizován na 

základě podkladů informačního systému 

LPIS, včetně jeho ověřování terénním 

průzkumem v roce 2009 (březen–říjen). 

Na základě těchto podkladů byly vybrány 

tři prioritní oblasti SEVER, STŘED a JIH 

v rámci bývalého PHO 3. stupně.

Oblast SEVER byla rozšířena o vybraná 

povodí IV. řádu s ohledem na nejkratší 

vzdálenost od jímacího zařízení VN 

Švihov. Tím byla posílena tato oblast 

oproti oblasti STŘED a JIH. Ve výsledku 

lze konstatovat, že v rámci řešených 

oblastí byl rozsah rozšířen nad rámec 

stanovený pilotním projektem (2007). 

Pro analýzu byla použita data z profi lů 

monitoringu jakosti vod Zemědělské 

vodohospodářské správy (ZVHS) a z pro-

fi lů Povodí Vltavy, státní podnik (PVL). 

V rámci zpracování návrhu OPVZ ZDOVZ 

2. etapa byla vyhodnocena data z moni-

toringu drobných vodních toků v povodí 

Želivky prováděného PVL za období 1. 1. 

1997–31. 12. 2006 (resp. 31. 12. 2008) 

a dostupná data z monitoringu drobných 

vodních toků v povodí Želivky prováděné-

ho ZVHS za období 1993–2006. Pracovní 

postup byl prováděn v souladu s interní 

metodikou PVL „Metodika pro zpraco-

vání dokumentace ochranných pásem 

II. stupně – zón diferencované ochrany 

vodárenských nádrží Povodí Vltavy, státní 

podnik“ (2006).

Metodika zpracování vychází z obecně 
platných principů speciální ochrany vod:
1) stabilizace kritických zdrojových loka-

lit plošného zemědělského znečištění 

(infi ltrační plochy) zejména ve vazbě 

na stavby odvodnění (meliorace) 

z důvodu zvýšení retence vody a ome-

zování vyplavování rizikových látek do 

povrchových a podzemních vod, 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE JAKO PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD ZVEŘEJNIL DNE 27. LEDNA 2017 OZNÁMENÍ 
O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY OCHRANNÝCH PÁSEM VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV NA ŽELIVCE – 2. ETAPA. 
TENTO NÁVRH SE SETKAL S VELKOU POZORNOSTÍ ZEMĚDĚLSKÝCH SUBJEKTŮ HOSPODAŘÍCÍCH V POVODÍ TÉTO STRATEGICKÉ 
VODÁRENSKÉ NÁDRŽE. CÍLEM TOHOTO ČLÁNKU JE VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH SKUTEČNOSTÍ, JAK A PROČ BYLA TATO ZMĚNA 
ZPRACOVÁNA.

Erozně ohrožený svah na území jižně od Pacova. Foto: archiv autorů
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2) omezení erozních smyvů nad platný 

rámec DZES (dříve GAEC), zejména 

stabilizací přechodu orná půda – les, 

formou ochranných pásů (bufferů),

3) ochrana okolí vodních ploch a vodních 

toků (tzv. přímá ochrana) prostřednic-

tvím pásů trvalých travních porostů.

Vedle dat monitoringu jakosti vod byly 

pro zpracování projektu použity aktuální 

informační vrstvy GIS potřebné k dalším 

analýzám území: data BPEJ, LPIS, 

DIBAVOD, ZABAGED, mapy odvodnění 

v měřítku 1 : 10 000 bývalé ZVHS, 

ortofoto snímky atd. Dále bylo využito 

standardních mapových podkladů, jako 

Hydrogeologické mapy 1 : 50 000, Hydro-

geologická rajonizace ČR, Geomorfolo-

gické členění ČR atd. Stěžejní podkla-

dovou vrstvou byla mapa infi ltrační 

schopnosti půd v měřítku 1 : 5 000, která 

se stala podkladem pro specializované 

mapy s odborným obsahem „Syntetická 

mapa zranitelnosti podzemních vod“ 

(užitný vzor UV 20352). Na základě této 

původní vrstvy (1 : 5 000) byly vygene-

rovány nejrizikovější infi ltrační plochy 

v kategorii I. a II. (maximální a velmi 

vysoká infi ltrace) na základě multikri-

teriální analýzy kódů BPEJ (bonitované 

půdně-ekologické jednotky). Pro hodno-

cení hydropedologických vlastností byl 

vybrán soubor kritérií, a to hlavní půdní 

jednotka, sklonitost, expozice, skeleto-

vitost a hloubka půdy. Jednotlivá kritéria 

byla kategorizována do pěti kategorií 

zranitelnosti a jednotlivým kritériím byla 

přiřazena váha dle míry vlivu na proces 

infi ltrace. Takto vymezené okrsky, 

s častým napojením na stavby odvodně-

ní, představují zemědělské půdy 

s nízkou retencí vody a látek, tj. lokality 

s vysokým potenciálem vyplavování 

polutantů do vod.

Návrhy opatření byly stanoveny na zákla-

dě nejnovějších poznatků vědy a výzku-

mu v době zpracování vlastní technické 

dokumentace (2008–2010). Opatření 

jsou zaměřena především na zmírnění 

důsledků intenzivní zemědělské výroby, 

tj. zvýšené (nevhodné) aplikace hnojiv 

ve vztahu k vodnímu prostředí a po-

užívání přípravků na ochranu rostlin, 

které se stávají v současné době velkým 

problémem stavu povrchových 

i podzemních vod. Vedle těchto přímých 

vlivů je v návrhové dokumentaci zohled-

něn i povrchový odtok ze zemědělských 

pozemků, který je eliminován zejména 

v dolních částech svahů na přechodu 

orná půda – les vymezením ochranných 

pásů trvalých travních porostů, případně 

protierozních plodin.

V rámci zpracování vlastní dokumen-
tace byly navrhovány projektovým 
týmem dva základní typy opatření:
A – zatravnění,

B – způsob hospodaření.

Zatravnění, s ohledem na předpokládané 

negativní postoje ze strany zemědělců, 

bylo navrženo v minimálním rozsahu 775 

ha a bylo cíleno na nejrizikovější lokality. 

Způsob hospodaření byl defi nován 

obecně s ohledem na již známou zku-

šenost poměrně dlouhodobého procesu 

projednávání první etapy, kdy některé 

zásady správného způsobu hospodaření 

jsou již obsažené v jiné části povinných 

požadavků platné zemědělské politiky, 

například v Nitrátové směrnici. Naše 

výsledky výzkumu byly zakomponovány 

do platného znění Akčního programu 

v oblasti aplikačních pásem včetně na-

stavení konkrétních podmínek hospoda-

ření s ohledem na zatížení vod dusična-

ny. Rozsah opatření typu B byl stanoven 

na ploše 8 365 ha, což činí 18 % výměry 

zájmového území defi novaného zadávací 

dokumentací.

Vlastní návrh OPVZ II. stupně – ZDOVZ 

2. etapa byl zpracován na podkladě 

katastrálních map a souborů popisných 

informací (SPI). Pro účely řešení projek-

tu bylo nutno převést tyto podklady do 

digitální podoby a vyjádřit vlastnictví jed-

notlivých parcel, tak jak to ukládá platná 

vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb. Tato vy-

hláška je již zastaralá a neodpovídá stá-

vajícím potřebám ochrany vod ve vztahu 

k novým skutečnostem. Bylo by více než 

vhodné defi novat vlastní vymezení návr-

hových opatření na půdní bloky evidované 

v rámci LPIS, nikoli na vlastnické parcely, 

kdy se neustále mění vlastnictví a stav, 

který je také výrazně ovlivňován procesem 

komplexních pozemkových úprav. Během 

tohoto procesu se stav evidence katastru 

nemovitostí nejen mění polohově, ale 

i číselně, kdy dochází k přečíslování 

celých katastrálních území.

Významným negativem současného 

využití území v povodí VN Švihov na 

Želivce jsou nesoulady mezi stávajícím 

využitím pozemků (orná půda) a stavem 

vedeným v katastru nemovitostí (travní 

porosty). Jedním ze základních poža-

davků vlastního návrhu OPVZ je uvedení 

reálného stavu využití do souladu se 

stavem v katastru nemovitostí, což je 

povinností vlastníka. Další postup 

řešení zbývající části povodí VN Švihov 

na Želivce, které se nachází mimo 

vymezené ZDOVZ v 2. etapě, je zcela

 v kompetenci Povodí Vltavy, státní 

podnik. Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i. není ani autorem 

vlastního textu Oznámení o návrhu 

opatření obecné povahy, které vydal 

Krajský úřad Středočeského kraje, 

ani s ním nebylo znění tohoto 

oznámení konzultováno.

S ohledem na výše uvedené 

skutečnosti a reakce na tato opatření 

můžeme pouze doporučit otevřený 

dialog všech zainteresovaných 

subjektů, který jako jediný může vést

ke shodě nastavení omezení zemědělské 

činnosti v povodí a konstruktivní 

podobě fi nálního dokumentu opatření 

obecné povahy změny ochranných pá-

sem VN Švihov na Želivce, které nakonec 

musí vyústit v zajištění požadované 

jakosti vody ve VN Švihov pro další 

generace. K vedení tohoto dialogu jsme 

samozřejmě připraveni, jakož

 i k doložení potřebných podkladů 

o řešeném území.

RNDr. Pavel Novák, 

Ing. Petr FuĊík, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 

156 27 Praha – Zbraslav

Jarní polní práce v okolí Onšova. Foto: archiv autorů

Povodí Kejtovského potoka. Foto: archiv autorů
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Foto: archiv autora

MODERNÍ PROVOZ, ÚSPORA ČASU A VÍCE 
KLIDU PRO DOJNICE. NOVÁ FARMA V BUKOVCI 
U HORŠOVSKÉHO TÝNA ZAHÁJILA PROVOZ

Celá myšlenka výstavby nového cent-

rálního kravína vznikla už v roce 2012, 

protože bylo nutné vyřešit vysokou 

nákladovost chovu, časté opravy dojící 

technologie a především zlepšit welfare 

chovaných zvířat. Stavba probíhala 

v několika etapách. Nejprve proběhla 

výstavba kejdovodu a dvou jímek, každá 

o objemu téměř 7000 m3. Tato část pro-

šla kolaudací v červnu 2015.

Novinkou farmy měla být také kruhová 

dojírna, která vlastně znamenala druhou 

etapu výstavby. Systémem se vedení 

podniku nechalo inspirovat během ná-

vštěv nizozemských farem v roce 2014. 

Z inspirací nasbíraných v zahraničí 

nakonec vzešla dohoda mezi společ-

nostmi ZEAS Puclice a FARMTEC o vývoji 

prototypu kruhové dojírny KD-40. 

Podvozek dojírny dodala společnost 

BLOM z Nizozemska, další techno-

logické prvky včetně softwarového 

vybavení vytvořila tuzemská společnost 

FARMTEC. Stavba samotné dojírny byla 

ukončena v srpnu 2016.

Poslední etapou výstavby bylo zbudování 

stájí pro chov dojnic. Drobnou zajíma-

vostí, která doprovázela stavbu stájí, 

byl nález 8 střepů zbytku nádoby z doby 

bronzové. Obě stáje byly zkolaudovány 

v polovině prosince 2016 a jejich 

kapacita činí 786 kusů dojnic.

Kruhová dojírna přináší větší komfort 
dojnic i významnou úsporu času
Hlavní předností farmy je nová, výkonná 

technologie dojení. Kruhová dojírna 

má 40 stání v paralelním uspořádání. 

Samotné dojení probíhá vně kruhu, 

průchodnost dojírny je přes 200 kusů za 

hodinu. Celkově tak došlo ke zrychle-

ní celého procesu o zhruba 2 hodiny. 

Všechny dojnice jsou díky tomu podo-

jeny v čase do 4 hodin. V čekárně před 

dojírnou je instalován přihaněč dojnic 

a na odchodu z dojírny je instalována 

automatická průchozí selekční branka. 

Kruhová dojírna se točí proti směru 

hodinových ručiček z důvodu snadněj-

šího přirozeného vystupování dojnic po 

procesu dojení. Urychlením času dojení 

budou mít dojnice denně o 6 hodin více 

času na klid a tvorbu mléka.

Povrch stání dojírny je potažen speciální 

hmotou Ucrate s hrubým protisklu-

zovým zrnem. Barva byla zvolena dle 

požadavku zootechniků, a to v tmavě 

hnědém provedení. To umožňuje rychlou 

identifi kaci zánětlivého mléka po prvním 

odstřiku. Ke zchlazování mléka dochází 

ve dvoustupňovém předchladiči. 

Následné uchovávání mléka je realizová-

no ve venkovním vertikálním sile 

o objemu 30 000 litrů a při teplotě 4 °C. 

Systém chlazení mléka je doplněn 

o rekuperaci, která zajišťuje účelné 

využití odpadního tepla.

Software, který hlídá zvířata a pomáhá 
zootechnikům 
Technologie dojení, vybrané technologie 

ve stáji společně se sledováním výkon-

nosti a chování zvířat řídí zootechnický 

program FARMSOFT. Jednotlivé dojnice 

nosí na obojku krční responder, který 

neustále elektronicky hlídá aktivitu krávy 

a předává informace zootechnikovi. Díky 

tomu získává technik průběžný přehled 

o tom, jak konkrétní kus přijímá krmivo, 

jak přežvykuje, jak se pohybuje a v jaké 

je pohodě. Informace pomáhají vést 

detailní agendu údajů o každém zvířeti, 

umožňují sledování nádoje, pomáhají 

přesně vyhodnotit nástup říje a systém 

dokáže zootechnika také upozornit na 

možné zdravotní problémy zvířete. 

Nová farma však kromě systematické 

práce s informacemi o chovaných doj-

nicích přinesla i podstatně lepší welfare 

zvířat, tedy jejich lepší životní podmínky. 

Dojnicím jsou k dispozici prostorné 

lehací boxy, na cestě do dojírny není 

žádný schod a betony jsou opatřeny 

protiskluzovými zářezy. Neméně důležitý 

je i režim výměny a pohybu vzduchu ve 

stáji. Vysoké otevřené boční stěny jsou 

osazené automaticky řízenými svinova-

cími plachtami, které reagují na teplotu, 

rychlost proudění vzduchu a roční obdo-

bí. Účinky tepelného stresu dojnic v let-

ním období pomohou eliminovat axiální 

ventilátory umístěné nad lehacími boxy.

Předpokladem je, že pomocí těchto 

zlepšených parametrů, rešení a dimen-

zování stájí i dojírny se v brzké době 

vyšplhá užitkovost k 10 000 litrů mléka 

ročně u každého kusu. Očekává se 

také dobrý zdravotní stav zvířat, což se 

projeví ve snížení nákladů na veterinární 

zákroky.

Jan Pavlů, Agrofert          

V BUKOVCI NEDALEKO HORŠOVSKÉHO TÝNA SE OTEVŘELA NOVÁ FARMA NA CHOV DOJNIC. NA ZELENÉ LOUCE ZDE VYROSTLA 
KRUHOVÁ DOJÍRNA S ČEKÁRNOU DOJNIC A DVĚ IDENTICKÉ STÁJE S KAPACITOU NECELÝCH 800 KUSŮ. NÁKLADY NOVÉ FARMY 
ČINILY 120 MILIONŮ KORUN.
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NEOBYČEJNÉ KOUSKY 
OVOCE A ZELENINY V PENNY 

„Nestandardní“ a také „jako ze 

zahrádky“. Taková je charakteristika 

sortimentu ovoce a zelenina, výhrad-

ně od českých zemědělců, který síť 

prodejen Penny Market nabízí v rámci 

celé České republiky od minulého roku. 

Podle výsledků průzkumu společnosti 

Médea Research, který proběhl exklu-

zivně pro Penny Market, více než 90 % 

respondentů uvedlo, že „nestandardní“ 

tvar ovoce a zeleniny nemá podle nich 

žádný vliv na jejich chuť. „S PENNY 

spolupracujeme 15 let a je to jeden 

z našich největších odběratelů. Roz-

hodnutí jsme přivítali. Už dlouho se 

po tomto kroku volá, ale dosud žádný 

řetězec nenašel odvahu toto zákazníkům 

nabídnout,“ komentuje počin Penny 

Marketu Tomáš Jarolím, obchodní 

zástupce společnosti Odbytového 

družstva Mochov.  

Výsledky průzkumu společnosti Médea 

Research dále ukázaly, že téměř tři 

čtvrtiny Čechů nakupují ovoce a zeleninu 

v supermarketech. Celkem 45 % z nás si 

vybírá ovoce od českých pěstitelů 

a více než polovina tuzemské populace 

upřednostňuje zeleninu vypěstovanou 

českými zemědělci. Pokud by zelenina 

nestandardního tvaru a velikosti byla 

k dispozici za zvýhodněnou cenu, 52 % 

Čechů by ji určitě zakoupilo a dalších 

32 % by ji spíše zakoupilo. 

„Vzhledem k tomu, že sortiment ovoce 

a zelenina nakupují tři čtvrtiny Čechů 

právě v supermarketech, chceme tímto 

krokem především zdůraznit kvalitu 

českých produktů a také fakt, že jejich 

rozmanité tvary rozhodně nemají vliv na 

jejich chuť či kvalitu,“ vysvětluje Zlata 

Ulrichová, vedoucí marketingu společ-

nosti Penny Market. Pro zákazníky této 

společnosti je navíc připravena nová 

komunikace včetně obalů celého úseku 

Neobyčejných kousků, podle kterého 

zákazník snadno pozná, že se jedná 

o prodej nestandardního ovoce 

a zeleniny. Sortiment ovoce a zelenina 

rozmanitých tvarů výhradně od českých 

zemědělců je v síti prodejen PENNY 

k dostání za zvýhodněnou cenu. Ta je 

vždy nižší minimálně o 10 % ve srovnání 

s esteticky odpovídajícími produkty, 

které i nadále zůstanou v sortimentu 

prodejen Penny Market. Aktuální na-

bídka nestandardního ovoce a zeleniny 

exkluzivně od českých farmářů zahrnuje 

konkrétně tyto výpěstky: brambory 

1,5 kg, cibule 1,5 kg, jablka červená 1 kg. 

Tento sortiment se bude na prodejnách 

nacházet do příchodu letošní produkce 

v České republice, případně do vyprodá-

ní zásob.

SPOLEČNOST PENNY MARKET, S.R.O., JAKO PRVNÍ ŘETĚZEC V ČR ZAHÁJILA PRODEJ NESTANDARDNÍHO OVOCE A ZELENINY 
RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ JIŽ V SRPNU 2016. HLAVNÍM CÍLEM PENNY JE SNÍŽENÍ PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI A ZÁROVEŇ 
POMOC ČESKÝM FARMÁŘŮM S VÝPĚSTKY, KTERÉ NESPLŇUJÍ AKTUÁLNĚ NASTAVENÁ ESTETICKÁ KRITÉRIA. OVOCE 
A ZELENINA ROZMANITÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ JSOU V SÍTI PRODEJEN PENNY V RÁMCI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY K DOSTÁNÍ 
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU.   

Foto: Penny Market, s.r.o.
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RIZIKA INVAZIVNÍCH 
ŠKŮDCŮ POROSTOU
Modelovým příkladem je nedávno 

zveřejněná informace o na našem území 

detekované agresivní bakterii Xylella 

fastidiosa napadající okrasné, ovocné 

i hospodářské rostliny a také o ní bude 

na konferenci pojednáno. Cílem konfe-

rence je přitom právě upozornit na rizika 

nově zavlečených a šířících se škůdců, 

prezentovat konkrétní příklady a navrh-

nout ochranná opatření. V budoucnosti 

se navíc taková rizika budou podle všeho 

zvyšovat. 

Důvody jsou, schematicky řečeno, 

především dva – globalizace a měnící se 

světové klima. Současná totální prostup-

nost světa prostřednictvím obchodů ko-

hokoli s čímkoli, ale také kvůli cestování 

kohokoli kamkoli, totiž logicky generuje 

rizika expanze různých druhů škůdců 

nebo pro určité lokality do současné 

doby neznámých organismů po celé 

planetě. Prevence takových rizik je velmi 

obtížná, kromě zmiňovaných projevů 

globalizace jsou navíc ve hře probíhající 

klimatické změny, kvůli kterým mění 

buď zásluhou člověka, nebo i vlastním 

přičiněním celé skupiny rostlin a zvířat 

po planetě svá stanoviště. Připočteme-li 

k tomu permanentně mutující viry, musí 

se nejen rostliny, které může napadat 

zmiňovaná bakterie, ale i lidé a fakticky 

vše živoucí připravit na souboje 

s organismy, které byly dosud zcela 

mimo jejich pozornost. A to navzdory 

regulacím obchodu a transportu nepů-

vodních invazních druhů rostlin

 a živočichů ze strany EU, která nedávno 

aktualizovala seznam rostlin a živočichů 

„s významným dopadem na Evropskou 

unii, které svým neřízeným šířením 

v přírodě ohrožují evropskou biodiverzi-

tu, ekonomiku a dokonce i lidské zdraví“. 

Konkrétně jde o Nařízení Komise 

2016/1141. Vše nicméně nasvědčuje 

tomu, že na takové regulace je již 

v současné době pozdě, protože žádná 

z nich nedokáže zabránit v přeshra-

ničním pohybu tvorů, které nejsou 

většinou ani pouhým okem vidět. Lidstvo 

navíc nedokáže zabránit v celosvětové 

invazi ani „viditelným“ druhům. Jak totiž 

vyplývá ze studie zveřejněné v časopisu 

Nature Communications, je v současné 

době světová invaze nepůvodních druhů 

živočichů a rostlin nejintenzivnější 

v historii planety, 37 % z nich bylo na 

nová území zavlečeno v období 1970 

až 2014, tedy v posledních zhruba 40 

letech.

Nejde jen o škody v zemědělství, ale

i dopady na naši přírodu. Jedním 

z příkladů je i na seznamu zmíněný rak 

mramorovaný, oblíbený mezi akvaristy. 

Nebezpečný je zejména agresivním 

způsobem rozmnožování, kdy stačí jedna 

uniklá samička a z jejích neoplozených 

vajíček se vylíhne životaschopné potom-

stvo. Rak u nás snadno přežívá a navíc je 

potenciálním přenašečem račího moru, 

fatálního pro domácí raky říční 

a kamenáče. 

Nárůst rizik invazivních škůdců, pomi-

neme-li důsledky projevů počasí, lze ale 

pojmout i „pozitivně“, totiž jako téma 

pro komunikaci o vhodnosti a výhod-

nosti preferovat v tuzemsku produko-

vané zemědělské suroviny a potraviny. 

Živnou půdou pro škůdce totiž může být 

i dovážené potravinářské zboží zejména 

z exotických zemí. Jednou z prevencí 

rizik nových škůdců ohrožujících zdraví 

člověka je tak pokles dovozu potravin 

ze zahraničí. A to by měl také tuzemský 

spotřebitel vědět.  

Petr Havel

PŘEDPOSLEDNÍ DEN V KVĚTNU – V ÚTERÝ 30. KVĚTNA – POŘÁDÁ V BRNĚ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV 
ZEMĚDĚLSKÝ (ÚKZÚZ) KONFERENCI „ROSTLINOLÉKAŘSKÁ RIZIKA V EVROPSKÉ UNII“. JDE PŘITOM O PROBLÉM, KTERÝ 
NABÝVÁ – NEJEN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ – STÁLE VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ.

Některé invazivní druhy jsou na pohled velmi atraktivní, a dokonce jsou surovinou k produkci zdraví prospěšných potravin, jako je 

to třeba v případě pupalkového oleje ze zavlečené pupalky dvouleté (na foto). Jenže taková klíněnka jírovcová, zavlečená do ČR až 

v roce 1994, v podstatě zdecimovala tuzemskou populaci kaštanů. Foto: Nina Havlová
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VODA V KRAJINĚ BUDE STÁLE 
VÝZNAMNĚJŠÍ FAKTOR, 

KTERÝ BUDE ROZHODOVAT 
O ÚSPĚCHU, ČI NEÚSPĚCHU 

HOSPODÁŘSKÉ SEZÓNY 
A TOMUTO FAKTU JE POTŘEBA 

PŘIZPŮSOBIT ADAPTAČNÍ 
OPATŘENÍ

I PŘES LETOŠNÍ NADÍLKU SNĚHU 
SE ČEKÁ LETOS OPĚT SUCHO

Z mapy ČHMÚ z počátku dubna, která 

ukazuje hladiny podzemních vod 

v mělkých vrtech, vyplývá, že prakticky 

v celé východní části země jsou hladiny 

podzemních vod mírně podnormální až 

mimořádně podnormální. Zhruba 

37 % vrtů vykazovalo v té době velmi 

silné sucho, což v praxi znamená 

jednak nedostatek vody ve studních, 

jednak ale také v půdě, což bude mít, 

a v některých případech už má, vliv 

na ekonomiku rostlinné produkce 

a částečně také na ekonomiku chovů 

hospodářských zvířat. Nejde ale jen 

o Moravu – vodní defi cit je mimo jiné 

také v zemědělsky významném Jihočes-

kém kraji. Podle statistik spadlo během 

letošní zimy například v Českých Budě-

jovicích jen 47 mm srážek. Srovnáme-li 

data za posledních 15 let, šlo o nejsušší 

zimu v krajském městě. Rekord drží 

v tomto časovém úseku zima 2012/2013 

se 152 mm. O něco lepší byla situace 

na Churáňově. Tam letos spadlo 

149 mm, sušší tu byla zima 2013/2014 se 

74 mm, srážkově nejbohatší pak se 409 

mm zima 2001/2002. Dostatek sněhu na 

horách mohl přitom vyvolávat dojem, že 

sníh zůstával v krajině dlouho ležet – to 

však platilo právě a jen na horách, kde 

se ovšem až na chov skotu zemědělsky 

příliš nehospodaří. Ve zmiňovaných 

Českých Budějovicích a okolí ale ležel 

sníh nepřetržitě jen měsíc, od 3. ledna 

do 3. února.

V Moravskoslezském kraji přistoupil 

státní podnik Povodí Moravy dokonce již 

koncem března, kdy by mělo být vody 

z tajícího sněhu vlastně nejvíce, 

k cílenému vytváření zásob vody v tam-

ních vodních nádržích. Ještě v polovině 

dubna byly přitom v oblasti Povodí 

Moravy hladiny vodních toků v porov-

nání s dlouhodobými dubnovými údaji 

podprůměrné, v některých případech 

klesly i pod 20 % měsíčního průměru. 

Podnik tak zvyšoval jako prevenci sucha 

hladiny vody v přehradách. „V porovnání 

s dlouhodobými průměrnými měsíčními 

průtoky jsou současné přítoky do nádrží 

významně podprůměrné. Aktuální přítok 

do Brněnské přehrady je 2,95 m3/s, do 

Vranova přitéká 5,32 m3/s, do Letovic 

0,3 m3/s, do Plumlova 0,05 m3/s a do 

Bystřičky 0,45 m3/s, konstatovalo Povodí 

Moravy. V porovnání s dlouhodobými 

měsíčními průměry se totiž průtoky 

na většině toků pohybovaly v polovině 

dubna v rozmezí 15–80 % dlouhodobého 

měsíčního průměru. Závěrovým profi lem 

Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 

16 % a Dyjí v Ladné 20 % dlouhodobé-

ho dubnového průtoku. Při srovnání 

aktuálních denních průtokových hodnot 

s dlouhodobými historickými údaji byly 

v té době nejblíže historickému minimu 

průtoky toků na střední a jižní Moravě 

(Jevišovka 6 %, Litava 12 % a Oskava 

19 %). Suchem trpěla i jedinečná chrá-

něná přírodní lokalita „Soutok“ (Moravy 

a Dyje), takže Povodí Moravy muselo 

dotovat nedostatečné zdroje vody v této 

oblasti částečným vypuštěním nádrže 

Nový Mlýny.

Uvedené příklady ze dvou téměř opač-

ných konců země ukazují, že ani letos 

to nebudou mít zemědělci v ČR kvůli 

neovlivnitelnému faktoru počasí jedno-

duché. A zřejmě ani v budoucnosti, jak 

avizuje poslední zpráva Evropské agen-

tury pro životní prostředí (EEA) s názvem 

„Změna klimatu, dopady a zranitelnost

v Evropě 2016“. Uvedený dokument 

mimo jiné konstatuje, že mimořádné 

projevy počasí, související se změnou 

klimatu, způsobily v evropských zemích 

jen od roku 1980 hospodářské ztráty za 

více než 400 miliard eur. 

Zpráva se přitom nezabývá jen dopady 

na zemědělství, ale například i na ener-

getiku. „Zatímco v severní a severozá-

padní Evropě se sníží spotřeba energie 

pro vytápění, vzroste naopak spotřeba 

energie pro chlazení v jižní a centrální 

Evropě. Celková spotřeba energie 

v Evropě by se neměla významně změ-

nit, ale očekávají se významné změny 

mezi sezónami a dopady na energetický 

mix členských zemí EU. Zvýšené teploty, 

měnící se srážkové modely, nárůst 

extrémních srážek a možný nárůst v síle 

a četnosti bouřek může mít dopad na 

obnovitelnou i tradiční výrobu elektřiny,“ 

uvádí dokument.

Ten také konstatuje, že se kvůli projevům 

počasí bez opatření proti změně klimatu 

zvýší rozsah a četnost záplav na velkém 

NADĚJE NA DOPLNĚNÍ ZÁSOB ZEJMÉNA PODZEMNÍCH VOD V ČR DÍKY LETOŠNÍM, OPROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM POMĚRNĚ 
ZNAČNÝM, PŘÍVALŮM SNĚHU V PRŮBĚHU ZIMY SE POMALU VYTRÁCÍ. Z DOSAVADNÍHO VÝVOJE BILANCE VODY V KRAJINĚ 
A DAT ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU (ČHMÚ) TOTIŽ VYPLÝVÁ, ŽE JE ZATÍM I LETOŠNÍ ROK SRÁŽKOVĚ 
PODNORMÁLNÍ A ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD SE NEDOPLNILY DOSTATEČNĚ. TO SPOLU S TÍM, ŽE KONEC ZIMY A ZAČÁTEK 
JARA BYL CHARAKTERIZOVÁN VYŠŠÍMI NEŽ PRŮMĚRNÝMI TEPLOTAMI, ZAKLÁDÁ RIZIKO PŮDNÍHO I ZEMĚDĚLSKÉHO SUCHA 
V PRŮBĚHU LETOŠNÍ HOSPODÁŘSKÉ SEZÓNY.

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

3.4.-9.4.2017
mimořádně nadnormální

silně nadnormální

mírně nadnormální

normální

mírně podnormální

silně podnormální

mimořádně podnormální
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území Evropy. Povodně a bleskové 

povodně způsobené vydatnými lokálními 

srážkami budou pravděpodobně více 

časté napříč celou Evropou. V některých 

oblastech se ale zase očekává nižší sně-

hová pokrývka během zimy, čímž by mělo 

klesnout riziko jarních povodní. I letošní 

praxe ukazuje na další trend zmiňovaný 

ve zprávě –  totiž časnější příchod jara, 

který se projevuje u řady rostlinných 

druhů. Také pylová sezóna začíná dříve 

a trvá déle. „Prodloužila se i délka trvání 

pěstitelské sezóny, což vedlo k rozšíření 

některých typů odrůd do vhodných lokalit 

více na severu,“ uvádí EEA.

O aktuální situaci v ČR z pohledu rizik 

povodní i sucha se mluvilo také na 

setkání vodohospodářů ke Světové-

mu dni vody (každoročně 22. března), 

kde prezentoval zřejmě nejzásadnější 

sdělení k celé české veřejnosti předseda 

představenstva Svazu vodního hospodář-

ství ČR Petr Kubala. Ten totiž zdůraznil, 

že opatření zlepšující zadržování vody 

v krajině nelze stavět proti sobě, jak 

tomu často u nás v praxi je. „Naše 

společnost musí dosáhnout sjedno-

ceného pohledu a vytvářet synergické 

efekty kombinací přírodě blízkých, ale 

i technických opatření v krajině, podle 

místních podmínek. Žádný model nelze 

uplatňovat plošně,“ zdůraznil Kubala. 

Problematiku zachování vodních zdrojů 

je podle něj nutné odpolitizovat 

a shodnout se na opatření, která přesa-

hují mandát jednoho volebního období. 

„Pokud se nám to nepodaří, mohou se 

projevy měnícího se klimatu projevit i na 

území naší země již v horizontu několika 

příštích let,“ varoval Kubala.

Uvedená rizika nelze samozřejmě pod-

ceňovat, ale ani přeceňovat. Jak tuzem-

ské, tak evropské prognózy se přece jen 

v praxi týkají spíše než střední Evropy 

okrajových částí tohoto kontinentu 

a navíc představují v určité míře 

i pozitivní výzvy pro české zeměděl-

ství. Například v potřebě investic do 

závlahových systémů a možném zvýšení 

produkce zeleniny, třeba i ve sklenících. 

Počasí ale také postupně mění některé 

agrotechnické termíny a stejně tak se 

postupně vytváří prostor pro alespoň pi-

lotní produkci některých komodit, které 

by kromě toho, že by obohatily spekt-

rum plodin pěstovaných na orné půdě, 

rozšířily produkční a snad i odbytové 

možnosti našich pěstitelů.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA 
INICIOVALA SAMOTNÝ VZNIK 

FONDU NA PROPAGACI LESNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ 

A UŽITÍ DŘEVA JAKO PŘIROZENĚ 
A TRVALE OBNOVITELNÉ 

SUROVINY.

LESNICKÝ A DŘEVAŘSKÝ FOND – 
NOVÝ NÁSTROJ PODPORY LESNICKO-
-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU

Myšlenka vzniku Lesnického a dřevař-

ského fondu má v základních principech 

širokou podporu. Většina zástupců 

sektoru vnímá podporu spotřeby dříví 

i propagaci lesního hospodářství jako 

podstatné téma sektorové konkurence-

schopnosti. Oblastí, kde nepanuje shoda, 

je fi nancování fondu formou povinných 

odvodů. O bližší představení tohoto 

záměru fondu jsem požádal Patrika Mly-

náře, náměstka pro řízení sekce lesního 

hospodářství MZe. 

Přibližte prosím vznik myšlenky 
a postup realizace záměru Lesnického 
a dřevařského fondu.
Původně se jednalo o širší výzvu Agrární 

komory, která byla prezentována během 

výstavy Země živitelka 2015 

a měla podpořit i širokou škálu citlivých 

zemědělských komodit, nejen dřeva 

a dřevařských výrobků. O lesnickou 

a dřevařskou část záměru usilovala 

Lesnicko-dřevařská komora, která je 

součástí Agrární komory. Poté nastalo 

poměrně dlouhé období hledání, na 

jakém právním základě by mohl takový 

fond existovat. Jako jediný rozumný se 

jevil model Vinařského fondu. Postupně 

začalo být jasné, že Lesnický a dřevařský 

fond je nezbytné koncipovat samostatně 

a jít cestou novely lesního zákona. Návrh 

byl předložen skupinou poslanců v čele 

s panem ministrem Marianem Jurečkou 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

k projednání jako sněmovní tisk č. 1038. 

Kde vidíte z vašeho pohledu největší 
přínos fondu a kde naopak spatřujete 
možná rizika?
Hlavní přínos spatřuji ve vytvoření sta-

bilního (mandatorního) rozpočtu, který 

by byl výhradně věnován nejen podpoře 

využívání a spotřeby dřeva v České 

republice, ale i na osvětu a objektivní 

informování veřejnosti o lesích a lesním 

hospodářství. Dnes jsou tyto aktivity 

fi nancovány v nedostatečné míře a podle 

aktuálních možností státního rozpočtu. 

Fond však bude muset svou činností 

a výsledky přesvědčit o své potřebnosti 

především plátce odvodů do fondu. 

Jednou z výzev bude složení akceschop-

né rady a ostatních orgánů fondu, výběr 

schopného a zodpovědného ředitele 

a samozřejmě dosažení shody na strate-

gických cílech fondu.

Jakým způsobem probíhalo jednání 
se zástupci dotčených vlastníků 
a dřevozpracovatelů?
Lesnicko-dřevařská komora byla 

v podstatě iniciátorem této myšlenky 

a její členové tedy byli o přípravě fondu 

přímo informováni od počátku. Dále 

jsme o návrhu diskutovali v rámci 

mého poradního sboru, kde jsou 

zástupci ALDP, SDP, Lesů ČR a dalších 

institucí. Opakovaně jsem o zřízení fondu 

jednal se zástupci SVOL, i když zde jsem 

se od počátku setkával spíše s nesou-

hlasem, a myšlenku prezentoval na 

nejrůznějších fórech.

Myšlenku fondu podporuje co do ve-
likosti asi většina dotčených subjektů 
lesnicko-dřevařského sektoru. Povin-
nost odvodu prostředků ovšem tvrdě 
kritizuje SVOL a požaduje řešit otázku 
fi nancování fondu především podporou 
ze strany státu. Existuje možnost, aby 
fond byl fi nancován kompletně Minis-
terstvem zemědělství?
V okolních zemích, např. Rakousku či 

Německu, jsou obdobné fondy naopak 

fi nancovány výhradně ze soukromých 

zdrojů, i když na dobrovolné bázi. Odvody 

od plátců a podporu států v poměru 1 : 1 

považuji za velmi vstřícnou ze strany 

státu, zvláště pokud si uvědomíte, že 

v radě fondu jasně převládají zástupci 

plátců odvodů nad zástupci státu. Mezi 

vlastníky lesů s povinností platit odvod 

(obhospodařujícími lesy s výměrou min. 

1 000 ha) navíc dominují podniky obhos-

podařující státní lesy. Nepředpokládám 

tedy, že by do fondu přispíval pouze stát.

Můžete čtenářům přiblížit konkrétní 
aktivity, které by mohl fond podporo-
vat?
Fond bude podporovat marketing dřeva a 

výrobků ze dřeva, rozvoj a propagaci stu-

dijních oborů, které se zabývají lesním 

hospodářstvím a využitím dřeva, aktivity 

lesní pedagogiky a zapojení lesního hos-

podářství a dřevozpracujícího průmyslu 

do nízkouhlíkového hospodářství. Sem 

spadá i seznamování stavitelů a archi-

tektů s možnostmi dřeva jako stavebního 

materiálu nebo prezentace na výstavách 

a veletrzích. Kromě poskytování podpor 

bude fond zajišťovat zpracování odbor-

ných podkladů a navrhne opatření 

ke zvýšení objemu zpracovaného 

surového dříví na výrobky s vyšší přida-

nou hodnotou a ke zvýšení využívání 

a spotřeby výrobků ze dřeva 

v České republice. V neposlední řadě 

bude fond informovat veřejnost 

o lesnictví a dřevařství, o funkcích lesa, 

o možnostech využití dřeva a o dalších 

významných skutečnostech souvisejících 

s lesnictvím a dřevařstvím. 

V současnosti jsou některé aktivity 
lesnických spolků a nadací spolufi nan-
covány ze strany MZe, např. podporou 
nevládních organizací. Znamená to, 
že by v případě vzniku fondu byly tyto 
organizace podporovány pouze tímto 
novým způsobem?
Podpory nevládních neziskových organi-

zací mají své specifi cké cíle a nepředpo-

kládám, že budou aktivitami fondu zcela 

nahrazeny. Podobně by měla pokračovat 

např. podpora seminářů pro vlastníky 

lesů, fi nancovaná ze služeb vlastníkům 

lesů.

Fond by byl veřejným zadavatelem. 
Jakými procesy by vznikalo zadání pro 
jednotlivé aktivity?
Podpory by byly poskytovány podle 

pravidel pro žadatele, které stanoví 

rada fondu po předchozím souhlasu 

ministerstva. O poskytnutí podpory by 

rozhodovala rada. Ostatní činnosti by 

byly zadávány fondem podle zákona 

o veřejných zakázkách, v omezené míře 

vykonávány i přímo zaměstnanci fondu.

Pokud vše půjde podle vašich představ, 
jaký je harmonogram schvalování 
novelizace lesního zákona, obsahující 
defi nici fondu, a jaký by byl očekávaný 
harmonogram dalších kroků?
Návrh poslanců počítá s nabytím 

účinnosti příslušné novely k 1. lednu 

2018. Činnost fondu by v prvním roce 

byla fi nancována pouze ze státního roz-

počtu. První odvody by byly zaplaceny 

za rok 2018 a první žádosti o podporu 

z fondu by začaly být přijímány v létě 

2019. Nyní však všechno závisí na pro-

jednání novely v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Zatím návrh neprošel 

ani prvním čtením.

Děkuji za odpovědi, 

Jan Příhoda, Lesnická práce

LESNICKÝ A DŘEVAŘSKÝ FOND, JEHOŽ VZNIK INICIUJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, MÁ MIMO JINÉ POMOCI K VĚTŠÍMU 
VYUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ ZE DŘEVA, SNÍŽENÍ VÝVOZU SUROVÉHO DŘÍVÍ Z ČESKA NEBO K PROPAGACI FUNKCÍ LESŮ. POVINNÉ 
ODVODY BY PODLE NOVELY LESNÍHO ZÁKONA, KTERÁ VZNIK FONDU UPRAVUJE, MĚLI PLATIT VĚTŠÍ MAJITELÉ LESŮ 
A ZPRACOVATELÉ DŘÍVÍ. FOND BY MĚL ROČNĚ HOSPODAŘIT MINIMÁLNĚ S 31 MILIONY KORUN, POLOVINU Z TĚCHTO 
PROSTŘEDKŮ BY DO ROZPOČTU PŘISPÍVAL STÁT. NÁVRH NOVELY LESNÍHO ZÁKONA, OBSAHUJÍCÍ VYMEZENÍ FONDU, PROŠEL 
22. 3. 2017 JEDNÁNÍM VLÁDY ČR, ALE TA K NĚMU NEZAUJALA STANOVISKO.

Foto: archiv MZe
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JAK VNÍMAJÍ ZALOŽENÍ LESNICKÉHO 
A DŘEVAŘSKÉHO FONDU ODBORNÍCI Z PRAXE?

1    Jak vidí myšlenku Lesnického a dřevařského fondu lesníci a dřevozpracovatelé?

2    Jak hodnotíte záměr vzniku a navržené hlavní principy fungování Lesnického a dřevařského fondu?

3    Jestliže spíše souhlasíte se vznikem fondu, v jakých oblastech vidíte jeho hlavní potenciální přínosy a případná možná rizika?

4    Jestliže se vznikem fondu spíše nesouhlasíte, kde vidíte hlavní problémy tohoto záměru? 

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., 
generální ředitel Lesů ČR

1. Lesy ČR tento záměr vítají a vznik 

fondu podporují. Spotřeba dříví v ČR 

je ve srovnání se sousedními státy 

nebo potenciálem tohoto materiálu 

nízká. Přitom se jedná o jedinou ob-

novitelnou surovinu mimořádné krásy 

a kvalit. Proto považujeme propagaci 

dřeva a zejména výrobků ze dřeva za 

nesmírně potřebnou. Cílem je vedle 

zvýšení spotřeby dřevěných materiálů 

i přispět ke zvýšení konkurenceschop-

nosti tuzemského dřevozpracovatel-

ského průmyslu. V neposlední řadě 

bychom rádi, kdyby se prostřednic-

tvím fondu podařilo zlepšit povědomí 

veřejnosti o lesnictví.

2. Občas obdivujeme zahraniční inicia-

tivy propagující dřevo a lesnictví, jako 

např. PROHOLZ, ale sami na aktivitu 

v této oblasti rezignujeme. Lesnický 

a dřevařský fond je konečně prvním 

konkrétním krokem a je potřeba jej 

podpořit, ačkoliv si jsem vědom, že 

to bude státní podnik stát určité pro-

středky. Na druhé straně pevně věřím, 

že se tyto prostředky vlastníkům lesa 

i státu v budoucnu bohatě vrátí ve 

stabilním a konkurenceschopném 

sektoru.

3. Hlavní potenciál fondu spatřujeme 

na jedné straně v obecné propagaci 

dřeva a dřevěných výrobků, ale také 

v úzce odborných oblastech, jako jsou 

např. stavební normy či standardy pro 

zadávání veřejných staveb. Každý by 

měl vědět, že dřevo je lepší než u nás 

používané tradiční materiály nebo 

třeba beton.

4. Aby fond fungoval a naplňoval oče-

kávání, musí být obsazen kvalitními 

lidmi a musí mu být od začátku vytvo-

řen prostor pro odvádění dobré práce. 

Připouštím riziko v tom, že se právě 

toto nemusí vždy podařit.

František Vomočil, 
jednatel Stora Enso Wood Products 

Ždírec s.r.o.

1. Lesnický a dřevařský fond je důleži-

tým a nutným vyústěním současného 

stavu propagace a marketingu dřeva 

a výrobků ze dřeva. Lesní hospodář-

ství a dřevozpracující průmysl potře-

buje takovou iniciativu a fond, který 

by viditelným a efektivním způsobem 

pomáhal rozvíjet celý lesnicko-dře-

vařský sektor. 

2. Nechci se zabývat jednotlivými oblast-

mi, protože potenciál nového fondu 

je značný. Jde pouze o to, abychom 

zvolili správný směr realizovaných 

projektů, zajistili odborné vedení 

a obsazení rady. 

3. Svět se mění, s tím i vnímání dřeva 

a jeho využití do budoucna. Dlouho-

dobá udržitelnost a efektivní využití 

obnovitelné suroviny, znalost poten-

ciálu suroviny by měly být základem 

ve strategii státu, fi rem, pedagogiky 

či neziskových organizací. Fond by 

se měl ve svých vypsaných grantech 

a projektech tímto zabývat a účinně 

rozdělovat prostředky ve prospěch 

všech účastníku lesnicko-dřevařského 

sektoru. 

4. Rizika si můžeme způsobit pouze 

sami, špatnou komunikací vně i uvnitř 

sektoru, nevhodnými politickými 

zásahy do fungování fondu a netrans-

parentností činnosti fondu. Jsem 

přesvědčen, že všechna tato rizika se 

dají eliminovat odborností a otevře-

nou komunikací v budoucnu. Fond 

se může stát jedním z pilířů rozvoje 

celého sektoru.   

Ing. Michal Pernica, Ph.D., 
ředitel Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o.

1. Myšlenku o společné propagaci les-

nictví a dřevozpracujícího průmyslu 

slýchávám již velmi dlouho. Vzhledem 

k velké názorové roztříštěnosti mezi 

jednotlivými profesními sdružení-

mi a spolky ale nebylo možné najít 

jednotnou shodu, jakým způsobem 

celý problém uchopit, přitom hned 

vedle v sousedním Rakousku funguje 

sdružení proHolz, které se přesně 

touto problematikou zaobírá a může 

tak sloužit jako jistý vzor spolupráce 

lesníků, dřevařů a státní správy. Jsem 

velmi rád, že se tohoto nelehkého 

úkolu chopilo Ministerstvo zeměděl-

ství jako oborově příslušný státní ga-

rant a doufám, že se mu podaří najít 

pro všechny strany akceptovatelnou 

formu dlouhodobé a cílené propagace 

produkce a zpracování dřeva. 

2. Co bude asi alfou a omegou v uvedení 

fondu do života, je způsob fi nancování. 

Jako zástupci vlastníka se mi nelíbí 

zavedení povinných odvodů na základě 

výměry, popřípadě velikosti produkce. 

V případě našeho majetku by částka 

byla něco kolem 90 000 Kč ročně, což 

není zrovna málo. Vlastník může tuto 

platbu považovat jako formu dalšího 

fi nančního zatížení hospodaření, 

které v posledních letech narůstá. 

Spíše bych volil formu dobrovolné-

ho přispívání s tím, že pokud budu 

přispívat, tak mi stát tento příspěvek 

bude kompenzovat třeba nižší mírou 

zdanění či nějakým jiným způsobem. 

Vhodná varianta se jistě najde.

3. Hlavní přínos vidím v jednotné a ko-

ordinované podpoře lesního hospo-

dářství a dřevozpracujícího průmyslu. 

V současné době registruji mnoho 

forem osvětových a propagačních 

snah různých subjektů směřujících 

své aktivity na jednotlivé činnosti nebo 

části odvětví (lesnická pedagogika, 

ankety a soutěže o nejlepší dřevěné 

výrobky či stavby apod.), ale je potřeba 

celý problém uchopit komplexně 

a podpořit sektor jako takový, a ne jen 

jeho jednotlivé části. 

4. Důležité bude, aby fond spravedlivě 

a vyváženě podporoval zájmy produ-

centů i zpracovatelů dřeva a neprefe-

roval více jeden, či druhý. Vybalancovat 

požadavky všech stran bude zřejmě 

ten nejtěžší úkol pro vedení fondu.

Děkuji za odpovědi, 

Jan PříhodaFoto: cz.123rf.com
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU LESNICKÉ 
PRÁCE – KŮROVCOVÉ INFO 

V letošním roce bylo KŮROVCOVÉ INFO 

plně spuštěno v první polovině dubna 

a možnost registrace respondentů je 

funkční už od začátku dubna. Autoři 

aplikace opětovně vyzývají potenciální 

respondenty k zapojení se do projektu. 

Na otázky k letošnímu provozu KŮROV-

COVÉHO INFA odpovídají Jan Příhoda 

(JP) z Lesnické práce, s.r.o. a Petr 

Zahradník (PZ) z Lesní ochranné služby 

Výzkumného ústavu lesního hospodář-

ství a myslivosti.

Jak zpětně hodnotíte první rok provozu 
aplikace KŮROVCOVÉ INFO?
JP: V roce 2016 se podařilo pokrýt re-

spondenty téměř všechny okresy 

v České republice. Celkem bylo prove-

deno a zaznamenáno 2 664 odchytů lý-

kožrouta smrkového na 178 odchytových 

místech a do projektu se zapojilo 131 

respondentů.  Právě ochota vlastníků 

a správců lesů a samotných responden-

tů zapojit se do tohoto projektu nás mile 

překvapila. Díky ní měli lesníci přehled 

o vývoji rojení v jednotlivých lokalitách 

a nadmořských výškách. Souhrnné 

analýzy dat prováděné Lesní ochrannou 

službou navíc předznamenávají některá 

zajímavá zjištění. Jsme také rádi, že 

aplikace navzdory poněkud hektickému 

způsobu vzniku nezaznamenala 

v průběhu sezóny žádné výpadky 

a vznikly tak kontinuální řady odchytů. 

Z reakcí partnerů projektu, respondentů, 

lesnické veřejnosti i mediální odezvy 

máme dojem, že aplikace má smysl, 

a budeme dále pracovat na jejím rozvoji.

PZ: Myslím, že kolega to vystihl velmi 

dobře. Opravdu nás těší pozitivní ohlas 

v lesnickém provozu, a to bez ohledu 

na typ vlastnictví. Zaznamenali jsme 

ho však také u orgánů státní správy 

na různých úrovních. Při kontaktech 

s kolegy z Polska a Slovenska jsme 

také zaznamenali dobrou odezvu, na 

Slovensku dokonce uvažují o podobném 

projektu, možná i ve spolupráci s námi. 

Velmi pozitivně tedy vnímáme podporu 

ze strany vlastníků lesů, bez jejichž 

pomoci bychom tento projekt nemohli 

uskutečnit, a podporu ministerstva, 

které celý projekt zaštítilo. Myslím, že se 

potvrdilo, že získané výsledky jsou pro 

všechny užitečné.

Jedním z hlavních námětů od 
uživatelů aplikace po pilotním 
roce bylo rozšíření o další druhy 
lýkožroutů. Podařilo se KI rozšířit
o nové škůdce?
PZ: I na základě zájmu lesnického 

provozu jsme nabídli možnost 

sledování dalších druhů hmyzích 

škůdců, i když to bylo spojeno s různými 

problémy. V první řadě jde o lýkožrouta 

severského, který je zejména na Moravě 

významným škůdcem. Zde jsou 

problémy spojeny především s vyhodno-

cováním odchytů, protože do feromono-

vých lapačů nalétává i l. smrkový. 

Dalším druhem, který chceme sledovat, 

je lýkožrout lesklý, který v posledních 

letech působil větší problémy v našich 

lesích, a to v souvislosti s dlouhodobým 

suchem. Zde bude určitě zajímavým 

výstupem, jak se průběh rojení u jednot-

livých druhů shoduje, nebo liší. Kromě 

kůrovců chceme sledovat na vybraných 

lokalitách také průběh rojení chroustů – 

ch. maďalového, příp. chrousta obecného. 

Jsme si vědomi toho, že letošní rok na 

žádné lokalitě není rokem rojivým, ale 

chceme tuto metodu, založenou na využití 

světelných lapačů, odzkoušet, abychom 

byli schopni v příhodném čase tyto škůdce 

monitorovat a naplánovat správné nača-

sování případných obranných opatření.

S jakými dalšími novinkami vstoupí 
KŮROVCOVÉ INFO do druhé sezóny?
JP: Kromě zmíněného rozšíření o další 

škůdce jsme vyrobili odměrné nádobky 

se stupnicí pro měření odchytů

lýkožrouta smrkového. Tyto odměrné 

nádobky obdrží každý registrovaný 

respondent zadávající odchyty zdarma 

PROJEKT KŮROVCOVÉ INFO VSTUPUJE DO DRUHÉHO ROKU SVÉHO PROVOZU. TATO APLIKACE SE STALA VYHLEDÁVANOU 
POMŮCKOU NEJEN LESNÍKŮ, SLEDUJÍCÍCH STAV A GRADACI LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO NEBOLI KŮROVCE. JE ZŘEJMÉ, ŽE 
I V LETOŠNÍM ROCE BUDOU V NĚKTERÝCH ČÁSTECH REPUBLIKY ČELIT LESNÍCI KŮROVCOVÉ KALAMITĚ, KTERÁ NEMÁ 
V HISTORII OBDOBY. K NEJPOSTIŽENĚJŠÍM REGIONŮM PATŘÍ SEVERNÍ MORAVA, OBLASTI KOLEM BRUNTÁLU, MĚSTA 
ALBRECHTIC A ŠTERNBERKA NA OLOMOUCKU. KŮROVCEM NAPADENÉ DŘEVO SE MUSÍ VYTĚŽIT CO NEJRYCHLEJI, ABY SE 
Z NĚJ BROUCI DÁL NEŠÍŘILI. PROJEKT KŮROVCOVÉ INFO (PODOBNĚ JAKO ZNÁMÁ APLIKACE INTERSUCHO.CZ) JE ZALOŽEN 
NA AKTIVNÍM ZAPOJENÍ RESPONDENTŮ Z ŘAD VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ LESNÍCH MAJETKŮ V CELÉ REPUBLICE.

Foto: archiv Lesnické práce
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LETEM LESEM S OBJEKTIVEM

a bude též možné jejich samostatné 

objednání. Pilotně bychom chtěli 

v letošním roce také vyzkoušet spojení 

vybraných odchytových míst s teplotními 

dataloggery pro analýzu vlivu teplot na 

bionomii škůdců. Tato fáze je ale tech-

nicky a fi nančně poměrně náročná, takže 

uvidíme, v jaké podobě a rozsahu se v le-

tošním roce podaří propojení dataloggerů 

a odchytů realizovat.  Další z hlavních 

změn je výrazné zjednodušení registrace 

respondentů i odchytových míst a celkové 

zpříjemnění uživatelské obsluhy aplikace 

pro respondenty (odpadlo např. dvojí při-

hlašování pro respondenty s odchytovými 

místy ve dvou okresech).

PZ: Rádi bychom v letošním roce 

zprovoznili automatické vyhodnocování 

průběhu rojení a to proto, aby bylo co 

nejdříve dostupné on-line. Je to jeden 

z cílů, který by měl umožnit i predikci 

začátku druhého, resp. třetího rojení. 

Pro predikci jarního rojení bude v ná-

sledující sezóně důležité právě nasazení 

dataloggerů, které umožní vypočítat 

sumu efektivních teplot, na jejímž zákla-

dě se dá začátek rojení s jistou přesností 

předpovědět.

Jakým způsobem je KŮROVCOVÉ INFO 
fi nancováno?
JP: Primární vývoj aplikace až po její 

spuštění v pilotním režimu fi nancovala 

Lesnická práce, s.r.o. Ve chvíli, když již 

bylo možné ukázat konkrétní výstupy pro-

jektu, se podařilo získat podporu formou 

záštity ministra zemědělství Mariana 

Jurečky a partnerství Vojenských lesů 

a statků ČR. Partnerem projektu jsou také 

Lesy ČR. Oba státní podniky umožnily za-

pojení personálu a podporu zaznamená-

váme u mnoha dalších vlastníků a správců 

lesů. Ta je přislíbena i pro sezónu 2017.  

Výrobu odměrných nádobek podpořil 

PEFC Česká republika. 

Děkuji za odpovědi,

Petra Kulhanová

Dejte své fantazii zelenou
Lesy jsou fotogenické. Nabízejí neko-

nečné možnosti pro všechny, kdo chtějí 

jejich krásu zachytit. Od fotografování 

dechberoucí lesní krajiny a krásných 

stromů, volně žijících živočichů, akčních 

záběrů horské cyklistiky, turistiky či 

paraglidingu až po fotografi e ukazující 

práci lesníků, život na venkově nebo 

tradice spojené s lesem a venkovskou 

krajinou. Preferovaným motivem v naší 

fotosoutěži je zachycení vztahu člověka 

a lesa – jak lidé v lese žijí, pracují nebo 

jak v lese relaxují. 

Jak soutěžit?
Vyvěste své snímky na Instagramu nebo 

Facebooku projektu Letem lesem nebo 

nám je pošlete na email. Ať už jste 

amatérský či profesionální fotograf nebo 

jen laik, který prostě chodí rád do lesa, 

jste v naší soutěži vítáni. Jeden fotograf 

může soutěžit až s pěti snímky. Digitální 

úpravy jsou z pochopitelných důvodů 

omezeny na minimum, dáváme

přednost kouzlu okamžiku a vašemu 

osobitému vidění. Černobílé fotografi e 

jsou povoleny. Termín pro vkládání 

soutěžních fotek je od 22. dubna do 

5. června 2017, tedy počínaje Dnem 

Země až do Světového dne životního 

prostředí. Plné znění pravidel fotografi c-

ké soutěže je pro vás k dispozici v sekci 

„soutěže“ na webu www.letemlesem.cz.

Fotosoutěž s mezinárodním přesahem 
Zasláním fotografi í či jejich vložením na 

Facebook nebo Instagram v určeném 

termínu se zúčastníte nejen národní 

fotosoutěže Letem lesem s objektivem, 

ale zároveň i mezinárodní fotosoutěže 

PEFC International o fotografa roku 

2017. Vaše fotografi e tak mohou doslova 

obletět celý svět.

Ceny pro vítěze národní soutěže Letem 
lesem s objektivem
Pro první tři vítězné fotografi e fotosou-

těže Letem lesem s objektivem máme 

připravenou hlavní národní cenu - let 

balónem nad lesy v okolí Karlštejna. Pro 

4. až 6. místo máme připravené krásné 

knihy od umělce Martina Patřičného 

s jeho osobním věnováním a sadu propa-

gačních předmětů PEFC ČR. Zajímavou 

cenou pro prvních šest fotografů bude 

umístění jejich fotografi í společně s fo-

tografi emi od šesti profesionálních foto-

grafů v PEFC charitativním kalendáři pro 

rok 2018. Výtěžek z jeho prodeje bude 

opět věnován na vybranou dobročinnou 

aktivitu týkající se lesa. Finance získané 

z prodeje PEFC kalendářů pro rok 2017 

byly věnovány Hnutí Brontosaurus, jehož 

členové vyvěsí v českých lesích 177 

nových ptačích budek. 

Cena pro vítěze mezinárodní soutěže 
PEFC International o fotografa roku 
2017
Nejlepší snímky z národní soutěže 

postoupí do mezinárodní soutěže a 

budou tak soutěžit o cenu PEFC fotograf 

roku 2017. Vítěz si bude moci vybrat buď 

fi nanční odměnu ve výši 75 tis. Kč (3 000 

CHF), nebo plně hrazený týdenní zájezd 

do Helsinek ve Finsku spojený 

s účastí na mezinárodní konferenci 

týkající se certifi kace lesů. Nejlepší 

fotografi e budou vystaveny v průběhu 

konference v hotelu Scandic Park v Hel-

sinkách v listopadu 2017 a dále na řadě 

dalších míst po celém světě v průběhu 

2017/2018. Dvanáct nejlepších fotografi í 

bude použito do kalendáře PEFC Inter-

national pro rok 2018.

Zaslané fotografi e bude hodnotit 

porota složená ze zástupců PEFC ČR 

a profesionálních fotografů, kteří se 

zapojí do našeho projektu a poskytnou 

nám fotografi e do kalendáře pro rok 

2018. Výsledky národní části fotosoutěže 

oznámíme na webu www.letemlesem.cz 

dne 16. 6. 2017.

Na krásy lesa zachycené Vaším objekti-

vem se moc těšíme.

Tým PEFC ČR

POD TÍMTO NÁZVEM VYHLAŠUJE CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM PEFC ČR SVOJI PRVNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ. IMPULZEM BYLO 
VYHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE PEFC INTERNATIONAL O FOTOGRAFA ROKU 2017. NEJEN MEZI LESNÍKY JE CELÁ ŘADA 
TĚCH, PRO KTERÉ SE FOTOGRAFOVÁNÍ STALO VELKÝM KONÍČKEM, A PROTO VĚŘÍME, ŽE TUTO PŘÍLEŽITOST VYUŽIJÍ A PODĚLÍ 
SE S OSTATNÍMI O SVÉ VYDAŘENÉ „ÚLOVKY“.

Odměrné nádobky pro přímé měření 

lýkožrouta smrkového. Foto: archiv 

Lesnická práce

Foto: archiv Lesnické práce
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MÍSTO ZCHÁTRALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO 
AREÁLU „KOSMICKÁ ARCHITEKTURA“
V UNIKÁTNÍ BZENECKÉ DOUBRAVĚ ROSTE SUPERMODERNÍ VINAŘSKÝ DŮM

Už to vypadalo, že se v tomto případě 

žádný happy end konat nebude. 

O podnikání ve zchátralém areálu nikdo 

celé roky nejevil zájem. Až na bzenecké 

radnici zaklepal s tubusem v podpaží se 

svým ambiciózním projektem moderního 

velkovinařství s moštárnou tamní sed-

mačtyřicetiletý podnikatel, dlouholetý 

vinař a hlavně místní patriot Dušan 

Černoch. Radnice jeho nápad na 

smysluplné znovuzrození areálu 

podpořila. Vinař, který v oboru podniká 

už více než 15 let, začal po kolečku 

potřebných razítek od úřadů polorozpad-

lé budovy postupně srovnávat se zemí 

a nově budovat. K nápadu mnohoná-

sobně rozšířit svůj stávající vinařský 

provoz mu přitom pomohly zlaté časy 

moravského vinařství. Víno je dnes totiž 

obrovský trend a vinaření na jižní Moravě 

prožívá pohádkový boom. Už na konci 

srpna tak v Bzenecké Doubravě na okraji 

Bzence Dušan Černoch slavnostně 

otevře multifunkční Vinný dům, který 

se svou kapacitou zařadí mezi největší 

vinařství v celé republice. Třeba po bok 

„bohemky“ či čejkovických „templářů“. 

Ještě letos totiž hodlá vyrobit minimálně 

5 milionů litrů vína a ½ milionu litrů 

přírodních neslazených šťáv z hroznů 

i ovoce z tuzemských sadů.  

„My tuto podnikatelskou aktivitu velmi 

vítáme a to minimálně ze dvou důvodů. 

Bzenec je totiž městem vinařským 

a v historii vždy byl, takže záměr 

místního podnikatele vybudovat 

v Doubravě moderní vinařství s tím krás-

ně koresponduje. Poté, co areál opustila 

zpracovatelská fi rma v živočišné výrobě, 

jsme jej převzali my jako město. Máme 

obrovskou radost, že se toho tihle místní 

kluci ujali a zchátralý areál konečně 

najde takto smysluplné a účelné využití,“ 

komentoval ambiciózní projekt starosta 

Bzence Pavel Čejka. 

Podpora projektu ze strany města je 

v tomto případě navíc sázka na jistotu. 

Společnost Vinný dům se totiž na českém 

i slovenském trhu etablovala nejen jako 

výrobce kvalitních vín, která pravidelně 

oceňují porotci na zahraničních i tuzem-

ských soutěžích. Známá je totiž i jako vý-

hradní dovozce špičkových enologických 

produktů či francouzských sudů renomo-

vaných značek pro tuzemské vinaře. I ty 

bude už na podzim nabízet zákazníkům 

v novém atraktivním vinařském domě 

mezi Bzencem a Strážnicí. A navíc kromě 

stávajících dvaceti vytvoří v regionu se 

statisticky vysokou nezaměstnaností 

další desítku nových pracovních míst 

v čistém a supermoderním vinařském 

a moštárenském provozu. 

Funkcionalistická architektura ladí 
s okolní krajinou
„Architektonicky jsme novostavbu vinař-

ství s moštárnou vyřešili tak, aby nena-

rušovala krajinu Bzenecké Doubravy 

a kopírovala výškovou hladinu borových 

lesů v této unikátní oblasti vátých písků. 

Souběžně se silnicí postavíme reprezen-

tativní administrativní budovu 

a vrátnici u vjezdu do areálu, které 

budou průčelím výrobní haly a skladů. 

Půjde přitom o funkcionalistické pojetí, 

kde převládá bílá barva v kombinaci 

s černým kamenem a sklem,“ popisuje 

nově vznikající provoz jednoho z nej-

větších budoucích vinařství v zemi jeho 

majitel Dušan Černoch. V moderním 

vinařském domě z dílny architekta Pavla 

Juráska nabídne kromě špičkových vín 

a neslazených moštů ve skleněných 

obalech dokonce i zážitky. Chce totiž 

veřejnosti ukázat, že vinaření je jedno 

z nejkrásnějších řemesel, které má 

navíc právě v jeho rodném městě stale-

tou tradici. „Návštěvníci k nám mohou 

přijít nejen na klasickou degustaci až 

pro osmdesát lidí či komentovanou pro-

hlídku vinařství, kde jim ukážeme, jak 

se vyrábí víno, ale nabídneme jim také 

svatby ve vinařství, fi remní teambuldingy 

či zážitkovou gastronomii snoubenou se 

špičkovými víny,“ slibuje ředitel vinařství 

Jiří Uřičář.  

Nastaly „zlaté časy“ vinařství?
Vína pod etiketou Vinného domu totiž 

sbírají v posledních letech jedno prestiž-

ní ocenění za druhým. Nedávno oblepili 

třeba Velkou zlatou medaili z Vinařských 

Litoměřic svůj Modrý portugal 2012 ve 

výběru z hroznů, vínomilci najdou tuto 

značku ale i v Salonu vín ve Valticích, 

kam se dostane pouze 100 nejlepších 

vín z Čech a Moravy pro daný rok. Do 

moderního provozu plného nejnovějších 

technologií investuje fi rma desítky 

milionů korun. Zariskovat si přitom 

může dovolit právě díky příznivým tren-

dům, které v oboru nastaly v posledních 

letech. Vinaření zkrátka „frčí“ a moravští 

vinaři směle dohánějí své francouzské, 

italské či rakouské kolegy. Mnoho 

z nich tak vsadilo nejen na dobrá vína, 

ale i špičkový servis pro zákazníky a také 

moderní architekturu svých vinařských 

domů. I ta jim totiž může zákazníky 

přitáhnout. 

Že ve vinařství nastaly zlaté časy, potvr-

dil nedávno pro deník MF DNES známý 

brněnský architekt Martin Bukolský, kte-

rý má se stavbou moderních vinařských 

domů řadu zkušeností. „Ve velkém se 

staví, modernizuje a zkrášluje. A podob-

né je to momentálně všude ve světě,“ 

přiblížil. Vinařské domy jsou totiž podle 

něho lákavé výkladní skříně. „Vinařství 

se už delší dobu stěhují ze sklepů do 

vinařských domů, které plní roli jakýchsi 

výkladních skříní podniků. Musí v nich 

nejen dobře fungovat proces výroby vína, 

ale zároveň má zapůsobit na návštěvní-

ka. Víno se musí dobře prezentovat svou 

JEŠTĚ PŘED PÁR LETY DĚLAL ZPUSTOŠENÝ AREÁL NĚKDEJŠÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V BZENCI NA HODONÍNSKU 
TAMNÍ RADNICI POŘÁDNÉ VRÁSKY NA ČELE. POTÉ, CO ROZLEHLÝ PROSTOR S CELOU ŘADOU HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV 
OPUSTILA ZPRACOVATELSKÁ FIRMA V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ, ZAČAL TOTIŽ RYCHLE CHÁTRAT. Z KRÁSNÉHO MÍSTA NA OKRAJI 
UNIKÁTNÍ MORAVSKÉ SAHARY, V TZV. BZENECKÉ DOUBRAVĚ, KTERÁ SE NACHÁZÍ JEN KOUSEK OD CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ 
NATURA 2000, VYKVETL NEUTĚŠENÝ, NEVZHLEDNÝ BROWNFIELD, KTERÝ ROKY HYZDIL PŘEDMĚSTÍ ÚTULNÉ VINAŘSKÉ OBCE 
NA MORAVSKÉM SLOVÁCKU. 

Foto: archiv autorek
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chutí, ale zároveň i prostorami vinařství,“ 

zdůraznil architekt, v jehož portfoliu je 

už pěkná řádka vinařských domů. 

Příkladem je třeba Vinařství Gotberg 

v Popicích na Břeclavsku, které svého 

času vzbudilo svou architekturou 

pořádný poprask, a dokonce v roce 2009 

získalo ocenění Stavba roku Jihomorav-

ského kraje v kategorii Průmyslové 

a technologické stavby. 

Vinný dům, spol. s.r.o. v Bzenci je jedním 

z nejmodernějších a nejprogresivnějších 

vinařství v České republice, specializující 

se na výrobu a dovoz vín nejvyšší 

kvality. Ročně produkuje 200 tisíc lahví 

špičkových moravských vín, zabývá se 

také výrobou vín šumivých a ještě 

v tomto roce spustí výrobu ½ milionu 

litrů přírodních ovocných neslazených 

moštů ve skleněných obalech. A to jak 

odrůdových z hroznů, tak i z kvalitního 

ovoce z tuzemských sadů. Vinný dům je 

také výhradním dovozcem francouzských 

a italsko-rakouských sudů nejvyšší kva-

lity. Do ČR i SR dováží takové renomo-

vané značky, jako je Mercier, Tonnellerie 

Baron či Veneta Botti. Kompletně 

zastřešuje enologický servis pro vinaře, 

je výhradním dovozcem produktů světo-

vých společností LAFFORT a IOC. 

Při výrobě vín maximálně využívá osob-

ních vazeb na francouzské odborníky 

a zahraniční know-how, zejména při 

výrobě šumivých vín. Ambicí vinařství 

není pouze přinášet symbolicky pod 

jednou střechou vše, co patří do pomy-

slného vinařského světa, ale také patřit 

k nejlepším v republice co do kvality vín. 

Ta Vinný dům vyrábí ve dvou kvalitativ-

ních řadách – Royal Collection a Harmo-

ny Collection. K aktuálním úspěchům 

vinařství patří například zastoupení 

v Salonu vín ve Valticích či Velká zlatá 

medaile za Modrý portugal 2012 výběr 

z hroznů z prestižní vinařské soutěže 

Vinařské Litoměřice 2017, který dokonce 

aspiroval na šampiona výstavy 

v kategorii suchých červených vín.

Co je brownfi eld?
Anglický název Brownfi eld znamená 

česky „hnědé pole“. Je tourbanistický 

termín označující nevyužívané území. 

Může se jednat o jednotlivé budovy, 

komplexy budov, areály s budovami 

nebo jen plochy bez budov. Patří sem 

nevyužívané zemědělské a průmyslové 

stavby a areály, nevyužité dopravní stav-

by a skladové prostory (haly i deponie), 

prázdné administrativní budovy a kul-

turní centra, nevyužitá nákupní centra, 

ale i nevyužité obytné budovy – zkrátka 

vše, co není užíváno. Jako ekvivalent pro 

výraz „brownfi eld“ používá Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR název „deprimující 

zóna“. Tak praví Wikipedie.

Defi nice podle CzechInvestu: Pojmem 

„brownfi eld“ rozumíme nemovitost 

(pozemek, objekt, areál), která je 

nedostatečně využívaná, je zanedbaná 

a případně i kontaminovaná; nelze ji 

vhodně a efektivně využívat, aniž by pro-

běhl proces její regenerace; vzniká jako 

pozůstatek průmyslové, zemědělské, 

rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Vinný dům leží v unikátní oblasti Bze-

necká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Strážnické Pomoraví bylo vůbec prvním 

vyhlášeným přírodním parkem v okrese 

Hodonín, a to od roku 1993. Přibližně 

31 km2 chráněné plochy je ukázkou har-

monické krajiny v těsné blízkosti údolní 

nivy řeky Moravy a jejích starých slepých 

ramen. Přirozenou lužní krajinu dotváří 

mokré louky, staré sady a hospodářské 

lesy. Ptačí oblast Bzenecká Doubrava 

– Strážnické Pomoraví pak tvoří dvě vý-

razně odlišná stanoviště – suché borové 

lesy a niva řeky Moravy. Bory zde byly 

vysázené v polovině 19. století na místě 

vodních doubrav, které byly zničené 

intenzívní pastvou a neřízenou těžbou 

ve 14.–16. století. Z původních listnatých 

porostů zůstala jen torza mozaikovitě 

rozložená v borové monokultuře, často 

se jedná jen o solitérní staleté duby, 

které postupně odumírají. Paradoxně se 

uvnitř tzv. „Moravské Sahary“ nachází 

množství malých trvale podmáčených 

mokřadů, lemovaných menšími porosty 

vrb, olší a bříz. Bylinné patro tvoří přede-

vším nesouvislé porosty tuhé trávy (bika, 

třtina apod.), rozptýlené v souvislých 

plochách mechů. Velké plochy v porostu, 

hlavně v místech písečných dun, jsou 

porostlé řídce pouze trsy trávy. Žije zde 

množství vzácných živočichů, jako napří-

klad čáp bílý, volavka popelavá a další.

Hana Raiskubová, 

Dagmar Sedláčková

Foto: cz.123rf.com

Foto: cz.123rf.com
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BEZ NAPOLEONA 
BY NEBYL TUZEMÁK

To bylo tak, Francie za vlády Napoleo-

na soupeřila po dobytí zbytku Evropy 

především s Velkou Británií. K posílení 

své pozice vyhlásil císař Napoleon v roce 

1806 takzvanou kontinentální blokádu, 

která znamenala pro habsburské země 

ztrátu některých surovin dovážených 

ze zámoří. Na druhou stranu to mělo 

pozitivní dopad například na rozvoj 

manufaktur a také pěstování cukrové 

řepy, tedy jedné ze základních surovin 

pro výrobu etanolu či chcete-li lihu. Když 

pak blokáda skončila, nastoupila vysoká 

dovozní cla. Bylo v podstatě jen otázkou 

času, kdy se objeví náhražka oblíbeného 

rumu, jako se to stalo v případě kávy 

a domácí cikorky. Stačilo vzít líh – a toho 

bylo z domácích zdrojů dost – příslušně 

ho ochutit a naředit. Barvu i chuť dodá-

val karamel, vůni vanilin nebo mandlové 

trestě.

V zemích habsburské monarchie, jejichž 

hospodářství bylo zasaženo nejdříve 

blokádou a pak vysokými dovozními cly, 

se tuzemský rum či původně Innländer 

Rum začal produkovat ve velkém a brzo 

díky své příznivé ceně a vyladěné chuti 

vytlačil rum původní. Setkáme se s ním 

tak dodnes v Rakousku, kde s jeho 

velkovýrobou začal v roce 1832 Sebas-

tian Stroh, na Slovensku s Čechy sdílí 

klasický tuzemák, v Maďarsku si oblíbili 

tea-rum a Chorvaté mají zase rádi čajni 

či domači rum. 

Přesný obsah alkoholu u tuzemáku, 

produkovaného v první polovině 19. 

století, dnes zjistíme těžko. Přesnost 

měření totiž souvisela s rozvojem jemné 

mechaniky a optiky. O vývoj a výrobu této 

techniky se u nás postarali bratři Josef 

a Jan Fričové, synové básníka a revo-

lucionáře Josefa Václava Friče, kteří 

si v roce 1883 otevřeli na Královských 

Vinohradech dílnu na výrobu měřicích 

přístrojů. Původně se sice chtěli zaměřit 

na výrobu dalekohledů, ale ty na rozdíl 

od přístrojů pro lihovary a cukrovary 

nešly na odbyt. Jejich přístroje dokázaly 

stanovit přesnou koncentraci cukru 

v lihovinách. Tím mohli výrobci lihovin 

přesně určit, jakou hodnotu alkoholu 

jejich výrobek obsahuje. 

Nakonec došlo i na výrobu dalekohledů, 

a to díky stoupajícím ziskům z prodeje 

měřicích přístrojů. Takto vydělané pe-

níze umožnily Josefu Fričovi roku 1898 

zakoupit pozemek poblíž Ondřejova, kde 

založil a po dlouhá léta budoval zařízení 

pro astronomická pozorování a známou 

hvězdárnu. To si ovšem dnes málokdo 

nad sklenkou tuzemáku uvědomí. Jedno 

ŘÍKÁ SE, ŽE TUZEMÁK ZAČALI VYRÁBĚT ČEŠTÍ NÁMOŘNÍCI, KTEŘÍ SLOUŽILI NA ZÁMOŘSKÝCH LODÍCH, A DOMA SE JIM PO TOM 
PRAVÉM RUMU STÝSKALO. JE TO ALE JEN HISTORKA, SICE DOBŘE VYMYŠLENÁ, ALE O TO MÉNĚ PRAVDIVÁ. OVŠEM NEBÝT 
CÍSAŘE NAPOLEONA… 

HISTORIE RUMU
První zmínky o rumu, pokud jde o jeho přímou výrobu z cukrové třetiny, 

pocházejí z Indie a Číny. Původci a výrobci rumu industriální cestou byli oby-

vatelé Karibiku – ti zjistili, že rum se dá vyrábět také z melasy, což je odpadní 

produkt při výrobě cukru. Rum se vždy vyrábí z cukrové třtiny. Tuzemák jím tedy 

není. Údaje o nejdražším rumu na světě neobsahují jméno rumu, ale jméno 

svých tvůrců – Wray and Nephew. Byl zátkován v roce 1940 směsí starších rumů, 

jejichž vnik se datoval do roku 1915. V současné době se cena jedné lahve Wray 

and Nephew pohybuje okolo 40 000 amerických dolarů a dochovaly se 

4 poslední.

Rum se za válek užíval jako tišící prostředek pro raněné vojáky, kteří ho kon-

zumovali. Britské námořnictvo umožňovalo podávat roztok vína a rumu svým 

námořníkům, aby byli pozorní při sledování případného nebezpečí u břehů Velké 

Británie. Také se dochovaly záznamy podávání 2 uncí rumu smíchaného s limet-

kovým džusem jako prevenci proti kurdějím (nedostatek vitamínu C). Tento zvyk 

a tradice fungovala 300 let od roku 1650.

Slavný admirál Neslon, padnuvší v bitvě o Trafalgaru, byl uložen do sudu 

z rumu předtím, než byl fi nálně pohřben. Přání být po smrti naložen do rumové 

kádě měl sám admirál. Milovníci rumu se přou o to, zda-li ona kádě byla plná, 

či poloprázdná a v jaké značce rumu bylo jeho tělo vlastně vloženo.

Souvislost pirátů a rumů, jakožto velkých oblíbenců tohoto destilátu, není 

náhodná. Vznikla v době rozmachu obchodu námořní cestou – piráti, kteří loupili 

všechno možné, přirostli k tomuto produktu více než ke kterémukoliv jinému.

V 17. století měl rum takovou cenu a povědomí, že vedle zlata sloužil také jako 

platidlo.
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je však jisté – vzhledem k tomu, že 

alkohol je u destilátů na rozdíl od likérů 

nositelem chuti, jako je jejím nositelem 

v potravinách tuk, byl jeho obsah 40 %, 

kdy nejlépe vynikne chuť. Odborníci se 

sice nemohou shodnout, proč se tradiční 

tuzemák dělal čtyřicetiprocentní, ale 

klasická receptura toto předepisovala. 

Dokládají to i historické etikety, na kte-

rých je vždy uvedeno 40 %. 

Jakýmsi vodítkem pro nás může být 

odborná publikace od profesora Vilikov-

ského z roku 1947: „Tuzemským rumem 

se rozumí každý rum, k jehož výrobě se 

používalo tresti a který svými vlastnos-

mi a účinky má nahraditi rum původní 

(Jamajka, Kuba atd…) a smí býti vyráběn 

a prodáván s nejméně 40 % alkoholu“, 

uvedl profesor Václav Vilikovský už 

v roce 1947 v publikaci Zemědělská 

technologie Ministerstva zemědělství. 

Pravděpodobným důvodem tvrzení pana 

profesora může být to, že právě při 

40 % alkoholu u tuzemáku nejlépe 

vynikají jeho senzorické vlastnosti

tradičního tuzemáku, především 

charakteristická chuť a vůně.

V 90. letech 20. století docházelo ke změ-

nám legislativy. Tyto úpravy se dotkly i vý-

roby tuzemského rumu, resp. minimální-

ho obsahu alkoholu v tuzemáku. Někteří 

tuzemští výrobci, včetně toho největšího, 

využili legislativní změny a snížili obsah 

alkoholu na 37,5 %. Tradiční receptura tak 

byla zásadně pozměněna.Snížení obsahu 

alkoholu nebylo ale jedinou změnou. 

Vstupem do Evropské unie se muselo 

měnit také označení. 

Z tuzemského rumu se stal pouze tuze-

mák. Rumem se totiž podle pravidel EU, 

které vstoupily v platnost 1. ledna 2003, 

může nazývat jen destilát z cukrové třti-

ny. A tak se u našeho rumu tuzemského 

musel měnit název. V našich končinách 

se nakonec vžilo označení tuzemák, 

i když při objednávce v hospodě málokdo 

řekne, že chce kafe s tuzemákem. 

Kdo se obává, že si klasický poctivý 

tuzemák už nedá, nemusí se strachovat. 

Na trhu zůstalo několik značek, 

které udržují tradiční hodnotu 40 % 

alkoholu. Např. St. Nicolaus se svojí 

řadou KLASIK, ale také Granette&Staro-

režná nebo někteří další menší výrobci 

tuzemáku.

šp – Fota na dvoustraně: archiv autora

Foto: cz.123rf.com

CO JE TO RUM?
Rum (anglicky rum, španělsky 

ron, francouzsky rhum) je alkoho-

lický nápoj destilovaný z melasy 

nebo z cukerné šťávy získané 

z cukrové třtiny.

O původu slova rum existuje něko-

lik teorií. Jedno z původních ozna-

čeních rumu znělo rumbullion, 

což znamená velká vřava a slovo 

rum mohlo vzniknout zkrácením 

tohoto slova. Další teorie odvo-

zuje název rumu od holandských 

velkých sklenic na alkoholické 

nápoje, zvaných roemer (angl. 

rummer). Slovo rum však může 

pocházet i z latinského názvu pro 

cukr i cukrovou třtinu (saccharum, 

Saccharum offi cinarum).

Na rozdíl od whisky nebo koňaku 

neexistují v současnosti u výroby 

rumu jednotná pravidla. Zákony 

kontrolující produkci rumu v jed-

notlivých státech jsou výsledkem 

rozdílných lokálních tradic. Např. 

podle mexických zákonů musí 

tamní rum zrát nejméně osm mě-

síců, v Dominikánské republice 

a Panamě musí rum zrát jeden 

rok a ve Venezuele dva roky. 

Rovněž se liší i výrobní procesy 

kvašení a destilace. 

Navzdory značným rozdílům vý-

sledných produktů lze vysledovat 

určité zákonitosti: 

– Rumy ze španělsky mluvících 

zemí jsou většinou lehké s čis-

tou, jemnou chutí.

– V anglicky mluvících zemích se 

produkují tmavší rumy s bohatší 

chutí se spodními melasovými 

tóny.

– Francouzsky mluvící ostrovy jsou 

známé především rumy vyrábě-

nými přímo z cukerné šťávy a ne 

až ze zbytkové melasy (tzv. rhum 

agricole), které si uchovávají 

původní chuť cukrové třtiny.

Zákazníci většinou rozlišují bílé 

rumy, které jsou považovány za 

lehké, a tmavé jako těžké 

a chuťově výraznější. Tato teorie 

vychází z toho, že všechny čerstvě 

destilované rumy jsou průzračné

a barvu získávají během zrání 

v sudech spolu s rozvojem chuti. 

Ale kvalitní bílé rumy bývají 

někdy fi ltrovány kvůli odstranění 

barevného odstínu a naopak levné, 

krátce zrající tmavé rumy jsou 

často přibarvovány karamelem. 

Bílé a zlaté rumy se nejčastěji 

používají do míchaných nápojů, 

prémiové tmavé rumy se většinou 

pijí čisté nebo na ledu.



ZPRAVODAJ

2 > 201746

SVAZY A SPOLEČENSTVA

46. MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2017

Aktuální Mistrovství fl oristů ČR – Dě-

čínská kotva 2017 se bude konat pod 

záštitou ministra zemědělství Mari-

ana Jurečky a pod záštitou hejtmana 

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

Děčínská kotva je letos rovněž součástí 

projektu Rok venkova 2017. U zrodu 

Děčínské kotvy stáli pedagogové Střední 

školy zahradnické a zemědělské Antoní-

na Emanuela Komerse, Děčín – Libverda 

Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka 

Ing. Dagmar Kubíčková, kteří se aktivně 

věnovali organizaci soutěže po 30 let.

Děčínská kotva započala svoji dlouhou 

tradici v květnu 1971. Od roku 1996 

se soutěž Děčínská kotva ofi ciálně 

stala Mistrovstvím České republiky ve 

fl oristice. Od roku 2007 je při hodnocení 

soutěže používán evropský 100 bodový 

hodnotitelský systém FLORINT. 

Hlavním pořadatelem je Střední škola 

zahradnická a zemědělská A. E. Komer-

se Děčín – Libverda. Vyhlašovatelem 

a spoluorganizátorem soutěže je Svaz 

květinářů a fl oristů ČR, díky kterému 

má Mistr fl orista ČR v kategorii senior 

(člen SKF ČR s nejvyšším bodovým 

ohodnocením) možnost reprezentovat 

ČR na mezinárodní fl oristické soutěži 

profesionálů – EUROPA CUP. Děčínská 

kotva je rovněž nominační platformou 

pro evropský fl oristický šampionát junio-

rů EUROFLEURS.

Na fi nančním zabezpečení soutěže se 

pravidelně podílí Ústecký kraj i statu-

tární město Děčín, ale i řada dalších 

sponzorů, bez jejichž fi nanční pomoci 

by nebylo možné soutěž pořádat. Od-

borným mediálním partnerem je PROFI 

PRESS a jeho časopis FLORISTIKA.

Hlavní téma, v duchu kterého se ponese 

celá soutěž, má letos název „Ladovská 

zima“ a připomíná 130. výročí narození 

českého malíře Josefa Lady. Soutěž pro-

bíhá již tradičně v juniorské a seniorské 

kategorii. Přihlášení fl oristé a studenti 

zahradnických škol budou soutěžit 

celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich 

jsou předem zadané a jedna je tajná. 

Všechny soutěžní úkoly jsou propojeny 

hlavním tématem soutěže.

Úkolem soutěžících v obou kategoriích 

v první disciplíně pod názvem „Adventní 

věnec“ bude vytvoření adventního věnce 

dle požadavků soutěžní kategorie 

a vlastní fantazie kompozičního záměru 

soutěžícího. Zadání soutěžního úkolu 

se odvolává na Ladovo umění. Výsledné 

aranžmá by tedy mělo vystihovat ducha 

Ladových obrazů. Druhý soutěžní úkol je 

tajný a jeho zadání, spolu s materiály na 

jeho vytvoření, budou soutěžícím odha-

leny až v průběhu soutěže. Jeho název 

je „Hvězdy zimní oblohy“. Třetí soutěžní 

disciplínou bude svatební fl oristika

v podobě vypichované kytice, určené 

pro zimní svatbu pod názvem „Žezlo 

paní Zimy“. Kytice musí vystihovat zimní 

ledovou atmosféru. Druhý soutěžní den 

bude patřit soutěžnímu úkolu číslo čtyři, 

kdy budou mít soutěžící za úkol vytvořit 

prostorovou květinovou kompozici, 

jejímž hlavním tématem budou Vánoce. 

Soutěžní disciplína s názvem „Sním 

o Vánocích bílých“ bude tvořena a insta-

lována na jižních terasách děčínského 

zámku. Soutěžící v kategorii juniorů 

vytvoří do dodané nádoby sesazovanou 

kompozici z květin, která vydrží jedno 

vegetační období v exteriéru (květen až 

říjen). Soutěžící v kategorii seniorů vy-

tvoří prostorové aranžmá stylizovaného 

vánočního stromku tak, aby 

evokovalo pocit Vánoc.

Ve čtvrtek 18. května od 18 hodin 

vyvrcholí celé mistrovství slavnostním 

galavečerem v prostorách děčínského 

zámku. Noví vítězové zde převezmou 

pomyslné žezlo nad českou fl oristikou 

od loňského Mistra fl oristy ČR 2016 

v kategorii senior Jaromíra Kokeše 

z Dambořic a Mistra fl oristy ČR v junior-

ské kategorii Tomáše Hakla ze Střední 

školy zahradnické v Kopidlně.

Kromě vyhlášení oceněných fl oristů 

v jednotlivých disciplínách a vyhlášení 

Mistra fl oristy junior a Mistra fl oristy 

senior pro rok 2017 se můžete těšit na 

předvedení svatebních kytic vytvořených 

v soutěži nebo křest fl oristické publikace 

vydavatelství Profi  Press. Zlatým hřebem 

večera bude fl oristické představení Ing. 

Marie Bittnerové, známé české fl oristky, 

která úspěšně reprezentovala v loňském 

roce Českou republiku na mezinárodní 

fl oristické soutěži v Singapuru. Vytvořené 

soutěžní práce budou přístupné veřej-

nosti na výstavě v prostorách děčínského 

zámku až do nedělního večera 21. května.

Ing. Jiří Horák, 

předseda Svazu květinářů a fl oristů ČR

VE DNECH 17. A 18. KVĚTNA SE NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ USKUTEČNÍ 46. ROČNÍK NEJSTARŠÍ A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FLORISTICKÉ 
SOUTĚŽE V ČESKÉ REPUBLICE, MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2017, JAKO SOUČÁST MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ 
V DĚČÍNĚ, S VÝSTAVOU PRO VEŘEJNOST OD 19. DO 21. KVĚTNA 2017. TOTO MISTROVSTVÍ ZAŘADIL ÚSTECKÝ KRAJ MEZI AKCE 
„RODINNÉ STŘÍBRO“ ÚSTECKÉHO KRAJE.
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

ZAHRADNÍCI V LEDNICI

Letošní ročník byl více zaměřen na 

rozvoj spolupráce odborných zahrad-

nických škol s profesními svazy, čemuž 

odpovídala i účast zástupců těchto svazů 

a zaměstnavatelů. Workshopu se zú-

častnili nejen zástupci Svazu zakládání 

a údržby zeleně, Svazu školkařů, Svazu 

květinářů a fl oristů, Ovocnářské unie 

a Školkařského svazu Ovocnářské unie 

a Zelinářské unie Čech a Moravy, ale 

i Agrární komory, Unie zaměstnavatel-

ských svazů pro zemědělství a životní 

prostředí a Výstaviště Flora Olomouc. 

Za ministerstvo školství se jednání 

zúčastnil zástupce Národního ústavu pro 

vzdělávání Praha. 

Diskusní část workshopu se odehrála 

v areálu zahradnické fakulty v budově 

tzv. genobanky. Po úvodním přivítání dě-

kanem Zahradnické fakulty profesorem 

Robertem Pokludou a docentem Petrem 

Salašem, garantem workshopu, započal 

první diskusní blok, v rámci kterého 

nejprve vystoupil děkan Zahradnické 

fakulty profesor Pokluda. Nastínil mož-

nosti rozvoje spolupráce fakulty nejen 

se středními školami, ale i s profesními 

svazy. Zdůraznil, že Zahradnická fakulta 

bude hledat možnosti rozvoje spoluprá-

ce i v rámci aktuálních výzev operačních 

programů EU. Na úvodní vystoupení 

pana děkana navázal Karel Opočenský 

z Národního ústavu pro vzdělávání 

Praha. Informoval přítomné 

o novinkách v odborném školství 

a zahradnickém vzdělávání.

V Národní soustavě kvalifi kací dochází 

k úpravám na pozicích greenkeeperů. 

Před schválením je poslední šestá pro-

fesní kvalifi kace, tedy Technik realizace 

a údržby zeleně tvořící úplnou profesní 

kvalifi kaci Zahradnický technik. Karel 

Opočenský dále připomněl projekt 

P-KAP na podporu vzdělávání na střed-

ních a vyšších odborných školách, resp. 

vzniklé příklady dobré praxe v oblasti 

intervence Modernizace odborného 

vzdělávání včetně spolupráce škol 

a fi rem, týkající se zahradnictví. Na 

závěr svého vystoupení zmínil očekávané 

revize rámcových vzdělávacích progra-

mů včetně možných změn v oblasti 

kurikula odborného zahradnického 

školství. Jiří Dusbaba v diskusi doplnil 

informace o jím garantovaných profes-

ních kvalifi kacích, především o kvalifi ka-

ci Florista designér.

V dalším diskusním bloku vystoupili 

zástupci profesních svazů. Jana Šimeč-

ková informovala o spolupráci Svazu 

zakládání a údržby zeleně se zahradnic-

kým školstvím a možnostech rozšíření 

této spolupráce. Svaz organizuje soutěž 

mladých zahradníků – Lipová ratolest. 

První ročník celostátní soutěže zahrad-

nických škol uspořádal svaz v roce 2008, 

v roce 2016 tedy probíhal již devátý 

ročník, tentokrát ve dnech 20.–22. 

září 2016 v Praze, s podporou Městské 

části Praha 3. Soutěže se zúčastnilo 

10 čtyřčlenných družstev studentů 

zahradnických škol s pedagogickým 

doprovodem z celé České republiky. 

Studenti intenzivně pracovali tři dny 

a dílo, které zhotovili, bude sloužit 

obyvatelům přilehlých domů. Předmě-

tem zahradnických úprav byly předza-

hrádky na ulici Koněvova. Jde 

o velmi oceňovanou soutěž, přispívající 

ke zvýšení motivace a profesní úrovně 

studentů středních odborných škol, což 

zástupci středních škol v diskusi potvr-

zovali. Součástí diskuse byla i informace 

o termínech a zaměření dalšího ročníku 

soutěže.

Marie Horáková, zastupující Svaz školka-

řů České republiky, informovala o aktivi-

tách svazu podporující zájem uchazečů 

o studium na středních zahradnických 

školách. Svaz podporuje zahradnické 

školství nejen ve svých tiskovinách, 

jako je tištěný i elektronický katalog čle-

nů svazu, propagačních letácích, webo-

vých stránkách apod., ale připravuje 

i audiovizuální pořady, příkladem může 

být mediálně úspěšný klip Everybody do 

školky. V současnosti svaz fi nancuje 

a realizuje výrobu řady krátkých video-

klipů z oblasti školkařské produkce, 

které budou využitelné i pro výuku na 

zahradnických školách. Klipy lze nalézt 

na internetových stránkách svazu.

Jiří Horák, zástupce Svazu květinářů 

a fl oristů ČR, informoval o projektu pro 

učitele a studenty z oblasti fl oristiky. 

Konstatoval, že se semináře v rámci 

podpory nevládních neziskových organi-

zací ministerstva zemědělství zúčastnili 

učitelé a studenti zahradnických škol 

z Děčína, Mělníka, Prahy – Malešic, 

Chomutova, Soběslavi, Litomyšle, Raj-

hradu, Ostravy a Valtic. Seznámil zúčast-

něné také se stavem příprav letošního 

ročníku tradiční fl oristické soutěže Dě-

čínská kotva, které se zahradnické školy 

pravidelně zúčastňují. Letošní 46. ročník 

této soutěže, která je zároveň Mistrov-

stvím fl oristů České republiky, bude mít 

nosné téma „Ladovská zima“.

Jiří Uhlíř, zastupující Výstaviště Flora 

Olomouc, seznámil účastníky semináře 

s vizemi spolupráce Flory Olomouc se 

středními školami a Zahradnické fakulty 

Mendlovy univerzity. O možnostech spo-

lupráce hovořila i Alice Kouřilová

ze Zelinářské unie Čech a Moravy. 

V následné bohaté diskusi byly probírány 

různé možnosti rozvoje oboustranné 

spolupráce v naznačených oblastech 

a tématech.

Diskusní seminář samozřejmě řešil 

mnoho dalších otázek, které jsou pro 

současné odborné školství aktuální. 

Negativní komentáře byly například 

zaznamenány i ve věci rozhodnutí 

o povinné státní maturitě z matematiky, 

což pro odborné školy znamená 

opět další snížení rozsahu výuky 

odborných předmětů ve prospěch 

gymnaziální látky. Pozornost také 

vzbudilo rozhodnutí o vyjmutí některých 

typů škol z povinnosti státní maturity 

z matematiky. Nesystémovost opatření 

je zcela zřejmá.

Petr Salaš, garant semináře

VE DNECH 8.–9. BŘEZNA 2017 BYL NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELOVY UNIVERZITY V LEDNICI REALIZOVÁN TRADIČNÍ 
WORKSHOP „SETKÁNÍ S ŘEDITELI A ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL 2017“. JEDNALO SE JIŽ O 10. ROČNÍK TÉTO AKCE, JEJÍMŽ 
CÍLEM JE SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ STŘEDNÍCH ŠKOL SE ZÁSTUPCI ODBORNÝCH PROFESNÍCH SVAZŮ, PŘÍSLUŠNÝCH STÁTNÍCH 
INSTITUCÍ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZAHRADNICKÉ FAKULTY. HLAVNÍM ZÁMĚREM SETKÁNÍ BYLA VÝMĚNA INFORMACÍ 
A ZKUŠENOSTÍ, NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE DLE ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ, ALE TAKÉ HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ SPOLEČNÉ 
KOORDINACE PODPORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. 

Desátý ročník setkání ředitelů a zástupců středních škol pod patronací Lednické Zahradnické fakulty byl zaměřen na rozvoj 

spolupráce odborných zahradnických škol s profesními svazy ve vazbě na tento obor. Foto Ing. Marian Maier 
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VÝVOJ OPTIMÁLNÍ PODOBY 
NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU PŮDY

Projekt vývoje pracovních nástrojů země-

dělských strojů, podpořený Technologic-

kou agenturou ČR, navazuje na předchozí 

projekt, který jsme s fi rmou Farmet 

a.s. řešili od roku 2011, v němž jsme 

se zaměřili na výzkum a vývoj nových 

materiálů a bimetalických řešení s cílem 

dosáhnout minimálního opotřebení

v půdních podmínkách. Při řešení 

projektu se sice podařilo vyvinout nový 

otěruvzdorný materiál, ale jak každý kon-

struktér ví, správná funkce a otěruvzdor-

nost nástroje je ovlivněna také vhodnou 

geometrií nástroje. Z tohoto důvodu jsme 

se rozhodli využít pro návrh geometrie 

DEM (Discreate Element Method) 

a přizvat k řešení interakce mezi půdním 

prostředím a nástrojem odborníky 

z Laboratoře sypkých hmot Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Nové metody vývoje
Výzkum, vývoj a optimalizace 

pracovních nástrojů zemědělských strojů 

s využitím matematických modelů FEM/

DEM (z angl. Finite Element Method /

Discrete Element Method) nebyl zatím 

nikde řešen. Příčinou byla dosavadní 

nedostatečná úroveň DEM softwarových 

nástrojů a také nízká výkonnost výpo-

četní techniky. Matematické modelování 

chování půdy se jevilo jako velmi nároč-

né, takřka nereálné, až dynamický vývoj 

DEM v posledních letech otevřel cestu 

k jejich plnohodnotnému využití.

Vývoj pracovních nástrojů zemědělských 

strojů na zpracování půdy dosud 

probíhal víceméně experimentální 

metodou a vyžadoval náročné polní 

zkoušky. Problémem je, že podmínkou 

polního testování jsou příznivé klimatické 

podmínky a vhodné půdní podmínky pro 

danou pracovní operaci. Tím se výrazně 

zkracuje doba, kdy je možné polní testy 

provádět.

Složitost vývoje pracovních nástrojů také 

způsobuje, že řada nástrojů zeměděl-

ských strojů vykazuje sice požadova-

nou kvalitu zpracování půdy, ale má 

vysoký tahový pracovní odpor a vysoký 

stupeň opotřebení v silně exponovaných 

částech. To způsobuje výrazně vyšší 

spotřebu pohonných hmot na jednotku 

obdělané plochy i výrazně vyšší náklady 

na provoz vzniklé nadměrným opotře-

bením. Další optimalizace klasickými 

postupy je již v těchto ohledech velmi 

problematická a časově náročná.

Pokročilé modelování
Z tohoto důvodu se k problému při-

stoupilo jiným způsobem, s využitím 

kombinace DEM a následného FEM 

počítačového modelu. Aby se však plně 

využilo výhod počítačového modelování, 

je zapotřebí získat potřebná experimen-

tální data. Zeminu můžeme pokládat za 

partikulární hmotu skládající se z částic 

mající různou velikost a morfologii. Bylo 

zapotřebí nejprve provést mnoho expe-

rimentálních měření, kterými by bylo 

možné popsat mechanické chování. Zá-

roveň je nutné vyvinout přístroje vhodné 

pro polní měření, které budou splňovat 

požadavky kladené na laboratorní testy.

Vzhledem k variabilitě zemin se řešení 

zaměřilo pro ověření myšlenky využití 

FEM/DEM modelů na jeden typ půdy, 

který jsme odebrali pro laboratorní 

testování z pokusného pole partnera – 

fi rmy Farmet a.s. Na základě experi-

mentálních zkoušek, např. tlakových, 

creepových, relaxačních a smykových 

vlastností, lomové houževnatosti, určení 

úhlu vnitřního tření, jsme potřebná data 

po dvou letech řešení projektu získali. 

Zjištěné závislosti bylo nutné i matema-

ticky popsat, a to v závislosti na vlhkosti 

a pórovitosti půdy.

Poslední rok řešení projektu se 

bude postupně vytvářet algoritmus 

zahrnující jednotlivé výpočtové kroky 

využívající FEM i DEM modelování 

i se zahrnutím postupného opotřebení 

nástroje při zpracování půdy. Náš prů-

myslový partner čeká na naše modely, 

aby podle nich vyrobil nástroje a ověřil

je na pokusném pozemku. Až poté 

budeme vědět, zda-li naše úsilí bylo 

efektivně vynaloženo a modely jsou 

dostatečně přesné.

doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.

ŘADA NÁSTROJŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ VYKAZUJE SICE POŽADOVANOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ PŮDY, ALE MÁ VYSOKÝ 
TAHOVÝ PRACOVNÍ ODPOR A VYSOKÝ STUPEŇ OPOTŘEBENÍ. TO ZPŮSOBUJE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ SPOTŘEBU POHONNÝCH HMOT 
A TAKÉ VYŠŠÍ NÁKLADY NA PROVOZ VINOU NADMĚRNÉHO OPOTŘEBENÍ. OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ HLEDAJÍ ODBORNÍCI Z KATEDRY 
MATERIÁLU A STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE, KTEŘÍ VYVÍJEJÍ 
PRACOVNÍ NÁSTROJE ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ S VYUŽITÍM MATEMATICKÝCH MODELŮ.

Zvýšení efektivity pracovních nástrojů se už neobejde bez využití pokročilého matematického modelování. Foto: archiv ČZU

Potřebná data pro matematické modelování jsou získávány z mnoha 

experimentálních zkoušek. Foto: archiv ČZU
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Z P R A V O D A J

JAK CHRÁNIT A ROZVÍJET 
LESNÍ EKOSYSTÉMY?
Příprava projektu začala v srpnu 2015, 

ale reálně vlastně už před 20 lety, když 

vznikly první pracovně-přátelské vazby 

mezi současnými tuzemskými členy 

projektového týmu a vědeckým lídrem 

projektu, prof. Fredrikem Schlyterem 

ze Švédska. Vědecká náplň projektu ve 

výzvě Excelentní týmy totiž v rozhodu-

jící míře závisí na vědeckém zaměření 

excelentního vědce. 

V průběhu přípravy projektu jsem para-

lelně jednal se třemi výjimečnými vědci 

(USA, Francie a Švédsko), se kterými 

mám dlouhodobě přátelské vztahy. 

V září 2015 byly ideově připraveny tři 

rozdílné koncepty projektu v závislosti 

na tom, s kterým vědcem budou jednání 

úspěšná. Nakonec jsme optimální vizi 

našli s Fredrikem Schlyterem ze Švéd-

ska, čímž se výzkum více zaměřil na 

chemickou komunikaci kůrovců a budo-

vání excelentního týmu pro tuto oblast.

Cíle projektu
Primárním cílem projektu EXTEMIT-K 

(EXcelent TEam for MITigation-Kůro-

vec) je vybudování sedmnáctičlenného 

týmu vědců (klíčový zahraniční vědecký 

pracovník plus 15 vědeckých pracovníků 

a jeden technik), který utvoří jádro 

excelentního týmu jakožto součásti 

Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) 

i v období po ukončení projektu. Pomocí 

projektu dále FLD plánuje zabezpečit 

potřebnou moderní infrastrukturu 

(80 mil. Kč) a současně s tím i mezi-

národně renomované vědce, kteří nám 

pomohou v přípravě a potenciálním 

získání mezinárodních projektů.

Projekt je zaměřen na řešení aktuálních 

i budoucích problémů v lesních ekosys-

témech v ČR způsobených klimatickou 

změnou a hledání vědeckých řešení 

ochrany lesů coby pohlcovačů uhlíku. 

Projekt má tři podprojekty, které jsou 

zaměřené na plnění specifi ckých cílů, 

ale současně jsou vzájemně provázá-

ny personálně i odborně. Klade důraz 

na nejdůležitější disturbanční faktory 

(kůrovce a související abiotické faktory 

– hlavně klimatické extrémy) na třech 

úrovních: na úrovni genetiky, fyziologie 

stromů a na úrovni krajiny. 

Odborné zaměření projektu
Projekt má ambice přinést nové poznat-

ky v několika oblastech: První z nich 

budou zásadní informace o chemické 

komunikaci hmyzu, což může znamenat 

významnou inovaci v metodách ochrany 

lesa před poškozením lýkožroutem 

smrkovým. 

Další je stanovení hranice fyziologické 

odolnosti smrku proti dopadu sucha 

a tepla v kombinaci s napadením 

kůrovcem, což významným způsobem 

ovlivní strategické přístupy ke změnám 

v dřevinném složení na územích, kde 

nebude možné smrk udržet. Pochopení 

disturbančních strategií a populační dy-

namiky kůrovců významným způsobem 

ovlivní mitigační strategie, které mini-

malizují ztráty a optimalizují přechod od 

smrkového hospodaření ke smíšeným 

lesům. Pozitivní dopady při uplatnění 

těchto strategií by se projevily hlavně ve 

středních polohách, které jsou obecně 

více pokryty smrkovými lesy, a rozvráce-

ní těchto lesních porostů by znamenalo 

velké negativní socioekonomické dopady 

na místní komunity.

Mezinárodní spolupráce
Významnou ambicí projektu je rovněž 

efektivní přenos znalostí ze zahraničí 

do regionů v ČR. To všechno ve 

spolupráci se špičkovou institucí ze 

Švédska (Swedish University of 

Agriculture Sciences – SLU), která je

v projektu náš strategický partner. 

Účastí strategického partnera, 

ustanovením mezinárodního poradního 

sboru projektu a přijetím vysoce kvalit-

ních lidí se ve výzkumné oblasti vytvoří 

podmínky pro vytváření mezinárodně kon-

kurenceschopné kvality. Ta bude následně 

převáděna do aplikovaných výsledků FLD 

ČZU a prostřednictvím rozvoje vztahů 

s komerční sférou ke koncovému spo-

třebiteli – vlastníkům a uživatelům lesů 

v České republice a v neposlední řadě, 

prostřednictvím krásných a zdravých lesů, 

i ke všem občanům.

Zahájení projektu proběhlo formálně 

1. prosince 2016. Kick-off meeting 

projektu se uskutečnil 17. ledna 2017. 

Byl zde projednán další postup a plán 

náboru zaměstnanců. V projektu je 

plánováno šest pozic pro postdoky /

junior researchers a předpokládáme, že 

částečně je budou tvořit čeští a většinou 

zahraniční mladí vědci.

První zasedání mezinárodního porad-

ního sboru (External Advisory Board = 

EAB) proběhlo 6. února 2017. Předsedou 

EAB je prof. Bill Hansson, viceprezident 

slavné společnosti Maxe Plancka, který 

má na WOS skoro deset tisíc citací. Po 

celodenních prezentacích a diskusi byl 

projednán plán na rok 2017 a EAB vy-

pracovala a vědeckému lídrovi projektu 

doručila svá doporučení pro rok 2017 

i pro další období. Tento projekt je 

fi nancovaný z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, ze státního rozpočtu 

a z rozpočtu ČZU a FLD.

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

děkan FLD ČZU a koordinátor projektu

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE NA KONCI ROKU 2016 USPĚLA S PROJEKTEM 
EXTEMIT-K V PRESTIŽNÍ VÝZVĚ OP VĚDA, VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ (VÝZVA Č. 02_15_003 PODPORA EXCELENTNÍCH VÝZKUMNÝCH 
TÝMŮ) PRO ŠPIČKOVÉ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ TÝMY PŮSOBÍCÍ NA ČESKÝCH VĚDECKÝCH PRACOVIŠTÍCH. 

V čele External Advisory Boardu projektu stojí prof. Bill Hansson, viceprezident

společnosti Maxe Plancka. Foto: archiv ČZU
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PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH

Klima a ráz krajiny
Ve století kolem přelomu letopočtu se 

klima ve středoevropském prostoru 

postupně zhoršovalo. Především klesala 

teplota a zvyšovalo se množství srážek, 

což mělo za následek zvýšení rozlo-

hy lesů. Později koncem 8. století se 

výrazně oteplilo v celé Evropě (průměrné 

teploty se pohybovaly skoro o 2 stupně 

nad dnešním normálem), roztály ledovce 

a současně docházelo k vysušování 

vnitrozemských oblastí. Také v našem 

prostředí se v nížinách rozšířilo tzv. pří-

lohové zemědělství a zahustila se sídelní 

síť, která se od konce 9. století vlivem 

vnitřní kolonizace postupně rozšiřovala 

i do vyšších poloh. Takováto situace 

změněného klimatu trvala zhruba do 

konce 12. století. Po této klimaticky pří-

znivé době nastoupilo výrazné ochlazení, 

které v několika obdobích, vystřídaná 

menšími teplejšími epizodami, trvalo 

asi do poloviny 15. století. Celkově 

z hlediska klimatu patřilo naše území 

k příznivým oblastem. Krajina, pokud 

zde bylo pravidelně pečováno o úrodnost 

polí a zdraví lesa, byla schopna uživit 

obyvatelstvo téměř za všech okolností. 

Krajinu na počátku doby historické tvořil 

především (pra)les různého věku.

Střídání teplého a vlhkého klimatu 

vytvořilo příznivé podmínky pro vznik 

zemědělství již v mladší době kamen-

né. Zemědělci v té době sídlili hlavně 

v bezlesných stepních krajinách, kde 

primitivně obdělávali malá pole. Z nedo-

statku volné půdy vypalovali les a do po-

pelem pohnojené půdy seli obiloviny. Od 

doby železné se začala půda obdělávat 

pravidelně, přičemž některé pozemky 

byly obdělávány a některé odpočívaly. 

K provozování zemědělství obvykle stači-

la stepní území nejlépe u vodních zdrojů, 

zatímco žďáření se provozovalo jen 

v lesnatějších oblastech. Konečně 

vyvinutí záhorového pluhu umožnilo 

dokonalejší obdělávání půdy.

V polovině 11. století bylo již zcela 

využíváno staré sídelní území vymezené 

již v pravěku tvořené poměrně souvislou 

plochou nížin v dolních částech Labe, 

Vltavy, Ohře, Jizery a Bíliny, na Moravě 

pak úvaly řeky Moravy a Dyje a osídlení 

končilo na úpatí Českomoravské vrcho-

viny, Jeseníků, Beskyd a Karpat. Ve Slez-

sku bylo osídleno Poodří a území podél 

dolního toku Moravice. Osídlená území 

chránila pohraniční hustě zalesněná 

pohoří. Souvislejší zemědělská plocha 

tehdy tvořila asi 15 % celkové rozlohy 

Čech. V 11. století již bezlesá půda 

nestačila obyvatelstvu, které postupova-

lo do vyšších zalesněných poloh, které 

klučilo a následně obdělávalo. Rozsah 

obdělávané a tedy i odlesněné půdy se 

ve 12. století zdvojnásobil.

 

Půda jako symbol panovnické moci
Na našem území se postupně dominant-

ně prosadili Slované, kteří zde sídlili od 

raného středověku, zpočátku neměli 

příliš rozvinutá řemesla a většinu jejich 

společnosti tvořili zemědělci. Slované 

na začátku svého dějinného vývoje vyšli 

z kmenového společenství. Jejich stopy 

sledujeme ještě na konci 12. století 

v Doudlebích, osídlených v jižní části 

země kolem hradu stejného jména, 

v Netolicích, osídlených od nich na 

západ, Lúčanech usazených v Poohří, 

Děčanech, sedících v severních Če-

chách, Pšovanech u pozdějšího Mělníka 

a Charvátech, rozmístěných po obou 

březích Labe od Pojizeří až do Hradecka 

(na Moravě se kmenové svazy nedocho-

valy). Častější nepřátelské vpády vyvolaly 

v životě jednotlivých kmenů obývajících 

český prostor určitý slučovací proces, 

kterým se menší kmenové oblasti spojo-

valy ve větší politicko-vojenské celky, 

a to buď cestou násilnou, nebo splynu-

tím dynastií sňatkovým spojením. Tímto 

postupným sjednocováním se stalo, že 

přibližně v době zániku Velkomorav-

ské říše se v prostoru vlastních Čech 

začala konstituovat nová politická síla 

pod vedením ctižádostivého a zdatného 

panovnického rodu Přemyslovců. Na 

bývalých kmenových hradech ústředních 

i pomezních usazoval český kníže svoje 

věrné bojovníky. Ti po knížeti (později 

po panovníkovi) drželi nejvíce půdy 

a ovlivňovali hospodářské poměry v dané 

oblasti. V průběhu doby a vlivem různých 

příčin, především nárůstem obyvatel-

stva, ustupovalo původní kolektivní ze-

mědělské podnikání stále více podnikání 

individuálnímu. A právě na této změně 

se nejvíce podílela knížecí bojovnická 

družina.

Pro hospodářský a sociální rozvoj země-

dělství a venkova bylo nejdůležitější, že 

zhruba během 11. století došlo k zásadní 

proměně staršího primitivního hospo-

dářství, které dokázalo promyšleným 

způsobem donutit půdu, aby po krátkém 

odpočinku vydávalo novou úrodu. Tímto 

způsobem se totiž uvolnilo vrchnímu 

majiteli půdy (kníže, později panovník) 

značné množství půdy, protože pro svoji 

potřebu potřeboval pouze její malou 

část. A na půdě takto uvolněné rozhodl 

se vrchní pán osadit lidi, kteří ji drželi 

v nájmu buď ve formě naturálií, nebo po-

skytováním určitých prací. Tito na půdě 

osazení lidé byli zpočátku cizinci (coloni, 

česky hosté nebo osadníci). Vedle nich 

to byli vlastní pánovi otroci, kteří mu byli 

tímto zavázáni robotou. A konečně to byli 

i svobodní lidé domácí, kteří vstupovali 

do jisté závislosti na pánovi, aby získali 

jeho půdu do nájmu a mohli požívat 

jistých výhod osobní ochrany. Takto se 

stával vrchní pán nejenom absolutním 

vlastníkem půdy, ale i vrchností 

a nepřímo majitelem svých lidí (později 

poddaných).

Půda ve své podstatě zůstávala stejná, 

V NĚKOLIKA POKRAČOVÁNÍCH CHCEME NASTÍNIT VÝVOJ PŮDNÍHO FONDU V NAŠICH ZEMÍCH OD NEJSTARŠÍHO HISTORICKÉHO 
OBDOBÍ, A TO Z HLEDISKA SPOLEČENSKÝCH A PRÁVNÍCH VZTAHŮ, JAKOŽ I HOSPODÁŘSKÝCH POMĚRŮ. PŘED VLASTNÍM 
HISTORICKÉM POJEDNÁNÍ O OBYVATELSTVU ŽIJÍCÍM NA PŮDĚ A OBDĚLÁVAJÍCÍM JI ZMÍNÍME ZÁKLADNÍ INFORMACI 
O KLIMATU A KRAJINĚ, NEBOŤ TYTO DVA PŘÍRODNÍ FAKTORY BYTOSTNĚ OVLIVŇOVALY SAMOTNOU PŮDU, RESPEKTIVE 
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. 

Foto: cz.123rf.com
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nezničitelná (jde o vlastnost exkluzivity 

půdy), avšak hospodářsko-vojenské cen-

trum knížecí moci (hradiště) v případě 

potřeby bylo přeneseno na jiné místo, 

i když jeho název zůstal stejný, jak je to 

známo z místopisu Kolín (původně Starý 

Kolín), Lysá nad Labem (Stará Lysá) 

a další. S půdou, jakožto určitým 

územním celkem, souvisí i myšlenka 

utváření soudobého mocenského stát-

ního povědomí, neboť sílil pocit knížecí 

(panovníkovy) zásady a jeho bojovnické 

družiny v hájení určitého, zpravidla již 

dobytého území, totiž v udržení půdy 

jakožto symbol dobyté moci i nezbytný 

zdroj obživy. Koncem 12. a počátkem 13. 

století byl teritoriální rozsah českého 

státu v podstatě shodný s dnešními hra-

nicemi Čech a Moravy. Nejvíce byl osíd-

len úrodný střed země a Poohří a oblast 

Hané a počet obyvatel se pohyboval od 

čtvrt do jednoho milionu. Vedle knížete, 

světských a církevních vlastníků vznikla 

velká masa venkovského obyvatelstva, 

závislého na těchto vlastnících, pro něž 

se vžilo označení poddaní. Postupně 

vymizeli jak někdejší otroci, tak většina 

svobodného lidu a na jejich místo 

nastoupila poměrně jednotná vrstva 

venkovského poddaného lidu.

Kolonizace mění krajinu i společnosti
V 11. a 12. století byly hospodářské a so-

ciální poměry silně ovlivňovány kulturou 

z francké říše a západním křesťanstvím. 

Přechod od naturálního hospodářství 

k hospodářství peněžnímu přinesl jako 

přirozený důsledek snažení, aby co 

možná nejvíce půdy bylo přeměněno 

v půdu pronajatou nesoucí vlastníkovi 

příslušnou rentu. Takto došlo v našich 

zemích k počátkům velkého procesu, 

který podstatně změnil jejich podobu 

a který známe pod pojmem středověká 

kolonizace.

Jako první využívaly této možnosti cír-

kevní ústavy - kláštery, které dostávaly 

od panovníků i šlechticů darem rozsáhlá 

území zejména v pohraničních hvozdech, 

ale i v pustých oblastech ve vnitrozemí, 

a již v 2. polovině 12. století začínají 

tato území kolonizovat. Za tím účelem 

povolali k nám kolonisty ze zahraničí, 

hlavně z Německa (Porýní, Švábsko), 

ale též z Holandska, aby vyklučili dosud 

nevzdělanou půdu a osadili ji jako 

svoji půdu nájemnou. Souběžně s církví 

prováděla kolonizační podnikání šlechta, 

které rozšíření jejího rentového základu 

přicházelo tím více vhod, čím větších 

nákladů spotřebovala na stavby náklad-

nějších hradních stavení a nový způsob 

rytířského života. A postupně se tohoto 

podnikání zúčastnil samotný panovník 

na půdě, která zůstávala jeho majetkem. 

Současně s touto kolonizací nového úze-

mí, získané z pralesu a půdy nevzdělané, 

docházelo k novému osazování rovněž 

na starém území, které bylo již dříve 

obydleno, a to za podmínek, za kterých 

probíhala kolonizace na novém území.

Nové podmínky přinášely zisk a pro-

spěch jak pánu kolonizované půdy, tak 

i těm, kteří se na ní usazovali. Pro kolo-

nisty bylo výhodou, že jejich osazení se 

uskutečnilo na základě smlouvy, která 

jim stanovila podmínky ohledně nájmu, 

který byl oproti dřívějšku v podstatě ne-

vypověditelný, nýbrž dědičný. Kolonisté 

jako noví nájemníci při vstoupení do 

nájemního poměru složili svému pánovi 

větší fi nanční obnos, tzv. zákupní sumu, 

a podle toho také právo, podle které-

ho byli dosazeni, se nazývalo právem 

zákupným (právo emfyteutické). Poté 

každoročně v přesně určeném termínu 

odváděli pánovi určitý plat v penězích, 

případně v naturáliích (jak bylo smluvně 

dohodnuto), který byl většinou neměnný, 

a dále byli zavázáni k určitým pracovním 

povinnostem.

Výhoda celé kolonizační akce spočívala 

také v tom, že platy, dávky a povinnosti 

byly celkem rovnoměrně a spravedlivě 

rozděleny podle toho, kolik kdo měl 

půdy. Půda patřící k založené vesnici 

byla při kolonizaci rozdělena v tzv. lány 

(z němčiny Lehen), které dlouhou dobu 

zůstaly základní měrnou jednotkou. Lán 

měl zpravidla rozlohu okolo dnešních 

18 ha a dělil se na půllán a čtvrtlán.  

Páni kolonizované půdy měli zase pro-

spěch z toho, že vedle nového příjmu 

z dosud nevzdělané půdy získali poměr-

ně slušnou sumu peněz splacenou ze 

začátku každého kolonizačního podniku. 

Každá taková kolonizační akce měla 

svoje zvláštní podnikatele, tzv. lokátory 

(byli to manažéři v dnešním pojetí, kteří 

získávali kolonisty, sjednávali s nimi 

podmínky, rozdělovali jim lány a určovali 

pracovní povinnosti). Tito lokátoři, zpra-

vidla bohatí měšťané nebo příslušníci 

drobné šlechty disponující určitým 

hotovým kapitálem, museli na začátku 

kolonizační akce složit pánovi jako zá-

lohu dost vysokou sumu peněz. Přitom 

bylo pravidlem, že nová osazení, tedy 

založení nových vesnic na právu 

zákupném, byla po několik let zproštěna 

obecných pracovních povinností 

vůči pánovi půdy. Téměř u všech 

panských statků byl s ukončením 

kolonizace v podstatě zakončen 

i přechod k rentové formě hospodaření 

a renta se stala hlavním zdrojem příjmu 

feudála. Kolonizace proměnila nejenom 

krajinu, ale významně přispěla 

k pevnějšímu vnitřnímu konstituování 

naší venkovské obce.

Kolonizace přinášela s sebou i jisté 

prvky německého, respektive západoev-

ropského lenního práva. Nový osadník 

(osedlý), který přijímal v rámci koloni-

začního procesu svoji usedlost v dědičný 

nájem, zavazoval se současně uznávat 

nad sebou vrchní autoritu pánovu. Sklá-

dal mu podle lenního práva slib věrnosti, 

kromě jiného stát mu v případě potřeby 

ku pomoci svoji brannou silou. Celkovým 

výsledkem kolonizace bylo dokončení 

proměny hospodářského centra 

v jednotku hospodářsko-správní, když 

základním kritériem konkrétního správ-

ního okrsku byla rozloha půdy. Konečně 

kolonizace podpořila i rozvoj měst 

a jejich podnikání. 

Šlechta a církev drží a vzdělává půdu 
Charakteristickým znakem feudální 

společnosti byla existence privilegované 

vrstvy – šlechty, která vznikla na počátku 

historické doby i v našich zemích. Patrně 

se vyvinula z přímých potomků

někdejších rodových nebo kmenových 

náčelníků, kteří si pro svou rodinu 

přivlastnili dědičně moc a samozřejmě 

nejvíce půdy, což bylo rozhodující, nebo 

z příslušníků knížecích vojenských 

družin či kombinaci obou zdrojů. Po-

znali jsme, že již první Přemyslovci měli 

vlastní osobní družiny, které jim sloužily 

při prosazování osobních ambicí i pro 

ochranu svého majetku, především půdy. 

Jak bylo řečeno, vlastníkem veškeré 

půdy byl kníže, kterou dával nejprve 

do dočasného užívání svým dvorským 

hodnostářům, duchovenstvu nebo neo-

sazeným rodinám. Vedle této půdy mající 

vlastně povahu léna (dočasného užívání) 

zde ležela i půda starých svobodných 

šlechtických rodů. I mezi těmito rody 

byly jisté rozdíly co do vlivu a majetku. 

Urozenými v širším slova smyslu byli 

převážně členové svobodných rodů, 

ale názvu nobiles – šlechta (německy 

Geschlecht) se jim přiznává od konce 

12. století.

Od konce 12. století jsou v listinách 

uváděni největší šlechtici pod názvem 

barones (páni) na rozdíl od příslušníků 

nižší šlechty – vladyků. Přední šlechtici – 

podobně jako kníže a biskupové – vlast-

nili svoje dvory, vojenské a hospodářské 

služebníky, kterým lénem udělovali 

část svých statků. Pro dokreslení těchto 

nově vznikajících poměrů připomeňme 

nejstarší české šlechtické rody. Tak 

v Podještědí a Pojizeří sídlil rod Markvar-

ticů, z něhož vyšli ve 13. století páni 

z Lemberka, Vartemberka a Valdštejna, 

na jihu Čech vládl mocný rod Vítkovců, 

jehož větve se potom jmenovaly páni 

z Hradce, Rožmberka, podobně nejstarší 

zmínky patří pánům ze Šternberka, 

Černínům, Lobkowiczům, Martinicům 

a dalším. Nejstarší šlechtické rody začaly 

hospodářsky a kulturně vzdělávat krajinu 

a na svých pozemcích zakládaly kláštery 

či podporovaly církev jinak. 

Tehdejší poměrně jednoduchý život 

a hospodaření selského lidu pozitiv-

ně ovlivňovala církev. Nově založené 

církevní řády plnily svoji nezastupitelnou 

duchovní, sociální, kulturní a hospodář-

skou funkci. Z nově vzniklých řádů to 

byl zejména cisterciácký řád, který se 

intenzívně zabýval zemědělstvím a svoji 

péči věnoval také poddaným při vedení 

jejich hospodářství. Církevní řády k nám 

přinesly z kulturně a hospodářsky po-

kročilejší západní Evropy mnoho nových 

poznatků, které přispívaly k rozvoji ze-

mědělství (pěstování obilovin, vinařství, 

chmelařství atd.).

K charakteristickému rysu života na 

půdě během středověku patří skutečnost 

určující vývoj na několik staletí. Pravdě-

podobně od konce 13. století existoval 

rozdíl mezi půdou, na níž hospodařili 

členové nepočetné privilegované vrstvy – 

tedy především kníže, světští a duchovní 

feudálové ve vlastní režii prostřednictvím 

závislých osob, a na druhé straně půdou, 

kterou obdělávali lidé neprivilegovaní, 

převážně osobně nesvobodní. 

ak

Foto: cz.123rf.com
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


