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Z P R A V O D A J

Jste znám jako kritik evropského 
i národního systému dotací, jak byste 
k nim přistoupil?
Dotační podpory představují podle mě 
jenom problém. Osobně jsem zastánce 
toho, že by se dotace měly zrušit, ale to 
je utopie. Německo, Francie ani Itálie 
či Španělsko nedovolí, aby k takovému 
kroku došlo. Budou dělat vše pro to, aby 
se dotace udržely. V unijních podporách, 
které jsou zhruba totožné, problém až 
tak není. Ten vidím především v národ-
ních dotacích, kde každý stát vyplácí 
částky, která vychází především ze síly 
a možností vlastního rozpočtu. A pak je 
to jednoduché, ekonomicky silná země 
rovná se silná podpora. U nás se minulý 
rok vyplácely například národní podpory 
na sucho, na zelenou naftu, na dojený 
skot a jiné. Kupříkladu na 1 litr mléka 
jsme obdrželi přibližně 1 Kč podpory, 
letos to bude zhruba 60 haléřů. Avšak 
okolní státy jsou na tom lépe a vyplácí na 
litr mléka od 2 Kč výše. To jim výrazně 
napomůže ve vlastním hospodaření i ve 
zlehčení exportu, kterým likvidují náš trh. 

Je tedy řešením zvýšení národních 
dotací?
Jsem pro jednotný princip těchto podpor 
napříč celou Unií. Tyto nadstandardní 
platby neposkytují pouze ministerstva 

JAK UPOZORŇUJE ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY, JE SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ VYSTAVENO NEUVĚŘITELNÉMU TLAKU ÚŘEDNICKÉ ZVŮLE A MANIPULACI, KTERÁ JE ZCELA ODTRŽENÁ OD 
KAŽDODENNÍ REALITY. KAŽDÝ, KDO VYMÝŠLÍ NOVÁ NAŘÍZENÍ A REGULACE, BY MĚL NEJPRVE ABSOLVOVAT POVINNOU PRAXI 
V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ, ABY SE SEZNÁMIL SE ZÁKONITOSTMI A ÚSKALÍMI PROVOZU, KDE BY MĚL MOŽNOST ŘEŠIT VŠE 
OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE. ABY NAČERPAL INFORMACE, ZÍSKAL PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ A EKONOMICE I INSPIRACI 
A DOSTATEK ZKUŠENOSTÍ, KTERÉ SE HODÍ I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. PÁRKRÁT SI ČLOVĚK PŘIROZENĚ MUSÍ NATLOUCI NOS, MUSÍ 
SE PROKOUSAT PROBLÉMY Z JEDNÁNÍ S LIDMI A NA VLASTNÍ KŮŽI ZJISTIT, JAK JE SLOŽITÉ VYHOVĚT POTŘEBÁM PLODIN 
A ZVÍŘAT A PŘITOM DRŽET ROK OD ROKU TLUSTŠÍ ŠANON S NORMAMI, CO VŠECHNO SE NESMÍ.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA SE DUSÍ POD 
NESMYSLNOU ADMINISTRATIVOU 

Foto: cz.123rf.com
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zemědělství, ale i ministerstva práce 
nebo místního rozvoje, poskytují je 
regiony i místní samosprávy s cílenou 
podporou svých zemědělců a zpracova-
telů, která jim zaručí důstojnou existenci 
a zároveň jednodušší odbyt produkce – 
právě té, která potom míří k nám 
a likviduje naše komodity a potraviny.
U nás zatím přemýšlíme strategicky 
špatně, práce zemědělců a potravi-
nářů si nedostatečně vážíme, sektor 
má nízkou prestiž i celospolečenské 
vnímání. Raději si potraviny doveze-
me, pole zatravníme a lidi pošleme na 
pracovní úřad. Do budoucna to chce 
změnit myšlení a tak i pozici celého 
sektoru i venkova. Jinak ze současného 
stavu cestu rozhodně nenajdeme. I proto 
jsme museli iniciovat obnovení činnosti 
Konsorcia nevládních organizací, de-
finovat národní priority pro Společnou 
zemědělskou politiku po roce 2020, mezi 
nimiž jsou i jednotné národní podpory, 
a za ty lobujeme doma i v Bruselu. Rád 
bych, kdyby tato naše práce měla smysl 
a přinesla konkrétní výsledky. 

Česká republika má se 130 hektary 
úplně nejvyšší průměrnou plochu na 
jedno hospodářství, což momentálně 
rezonuje například při jednáních o bu-
doucnosti plateb a jejich zastropování. 
Samozřejmě znám argumenty zastánců 
omezování plateb, ale podívejme se na 
to z druhé strany. Jde o obrovské pozi-
tivum, které bychom si měli považovat 

a obhajovat. V celém světě dochází ke 
koncentraci zemědělství. Ať chceme 
nebo nechceme, globalizace vede ke 
koncentraci výroby a kapitálu. I když ke 
koncentraci zvláště v západních zemích 
EU zatím nedochází, neznamená to, že 
svět půjde stejným směrem. Největší 
producenti zemědělských komodit, jako 
je Brazílie, Argentina, Spojené státy 
americké, Nový Zéland nebo Austrá-
lie, jdou právě směrem zvyšováním 
produktivity práce. Není to pouze o té 
produktivitě práce, ale o tom, že podniky, 
které jsou velké a mají potřebnou sílu, 
si mohou dovolit koupit stroje, které umí 
precizní zemědělství, jsou šetrnější 
k životnímu prostředí a šetří s chemií 
i s hnojivy. Styl hospodaření Bavorska 
nebo Francie je dávno překonaný. My 
i přesto, že se pohybujeme na 6.–7. 
místě na světě v užitkovosti dojného sko-
tu, tak smýšlíme obráceně. Místo toho, 
abychom podporovali to, co umíme, jako 
všechny ostatní země, tak výrobu bohu-
žel dále a dále tlumíme. Navíc mluvíme 
o tom, že máme dost mléka a vyvážíme 
ho za hranice. Ano, vyvážíme surové 
mléko, ale máme v obchodech 50–60 %  
mléčných výrobků a sýrů dovezených 
ze zahraničí. Kdybychom všechno naše 
mléko zpracovali doma, tak stále nebude 
stačit na to, abychom nahradili dovážené 
výrobky. Tedy zde vidím cestu a konku-
renční výhodu, podpořme naše prvový-
robce a zpracovatele, ať mohou vyrábět 
a dostanou se na náš trh a zároveň ať 

expandují na evropské i světové trhy 
s kvalitní a bezpečnou českou produkcí. 
Roztočí se i zemědělská ekonomika 
a profitovat bude i státní rozpočet.

Aktuálně se na zemědělce snáší 
kritika veřejnosti za cenu másla. Jaký 
je přitom reálný odraz ceny mléka do 
cenotvorby po zrušení mléčných kvót?
Měli bychom se poučit v zahraničí, 
protože vyspělé země jako třeba Spojené 
státy americké nechávají i na volném 
trhu nástroj stabilizace, který pomáhá 
zemědělci, například když zrovna spad-
ne cena mléka pod hranici nákladů. Při 
výrazném propadu cen tak stát země-
dělcům eliminuje dopad ztrát. My jsme 
v Evropě s velkou slávou zrušili mléčné 
kvóty a trh nechali napospas svému 
vývoji, který se obratem rozkolísal 
v produkci nahoru a v ceně dolů. Na to 
pak EU reagovala záchrannými balíčky 
a snahou omezit produkci mléka, nárůst 
ceny másla pak je jedním z důsledků 
těchto neuvážených zásahů. Co se týká 
diskuzí k nadbytku mléka, myslím, že do 
budoucnosti s tím nebude problém. Mléko 
je přirozená bílkovina, kterou s růstem 
životní úrovně i populace budou poptávat 
i další vyspělé země. Očekávám, že zvláště 
u sušeného mléka se zvýší poptávka. 
Samozřejmě, budou tu určité výkyvy, ale 
ty považuji částečně i za umělé, spekula-
tivní. Nejsem ale názoru, že tyto extrémní 
výkyvy by měly doprovázet mléko a mléčné 
výrobky či jiné základní potraviny.

S tím úzce souvisí i rychle se blížící 
zrušení cukerných kvót v EU. Lze od-
hadnout, jak zasáhne pěstitele 
a zpracovatele cukrové řepy?
Pro letošní rok EU zvýšila plochy cukrov-
ky o zhruba 20 % a předpokládám, že jde 
o jasný signál a záměr některých hráčů 
získat opět větší podíl evropského trhu, 
a to opět i za cenu zvýhodnění vlastních 
pěstitelů a zpracovatelů z národních 
rozpočtů. Můžeme očekávat, že se 
nadprodukce promítne do cen cukru, 
které budou s největší pravděpodobností 
nižší, ale věřím, že nepůjde o dramatický 
výkyv. Nečekám ani vysokou národní 
nadprodukci. Navíc tím, že cena cukru 
klesne, nebude ve většinovém zájmu 
plochy cukrovky ještě více rozšiřovat.

Jsme v dožínkovém čase, a tak se 
nabízí otázka k vašemu pohledu na 
sklizeň a její využití, jak tedy vidíte 
úrodu roku 2017?
Letošní sklizeň obilovin a řepky je oproti 
původním odhadům zhruba o 15 % nižší 
a také v nižší průměrné kvalitě, než na 
jakou jsme byli za poslední roky zvyklí. 
Při možnostech současné techniky, 
technologií a poznatků ve výživě 
a ochrany rostlin je to právě příroda, 
která rozhoduje o úspěchu, či neúspě-
chu hospodáře, a počasí nám letos zrov-
na dvakrát nepřálo. Každopádně jsou 
zde velké regionální rozdíly a i v rámci 
jednoho katastru někde mluví o lepším 
průměru a hned za kopcem o katastrofě. 

Foto: Jiří Felčárek
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V tomto směru bychom měli být soli-
dární a těm, kteří jsou fatálně zasažení 
neúrodou ohrožující ekonomiku i chovy 
zvířat, zajistit pomoc. Každopádně 
z osmi miliónů tun průměrné roční tu-
zemské produkce obilí zhruba polovinu 
vyvážíme. Na jedné straně jde o určitý 
příjem, na straně druhé nám opět chybí 
potřebný nadhled a uvažování. Musíme 
si uvědomit, že v tomto zrně vyvážíme 
i minerální a stopové prvky, o které 
ochuzujeme naši půdu a které tam 
následně musíme dodat drahými hnojivy. 
Zároveň naše půda přichází o nejpřiro-
zenější statková hnojiva, tedy hnůj, který 
zlepšuje její kvalitu. A sem směřuje má 
odpověď – nejlepší zhodnocení úrody je 
přes živočišnou výrobu a posílení velmi 
oslabeného odvětví chovu prasat. Proč 
se tedy místo každoročního dovozu 
jednoho statisíc kamiónů se zahraniční 
produkcí neobrátit na vlastní prvovýrobu, 
zpracování a prodej doma i na export.

Jak úspěšná jsou vaše jednání s minis-
trem zemědělství a dalšími partnery?
Agrární komora by měla být poradcem, 
ale i oponentem Ministerstva zeměděl-
ství a společnou diskuzí a cíli bychom 
měli určovat, jakým směrem by se 
zemědělství mělo vydat nejen u nás, ale 
i směrem k a v Evropské unii. Naše hla-
sy by měly být vnímány a respektovány 
i u politických stran, a to nejenom nyní 
v předvolebním období. Samozřejmostí 
je propagace českého zemědělství, jeho 
trendů a vývoje, například v kontextu 
s děním v zahraničí. Komora by kupří-
kladu měla udávat směr péče o půdu, 
aby byla zajištěna dostatečná její ochra-
na a dlouhodobé zúrodňování. Smutným 
mementem je to, co se s půdou děje od 
roku 1992, protože trvale a nenávratně 
bylo zabráno 260 tisíc hektarů půdy. Na 
tomto množství jsme mohli získat 
15,5 mld. Kč produkce ročně, které by 
s efektem pro celou společnost prošly 
státním rozpočtem. Například na toto by 
měly nevládní organizace poukazovat. 

Dostáváme se k tématu péče o půdu, 
kde velký poprask způsobil návrh pro-
tierozní vyhlášky, se kterou zeměděl-
ská veřejnost většinově nesouhlasí. Co 
vám na ní nejvíce vadí?
Těch výhrad je celá řada a vyslovila je 
jak Agrární komora České republiky, tak 
Zemědělský svaz České republiky, který 
připomínky zemědělců rozpracoval na 
mnoha konkrétních příkladech. Rozhodu-
jící ale podle mne je, že znění navrhované 
vyhlášky zvýší náklady na zemědělské 
hospodaření a zhorší tak konkurenční 
pozici našeho zemědělství vůči zahraničí. 
K materiálu navíc nebyla zpracována do-
padová studie, která by alespoň rámcově 
říkala něco o tom, co to bude zemědělce 
stát, ačkoli půjde o významný dopad do 
podnikání. Je to nezodpovědné už proto, 
že různé dopadové studie se zpracovávají 
na mnohem marginálnější projekty 
a regulace, než je tato.

Může ale podle vás tento materiál 
zlepšit stav naší krajiny a omezit erozi, 
což si jeho předkladatelé vytyčili jako 
cíl?
Především je třeba říci, že cestou ke 
zlepšování stavu naší krajiny nejsou 
zdaleka jen restrikce, ale také motivační 
nástroje. V přírodě a krajině kromě toho 
neexistují žádná plošná řešení, každý 
pozemek je jiný, každý rok i měsíc je jiný, 
každý hospodář je jiný a tohle všechno 
nelze vtěsnat do nějaké škatulky. Je 
diskriminační plošně trestat všechny, 
kteří hospodaří v různých podmínkách 
a používají různé technologie při pěs-
tování plodin. Protierozní vyhláška tak 
vychází ze zcela špatné filosofie, podle 
níž je potenciálním zločincem každý 
hospodařící zemědělec, místo aby se 
snaha o snížení rizika eroze zabývala 
jen konkrétními příklady v konkrétních 
lokalitách a hospodářstvích. Pokud bych 
to měl vše shrnout, pak při navrhova-
ném znění vyhláška k deklarovanému 
cíli nepovede.

Existuje k tomu nějaká inspirace 
v zahraničí?
Já jsem již opakovaně upozornil v dopi-
sech ministrovi, že předkladatelé vyhláš-
ky vůbec nevyužili zkušenosti z okolních 
států, jako je Německo či Rakousko, 
kde jsou podmínky k hospodaření často 
horší, výroba agrárního sektoru pře-
bytková, ale požadavky na řešení eroze 
paradoxně podstatně menší než 
u nás. Ministerstvo životního prostředí 
jen zakládá riziko dalšího prohlubování 
problémů zemědělské výroby v naší zemi 
a tím i zásobení vlastního trhu vlastními 
potravinami, a tedy dalšího poklesu po-
travinové soběstačnosti ČR. Jde o další 
příklad regulací, kdy jsme papežštější 
než papež a tím si sami podvazujeme 

možnosti rozvoje sektoru do 
budoucnosti. Každý dnes mluví 
o nutnosti snižovat byrokracii – vyhláška 
ale zavádí další evidence a výkaznic-
tví, například potřebu nově lokalizovat 
jednotlivé hony plodin, což je mimořádně 
vysoká byrokratická zátěž, která nemá 
v dosavadním výkaznictví obdoby. 

Jaké je tedy podle vás řešení?
Myslím, že by protierozní vyhláška 
v podobě, v jaké je navržena, neměla být 
vůbec přijata. Varianta rozložení požado-
vaných opatření v čase se sice může jevit 
jako možný kompromis, a možná to tak 
dokonce i dopadne, ale naše zemědělství 
na to doplatí. Všichni přitom vnímáme, 
že eroze je místně problém, má se 
a musí se řešit. Cestou je ale osvěta, co 
nejširší možnosti uplatnění půdoochran-
ných opatření s respektem k lokálním 
podmínkám a situaci, a především při 
vědomí, že přírodu ani projevy eroze ne-
lze vměstnat do škatulky podle úředně 
stanovených parametrů.

Zemědělství se potýká s generační 
obměnou a nízkým zájmem o naplnění 
odborných profesí i studijních oborů, 
řešíte i tuto oblast?
Celý sektor se v dnešní době v oblasti 
vzdělávání potýká s mnoha specifickými 
problémy, z nichž jeden zásadní se prolí-
ná do všech odvětví, tedy ztráta zaměst-
nanců, stárnutí zemědělské populace 
a nízký zájem uchazečů a absolventů, 
které vyústily ve výraznou a dlouhodobou 
poptávku po kvalitních zaměstnancích. 
Z tohoto důvodu Agrární komora ČR 
iniciovala v jednotlivých krajích setkání 
a dialog mezi zástupci škol, státních 
institucích a zemědělských podniků, po 
jejichž uzavření závěrem roku očekává-
me definování závěrů, potřeb a návrhů 

řešení, podle kterých bude možno 
postupovat ke zlepšení tohoto stavu. 
To, co však víme již nyní, je nízký zájem 
studentů o zemědělské obory a zároveň 
velký problém se sháněním učitelů 
odborných předmětů a jejich ohodnoce-
ní, problematické je zajišťování odborné 
praxe, zejména v živočišné výrobě, školy 
jsou zatěžovány velkou administrativní 
náročností, žáky i absolventy přetahují 
lépe placená průmyslová odvětví, mizí 
nám z nabídky klasické zemědělské 
obory, ale je zde také společenské vní-
mání odborných učňovských oborů jako 
poněkud méněcenných.

Jaké jsou vyhlídky ke zlepšení tohoto 
neradostného stavu?
Je zřejmé, že změny nepřijdou obratem 
a na jejich řešení se musí podílet všichni, 
od jednotlivých podniků přes střední 
školy po státní správu a samosprávu, 
ale také média a novináři, celá naše 
společnost, a to především ve směru 
dlouhodobé pozitivní osvěty, prezentace 
a komunikace, která musí začít již na 
základních školách a s rodiči budoucích 
žáků. Sám například během zkoušek 
u státnic vidím, že do provozu se čerství 
absolventi vůbec nehrnou. Paradoxně 
často produkujeme jen další úředníky 
pro bobtnající státní úřady, kteří si na 
nás posléze vymýšlí již v úvodu kritizo-
vané nesmyslné požadavky. Právě akce 
pro veřejnost, jako je například  Země 
živitelka, jsou jednou z cest, jak ukázat 
bohatost, krásy i odbornou profesní 
náročnost jednotlivých oborů, tradici, ale 
i současnou vysoce moderní techniku 
a technologie. Věřím, že se nám zde 
podaří získat další příznivce a nové 
sympatizanty.

Petr Havel

Foto: Gabriela Jeníčková
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1. ÚVOD
Společná zemědělská politika EU je 
jednou z nejdůležitějších politik EU. Na-
stavuje rámec evropského zemědělství 
a tím i podmínky pro produkci kvalit-
ních, zdravých a bezpečných potravin, 
produkovaných udržitelným způsobem, 
ale i dalších veřejných statků, jako např. 
zaměstnanost na venkově (zemědělství 
v ČR zaměstnává cca 100 tis. lidí, ale 
spolu s navazujícími sektory je to až 15 %  
práceschopného obyvatelstva), ochranu 
krajiny a životního prostředí, biodiver-
zitu atd. Zemědělství v současnosti čelí 
mnoha výzvám, a aby je mohlo zvládat, 
je nutná jeho modernizace a využívání 
nových technologií, které jsou schopny 
nejen posílit životaschopnost a konku-
renceschopnost evropského zeměděl-
ství, ale také naplnit cíle v oblasti život-
ního prostředí a krajiny. K tomu je však 
potřeba modernizovaná a silná SZP EU, 
která bude na jedné straně jednodušší, 
a na druhé straně je nezbytné, aby její 
nástroje nevytvářely nerovné podmínky 
uvnitř jednotného trhu a byly v souladu 
s cílem rozvoje konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství. 

2. VÝVOJ ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
V RÁMCI SZP EU
V nových členských státech (vč. ČR), 
které do EU Unie vstoupily v roce 2004 
a později, dochází díky nastaveným 
podmínkám k extenzifikaci zemědělství. 
V ČR je tak v současné době uplatňován 
systém zjednodušené platby na plochu 
(SAPS) a velké podpoře se těší také eko-
logické zemědělství*, chovy koní, koz  
a ovcí. Naproti tomu dochází ke 
značnému útlumu tradiční živočišné 
výroby (mléko, prasata, drůbež), ale také 

produkce ovoce, zeleniny a dalších in-
vestičně náročných sektorů, viz tabulky 
na str. 5. Tím de facto dochází ke snížení 
biodiverzity v krajině.

3. ROZPOČET SZP EU
Rozpočet EU představuje méně než 1 % 
celkových veřejných výdajů EU a my 
jsme přesvědčeni, že se jedná o dobrou 
investici. SZP je rozpočtově nejvýznam-
nější politika EU a doplňuje tak politiku 
soudržnosti. I. pilíř SZP pro období 2014–
2020 na úrovni všech států EU představuje  
alokaci ve výši cca 313 mld. EUR, tj. 29 % 
rozpočtu EU, II. pilíř pak představuje  
96 mld. EUR, tj. 9 % rozpočtu EU. 

Víceletý finanční rámec po roce 2020 
musí zabezpečit přinejmenším zacho-
vání stávajícího financování SZP, které 
poskytuje zemědělcům prostředky, 
díky kterým mohou poskytovat kvalitní 
a zdravé potraviny, zmírňovat dopady 
klimatických změn, posilovat postupy 
šetrné k životnímu prostředí a udržet 
venkovské regiony životaschopné, včetně 
zaměstnanosti. Tyto finanční prostředky 
musí být použity efektivněji a přede-
vším s cílem podpořit skutečně aktivní 
zemědělce. Pokud dojde k významnému 
krácení rozpočtu na SZP EU, je zcela 
zřejmé, že evropské zemědělství ne-
bude schopno zabezpečit ani současné 
požadavky na ochranu půdy, krajiny, 
vody a ostatních společenských funkcí 
zemědělství, natož pak nové výzvy vychá-
zející ze závazků EU a jejich členských 
států v rámci Pařížské dohody o klimatu 
(COP21) a Cílů udržitelného rozvoje Spo-
jených národů (SDGs). Zároveň je třeba 
očekávat, že se to promítne do zvýšení 
cen potravin, horší konkurenceschop-

nosti evropských zemědělců a zhorší to 
jejich sociální postavení. 

4. HLAVNÍ PRIORITY KONSORCIA 
K NOVÉ SZP PO ROCE 2020

4.1. Odmítáme povinné zastropování 
a degresivitu plateb
Pro pozitivní vývoj zemědělství ve všech 
zemích EU je nezbytné vyvarovat se 
opatření vytvářející nerovné podmínky na 
společném trhu. Mezi tato opatření spadá 
i současné nastavení degresivity přímých 
plateb, plateb v ANC (LFA), ale i jakýkoliv 
návrh na zastropování přímých plateb. 
Tato opatření vedou k trestání větších 
zemědělců, kteří nesou na svých bedrech 
významnou část zemědělské produkce 
a zaměstnanosti. Degresivita a stropy 
na platby pro tyto zemědělce tak nejen 
podvazují jejich konkurenceschopnost, ale 
i schopnost investovat do nových techno-
logií a platit mzdy srovnatelné s ostatními 
sektory a tím i získat a udržet kvalifikova-
nou pracovní sílu na venkově. 

Důvody: 
• Česká republika má největší průměr-

nou velikost zemědělského podniku 
v EU a povinné zastropování by ji po-
stihlo disproporčně a nejvíce ze všech 
členských států. Česká republika je 
v tomto specifická i díky historickým 
souvislostem vývoje, disponuje nejen 
největší průměrnou výměrou zeměděl-
ského podniku (133 ha), ale i jednou  
z největších průměrných výměr eko-
logického podniku (120 ha). Průměrná 
výměra podniku v EU-28 činí 16,1 ha.

• Povinné zastropování by v ČR výrazně 
omezilo podniky, které zajišťují více než 
70 % současné nedostačující produkce 
živočišné výroby. Např. v ČR dopadá sou-
časná míra degresivity přímých plateb 
na 2,6 % z celkového počtu zemědělců, 
kteří ale zaměstnávají více jak 42 % 
všech zaměstnanců a chovají cca 70 % 
všech dojnic. V mnoha případech se také 
jedná o zemědělská družstva se stovka-
mi členů, která z více jak 70 % hospodaří 
na pronajaté půdě. 

• Větší podniky jsou zároveň hlavním 
nositelem potřebných inovací a tím, 
že se orientují na náročnou produkci 
(živočišná výroba a speciální rostlinné 
komodity) přispívají nejzásadnějším 
způsobem k naplňování cílů EU a ČR  
a rovněž k rozšíření nových technologií 
i u menších zemědělců. Plnění budou-
cích výzev COP21 a SDGs, jako je větší 
ochrana životního prostředí, biodiver-
zity, snižování emisí skleníkových plynů 
atd. bez ztráty konkurenceschopnosti, 
bude možné docílit pouze díky využívá-
ní inovací a nových technologií.

• Evropa by vyloučením podpory střed-
ních a větších zemědělských podniků 
ztratila mezinárodní konkurence-
schopnost s ohledem na vysoké výrob-
ní náklady a stupeň ochrany životního 
prostředí, v dalších částech světa se 
zvyšují platby na produkci, podporuje 
se koncentrace zemědělské výroby  
a environmentální standardy nedosa-
hují požadavků EU. Průměrná velikost 
zemědělských podniků v EU-28 
vzrostla z 14,4 hektarů na zemědělský 
podnik v roce 2010 na 16,1 hektarů na 
zemědělský podnik v roce 2013. Větši-
na členských států EU zaznamenala  
v letech 2010 až 2013 zvýšení průměr-
né zemědělské plochy na zemědělský 
podnik, přičemž Česká republika 
zaznamenala jediný podstatný pokles; 
V Řecku a Irsku došlo k menšímu 
snížení. V jiných hospodářských odvět-
vích se výroba uměle nezmenšuje, ale 
naopak se koncentruje, modernizuje  
a optimalizují se náklady (automobilo-
vý průmysl a další) a zemědělství v ČR 
nemůže být výjimkou.

• Jenom konkurenceschopné, ekono-
micky vitální zemědělské podniky 
budou vytvářet zisky a společnosti 
vracet investované prostředky v podo-
bě dostatečného množství kvalitních 
potravin, vytváření pracovních míst, 
zúrodňování půdy a odvodů do státního 
rozpočtu. Zavedení povinného zastro-
pování plateb přinese na jedné straně 
umělé administrativní dělení podniků 
a na straně druhé to přinese mnohem 
větší tlak na ekonomiku a orientaci na 
nejvýnosnější polní plodiny. Tím dojde 
ke zvýšení ploch monokultur, dalšímu 
propadu pracovně náročných odvětví 
(živočišná výroba a speciální plodiny)  
a zhoršení podmínek pro biodiverzitu.

4.2. Rovné podmínky v národních 
i regionálních podporách
Rovné podmínky na trhu jsou především 
nastaveny výší podpor a dotací na úrovni 
jednotlivých členských států EU. A to ne-
jenom podpor v rámci SZP (přímé platby, 
podpory z Programu rozvoje venkova, ale 
také národní dotační tituly). Pro pozitivní 
vývoj zemědělství ve všech zemích EU je 
nezbytné vyvarovat se opatření vytvářejí-
cí nerovné podmínky na společném trhu.
Jinak se nejedná o to, kdo je konkuren-
ceschopnější, ale o souboj dotačních 
titulů a rozpočtů v jednotlivých zemí.

Důvody:
• Jednotný trh v prostoru EU není 

jednotným trhem navzdory srovna-
telným výrobním nákladům vlivem 
rozdílné výše podpor jak z evropských 
zdrojů, tak i především rozdílné výše 

SPOLEČNÁ POZICE KONSORCIA NEVLÁDNÍCH 
ORGANIZACÍ K REFORMĚ SZP PO ROCE 2020
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národních podpor především ze strany 
starých zemí EU 15. Současná SZP ne-
jen že neuplatňuje jeden systém plateb 
v celé EU, ale existují i rozdílné výše 
celkových podpor jak z evropských, tak 
národních zdrojů, viz graf nahoře.

• Likvidace konkurenceschopnosti je 
způsobena silou národních rozpočtů, 
což likviduje trhy se zemědělskými 
produkty v zemích nově přistoupivších.

• Národní dotace jsou jednou z hlavních 
příčin rozdílného vývoje starých  
a nových členských zemí EU v ze-
mědělské a potravinářské výrobě, 
tento stav negativně působí na vztah 
obyvatelstva k EU právě v těchto 
nových zemích. Dovozy potravin do ČR 
za dumpingové ceny, tj. i za ceny, které 
jsou pod výrobními náklady v zemi 
původu, likvidují české producenty, 
kteří takovou podporu v národních 
podporách nemají.

4.3. Evropská společná pravidla pro 
obchodní řetězce
Zemědělci jsou dlouhodobě nejslabším 
článkem výrobní vertikály potravin, což 
se projevuje v dlouhodobě nízké cenové 
úhradě. Např. v ČR se v r. 2016 oproti 
r. 1989 ceny zemědělců zvýšily cca  
1,6krát, zatímco inflace vzrostla více jak 
trojnásobně rychleji (5,3krát). Za rok 
2016 oproti r. 2004 se u nás ceny placené 
zemědělcům zvýšily jen zhruba o 4 %, 
ale spotřebitelské ceny potravin vzrostly 
násobně rychleji (cca o 30 %), inflace  
o 26 % a ceny vstupů do zemědělství 
o 23 %. Proto voláme po celoevropské 
legislativě, která by nastavila jasná pra-
vidla proti nekalým praktikám ve výrobní 
vertikále, která by umožnila dosáhnout 
spravedlivý podíl zemědělců na finálních 
cenách potravin. 

Vedle toho je v rámci EU obrovský rozdíl 
v integraci zemědělců do odbytových 
družstev a organizací producentů. Za-
tímco ve starých členských zemích jsou 
odbytová družstva etablovaná, v nových 
zemích je proces spojování významně 
zpožděn. To se pak projevuje nižší při-
danou hodnotou zemědělské produk-
ce v těchto zemích, jakožto i nižšími 
realizačními cenami. Z těchto důvodů 
voláme po podpoře sdružování zeměděl-
ců do odbytových družstev a organizací 
producentů, a to nejenom s cílem prosté 
koncentrace dodávek. Podpořeny musí 
být aktivity, které povedou k vyšší při-
dané hodnotě produkce potravin, vývoji 
alternativních produktů, stejně tak jako 
jejich umisťování na trh. 

Zároveň je třeba konstatovat, že stávající 
legislativa hospodářské soutěže omezu-
je větší koncentraci družstev, organizací 
producentů a sdružení organizací pro-
ducentů a posílení postavení zemědělců. 
Tato legislativa musí být revidována. 

Důvody:
• Chování obchodních řetězců je  

v současnosti předmětem diskuse na 
evropské úrovni a v prosinci loňského 
roku došlo k rozhodnutí, že je třeba 
vypracovat společná pravidla k jejich 
regulaci. Na jednání High level group 
EK v prosinci 2016 bylo rozhodnuto  
o vzniku jednotné evropské regulace. 
Do dnešní doby ale nemáme žádný ná-
vrh a nevíme, zda se na něm pracuje.

• Přes obchodní řetězce se realizuje 
70–80 % potravin a jejich chování je 
často v rozporu s pravidly vyváženého 
vztahu při uzavírání obchodních smluv. 
Podíl obchodu na finální ceně výrobku 
neustále roste, naopak podíl zeměděl-
ců se stále snižuje.

• Současná obchodní marže (cenové 
rozpětí) řetězců se u běžného prodeje 
pohybuje mezi 30–400 %, u zboží  
v akci je nákup i prodej pod výrobními 
náklady, stát je tak fakticky krácen  
i o daň z příjmu, viz graf dole.

• Při nákupu zboží obchodními řetězci je 
nutné povinně zohlednit výrobní nákla-
dy a zároveň je nezbytné, aby totožné 
zboží (stejná skladová položka) bylo 
prodáváno se stejným rozpětím marže 
od všech dodavatelů (tuzemských  
i zahraničních). V rámci mléčné krize  
v minulých letech byly některé výrobky 
ze zahraničí na českém trhu prodávány 
s menší marží než výrobky domácí  
a tím docházelo k jejich vytlačení  
z prodeje. To se projevilo mj. tím, že 
cena mléka v ČR byla na konci loňské-
ho roku nejnižší ze všech zemí EU.

4.4.  Navýšení podpory na citlivé 
komodity ŽV i RV z nynějších 15 % na 
30 % z celkové národní obálky s cílem 
podpořit speciální rostlinnou a živo-
čišnou výrobu s pozitivním druhotným 
dopadem na zaměstnanost a životní 
prostředí 
V ČR, která již od vstupu do EU aplikuje 
platbu na plochu SAPS, se ukazuje, že 
bez této podpory dochází k tomu, že 
zemědělci opouští živočišnou výrobu  
a citlivé komodity a orientují se na něko-
lik ekonomicky nejzajímavějších polních 
plodin, jako jsou obiloviny a řepka. 

Důvody:
• Bez této podpory dochází k jed-

nostranné orientaci ve výrobním 
zaměření zemědělců na několik plodin 
v rámci rostlinné výroby.  Pokles 
živočišné produkce a výměry citlivých 
komodit se v ČR projevuje v poklesu 
biodiverzity a organické hmoty v půdě. 
Tím se zhoršuje mj. i schopnost půdy 
zadržovat vodu.

Tento razantní degresivní vývoj je však 
„kompenzován“ významným nárůstem 
produkce ve starých čl. zemích v důsledku 
využívání různých forem národních, zem-
ských a regionálních dotací. Tabulka uvádí 
současnou míru intenzity živočišné výroby 
v porovnání s některými zeměmi EU.

Konsorcium nevládních organizací

Roky 1936 1989 2004 2015

HZP v mld. Kč (stálé ceny r. 1989) 81 108 77 72

Dojnice tis. ks 1800 1200 436 360

Prasnice tis. ks 330 315 251 92

Nosnice tis. ks 5942 
(r. 1945) 15 699 3 681 1294

Drůbež tis. ks 29 000 199 000 322 000 243 765

Brambory (t) 7 878 616 2 421 765 861 798 604 348

Ovoce (t) 415 818 589 579 418 133 188 462

Zelenina (t) 253 499 
(r. 1945) 573 655 287 989 247 200

Vybrané údaje českého zemědělství v historickém srovnání

Zdroj: ČSÚ

2015 ČR Polsko SRN Nizozemí

Výroba mléka v l/100 ha 75 76 170 680

Vepřové maso v kg/100 ha 62 115 326 690

Hovězí maso v kg/100 ha 21 25 71 208

Současná míra intenzity živočišné výroby v porovnání 
s některými zeměmi EU

Zdroj: ČSÚ

Srovnání celkových  podpor a dotací z evropských zdrojů
do zemědělství v EUR/ha

Trend marží obchodníků v ČR je z dlouhodobého hlediska rostoucí 
(výpočty z údajů ČSÚ, spotřebitel. ceny jsou po odpočtu DPH)
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Po panelových jednáních a tematických 
blocích se v rámci shrnující diskuze 
hovořilo také o eventuálním zastropování 
přímých plateb. Diskutující respektovali 
fakt, že struktura českého a slovenského 
zemědělského sektoru je, co se týče prů-
měrné velikosti podniků, z historických 
důvodů velmi odlišná, což by ale nemělo 
být důvodem nerovnosti zemědělců  
s ohledem na rovný přístup k dotačním 
podporám. Zemědělské podniky střední 
a větší velikosti mají často pozitivní vliv 
na hospodářskou výkonnost venkovských 
regionů, zaměstnanost, údržbu krajiny  
a často i na sociální a kulturní život.  
Z převažující části se podílejí také na ze-
mědělské produkci. Zemědělské podniky, 
které obhospodařují 500 a více hektarů, 
se například na tuzemské produkci mléka 
podílejí až z 90 %. Povinné zastropování 
plateb na úrovni 100 tisíc euro na „IČO“ by 
tak nejenom značně snížilo objem národní 
obálky pro přímé platby, ale vážně by 
ohrozilo zemědělství v České republice 
jako takové, protože by přišlo o značnou 
část nárokových plateb a tím podtrhlo 
možnost konkurenceschopnosti. 

Při naplnění negativních scénářů lze 
očekávat:
1) Výrazný úbytek pracovních míst na 

venkově kvůli další orientaci zeměděl-
ských podniků na jednoduchou polní 
rostlinnou výrobu.

2) Značná ztráta pro národní rozpočet 
kvůli chybějícím daňovým odvodům 
vzhledem k nižší hospodářské  
výkonnosti sektoru zemědělství  

a zpracovatelského průmyslu s další-
mi propady produkce komodit a zboží 
s vyšší přidanou hodnotou.

3) Negativní dopady na životní prostředí 
kvůli chybějící organice a s tím souvi-
sející vyšší riziko půdní eroze.

4) Ztráta soběstačnosti České republiky 
v zemědělských komoditách jako  
mléko, vepřové maso nebo drůbež. 
Již nyní mají spotřebitelé problém 
najít na pultech obchodních řetězců 
tuzemské zboží a začínají tak po-
chybovat o smyslu veřejných podpor 
pro zemědělství a Evropské unii jako 
takové. Ruku v ruce s tím jde další 
zvyšování dovozů i u surovin a potra-
vin, které jsou v tuzemsku tradiční 
a dokáží k produkci využít vhodné 
přírodní podmínky.

Z těchto důvodů se účastníci diskuze 
shodli na tom, že pro Českou republiku 
by povinné zastropování bylo krajně 
nevýhodné a reforma by měla umožnit 
členským zemím značnou míru svobody 
rozhodování o tom, jakým způsobem 
naloží s pravděpodobně již tak vnějšími 
tlaky sníženým objemem národní obálky 
přímých plateb. Snaha zachovat platby 
pro velké podniky totiž rozhodně není 
motivována přáním podporovat praxi 
pěstování omezeného portfolia polních 
plodin s cílem maximalizovat zisk bez 
ohledu na dopad takového způsobu 
hospodaření na životní prostředí. 

Proto se účastníci konference shodli na 
tom, že by bylo vhodné, aby se blížící 

reforma soustředila především na oblas-
ti, které posilují celý zemědělský sektor 
Evropské unie a to:
- snížení základní přímé platby, aby 

zemědělci byli motivováni pěstovat 
jiné plodiny než nyní ekonomicky jisté 
základní obiloviny a olejniny; 

- posílení podílu plateb dobrovolné pod-
pory vázané na produkci (VCS) na celko-
vé obálce přímých plateb až na 30 %;

- posílení procentuálního podílu plateb 
za dodržování postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí (greening) na 
celkové obálce přímých plateb;

- využití flexibility při odstupňování 
výše degresivity – mj. prostřednictvím 
dobrovolných vstupů do greeningových 
opatření;

- v rámci prvního, případně druhého 
pilíře podporovat postupy precizního  
a inteligentního zemědělství, které 
směřují k úspoře vstupů, jako jsou 
voda, umělá hnojiva a přípravky na 
ochranu rostlin;

- podpora poradenství, vědy a výzkumu 
tak, aby docházelo k lepšímu přenosu 
informací a využití inovací v zeměděl-
ské výrobě.

Zároveň si je Agrární komora vědoma 
významu a role menších subjektů na 
venkově, a proto souhlasí s návrhem 
podpořit zemědělce hospodařící na 
menší výměře v generační výměně přes 
dotace pro mladé farmáře a na ukončení 
činnosti předávajících zemědělců, dále 
na nákup půdy a zemědělské techniky.  
Pro menší zemědělce budeme prosazo-

vat zjednodušenou administraci dotací 
a jednodušší přístup k půdě. Měli by být 
také motivováni k využití dobrovolné pod-
pory vázané na produkci, což by je mělo 
přivést k pěstování citlivých komodit, jako 
je zelenina, ovoce, vinná réva či chov do-
bytka. Prostřednictvím nástrojů Společné 
organizace trhu by mělo být podporováno  
sdružování menších zemědělců do orga-
nizací producentů a s využitím nástrojů 
Programu rozvoje venkova je možné 
menší zemědělce motivovat k výrobě 
s vyšší přidanou hodnotou a k vlastnímu 
zpracování produkce.

Výše zmíněné návrhy jsou zároveň  
v souladu s dlouhodobou strategií roz-
voje rezortu Ministerstva zemědělství do 
roku 2030, která chce mimo jiné podpo-
řit větší rozmanitost osevního postupu, 
komodity s vyšší mírou pracnosti  
a přidané hodnoty s pozitivním efek-
tem na vzhled krajiny a stav životního 
prostředí. Návrhy navazují také na další 
priority, kterými jsou generační výměna, 
podpora vědy a výzkumu a šetrnějších 
postupů v zemědělství, které vedou  
k úspoře vody, paliv a dalších vstupů. 
Zastropování jednoduše není řešením 
reformy Společné zemědělské politiky. 
Ta by namísto přerozdělování peněz měla 
investovat do budoucnosti, to znamená do 
ochrany životního prostředí, péče o krajinu 
a venkov, výroby kvalitních a zdravých 
potravin a především silné konkurence-
schopnosti sektoru vůči zbytku světa.  

Jan Doležal, Agrární komora ČR

Zástupci Konsorcia v polovině července 
absolvovali první jednání se zástupci  
Evropské komise, Evropského parla-
mentu a DG Agri. Cílem bylo přiblížit 
specifičnost tuzemského agrárního  
a potravinářského sektoru a tlumočit 
hlavní priority Konsorcia (blíže strany 
4-5 tohoto vydání). Momentálně v rámci 
evropských institucí panuje nejistota 
ohledně vystoupení Velké Británie  
a podobě rozpočtu Evropské unie po 
jejím odchodu. Vzhledem k stále nevyře-
šené migrační krizi je navíc jasné, že bu-
doucí rozpočet nebude vynakládat téměř 
80 % na společnou zemědělskou politiku 
a politiku soudržnosti, ale dost možná 

třetina výdajů bude směřovat na posílení 
role EU ve světě, humanitární pomoc, 
obranu a řešení otázek spojených s mig-
rací v rámci EU. Většina úředníků, které 
zástupci Konsorcia navštívila, se shodla 
na tom, že rozpočet pro zemědělství 
bude nejspíš na doporučení Evropské 
komise krácen. 

Velkou roli nicméně bude hrát názor sa-
motných členských států, a to především 
Francie. Ta tradičně patřila mezi výrazné 
příjemce z kapitoly pro Společnou 
zemědělskou politiku a Německa, které 
je naopak významným přispěvatelem do 
unijního rozpočtu. V Německu tak sílí 

hlasy především po efektivnějším využí-
vání dotačních prostředků a nasměrová-
ní podpor k aktivním zemědělcům, kteří 
poskytují veřejné statky včetně produkce 
kvalitních zdravých potravin, vytvářejí 
pracovní místa a sami odvádějí peníze 
do veřejných rozpočtů tak, aby byli 
z podpory vyloučeni neaktivní zeměděl-
ci v Německu, ale i dalších členských 
zemí EU. V otázce zastropování jsou pak 
Němci zdrženliví vzhledem k zvyšující 
se koncentraci půdy nejen v bývalém vý-
chodním Německu, ale také v některých 
západních spolkových zemích federace. 
Důležitá bude také nadregionální spo-
lupráci v rámci jednotlivých členských 

zemí, kdy v případě zastropování hrozí 
nerovnoměrná ztráta prostředků smě-
řujících do zemědělství v některých regi-
onech Francie, Itálie či právě Německa.  
Členové Konsorcia se setkali také  
s několika europoslanci, kterým vysvět-
lovali specifické postavení tuzemského 
zemědělství, ve kterém i relativně malí 
zemědělci výrazně vybočují z evropského 
průměru.  V tomto ohledu bylo jednáno 
především se zástupci nejvýznamnější 
frakce EPP-ED, která v rámci hlasování 
v plénu v rámci procedury spolurozho-
dování bude hrát významnou roli.

Jan Doležal, Agrární komora ČR

NEDALEKO FRANCOUZSKÉHO GRENOBLU SE PŘEDPOSLEDNÍ ČERVNOVÝ TÝDEN ZA ÚČASTI PŘEDSTAVITELŮ EVROPSKÉ 
KOMISE, EVROPSKÉHO PARLAMENTU A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ KONALA KONFERENCE FARM EUROPE K BLÍŽÍCÍ SE REFORMĚ 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A OTÁZEK, SMĚRŮ A NÁZORŮ Z TÉTO PROBLEMATIKY VYPLÝVAJÍCÍ.

V SOUVISLOSTI S CHYSTANOU REFORMOU BYLA ZAHÁJENA ČINNOST KONSORCIA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ, ZEMĚDĚLSKÝCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ, JEHOŽ HLAVNÍM CÍLEM JE ZAJIŠTĚNÍ DŮSTOJNÝCH PODMÍNEK PRO TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ V SOUVISLOSTI S CHYSTANOU REFORMOU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. 

KONFERENCE FARM EUROPE

ZÁSTUPCI KONSORCIA MĚLI SÉRII JEDNÁNÍ V BRUSELU
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Hogan o budoucí SZP 
Konferenci zahájil současný komisaře 
Evropské unie pro zemědělství a venkov 
Phil Hogan, který uvedl, že první sdělení 
k modernizaci se zjednodušení Společné 
zemědělské politiky vydá Evropská 
komise na konci tohoto roku. Evropská 
komise se bude podle Hogana snažit 
přistupovat ke Společné zemědělské po-
litice systémově a bude vycházet nejen 
z ohlasů vzešlých z veřejné konzultace, 
ale také ze zkušeností z posledních let. 
Představeny by tak v rámci chystané re-
formy měly být například lepší nástroje 
na řízení rizik (pojištění, poradenství, 
finanční podpora), které by měly země-
dělcům pomoci lépe se vyrovnat s výkyvy 
na komoditních trzích. 

Cílem nové SZP bude podle Komise 
posílit udržitelnou produkci kvalitních 
a zdravých potravin a současně přispět 
k boji proti klimatickým změnám 
a zmírňovat jejich dopady. Udržitelnost 
zemědělství z hlediska sociálního, 
environmentálního i ekonomického by 
podle Hogana měla být na prvním místě. 
Společná zemědělská politika tak bude 
s velkou pravděpodobností investovat 
více prostředků do podpory generační 
obnovy, ochrany životního prostředí (vyu-
žívání šetrnějších a modernějších metod 
produkce), ale také například do podpory 
exportu. Do budoucna bude podle Hoga-

na také nutno stanovit nové finanční pri-
ority a s ohledem na probíhající Brexit se 
smířit se snížením rozpočtu. Nastávající 
debata se bude soustředit především na 
efektivnější využívání menšího množství 
finančních prostředků tak, aby investo-
vané peníze přinesly přidanou hodnotu 
a adekvátní veřejné statky. 

Rozpočet bude rozhodující 
Komisař Hogan potvrdil, že legislativní 
návrh reformy SZP bude vydán až poté, 
co proběhne diskuze o budoucnosti unij-
ního rozpočtu. V souvislosti tím Hogan 
zároveň přítomné informoval o vydání 
diskuzního dokumentu k budoucnosti 
rozpočtu Evropské unie, který 
analyticky hodnotí současný unijní 
rozpočet o velikosti přibližně 1 % HDP 
všech členských států a uvažuje 
o jeho podobě po odchodu Velké Británie 
a podpoře nových priorit. Diskuzní doku-
ment uvažuje pět scénářů budoucnosti 
rozpočtu Evropské unie, přičemž čtyři 
z pěti těchto scénářů předpokládají 
celkové nebo procentuální snížení výdajů 
na společnou zemědělskou politiku. 
Významným způsobem se reforma 
rozpočtu EU dotkne také kohezní poli-
tiky, tedy politiky sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti, ze které jsou 
financovány investice v regionech 
s HDP nižším než 85 % průměru EU. 
Tato rozpočtová kapitola přitom v minu-
lých obdobích patřila společně se země-
dělstvím mezi rozpočtově nejnáročnější. 
Ačkoli Komise pravděpodobně navrhne 
škrty v obou oblastech, o konečné 
podobě víceletého finančního rámce 
a tedy i jednotlivých rozpočtů po roce 
2020 rozhodnou především členské 
státy. K samotné společné zemědělské 
politice ještě Hogan na závěr svého 
vystoupení uvedl, že prioritou pro Komisi 
nadále zůstává především její zjedno-
dušení, ať už to bude lepším využitím 
satelitních dat, digitalizací rejstříků 
nebo také racionalizací kontrol (nekontro- 
lovat již kontrolované a nepodstatné 
u bezchybných žadatelů), které zeměděl-
ce začínají neúměrně zatěžovat. 

Vyhodnocení výsledků
V dalším programu konference se slova 
ujali úředníci DG Agri (generální ředitel-
ství EK pro zemědělství), kteří představili 
konkrétní výsledky veřejné konzultace 
k budoucnosti Společné zemědělské 
politiky. Konzultace probíhala od 
2. února do 2. května a co se týče počtu 

příspěvků, zaujala historicky druhý 
nejvyšší počet respondentů. Evropská 
komise obdržela přes 322 000 odpovědí, 
přičemž více než 250 000 zaslaly přes 
organizované kampaně environmentální 
NGOs, tedy tzv. zelené neziskovky. 

I z těchto důvodů muselo dojít ke korekci 
došlých odpovědí, vyřazeny byly odpově-
di, které nesplňovaly formální náležitosti 
a především odpovědi neoriginální, které 
byly odeslány podle šablon organizátorů 
kampaní.  K vyhodnocení tak Komise 
po očištění vzorku zůstalo k vyhodno-
cení celkem 58 520 odpovědí.  Nejvíc  
odpovědí došlo z Německa, Francie 
a Španělska. Z České republiky přišlo 
přes tři tisíce odpovědí, což nás řadí 
těsně za první desítku, a oproti poslední 
konzultaci, kdy bylo odesláno jen 16 od-
povědí, to znamená značný posun vpřed. 
Z 58 520 vyhodnocovaných odpovědí 
21 386 respondentů uvedlo, že se živí 
zemědělstvím, zbytek odpovědí přišel 
od lidí mimo sektor. 

Co ukázaly dotazníky
Zvlášť pak byly také vyhodnocovány 
odpovědi na jednotlivé otázky. Zemědělci 
i široká veřejnost se tak do značné míry 
(33 % zemědělců x 22 % u nezemědělců) 
shodla například na tom, že by společná 
zemědělská politika měla především 
zajistit stabilní příjem zemědělcům. 
Shoda v otázce, zda by mezi hlavní 
priority společné zemědělské politiky 
měla patřit ochrana životního prostředí, 
už tak jednoznačná nebyla (28 % 
zemědělců x 58 % u nezemědělců). 
Mezi konkrétní další priority by podle 
obou skupin měla patřit zaměstnanost 
a růst, ochranu biodiverzity, redukce 
eroze půdy, udržitelnější využití pesticidů 
a hnojiv a ochrana genetické rozmani-
tosti. Z pohledu samotných zemědělců 
je to pak zacílení podpor ke skutečně 
aktivním zemědělcům a snížení admini-
strativní zátěže (především u greeningo-
vých opatření).

K pozičním dokumentům
V rámci veřejné konzultace byly Evrop-
ské komisi odeslány také tzv. poziční 
dokumenty. V těchto až pětistránkových 
dokumentech mohly zájmové organizace 
zemědělců vyjádřit svůj názor mimo 
poměrně striktně nalinkované uzavřené 
otázky, kde bylo možné zvolit jen několik 
možností z omezené nabídky. Vlastní 
poziční dokument odeslala Agrární ko-

mora České republiky i největší nevládní 
zemědělská organizace COPA-COGE-
CA. Celkově jich na Komisi došlo1 423, 
do vyhodnocení se ale dostalo jen 693 
příspěvků, které byly originální. Většina 
zemědělských organizací se shodla 
na nutnosti snížení administrativní 
zátěže, řešení výkyvů na trhu a volatility, 
vyrovnání podmínek, podpora živočiš-
né výroby a mléčného sektoru a větší 
podpora aktivním a malým zemědělcům. 
Nezemědělská veřejnost kladla důraz 
především na environmentální udržitel-
nost, welfare zvířat, ochrana spotřebi-
tele, podporu ekologického zemědělství 
a lokální produkce a podpora malých 
environmentálně přátelských farem.

Postoj Komise 
Dotazníkové šetření ukázalo, že 
u nezemědělské veřejnosti se priority 
pro reformu často zakládají spíše na 
pocitech než na skutečnosti. V této 
souvislosti připravuje Komise na podzim 
informační kampaň „Did you know that“ 
(věděli jste, že?). V rámci veřejné konzul-
tace se hodně hovořilo o nerovnoměrné 
distribuce dotačních podpor, kdy 20 % 
zemědělců získává 80 % plateb. To je 
sice podle Tassose Haniotise z Evropské 
komise pravda, na druhou stranu si je 
nutné uvědomit, že větší zemědělské 
podniky dostávají v přepočtu na hektar 
méně podpor než podniky malé. Zároveň 
jsou ekonomicky efektivnější. Zhruba 
55 % zemědělských podniků jsou malé 
podniky, ty se však na celkové produkci 
potravin podílejí zhruba z 2 %. Naopak 
zhruba 3 % největších zemědělských 
podniků vyrábějí většinu potravin, 
a pokud jsou na ně kladeny stejné poža-
davky na kvalitu potravin, welfare zvířat 
a péči o půdu, měly by dostávat stejnou 
podpory jako všichni ostatní.  Hanoitiso-
vo vystoupení tak trochu vzalo vítr 
z plachet skupinám, které před konfe-
rencí volaly po zastropování plateb 
pro velké podniky, což by v případě 
radikálnější varianty (300 ha) mohlo 
v České republice postihnout značnou 
část zemědělských podniků fyzických 
i právnických osob. Debata se nakonec 
soustředila spíše na efektivní vynakládá-
ní financí a podporu generační obmě-
ny. Prioritou podle Komise musí být 
zatraktivnění oboru pro mladou generaci 
včetně podpory mladých, začínajících 
zemědělců. 

Jan Doležal, Agrární komora ČR

TÉMĚŘ MAGICKÉ ČERVENCOVÉ DATUM, TEDY 7. 7. 2017, BYLO VYBRÁNO PRO BRUSELSKOU KONFERENCI K VYHODNOCENÍ 
ZÁVĚRŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE S NÁZVEM “FUTURE  
OF CAP - HAVE YOU SAY“. 

BUDOUCNOST SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY – CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR 

Na podporu sociálních jistot má EU 
vlastní pilíř, prostřednictvím SZP by 
měla podpořit výrobu a rozvoj venkova. 
Foto: Adéla Paďourková
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Foto: Jiří Felčárek

Místy velké propady
Na úvod jednání Komoditní rada 
zhodnotila bilanci skladových zásob 
obilovin a olejnin z marketingového 
roku 2016/2017, z čehož vyplynulo, že 
v současné době jsou sklady již téměř 
vyprázdněné a zpracovatelé již aktivně 
poptávají novou sklizeň. V právě kon-
čícím marketingovém roce bylo podle 
statistiky Ministerstva zemědělství vyve-
zeno téměř čtyři a půl milionu tun, což 
dále potvrzuje trend vývozu primárních 
surovin a klesajícího podílu domácí spo-
třeby včetně spotřeby v živočišné výrobě.  
Ke konci první dekády srpna bylo ve 
většině regionů sklizeno nad 50 % ploch, 
přičemž žňové práce na většině míst 
republiky komplikovaly přívalové nebo 
vytrvalé deště. Výnosy se liší podle krajů, 
okresů, ale i lokálně. Některé regiony, 
jako například Třebíčsko, Rakovnicko, 
Jižní Morava, ale i části Plzeňského či 
Jihočeského kraje zaznamenaly výrazně 
nižší výnosy ve srovnání se zbytkem re-
publiky. Letos víc než kdy jindy záleželo 
na rozložení srážek v čase a také na typu 
půd. Obecně platí, že lehčí půdy vyka-
zovaly výrazně nižší výnosy kvůli menší 
schopnosti zadržet vláhu. Sklizně ovlivní 
ještě průběh druhé poloviny žní, kdy se 
však obvykle sklízí horší porosty, a dají 
se očekávat problémy s počasím. Celko-
vě by podle dosavadních odhadů mohlo 
letos být sklizeno zhruba 6,7 milionu tun 
obilovin, což je přibližně o 15 % méně ve 
srovnání s loňskou skutečností.

Problém bude s kvalitou 
Větším problémem by mohla být kvalita 
zrna, a to především s ohledem na 
hektolitrovou hmotnost u potravinářské 
pšenice a množství dusíkatých látek 
u sladovnického ječmene. Parametry 
pro zařazení do potravinářské kvality tak 
bude splňovat nižší procento sklizně. 

Obecně platí, že porosty seté pozdě na 
podzim vykazují nižší výnosy a horší 
kvalitativní parametry. Sladovnické 
ječmeny momentálně vykazují slabší 
výnosy a vysoký obsah dusíkatých látek. 
V suchých oblastech se letos špatně jeví 
také porosty kukuřice, které navíc trápí 
zaplevelení merlíkem. Tradiční herbicidy 

jsou neúčinné, a tak se do budoucna 
jako jediná účinná varianta jeví pěstování 
„Roundup ready“ GMO kukuřice.
Řepka, kterou zemědělci nemohli 
kvůli nařízení Evropské unie dostatečně 
ochránit proti škůdcům mořením osiva 
a kterou v rané fázi vegetace zasáhlo 
sucho, na podzim škůdci a během zimy 
místy silné holomrazy, vykazuje ještě 
vyšší propad. Sklizeno bylo téměř 100 % 
ploch a průměrný výnos nepřekročil 
3 tuny z hektaru. 

Poptávka zůstává konstantní 
Ve světě se očekává sklizeň obilovin na 
mírně nižší úrovni v porovnání s loňským 
rokem s lokálními výraznějšími propady 
(až o 23 % nižší sklizeň v USA, o 30 % 
v Austrálii). Již nyní jsou hlášeny 
problémy s kvalitou sklizně v Evropě, 
především v Německu, kde v poslední 
fázi vegetace nepřálo počasí. Dobrou 
úrodu řepky hlásí Francie, výrazně nižší 
naopak Česká republika a Polsko a také 
Kanada. Sousední Německo, které patří 
mezi výrazné producenty a zpracovatele, 
očekává nižší sklizeň oproti původním 
odhadům. 

Obchoduje se málo
Většina producentů nyní vzhledem 
k výpadku výnosů čeká na nabídku 
ze strany obchodníků. Nízká úroveň 
zásob společně s propadem produkce 
v sousedních státech včetně Sloven-
ska by mohla pomoci k udržení ceny. 
Potravinářská pšenice, které bude na 
trhu nedostatek, by se podle vývoje na 
burzách měla pohybovat kolem 4 500 Kč 
za tunu, krmná pšenice by se pak měla 
prodávat za cenu okolo 4000 Kč. 
Cena řepky by měla postupně tendovat  
k 10.000 Kč. Komoditní rada 
tak doporučuje zemědělcům sklizeň 
zaskladnit a počkat na lepší cenu. 

Systémový problém
Při stávajících výnosech, cenách 
a vzrůstajícím pachtovném bude mít 
většina zemědělců v suchých oblastech 
problém generovat zisky. Jedná se 
o systémový problém, který je částeč-
ně způsoben odklonem od živočišné 
produkce a tím spojené nedostatečné 
hnojení půdy organickými hnojivy, což se 
negativně projevuje na schopnosti půdy 
zadržet vodu a z velké části také špatně 
nastavenou zemědělskou politikou, ať už 
je to zákaz zimní orby na pozemcích se 
sklonitostí nad 4 % nebo moření osiva 
řepky, které je posléze náchylná vůči 
škůdcům a chorobám.  

Ing. Josef Kubiš, viceprezident AK ČR

UPROSTŘED ŽNÍ, 9. SRPNA, SE V HODKOVICÍCH SEŠLI ČLENOVÉ KOMODITNÍ RADY PRO OBILOVINY A OLEJNINY PŘI AGRÁRNÍ 
KOMOŘE ČR, ABY ZHODNOTILI DOSAVADNÍ PRŮBĚH SKLIZNĚ A PŘEDPOKLAD VÝNOSŮ.

KVALITNÍHO OBILÍ BUDE MÉNĚ

ODHADY SKLIZNĚ K ČERVENCI 2017
Podle zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin  
(tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 
6 709 tis. tun při průměrném výnosu 5,32 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího 
měsíce to znamená snížení očekávané produkce základních obilovin 
o 236 tis. tun, tj. o 3,4 %. Při porovnání s loňskou skutečností je to méně 
o 1 020 tis. tun, tj. o 13,2 %. 

U pšenice celkem se počítá s produkcí 4 665 tis. tun, tj. ve srovnání s loňskou 
sklizní množství o 14,5 % nižší, z toho sklizeň pšenice ozimé činí 4 462 tis. tun. 
U ječmene celkem se předpokládá sklizeň nižší o 12,3 %, a to 1 619 tis. tun, 
z toho sklizeň ječmene jarního činí 1 090 tis. tun, tj. o 9,7 % méně než v roce 
2016. Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,68 tun, loňská skuteč-
nost 6,57 tun, žita 4,71 tun (4,98 tun) a ječmene jarního 4,73 tun (5,45 tun). 

Sklizeň raných brambor (sklizeň do 30. 6.) dosáhne 22 tis. tun při očekávaném 
průměrném výnosu 19,84 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném 
hektarovém výnosu 3,04 tun (vloni 3,46 tun) se očekává ve výši 1 199 tis. tun, 
tj. o 160 tis. tun (o 11,8 %) méně než v loňském roce. Produkce máku 23 tis. tun 
se proti minulému roku (29 tis. tun) snížila, hektarový výnos se snížil 
na 0,70 t (vloni 0,80 t/ha). 

Český statistický úřad
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Zákaz se výrazně dotkne především 
plodin vázajících dusík, kterými řada 
zemědělců plnila podmínky pro udělení 
platby pro zemědělce dodržující zeměděl-
ské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, v širší veřejnosti známé spíše 
jako platba za ozelenění neboli greening.   

Před poslední reformou v roce 2014, kte-
rá greening přinesla, byly do odpovídají-
cího nařízení k společné zemědělské po-
litice na popud České republiky zařazeny 
právě dusík vázající plodiny. V tuzemsku 
má totiž semenářství a pěstování lusko-
vin a jetelovin nejen dlouhou tradici, ale 
také výborné výsledky. U nás vypěsto-
vané odrůdy hrachů a jetelů jsou velmi 
dobrým a žádaným exportním artiklem. 
Nelze si dost dobře představit, jak lze při 
zachování stávající kvality pěstovat hrách 
na osivo, aniž by zemědělec v rámci 
rostlinolékařské péče využil alespoň 
některých přípravků na ochranu rostlin 
a mohl tak redukovat škůdce či plevele.

Zkreslený pohled 
Opět a už po několikáté zemědělci 
narážejí na zjednodušující, neodborný 
a černobílý pohled, podle kterého jsou 
přípravky na ochranu rostlin veškeré 
zlo a jejich zákaz povede k zdravotně 
nezávadným potravinám a lepšímu 
stavu životního prostředí. Pokud by tento 
názor sdíleli pouze ekologičtí aktivisté, 
u kterých nelze očekávat širší rozhled, 
snad by to ani tolik nevadilo. Horší je, 
že tomuto zkreslenému vidění světa 
podléhají také zákonodárci. Nejenže bez 
přípravků na ochranu rostlin nelze na 
stále se snižující rozloze zemědělské 
půdy vyprodukovat dostatečné množství 
potravin v dostatečné kvalitě, s velkou 
pravděpodobností bez „chemie“ hrozí 
kontaminace potravin mykotoxiny 
z plísní, popřípadě fytotoxiny z plevelů, 
které by za normálních okolností neměly 
v porostu co dělat.

Použití přípravků na ochranu rostlin je 
dnes navíc podrobováno mnohem větším 
zkouškám z hlediska vlivu na zdraví lidí, 
užitečného hmyzu (opylovač) a zvířat, 
než tomu bylo před desítkami let, odkud 
možná představa zemědělců zamořující 
životní prostředí jedy pochází. Nyní se 
uplatňuje princip předběžné opatrnosti 
a jakákoliv stopa podezření o škodlivosti 
vede k okamžitému zákazu dotčeného 
prostředku. 

Naopak daleko menší pozornost je věno-
vána škodlivosti mykotoxinů, plevelů 
a škůdců, které se v kulturních rost-
linách bez jejich alespoň minimální 
ochrany pesticidy začnou objevovat prá-
vě proto, že přípravky na ochranu rostlin 
v moderní době toto riziko prakticky 
eliminovaly. Jak bylo řečeno výše, vý-
zkum i praxe se soustředí především na 
zvýšení šetrnosti přípravků na ochranu 
rostlin, zvyšování jejich účinnosti, přes-
nější aplikaci a eliminaci škodlivosti pro 
necílové organismy. 

Proč plošný zákaz? 
V tuzemsku je navíc v platnosti takzvaný 
Národní akční plán ke snižování použí-
vání pesticidů v České republice z pera 
Ministerstva zemědělství. Výsledkem 
je skutečnost, podle které se spotřeba 
pesticidů v tuzemsku pohybuje pod 
průměrem Evropské unie. Delegovaný 
akt, který zákaz používání přípravků na 
ochranu rostlin na greeningové plochy 
přinesl, se nicméně nezabývá tím, jak se 
zemědělci v konkrétních zemích chovají 
a jak v tomto ohledu pracují jednotlivá 
národní ministerstva, ale zákaz přika-
zuje plošně všem bez rozdílu. Princip 

kolektivní viny by do jednadvacátého 
století jednoznačně patřit neměl. 
Podobná logika se nicméně aktuál-
ně uplatňuje i u dalších nesmyslných 
omezení přípravků na ochranu rostlin, 
která již Brusel schválil nebo se na to 
teprve chystá. Ať už se jedná o přípravky 
z kategorie takzvaných neonikotinoidů 
nebo účinné látky, které podle poměrně 
nejasné metodiky mohou za určitých 
okolností ovlivňovat činnost žláz s vnitřní 
sekrecí (endokrinní disruptory), debatu 
ve všech případech provází vítězství 
pocitů nad fakty a neznalost situace 
v praxi. 

Nelogická rozhodnutí 
Ačkoli bruselské zákonodárce k zákazu 
některých přípravků na ochranu rostlin 
jistě kromě hrozby negativní kampaně 
ze strany environmentalistů vůči jejich 
osobě vedou šlechetné pohnutky, jako je 
ochrana životního prostředí a zdraví lidí 
a zvířat, minimálně v případě neoni-
kotinoidů se záměr tak trochu minul 
účinkem. Cílené moření s minimálním 
množstvím účinné látky bylo totiž téměř 
v celé Evropě nahrazeno několika ploš-
nými postřiky, při kterých se nejenom 

zvyšují náklady a menší zemědělci 
s nižší dispozicí kapitálu tak mají 
s pěstováním řepky problém, ale přede-
vším se zásadně zvyšuje riziko likvidace 
opylovačů, které měl zákaz v první řadě 
chránit.

Opačný efekt? 
U greeningových ploch s plodinami 
vázajícími dusík (luskoviny a jeteloviny) 
naopak doposud stačila jedna, maxi-
málně tři aplikace přípravků na ochranu 
rostlin. Tyto plodiny tak mohly předsta-
vovat poměrně nenákladnou alternativu 
diverzifikace příjmů pro zemědělce 
všech velikostí a výrobního zaměření. 
Místo toho budou zemědělci v greenin-
gových plochách nuceni nahradit pro-
dukční porosty úhorem, což jim kromě 
starostí s šířením plevelů na zbylá pole 
nic nepřinese. Přínos úhoru pro kvalitu 
půdy ve srovnání s pěstováním luskovin 
či jetelovin je navíc značně diskutabilní. 
Výpadek tržeb, které zemědělec mohl 
generovat pěstováním jetelovin či hrachu 
na greeningových plochách, se bude 
navíc pravděpodobně snažit nahrazovat 
někde jinde, to znamená na zbývajících 
plochách, kde nyní pěstují obilniny, olej-

NAVZDORY VELKÉ SNAZE TÉMĚŘ VŠECH NEVLÁDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE, LOBBINGU NEJVĚTŠÍ 
AGRÁRNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE COPA/COGECA PŘÍMO V BRUSELU A PŘES DOPORUČENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU, SCHVÁLIL 
EVROPSKÝ PARLAMENT V POLOVINĚ ČERVNA O POUHÝCH TŘINÁCT HLASŮ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V RÁMCI PLOCH 
V EKOLOGICKÉM ZÁJMU – EFAS.

ZELENĚ S ROZUMEM

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

Co takhle spolu s divočáky 
likvidovat i houby?
Postupně přitvrzovaná opatření, jejichž 
cílem je zabránit šíření afrického moru 
prasat, obohatil na Zlínsku také zákaz 
vstupu do lesa. Což je docela správné 
a logické opatření za situace, kdy byl 
původcem zavlečení viru na území naší 
země s pravděpodobností hraničící 
s jistotou člověk. A kdy lze očekávat, že 
jím může být i nadále tím, že návště-
vou lesa, v němž se pohybují nemocní 
divočáci, přenese vir na své obuvi nebo 
na pneumatikách auta do úplně jiné 
lokality. Do lesa přitom značná část 
populace vyráží především v současné 
době hlavně za sběrem hub. No, nevyu- 
žijte té příležitosti, když rostou. Pokud 
by ale houby nerostly, respektive byly 
by z lesa neškodně odstraněny, lidé 
by les jistě navštěvovali méně a riziko 
šíření moru by kleslo. Na to zatím 
hejtman Jiří Čunek nepomyslel.

Je libo drahou bioskříň?
Nadnárodní společnosti IKEA není dost 
dobré dřevo z českých lesů, proto-
že není certifikováno ekologickým 
certifikátem FSC. Ten má garantovat 
trvale udržitelné hospodaření v lesích, 
to samé ale garantuje konkurenční 
a u nás prakticky ve všech lesních 
porostech uplatňovaný certifikát PEFC. 
Zatímco rozdíly mezi produkcí dřeva 
v obou systémech jsou zanedbatelné 
a jako rovnocenné je uznává celý svět, 
rozdíl ve výsledných produktech bude 
zřejmě větší – IKEA totiž bude prodávat 
na českém trhu dražší výrobky z biod-
řeva, aby si tak zvýšila svůj zisk a mezi 
konkurencí zlepšila svou image. Bezva 
nápad, když jí to všechno zaplatí český 
spotřebitel. Třeba jako biopaliva nebo 
fotovoltaické elektrárny.

Dešťovka a nové možnosti 
našeho průmyslu
Když nelze těžit barevné kovy pod zemí, 
může to jít nad zemí. Stát se tak může 
díky programu „Dešťovka“, který má 
kromě využití dešťové vody jímané 
do sudů na splachování také pomoci 
zahrádkářům k získání vláhy k zalé-
vání zahrádek. Jenže ouha – i voda na 
zalévání má normami dané požadavky 
na své složení a nesmí například obsa-
hovat nadlimitní množství mědi, které 
by mohla kontaminovat spodní vody. 
Měď se do vody může dostat právě ze 
střech, k dispozici jsou ale technologie, 
které z dešťovky zase měď odstraní. 
Zahrádkáři na našich vesnicích si tak 
mohou pořídit sice nepříliš výtěžné, ale 
přece jen místní a vlastní měděné doly 
(respektive spíše hory). Kdo by to byl do 
toho programu řekl! 

Všichni na „matfyz“
Někdejší hudební hit „Všichni na Mars“ 
může mít své pokračování v obdobném 
a levnějším duchu. Nebude totiž nutné 
vypravovat se na jinou planetu, stačit 
bude naše matička Země a změna slo-
ganu na „Všichni na matematicko-fyzi-
kální fakulty“. Tedy především všichni 
zemědělci, pokud bude přijata podoba 
protierozní vyhlášky tak, jak jí navrhlo 
Ministerstvo životního prostředí. Jako 
se zcela základním ukazatelem pro 
výpočet míry erozního ohrožení pracuje 
dokument se vzorcem C . P > C p . Pp, 
přičemž hodnota součinu Cp.Pp se 
vypočte pomocí vzorce Cp . Pp = Gp / 
(R . K . L . S)., přičemž součin veličin Cp 
a Pp představuje přípustný ochranný 
vliv vegetace a přípustnou účinnost 
protierozních opatření. Součin veličin 
Cp a Pp nabývá hodnot 0 až 1, přičemž 
– pokud se na posuzované ploše 
nachází souvislá plocha větší než 
2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo 
menšími 0,1, přiřadí se posuzované 
ploše mediánová hodnota souvislé 
plochy větší než 2 ha s hodnotami 
Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,1, 
pokud by byla nižší než mediánová 
hodnota posuzované plochy… a tak 
dále. Tohle má podle baťůžkářů 
zachránit naši krajinu.

Petr Havel

Foto: Jiří Felčárek

Foto: Jiří Felčárek

niny nebo kukuřici. To povede mimo jiné 
k ochuzení osevního postupu a snížení 
biologické rozmanitosti. Navíc se dá 
očekávat tlak na intenzifikaci produkce 
včetně zvýšení vstupů minerálních hnojiv 
a přípravků na ochranu rostlin. Na rozdíl 
od hrachu či jetelovin hrozí například 
u kukuřice daleko větší riziko eroze, 
která je nyní pro ochránce přírody téma-
tem číslo jedna. 

Rázem se tak z toho, co se na první 
pohled jeví jako pro přírodu příznivé 
opatření, stává další bruselské týrání 
naší přírody. Ačkoli tu existuje společná 
zemědělská politika Evropské unie, 
neznamená to, že by mělo být o všem 
striktně rozhodováno v Bruselu, a to 
z důvodu, že každá země má jiné kli-
matické podmínky, kapitálové vybavení 
zemědělců nebo historicky danou vlast-
nickou strukturu. V případě přípravků na 
ochranu rostlin by se nemělo pouze bez 
odborné příčiny zakazovat, ale mělo by 
se spíše tlačit na jejich modernizaci.
Zákazy a (zpravidla bez adekvátní ná-
hrady) jsou pro zemědělce cestou zpět. 
Navíc tak jednoduchý postup není hodný 
vyspělosti Evropské unie a dlouhodobě 
v konkurenci s ostatními vyspělými 
zeměmi přinese jenom ztrátu konkuren-
ceschopnosti, potravinové soběstačnosti 
a bezpečnosti unie. 

Vliv na non-GMO?
Právě v rámci zvýšení konkurenceschop-
nosti přišlo před dvěma lety Německo 
se standardem GMO free pro kravské 
mléko. GMO free mléko mělo na jedné 
straně představovat alternativu ke 
konvenčně vyráběnému mléku a na 
druhé straně bariéru dovozům mléka ze 
Spojených států, které měly po schválení 
dohody o transatlantickém partnerství 
TTIP mít zjednodušený přístup pro ze-
mědělské výrobky na evropský trh. 
V čem spočívalo GMO free? V nahrazení 
geneticky modifikované sóji v krmné 
dávce dojnic v Evropě vypěstovanou 
non-GMO sójou, řepkovými šroty, hra-
chem a dalšími bílkovinnými plodinami 
včetně jetelovin. V tomto kontextu je tak 
rozhodnutí zakázat přípravky na ochranu 
rostlin u dusík vázajících plodin možná 
skvělým nápadem pro ekology, nicméně 
zemědělci jednoduše nejsou schopni bez 

„chemie“ zajistit dostatečnou a hlavně 
bezpečnou produkci krmiva pro dojnice. 
Možná tak evropští zákonodárci chtějí 
návrat na začátek 19. století, kdy lidé 
umírali na otravu z mléka od dojnic, 
které spásaly louky, na kterých rostl 
bolehlav. Mimochodem tak ve věku 
34 let zemřela matka Abrahama 
Lincolna, což je možná s trochou 
nadsázky důvod, proč se do podobných 
experimentů ve Spojených státech dnes 
nikdo nepouští.     

Rostlinné proteiny
Ekologové také často rádi hovoří o zátěži 
živočišné výroby na životní prostředí 
a nutnosti nahradit živočišné bílkoviny 
proteiny rostlinného původy. Luskoviny 
jsou v tomto ohledu ideálním kandidá-
tem. V Evropě je nicméně pravděpodob-
ně nebude chtít nikdo pěstovat. Vegani si 
tak budou muset za cizrnový nebo sójový 
burger řádně připlatit. 

Zeleně s rozumem
Společná zemědělská politika navzdory 
svému názvu mnohdy postrádá selský 
rozum. „Zelená“ politika nemusí škodit, 
pokud by nebyla odtržená od reality. 
Zemědělci totiž rozumí snaze chránit 
to nejzákladnější, co mají k dispozi-
ci – zemědělskou půdu a její úrodnost. 
Příroda, která slouží celé společnosti, 
ale nemůže být ve vleku rozhodování 
politicky či ekonomicky zlobbovaných 
„ekologů“, kteří nemají ponětí, jak fun-
guje zemědělská výroba. V neposlední 
řadě se jedná také o perspektivu našeho 
dalšího tradičního kvalitního exportního 
odvětví, kterým je osivo jetelů a hrachů. 
Zkrátka na unijní úrovni (i když v tomto 
případě to nebylo bez boje) často pro-
hráváme důležité bitvy, ve kterých na 
naší straně stojí logické argumenty. 
V příštích měsících nás čeká boj 
o podobu budoucí společné zemědělské 
politiky, která nejspíš současný model 
ozelenění opět výrazným způsobem 
pozmění. Jakým způsobem to bude a jak 
moc to bude ke škodě tuzemskému ze-
mědělství, bude záviset na tom, jak tvrdě 
budeme za naše priority bojovat a koho 
se nám podaří dostat na naši stranu. 

Ing. Leoš Říha,
viceprezident Agrární komory ČR 
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ZÁSADNÍ NEZODPOVĚZENOU 
OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ PŮVOD 
AMP V ČESKÉ REPUBLICE, 
BYLA TO TŘEBA NÁHODNÁ 

NEOPATRNOST?

SVS v současnosti připravuje mimo-
řádná veterinární opatření. Na jejich 
základě bude kolem místa nálezu zvířete 
vymezeno pásmo (tzv. zamořená oblast). 
V něm bude platit zákaz lovu divokých 
prasat a zintenzivní se monitoring 
divokých prasat. Zároveň bude vyhotoven 
soupis všech chovaných prasat domá-
cích v tomto pásmu a chovatelé budou 
mít povinnost hlásit změny zdravotního 
stavu prasat domácích. Dopředu budou 
také muset informovat příslušnou 
krajskou veterinární správu o případné 
plánované domácí porážce prasete.
„Je vidět, že naše veterinární správa 
pracuje efektivně, protože se jí zdroj ná-
kazy podařilo rychle odhalit. Zatím tedy 
máme důvod k ostražitosti, nikoliv ale 
k přehnaným obavám. Pokud by se ale 
přece jen nákaza rozšířila do komerčních 
chovů, požadovali bychom pro naše cho-
vatele po Evropské komisi mimořádné 
kompenzace za ušlé příjmy,“ řekl ministr 
zemědělství Marian Jurečka. „Všechna 
přijatá opatření mají za cíl především 
zamezit tomu, aby se nákaza dostala do 
chovů prasat domácích,“ doplnil ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V souladu s platnou legislativou bude 
vytvořena odborná skupina složená 
z veterinářů, lovců, odborníků na 
nákazy zvířat a expertů na volně žijící 
zvířata. Skupina bude asistovat krajské 
veterinární správě při analýze nákazové 
situace, definování infikované oblasti 
a při realizaci ozdravovacího programu.
AMP je akutní, vysoce nakažlivé one-
mocnění prasat podobné klasickému 
moru prasat. Je charakteristický vyso-
kou, téměř 100% úmrtností. Původním 
zdrojem nákazy bylo prase bradavičnaté, 
od kterého se infikovala klíšťata. One-
mocnění se projevuje vysokou horečkou 
až 42 °C, která může podle průběhu 
trvat i několik dnů. První příznaky se 
objevují při poklesnutí teploty. Zvířata 
jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají 
potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. 

V populaci divokých prasat se virus šíří 
zejména přímým kontaktem, ale také 
krmivem, vodou a předměty. Protože je 
africký mor prasat nebezpečná nákaza, 
platí při jejím výskytu na území členské-
ho státu EU závazná pravidla. ČR jako 
každý jiný členský stát bude muset do 90 
dní od potvrzení prvního případu zaslat 
Evropské komisi plán opatření k vymýce-
ní onemocnění v definované infikované 
oblasti.

Africký mor prasat se již několik 
let vyskytuje v některých zemích 
bývalého Sovětského svazu, v Pobaltí
i sousedním Polsku, v poslední 
době také na Ukrajině. Již od konce 
70. let 20. století se vyskytuje také 
na Sardinii, odkud se však dál nešíří. 
Od roku 2014 je v ČR prováděn
monitoring u všech uhynulých divokých 
prasat. Do konce roku 2016 bylo sérolo-
gicky a virologicky vyšetřeno celkem 
467 vzorků, všechny s negativním 
výsledkem.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Státní veterinární 
správy ČR

V ČESKÉ REPUBLICE BYL POTVRZEN HISTORICKY PRVNÍ VÝSKYT AFRICKÉHO MORU PRASAT (AMP) V POPULACI PRASAT DIVOKÝCH.  
VYŠETŘENÍ PROKÁZALO NÁKAZU U DVOU KUSŮ UHYNULÝCH DIVOKÝCH PRASAT NA ZLÍNSKU. ZDROJ NÁKAZY A DALŠÍ OKOLNOSTI 
JSOU AKTUÁLNĚ PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY (SVS). NÁKAZOU MOHOU ONEMOCNĚT VŠECHNY VĚKOVÉ 
KATEGORIE PRASETE DOMÁCÍHO I DIVOKÉHO. NENÍ VŠAK PŘENOSNÁ NA ČLOVĚKA ANI DALŠÍ ŽIVOČIŠNÉ DRUHY.

V ČESKÉ REPUBLICE BYL POPRVÉ POTVRZEN 
VÝSKYT AFRICKÉHO MORU PRASAT

AKTUALITY K DNEŠNÍMU DNI NALEZNETE 
NA WWW.SVSCR.CZ
 
11. 8. 2017
Státní veterinární správa eviduje 150 nalezených uhynulých divokých prasat. 
Testy prokázaly virus AMP u 87 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na 
území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP 
neprokázal u 63 testovaných případů. Počet odlovených divočáků v zamořené 
oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 48 kusů, přičemž výsledky vyšetření na 
AMP u těchto kusů jsou všechny negativní. V oblasti s intenzivním odlovem se 
k dnešku ulovilo 1 653 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je 
v okresech Kroměříž – 389 a Uherské Hradiště – 359. Žádný vzorek z ulovených 
divočáků nebyl dosud pozitivní na AMP.

9. 8. 2017
Proběhlo další jednání „Národního centra tlumení nákazy“, jehož členy jsou 
zástupci organizací Státní veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Ná-
rodní referenční laboratoř pro africký mor prasat, Českomoravská myslivecká 
jednota, Svaz chovatelů prasat, asanační podniky a Agrární komora aj., které 
řešilo aktuální situace ohledně AMP. Účastníci debaty se shodli, že zástřelné pro 
myslivce v zamořené oblasti (zelená oblast) se od 2. 8. 2017 zvyšuje na 2 000 Kč,  
toto opatření má za účel zvýšit motivaci myslivců lovit divočáky v okrese Zlín. 
Pro červenou zónu zamořené oblasti se v současnosti tipují místa, kam se 
budou umísťovat odchytová zařízení. S tímto krokem rovněž souvisí již povolené 
vnadění, které má odchytu divočáků napomoci. Zákaz lovu divokých prasat
v červené zóně zamořené oblasti je stále v platnosti.

Takto a podobně vypadají  čerstvě uhynulá selata a prasata, jejichž vzorky je nutno otestovat na přítomnost AMP. Foto: archiv SVS ČR
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Virus se nachází v krvi, tkáňových tekuti-
nách, vnitřních orgánech a sekretech 
a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce 
rezistentní vůči nízkým teplotám i vysu-
šení. Virus se může vylučovat sekrety 
a exkrety již 1–2 dny před klinickými 
příznaky, nejvíce však v době klinických 
projevů nemoci. 

Virus má vysokou odolnost v biologic-
kém materiálu (při pokojové teplotě), 
kdy vydrží infekční až 18 měsíců! Virus je 
vysoce odolný ve vnějším prostředí
i v materiálech živočišného původu. 
Například ve vykostěném vepřovém 
mase uskladněném při teplotě 4 °C 
zůstává infekční po dobu 150 dnů, 140 
dnů v sušené šunce, a dokonce několik 
let v mase zmraženém. Virus je spolehli-
vě ničen vysokými teplotami. Při 56 °C je 
inaktivován za 70 minut a při 60 °C za 20 
minut. Virus přežívá při pH 1,9–13,4 a je 
tedy odolný vůči kyselinám i louhům. 

Africký mor prasat je choroba, proti níž 
neexistuje vakcinace a u které jakékoli 
léčení nepřipadá v úvahu. V případě 
potvrzení nákazy v chovu je nezbytné 
v souladu s legislativou všechna vnímavá 
zvířata v chovu neprodleně utratit. Jedi-
nou možnou prevencí je tedy biologická 
ochrana chovu. Tak zvaný černobílý 
provoz farmy je z organizačního hlediska 

náročný, ale je z hlediska její ochrany 
zdaleka nejúčinnější. 

Základní body biologické ochrany 
chovu
U zvířat je základním způsobem přenosu 
kontakt mezi zvířaty, případně jejich 
sekrety: nutné je tedy zamezit styku 
hospodářských zvířat se zvířaty volně 
žijícími. Základním předpokladem zde 
je funkční oplocení celé farmy, kontrola 
a uzavírání vjezdů a vchodů a v případě 
výběhů jejich dvojité ohrazení.

Přenos viru mohou způsobit také osoby 
vstupující do chovu, a to i obuví či 
oblečením. Jedna kapka krve může 
infikovat tisíc prasat. Přísná pravidla 
pro návštěvy je tedy nutno aplikovat bez 
jakýchkoliv výjimek, jde například 
o přísný zákaz vstupu osob, které přišly 
v posledních 48 hodinách do kontaktu 
s jinými prasaty, dále používání hygienic-
ké smyčky, včetně přezutí a převlečení 
každé farmy, použité prádlo se pere na 
farmě. U každého vstupu do hal a sekcí 
musí být instalována nášlapná rohož 
s desinfekcí. Zaměstnanci nesmějí doma 
chovat prasata ani nesmějí být aktivními 
myslivci.

K zavlečení viru by mohlo dojít 
i prostřednictvím vozidel obsluhujících 

,farmu, proto by co nejvíce operací, 
jako je například odvoz zvířat, mělo být 
prováděno z vnějšku. Vjíždět by měla jen 
naprosto nezbytná vozidla. Dezinfekci se 
nedoporučuje provádět vysokotlakými 
čističi, které vytváří drobné kapénky. 
Řidič nesmí v areálu opustit vozidlo. 
Velmi často používané suché dezinfekce 
jsou neúčinné.

Naprosto zásadní je také dezinfikovat 
veškeré materiály, které vstupují do cho-
vu, obzvláště významným zdrojem viru 

může být podestýlka. Šíření viru na velké 
vzdálenosti je velmi pravděpodobně způ-
sobováno potravinami, jejichž zbytky jsou 
zkrmeny či se jiným způsobem dostanou 
k prasatům. Virus je velmi odolný a je 
třeba, aby maso dosáhlo 70 °C po dobu 
30 minut. Zakázáno je tedy krmit zbytky 
potravin, kontrolovat kvalitu a skladování 
krmiv s ochranou před hmyzem 
a hlodavci a zamezit vnášení potravin 
s vepřovým masem do areálu s chovy.

Státní veterinární správa ČR

AFRICKÝ MOR PRASAT JE NEBEZPEČNÉ, VYSOCE NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU POSTIHUJÍCÍ PRASATA DIVOKÁ 
I DOMÁCÍ VŠECH PLEMEN A VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PRO AKUTNÍ FORMU ONEMOCNĚNÍ JE CHARAKTERISTICKÁ VYSOKÁ HOREČKA, 
KRVÁCENINY NA KŮŽI A VNITŘNÍCH ORGÁNECH A VYSOKÝ ÚHYN. 

BIOSECURITY, PREVENCE 
A BEZPEČNOST - HLAVNÍ CESTA BOJE 
PROTI AFRICKÉMU MORU PRASAT 

CO JE AFRICKÝ MOR PRASAT?
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat 
podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 
100% úmrtností. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech 
věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého 
se infikovala klíšťata. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních 
orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní 
vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 
1–2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Onemocnění 
se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i něko-
lik dnů. První příznaky se objevují při poklesu teploty.  Zvířata jsou malátná, těž-
ce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou 
kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh 
je rychlejší. Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení 
sleziny na rozdíl od KMP, petechie v mízních uzlinách, ledvinách 
a dalších vnitřních orgánech.

AMP se přenáší přímým kontaktem nebo nepřímo produkty živočišného původu. 
Nepřenáší se vzduchem, vnímaví jsou pouze prasatovití, není přenosný na lidi. 
Ochrana chovu spočívá zejména v dodržování zásad biologické bezpečnosti – 
v tomto případě především zamezení kontaktu s volně žijícími prasaty (kvalitní 
oplocení) a v bezpečnosti krmiva (zákaz krmení kuchyňskými odpady).

Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v součas-
né době neexistuje. V České republice se africký mor prasat v minulosti nikdy 
nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud 
se nákaza postupně šíří na západ a od roku 2014 se vyskytuje v pobaltských 
státech a Polsku, a i přes zavedená opatření nedochází k eradikaci tohoto one-
mocnění. Od letošního roku jsou prostřednictvím ADNS k dispozici data 
i z Ukrajiny. Zde se ASF vyskytuje na celém území a poslední pozitivní nález 
u divokého prasete (30. 5. 2017) byl jen cca 60 km od slovenských hranic. Proto 
jsou již od roku 2014 na celém území ČR vyšetřována všechna nalezená uhynulá 
divoká prasata na ASF. Od roku 2014 do konce roku 2016 bylo virologicky 
vyšetřeno celkem 467 vzorků s negativním výsledkem na AMP. V roce 2017 
k datu 27. 6. 2017 bylo na vyšetření zasláno 87 vzorků, u dvou z nich byl potvrzen 
virus AMP u volně žijících prasat. Vyšetření se provádí ve Státních veterinárních 
ústavech metodou PCR k průkazu viru, konfirmaci zajišťuje Národní referenční 
laboratoř při SVÚ Jihlava.

Na tomto místě bylo nalezeno první uhynulé divoké prase, u kterého se prokázal 
výskyt AMP. Foto: archiv SVS ČR
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Skutečnost, že je v ČR méně než 
poloviční produkce mléka na hektar než 
v sousedním Německu, dokládá, že je co 
dohánět. Rozhodně to není o užitkovosti, 
ale o stavech dojného skotu se všemi 
dopady nejen na úrodnost půdy. Orga-
nická hmota v půdě souvisí s přirozeným 
zadržováním vody v půdě, osevními po-
stupy s pícninami a tím i s protierozním 
efektem. 

Jak to je s dotacemi pro chovatele skotu
K tomu, aby bylo možné seriózně hovořit 
o dotačních podporách, je potřeba 
nejprve upřesnit některé údaje, které se 
objevují kolem dotací v minulém roce. 
Podpory chovatelům od Ministerstva ze-
mědělství i Evropské unie byly velmi zá-
sadní a pomohly udržet chovatele v klad-
ných číslech. Pomoc byla nesrovnatelná 
s rokem 2009 a bylo vidět, že současné 
ministerstvo opravdu chápe problémy 
zemědělců a snaží se jim pomoci. Na 
straně je třeba upřesnit některá čísla. 
Přepočty podpory na jeden litr vyprodu-
kovaného mléka ve vertikále výrobce – 
zpracovatel – obchodník při nerovnováze 
ve prospěch obchodu na mléčném trhu 
ČR nejsou totiž úplně fér vůči tomu nej-

slabšímu článku. Když už volit přepočty 
na jeden litr, pak je důležité, aby byly co 
nejpřesnější a nezavádějící. 

Podle údajů Ústavu zemědělských 
a ekonomických informací byla v ČR 
prodejní cena za minulý rok 6,70 Kč 
a nákladová 8,70 Kč. To jsou fakta. 
K těm ale nelze přidávat podporu 2,50 Kč, 
jak se občas populisticky uvádělo. To 
je totiž přepočet na jeden litr mléka ze 
všech podpor, který zemědělci teoreticky 
dostanou, i když žádné mléko neprodu-
kují. Slovo teoreticky je také důležité. Ne 
všichni zemědělci o vše požádají, protože 
některá dotační opatření nejsou pro člo-
věka se selským rozumem mírně řečeno 
administrativně přitažlivá a ne všechny 
dotační tituly je zemědělec schopen 
splnit na 100 %. 

Když budeme mluvit o skutečné podpo-
ře, tedy té, co dostali chovatelé dojného 
skotu navíc v roce 2016 proti roku 2015, 
což jsou dotační tituly 19 a 20, I. a II. 
balíček plus zelená nafta, tak to dělá na 
jeden litr mléka 70 haléřů navíc. Takže 
meziročně chovatelé dojnic dostali jako 
podporu k propadu ceny mléka na 6,70 Kč 

částku 70 haléřů na litr. Za ně patří 
velký dík, protože v roce 2009 to byla 
čistá nula na litr, ale na druhou stranu 
v žádném případě to není částka 2,50 Kč  
na litr. Dík a uznání proto patří i chova-
telům, kteří i přes nepříznivou cenovou 
situaci s chovem dojného skotu vydrželi 
a našli opravdové zbytky rezerv v ekono-
mice svých chovů.

Do budoucna proto zemědělci potřebují 
pro všechny skutečně citlivé komodity, 
a to včetně prasat, opravdu citlivé za-
cházení. Navíc mléko jako komodita, kde 
je specifikum dané neodkladnou denní 
produkcí a prodejem a tím i větší vazbou 
na odběratele, je možno ze všech citlivých 
komodit považovat za nejzranitelnější. Je 
nutné proto navýšit finance na citlivé ko-
modity třeba i na úkor jiných plateb. Dále 
je potřeba detailně sledovat vývoj všech 
podpor včetně regionálních národních 
dotací u citlivých komodit v zemích, které 
konkurují svými výrobky na převážně 
cizích pultech i v naší zemi, jde zejména  
o Německo a Polsko. Podpory státu, 
které byly loni reálné, je třeba mít při-
pravené a prakticky vyoužívat také podle 
toho, jak je tomu v okolních zemích.

Je třeba urovnat vztahy u mléka
Je nutné urovnat vztahy u mléka ve 
vertikále: prvovýrobce – zpracovatel – 
obchodník. Vzhledem k velké nevyváže-
nosti musí v tomto směru pomoci stát, 
protože historicky tuto nerovnováhu 
do značné míry způsobil. Stát musí 
stejně jako v mnohých jiných zemích EU 
regulovat ještě více dovoz a propagovat 
ještě více českou produkci s přidanou 
hodnotou. Je nutné, aby se například 
spotřebitelé z médií dozvěděli nejenom, 
že je historicky nejvyšší cena másla, ale 
i to, že zemědělci přitom mají cenu syro-
vého mléka historicky sotva průměrnou. 
Je potřeba tyto vztahy narovnat i z toho 
důvodu, aby pomoc chovatelům z ná-
rodních peněz opravdu pomohla stavům 
skotu a jejich chovatelům, nikoliv odtek-
la přes další články odbytového řetězce 
mimo obor i naši zemi. 

To vše musí vést také urychleně k tomu, 
aby český prvovýrobce mléka znal cenu 
před dodáním zboží a aby cena byla 
odpovídající úrovni České republiky, tedy 
cenově alespoň na průměru Evropské 
unie. V současnosti jsme jako chovatelé 
z hlediska ceny mléka pod průměrem 
EU-28, a dokonce pod průměrem EU-13 
a konkrétní cenu, tedy to, co zbyde, se 
zemědělec dozví až měsíc po dodá-
ní mléka. Tento stav je dlouhodobě 
neudržitelný a je i v zájmu budoucnosti 
domácích kvalitních zpracovatelů 
s velkou tradicí a úrovní, aby se co 
nejdříve změnil.

Dostatek skotu ku prospěchu všem
Je třeba zdůraznit, že nejde o pouhý 
zájem zemědělců nesnižovat stavy 
skotu a dostupná systémová opatření. 
Jde o zájem většiny obyvatel České 
republiky, aby měli vlastní kvalitní 
potraviny s přidanou hodnotou. Dostatek 
skotu je v zájmu našich obyvatel, aby 
měli dlouhodobě úrodnou a krásnou 
krajinu, jako mají ve vyspělých zemích 
okolo nás.

Ing. Leoš Říha
viceprezident Agrární komory ČR

PO ROCE VELMI NÍZKÝCH CEN ČESKÉHO BÍLÉHO MLÉČNÉHO ZLATA SE NACHÁZÍME V OBDOBÍ, KDY SITUACE S CENAMI NAD 
OSM KORUN ZA LITR JE PONĚKUD OPTIMISTIČTĚJŠÍ. TO OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE BY ČLENOVÉ KOMORY MĚLI ZASE JEN ČEKAT, 
AŽ PŘIJDE DALŠÍ KRIZE. NAOPAK, PRÁVĚ PO ZKUŠENOSTECH Z MINULÉHO OBDOBÍ JE POVINNA HLEDAT TAKOVÉ NÁSTROJE, 
ABY BYL OBOR NA PŘÍPADNÉ DALŠÍ CENOVÉ VÝKYVY LÉPE PŘIPRAVEN. A TO TÍM SPÍŠE, ŽE CHOV MLÉČNÉHO SKOTU JE VELMI 
VÝZNAMNÝ PRO KRAJINU ČESKÉ REPUBLIKY A NELZE JEJ UŽ V ZÁJMU KRAJINY A TRADIČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA VENKOVĚ 
DÁLE OMEZOVAT. 

MÝTY A FAKTA SPOJENÉ 
S TRHEM MLÉKA

Foto: cz.123rf.com
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Zemědělská půda zabírá podle evidence 
katastru nemovitostí zhruba polovinu 
rozlohy ČR (53,4 %). Na každého z nás 
připadá 0,40 ha zemědělské půdy, z toho 
0,28 ha orné půdy. Podle údajů Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK) nám zemědělsky obhospodařo-
vané půdy každoročně ubývá. Od roku 
1966 se snížila výměra zemědělské  
půdy o 306 tis. ha a výměra orné půdy 
o 386 tis. ha. Naopak vzrostla plocha 
travních porostů (o 53 tis. ha) a mírně 
i trvalých kultur (o 10 tis. ha). Za posled-
ních patnáct let ubylo každoročně  
v průměru přes 7 000 ha orné půdy 
a 4 500 ha zemědělské půdy celkem. 
K 31. 12. 2016 tvořila zemědělská půda 
dle ČÚZK 4 208 tis. ha z celkových 
7887 tis. ha rozlohy státu. Orná půda 
představovala výměru 2 965 tis. ha 
(70 %), travní prosty 1 003 tis. ha (24 %) 
a trvalé kultury 75 tis. ha (2 %). Zbylou 
část půdy tvoří zahrady.

Co půdu nejvíce ohrožuje?
Člověk! Půda vzniká velmi pomalu, jeden 
centimetr funkční půdy vzniká tisíce 
let. Tento dlouhodobý proces vývoje 
půdy může být velmi rychle narušen či 
zastaven degradací, z níž nejzásadněj-
ší, pomineme-li zástavbu, je eroze. To 
znamená, že půda je smetena vodou či 
větrem a nenávratně mizí. Vodní erozí 

je dnes silně ohrožena desetina ploch 
zemědělské půdy ČR.

Nejčastější příčinou eroze na zeměděl-
ské půdě bývá nevhodný způsob hos-
podaření, jako je například pozůstatek 

scelování pozemků, pěstování monokul-
tur, rušení krajinných prvků, absence 
zatravněných pásů či teras, obhospo-
dařování půdy bez ohledu zejména na 
svažitost pozemků či pěstování erozně 
nebezpečných plodin (např. kukuřice). 

Zde má vliv především zodpovědnost 
každého zemědělce.
Další typy degradace půdy nejsou tak 
radikální – jedná se např. o slehávání 
půdy tím, jak po ní jezdí těžká technika. 
Vyšším rizikem utužení dnes trpí třetina 
půd. Jiný způsob degradace je úbytek 
živočichů v půdě, například žížal, které ji 
svými chodbičkami provzdušňují.
Pro jednotlivé typy poškození půdy je 
charakteristické, že navzájem podmiňují 
vznik ostatních degradací (např. rozpadu 
půdní struktury a následnému utužení 
půdy často předchází acidifikace půdy 
a úbytek organické hmoty). Vyšší riziko 
acidifikace (okyselení) půdy je dnes evi-
dováno na 71 % půd (téměř 3 mil. ha).

Co půda potřebuje a co jí dáváme
Půda potřebuje kvalitní organickou 
hmotu, která jí přináší energii; střídání 
plodin, které jí umožní ozdravění, ožive-
ní, obnovu či zlepšení struktury 
a hlubokokořenící rostliny, které jí 
umožní provzdušnění, obranu před zhut-
něním, recyklaci živin prostřednictvím 
statkových hnojiv a zlepšení struktury.
Namísto toho půda dostává v řadě pří-
padů pouze minerální dusík a pesticidy; 
monokultury, příp. jednoduché osevní 
sledy bez zlepšujících plodin, které ji 
vyčerpávají a degradují; obilniny 
a těžkou mechanizaci, které devastují její 
strukturu a poškozují vrstvy ornice
i podorničí. Zásadně chybí provázanost 
na živočišnou výrobu.

Příklady některých českých farmářů 
však ukazují, že není nutné si vybírat 
mezi ekonomickým úspěchem a péčí 
o krajinu; mezi vysokými výnosy nebo 
zdravou půdou. Lze sloučit obojí: může-
me mít prosperující venkov, kvalitní po-
traviny i zdravou krajinu. Řada příkladů 
z praxe to dokazuje. Důležitou roli v tom-
to vývoji mohou sehrát ekologické farmy, 
na nichž principy EZ plně odpovídají po-
třebám údržby a zlepšování kvality půdy 
i ostatních složek životního prostředí.

Šance pro půdu – ekologické 
zemědělství
Ke konci roku 2016 v ČR ekologicky 
hospodařilo 4 234 farem (zhruba 9 % ze-
mědělských podniků) na celkové výměře 
506 tis. ha, což podle ČÚZK představuje 
12% podíl na celkovém zemědělském 

PŮDA JE KLÍČOVÝM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍ LIDSKÝ ŽIVOT. POCHÁZÍ Z NÍ AŽ 95 % POTRAVIN, KTERÉ JÍME. PROTO JE VAZBA 
MEZI ZDRAVÍM PŮDY A ZDRAVÍM LIDÍ VELMI SILNÁ. BOHUŽEL NAŠE PŮDA NA MNOHA MÍSTECH NENÍ V DOBRÉ KONDICI. 
POTENCIÁL PRO ZLEPŠENÍ NABÍZÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, V NĚMŽ JE DOBRÁ PÉČE O PŮDU JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ 
HOSPODAŘENÍ.

DESETINA PŮDY U NÁS JE V REŽIMU
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

K PROPAGACI EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPRODUKCE 
přispívá velkou měrou také Ministerstvo zemědělství, které podporuje několik 
marketingových aktivit a projektů cílených na propagaci faremního zpracování  
a přímého prodeje ze dvora.

Kromě již tradiční kampaně „Září – měsíc biopotravin a ekologického zeměděl-
ství“, jejímž cílem je zejména upozornit na zajímavé akce v biosektoru, probíhá 
každoročně série poznávacích akcí pro veřejnost přímo na vybraných farmách 
po celé ČR v rámci projektu „Poznej svého farmáře“. Během roku 2017 je mož-
né navštívit celkem19 farem, z nichž osm hospodaří ekologicky 
(více na www.poznejsvehofarmare.cz/).

Zviditelnit ekologické sedláky a jejich výrobky se snaží také Svaz PRO-BIO 
prostřednictvím řady aktivit. K těm stěžejním patří soutěž o nejlepší tuzemskou 
biopotravinu „Česká biopotravina roku“ (letos 16. ročník) a udílení titulu „Nej-
lepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců“. 
(více na: www.pro-bio.cz/ceska-biopotravina/)

Opomenout nelze ani tradiční ekologické akce jako Bioslavnosti ve Starém 
Městě, Čejkovické bylinkové slavnosti, Biodožínky v Nenačovicích či Jablečnou 
slavnost v Hostětíně. Zajímavé akce s vazbou na EZ a BIO najdete na jednom 
místě na: www.biospotrebitel.cz/akce

Graf 2: Struktura užití zemědělské půdy v EZ a podíl orné půdy v EZ na její celkové výměře 
ve vybraných zemích Evropy (2014)
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půdním fondu. V ekologickém režimu je 
dnes v ČR zařazeno více než 40 % ploch 
luk a pastvin, okolo 2 % výměry orné 
půdy a zhruba 8 % ploch trvalých kultur.
Největší plochy ekologicky obhospodařo-
vané půdy najdeme v pohraničních hor-
natých okresech Jihočeského, Plzeňské-
ho, Moravskoslezského, Karlovarského 
a Ústeckého kraje (viz Tab. 1). V těchto 
pěti krajích se nachází téměř 60 % ploch 
v EZ. V roce 2016 byl celorepublikový 
12% podíl výměry EZ překročen v osmi 
krajích stejně jako v předchozích letech, 
přičemž vysoce nad tímto průměrem 
s téměř 44 % ční Karlovarský kraj.
V produkčních oblastech s vysokým 
stupněm zornění se ekologické země-
dělství zatím významně neuplatňuje. 
Zastoupení EZ je zde dlouhodobě nízké 
(do 5 %).

Struktura užití zemědělské 
půdy v EZ
V ČR se ekologické zemědělství rozvíjí 
zejména v lokalitách, kde je kladen 
důraz na ochranu přírody, nebo tam, 
kde jsou zhoršené produkční podmínky. 
Téměř 90 % ekologicky obhospodařova-
ných ploch se nachází v méně příznivých 
oblastech (téměř veškerá výměra trav-
ních porostů a až 70 % orné půdy). Tomu 
odpovídá i struktura užití zemědělské 
půdy, která je ve srovnání s konvenčním 
zemědělstvím výrazně odlišná.
V zemědělství ČR dominuje orná půda 
(70 % zornění), travní porosty zabírají 

zhruba čtvrtinu ploch a necelá 2 % při-
padají na trvalé kultury, zejména sady. 
Zcela opačný vývoj je v EZ, kde dlouho-
době dominují s 80–85% podílem travní 
porosty, jejichž plocha se za posledních 
deset let zvýšila 1,8krát (z 232 tis. ha 
v roce 2006 na 418 tis. ha v roce 2016). 
Orná půda tvoří 13 % ploch a její výměra 
od roku 2006 vzrostla téměř dvojnásob-
ně na současných 66 tis. ha (viz Graf 1). 
Podobně necelá 2 % ploch v EZ zabírají 
trvalé kultury.

Srovnání s Evropou
V České republice se struktura užití 
půdy v EZ významně liší od průměru 
světa i Evropy. V Evropě je zastoupení 
orné půdy a trvalých travních porostů 
spíše vyrovnané (43 % zabírá orná půda, 
46 % travní porosty), 11 % ploch tvoří tr-
valé kultury (viz Graf 2). Česká republika 
má po Irsku a Slovinsku třetí nejnižší 
podíl orné půdy v EZ (13 %). Současně 
patří k zemím s nejnižším podílem orné 
půdy v EZ na její celkové výměře (2,2 %), 
průměr EU dnes dosahuje 5 %.

Největší zastoupení orné půdy v EZ mají 
severské země (Finsko, Dánsko, Švéd-
sko a Norsko). Zde však podstatnou část 
plochy zabírají pícniny a dočasné trávy. 
Nadpoloviční zastoupení orné půdy bez 
pícnin v EZ mají jen tři země: Lotyšsko, 
Rumunsko a Bulharsko. Nejvyšší podíl 
orné půdy v EZ na její celkové výměře 
drží Švédsko (15,1 %), Rakousko (14,2 %) 
a Estonsko (10,6 %).

Jiná struktura užití zemědělské půdy 
v EZ znamená odlišnou skladbu země-
dělské produkce. U ekologických pod-
niků v ČR jsou nejvýznamnější složkou 
krmné plodiny a hovězí a telecí maso. 
Zásadní pro další rozvoj ekologického 
zemědělství v ČR je změna struktury 
EZ a navýšení podílu dalších výrobních 
zaměření, zejména produkce mléka, 
produkce na orné půdě a speciálních 
plodin (ovoce, zelenina a víno). Na 
tyto oblasti je třeba se zaměřit – 
motivovat ke vstupu do EZ zemědělce 
z produkčních oblastí, kteří jsou zatím 
vůči principům ekologického zeměděl-
ství imunní.

Rozšíření ekologického hospodaře-
ní na ornou půdu přinese prospěch 
nám všem. Jednak v podobě produkce 
„čistých“ surovin a následně kvalitních 
potravin, jednak zachováním úrodnosti 
půdy a „živější“ krajiny.

Zpracovala Andrea Hrabalová 
pro Českou technologickou platformu 
pro ekologické zemědělství
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Kraj1)

Výměra 
celkové 

půdy v  EZ 
(ha)2)

Z toho výměra 
(ha):

Zeměděl-

ská půda 

ČR (ha)

Zornění 
(%)

Podíl půdy v EZ na celkové výměře 
dané kategorie užití půdy v  ČR (%)

OP TTP z. p. 
celkem OP TTP

Karlovarský  54 056 4 810 49 175 123 990 43,3 43,6 9,0 73,8

Liberecký  34 130 2 048 31 623 139 350 45,5 24,5 3,2 47,3

Moravskoslezský 55 265 4 845 49 939 273 646 61,7 20,2 2,9 57,7

Zlínský  36 838 5 686 30 182 192 593 62,8 19,1 4,7 52,3

Ústecký  46 852 2 946 43 230 275 109 65,6 17,0 1,6 59,0

Jihočeský  75 309 6 091 69 030 489 107 62,9 15,4 2,0 41,4

Plzeňský  58 072 10 052 47 789 377 477 67,2 15,4 4,0 43,2

Olomoucký  37 237 2 625 34 367 277 850 73,9 13,4 1,3 60,7

Královéhradecký 22 802 2 522 20 091 276 917 68,6 8,2 1,3 28,2

Pardubický  14 255 1 739 12 422 270 348 72,2 5,3 0,9 20,1

Vysočina 19 488 6 899 12 440 408 543 77,2 4,8 2,2 15,1

Jihomoravský  18 219 11 443 4 879 424 021 82,8 4,3 3,3 16,2

Středočeský  18 359 4 656 13 043 659 623 82,7 2,8 0,9 18,1

Hlavní město Praha 79 24 46 19 800 72,6 0,4 0,2 5,3

Celkem 490 960 66 386 418 256 4 208 374 70,5 11,7 2,2 41,7

Zastoupení ploch EZ dle užití půdy na jejich celkové výměře v krajích ČR v roce 2016

1) Kraje jsou v tabulce seřazeny dle podílu výměry celkové půdy v EZ na celkové zemědělské půdě ČR.
2) Celková výměra v EZ nezahrnuje plochu rybníků; do rozdělení krajů je zahrnuta jen půda v LPIS.
Zdroj: REP (údaje k 31. 12. 2016); Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR (ČÚZK); zpracoval ÚZEI

Graf 1: Vývoj užití zemědělské půdy v EZ (1999–2017)

Pozn.: Graf zahrnuje i předběžné údaje k 1. 8. 2017 (REP)
Zdroj: MZe, zpracovala ČTPEZ

14 15 
19 20 20 20 21 23 

30 
35 

45 

55 
59 59 

56 57 
65 66 

70 

1 2 3 4 6 7 8 8 8 7 6 6 

96 

150 
196 212 232 235 

210 232 
258 

282 

329 
369 

398 405 412 412 
407 

418 427 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vý
m

ěr
a 

TT
P

 (t
is

. h
a) 

O
rn

á 
pů

da
 a

 tr
va

lé
 k

ul
tu

ry
 (t

is
. 
ha

) Orná půda
Trvalé kultury
Trvalé travní porosty

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Orná půda – hlavní plodiny Orná půda – pícniny Trvalé travní porosty Trvalé kultury

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017

EU-2
7 FI

DK SE LT RO PL BG FR LV IT HU LU EE DE NI
AT SK UK BE GR ES PT CZ SI IE NO CH

4,2 %

9,8 %

6,1 %

15,1 %

4,6 %

2,1 %

3,6 %

0,8 %
3,3 %

8,7 %

9,5 %

1,3 %
3,2 %

10,6 %
3,8 %

2,1 %

14,2 %

4,7 %

2,4 %
2,4 %

5,5 %

3,0 %

2,7 %

2,2 %
2,6 %

0,4 %

6,2 %

4,9 %

ˇ

ˇ ˇ

cmyk: 100 / 9 / 100 / 0     rgb: 0 / 137 / 54

cmyk: 31 / 0 / 100 / 0     rgb: 200 / 209 / 0

Foto: Jiří Felčárek



ZPRAVODAJ

4 > 201718

KOMODITY

Uvedené bude znamenat význam-
né změny ve způsobu jejich nabídky 
spotřebitelům. Ve skutečnosti víme, 
že dnes je kvalita u nás vypěstovaných 
brambor na stejné nebo lepší úrovni než 
u dovážených. Změny v nabídce brambor 
by kromě dalších věcí měly zahrnovat 
systematickou a dlouhodobou propagaci 
jejich konzumace, která by vyvrátila 
často prezentované nepravdivé informa-
ce. Rovněž by měly v rámci propagace 
zaznít informace o výhodách konzumace 
brambor a jejich prospěšnosti pro lidské 
zdraví. Proto se Český bramborář-
ský svaz rozhodl realizovat s finanční 
podporou Ministerstva zemědělství ČR 
projekt Brambory zdravá zelenina. Jeho 
vedlejším efektem by mělo být i omezení 
dovozů přebytků brambor v době jejich 
nadúrody, které jsou ne vždy v dostateč-
né kvalitě. 

Projekt je nejen logickou reakcí na 
stabilizaci české produkce brambor 
v posledních letech, ale i na potřebu 
změny vnímání brambor jen jako potra-
viny. Opomíjeným faktem je, že bram-
bory patří mezi zeleninu, a to do čeledi 
lilkovitých, společně s rajčaty, paprikami 
a samozřejmě lilky. Chtěli bychom, aby 
brambory byly obecně vnímány jako 
zdravá, bezpečná a cenově dostupná 
zelenina.  V rámci projektu se mohou 
naši občané v průběhu letošního roku 
seznámit s řadou užitečných informací 

o bramborách prostřednictvím pořadů 
v televizi, článků v novinách i z různých 
letáků. 

Za klíčovou jarní akcí považujeme 
tiskovou konferenci, která proběhla za 
účasti ministra zemědělství Mariana 
Jurečky, řady zástupců významných 
médií a odborníků na brambory v centru 
ranobramborářské oblasti v Semi-
cích. Hlavním cílem konference bylo 
prostřednictvím médií upozornit domácí 
spotřebitele a obchodní sféru na zahá-
jení sklizně domácích raných brambor, 
na jejich mimořádnou a nezaměnitelnou 
kvalitu a chuť. Přáli bychom si, aby rané 
brambory byly vnímány jako lahůdková 
zelenina. Podobnou tiskovou konferenci 
bychom chtěli zorganizovat v první polo-
vině září, při příležitosti zahájení hlavní 
sklizně na Vysočině.

Pro zachování a postupné navýšení 
rozsahu pěstování konzumních brambor 
u nás existuje stejně jako v sousedních 
státech jediná cesta, a to přesvědčit 
naše spoluobčany, aby při nákupu 
dávali přednost domácí produkci, u nás 
vypěstovaným konzumním bramborám. 
Zároveň jim chceme garantovat určitou 
kvalitu i potřebné informace. Uvedené 
může splnit systematická, dlouhodobá 
a cílená propagace spotřeby brambor 
a nyní připravovaný systém Integrované 
produkce konzumních brambor. 

Integrovaná produkce konzumních 
brambor
Vytvořit a v praxi aplikovat systém Inte-
grované produkce konzumních bram-
bor (IPKB) má nevyšší podporu svazu 
v letošním roce. Díky intenzivní práci 
Ministerstva zemědělství, Výzkumného 
ústavu bramborářského a Ústavu země-
dělské ekonomiky a informací je systém 
vypracován a byl konzultován 
s Evropskou komisí.

Jeho cílem je dosažení optimální 
produkce při vysoké kvalitě hlíz 
způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. Systém snižuje spotřebu 
minerálních a posiluje význam organic-
kých hnojiv. Rovněž optimalizuje objem 
a užití prostředků na ochranu rostlin. 
Naopak prostředky povolené v systému 
ekologického zemědělství nejsou nijak 
omezeny. Součástí IPKB je kromě 
sledování vnitřní kvality a vysoké 
potravinářské bezpečnosti 
produkovaných brambor i dohleda-
telnost všech podstatných činností od 
přípravy půdy před nasázením až
k samotnému maloobchodnímu prodej-
ci. Předpokládáme, že právě věrohodné 
informace o způsobu a místě produkce 
brambor, záruka jejich kvality, potravi-
nářské bezpečnosti a zvýšené ochrany 
životního prostředí budou největším 
marketingovým argumentem pro naše 
spotřebitele. Bude zároveň nezaměni-
telnou konkurenční výhodou domácích 
pěstitelů oproti dovozům stejného zboží 
ze zahraničí. Pokud vše proběhne podle 
časového plánu, tak by se první žadatelé 
mohli do systému přihlásit v rámci sou-
hrnné žádosti na rok 2018. 

Osázené plochy brambor v roce 2017
Český statistický úřad každoročně zve-
řejňuje ostře sledovaná data o struktuře 
ploch osevů v roce 2017. Se zveřejněný-
mi plochami osázenými bramborami to 
na první pohled vypadá dobře. Plochy 
v zemědělském sektoru jsou stejné 
jako v roce 2016, pokud pomineme 
navýšení ploch o 4 ha. Celkem bylo 
bramborami osázeno 23 418 ha, 
z čehož tvoří rané 1 097 ha, konzumní 
13 593 ha, škrobárenské 5 963 ha 
a sadbové 2 765 ha. Pokud však tato 
čísla porovnáme s loňským rokem,
tak zjistíme, že došlo ke snížení ploch 
všech užitkových směrů kromě brambor 
určených pro výrobu škrobu. Snížení 

u brambor raných bylo o 228 ha 
(-17,2 %), konzumních o 208 ha (-1,5 %) 
a sadby o 153 ha (-5,6 %). Plochy 
brambor určených pro výrobu škrobu 
stouply o 593 ha (+11 %).

Často uváděným důvodem tohoto 
stavu je, že přímá platba pro brambory 
určené pro výrobu škrobu byla nastave-
na příliš vysoko, což však není pravda. 
Zřejmě jediným pádným důvodem 
navýšení osázených ploch bramborami 
určených pro výrobu škrobu je jejich 
výjimečná úroda v roce 2016. Škrobárny 
nakoupily z hektaru v průměru 37,8 t 
brambor čisté hmotnosti (hmotnost po 
odečtení všech srážek) a při průměrné 
škrobnatosti 19,8 %. Zároveň škrobárny 
koupily všechny nabídnuté brambory ze 
strany pěstitelů a také je zaplatily podle 
uzavřených smluv. U tohoto užitkového 
směru se neprovádí z důvodu optimální 
velikosti desikace, jak je tomu u kon-
zumních brambor. Proto byla zazname-
nána historicky nejlepší sezóna. Sazba 
pro přímou platbu na tyto brambory 
v letošním roce klesne na úroveň
cca 13 600 Kč/ha, což je úroveň, která již  
v minulosti nemotivovala pěstitele 
k navyšování ploch. 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, pod-
statným důvodem meziroční změny 
osázených ploch brambor je vždy úspěš-
nost předchozí sezony, které byla 
u konzumních brambor v mnoha smě-
rech jen průměrná. Farmářské ceny 
a výnosy tržních hlíz se držely na 
průměrné až nižší úrovni. Požadavky na 
vnější kvalitu hlíz opět vzrostly. Produkci 
těchto brambor zřejmě snížily přede-
vším menší pěstitelé, kteří jen obtížně 
zabezpečují vnější kvalitu požadovanou 
velkoobchodem, a proto se stále více 
orientují na prodeje ze dvora. 

Přes všechna velmi dobře cílená opatře-
ní Ministerstva zemědělství je třeba mezi 
hlavní důvody snížení ploch sadbových, 
konzumních a raných brambor podle 
našeho názoru také zařadit přetrvávající 
pěstitelská a obchodní rizika, která 
jsou nesrovnatelná s pěstitelsky jedno-
duššími, dobře skladovatelnými 
a prodejnými plodinami, jako je obilí, 
řepka a kukuřice.
 
Ing. Miloslav Chlan, předseda svazu
Ing. Josef Králíček, tajemník svazu

BRAMBORY ZDRAVÁ ZELENINA - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ POD VEDENÍM MINISTRA MARIANA JUREČKY REALIZOVALO 
V POSLEDNÍCH LETECH NĚKOLIK NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR U NÁS. JEJICH VÝSLEDKEM BYLO, 
ŽE SE ZASTAVIL TREND SNIŽOVÁNÍ OSÁZENÝCH PLOCH BRAMBOR.

ČESKÝ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ZAHÁJIL 
KAMPAŇ NA PODPORU SPOTŘEBY 

V ranobramborářských oblastech je závlaha porostů určených pro první sklizeň 
nezbytná. Foto: Josef Králíček
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BRAMBOR BUDE LETOS ASI MÉNĚ
AKCE V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ – PRVNÍ SRPNOVÝ DEN PROBĚHL JIŽ TRADIČNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SEMINÁŘ V HAVLÍČKOVÉ 
BOROVÉ NA VYSOČINĚ. PŘES VRCHOLÍCÍ ŽŇOVÉ PRÁCE SEMINÁŘ PŘILÁKAL DVĚ STOVKY POSLUCHAČŮ. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE 
SE SHODLI NA TOM, ŽE I PŘES ZLEPŠENÍ SRÁŽKOVÉ BILANCE V ČERVENCI BUDE LETOS BRAMBOR MÉNĚ.

Na úvod vystoupil Ing. Aleš Málek, před-
seda Agrární komory Havlíčkův Brod 
a předseda představenstva Havlíčkova 
Borová zemědělská a.s. v jejichž prosto-
rách se seminář konal. Podniku se daří 
udržet nejenom pěstování brambor, a to 
i sadbových, ale také poměrně význam-
nou živočišnou výrobu včetně chovu 
prasat a především dojnic, jejichž chov 
se podařilo zachovat na vynikající úrovni 
i přes více než dva roky trvající krizi v ko-
moditě mléko. Na vystoupení Ing. Málka 
navázal jeho předchůdce, bývalý předse-
da představenstva hostitelského podniku 
a současný místopředseda Českého 
bramborářského svazu Jiří Zvolánek. 
Ten informoval mimo jiné o stagnujících 
plochách konzumních brambor 
a především sadbových brambor. Záro-
veň však upozornil, že bez přímé pod-
pory pěstitelů díky prostředkům v rámci 
citlivých komodit by se pravděpodobně 
nepodařilo pokles ploch zastavit.

Škrobovým se daří 
Dále v rámci semináře na téma Aktuální 
situace v bramborářství vystoupil před-
seda Českého bramborářského svazu 
Miloslav Chlan. Přítomné informoval 
mimo jiné o pokračující stagnaci ploch 
brambor. V tomto roce osázených 23 418 
hektarů znamená jen velmi nepatrný 
meziroční nárůst o čtyři hektary. Hekta-
rové výnosy lze přitom očekávat na prů-
měrné až mírně podprůměrné úrovni. 
Klesají plochy konzumních brambor, což 
prozatím nahrazují brambory škrobá-
renské, o které byl ze strany zpracovate-
lů v minulém roce velký zájem. K tomu 
přispěly také investice do zpracování 
bramborového škrobu včetně vedlejších 
produktů výroby a čistění odpadních vod. 
Zpracování se tak modernizuje nejen 
z ekonomického, ale i ekologického 
hlediska. 

V konzumu jsou stále rezervy
Potenciál domácího trhu v konzumních 
bramborách zatím zůstává nevyužit. 
Problémem zůstávají nedostatečné 
skladovací kapacity, které neumož-
ňují tuzemským producentům zásobit 
domácí trh celoročně. Prodej ze dvora se 
ukazuje dobrou alternativou i pro větší 
zemědělské podniky, stále však tímto 
způsobem nelze realizovat významnější 
část celkové produkce. Odbytu mohou 
pomoci organizace producentů, tedy od-
bytová hospodářská družstva pěstitelů, 
pro které existují výjimky z pravidel pro 
ochranu hospodářské soutěže a mohou 
tak na trhu zaujímat až 33% podíl, 
přičemž podíl jednoho člena nemůže 

překročit 50 %. Organizace producentů 
musejí podle současných podmínek mít 
minimálně pět členů a ročně obchodovat 
produkci v hodnotě minimálně deset 
milionů korun. Předseda svazu 
v souvislosti s potenciálem domácího 
trhu hovořil také o možnostech propa-
gace spotřeby domácích brambor. Vzhle-
dem k tomu, že projekt marketingového 
fondu se zatím podařilo realizovat pouze 
v komoditě dřevo a fondy pro další 
komodity včetně brambor se prozatím 
odkládají, rozhodl se Český brambo-
rářský svaz ve spolupráci s Agrární 
komorou ČR a s podporou Ministerstva 
zemědělství zahájit vlastní kampaň na 
propagaci spotřeby domácích brambor. 
V tomto režimu tak již proběhla 
první akce při zahájení sezóny raných 
brambor v červnu a další se chystá při 
příležitosti začátku prodeje brambor na 
uskladnění v září. Svaz se také snaží do-
stat brambory do médií i mimo tyto ter-
míny. Propagační akce se momentálně 
soustředí především na hobby magazíny, 
lifestylové časopisy a televizní pořady. 

Ochrana přírody a pěstování brambor
Miloslav Chlan hovořil také o integro-
vané produkci konzumních brambor. 
Integrovaná produkce představuje jakýsi 
mezistupeň mezi produkcí konvenční 
a ekologickou. Cílem je snižování počtu 
aplikací pesticidů na minimum při 
zachování kvality produkce. Při tomto 
způsobu hospodaření lze očekávat vyšší 
náklady při nižších výnosech, což je 
pěstitelům v tomto režimu kompenzo-
váno z prostředků Programu rozvoje 
venkova. Hovořilo se také o ochranných 
pásmech vodních toků a vodních zdrojů 
a pásmech hygienické ochrany třetího 
stupně, které měly být vyhlášeny 
v povodí Vltavy, kolem nádrže Švihov 
a v rámci povodí Želivky kolem stejno-
jmenné nádrže. Omezení platící v těchto 
hygienických pásmech by zemědělcům 
takřka znemožnily reálně hospodařit. 
V současné době byl proces vyhlášení 
ochranného pásma pozastaven do doby 
vyřešení náhrad pro dotčené podnikatel-
ské subjekty. 

Předseda svazu nakonec připomněl, 
že prioritou zemědělců je zemědělsky 
hospodařit, obdělávat a zušlechťovat 
krajinu, a nikoli pobírat kompenzační 
platby. Jak ukazuje iniciativa integrované 
produkce nebo spolupráce s Výzkum-
ným ústavem rostlinné výroby na vývoji 
technologií omezujících erozi, v zájmu 
zemědělců je vyrábět s pokud možno 
nejnižší zátěží na životní prostředí, 

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI 
S ČESKÝM BRAMBORÁŘSKÝM SVAZEM REALIZUJE V RÁMCI PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2014–2020 PROJEKT

STABILITA PRODUKCE BRAMBOR 
S VYUŽITÍM AGROTECHNICKÝCH 
A PŮDOOCHRANNÝCH OPATŘENÍ
(reg. č. 16/002/01210/620/000106) 

Projekt zahrnuje 8 samostatných infomačních akcí, které korespondují 
s průběhem bramborářské sezóny (28. 3. 2017 Choustník, 6. 6. 2017 Čelákovice, 
15. 6. 2017 Lednice, 25. 7. 2017 Březová, 1. 8. 2017 Havlíčkova Borová, 
15. 8. 2017 Lukavec, 22. 8. 2017 Horažďovice a 13. 10. 2017 Havlíčkův Brod). 
Stěžejními tématy přednášek jsou nová technická řešení strojů cílená na 
omezení vodní eroze, lepší hospodaření s vodou, její zadržení v půdě a lepší 
využití rostlinou, včetně cílené aplikace hnojiv. Dalšími tématy jsou 
technologické a ekonomické poradenství a komoditní informace z EU. 

Na akce navazují exkurze – praktické polní přehlídky pokusů jednotlivých užit-
kových směrů brambor a výstava odrůd brambor. Jedná se o 7 exkurzí 
(6. 6. 2017 Přerov nad Labem, 15. 6. 2017 Lednice, 25. 7. 2017 Březová, 
1. 8. 2017 Havlíčkova Borová, 15. 8. 2017 Lukavec, 22. 8. 2017 Horažďovice, 
13. 10. 2017 Havlíčkův Brod). 

Cílem projektu je informovat o nových pěstitelských technologiích sloužících 
k lepšímu hospodaření s vodou v půdě. Chceme navázat těsnější spolupráci 
pěstitelů s výzkumnou základnou a využívat možností komoditního technologic-
kého a ekonomického poradenství v podnicích. Představit současné možnosti 
zřizování a zdůraznit výhody organizací producentů. Informovat o situaci v bram-
borářské Evropě a seznámit bramborářskou i odbornou zemědělskou veřej-
nost s výkonnými domácími a zahraničními odrůdami. Snažíme se propagovat 
brambory jako základní, zdravou a moderní potravinu.  

Projekt je organizován ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti 
a profesním svazem. Projekt je realizován v 6 krajích ČR: Středočeský, Kraj 
Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Moravskoslezský a Jihomoravský.  

Při polních dnech získávají pěstitelé informace o nových odrůdách brambor. 
Foto: Josef Králíček
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jehož špatná kondice se vždy podepíše 
také na ekonomických výsledcích jejich 
podnikání. 

Kvalita bude dobrá
V dalším bloku vystoupil Ervín Hausvater 
z Výzkumného ústavu bramborářského 
Havlíčkův Brod k aktuálnímu zdravotní-
mu stavu porostů brambor. Připomněl, 
že přes srážkově podprůměrnou první 
polovinu letošního roku se v posled-
ních týdnech zlepšily vláhové poměry. 
Lokálně nicméně existují velké rozdíly 
v množství srážek a především v jejich 
rozložení v čase. V poslední dekádě  
července napadlo například v Lednici  
24 milimetrů srážek, na Havlíčkobrod- 
sku 39 milimetrů, v hostitelské Havlíč-
kové Borové dokonce rekordních 105 mi- 
limetrů. Z tohoto důvodu není možné  
v tomto roce jednoznačně zevšeobecnit 
stav porostů brambor v rámci republiky. 
Sucho v jarních měsících však bylo uni-
verzální téměř po celém území, výrazně 
sucho bylo ve východních Čechách a na 
jižní Moravě. Zdravotní stav porostů tak 
není v řadě případů ideální. V letošní 
sezóně se dařilo hmyzu, za což mohlo 

jedním dílem sucho a druhým dílem za-
staralé a neúčinné přípravky na ochranu 
rostlin, které pěstitelé často ze zvyku, 
popřípadě z neznalosti dále používají. 
Sucho se na druhou stranu pozitivně 
projevilo nižším výskytem plísní. Plíseň 
bramborová by tak už měla minimálně 
ohrozit množitelské plochy, přičemž 
u konzumních brambor bude záležet 
na dalším vývoji počasí a na lokálních 
podmínkách. Celkově lze však podle 
současného stavu porostů předpokládat 
dobrou kvalitu brambor. Důležité bude 
sklízet včas a sklizeň řádně uskladnit.

Nové podmínky DZES 
Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rost-
linné výroby informoval přítomné 
o nových podmínkách pravidel dobrého 
zemědělského a environmentálního 
stavu (DZES) půdy, které jsou součástí 
dotační podmíněnosti. Podle nových 
pravidel od roku 2018 nebude klasická 
odkameňovací technologie sázení bram-
bor uznána jako dostačující protierozní 
opatření pro pěstování brambor.
Vyžadovat se bude, nejspíše od sezóny 
2018, nejpozději od roku 2019, adap-

tér, který bude upravovat tvar hrůbků 
s cílem dalšího snížení eroze. Adaptér 
vytváří při sázení brambor širší hrůbek 
s povrchem ve tvaru misky se vsako-
vacím žlábkem a zároveň je vytvořena 
nekolejová vymělčená brázda s důlky 
a hrázkami. Nejenom že tímto způso-
bem dochází k omezení eroze, ale je 
prokazatelně dosaženo také stabilizace 
růstu v době přísušků. 

Brambor bude méně
Blok přednášek uzavřel Václav Čermák 
z Ústředního kontrolního a zkušební-
ho ústavu zemědělského Brno, který 
informoval mimo jiné o výsledku pokusů 
na stanici Lednice. Letošní pokusy velmi 
raných brambor ukázaly slabší výnosy, 
konkrétně se jedná přibližně o 70 % 
dlouhodobého průměru na začátku 
července, v polovině července pokusy 
dosáhly téměř 80 % a na konci měsíce 
pak už dokonce 100 % desetiletého prů-
měru. U raných brambor první pokusy 
ukázaly 73 % dlouhodobého průměru na 
začátku měsíce, v jeho polovině pak 82 % 
 a na konci měsíce bylo opět dosaženo 
100 % dlouhodobého průměru. Dobře se 

v místě pokusu jevily především odrůdy 
Alice, Marabel, Dominika a Princess. 
V poloraném sortimentu první sklizeň 
na začátku července dosáhla jen 67 %, 
v polovině července se výnos pohyboval 
na 83 % průměru, přičemž ke konci 
měsíce to bylo již 90 %. Nejvýnosnější 
poloranou odrůdou byla v rámci pokusu 
Granada, na druhém místě se umístila 
Zuza. V pozdním sortimentu první pokusy 
na začátku července ukázaly dokonce jen 
50 % desetiletého průměru, v polovině 
měsíce už téměř 80 %, přičemž tento 
skok pozdní odrůdy na konci měsíce 
nezopakovaly a zůstaly zatím jen mírně 
nad 80 % dlouhodobého průměru. Napříč 
sortimentem, co se týče výnosu, zvítězila 
odrůda Everest. Nejlepší škrobárenská 
odrůda v rámci pokusů Priamos dosáhla 
výnosu téměř 40 tun při nadprůměrné 
škrobnatosti 18 %. Při stávajícím vývoji 
počasí lze u většiny odrůd očekávat výnosy 
na úrovni desetiletého průměru, případně 
o něco nižší. Na dopolední blok přednášek 
navázala exkurze množitelských porostů 
brambor. 

Jan Doležal, Agrární komora ČR

PROJEKT WELFARE V CHOVU DRŮBEŽE A JEHO 
VLIV NA BEZPEČNOST A KVALITU PRODUKCE

je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 (reg. č. 16/002/01110/610/000080)

Cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy ve výživě drůbeže, výživářskými doporučeními, s přidáváním doplňků do krmných směsí 
a podestýlky na bázi přírodního původu, doporučeními při výběru technologie versus welfare, ale i motivovat, jak výrobu drůbeže zlevnit, 

zefektivnit výživu a zlepšit zdravotní stav. 

Registrace: podmínkou ke vstupu NEJPOZDĚJI do 2 pracovních dnů před konáním semináře na adrese: stejnarova@akcr.cz; Mgr. Šárka  
Štejnarová, DiS.: Počernická 96/272, 108 03  Praha 10 – Malešice; Tel.: +420/733 581 302. 
Akce bez registračního poplatku (vstupné, občerstvení, sborník zdarma). 

Témata seminářů      • Pohled AK čr na výrobu drůbežího masa a vajec 
• Výživa drůbeže a její vliv na kvalitu drůbežího masa a vajec • Welfare a zásady biosecurity v chovech drůbeže 
• Welfare z pohledu zdraví drůbeže    • Legislativa, welfare drůbeže     
• Šetrný odchyt a přeprava drůbeže    • Exkurze    Úřad AK ČR

Ústecký kraj  LIDRU, a.s.,  Libotenice 153, 412 01  Litoměřice 12. září 2017

Hl. m. Praha VÚŽV, v.v.i., Přátelství 815, 104 00  Praha 10 14. září 2017

Kraj Vysočina Xavergen, a.s., líheň Habry, Sázavská 19, Habry 19. září 2017 

Středočeský kraj  Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01  Kutná H. 20. září 2017

Jihočeský kraj Zemědělské služby Dynín, a.s., Dynín 92, 373 64 10. říjen 2017

Jihomoravský kraj ZO OS Agropodnik a.s. Hodonín, Vacenovická 1271, Ratíškovice 12. říjen 2017 

Moravskoslezský kraj Best Opava, spol. s.r.o., Přemyslovců 60, Opava 17. říjen 2017   

Královéhradecký kraj MAVE JiĊín, a. s., Radim – Lháň 21, 507 13  Jičín   18. říjen 2017

Plzeňský kraj Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, Klatovy  26. říjen 2017

Karlovarský kraj ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., Nebanice 30, Cheb 30. říjen 2017

TERMÍNY KONÁNÍ seminářů s exkurzí (vždy 8:30–17:00 hod.): 
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INZERCE

ROZUMÍME 
VAŠEMU 
PODNIKÁNÍ.  
DO POSLEDNÍHO 
ZRNÍČKA.

GARANTUJEME NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU

Jsme česká firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního a vstřícného  
přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vašeho podnikání a přineseme efektivní 
řešení pojištění ve všech potřebných oblastech. Zároveň využijeme své velikosti 
a pozice největšího nezávislého poradce k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ    |    +420 222 390 815     |    WWW.RENOMIA.CZ

POJIŠŤUJEME
• Zemědělská rizika
• Majetek, stroje a vozidla
• Odpovědnost, finanční škody
• Zaměstnance
• Výrobní rizika 

PROČ S RENOMIA AGRO
• Nejlepší ceny i podmínky
• Garance kvality
• Široký rozsah pojistného krytí
• Rychlé řešení škod
• Speciální pojistné programy

PARTNER AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR

RENOMIA_AGRO_PRINT_FINAL_215x269.indd   1 01.08.17   20:37
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O PRÁCI V NEJSTARŠÍM ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU 
JE MEZI MLADÝMI OBROVSKÝ ZÁJEM
DRUŽSTVO STARÉ HAMRY NA FRÝDECKOMÍSTECKU FUNGUJE NEPŘETRŽITĚ STO ŠEST LET. V ROCE 1911 HO ZALOŽILO PĚT LIDÍ, 
NEJMLADŠÍMU Z NICH BYLO TEHDY SEDMNÁCT LET. ZAJÍMAVOSTÍ JE, ŽE SOUČASNÝ PŘEDSEDA DRUŽSTVA PETR ŠIMEČEK 
S TÍMTO ČLOVĚKEM KDYSI JEŠTĚ PRACOVAL. 

„Zakládání družstva byla na svou dobu 
pokroková myšlenka. Družstva vznikala 
jako zvláštní, společensko-ekonomická 
forma podnikání, která je dodnes velmi 
účinná a celosvětově uznávaná 
a využívaná,“ vysvětluje Šimeček, který 
je v pořadí čtvrtým předsedou nejstar-
šího zemědělského družstva u nás. Pro 
úplnost je potřeba dodat, že letos si 
připomínáme 170 let výročí od založení 
prvního moderního družstva. Rolníci  
si uvědomovali, že ke zlepšení rodin-
ného hospodaření potřebují kapitál,  
a začali tedy zakládat peněžní družstva. 
Díky tomuto zázemí pak vznikala další 
družstva zemědělská, zpracovatelská, 
strojní, výrobní a další. Nejstarším 
zemědělským družstvem u nás pak je 
právě JZD Staré Hamry v Beskydech. 
JZD Staré Hamry hospodaří na 300 ha 
zemědělské půdy v nadmořské výšce 
900 m. Věkový průměr družstevníků 
je na české zemědělství velmi nízký, 
čtvrtina pracovníků je do 25 let a o práci 
v družstvu je zájem. Na každé prázdniny 
se hlásí na brigády tolik středoškoláků, 
že ne pro všechny je práce. „Organizuje-
me každý rok den otevřených dveří pro 
veřejnost, vždy poslední týden v červnu. 
Školy dokonce pořádají soutěže a vítě-
zové jedou za odměnu k nám na exkurzi. 
Podařilo se nám vybudovat, nebojím se 
říct, elitní zemědělské družstvo, o které 
je mezi mladými zájem. Podmínkou pro 
práci v JZD je maturita. Dny otevřených 
dveří pořádáme v červnu, aby studenti 
viděli co nejvíce naší rozmanité práce 
a také techniku. Odpoledne si upečou 
berana a také si ho sní,“ vypráví 
Šimeček. 

Před 40 lety nahradili koně traktorem. 
Dnes mají i přidruženou výrobu
Na třinácti místech se pase přes letní 
sezonu 180 krav, jalovic a telat. Mezi 
nimi i záchranný chov genetické rezervy 
původní slezské červinky. Ovce se pasou 
na slovenské straně.  Družstvo o sedm-
nácti zaměstnancích používá zásadně 
veškerou mechanizaci naší výroby, nic ze 
zahraničí. „Musíme jít příkladem. Jest-
liže nabádáme lidi, aby kupovali naše 
domácí produkty, pak musíme i my jít 
u techniky příkladem. Podporujeme 
naše výrobky, nenajdete u nás techniku 
ze zahraničí,“ říká Šimeček. JZD Staré 
Hamry, které si ve svém názvu ponechalo 
písmeno J, ve své přidružené výrobě 
vyrábí shrnovače a obraceče píce. Ty pro-
dávají též mimo Českou republiku. Pa-
prskové shrnovače a obraceče píce SOP 

dodávají v pěti velikostních variantách.
Družstvo hospodaří stejným způsobem 
více než 100 let, jen koně nahradilo před 
40 lety traktory. „Nejlépe nám bylo 
v 80. letech, to jsme rozšiřovali ovčíny. 
Za vlnu se tenkrát platilo, nebyla to 
tenkrát odpadní surovina, jako je tomu 
dnes. Měli jsme 2 500 ovcí, dělali jsme 

sedm metráků sýra týdně, dodávali do 
bryndzárny v Ružomberoku. Nejhorší 
období bylo mezi léty 1990 až 1998. 
Zemědělství bylo bráno jako podřad-
né, každý měl jen podnikat. Lidé se na 
nás také dívali skrz prsty i kvůli názvu 
JZD, které si spojovali s komunistickým 
režimem. V roce 1996 vypustili zele-

ní aktivisté do přírody vlky. Vždy tam, 
kde byl košár s ovcama. Museli jsme 
ovce přehnat na Slovensko a do ovčínů 
nastěhovat hovězí dobytek. Po roce 1998 
se situace zlepšila. Lidé si začali více 
vážit těch, kteří umí hospodařit, zlepšily 
se také podmínky pro hospodaření,“ 
vzpomíná Šimeček. 

Stezka pro bosé nohy. Projekt JZD 
Staré Hamry se těší velké oblibě
Stezka s historicko-přírodovědným 
zaměřením vede po nejkrásnějším 
a jediném obydleném hřebeni Bes-
kyd – Gruni. U zrodu realizace projektu 
Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž stál 
právě předseda družstva Petr Šimeček. 
Trasa je dlouhá 10,5 km a její součástí je 
stezka pro bosé nohy. Chození bosky je 
zdravé, plosky nohou totiž mají spousty 
nervových receptorů. Projít se tak 
můžete po stezce, která je vybudovaná 
z přírodních materiálů a dopřát svým 
nohám dokonalé osvěžení a masáž. 

Eva Fruhwirtová a Jana Sixtová
Zemědělský svaz ČR

Foto: archiv Družstva Staré Hamry

Foto: archiv Družstva Staré Hamry
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ROZTŘÍŠTĚNOST NÁZORŮ, 
NÍZKÁ KOMUNIKACE 

A SPOLUPRÁCE, UBÝVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ, NÍZKÝ 

ZÁJEM STUDENTŮ, POTŘEBA 
OBNOVENÍ PRESTIŽE SEKTORU, 

I TAKOVÁ TÉMATA SE NESLA 
LETOŠNÍ KONFERENCÍ ZS ČR.

MUSÍME SE UMĚT DOMLUVIT
O MNOHA VÁŽNÝCH PROBLÉMECH ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ DISKUTOVALI NA KONFERENCI ZEMĚDĚLSTVÍ 2017 VYSOCE 
POSTAVENÍ PŘEDSTAVITELÉ TOHOTO SEKTORU, ALE TAKÉ ODBORNÍCI PŘÍMO ZE ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE. KONFERENCI 
ORGANIZOVAL V ČERVNU ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR VE SPOLUPRÁCI S KONFEDERACÍ ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH 
SVAZŮ A ODBOROVÝM SVAZEM PRACOVNÍKŮ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY. ABY SE ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ ZAČALO DAŘIT LÉPE, JE 
NUTNÉ SE UMĚT DOMLUVIT. TO BYLA MYŠLENKA, NA KTERÉ SE SHODLI VŠICHNI DEBATUJÍCÍ.

Fungování nevládních organizací
Jedním z kontroverzních témat celé 
konference bylo Fungování nevládních 
organizací. Diskuze se účastnil Jaroslav 
Faltýnek, poslanec a předseda Země-
dělského výboru Poslanecké sněmovny 
PČR, Jiří Šír, náměstek ministra země-
dělství, Zdeněk Jandejsek, prezident 
Agrární komory ČR, Miroslav Buchta, 
místopředseda Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů, Martin 
Pýcha, předseda Zemědělského svazu 
ČR, ale také Oldřich Přibík, šéfredaktor 
Týdeníku Zemědělec a mnozí další.
Jedním ze sdělení byl fakt, že v České 
republice funguje hodně nevládních ze-
mědělských organizací, které zastupují 
různé skupiny zemědělců a mají logicky 
často i odlišné priority. V ideálním 
případě by ale u strategických záležitostí 
měl být zájem společný, a tedy rozvoj 
českého zemědělství. Podle Jaroslava 
Faltýnka, který se v minulosti zúčastnil 
jednání o přípravě poslední reformy 
Společné zemědělské politiky, je role 
nevládních organizací v České republice 
velmi důležitá. 

Největším problémem dle Martina Pýchy 
je roztříštěnost názorů: „Je to obrovská 
škoda, že se v České republice nedokáží 
zemědělci domluvit. Především při jed-
náních směrem ven a nyní hlavně k EU 
vystupují různé organizace různým způ-
sobem, což ve svém důsledku oslabuje 
náš vliv na připravovanou legislativu,“ 
popisuje Pýcha a dodává: „Musíme být 
schopní komunikovat a spolupracovat. 
V konečném důsledku na protichůdnosti 
vlastních názorů prodělávají především 
sami zemědělci.“

Jedním ze zásadních problémů, který by 
měly zemědělské nevládní organizace 
řešit společně, je ubývání zaměstnanců 
v zemědělství a také nechuť studentů 
věnovat se zemědělským oborům. 
I proto je nutné více propagovat země-
dělství, jeho modernost a zároveň spja-
tost s přírodou napříč všemi skupinami 
zemědělců.

S Pýchou byl za jedno i Buchta, který 
navrhl schůzky ke sjednocení návrhů 
a nalezení kompromisu pro všechny. 
„Všem nám jde o stejnou věc, tedy o to, 
aby zemědělství směřovalo za jasným 
cílem, aby vzkvétalo,“ uzavřel Buchta.
Prezident Agrární komory Jandejsek 

podotknul, že jestli všichni zemědělci 
nepotáhnou za jeden provaz, tak to ne-
dopadne s českým zemědělstvím dobře. 
Navrhl do veřejné diskuze téma povinné 
registrace zemědělců v Agrární komoře. 
S tím ovšem ostatní debatující nebyli za 
jedno. Pýcha navrhnul povinné členství 
agrárních nevládních organizacích 
v Agrární komoře, což by byl reálnější 
krok. Umožnilo by to vzájemnou diskusi 
a zároveň by je to neomezovalo v obhajo-
bě vlastních zájmů. 

Náměstek ministra Šír řekl, že je nutné 
zaručit perfektně fungující zemědělské 
společnosti v České republice. „Vnímá-
me, že je vše v pořádku, ale ono to není 
až tak v pořádku.“ Nevládní organizace 
by podle něj měly motivovat své členy ke 
vzájemné domluvě a následné obhajobě 
a předávání informací. V tomto ohledu 
vyzdvihnul aktivity Zemědělského svazu 
a jeho informační servis. „Význam ne-
vládních organizací je obrovský a možná 
si ho ani neuvědomujeme,“ uzavřel Šír 
svůj blok.  

Oldřich Přibík z pohledu dlouholetého 
nestranného novináře konstatoval, 
že současná situace je o mnoho lepší, 
než byla v 90. letech, kdy museli 
v tisku vyjadřování nevládních 
organizací dokonce do určité míry 
cenzurovat. V Týdeníku Zemědělec 
mají nevládní organizace svůj trvalý 
prostor k propagaci svých stanovisek. 
Výsledkem diskuze je jednotný cíl: 
„Když spolu nebudeme mluvit, 
tak se nikdy nedomluvíme...“

Budoucnost českého zemědělství
Na fungování nevládních organizací ČR 
navázala diskuze na téma Budoucnost 
českého zemědělství. V diskuzi se střetli 
přední představitelé zemědělského 
sektoru v čele s ministrem zemědělství 
Marianem Jurečkou. Pozvání přijali opět 
Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární 
komory ČR, Martin Pýcha, předseda Ze-
mědělského svazu ČR a z řad zemědělců 
Jaroslav Vaňous, předseda ZD Sloupni-
ce a mladý soukromý zemědělec Filip 
Kovalčík.

Ministr přiblížil budoucnost z pohledu 
legislativy: „Zastropování přímých plateb 
může mít pro české zemědělce fatální 
důsledky. Skutečnost, že 80 % živočišné 
výroby je v rukou velkých zemědělských 
podniků, je klíčová. Pokud sebereme 
těmto podnikům příjem, můžeme 
počítat s tím, že se prohloubí živočišná 
krize a stavy dobytka v naší zemi dále 
poklesnou. Tím se prohloubí i problém 

s klesající úrodností půdy, erozí a nedo-
statkem vláhy v půdě. Toto nemůžeme 
dopustit,“ zdůraznil ministr. „Proto 
chceme navyšovat národní podporu na 
citlivé komodity. Řešením může být i sní-
žení přímých plateb, které beztak často 
vedou k navyšování nájmů a odvádění 
financí ze sektoru.“

Potřebu navýšit soběstačnost a export 
potravin s vyšší přidanou hodnotou vní-
mají všichni přísedící. „Přirozený vývoj 
nejen v zemědělství je takový, že dochází 
ke koncentraci a zvětšování podniků 
a farem. Česká republika má v tomto 
oproti většině zemí EU výhodu, kterou 
bohužel zatím nedokážeme dobře využít. 
Proto mimo jiné usilujeme o vznik velké 
družstevní mlékárny, kde by zemědělci 
participovali na vyšší přidané hodnotě,“ 
uvedl předseda Zemědělského svazu. 
Velký význam viděl také v rozvoji nových 
technologií.

„Nesmíme také dopustit dovoz výrobků 
s cenami pod hranicí nákladů. Nepří-
pustné jsou také rozdílné marže na 
dovozové a tuzemské výrobky,“ dodal 
prezident Agrární komory. Dle jeho slov 
je též nezbytné začít podporovat výrobu, 
a to formou precizního zemědělství, 
nikoliv směřovat k dalšímu snižování 
produkce. „Každý podnik bude muset 
zvažovat investice do budoucnosti. 
A nejedná se pouze o investice do tech-
nologií, ale také do lidí. Lidé již 
dnes nejsou a nebudou a v mnohém 
si tak budeme muset pomoci sami,“ 
zmínil Vaňous.

Z bloku obou diskuzí je zřejmé, že všich-
ni představitelé i praktici mají společný 
cíl, a to vrátit zemědělství prestiž. Země-
dělství by mělo být vnímáno veřejností 
jako jeden z nejdůležitějších oborů pro 
lidstvo, protože produkuje potraviny. 
A také jako přitažlivý a perspektivní 
obor pro nové a mladé pracovníky, kteří 
budou chtít v tomto sektoru pracovat. Už 
s tím ale musíme něco dělat. Ale jak to 
udělat? Zemědělci se budou muset na-
učit táhnout za jeden provaz. Co nejdřív, 
protože budoucnost zemědělství není 
zas až tak růžová. A tak si dovolujeme 
použít již tolik známé heslo: „Kdo, když 
ne my. Kdy, když ne teď?“

Soňa Jelínková a Jana Sixtová
Zemědělský svaz ČR

Momentka z diskuze hostů k fungování nevládních organizací  v prostředí České 
republiky. Foto: archiv ZS ČR
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Na první pohled každého zaujme pře-
devším nový designový směr, se kterým 
tento traktor přichází. Dynamické křivky, 
vystouplé hrany a tovární LED osvětle-
ní společně se stylovým LED páskem 
v masce kapoty dodávají traktoru na 
popularitě. Design traktoru je v poslední 
době jednou z mála rozhodujících věcí 
při nákupu, i když každého zajímá hlavně 
to, co ukrývá traktor v kabině a pod 
kapotou. Pojďme se tedy na OPTUM CVX 
podívat po technické stránce.
OPTUM CVX se vyrábí v rakouském 
St. Valentinu ve dvou modelech s výko-
nem od 270 do 313 koní maximálního 
výkonu. Traktor pohání šestiválcový 
motor o objemu 6,7 l, úprava spalin je 
řešena pomocí technologie Hi-eSCR – 
bez použití recirkulace spalin EGR a fil-
tru pevných částic DPF. Efektivní přenos 
výkonu zajištuje plynulá převodovka CVX 
s technologií dvojité spojky a automatic-
kým řízením produktivity APM. V kabině 
najdete celou řadu oblíbených ovláda-
cích prvků typických pro značku CASE 

IH. Mezi tyto prvky se řadí například in-
tegrovaná loketní opěrka Multicontroller 
nebo dotykový monitor AFS Pro 700. 
V poslední době se zemědělci ve značné 
míře zaměřují na úsporu nákladů 
a zvýšení produktivity práce. Proto také 
OPTUM CVX může být vybaven plně 
automatickým satelitním naváděním 
AccuGuide přímo z továrny. Díky tomuto 
systému můžete pracovat s maximální 
přesností na 2 cm, provádět variabilní 
hnojení podle aplikačních map nebo 
vypínat jednotlivé pracovní sekce stroje 
v závislosti na GPS poloze.

Další přednosti traktoru OPTUM CVX:
• nejnižší měrná spotřeba paliva dle DLG 

testů ze všech testovaných konkurentů 
– pouhých 249 g/kWh

• možnost osazení traktoru nízkotlakými 
pneumatikami IF o průměru 2,15 m

• dvourychlostní přední vývodový hřídel – 
1000 a 1000E

• zadní čtyřrychlostní vývodový hřídel – 
540/540E/1000 a 1000E

• vysoký průtok hydrogenerátoru –  
223 l/min.

• maximální povolená hmotnost –  
16 000 kg

• souvraťový management HMC II  
a konektivita ISO Bus

OPTUM CVX si můžete prohlédnout na 
stánku společnosti UNIAGRA CZ A. a. s., 

stánek XY, volná plocha XY. V případě 
zájmu o předvedení nebo získání 
více informací neváhejte kontaktovat 
svého autorizovaného prodejce 
CASE IH. Seznam autorizovaných 
dealerských středisek najdete 
na webu www.agrics.cz

Ondřej Adamčík

Při nízké nebo kolísavé intenzitě růstu 
stoupají nejen náklady na odchov jalovic 
způsobené pozdním nástupem pohlavní 
dospělosti, ale zároveň se sníží i živá 
hmotnost při prvním otelení. Roste tak 
riziko obtížného telení prvotelek a nižší 
produkce mléka na první laktaci. Van 
Amburgh a kol. (2011) prokázali, že při 
zvýšení přírůstku živé hmotnosti před 

odstavem (přinejmenším ve věku 42 až 
56 dní) o každých 0,45 kg (1 lb) nadojí 
jalovice během 1. laktace přibližně 
o 425 kg mléka více. Dosažení takového 
zvýšení dojivosti vyžaduje zdvojnásobení 
porodní hmotnosti telat během prvních 
8 týdnů života. K tomu je nutné zvýšit 
příjem mléka nebo MKS během prvních 
3 až 4 týdnů oproti tradičním postupům. 

Autoři také došli k závěru, že náklady na 
kratší, ale intenzivnější odchov jalovic 
otelených ve 22,6 měsíci věku ve srovná-
ní s odchovem později otelených jalovic 
(24,5 měsíc) jsou vzhledem k vyšší ceně 
krmiv přibližně stejné s tím rozdílem, že 
u dříve otelených jalovic se zkrátí podíl 
neprodukčního období o 7,5 %. Díky 
efektu intenzivní výživy do odstavu se 
navíc sníží ztráty telat a zvýší dojivost 
jalovic po otelení. Krom toho se zmenší 
potřeba ustájovacích míst pro odchov 
jalovic o 8 %.  Celkově se tak ekonomic-
ký výsledek chovu zvýšil o 7,2 %. 

Podle Kvapilíka a Vacka (2010) se 
ekonomická ztráta z prodloužení 
odchovu jalovic nad optimální věk pro 
první otelení (obvykle 23 až 26 měsíců) 
o jeden měsíc v ČR pohybuje v rozmezí 
700 až 1800 Kč na jalovici. Kromě řízení 
odchovu z hlediska intenzity růstu hraje 
další významnou roli v ekonomické efek-
tivnosti odchovu i četnost onemocnění 
jalovic a ztráty telat. Ekonomickou ztrátu 
lze v případě mrtvě narozeného telete 
odhadnout na cca 2 500 Kč, a až na  
9 000 Kč při úhynu v 6 měsících věku 

(Kvapilík, 2010). Přitom je nutné si 
uvědomit, že v raném věku telat jsou 
z hlediska prevence onemocnění stěžejní 
4 podmínky: včasné a dostatečné 
napojení mlezivem, čerstvý vzduch 
(tj. nízký infekční tlak), suchá podestýlka 
a individuální ustájení (omezení přenosu 
nákaz). Udržení dobrého zdravotního 
stavu lze dosáhnout jen v případě splně-
ní minimálně 3 z uvedených podmínek. 
Např. při použití mléčných krmných 
automatů, kdy jsou telata ve skupinách, 
je kromě přísunu čerstvého vzduchu 
stěžejní plocha lehárny připadající na 
jedno tele, která by měla být alespoň 
2,5 m2. Jedině tak lze nepřetržitě udržet 
suchou podestýlku v kotci. Přísun 
čerstvého vzduchu v případě individu-
álních boxů nebo skupinových kotců lze 
ve většině stájí či přístřešků zajistit tzv. 
tubusovou ventilací. Jediným dodavate-
lem této technologie je v ČR společnost 
FARMTEC a.s., která získala algoritmus 
pro správnou konstrukci zařízení (nesmí 
způsobit průvan) přímo od jejího autora, 
prof. Kennetha Nordlunda z USA. 

Mojmír Vacek, FARMTEC a.s. 

NA PODZIM ROKU 2015 UVEDLA ZNAČKA CASE IH NA TRH ZCELA NOVOU KONCEPCI TRAKTORU. PRÁVĚ POŽADAVKY 
EVROPSKÝCH ZEMĚDĚLCŮ DALY MOŽNOST VZNIKU NĚČEHO TAK VÝJIMEČNÉHO, JAKO JE NOVÝ OPTUM CVX. TENTO TRAKTOR 
PŘEDSTAVUJE VE VÝROBNÍM PROGRAMU ZNAČKY ZNAČNÝ MILNÍK, PROTOŽE SE SVÝM VÝKONEM A ROZMĚRY ZAŘADIL 
MEZI STÁVAJÍCÍ MODELOVOU ŘADU TRAKTORŮ PUMA A MAGNUM. NOVÝ OPTUM CVX JE TAK UNIVERZÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO 
ZEMĚDĚLCE, KTEŘÍ POŽADUJÍ VŠESTRANNĚ VYUŽITELNÝ TRAKTOR, AŤ UŽ DO DOPRAVY, NEBO PRO TĚŽKÉ POLNÍ PRÁCE. 

SPRÁVNÝ ODCHOV JALOVIC JE PŘEDPOKLADEM ZÍSKÁNÍ ZDRAVÝCH, ODOLNÝCH A VÝKONNÝCH PLEMENIC PRO OBMĚNU STÁDA 
A PŘÍMO ČI NEPŘÍMO OVLIVŇUJE RENTABILITU CHOVU DOJNIC. 

OPTUM CVX UDÁVÁ SMĚR V MODERNÍM HOSPODAŘENÍ

ODCHOV JALOVIC JE ZÁKLADEM RENTABILNÍHO CHOVU DOJNIC
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INZERCE

Kdo nezaseje, 
nesklidí.

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

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

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

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

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

DEMONSTRAČNÍ FARMY 
OTEVŘELY SVÉ BRÁNY
DEMONSTRAČNÍ FARMY JSOU ZALOŽENY NA PRINCIPU „VIDĚT ZNAMENÁ VĚŘIT“ A DÍKY TOMU PATŘÍ MEZI VELMI ÚČINNÉ 
PORADENSKÉ NÁSTROJE. JEJICH SMYSLEM JE DEMONSTROVAT, ŽE TO JDE, ŽE NA DEMONSTRAČNÍ FARMĚ POUŽÍVANÉ 
TECHNOLOGIE A POSTUPY FUNGUJÍ A JSOU EKONOMICKY SMYSLUPLNÉ. NAVÍC DÍKY TOMU, ŽE SI ZEMĚDĚLEC MŮŽE PROMLUVIT 
S KOLEGOU ZEMĚDĚLCEM, KTERÝ MÁ POTŘEBNÉ ZKUŠENOSTI A JE OCHOTEN PORADIT, JE JEJICH VÝZNAM NENAHRADITELNÝ.

ÚVOD
Ministerstvo zemědělství se v roce 2016 
rozhodlo využít dobrých zkušeností 
ze zahraničí a projekt demonstrač-
ních farem zahájit i v podmínkách ČR. 
Vzhledem k tomu, že v ČR máme velmi 
specifické podmínky pro výskyt vodní 
eroze, byla první výzva zaměřena právě 
na zvládání tohoto degradačního faktoru. 
V ČR jsou největší půdní bloky v Evropě 
díky intenzifikaci zemědělské výroby 
v minulosti a rušení hydrografické a kra-
jinné struktury bránící zrychlené erozi 
(rozorání mezí, zatravněných údolnic, 
polních cest, likvidace rozptýlené zeleně 
apod.). Navíc potlačení trhu se zeměděl-
skou půdou po roce 1950 způsobilo, že 
většina zemědělských subjektů hospo-
daří na pronajatých pozemcích, a to dále 
snižuje zájem o investice do náročněj-
ších protierozních opatření, zejména 
technického charakteru, ale i o péči 

o půdu jako takovou. V roce 2017 je proto 
program podpory činnosti demonstrač-
ních farem zaměřen na oblast péče 
o půdu s důrazem na podporu prezenta-
ce postupů a technologií snižujících 
vodní a větrnou erozi, nadměrné utužo-
vání půdy, postupů přispívajících 
k zadržování vody v krajině nebo prezen-
tujících mitigační a adaptační opatření 
ve vztahu ke změně klimatu. 

Kritéria výběru 
Při výběru subjektů byl kladen velký 
důraz na to, aby farmy hospodařily 
podle standardů dobrého zemědělské-
ho a environmentálního stavu, byly ve 
svém oboru nositeli nových poznatků, 
měly inovativní a účinná řešení snižující 
degradaci půdy, zejména vodní a větrnou 
erozi, nadměrné utužování půdy nebo 
úbytek organické hmoty v půdě.
Uchazeči o statut „Demonstrační farmy“ 

si volili jeden ze tří záměrů, na který 
zpracovali v rámci podávaného projektu 
plán činnosti.

Pro rok 2017 MZe vyhlásilo tato 
záměry:
• prezentace ucelených systémů  

hospodaření s důrazem na ochranu 
půdy,

• technologie pěstování erozně nebez-
pečných plodin v souladu s DZES,

• organická hmota v půdě a její vliv na 
erozi, hospodaření s vodou a její zadr-
žování v krajině.

Statut „Demonstrační farma“ získalo 
celkem sedm zemědělských subjek-
tů, jež splnily základní požadavky na 
udělení statutu pro letošní rok a zároveň 
splňovaly požadavky na inovativnost, 
zkušenost s protierozní ochranou a vyvá-
ženost osevních postupů. 

Vybrané farmy jsou:
• POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo,
• Družstvo Vysočina,
• Statek Bureš, s.r.o., 
• Školní zemědělský spolek Žabčice – 

Mendelova univerzita v Brně,
• Vesa Česká Bělá, a.s., 
• Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.,
• ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Každá demonstrační farma mohla po-
žádat o podporu na svoji činnost do výše 
1 mil. Kč z národních dotací, programu 
9.F.m. V průběhu roku prezentovaly a 
jednotlivé demofarmy budou ještě pre-
zentovat svoji zemědělskou činnost for-
mou dnů otevřených dveří, skupinových 
a individuálních demonstračních akcí. 

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
Družstvo hospodaří v oblasti mírně teplé 
o průměrné nadmořské výšce 340 m na 
výměře 1 717 ha půdy, z toho je 1 560 ha  
orná půda. Podnik pěstuje kukuřici, 
pšenici, řepku olejnou, vojtěšku, ječmen, 
žito a trávy, chová 370 dojnic holštýnské-
ho plemene s uzavřeným obratem stáda. 
Družstvo provozuje bioplynovou stanici 
v režimu AF1 o výkonu 1 189 kW. Již dva 
roky je v provozu kompostárna o kapacitě 
2 000 tun. Jako demonstrační farma se 
družstvo přihlásilo do záměru „Technolo-
gie pěstování erozně nebezpečných plodin 
v souladu s DZES“, kde prezentuje speci-
fické půdoochranné technologie pro mírně 
erozně ohrožené (MEO) půdy, z nichž např. 
přerušovací pásy aplikuje již řadu let, dále 
pak setí po vrstevnici a pěstování kukuřice 
se šířkou řádku do 45 cm či dělení půd-
ních bloků na menší díly půdních bloků 
jako jedné z možností maximálního využití 
ploch pro pěstování erozně nebezpečných 
plodin. Dny otevřených dveří probíhají 
formou prezentace z převážné části na 
poli, kdy je návštěvníkům vysvětlen sro-
zumitelnou formou postup při pěstování 
erozně nebezpečných plodin. Podmítka 
a následné jarní páskové zpracování 
půdy (strip-till) má své limity. Družstvo si 
například ověřilo, že na některých velmi 
svažitých částech pozemků došlo po příva-
lovém dešti k projevům rýžkové eroze. Do 
budoucna by řešením mohl být strip-till 
do vymrzající meziplodiny.

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. prezentuje zkušenosti s redukovaným zpracováním půd a efektivní využití funkčních směsí meziplodin ve 
společnosti Statek Bureš, s.r.o. Foto: archiv autorů
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Družstvo Vysočina
Zemědělský podnik hospodaří konvenč-
ním způsobem na 2 227 ha zemědělské 
půdy, z toho 483 ha TTP. Celá výměra 
podniku spadá do zranitelných oblastí, 
34 ha se nachází v ochranných pásmech 
vodních zdrojů. Družstvo se přihlásilo 
do záměru c: „Organická hmota v půdě 
a její vliv na erozi, hospodaření s vodou 
a její zadržování v krajině“. Pro zájemce 
připravilo demonstrační plochy o výměře 
3 ha, na kterých jsou demonstrová-
ny varianty agrotechnických postupů 
vedoucích ke zvýšení množství organické 
hmoty v půdě, zlepšení absorpční schop-
nosti půdy a snížení povrchového odtoku. 
Na dnu otevřených dveří 6. června 2017 
byly například prezentovány výsledky 
setí obilovin do mělké podmítky, kterou 
byl zapraven hnůj, setí kukuřice do pod-
mítky, kterou byl na jaře zapraven hnůj 
nebo sázení brambor do odkameněné 
půdy, kde byl v předchozím roce hloub-
kovým kypřičem zapraven hnůj 
a vyseta meziplodina.

Statek Bureš, s.r.o. 
Společnost hospodaří v řepařské výrobní 
oblasti na 80 ha zemědělské půdy, z toho 
70 ha je půda orná. Podnik hospo-
daří bez živočišné výroby.  V osevním 
postupu jsou pěstovány plodiny: ozimá 
pšenice – cukrová řepa – jarní ječmen 

– ozimá řepka – kukuřice zrnová – sója 
– mák – česnek. Vzhledem k výraznému 
zastoupení erozně nebezpečných plodin, 
jako je kukuřice, mák a cukrovka, se 
podnik věnuje výběru vhodných způsobů 
zpracování půdy a zavádění nových 
technologií, jako je páskové zpracování 
půdy při setí kukuřice a cukrové řepy do 
vymrzlé meziplodiny. Strip-till je 
v místních podmínkách vhodnější pro 
lepší zasakování srážkové vody v kombi-
naci s řízením pojezdů po poli (CTF) 
pro omezení utužení půd. Naprosto 
zásadní vliv nejen na erozi, ale i na 
bilanci organické hmoty má využívání 
komplexních osevních postupů. 
K posouzení protierozního účinku osev-
ních postupů a agrotechniky používaných 
v podniku byla prezentována Protierozní 
kalkulačka (http://kalkulacka.vumop.
cz), kterou vyvinul a provozuje VÚMOP, 
v.v.i. za podpory MZe.

Školní zemědělský podnik Žabčice 
Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská výroba školního zeměděl-
ského podniku je tvořena třemi hlavními 
oblastmi, živočišnou výrobou, polní výro-
bou a trvalými kulturami (vinice a sady). 
Živočišná výroba je zaměřena na chov 
mléčného skotu, rostlinná výroba musí 
v prvé řadě zajistit dostatečnou produkci 
krmiv pro živočišnou výrobu prostřednic-

tvím pěstování obilnin, kukuřice, čiroku, 
vojtěšky a travních porostů. Určitý podíl 
však tvoří také tržní plodiny, především 
slunečnice, mák a cukrovka. V současné 
době podnik obhospodařuje 2 535 ha ze-
mědělské půdy, z toho 1 987 ha je půda 
orná. Vzhledem k rozsahu a významu 
živočišné výroby se zemědělský podnik 
přihlásil do záměru c: „Organická hmota 
v půdě a její vliv na erozi, hospodaření 
s vodou a její zadržování v krajině“. Na 
polní pokusné stanici v Žabčicích jsou 
připraveny pro prezentaci modelové 
osevní postupy s různou strukturou 
plodin, kde jsou prezentovány systémy 
hospodaření se zaměřením na živočiš-
nou výrobu (produkce krmných plodin, 
použití hnoje), ale i bez ní (osevní postu-
py s vysokým podílem obilnin). Nechybí 
Norfolkský osevní postup ani dlouho-
dobé monokultury obilnin. Nejstarším 
pokusem tohoto typu je monokultura 
jarního ječmene, který se nepřetržitě 
pěstuje na jednom honu od roku 1970. 
Výše uvedené modely slouží k prezentaci 
vlivu různých systémů hospodaření na 
bilanci organické hmoty v půdě.
Při dnu otevřených dveří jsou zájem-
cům prezentovány například inovativní 
technologie pěstování čiroku spočívající 
v zařazení této plodiny jako druhé do 
osevního sledu v témže roce. Kombina-
ce ozimé obilniny (žita nebo ječmene), 

která dobře zužitkuje zimní vláhu, 
s teplomilným čirokem umožňuje plně 
využít produkční potenciál půdy pro 
výrobu potřebného množství objemných 
krmiv. Vzhledem k červnovému termínu 
setí čiroku je možné flexibilně optima-
lizovat velikost oseté plochy s ohledem 
na stav porostů kukuřice, a tak částečně 
kompenzovat nedostatečnou produkci 
kukuřičné siláže v daném období. 
Z ekologického hlediska je přínosný také 
téměř celoroční pokryv půdy vegetací, 
což přispívá ke snížení rizika vodní 
a větrné eroze, zlepšuje strukturu půdy 
a snižuje ztráty vody výparem. 

Vesa Česká Bělá, a.s. 
Společnost Hospodaří celkem na 1 142 ha  
zemědělské půdy, z čehož je téměř  
1 000 ha půdy orné. Specializuje 
se na pěstování brambor včetně udržo-
vacího šlechtění (Keřkovské rohlíčky). 
Brambory jsou pěstovány na ploše 
65–85 ha, z toho je kolem 30 ha 
sadbových. Z dalších plodin se firma 
zaměřuje především na obilí, řepku 
a kukuřici. Významnou roli hraje rovněž 
živočišná výroba, společnost provozuje 
nový velkokapacitní kravín pro 320 kusů 
dojnic a je též významným producentem 
hovězího masa. Díky silné živočišné 
výrobě jsou na demonstrační farmě pre-
zentovány ucelené systémy hospodaření 

Účinné propojení přerušovacího pásu a zatravnění dráhy soustředěného odtoku, která vodu z přívalových dešťů bezpečně svede z půdního bloku. Foto: archiv autorů
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s důrazem na ochranu půdy.  
Polní den, který proběhl 25. červen-
ce 2017, byl věnován nejen pěstování 
brambor s důrazem na ochranu půdy, 
ale účastníci se seznámili s technologií 
pěstování erozně nebezpečných plodin 
v podniku v souladu s DZES 5. Byla 
diskutována rovněž problematika vazby 
organického hnojení statkovými hnojivy 
včetně zastoupení luskoobilních smě-
sek, jetelovin a zeleného hnojení 
v osevních postupech.
 
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.
Zemědělská společnost hospodaří 
v obilnářské oblasti v členitém terénu na 
1 063 ha. V užívání má 117 dílů půdních 
bloků, ze kterých je dle standardů DZES 
24 % orné půdy erozně ohroženo. Země-
dělská společnost musela proto hledat 
způsob, jak zajistit dostatečnou krmivo-
vou základnu pro živočišnou výrobu (300 
VDJ) a účelně využít obhospodařovaných 
ploch pro zajištění stabilního příjmu. 
Mimo to provozuje bioplynovou stanici 
o výkonu 888 kW, a proto je vedle tržních 
plodin pěstována rovněž kukuřice  
k energetickým účelům. Více než 50 % 
ploch kukuřice je pěstováno s meziplo-
dinou svazenky. I když vysoké procento 
erozně ohrožených ploch nekorespon-
duje s 380 ha ploch osetých kukuřicí, 
podařilo se díky změně používaných 
technologií a zavedením vhodných 
agrotechnických opatření sladit osevní 
postupy s požadavky protierozní ochra-
ny. Proto si společnost zvolila v rámci 
činnosti demonstrační farmy záměr: 
„Technologie pěstování erozně nebez-
pečných plodin v souladu s DZES“.

První den otevřených dveří proběhl 
28. června 2017 a byl zaměřen na celý 
proces od přípravy půdy, zakládání 
porostů meziplodin až po předseťovou 
přípravu a setí nejen erozně nebezpeč-
ných plodin s cílem zlepšení stability 
výnosů a lepšího zadržení vody v půdě. 
Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i prezentovali 
možnosti využití Protierozní kalkulačky 
pro hodnocení kvality osevních postupů 
z pohledu protierozní ochrany. Půdní 
bloky, kde docházelo v minulosti 
k projevům eroze, byly rozděleny 
a kukuřice je pěstována vždy pouze na 
jedné jejich části. Nejohroženější části 
půdních bloků byly zatravněny a zároveň 
byly vytvořeny zasakovací pásy kopírující 
dráhy soustředěného odtoku tak, aby 

bezpečně odvedly přívalovou srážku 
z pozemku.

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Podnik ZD Krásná hora nad Vltavou a.s. 
hospodaří ve středočeské v bramborář-
sko-ovesné výrobní oblasti s velmi 
členitým terénem a průměrnou 
nadmořskou výškou cca 450 m n. m.   
Společnost hospodaří na 5 300 ha. Orná 
půda zaujímá cca 3 600 ha a louky a 
pastviny 1700 ha. Podnik se zaměřuje 
na pěstování plodin, kterými pokryje 
vlastní potřebu krmení. Kukuřice slouží 
jako významná složka krmné základny 
pro dojnice a další kategorie chovaného 
skotu. Družstvo dodává denně 40 tisíc 
litrů mléka ze tří farem. Dále pěstované 
plodiny, jako pšenice ozimá, ječmen 

ozimý, hrách setý, žito seté, čirok, slouží 
také ke krmným účelům. V rostlinné vý-
robě se pěstují ale i tržní plodiny, jako je 
řepka ozimá, pšenice ozimá (potravinář-
ská kvalita), ječmen jarní (sladovnický), 
oves nahý. Na farmách je díky rozsahu 
živočišné výroby dostatečná produkce 
organických hnojiv. Erozně ohrožené 
plochy zaujímají v podniku 31 % orné 
půdy, proto jsou využívány půdoochranné 
technologie, a to především páskové 
zpracování půdy (redukované zpracování 
půdy) technologie strip-till. Problema-
tické pozemky s ohledem na erozi půdy 
jsou zařazovány do osevních postupů 
s víceletou pícninou na orné půdě. 
Podnik ZD Krásná hora nad Vltavou a.s. 
jako demonstrační farma v roce 2017 
prezentuje ucelené systémy hospodaření 
s důrazem na ochranu půdy. Vedle sku-
pinových konzultací, které demonstrační 
farma po domluvě nabízí v průběhu 
celého roku, jsou hlavní akcí dny otevře-
ných dveří. První den proběhl 22. června 
2017 a byl zaměřen na zakládání porostů 
meziplodin a následné setí kukuřice. 
S touto technologií má podnik již pětileté 
zkušenosti a využívá ji pro setí kukuřice 
na 250–300 ha. 

Plán aktivit demonstračních farem 
v druhém pololetí
Činnost demonstračních farem bude po-
kračovat i v druhém pololetí roku 2017. 
Témata dnů otevřených dveří a skupino-
vých konzultací budou například:
• ekonomická efektivnost hospodaření  

a náklady na dodatečná opatření 
péče o půdu spojená se zavedením 
Redesignu, 

• posouzení množství a kvality rostlin-
ných zbytků u různých plodin  
a meziplodin,

• ukázka podsevových směsí v kukuřici  
a řepce, meziplodinových směsí nebo

• využití čiroku jako alternativní plodiny 
v suchých podmínkách.

Aktuální termíny a zaměření demon-
stračních akcí je možné zjistit na 
stránkách MZe v záložce Půda www.
eagri.cz/public/web/mze/puda/demon-
stracni-farmy/.

Demonstrační farmy v roce 2018
MZe na podzim letošního roku plánu-
je vyhlásit novou výzvu na podávání 
projektů Demonstračních farem pro roky 
2018 až 2019. Demonstrační farmy, které 
získaly osvědčení v letošním roce, budou 
moci působit i v roce 2018 a 2019.  
V současné době jsou diskutována téma-
ta, která by měla rozšířit oblast péče  
o půdu o ekologické zemědělství, inte-
grovanou ochranu rostlin či způsoby hos-
podaření reagující na klimatické změny. 
Na letošní rok bylo na program vyčleněno 
5 mil. Kč, v příštím roce by měla částka 
vzrůst na dvojnásobek, v roce 2019 pak 
na 15 mil. Kč. 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. (VÚMOP v.v.i.)
Ing. Václav Kadlec, Ph.D. (MZe)

Agronomka Ing. Lucie Smutná prezentuje zkušenosti se setím kukuřice do vymrzající meziplodiny na erozně ohrožených částech 
půdních bloků. Foto: archiv autorů

Ing. Martin Mistr, Ph.D. hodnotil pomocí Protierozní kalkulačky vhodnost osevních 
postupů na půdních blocích farmy. V rámci diskuse si mohli účastníci nechat 
posoudit své osevní postupy a agrotechniku přímo na jimi obhospodařovaných 
půdních blocích. Foto: archiv autorů
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TRH S CUKREM MOHOU 
ČEKAT VELKÉ OTŘESY
UŽ ZA NĚKOLIK TÝDNŮ SKONČÍ V EVROPSKÉ UNII (EU) POSLEDNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM ZAMĚŘENÝ NA KONKRÉTNÍ KOMODITU 
– TEDY TAKZVANÉ CUKERNÉ KVÓTY. VŠE PŘITOM NASVĚDČUJE TOMU, ŽE KONEC KVÓT BUDE DOPROVÁZEN PODOBNÝMI 
PROCESY, JAKO BYLO UKONČENÍ MLÉČNÝCH KVÓT, TEDY PŘEDEVŠÍM POKLESEM CEN CUKRU I CUKROVKY SAMOTNÉ.

Na rozdíl od mléka se ukončení cuker-
ných kvót potkává s dalšími aktuálními 
trendy, které již působí nebo budou 
působit na pokles poptávky po cukru. 
Prvním z nich je postupný politický 
i faktický útlum využívání biopaliv, pro 
které je také cukrovka vstupní surovinou. 
Druhým pak rostoucí aktivita spasitelů 
a spasitelek lidstva vyvíjející, bohužel 

úspěšně, tlak na spotřebitele i výrobce 
potravin, aby v potravinách snížili obsah 
cukru. K tomu již někteří výrobci při-
stoupili a zavázali se snížit obsah cukru 
ve svých produktech již do roku 2020.
V kontrastu s tím zvýšila drtivá většina 
členských zemí EU, včetně ČR, osevní 
plochy cukrovky. Za celou EU to je u více 
než 16 %, což je více než sedmina 

dosavadní produkce. To musí nutně 
vytvořit přebytek suroviny na trhu 
a logickým důsledkem tak může být, 
a zřejmě bude, pokles jejích cen. Letošní 
nepřízeň počasí v EU sice může pokles 
cen komodity v Evropě brzdit, takže 
účet bude třeba udělat až s hostinským, 
tedy po sklizni. I tak se ale odhaduje 
přebytek cukrovky jen v EU ve výši kolem 

4 milionů tun. Tomu napovídá i prognó-
za Evropské komise týkající se světové 
produkce cukru. Komise podle svého 
oficiálního vyjádření počítá s posílením 
světové produkce cukru ze 165 milionů 
tun v roce 2016/2017 na 179 milionů 
tun a zároveň očekává nárůst světové 
konzumace cukru ze 172 milionů tun na 
175 milionů tun. V hospodářském roce 
2017/2018 by tedy světová produkce 
cukru mohla být v plusu o 3 miliony tun, 
zatímco v roce 2016/2017 byl deficit – 6,5 
milionů tun.  Ostatně i CIBE – Interna-
tional Confederation of European Beet 
Growers publikovala dne 18. května 2017 
tiskovou zprávu, ve které uvádí, že pěsti-
telé cukrové řepy v EU čelí narůstajícím 
výzvám spojeným s ukončením režimu 
cukerných kvót s tím, že hrozí nárůst 
konkurence na trhu, pokles cen 
i tržní nestabilita.

Významné signály již také vyslali klíčoví 
producenti cukru. Jak vyplývá ze zdrojů 
z EU, největší světový producent cukru, 
německá společnost Suedzucker, po-
tvrdil, že po ukončení režimu cukerných 
kvót očekává nárůst produkce cukru. 
Podle ředitele společnosti Wolfganga 
Heera je ročně exportováno pouze  
235 000 tun (5 %) z celkové roční 
produkce cukru (4,7 milionu tun), a proto 
by podle něj mělo po ukončení cuker-
ných kvót dojít k výraznému posílení 
exportu na 800 000 tun. Obdobně to vidí 
i vedení druhého největšího cukrovaru 
v EU Nordzucker. To oznámilo 24. května 
2017 záměr expandovat na trhy v Evropě, 
Jižní Americe a Asii po ukončení režimu 
cukerných kvót v EU a kromě toho zva-
žuje převzetí akciových společností 

Foto: cz.123rf.com
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či společných podniků v rámci liberaliza-
ce trhu s cukrem v EU. Export je skuteč-
ně zřejmě jediným systémovým řešením, 
které by mohlo z evropského trhu cukr 
odčerpat a zachránit tak pěstitele i výrob-
ce od možného propadu cen. Problém ale 
je, že obchod s cukrem je na celém světě 
omezován celou škálou dovozních cel, což 
je stále ještě pozůstatek strategické role 
cukru ve výživě armády a obyvatel ze dvou 
světových válek. To ale v praxi znamená, 
že export cukru z EU do třetích zemí 
nebude jednoduchý, navíc pro cukrovou 
řepu nejkonkurenčnější komodita – cukr 
třtinový, je méně náročný na pěstování  
i sklizeň a je tak také levnější.

Cesty k odbytu cukru mimo EU je ale 
třeba hledat, protože, jak již bylo řečeno, 
spotřeba cukru v EU bude velmi prav-
děpodobně postupně, ale dlouhodobě 
klesat. Známe to i z naší země, díky 
takzvané pamlskové vyhlášce se výrazně 
omezí spektrum potravin dodávaných 
do škol, neboť jejich složení neodpovídá 
požadavkům vyhlášky na obsah cukru. 
Samozřejmě, že odbyt příslušných 
výrobků ve školách není rozhodující, 
lze ale předpokládat, že odbyt „příliš“ 
sladkých výrobků bude klesat u celé 
populace. Celá řada zemí v EU již také 
zavedla, nebo se zavést chystá, vyšší 
daně na slazené nápoje. Podle zdrojů 
z EU již k takovému kroku přikročila 
Francie, Belgie, Portugalsko a Maďar-

sko, od roku 2018 by měla být vyšší 
daň zavedena ve Velké Británii nebo 
Irsku. Jak již bylo řečeno, redukci cukru 
podporují i producenti potravin a nápojů, 
například Nestlé (dobrovolný závazek 
snížit obsah cukru v produktech o 18 000 
tun) nebo Coca-Cola a Pepsi (dobrovolný 
závazek snížit objem cukru v produktech 
o 10 % do roku 2020). To vše jsou velmi 
významní hráči na trhu, z nichž každý 
jednotlivě by možná neměl zas tak zá-
sadní vliv, ale všichni společně zásadní 
vliv mít budou.

Několik aktuálních informací ohledně 
cukru (zpravodajství EU, červenec 
2017)
- světové ceny bílého cukru podle 

posledních údajů klesají, k 30. červnu 
2017 dosahovaly 387 $/tunu (Londýn), 
od 31. května klesly ze 438,5 $/tunu 
(Londýn), tedy o 11,8 %.

- FAO Index cen cukru v květnu 2017 kle-
sl o 2,3 % ve srovnání s dubnem 2017, 
a to z 233,3 na 227,9 bodu. Pokles byl 
zaznamenán i v červnu,  
a to o téměř 31 bodů na 197,3 body  
(13,4 %). Index je nejnižší za posled-
ních 16 měsíců. Jedním z faktorů 
poklesu cen je nadprodukce cukru  
v Brazílii a pokles brazilského Realu. 

- USA a Mexiko dosáhly 6. června před-
běžné politické dohody, která by měla 
ukončit tři roky trvající spor o obchodu 
s cukrem. Mexiko přijalo většinu 

požadavků USA, mj. i to, že by zásilky 
rafinovaného cukru neměly přesáh-
nout 53 % celkového exportu a zásilky 
surového cukru by neměly přesáhnout 
47 % celkového exportu. Minimální 
cena, za kterou by měl být mexický 
cukr prodáván v USA, byla stanovena 
na 22,5 c/$ za libru surového, a 26 c/$ 
libru za rafinovaného cukru.

-  vláda Srí Lanky zvedla clo na dovoz 
cukru z 8 c/$ na 15 c/$ za kilo, tedy na 
150 $ za tunu. Clo vstoupilo v platnost 
6. června 2017. Cílem je ochrana lokál-
ních producentů.

- produkce cukrové třtiny v Pákistánu 
posílila na 73,6 milionu tun ročně, 
jedná se o nárůst o 12,4 % oproti roku 
2016. Posílení produkce je způsobeno 
zejména nárůstem osevní plochy,  
která vzrostla o 7,6 % z 113 100 ha  
na 121 700 ha.

Obdobných informací je celá řada, ale 
i jen z tohoto výčtu je patrných něko-
lik závěrů. Totiž že cena cukru klesá, 
mimoevropské země se opevňují proti 
možnému dovozu cukru z EU cly nebo 
obchodními dohodami a někteří význam-
ní producenti cukru mimo EU stejně jako 
země EU zvyšují produkci. Osobně bych 
moc velkým optimismem ohledně trhů 
a cen cukru poté, co padnou cukerné 
kvóty, neoplýval…

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Nárůst osevních ploch 
cukrovky v roce 2017

Země
zvýšení ploch 

osetých 
cukrovkou (%)

Francie 20,2

Belgie 14,5

Německo 20,7

Řecko 19,7

Itálie 14,3

Litva 10,8

Rumunsko 15,9

Velká Británie 28,9

Nizozemí 27,3

Portugalsko 13,2

Maďarsko 12,4

Polsko 14,3

Česká republika 11,4

Slovensko 4,4

EU-28 16,2

Pozn: V osevních plochách cukrovky 
v severských státech nejsou 
významnější rozdíly 
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NÁHRAŽKY CUKRU 
MAJÍ TAKÉ SVÁ RIZIKA
PŘI ČETBĚ CELÉ ŘADY „OSVĚTOVÝCH“ ČLÁNKŮ DOPORUČUJÍCÍCH SPOTŘEBITELŮM, JAK SE MAJÍ SPRÁVNĚ STRAVOVAT A ČEHO 
SE MAJÍ VYVAROVAT, MUSÍ MÍT NAŠINEC POCIT, ŽE NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM CELÉHO LIDSTVA JE CUKR. A TO PŘEDEVŠÍM CUKR 
ŘEPNÝ, TEDY SACHARÓZA, KTERÁ NA POMYSLNÉ PRVNÍ PŘÍČCE NESPRÁVNÉHO STRAVOVÁNÍ NAHRADILA DOKONCE I TUKY.

Lidstvo proto horečně hledá k řepnému 
cukru alternativy, přičemž hlavním argu-
mentem pro tyto alternativy jsou teze 
o tom, že jde o „přírodní produkty“. 
Jakoby cukrovka rostla někde na jiné 
planetě a přírodním produktem nebyla. 
Co je ale s postupujícím poznáním 
alternativ klasického cukru rozhodující, 
je skutečnost, že žádná ze spásonosných 
alternativ není bez rizika. A dokonce že 
jsou mnohé pro člověka ještě rizikovější 
než řepný cukr.

Platí to především pro umělá sladidla 
všeho druhu, což zkoumala celá řada 
vědců, například tým imunologa Erana 
Elinav z Weizmannova výzkumného 
ústavu v Izraeli. Ten na příkladu labo-
ratorních myší prokázal, že konzumace 
syntetických sladidel vede ke skrytým 
zánětlivým procesům a k intoleranci na 
glukózu. Porušená glukózová tolerance 
je přitom stav, při němž již organismus 
nedokáže dokonale kontrolovat koncen-
traci cukru v krvi, avšak ještě nedojde 
k rozvoji cukrovky. Na to, abychom 
cukrovkou zanedlouho onemocněli, si 
ale připravujeme konzumací umělých 
sladidel dobou živnou půdu. Což v praxi 
znamená skutečně pravdivé doporuče-
ní: Kdo není diabetik, neměl by umělá 
sladidla používat.

Často doporučovaným zdrojem cukrů 
pro člověka je zelenina a zejména ovoce, 
které je zdrojem jiného hojně se vysky-
tujícího cukru – fruktózy. Jenže fruktóza 
přispívá k nadváze lidí více než řepný 
cukr, přičemž právě riziko obezity bylo 
a je hlavním argumentem proti konzu-
maci řepného cukru. S trochou nadsázky 
(ale ne zas tak velkou) lze tedy říci, že 
nejhorším způsobem příjmu cukrů je 
sladit si nápoje umělými sladidly 
a konzumovat sladké ovoce. Což je ale 
přesně to, k čemu takzvaní odborníci na 
stravování spotřebitele nabádají, čímž 
jim prokazují poněkud medvědí službu. 
Mimochodem – hodně fruktózy je také 
v symbolu zdravých sladidel – tedy 
v medu. 

Ne že by lidé neměli ovoce jíst – ale 
i v tomto případě platí, že všeho moc 
škodí. Ovoce ke snídani, obědu, svačině 

i večeři zároveň tedy není zrovna tím 
nejlepším, co lze pro své zdraví udělat. 
Fruktóza obsažená v ovoci se totiž pře-
měňuje v lidském těle na tukové zásoby, 
což je dáno tím, že se tento typ cukru 
přeměňuje pouze v játrech a následně 
se ukládá mezi tělní orgány, což je horší 
alternativa než tvorba podkožního tuku. 
Cukry přitom v zásadě nelze ze stravy 
vynechat – podílejí se totiž ze zhruba 
60 % na příjmu energie z potravin. 
Problém tak spočívá především 
v nadměrném příjmu sacharidů (cukrů), 
ale za to žádný druh cukru nemůže. Není 
přitom mimo jiné pravda, že „zdravější“ 
cukr je ten hnědý. Podle legislativy musí 
totiž hnědý cukr obsahovat nejméně 

97,5 % sacharózy, takže je to v podstatě 
to samé. A nakonec ještě něco 
o „nejmodernějším“ sladidlu – tedy 
stévii. To je produkt hvězdnicovité 
rostliny Stevia rebaudiana, zvaný také 
sladká tráva. Vzhledem k tomu, že se 
k průmyslovému slazení nepoužívá zas 
tak dlouho, nejsou zas tak moc prozkou-
mány účinky tohoto sladidla na lidský 
organismus. Z toho však, co už známo 
je, vyplývá, že steviosidy mohou mít ne-
gativní hormonální účinky a působit jako 
antikoncepce. I když to alespoň 
v současné době ještě asi žádný vědec 
veřejně nepotvrdí, lze s ne tak zas malou 
mírou pravděpodobnosti předpokládat, 
že ženy, pravidelně a ve velkém množství 

konzumující nápoje slazené občas téměř 
zbožňovanou stévií, mohou mít problémy 
s otěhotněním. 

Většina výše napsaných údajů ale bohu-
žel není veřejnosti příliš známa, protože 
mediálně aktivní jsou zejména kritici 
klasického řepného cukru. Začasto ale 
proto, aby vytvořili prostor pro uplatnění 
jiných druhů cukrů, takže cílem dis-
kreditace řepného cukru není ochrana 
zdraví lidí, ale prostý byznys. Soudím, že 
je na čase, aby se za „svůj“ byznys začali 
také více prát producenti cukrové řepy 
a potravin z ní vyrobených.

Petr Havel

Foto: cz.123rf.com
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ZNAČKY KVALITY 
NA ZEMI ŽIVITELCE
JAK TOMU JIŽ BÝVÁ ZVYKEM, TAKÉ LETOS SE BUDE STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND (SZIF) PREZENTOVAT NA 
CELOSTÁTNĚ UZNÁVANÉ VÝSTAVĚ „ZEMĚ ŽIVITELKA“ V TERMÍNU 24.–29. 8. 2017, KTERÁ SE KONÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
TENTO AGROSALÓN PROBĚHNE LETOS JIŽ PO 44. SVOU EXPOZICI ZDE PŘEDVEDE ODBOR ADMINISTRACE KVALITNÍCH 
POTRAVIN V CELA NOVÉM, MODERNÍM DESIGNU.

Prezentovat se zde bude zejména 
značka Klasa a Regionální potravina. 
Slavnostně zde také budou vyhlášeni 
nově certifikovaní výrobci, kteří získají 
ocenění Klasa z rukou ministra země-
dělství Mariana Jurečky. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku 
KLASA na obalech celkem 993 produktů 
od 217 českých a moravských výrobců. 
Další informace a kompletní seznam 
všech oceněných produktů jsou 
dostupné na stránkách www.eklasa.cz. 
SZIF se agrosalonu Země živitelka 
účastní pravidelně. Jako jediná 
platební agentura v ČR, jejímž posláním 
je pomoc českému zemědělství, 
na výstavě nemůže chybět. SZIF 
se bude prezentovat v rámci společné 
expozice výrobců oceněných značkou 
kvality KLASA a Regionální potravina
 v pavilonu výstaviště T1. Rozlohou
408 m2 se bude opět jednat o největší 
expozici, a to dokonce ještě větší než 
v předchozím roce. Expozice se zároveň 
představí v novém, moderním pojetí. 
Velikostí stánku už Fond asi nepřekvapí, 
zato bude překvapením maskot 
Klasáček. Postavička Klasáčka je 
tematicky spojena s edukativní kampaní 
AKADEMIE KVALITY na podporu 
kvalitních potravin, kterou loni v červenci 
SZIF odstartoval.

Kvalitní potraviny oceněné značkami 
Klasa a Regionální potravina bude ve 
společné expozici reprezentovat mnoho 
výrobců. Návštěvníci výstavy tak budou 
mít jedinečnou možnost ochutnat 
a nakoupit to nejlepší z českých 
a moravských regionů. Těšit se mohou 
na oceněné džemy, sýry, mošty, čaje, 
masné výrobky, šťávy, čokolády, pekař-
ské výrobky a mnohé další. Kdo neodolá, 
může si domů odnést speciality za 
výhodné ceny. U informačního pultu
 SZIF se mohou zájemci z řad odborné 
i laické veřejnosti dovědět informace 
o činnosti Fondu a především o aktua-
litách v dotačních titulech. K dispozici 
budou informační materiály a přehledy. Expozice Regionální potravina. Foto: Odbor administrace značek kvality
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Novinkou v letošním roce bude také 
poskytování informací pro zájemce,
kteří by chtěli rozšířit řady zaměstnanců 
Fondu. Cílem je představit SZIF 
nejenom jako platební agenturu, 
ale i jako moderní společnost se 
širokým spektrem pracovních 
možností. 

Stejně jako v předchozích letech proběh-
ne v den zahájení výstavy 24. srpna 
v Pivovarské zahradě slavnostní předá-
vání certifikátů KLASA. Z rukou ministra 
zemědělství Mariana Jurečky a ředitele 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu Martina Šebestyána.

V blízkosti centrálního stánku společné-
ho pro Klasu, Regionální potravinu 
a SZIF se bude nacházet ostrovní ex-
pozice – samostatný stánek Regionální 
potraviny. Zde bude pro návštěvníky 
připraven bohatý doprovodný program. 
Přichystány jsou soutěže s Regionální 
potravinou o balíček oceněných potravin, 
soutěž v pití mléka, o nejlepší bram-
borový salát, v pojídání párků, česání 
chmele a kolo štěstí. Se soutěžemi jsou 
pochopitelně spojeny také atraktivní 

ceny. Chybět nebude ani kuchařská 
show, hudební a kulturní vystoupení, 
prezentace krajů i samotných oceně-
ných výrobců. Věříme, že expozice SZIF 
společně s kvalitními potravinami bude 
jednou z nejnavštěvovanějších a přinese 
návštěvníkům vedle zajímavých informa-
cí i notnou dávku zábavy. 

Státní zemědělský intervenční fond je 
akreditovanou platební agenturou pro 
provádění opatření Společné zeměděl-
ské politiky financovaných z Evropské-
ho zemědělského záručního fondu, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu. Je zprostředkovate-
lem finanční podpory z Evropské unie 
a národních zdrojů. V současné době 
SZIF administruje režimy podpor 
1. a 2. pilíře Společné zemědělské poli-
tiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, 
tržní opatření a Program rozvoje ven-
kova. SZIF rovněž administruje národní 
značky kvalitních potravin KLASA 
a Regionální potravina.

Odbor administrace značek kvality

Expozice SZIF na Zemi živitelce. Foto: Odbor administrace značek kvality

Marian Jurečka, Ministr zemědělství. Foto: Odbor administrace značek kvality
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KDYŽ JE NA TALÍŘI KONINA
V PAMĚTNICKÉM OHLÉDNUTÍ ZA POTRAVINAMI V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU SE TENTOKRÁT VRÁTÍME DO POLOVINY 
MINULÉHO STOLETÍ, KDY BYLA SPOTŘEBA MASA NA OBYVATELE POLOVIČNÍ VE SROVNÁNÍ SE SOUČASNOSTÍ. LIDÉ SI TEHDY 
NEMOHLI PŘÍLIŠ VYBÍRAT, A TAK BRALI ZAVDĚK I PODŘADNĚJŠÍMI DRUHY MASA. VĚŘTE NEVĚŘTE, PRODÁVALO SE A JEDLO 
DOKONCE I KOŇSKÉ.

Má milá má ráda koninu a já jí to 
přece prominu, zpívalo se v jedné 
staročeské písničce, kterou v pořadu 
pro pamětníky svého času vysílala 
i Československá televize. Píseň 
dokládá, že na koninu neboli koňské 
maso se v bývalém Československu
 pohlíželo vždy s určitým despektem. 
Jenže v dobách nevalného zásobování 
trhu a hubených peněženek museli 
i labužníci ledacos překousnout. Nejinak 
tomu bylo například v roce 1956. Písem-
né svědectví o tom podává zbožízna-
lecká příručka Maso a masné výrobky 
(Nakladatelský a zásobovací podnik 
státního obchodu, 1956), kde doslova 
stojí: „Koňské maso je v poslední době 
dosti oblíbené“.

Průměrná živá hmotnost dospělých koní 
se pohybuje kolem 500 kilogramů masa, 
což je dost v porovnání s jinými druhy 
hospodářských zvířat. Čistě na maso se 
však koně v bývalém Československu 
nikdy nechovali. Jak se v příručce Maso 
a masné výrobky uvádí, na jatky se v té 
době, tedy v polovině 50. let, dodávali 
„zejména starší koně opotřebovaní 
anebo mladé koně, které se pro svůj 
vzhled a stavbu těla nehodí k dalšímu 
chovu nebo práci“. Jinak řečeno nehodili 
se ani k tahu, ani k závodění nebo spor-
tovnímu vyžití. Dodejme, že chovat koně 
na maso u nás není zvykem ani v sou-
časnosti, jak uvádí Situační a výhledová 
zpráva Koně, kterou publikuje Minister-
stvo zemědělství České republiky.

Prodávat odděleně
Tehdy, v padesátých letech minulého 
století, se konzumovalo jak maso vala-
chů, hřebců a klisen, tak hříbat, což byli 
koně do dvou let věku. Mezi koňské se 
zahrnovalo také maso oslů, mul a mez-
ků. Koňské maso se používalo jak pro 
výsek, což je porcované čerstvé maso, 
tak do masných výrobků. Protože se 
koňské maso vyznačuje osobitou chutí 
a zvláštní vůní, muselo se zpracovávat 
a prodávat odděleně od masa ostatního.
Při zpracování koňského masa a poráže-
ní koní se postupovalo obdobně jako
u masa hovězího. Obdobně jako hovězí 
se také koňské maso členilo na jednot-
livé druhy, z nichž nejkvalitnější byla 
svíčková a roštěnec. Na rozdíl od hově-

zího se koňské maso vyznačuje nižším 
podílem kostí. Odborné příručky staré 
i nové svorně ujišťují, že koňské maso je 
lehce stravitelné a výživné, protože má 
málo tuku, hodně bílkovin a cholesterolu 
ještě méně než libové hovězí. Jen ta chuť 
je zkrátka jiná. Nasládlá.

Fialové a sladké
Za odlišnou, specificky nasládlou 
chutí koňského masa je glykogen,  tedy 
živočišný sacharid obsažený ve svalech. 
Koňské maso ho má až 1,2 %, což pro 
ilustraci je šestkrát více, než ho má 
maso hovězí, vepřové nebo skopové. 
Glykogen je pro zvíře zdrojem energie. 
Kůň, který je věčně v pohybu, táhne ná-
klad nebo cválá s jezdcem na hřbetě, 

Foto: cz.123rf.com
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logicky vyžaduje vyšší přísun energie 
než třeba prase, které poklidně přešla-
puje v chlívku. Zásobní sacharid glyko-
gen se v případě potřeby štěpí ve 
svalech na glukózu a tím dodává koni 
potřebnou energii. A dodejme, že i onu 
nasládlou chuť jeho masa. Kromě speci-
fické chuti se koňské maso vyznačuje 
i specifickou barvou. Ta je tmavě 
červená až nafialovělá. Ačkoli se staré 
československé příručky potravinářské-
ho zbožíznalství věnují dosti podrobně 
složení koňského masa a jeho zpracová-
ní na půlky a čtvrtě na jatkách, některé 
údaje jsou cudně skryté mezi řádky  
a dohledatelné jen obtížně nebo vůbec 
ne. Například skutečnou spotřebu koň-
ského masa v minulosti lze jen odhado-
vat. Určitým vodítkem jsou Základy po-
travinářského zbožíznalství (SNTL, Praha 
1961). Zmíněná publikace s odvoláním na 
čísla Státního statistického úřadu uvádí 
spotřebu veškerého masa v Českosloven-
sku od roku 1936 do roku 1959. Z číselné 
tabulky lze odvodit, že spotřeba koniny se 
v tomto období pohybovala okolo dvou až 
čtyř kilogramů na obyvatele a rok.

Strávníci nic netušili
Člověk si nemusel kupovat koninu přímo 
u řezníka, a přesto se její konzumaci 
nevyhnul v různých masných výrobcích. 
Například koňská střeva, dobře očiště-
ná, se solila a sušila a pak se do nich 
plnily salámy jako uherský a turistický 
trvanlivý. Koňské sádlo se v obchodech 
prodávalo jen minimálně. Převážně se 
zpracovávalo do koňských masných 
výrobků, jak je psáno v již zmíněné pří-
ručce Maso a masné výrobky z roku 
1956. V Základech potravinářského 
zbožíznalství (SNTL, Praha 1961) se zase 
lze dočíst, že podkožní koňské sádlo 
„je dodáváno do zařízení pro společné 
stravování i do normální distribuční 
sítě. Střevní koňské sádlo je dodáváno 
výhradně do závodních jídelen“. Jak by 
se asi tvářili tehdejší strávníci, kdyby 
znali pravdivé složení tehdy používaného 
omastku? Slabou útěchou by jim mohl 
být fakt, že koňský tuk obsahuje nejméně 
cholesterolu ze všech živočišných tuků.

Salámy lidové i luxusní
Výrobků z koňského masa byla celá 
řada. Patřil k nim salám jemný, salám 
obyčejný, vuřty a uzené maso vykostěné. 
Ze směsi koňského a vepřového masa 
pak byly párky, točený salám, suchý 
salám, sekaná pečeně a játrový salám.
Pozoruhodné je, že koňské maso byste 
v dnešní době mohli najít v některých 
kvalitních a drahých salámech zahranič-
ní výroby. Důvodem je právě již zmíněný 
vysoký obsah svalového sacharidu glyko-
genu. Ten se v mase poražených koní 
přeměňuje na kyselinu mléčnou, což je 
vynikající konzervant přírodního původu. 
Přídavek koniny tedy zaručuje trvanli-
vost suchých salámů, jak zdůrazňuje 
studie o složení masa vydaná Světovou 
organizací pro výživu a zemědělství FAO. 

Statistika FAO také uvádí, že každoročně 
se ve světě zkonzumuje maso ze 4,7 mi-
lionu koní. Maso se jí především solené, 
uzené anebo se z něj vyrábějí salámy.

Zvěřina, která řehtá
Největším vývozcem koňského masa 
jsou USA, kde se ovšem koňské maso 
konzumuje jen sporadicky. K prodeji jako 
potravinu pro tamní vnitřní trh bylo 
v USA schváleno v roce 2011 preziden-
tem Obamou. Pikantní je, že koňské 
stejky mají v USA v nabídce luxusní 
francouzské restaurace a jelikož jídelní 
lístek je ve francouzštině, hosté často 
nevědí, co to vlastně jedí. V samotné 
Francii je konina oblíbená a slouží jako 
surovina pro některé tradiční speciality.
Koňské maso se v USA řadí mezi zvěři-
nu. Pro potravinářské účely a export do 
zahraničí se používá maso divokých
koní, jejichž neredukované počty 
ohrožují tamní flóru a životní prostředí. 
Na území deseti států USA žije celkem 
50 tisíc divokých koní, přičemž pro 
životní prostředí by byla únosná sotva 
polovina, jak uvedl tamní Úřad pro man-
agement krajiny. Připomeňme, že jde
o zdivočelé potomky koní, které do 
severní Ameriky dovezli v 16. století 
španělští dobyvatelé.

Falešné hovězí
V Evropě je konina přijímána nejedno-
značně. Největší milovníky najdeme 
v Chorvatsku a také v Itálii a Francii. 
V ostatních zemích se ke konzumaci 
koňského masa staví spíše odmítavě. 
Velká nevole vůči koňskému masu 
vypukla v roce 2013, kdy britské úřady 
odhalily koňské maso v mletých výrob-
cích – v lasagních, švédských kuličkách 
a v hamburgrech Burger King. Maso bylo 
deklarováno jako hovězí, ze 60 až 100 % 
však bylo koňské. Dalšími kontrolami 
bylo mleté koňské maso odhaleno 
i v „hovězích“ výrobcích v jiných zemích 
Evropské unie. Vyšetřováním bylo 
zjištěno, že konina pochází z Rumunska. 
Skandál má však pokračování, jelikož 
nepřiznaná konina v masných výrobcích 
se na území Evropské unie prodávala 
dál. Dokladem je zátah Europolu letos 
v dubnu, při kterém bylo zatčeno
 65 členů gangu z různých zemí Evropy. 
Za vinu se jim kromě jiného klade výroba 
napodobenin, ale také špatné zacházení 
se zvířaty, ohrožování veřejného zdraví 
a praní špinavých peněz.

Na začátku skandálu s koňským masem, 
v roce 2013, byli evropští spotřebitelé 
úřady ujišťováni, že maso neškodilo 
zdraví. Avšak šlo o podvod, protože 
lidé si chtěli koupit hovězí, ale bylo 
jim prodáno koňské. Chabou útěchou 
podvedeným spotřebitelům může být 
fakt, že koňské maso obsahuje dvakrát 
více železa než hovězí a pětkrát méně 
cholesterolu.

Alice Olbrichová

Foto: cz.123rf.com

PEČENÝ BAŽANT V MASTI
Masem z kategorie dostupného luxusu byla v Československu zvěřina, 
ať už čerstvá, nebo zpracovaná do různých specialit. O koňském sádle jsme se 
již zmínili v předchozím textu, ale v obchodech se kupodivu dalo sehnat  
i sádlo z divokého prasete. Běžnější však bylo maso z divokých prasat, jak uvá-
dí už zmíněná příručka Maso a masné výrobky z roku 1956. Maso divočáků se 
vyznačuje temně červenou barvou a jen slabou vrstvou podkožního tuku. Život 
ve volné přírodě a s tím spojený neustálý pohyb způsobují, že maso divokých 
zvířat, tedy nejen prasat, má tmavší barvu, je tužší a obsahuje méně tuku.
Zajímavé je, že divoká zvěř se prodávala nejen jako čerstvé maso, ale i zpra-
covaná do zvěřinových konzerv. Jejich výroba byla soustředěna v Hydinárskych 
závodoch v Dunajskej Strede. Původně se tam zpracovávaly pouze zajíci, koro-
ptve a bažanti. V roce 1955 tam byla zahájena výroba konzerv z jeleního masa. 
Tehdejší sortiment by nepochybně zaujal i dnešní spotřebitele.

Pečený bažant v masti – čistě obraný a upravený bažant se prošpikuje uzenou 
slaninou a peče do změknutí na husím sádle posolený a kořeněný majoránkou. 
Plní se do plechovek, aby obsahovaly přibližně stejně hodnotné části, a dolévá 
se husím sádlem.
Pečená jarabica v masti – konzervovaná koroptev se vyráběla podle stejné 
receptury jako pečený bažant.
Jelenie filé – se vyrábělo z čistého zadního jeleního masa, prokládalo se 
nakrájenou slaninou a zalévalo aspikovým vývarem ze soli, cibule, pepře 
a bobkového listu.
Jelenie mäso pečené – se vyrábělo z čistého odblaněného jeleního masa, 
které se prošpikovalo, prosolilo, prosypalo majoránkou a kořením a peklo na 
husím sádle do změknutí.
Jelení guláš – použilo se očištěné a vykostěné maso z jeleních prsou, krku 
a žebra. Maso se dusilo s cibulkou osmaženou na husím sádle a po přidání 
koření se plnilo do plechovek dolité polévkovým aspikem.
Zajac v jemnej šťave – vyráběl se z vykostěného masa ze zaječích předků. 
K předvařenému masu se přidala játra, srdce a plíce, upečené s cibulkou na 
husím sádle. Směs se plnila do plechovek zalitá hustým polévkovým vývarem 
s kořením.
Zajac pripravený na smotane – části zaječích hřbetů a zadních běhů  se zalily 
aspikem z vývaru drůbežích kostí, husího sádla, zeleniny, koření a mouky. V do-
mácnosti se mohl obsah konzervy zahusit smetanou jako čerstvé zaječí maso.
Zajačia paštéta – připravovala se ze zaječích předků, smíšených s játry upeče-
nými na cibulce, husím sádlu a polévkovém vývaru.
Všechny výrobky se daly bez další úpravy použít jako hotová jídla.

Zdroj: Maso a masné výrobky, Nakladatelský a zásobovací podnik státního 
obchodu, 1956
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PACIENTEM LÉKAŘE JE ČLOVĚK, PACIENTEM 
ZVĚROLÉKAŘE JE ZVÍŘE, PACIENTEM 
ROSTLINOLÉKAŘE JE ROSTLINA

GALAVEČER VÍTĚZŮ 

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE V MĚLNÍKU SE ÚČASTNÍ NEJEN VAZAČSKÝCH A JINÝCH ZAHRADNICKÝCH SOUTĚŽÍ, ALE 
NĚKTEŘÍ STUDENTI SE ZAPOJILI I DO PROJEKTU „ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ DO ŠKOL“. TENTO PROJEKT POŘÁDALA ČESKÁ 
SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ ZA PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V RÁMCI „ROČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU MZE 
PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI V REZORTU PRO ROK 2017“. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ AKTIVNĚ USILUJE O ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ A POSÍLENÍ JEHO VÝZNAMU NEJEN VE 
SVÉM REGIONU, NÝBRŽ V CELÉ SPOLEČNOSTI. VYÚSTĚNÍM TOHOTO ÚSILÍ JE VYHLÁŠENÍ A REALIZACE PŘEHLÍDKY ČESKÉ RUČIČKY. 

Cílem tohoto projektu bylo vzbudit  
u žáků zájem o problematiku rostlinolé-
kařství jako oboru budoucnosti. Průběh 
aktivit v rámci projektu na naší škole 
garantovaly Ing. Štěpánka Chalupková  
a Ing. Jiřina Štamberková. 

Součástí projektu bylo vypracování 
samostatných odborných prací. První 
kategorie byla na téma „Můj pohled na 
rostlinolékařství“, druhá kategorie na 

téma „Jak vidím vztah životního prostře-
dí a rostlinolékařství“ a třetí kategorie 
„Škodlivý organismus rostlin a navržená 
ochranná opatření“. Do projektu se za-
pojilo celkem 25 škol, ale pouze z devíti 
škol bylo předloženo 29 prací. Z naší 
školy se této soutěže zúčastnily čtyři 
studentky třetích ročníků střední školy. 
Ivana Křičková s tématem „Škodlivý 
organismus na vinné révě a navržená 
ochranná opatření“, Veronika Vítko-

vá a Adéla Kmeťová s tématem „Můj 
pohled na rostlinolékařství“ a Vendula 
Vyšohlídová s tématem „Jak vidím vztah 
životního prostředí a rostlinolékařstí“. 

Studentky, které se zapojily do projektu 
Rostlinolékařská profese – obor budouc-
nosti, se dne 8. června 2017 osobně 
zúčastnily slavnostního vyhodnocení 
soutěže na Ministerstvu zemědělství 
ČR v Praze. K přítomným studentům 

a pedagogům promluvili zástupci 
České společnosti rostlinolékařské Ing. 
Vladimír Řehák, zástupce Ministerstva 
zemědělství a předtočeným příspěvkem 
také ministr zemědělství Ing. Marian 
Jurečka, sám absolvent oboru rostlino-
lékařství. Po představení všech studentů 
a jejich pedagogů byli vyhlášeni vítězové 
soutěže. Ve druhé kategorii obsadila 
výborné druhé místo studentka ČZA 
Mělník Vendula Vyšohlídová.

Posláním Přehlídky je ocenění vítězů 
soutěží odborných dovedností vybraných 
oborů učňovského školství. Oceněním 
schopností a dovedností žáků středních 
škol – vítězů soutěží i dosažených peda-
gogických výsledků škol je podpořena 
popularizace, propagace významu 
a potřebnosti jednotlivých řemeslných 
oborů v očích široké veřejnosti, 
především rodičů, pedagogické veřej-
nosti a žáků základních a středních 
škol. Význam akce podtrhl svou účastí 
i předseda vlády České republiky pan 
Bohuslav Sobotka.

Každoročně organizační výbor Přehlíd-
ky vybere dvacítku oborů, které jsou 
ohroženy klesajícím zájmem o studium, 
přestože je jejich společenská potřeb-
nost stále velmi vysoká.  Po celý školní 
rok jsou v uvedených oborech sledovány 
vybrané soutěže. Soutěže odborných 
dovedností pro žáky středních škol jsou 
většinou vyhlašovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, mají 
velkou tradici, celostátní působnost 
a často také mezinárodní účast. 
V porotách zasedají zástupci profesních 
cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný 
soutěžící, a to ten nejlepší v oboru 
a kategorii v daném školním roce, může 
obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. 
Přehlídka, jež má podobu slavnostního 

večera s předáváním ocenění žákům – 
vítězům vybraných soutěží odborných 
dovedností škol za období příslušného 
školního roku, bude letos realizována 
21. června opět v Brně na BVV. Přehlídka 
je připravována a organizována jako svá-
tek mladých s vazbami na tradice, 
o něž se učňovské školství opírá. 

V průběhu slavnostního večera budou 
vítězové celostátních kol vybraných oborů 
soutěží odborných dovedností v daném 
školním roce oceněni Čestným uznáním 
a Zlatými plaketami ve tvaru loga Přehlíd-
ky. Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomo-
ravský kraj ve spolupráci s partnery, 
jimiž jsou zejména ústřední instituce 
s celostátní působností, tedy Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy, Minister-
stvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
zemědělství, Hospodářská komora České 
republiky a Agentura pro podporu podni-
kání a investic CzechInvest. Mezi vítězi 
v jednotlivých oborech bude letos za 
profesi Zahradník vyhlášen mistr ČR Filip 
Bracek ze Střední zahradnické školy v Ra-
jhradě. Na mistrovství ČR pořádané v Ko-
pidlně dosáhla škola velkého úspěchu, kde 
obsadila v mezinárodní konkurenci také 
2. a 4. místo. Skvělé výsledky z domácích 
i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitní 
práci pedagogů této školy s budoucími 
pokračovateli zahradnického oboru.
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MAGICKÝ DEN SV. JANA V JANSKÝCH LÁZNÍCH

KVĚTINOVÉ DNY 
VE FIRMĚ PASIČ

EUROFLEURS 2017 
S ČESKOU ÚČASTÍ

V JANSKÝCH LÁZNÍCH SE V SOBOTU 24. ČERVNA 2017 KONALA AKCE S NÁZVEM MAGICKÝ DEN SV. JANA.  

JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAHRADNICKÝCH FIREM 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ALE I V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE 
POŘÁDALA VE DNECH 24. A 25. ČERVNA KVĚTINOVÝ DEN. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR VYSÍLÁ PRAVIDELNĚ FLORISTY 
ÚSPĚŠNÉ NA MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR - DĚČÍNSKÁ KOTVA 
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ MEZINÁRODNÍ 
FLORISTICKOU ORGANIZACÍ FLORINT, JEJÍŽ JE ČLENEM. 

Před kolonádou a v jejím okolí na 
náměstíčku nabízely prodejní stánky 
po celý den široký sortiment bylinek, 
čajů, bylinných sirupů a směsí, koření, 
výrobků z přírodních materiálů a řeme-
slných výrobků. Akce se zúčastnilo velké 
množství lidí, jak lázeňských hostí, tak 
návštěvníků z okolí, a měli tak možnost 
užít si krásného slunečného počasí 
i hudebního doprovodu pod širým 
nebem.

Odpoledne na kolonádě vystoupila a svo-
je floristické umění předvedla Ing. Klára 

Franc Vavříková, místopředsedkyně Sva-
zu květinářů a floristů ČR. Její vystoupe-
ní mělo podtitul: Bylinky a koření 
v kyticích a dalších floristických aranž-
má a její tvorba byla velmi pestrá. Před-
vedla vázání malé kytičky z levandule, 
velkou darovací kytici, věneček a další 
floristické práce. Při práci jí pomáhal 
Ondřej Jambor, student prvního ročníku 
České zahradnické akademie Mělník. 

Kytice byly tvořeny převážně z bylinek, 
které dodalo olomoucké pracoviště Vý-
zkumného ústavu rostlinné výroby. Byly 

použity druhy jako třezalka tečkovaná, 
proskurník lékařský, šalvěj hajní, hořec 
žlutý, oman oko Kristovo, dobromysl 
obecná, grindelie rozkladitá, levandule 
lékařská, libeček lékařský, boryt barvíř-
ský, mydlice lékařská, bukvice lékařská, 
třapatka nachová a další. Jejich řezané 
bylinky byly nejen krásné, ale i příjemně 
voněly. 

Při vazačské práci Klára přítomným
i odpovídala na otázky spojené 
s květinami, například radila s náku-
pem řezaných květin. Hotové vazačské 

práce byly aranžovány do nápaditých 
nádob firmy Plastia, se kterou SKF ČR 
spolupracuje již delší dobu a která byla 
také partnerem akce. Dalším partnerem 
tohoto bylinkového dne byla společ-
nost Florcenter Olomouc, která dodala 
hrnkové bylinky ve vysoké kvalitě. Z nich 
byla vytvořena výstavka koření, která 
přítomné také zaujala. Připraven byl 
i bohatý doprovodný program, který se 
s propojením na floristická představení  
velmi vydařil a návštěvníci odcházeli 
z akce spokojeni. Věříme, že se při stej-
né akci sejdeme opět za rok.

Pátek 24. června byl určen pro 
profesionální pěstitele – květináře 
a jejich obchodní partnery. Tak se 
v Dolních Životicích sešlo okolo 130 
zahradníků a obchodníků z celé 
republiky. Dopoledne si vyslechli sérii 
přednášek na různá témata. Nejdříve 
byla přednáška o sortimentu primulí 
a dvouletek, poté následovala přednáš-
ka o balkonových rostlinách a způsobu 
jejich pěstování, na ni navazovala před-
náška o systému Printack ohledně ozna-
čování rostlin jmenovkami.  Posledním 
bodem byla diskuze, která byla věnovaná 
problému GMO u petunií, bakterioze Xy-
lella a svazovému životu. Odpoledne se 
návštěvníci přesunuli do fóliovníků firmy 
Pasič, kde měli možnost vidět více 
než 600 odrůd květin od balkonových 

rostlin, letniček až po bylinky. 
Zaměstnanci firmy, která se zabývá
 velkoobchodním prodejem živých 
i neživých rostlin, semen a potřeb pro 
zahradu a v jejímž sortimentu lze 
nalézt dřeviny, výsevy mladých rostlin, 
trvalky, letničky, dvouletky i širokou 
nabídku postřiků, nářadí, substrátů, 
hnojiv, folií, květináčů, truhlíků, pěsteb-
ních stolků, rohoží a dalšího zboží, 
zároveň odpovídali na konkrétní dotazy 
ohledně provozu a ukázali také moderní 
technologii pěstování květin. 25. června 
probíhal Květinový den pro veřejnost 
ze širokého okolí. Celkem přišlo přes 
300 návštěvníků. Jednalo se o velmi 
zdařilou a firmou velmi pečlivě připrave-
nou akci. Byla to velmi dobrá propagace 
květinářského oboru.

Pro floristy v kategorii senior je to každé 
čtyři roky Mistrovství ve floristice pro 
profesionály Europa Cup, který se vloni 
uskutečnil v italském Janově. Pro junio-
ry, v tomto případě floristy ve věku 25 let 
a mladší, Florint vyhlašuje soutěž Euro-
fleurs. Naposled se tato soutěž mladých 
floristů odehrála ve Splitu v roce 2013.
Svaz květinářů a floristů pro soutěž 
Eurofleurs 2017 vybral z nominačních 
ročníků Děčínské kotvy na základě 
souhrnného počtu bodů dosažených 
v této soutěži Ivu Bouzkovou, která sou-
těžila za svoji domovskou Střední školu 
zahradnickou a zemědělskou Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda. 
V roce 2015 získala Iva titul Mistr florista 
ČR v kategorii junior po triumfálním 
vítězství ve všech čtyřech soutěžních 
disciplínách Děčínské kotvy. Jen několik 
měsíců později svůj úspěch zopakovala 
na Majstrovstvách Slovenska vo floris-
tike – Viktoria regia, kde opět získala ve 
všech soutěžních disciplínách 1. místo 
a zajistila si tak titul Majstra floristu 
SR. Iva Bouzková pochází z Děčína, 
kde na Střední škole zahradnické 
a zemědělské A. E. Komerse vystudo-
vala v letech 2009–2012 obor prodavač 
květin s výučním listem a následně 
v letech 2012–2016 obor zahradnictví, 
který ukončila maturitou. V současné 
době pracuje v rodinném Zahradním 
centru v Děčíně. Soutěž Eurofleurs 2017 
se uskuteční ve dnech 14–16. září 2017 
v Belgickém městě Sint-Truiden s pěti 
soutěžními disciplínami, a to volném 

aranžmá pod názvem „Hřích Adama 
a Evy“, květinového dortu pro svatební 
hostinu pod názvem „Když se květiny 
potkají s ovocem“, dále svatební kytice 
s názvem „Svatba v babím létě“, čtvrtým 
úkolem je volná přízdoba těla z květin 
a ovoce a poslední soutěžní úkol je 
prozatím tajný.

Ivě přejeme, aby přípravy na soutěž 
probíhaly hladce a aby se jí v soutěži 
povedlo umístit co nejlépe.Pokud byste 
si přáli Ivu Bouzkovou v jejím úsilí pod-
pořit osobně přímo na místě, informace 
o zájezdu na slavnostní galavečer 
s vyhlášením výsledků soutěže, který 
se uskuteční 16. září v belgickém 
Sint-Truiden, najdete na webu SKF ČR 
www.svazkvetinaruafloristu.cz, nebo 
pistě na adresu svaz.skf@seznam.cz.

Text a foto na dvoustranně 
Svaz květinářů a floristů ČR
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Projekt Naskoč na mléčnou vlnu Agrární komory, má za cíl propagaci zdravého životního stylu 
podporou spotřeby českých mléčných výrobků u dětí a mládeže na základních a středních 
školách. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství.

„Jako nejvhodnější mléčné výrobky pro náš organismus jsou ty zakysané. 
Jogurty, kysané podmáslí a kefírové mléko obsahují v porovnání s plnotučnými 
variantami méně tuku a také velmi málo cholesterolu,“ dodává profesor 
Jan Krejsek. Zakysané mléčné výrobky napomáhají růstu prospěšných 
střevních bakterií, vstřebává se díky nim lépe vápník, mohou také ovlivňovat 
vstřebávání cholesterolu a tím snižovat jeho hladinu v krvi.
Mléčná vlna není jen o tom, abychom vás přesvědčili o významu mléka  
a rozličných mléčných výrobků ve vaší výživě, je to také zdravý životní styl, 
který se v posledních letech stal tolik oblíbeným. 

„Mléko a výrobky z něj jsou jedním z nejbohatších zdrojů vysoce kvalitních 
bílkovin, které obsahují nenahraditelné aminokyseliny. Mléko je hlavním zdrojem 
vápníku pro zdraví našich kostí. Obsahuje zdraví prospěšné tzv. probiotické 
mikroorganismy. Z minerálních látek se jedná jak o vápník, hořčík, sodík, draslík, 
fosfor, chlor, železo, měď, zinek, selen, jód. Z vitaminů se v mléce nacházejí vitamíny, 
které jsou rozpustné v tucích (A, D, E, K), tak i vitaminy B skupiny,“ potvrzuje  
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Už během dětství nám naše maminky dávaly mléčné výrobky prakticky každý 
den. Představit si jakoukoliv domácnost bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků 
je tedy skoro nemožné. V období, kdy teenager dospívá, by měly být mléčné 
výrobky stále nedílnou součástí každého jídelníčku. 

Cílem projektu Naskoč na mléčnou vlnu je zvýšit konzumaci mléčných výrobků, 
především jogurtů, mléčných a jogurtových nápojů a zakysaných výrobků, u dětí  
a mládeže na základních a středních školách. Právě tato skupina teenagerů má ve 
veliké oblibě „nezdravé“ potraviny a projektem Naskoč na mléčnou vlnu je třeba 
dětem a mládeži ukázat, že „cool“ nejsou jen přeslazené limonády, ale například  
i zakysané jogurtové nápoje.
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VĚDCI ZMAPOVALI 12 000 STROMŮ 
V MORAVSKÉ AMAZONII. NAŠLI TAM 
VYHYNULÉ BROUKY
UNIKÁTNÍ MAPU STROMOVÝCH VETERÁNŮ A JEJICH OHROŽENÝCH BROUČÍCH OBYVATEL VYTVOŘILI ENTOMOLOGOVÉ 
Z BIOLOGICKÉHO CENTRA AV ČR A GEOINFORMATICI Z OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. ÚDAJE SBÍRALI V JIHOMORAVSKÝCH LUZÍCH 
NA PLOŠE 14 TISÍC HEKTARŮ OD ROKU 2006. NAŠLI I VZÁCNÉ BROUKY, KTEŘÍ NA MNOHA MÍSTECH EVROPY JIŽ VYHYNULI. 
MAPA JE DŮLEŽITÝM PODKLADEM PRO OCHRANU TOHOTO BIOLOGICKY VELMI CENNÉHO ÚZEMÍ. 

Jihomoravské luhy mezi dolními toky 
Dyje a Moravy jsou přírodně nejbohatší 
lesy u nás. Kromě pestré vegetace se tu 
vyskytují stovky druhů vzácného hmyzu, 
obojživelníků a ptáků, je to zároveň i po-
slední místo v republice, kde čápi ještě 
hnízdí na stromech. A právě mohutné 
staré stromy jsou nezbytné k zachování 
přírodního bohatství luhů. Při mapování 
oblasti prošli vědci více než 14 tisíc hek-
tarů lesů a luk a zaznamenávali údaje 
o všech významných dřevinách. Do mapy 
zapisovali druh stromu, jeho zdravotní 
stav, průměr kmene, přítomnost brouků 
a další parametry.

Zaměřili se také na chráněné brouky 
vázané na staré stromy a mrtvé dřevo, 
především tesaříka alpského, tesaříka 
obrovského a páchníka hnědého. Ti 
představují tzv. deštníkové druhy, to 
znamená, že jejich ochrana umožňuje 
přežít i stovkám dalších chráněných 
druhů hmyzu. „Hledali jsme pobytové 
známky těchto brouků, výletové otvory 
nebo trus larev. Tesařík obrovský udělá 
do dubu díru, do které se vejde prst. 
Páchník hnědý obývá dutiny stromů 
a v nich nacházíme bobečky larev. Nara-
zit na živé brouky ve dne téměř není mož-
né,“ popisuje David Hauck z Entomologic-
kého ústavu Biologického centra AV ČR. 
Vědci našli také několik vzácných druhů, 
které v této oblasti nečekali. Jedním 
z nich byl rýhovec pralesní, celoevropsky 
chráněný druh, který byl donedávna znám 
jen z obor u Hluboké nad Vltavou a pra-
lesa Mionší v Beskydech. Mezi několika 
druhy nalezenými v Česku vůbec poprvé 
byl malou senzací jeden z nejvzácnějších 
evropských brouků, dřevomil Rhacopus 
pyrenaeus. Ten je znám jen z několika 
nálezů z pár míst Evropy a stejně jako 
zmíněný rýhovec je např. v Německu 
považován za vyhynulý druh.

Kolosální stromy jsou vzpomínkou na 
minulost
Zmapováno bylo takřka 12 tisíc stromů, 
z nichž nejstarší jsou staré téměř 400 let 
a největší mají průměr kmene přes dva 
a půl metru. Tyto mohutné kolosy jsou 
pamětníky starého pastevního hospoda-
ření. Staré stromy však rychle mizí 

a mladší generace chybí. Ani prognóza 
do budoucna není dobrá. „Problém je 
v tom, že na území už se 150 let nepase, 
všechny lesy jsou husté a stromy už 
nemají možnost vyrůst do obřích roz-
měrů. Vidíme, že pro biodiverzitu jsou 
tyto mohutné stromy velmi důležité, žijí 
na nich stovky druhů brouků, dvakrát 
víc než v hustém lese. Může se ale stát, 
že brouci brzy nebudou mít vhodných 
stromů dost a vyhynou,“ upozorňuje šéf 
vědeckého týmu Lukáš Čížek z Entomo-
logického ústavu Biologického centra AV 
ČR. Řešení pro ochranu biodiverzity se 
nabízí několik. „Je potřeba sázet soli-
térní stromy na loukách, při těžbách na 
pasekách ponechávat stát co nejvíce sto-
jících stromů a část lesů obhospodařovat 
tak, aby byly řidší, např. pastvou nebo 
výmladkovým hospodařením,“ navrhu-
je Lukáš Čížek. Rychlé zarůstání lesů 
potvrzují i historické letecké snímky. 
„Na prvních fotografiích území z 30. let 
minulého století je téměř polovina lesů 
řídká a otevřená, dnes naprosto převa-
žují lesy husté,“ popisuje geograf Jan 

Miklín z Ostravské univerzity, který staré 
letecké snímky analyzoval a srovnával se 
současným stavem.

Mapa pro všechny
Výsledky mapování je možné si prohléd-
nout na interaktivní mapě. Ke každému 
zmapovanému stromu lze zjistit jeho 
zdravotní stav a průměr kmene, další za-
pnutelné vrstvy ukazují například hustoty 
výskytu mapovaných druhů v území. 
Ačkoli je území jihomoravských luhů 
velmi rozsáhlé a biologicky cenné, rozloha 
chráněných území je tu minimální. Dosud 
se zde nepodařilo vyhlásit chráněnou kra-
jinnou oblast a nyní se připravuje vyhláše-
ní sítě maloplošných přírodních rezervací. 
Mapa tak slouží jako důležitý podklad pro 
rozhodování o tom, kde rezervace vznik-
nou. Mapování na tomto rozsáhlém území 
probíhalo od roku 2006, tedy celých 11 let. 
Financovala jej Agentura ochrany přírody 
a krajiny a později Grantová agentura ČR 
a Technologická agentura ČR.

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL STRÁŽNICE 2017 
PŘILÁKAL NA 30 TISÍC LIDÍ
NEJVĚTŠÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V EVROPĚ PŘILÁKAL POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND DO SLOVÁCKÉ STRÁŽNICE DESETITISÍCE 
LIDÍ. LETOS SE KONAL UŽ PO DVAASEDMDESÁTÉ. A TRADIČNĚ JE UŽ SPOJENÝ S FOLKLORNÍM FESTIVALEM DĚTSKÁ 
STRÁŽNICE, KTERÝ MĚL LETOS PĚTATŘICÁTÉ POKRAČOVÁNÍ. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU 
VYHRÁL PAVEL FRIDRICH Z KYJOVA.

Průchod historickou cihlovou bránou 
při vjezdu do Strážnice měl ten víkend 
zvláštní kouzlo. Jako by se příchozí 
ocitl najednou v jiném světě. Po ulicích 
vyzdobených májkami s pestrobarevný-
mi pentlemi korzovali lidé ve svátečních 
lidových krojích, z hloučků muzikantů 
se linuly tóny houslí, přizvukovala basa, 
lidé pozpěvovali a někteří i tancovali. 
Před domy kolem hlavní ulice si jejich 
obyvatelé vyskládali židle na sezení, 
nechyběly stoly s občerstvením a vínem. 
Ve vzduchu byla cítit sousedská pospo-
litost, kterou protínalo tropické slunce. 
V ulicích Strážnice se totiž schylovalo 
k dvouhodinovému průvodu folklórních 
souborů. Letos jich přijelo na 140 nejen 
z Čech, Moravy a Slovenska, ale také 

z mnoha evropských zemí, a dokonce 
z africké Ghany.

Nevídané divadlo uzavřelo na dvě 
hodiny dopravu hlavními ulicemi, 
rozpálený asfalt chladily kropicí vozy, 
lidé se v 30stupňovém vedru schovávali 
ve stínu stromů a budov, ale nenechali 
si tu podívanou ujít. „Než vyjdete, trošku 
tě ochladím,“ řekl tatínek malému 
šohajovi v kroji, který se s ostatními 
řadil do průvodu a jemně mu poléval 
temeno hlavy i krk vodou z lahve. Nebyl 
jediným, který uplatňoval tento způsob 
prevence přehřátí. Zřejmě účinný způ-
sob, protože záchranáři, kteří byli ten 
den v pohotovosti, nezaznamenali 
žádný vážný kolaps z přehřátí. V šesti

Největší Svátek tradic a folklóru přilákal do Strážnice na 140 soborů z Evropy i africké Ghany. Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
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tisícovém městě se ten víkend zvedl 
počet lidí na pětinásobek. 
Sobotní průvod krojovaných souborů 
byl jen jednou z hlavních událostí 
čtyřdenního programu. Jeho další části 
se v podobě vystoupení, ukázky lidových 
tradic a soutěží odvíjely v amfiteátrech 
v zámeckém parku, ale také ve vino-
hradnickém areálu a před usedlostmi 
v nedalekém strážnickém skanzenu. 
Programy komornějšího charakteru zá-
jemci sledovali rovněž v budově zámku, 
kde se již tradicí staly hudební pořady 
v expozici lidových nástrojů. V celkem 
zhruba 40 pořadech vystoupilo na 
3 000 účinkujících.

Tradiční svatba – odprošování rodičů, 
házení do koláče i čepení
Nechyběla například tradiční svatba 
jihovýchodní Moravy, jež se odehrávala 
v tamním skanzenu. O ztvárnění celého 
svatebního dne se postaraly folklorní 
soubory v areálu Horňáckých staveb. Na 
Slovácku byla se svatbou spojená řada 
zvyků, obřadů i písní a říkadel. Mnohé 
zvyky se dodržují dodnes. Například jde 
o odprošování rodičů, kdy ve velmi in-
timní chvíli děti děkují svým rodičům za 
výchovu a prosí je o požehnání do svého 
manželského života. I takzvané házení 
do koláča ještě někde přetrvalo. Hosté 
se střídají ve vtipných průpovídkách 
a novomanželům vhazují peníze. „Tady 
ti dávám na peřinku, abys měla do roka 
Kateřinku,“ řekla v ukázkové svatební 
hostině jeden z veršů Jana Trachtulcová, 

která se podílela na přípravě programu.
Naopak čepení nevěsty patří pevně ke 
krojované svatbě, a ty se dnes konají jen 
velmi málo. Jde o přechodový rituál, kdy 
dívka vstupuje do stavu manželského. 
Vdané ženy jí sundají slavnostní věnec 
z hlavy. Poté jí uváží zpravidla turecký 
šátek. „Čepení si pak už nesmí nikdy 
vzít,“ vysvětlila Trachtulcová.

Nejlepším tanečníkem verbuňku se 
stal Pavel Fridrich z Kyjova
Návštěvníci Mezinárodního folklorního 
festivalu Strážnice mohli sledovat 
i napínavou soutěž nejlepších tanečníků 
tance verbířů, tedy verbuňku. Nejlepší 
byl Pavel Fridrich z Kyjova, který uspěl 
mezi 18 tanečníky. „Atmosféra tady byla 
vynikající. Naši fandili a roztleskávali 
diváky, až mi trošku zavařili, protože 
jsem chvilku při vystoupení ani neslyšel 
tóninu od muziky. Ale nějak jsem to zvlá-
dl. Za podporu jsem velice vděčný a je 
fajn se pohybovat v kolektivu lidí, v němž 
máme stejné zájmy. Musím pochválit 
i ostatní kluky verbíře, protože atmosfé-
ra byla nepopsatelná. Už jsem myslel, že 
toho nechám, ale ještě kvůli nim jsem do 
toho šel, a nakonec se v takové výborné 
konkurenci podařil velký úspěch. To 
jsem opravdu nečekal,“ sdělil Fridrich 
bezprostředně po vítězství. Jednotlivé 
oblasti Slovácka si udržují specifické 
styly verbuňku. Atmosféra při klání 
tanečníků často připomíná sportovní 
utkání. Tento starý tanec býval výrazem 
vzdoru před verbováním na vojnu a před 
třemi lety byl zapsán na seznam ústního 
a nehmotného dědictví lidstva UNESCO.  

Soutěž o nejlepšího tanečníka byla 
dvoukolová. K 11 tanečníkům z předkola 
se připojilo 7 vítězů regionálních kol. 
Hudební doprovod tanečníků zajistily 
cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, 
OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna. 
Druhé místo v soutěži získal Martin 
Kobzík z Týnce a třetí Antonín Žmola 
z Kněžpole.

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar SedláčkováFoto: Dagmar Sedláčková

Pavel Fridrich z Kyjova vyhrál soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, 
která byla 24. června součástí 72. ročníku mezinárodního folklorního festivalu ve 
Strážnici na Hodonínsku. Tento starý tanec býval výrazem vzdoru před verbováním 
na vojnu a před třemi lety byl zapsán na seznam ústního a nehmotného dědictví 
lidstva UNESCO.  Foto: Dagmar Sedláčková

MFF STRÁŽNICE 
2017 V ČÍSLECH:
• Návštěvnost 30 000 lidí
• 2 700 účinkujících z ČR
• 300 účinkujících ze zahraničí
• 140 souborů a skupin
• 45 soutěžících ve verbuňku
• 11 národnostních menšin
• 13 cimbálových muzik 
   a 5 dechových hudeb
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POKLADY Z KUCHYNĚ 
NAŠICH BABIČEK
MERUŇKOVÉ „KULE“
BYL ČERVENEC, PRÁZDNINY A MY TEHDY COBY MALÁ DĚCKA NA MALÉM MĚSTEČKU NA MORAVSKÉM SLOVÁCKU, VE VRACOVĚ 
KOUSEK OD KYJOVA, LÍTALI S ULIČNÍKY OD RÁNA DO NOCI VENKU. 

Chytali jsme chrousty, které jsme pak 
házeli slepicím, ráchali se v kalužích po 
bouřkách, které každou chvilku vyplavily 
celou ulici. Ušmouraní jsme pak večer 
přiběhli domů s roztrhanými tepláky, 
jak jsme každou chvilku lašovali po 
stromech nebo viseli na plotu u tetičky 
Rajsiglové, která už byla stará, a tak 
neměla sílu ani chuť nám nadávat. 
Tou dobou vždycky dozrávaly u sousedů 
v naší ulici za plotem voňavé, slaďoučké 
meruňky. Bylo to lákavé dobrodružství, 
a tak jsme občas neodolali a vydali se 
s kamarády na lup. Odměnou nám bylo 
zasloužené hudrování sousedů, kteří 
na nás pokaždé vyletěli na dvůr, a večer 
doma i pár facek. 

Ráda na to všechno vzpomínám. Moje 
babička uměla totiž z těch červencových 

meruněk vykouzlit opravdové zázraky. 
Třeba litou kynutou buchtu na plech
 s drobenkou, která voněla až za roh. 
Nebo úžasné kynuté meruňkové 
„kule“. Tedy knedlíky, kterým se ovšem 
u nás doma jinak neřeklo. Babička je
vařívala vždycky v sobotu, když nemuse-
la na pole. Poskakovala jsem kolem 
ní a byla ráda, když mě ve své kuchyňce 
na výminku u nás doma ve dvoře 
nechala aspoň namlet mák na mlýnku, 
který pamatoval snad ještě c.k. 
Rakousko. A když pak polévala 
uvařené meruňkové kule s mákem 
rozpuštěným horkým máslem, mohly 
jsme se se sestrou pokaždé přerazit, 
jak jsme se hnaly jedna přes druhou ke 
stolu. Jsou skvělé…! 

Hana Raiskubová

VOŇAVÉ MERUŇKOVÉ KULE MOJÍ BABIČKY

Postup: 
Nejprve si připravíme kvásek obvyklým způsobem. Ohřejeme mléko, do kterého 
přidáme krystalový cukr a po jeho rozpuštění i kostku kvasnic. Mléko na kvásek 
nesmí být horké, jinak nevykyne. Mezitím si do velké mísy nasypeme mou-
ku. Kule vařím z hrubé – stejně jako kynuté knedlíky k omáčkám, ale může 
se klidně menší část zaměnit i za polohrubou mouku. Z „hrubé“ jsou ovšem 
nadýchanější. 

Mouku osolíme, přidáme vajíčka, můžeme i trochu prášku do pečiva. Nakonec 
přilijeme vykynutý kvásek. Těsto promícháme, přikryjeme utěrkou a necháme 
v teple kynout asi hodinu. Pak promícháme ještě jednou, prohněteme vařečkou 
a necháme znovu kynout. U kynutého těsta platí, že by měly být všechny přísady 
stejně teplé a že čím více vzduchu do něj zapracujete, tím bude ve finále nadý-
chanější. A že by se mělo odlepovat při mísení od mísy. Posypeme si vál hrubou 
moukou a začneme na něj lžičkou vykrajovat hromádky. Každou pak roztáhne-
me na placku a podle sladkosti meruněk přidáme moučkový cukr. Bohatě stačí 
lžička. Poté vložíme půlku meruňky a zabalíme do kuličky. 

„Kule“ uvaříme ve vroucí vodě v hrnci s pokličkou, přičemž při vaření jednou 
otočíme. Z každé strany vaříme zhruba 4 minuty, podle velikosti. Pokud chcete 
mít jistotu, zda jsou knedlíky krásně provařené, zkuste jeden rozkrojit. Kynuté 
kule se rády sráží, proto je ihned po vyjmutí z vody propíchejte vidličkou. 
Rozhodně nedávejte více vrstev na sebe, ale nechte chladnout rozložené, třeba 
na plechu. Na talíři pak každou porci posypeme mákem, strouhaným tvarohem, 
strouhanou Tatrankou nebo třeba strouhankou, opraženou s kokosem na másle 
na pánvičce. Navrch polijeme rozpuštěným máslem. 

Recept na cca 50 ks:
• 3/4 kg hrubé mouky
• 1 kostka kvasnic
• 2 celá vejce, sůl
• trochu mléka (vody) – cca 2 dcl 

(těsto by mělo být spíš tužší, aby se 
knedlíky nerozplizly)

• může být i prášek do pečiva

Na posypání: 
mletý mák s moučkovým cukrem, 
Tatranka, tvaroh nebo perník na 
strouhání, jemná strouhanka 
smíchaná s mletým kokosem. 
A hlavně horké máslo na přelití.

Foto: Dagmar Sedláčková
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NESEĎTE „ZA PECÍ“, POJEĎTE 
NA JIŽNÍ MORAVU! 
TIPY NA VÝLETY ZA VÍNEM, FOLKLOREM I REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ
PŘEMÝŠLÍTE, KAM SI VYRAZIT O VÍKENDU V PŘÍŠTÍCH HORKÝCH LETNÍCH DNECH A TÝDNECH? CO TAKHLE VÝLET ZA 
FOLKLOREM, VÍNEM ČI GASTRONOMIÍ NA PROSLUNĚNÝ JIH MORAVY? AGRO BASE VÁM PŘINÁŠÍ PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ 
VÁM ZPŘÍJEMNÍ KONEC LETOŠNÍHO LÉTA A PŘINESOU ZÁŽITKY Z KRAJE DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.  

Pálavské vinobraní 
Mikulov: náměstí, amfiteátr, Svatý 
kopeček, Kozí hrádek, 8.–10. 9. 2017
Festival vín, gastronomie a kultury 
s dlouhou tradicí, prestižní vinařskou 
soutěží, exkluzivním uměleckým progra-
mem, který se pořádá každoročně 
o druhém zářijovém víkendu.
Návštěvníci jubilejního 70. ročníku 
Pálavského vinobraní v Mikulově se mo-
hou těšit na tři dny plné vína, burčáku, 
zábavy a gastronomických specialit. Pá-
lavské vinobraníi i letos láká na průvod 
královské družiny, kroje, pochodňovou 
show, cimbálovou muziku, dechové 
hudby či řemeslnou tržnici. Součástí 
programu jsou koncerty hvězd české
i slovenské hudební scény, stánky 
s vínem i tradiční nedělní výstup na Sva-
tý kopeček s herečkou Chantal Poullain. 
Organizátoři nezapomínají ani na děti, 
pro něž je připravena řada her, pohádek, 
soutěží a atrakcí. Po celou dobu vino-
braní probíhá v zámku výstava Národní 
soutěže vín, kde bude možnost ochutnat 
více než 500 vzorků vín z Mikulovské 
vinařské podoblasti. V Gajdošově zámku 
bude pro zájemce připraveno Mistrovství 
ČR v rozeznávání vůní ve víně, prohlídky 
a řízené degustace čekají i v dalších 
prostorách zámku a několika místních 
vinařstvích, v Kapucínské ulici vyroste 
vinařské městečko se stánky jednotli-
vých vinařů. 
Více na: www.palavske-vinobrani.cz.

Lidová zbožnost na Slovácku (výstava) 
Břeclav – Lichtenštejnský dům, 
až do 24. 9. 2017
Zajímá Vás, jaké úkony se prováděly pro 
lehčí průběh porodu, co je to škapulíř 
a co obsahovaly příručky pro dobré 
umírání? Přijďte se podívat na výstavu 
Lidová zbožnost na Slovácku, kterou po-
řádá Městské muzeum a galerie Břeclav. 
Můžete ji navštívit v prostorách Galerie 
v podkroví v Lichtenštejnském domě až 
do 24. září 2017. Na výstavě si můžete 
prohlédnout předměty nejen ze sbírky 
břeclavského muzea, ale také Národního 
ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regio-
nálního muzea v Mikulově či krásné do-
bové fotografie z Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea.
Více informací na www.muzeumbv.cz.

Znojemské historické vinobraní 
Znojmo: Masarykovo náměstí, 
Horní náměstí, Václavské náměstí, 
Mikulášské náměstí, Na Káře, 
Slepičí trh, Znojemský hrad atd., 
15.–17. 9. 2017
Slavnosti vína a burčáku, přehlídka hud-
by, tance, zábavy, kostýmová podívaná 
v centru královského města Znojma, 
které každoročně přilákají desetitisíce 
návštěvníků z celé republiky. 
Veškeré další informace naleznete na 
www.znojemskevinobrani.cz.

Mezinárodní folklorní festival Brno
Brno: náměstí Svobody, 24.–27. 8. 2017
Každoročně se na koncertech vystřídá 
okolo tisícovky účinkujících z České 
republiky a na dvě stě účinkujících

z různých koutů světa. Letos zvou pořa-
datelé na 26. ročník akce. 
www.folklornet.cz

Slavnosti chleba ve Slupi
Slup: Vodní mlýn, 2. 9. 2017
Vodní mlýn ve Slupi ožije slavností 
chleba, spoustou řemeslníků, ukázkami 
pečení chleba, folklórním vystoupením 
a dalším bohatým doprovodným 
programem pro děti i dospělé. 
www.technicalmuseum.cz.

Dýňobraní ve Valtickém podzemí 
Valtice: Valtické podzemí, 
15.–16. 9. 2017
Tradiční akce podzimu s atraktivním 
kulturním programem pro celou rodinu. 
Stovky dýní, možnost vyřezávání na místě. 

Odrůdové burčáky, dýňové speciality. 
Dýňový jarmark, volba Miss Dýňobraní. 
Mistrovství ČR o nejchutnější dýňovou 
polévku. Soutěže pro děti, tajemný večer 
s rozsvícenými dýněmi. Velkolepý dýňový 
ohňostroj přímo nad hlavami diváků. 
Cimbálová muzika, vína LVA.
Více na: www.valtickepodzemí.cz.

Oskorušobraní
XIII. ročník 23. 9. 2017 
Tvarožná Lhota: Salaš Travičná
Sklizeň plodů vzácného stromu oskoru-
še, který po staletí utváří krajinu na jihu 
Moravy, spojená s ochutnávkou pokrmů 
a nápojů z tohoto plodu.
Více na: www.tvarozna-lhota.cz

Hana Raiskubová

Foto: Dagmar Sedláčková
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FOTOREPORTÁŽ: 
LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY
Že si důležitost vodních ploch již 
dávno uvědomovali naši předkové, 
dokládá i soustava rybníků západně 
od města Lanškrouna. Podle kronik 
byla prvním podnětem k zakládání 
rybníků na Lanškrounsku skutečnost, 

že územím neprotéká žádná význam-
nější řeka a místní obyvatelé se to 
rozhodli změnit, aby dokázali v krajině 
vodu zadržet.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Na území byl v roce 1990 vyhlášen Přírodní park Lanškrounské rybníky Oblast je hojně využívaná k rekreaci

Zájemci mohou z pozorovatelen pozorovat vodní ptáky… nebo se s nimi setkat „tváří tvář“ na Naučné stezce

Ta je využívaná i k ekologické výchově dětmi z lanškrounských škol Jistě se tu procházel i Josef Lux, který v Lanškouně studoval
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

OPATRENIA V DÔSLEDKU 
AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

ŠTÁT SKONČIL S INVESTÍCIAMI DO ZÁVLAH V ROKU 2005

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH (AMO) ATAKUJE ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, REALIZUJÚ SA VŠAK UŽ MIMORIADNE OPATRENIA. 
INFORMOVALA O TOM DNES NA BRÍFINGU ŠÉFKA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA (MPRV) SR GABRIELA 
MATEČNÁ (NOMINANTKA SNS), ZA ÚČASTI ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY (ŠVPS) 
SR JOZEFA BÍREŠA.

V SÚČASNOSTI MAJÚ POĽNOHOSPODÁRI PRENAJATÝCH PRIBLIŽNE 170 ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV (Z PRIBLIŽNE 480) 
S PRISLÚCHAJÚCOU VÝMEROU ASI 150.000 HEKTÁROV (HA), PRIČOM ZAVLAŽOVANIE SA PREDPOKLADÁ NA ASI 60.000 HA 
A SKUTOČNOSŤ JE OVEĽA NIŽŠIA. UVIEDLA TO HOVORKYŇA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY 
(SPPK) JANA HOLÉCIOVÁ.

AMO je podľa nej už v Českej republike, 
Poľsku i na Ukrajine. MPRV už realizuje 
mimoriadne opatrenia, pričom vyzýva 
všetkých farmárov, chovateľov a spo- 
trebiteľov k dodržiavaniu odporúčaní. 
Agrorezort žiada verejnosť, aby v prípade 
väčších akcií v prírode obmedzili nosenie 
vlastnej stravy a uprednostnili tepelne 
upravené jedlo od organizátora, pretože 
AMO sa šíri na potravou i oblečením.
„Musím povedať a konštatovať, že 
realizujeme dosť vážne a mimoriadne 
opatrenia. Riziko zvlečenia (ochorenia) 
je však veľké, pretože prenášačmi sú 
migrujúci diviaci. Chcela by som preto 
poprosiť chovateľov, ale aj verejnosť, aby 
dodržiavali všetky pokyny Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy,“ zdôraznila 
Matečná. Podľa MPRV sa na Slovensku 
AMO doposiaľ nikdy nevyskytol. Doteraz 
bol potvrdený v Poľsku, na Ukrajine 
a v pobaltských krajinách. Vážna situácia 

však už nastala aj v Českej republike, 
v Zlínskom kraji, ktorý susedí priamo so 
Slovenskom. Najväčším nebezpečenstvom 
rozšírenia AMO na územie SR predstavuje 
migrácia infikovaných diviakov.

„Africký mor ošípaných na Slovensku 
zatiaľ aj vďaka prísnym opatreniam 
ŠVPS nemáme. Riziko nákazy je však 
momentálne najvyššie, aké doteraz bolo. 
Apelujeme preto aj na spotrebiteľov, aby 
zvýšili pozornosť pri dovážaných pro-
duktoch z bravčového mäsa a aby radšej 
uprednostnili kvalitné slovenské potra-
viny, ktoré sú pod prísnou kontrolou,“ 
zdôraznila Matečná. Aby MPRV zabránilo 
šíreniu AMO, realizuje sériu mimoriad-
nych opatrení, najmä v tzv. nárazníkovej 
oblasti, kde sa vykonáva intenzívny 
monitoring. ŠVPS nariaďuje chovateľom 
bezodkladne hlásiť uhynuté ošípané 
poverenému úradnému veterinárnemu 

lekárovi, bezodkladne hlásiť všetky 
choré ošípané s príznakmi AMO 
poverenému úradnému veterinárnemu 
lekárovi a Regionálnej veterinárnej po-
travinovej správe (RVPS), držať ošípané 
v uzavretých priestoroch, dodržiavať 
zásady biologickej bezpečnosti (dôklad-
né oplotenie farmy, dezinfekčné brody, 
evidencia a kontrola pohybu doprav-
ných prostriedkov a osôb, prezliekanie 
zamestnancov a návštevníkov farmy), 
zamedziť vniknutiu diviakov do areálu 
farmy, rešpektovať zákaz skrmovania 
kuchynských odpadov a výrobkov 
z diviačieho mäsa a pravidelné prehliad-
ky zvierat.

ŠVPS taktiež vydala zákaz prikrmovania 
diviakov v pohraničných revíroch 
s Ukrajinou. Užívatelia poľovných revírov 
musia zabezpečiť odber a zaslanie vzo-
riek na vyšetrenie od ulovených diviakov 

podľa inštrukcií ŠVPS. V prípade nálezu 
uhynutého diviaka je nevyhnutné doručiť 
vzorku uhynutej zveri na príslušnú RVPS 
do 24 hodín od nálezu, alebo najneskôr 
v nasledujúci pracovný deň.

AMO je akútna, vysoko nákazlivá a ne-
liečiteľná choroba ošípaných a diviakov. 
Nie je prenosná na ľudí, ani na iné druhy 
zvierat. Prenáša sa priamym kontaktom 
s chorým alebo uhynutým zvieraťom, 
výkalmi a sekrétmi infikovaného zvie-
raťa, prípadne tepelne neopracovanými 
produktami z infikovaných zvierat. Preja-
vuje sa vysokou horúčkou (až 42 stupňov 
Celzia), ktorá môže trvať až niekoľko 
dní, apatiou, krvácaniami v podkoží, na 
miazgových uzlinách, vnútorných orgá-
noch a zväčšenou slezinou. U gravidných 
prasníc sa prejavuje potratmi.

TASR

„Všeobecne môžeme povedať, že staré 
sú všetky závlahové sústavy, a to najmä 
z hľadiska technickej úrovne čerpa-
cej techniky. Tie prvé sa začali stavať 
koncom 50. rokov minulého storočia. 
Vo významných produkčných oblastiach 
máme skôr staršie závlahy, v menej pro-
dukčných oblastiach sú novšie,“ priblížila. 
Pripomenula, že štát skončil s investí-
ciami do závlah v roku 2005. „Posledné 
investičné prostriedky boli použité v tomto 
roku na dokončenie podzemných rozvodov 
závlahovej vody na rozostavaných závla-
hových systémoch. Niektoré neinvestičné 
opravy väčšieho rozsahu boli na oceľových 
potrubiach veľkých profilov v rokoch 1995 
až 2002,“ informovala.

„Tu však treba povedať aj to, že v mo-
dernizácii závlah sa pokračuje aj dnes, 
ale už len vo vlastnej réžii samotných 
poľnohospodárov. Tu však nehovoríme 
o žiadnych rozsiahlych investíciách
 v rámci celého Slovenska, keďže vieme, 

v akom stave sa poľnohospodárstvo na-
chádza. Je to teda od prípadu k prípadu 
podľa toho, o akú finančne významnú 
investíciu ide a či si ju vie konkrétny poľ-
nohospodársky subjekt dovoliť,“ zdôraz-
nila. Závlahové systémy sa na Slovensku 
podľa Holéciovej začali stavať koncom 50. 
rokov minulého storočia. Túto výstavbu 
zabezpečovali melioračné družstvá orga-
nizované v niektorých regiónoch (Pezinok, 
Trnava, Veľký Krtíš, Sobrance a pod.).

„Podľa údajov, ktoré máme zo š. p. Hyd-
romeliorácie, sa v rokoch 1961 až 2005 
postavilo dokopy 484 čerpacích staníc. 
V rámci tohto obdobia sa najväčší počet 
- 178 postavil v rokoch 1981 až 1990. Vý-
stavbu financoval štát. V roku 2005 však 
štát s investíciami skončil. V rokoch 1961 
až 2005 sa tak vďaka výstavbe závlaho-
vých sústav dostalo pod závlahu viac ako 
320.000 ha pôdy na Slovensku. Uvedené 
čísla sa vzťahujú na majetok, ktorý bol 
delimitovaný na Hydromeliorácie, š. p., 

a nezohľadňuje už zaniknuté systémy 
alebo tzv. drobné závlahové stavby 
v majetku poľnohospodárskych podni-
kov,“ spresnila.

SPPK podľa nej vyvíja množstvo aktivít, 
ktorými upozorňuje na nutnosť riešiť 
následky klimatických zmien v poľno-
hospodárstve, a to aj v prepojení na 
modernizáciu závlah. Dnes, v období 
meniacej sa klímy, sa totiž ukazuje ako 
samozrejmé, že závlahové sústavy už 
musia byť neodmysliteľnou súčasťou 
poľnohospodárskej výroby vo viacerých 
regiónoch Slovenska.

„V prvom rade by bolo žiaduce, aby sme 
zmodernizovali a podporili aspoň tie 
závlahové sústavy, ktoré už máme na 
Slovensku vybudované. Každým rokom 
táto plocha klesá, závlahy ničí hrdza, 
zlodeji, vandali, často sú prestarnuté. 
V druhom rade by bolo vhodné, aby sa 
k vode dostali aj poľnohospodárske 

podniky, ktoré hospodária v oblastiach, 
v ktorých neexistuje napojenie na vodný 
zdroj. Máme totiž aj také poľnohospo-
dárske firmy, ktoré sa nenachádzajú 
v blízkosti ani jazera, ani rieky či vodnej 
nádrže. Tie sa musia spoliehať jedine 
na počasie, čo je už momentálne naozaj 
veľmi riskantné,“ upozornila. Sloven-
ská poľnohospodárska a potravinárska 
komora je podľa Holéciovej pripravená 
diskutovať s predstaviteľmi rezortného 
ministerstva a vlády na takú dôležitú 
tému, akou je poisťovací systém v agro-
rezorte a vytvorenie rizikového fondu.
„Navyše následky klimatických zmien 
nám už nejaký ten čas klopú na dvere 
a pestovatelia si uvedomujú, že štát 
každý rok za zničenú úrodu odškodňovať 
nemôže. Dá sa však spoločnými silami aj 
s príspevkom od štátu vytvoriť efektívny 
spôsob, ako voči nim bojovať,“ dodala 
hovorkyňa SPPK.

TASR
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PREVENCE RIZIK SUCHA PROSTŘEDNICTVÍM 
DOTACÍ MŽP MÁ ŘADU ÚSKALÍ

Zcela zřejmé je totiž jedno – nové vrty 
ani nové studně v drtivé většině nové 
stabilní zdroje vody pro občany suchem 
postižených lokalit nezajistí. V prvé řadě 
proto, že je málokterá země na světě tak 
dobře hydrogeologicky prozkoumána 
jako ta naše, takže představa, že bude 
možné někde narazit na zatím utajené 
a dostatečně vydatné zdroje pitné vody, 
je poněkud naivní. Samozřejmě to nelze 
nikdy stoprocentně vyloučit, ale i když se 
nějaký nový pramen objeví, rozhodně to 
neznamená, že tím bude problém záso-
bování příslušného místa nebo jedince 
pitnou vodou do budoucna vyřešen. 

Prakticky ze všech vyjádření odborníků – 
a to je nejpodstatnější informace – opa-
kovaně plyne, že suchem nejvíce ohrože-
né jsou takzvané mělké vrty, z nichž voda 
nejdříve zmizí. Za mělké vrty lze přitom 
považovat drtivou většinu soukromých 
studní i značnou část plánovaných vrtů, 
které mají zajistit vodu v nějaké lokalitě. 
Pokud tak chce stát takové projekty 
podporovat, bylo by vhodné vědět, že 
se tím jednak budou využívat podzemní 
zdroje vody, které ale chce tentýž stát 
prostřednictvím zvýšených poplatků za 
jejich odběr chránit. Ještě důležitější ale 

je, že hlubší vrty představují riziko naru-
šení stávajících podzemních zdrojů pitné 
vody, takže zajištění vody formou vrtů 
pro jednoho může vyústit ke ztrátám 
zdrojů vody pro jiného. Podzemní voda
 je navíc často uložena v několika vrst-
vách nad sebou a ne každá je vhodným 
zdrojem vody pitné. Teze, podle níž se 
využije „první voda“, která se ve vrtu 
objeví, je gruntu mylná. Vrty kromě toho 
podléhají poměrně přísné legislativě 
a samozřejmě platí, že čím je vrt hlubší, 
tím je dražší. Stometrový vrt (ale i méně 

hluboký, záleží na hornině a prostředí, 
ve kterém se vrtá) představuje milionové 
náklady, další náklady a byrokratické 
komplikace pak představuje zmiňované 
dodržování platných zákonů a získání 
příslušných povolení. Právní rámec 
ostatně docela dobře rozebrala kancelář 
veřejného ochránce práv v září loňského 
roku, takže kdo se chce do budování 
studně nebo k provedení vrtu za účelem 
nalezení zdrojů pitné vody pustit, měl by 
si tento materiál přečíst. Najdete ho na: 
www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/

chcete-si-stezovat/zivotni-situace-pro-
blemy-a-jejich-reseni/studny-vrty-vodo-
vodni-pripojky/

Jediným systémovým řešením je tak 
postupné napojování rizikových oblastí 
na veřejné vodovody a kanalizace. 
A to pokud možno do sítí již existujících 
vodárenských společností, které mohou 
také vytvářet potřebné finanční zdroje na 
takové investice a ve výsledku principem 
solidarity dotovat ceny vody v malých 
obcích (aglomeracích) z poplatků vybra-
ných ve městech, protože pokud by se 
mělo napojení několika obyvatel financo-
vat jen z místních poplatků za vodu, 
příslušní spotřebitelé by se nedoplatili.

I když bylo již řečeno mnohé, přece jen 
je ještě vhodné krátce se zastavit 
u v úvodu zmíněného dotačního progra-
mu „Dešťovka“. Využití ze střechy jímané 
vody nebo dešťové vody ze studní ke 
splachování toalet totiž představuje rizi-
ko kontaminace veřejných sítí, což tvůrci 
příslušného programu na MŽP nedomy-
sleli. Nakonec sice došlo k dohodě mezi 
MŽP a vodohospodáři, takže připojení 
dešťové vody do sítí musí podléhat sou-
hlasu místní vodohospodářské společ-
nosti, to ale zároveň v mnoha případech, 
zejména na vesnicích, znamená další 
vícenáklady na vybudování odděleného 
potrubí pro pitnou a splaškovou vodu. 
To jednak není levné, kromě toho ale jde 
o odbornou práci a zdaleka tak vše ne-
končí tím, že do záchodu někdo vyvede 
vodu ze sudu pod střechou. Úplně bez 
komplikací není dokonce ani využití deš-
ťové vody na pouhé zalévání zahrádek. 
I pro složení vody na zalévání totiž platí 
normy, a to hned několik, přičemž 
v případě Dešťovky jde o tzv. „srážkové 
povrchové vody podmínečně přípustné“. 
Ty mohou být kontaminovány materiá-
lem, ze kterého jsou vyráběny střešní 
krytiny, například mědí nebo zinkem, 
a testy VŠCHT prokázaly, že koncentrace 
mědi (Cu) v prvním splachu ze střechy 
opatřené měděnými klempířskými prvky 
mohou být až šestkrát větší než kon-
centrace Cu obsažené v třicátém litru 
této srážkové vody. Obdobné výsledky 
ukázalo vzorkování „prvního splachu“ na 
pozinkovaných střechách. Jinými slovy 
– využití dotačního programu Dešťovka 
může příjemce dotace dovést i ke kon-
fliktu se zákonem…

Petr Havel

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MEDIÁLNĚ HOJNĚ PODPOROVANÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MŽP) 
„DEŠŤOVKA“ NENÍ ZAS TAK SNADNÉ, JAK BY SE NA PRVNÍ POHLED MOHLO ZDÁT. TO SAMÉ PLATÍ O DALŠÍCH PODPOROVANÝCH 
AKTIVITÁCH, JAKO JSOU DOTACE NA HLEDÁNÍ NOVÝCH ZDROJŮ PITNÉ VODY PROSTŘEDNICTVÍM VRTŮ NEBO NOVÝCH STUDNÍ.

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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V BŘECLAVI ROSTOU „ŠŤASTNÉ SALÁTY“
TAMNÍ FOSFA TAM BUDUJE PRVNÍ VERTIKÁLNÍ FARMU V ČESKÉ REPUBLICE

Díky vlastnímu know-how a technolo-
giím zajistí zastřešená hi-tech pěstírna 
produkci čerstvých salátů a bylinek, 
které nepodléhají sezónním vlivům 
a výkyvům počasí. Klima uvnitř vertikální 
farmy totiž řídí počítač. Sklizeň křehkých 
tzv. „šťastných salátů“ se tak může ode-
hrát těsně před konzumací. Třeba 
i uprostřed tuhé zimy.

Na území republiky jde o historicky první 
pokus. S myšlenkou vybudovat vysoce 
sofistikovanou hi-tech pěstírnu, kde se 
zemědělské plodiny „vyrábí“ v patrech 
nad sebou, si přitom renomovaná břec-
lavská firma pohrávala už od roku 2014. 
Teď má za sebou Fosfa první sklizeň. 
V čem je vertikální farma tak zázrač-
ná a jiná oproti klasickému pěstování 
zeleniny?

Poroučí počítač. Větru, dešti, živinám
„Spotřebitelé určitě ocení čerstvý přísun 
salátů a bylinek, které nepodléhají 

sezónním výkyvům a nepředvídatelným 
vlivům počasí. Produkce zeleniny je 
stabilní i díky tomu, že klima uvnitř 
vertikální farmy řídí počítač. Sklizeň 
se tak může odehrát kdykoliv, třeba 
i uprostřed zimy. Další předností je, že 
se budova vertikální farmy může nachá-
zet přímo uprostřed městské zástavby, 
tedy blízko konečnému spotřebiteli. Tím 
odpadá nutnost vypěstované saláty dlou-
ze transportovat a skladovat,“ přiblížil 
mediální zástupce společnosti Fosfa 
Karel Křivan. 

Popsal, že vzduch, který do pěstebního 
prostoru vstupuje, prochází filtrací, tak-
že je úroda chráněná před nepříznivými 
faktory zvenčí, jako jsou zárodky škůdců 
a nemocí. „To je i jeden z klíčových
benefitů. Vertikální farma se totiž sto-
procentně obejde bez pesticidů, 
o jejichž škodlivosti pro lidský organis-
mus i pro životní prostředí slýcháme ze 
všech stran,“ uvedl.

Zaměstnanci ve speciálním oblečení si 
před každým vstupem do sofistikované 
pěstírny musí vydesinfikovat obuv. Zven-
ku se sem jen tak někdo nedostane.
„Prostředí je izolované, veškerý vzduch, 
který sem proudí z venkovního prostředí, 
je filtrován, tzn., že těm rostlinám ne-
hrozí žádné nemoci, žádní škůdci. Voda 
cirkuluje, neodtéká nikam do podloží, 
neodtéká nikam do řek ani do kanaliza-
ce,“ uvedl pro Českou televizi projektový 
manažer Jaroslav Sýkora.

Pesticidy podle něho nejsou vůbec 
potřeba, rostliny potřebují jen světlo – 
červené a modré kvůli fotosyntéze, dále 
vzduch a vodu s minerály. S vodou se 
v této pěstírně budoucnosti snaží ne-
plýtvat. Saláty a různé bylinky tu rostou 
šest týdnů, proběhla už dokonce první 
sklizeň. V břeclavské Fosfě chtějí takto 
vypěstovat 14–16 tisíc rostlin ročně.
Experimentální projekt, který se nyní 
v Břeclavi spouští, inicioval Ivan Baťka, 

generální ředitel společnosti Fosfa. Ver-
tikální farma je přitom jen další z řady 
zajímavých inovací, které dělají z firmy 
Life Science společnost. 

Chutné a bez pesticidů
„Výsledkem tohoto procesu je efektivní 
a stabilní produkce zeleniny ve formě, 
v jaké ji příroda chtěla. Základní filozofii 
revolučního způsobu pěstování lze 
shrnout tak, že jde o produkci čistého 
a zdravého jídla pěstovaného způsoby, 
které jsou efektivní, ale zároveň šetrné 
k životnímu prostředí. Navíc takto 
pěstované saláty nebo tzv. microgreens 
jsou díky stabilním optimálním podmín-
kám při pěstování prý chutné pokaždé. 
Expeduje se totiž kompletní živá rostlina, 
takže je opravdu možná sklizeň těsně 
před konzumací. „Odborníci potvrdí, 
že právě takový salát chutná nejlépe. 
Cílem je také dodávat v rámci regionu, 
aby se vyloučily dlouhé transportní trasy 
a dlouhé skladování,“ naznačil další 

CELOROČNÍ PRODUKCE, STOPROCENTNĚ BEZ PESTICIDŮ, EKOLOGICKY A AŽ S 95% ÚSPOROU VODY OPROTI KONVENČNÍMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ. NA TÉTO FILOZOFII JE ZALOŽENA PRVNÍ VERTIKÁLNÍ FARMA V ČESKÉ REPUBLICE, KTEROU PRÁVĚ NYNÍ 
ZPROVOZŇUJE BŘECLAVSKÁ SPOLEČNOST FOSFA. 

Foto: ČTK
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výhody vertikálního pěstování zeleniny 
Křivan s tím, že v současné době již 
firma pracuje na obchodním modelu. 
Oslovuje tak restaurace a šéfkuchaře, 
kteří kladou důraz na čerstvost, kvalitu 
a lokální produkci. „Výhodou pěstování 
tzv. microgreens ve vertikální farmě je 
právě flexibilita vůči přáním zákazníků,“ 
dodává ještě Křivan.

Díky sofistikovanému propojení 
zemědělství a high technologií odpadá 
i další zátěž pro ekologii, tedy splacho-
vání hnojiv a plýtvání vodními zdroji. Ve 
vertikální farmě se pracuje s hydropo-
nií. Rostliny rostou v živném roztoku, 
který má přísně kontrolované složení. 
Koncentrace minerálu je stanovena tak, 
aby rostlinám v maximální možné míře 
usnadňovala růst. Jakmile zemědělskou 
půdu nahrazuje živný roztok, odpadá 
nežádoucí odpařování vody, popřípadě 
její prosakování a odtok do nižších vrstev 
půdy. Výsledkem je až 90% úspora vody 
oproti běžným formám pěstování. Nedo-
chází k znečišťování spodních vod, které 
jsou pro budoucnost důležité.
Fosfa si pro realizaci vertikální farmy 
vybrala výhradně české dodavatele tech-
nologií. A to pouze s jedinou výjimkou. 
Pěstební světla pochází od renomované-
ho světového výrobce.

Hana Raiskubová Foto: ČTK

Foto: ČTK
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SPOLEČNOST PENNY MARKET STAVÍ SVŮJ VZTAH SE ZÁKAZNÍKY 
PŘEDEVŠÍM NA KVALITNÍ A CHUTNÉ PRODUKCI ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

A POTRAVINÁŘŮ.

CO JE ČESKÉ, TO JE DOBRÉ!
PENNY MARKET PODPORUJE ČESKÉ ZEMĚDĚLCE A ZPRACOVATELE POTRAVIN

V PENNY splňuje označení Česká 
potravina nebo Vyrobeno v ČR 7 z 10 
potravinářských výrobků. A právě 
na to navazuje Penny Market se svojí 
dlouhodobou kampaní na podporu 
tuzemských produktů pod názvem: Co je 
české, to je dobré. Penny Market navíc 
podepsal spolu s ministrem zemědělství 
prohlášení o podpoře českých dodava-
telů potravin a průběžně provádí kroky, 
které podporují tuzemské pěstitele 
i zpracovatele. Pojďme si některé z nich 
představit blíže:

Vína od malých vinařů z Moravy
Špičková nezávislá vinařství z Moravy 
dosud nedodávala svá vína do  
maloobchodní sítě. Prvním řetězcem, 
který se zavázal odebírat i malé šarže 
vín, se stal v červnu 2017 Penny  
Market. Penny Market zásadně obměnil 
nabídku svých vín a do všech 368 
prodejen se tak dostaly originální šarže 

tuzemských vín od deseti členů Nezávis-
lých vinařů ČR, které se budou průběžně 
obměňovat, a dále více jak padesát 
novinek.

V nabídce PENNY se tak objevily lahve 
od prestižních vinařství Valihrach, Tan-
zberg, Žídek, Válka, Springer, Maděřič, 
Vašíček, Šebesta, Kosík a Mečl. 
Vína těchto vinařství sbírají ocenění 
Salonu vín ČR i špičková zahraniční 
ocenění. Některé šarže dodají do PENNY 
jako celek, nepůjdou koupit nikde jinde. 
„Podporujeme současný růst zájmu spo-
třebitelů o kvalitní vína z Moravy,“ uvedl 
jednatel PENNY Martin Peffek. Dalším 
cílem obměny sortimentu je podle něj 
oslovit zákazníky se zájmem o vysoce 
kvalitní produkty tuzemského původu. 
„Do PENNY jdeme hlavně proto, 
abychom představili krásu našich vín 
novým skupinám spotřebitelů,“ uvedl 
Josef Valihrach, který je trojnásobným 

držitelem prestižního titulu „Vinař roku 
České republiky“. Nezávislým vinařům 
je podle něj sympatické i to, že PENNY 
dlouhodobě nabízí vysoký podíl potravin 
tuzemského původu. Prodej vín malých 

vinařů v maloobchodě je podle něj ve vy-
spělé Evropě běžný, a nově se tak zřejmě 
osvědčí i v České republice. 

„Naši zkušení nákupčí vybrali do 
nabídky taková vína, která ve své cenové 
kategorii představují nejvyšší dostupnou 
kvalitu. Navíc jsme se snažili vybírat tak, 
aby se jednalo o vína s typickými 
odrůdovými vlastnostmi, a běžný 
zákazník se tak v nabídce snadno 
zorientoval,“ vysvětlil Marek Doležal, 
vedoucí oddělení nákupu PENNY, 
a dodal: „Pokud si u nás koupíte 
třeba Moravský ryzlink, můžete oče-
kávat, že bude klasicky suchý. Zatímco 
když si u nás vyberete třeba Pálavu, 
bude mít typicky vyšší obsah zbytkového 
cukru. Takže při nákupu vína u nás vás 
nečeká žádné nečekané překvapení 
a víte, do čeho jdete. Jen musím upozor-
nit, že Nezávislí vinaři nám budou z po-
chopitelných důvodů dodávat jen menší 
šarže, a tak budeme nabídku těchto vín 
po doprodání zásob průběžně obměňo-
vat. Podobně to děláme třeba u ovoce 
a zeleniny od tuzemských pěstitelů.“

Podpora křivé zeleniny od českých 
farmářů
PENNY podporuje nejen regionální 
vinaře, ale i české farmáře, od kterých 
nakupuje zeleninu a ovoce neobvyklých 
tvarů či barev. Tyto výpěstky museli 
dříve farmáři vyhazovat, i když byly jinak 
kvalitní. Dnes ale mohou své produkty, 
které mají lehké vzhledové nedostatky, 
prodat přes Penny Market pod názvem 
„Neobyčejné kousky“. Jako první letos 
přicházejí do prodeje pod tímto ozna-
čením brambory, cibule a mrkev. Další 
druhy zeleniny a ovoce budou záležet 
na termínu dodávek od tuzemských 
zemědělců. V průběhu aktuální sezony 
by se tak mohly postupně objevit také 
neobyčejné kousky okurek, bílých pap-
rik, česneku, jablek a hrušek. 
„Prodejem Neobyčejných kousků chce-

me rozvíjet naši podporu českých země-
dělců, abychom zabránili zbytečnému 
plýtvání potravinami, které by se jinak 
z estetických důvodů vůbec nedostaly do 
prodeje. Krásou Neobyčejných kousků  

je, že se jedná o zeleninu a ovoce, 
které mají stejnou chuť a kvalitu. Pouze 
vypadají odlišně. Zákazníci si je mohou 
koupit se slevou, a to vždy minimálně  
o 10 % levněji oproti standardní zelenině 
a ovoci,“ uvedl vedoucí oddělení kvality 
PENNY Petr Baudyš. Připomněl, že 
Penny Market jako první řetězec uvedl 
loni na trh výpěstky od tuzemských 
zemědělců, které mají mírné odchylky 
od obvyklého tvaru nebo barvy, ale jinak 

jsou chuťově i kvalitativně v pořádku.
„O ,Neobyčejné kousky‘ je v našich 
prodejnách velký zájem,“ konstatoval 
Petr Baudyš. Na všech 368 prodejnách 
PENNY jsou nabízeny ve speciálně 
označené sekci ovoce a zeleniny a na 
všech etiketách je nově uvedeno, že 
se jedná o „Neobyčejné kousky“. Zákaz-
ník je tak snadno pozná a pomůže spo-
lečně s PENNY podpořit české farmáře 
a snížit plýtvání potravinami. Na eti-
ketách zákazníci najdou i logo Česká 
potravina, protože toto zboží pochází 
výhradně od českých producentů, stejně 
jako 7 z 10 potravinových výrobků 
v PENNY.

ČEŠTÍ SPOTŘEBITELÉ MAJÍ STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM O POTRAVINY TUZEMSKÉHO PŮVODU A OBCHODNÍ ŘETĚZCE JIM V TOM 
VYCHÁZEJÍ VSTŘÍC. V ČELE TOHOTO POZITIVNÍHO VÝVOJE STOJÍ PENNY MARKET, KTERÝ PROVOZUJE 368 PRODEJEN VE VŠECH 
REGIONECH ČR. 

NEOBYČEJNÉ KOUSKY
víte, že nákupem těchto produktů podporujete české farmáře?

jinak by se tyto kousky do prodeje nedostaly.

Vína od Nezávislých 
vinařů ČR exkluzivně 

v PENNY
PENNY spolupracuje s malými nezávislými vinařstvími, 

která produkují špičková vína v limitovaných sériích. 
Zákazníci PENNY tak budou moci pokaždé okusit nové 

vybrané druhy vín od Nezávislých vinařů ČR.

Česká potravina je prostě naše. Pochází z naší země a splňuje ta nejpřísnější kritéria. V PENNY najdete až 70 % potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení Česká potravina nebo Vyrobeno 
v České republice. Jako Česká potravina jsou označeny nezpracované potraviny, jako jsou maso, ovoce, zelenina, které mají 100% původ v České republice, a zpracované potraviny, u kterých musí z České republiky 
pocházet minimálně 75 % složek a které byly vyrobeny v ČR. Jako Vyrobeno v České republice jsou označeny potraviny, pokud jejich výroba proběhla na území České republiky. Naši zákazníci si tak mohou být jisti, 
že nakoupí hezky česky. Více na www.penny.cz.
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ODOLNOST STROMŮ PŘI VÝKOPECH 
V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI

V prvé řadě platí, že regenerační schop-
nost přírody, a tedy i keřů a dřevin, je 
podstatně vyšší, než si většina veřej-
nosti představuje. V druhé řadě je třeba 
rozlišovat, o jaký druh keře nebo stromu, 
v jehož blízkosti by měly výkopové práce 
proběhnout, vlastně jde, neboť každá 
dřevina i polodřevina má jiné rozložení 
kořenového balu. Ve třetí řadě je nutné 
brát v úvahu stáří rostlin, které má také 
výrazný vliv na odolnost vůči zásahům 
z vnějšího prostředí. A samozřejmě je 
vhodné vědět, jakými zákony a podzá-
konnými normami se podmínky naruše-
ní půdy a pozemků v okolí stromů a keřů 
vlastně řídí.

Obecně přitom platí, že vzdálenost 
výkopových prací od stromů a keřů je 
stanovena technickou normou a tato 
vzdálenost činí 2,5 metru. Jak příslušná 
technická norma, tak z ní vycházející 

arboristické standardy „Ochrana dřevin 
při stavební činnosti“, která vydala 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
(AOPK) ve spolupráci s Lesnickou a dře-
vařskou fakultou Mendelovy univerzity 
v Brně doslova před pár dny (11. čer-
vence 2017), ale připouštějí i o metr 
menší vzdálenost (tedy 1,5 metru). Ve 
výjimečných případech lze vést výkop 
dokonce i ve vzdálenosti kratší než 
jeden metr. Příslušná povolení vydávají 
přitom orgány ochrany přírody a krajiny, 
což je ovšem problém, neboť přístup 
jednotlivých úředníků se v praxi dost 
liší. Sjednocujícím prvkem by tak mohly 
být zmiňované standardy, jejichž cílem 
je také poskytovat vodítko při rozhodo-
vání o podmínkách dotací z Operačního 
programu životní prostředí. To zároveň 
znamená mít tyto standardy k dispozi-
ci (disponuje jimi mimo jiné knihovna 
AOPK) a vycházet 

při plánování příslušných prací z někte-
rých základních znalostí.

Jednou z nich je princip, podle kterého 
by měla nadzemní část stromu nebo 
keře svou plochou zhruba odpovídat 
části podzemní. Pokud se tedy, i díky 
výkopovým pracem podzemní část redu-
kuje, je vhodné redukovat (prořezat) také 
nadzemní část. Vhodné je také přizpů-
sobit plány druhové skladbě příslušného 
porostu. Je třeba si uvědomit, že vedle 
mělce kořenícího smrku existují jiné 
druhy dřevin, které mají kořeny v hloubce 
až několik metrů, pokud se jedná 
o dospělého jedince. Důležitá je i regene-
rační schopnost jednotlivých druhů, kdy 
například bříza, považovaná za plevel, 
který dokáže vyrůst všude, má kupodivu 
regenerační schopnost velmi malou, 
takže například při přesazování velmi 
často uhyne. Další zásadou je neodha-
lovat kmeny stromů při jejich bázi – tím 
se totiž zároveň mění hladina dostupné 
spodní vody a taková změna je pro řadu 
dřevin zásadnější než zmenšení kořeno-
vého balu.

Tak či tak je zřejmé, že znalost zásad 
ochrany dřevin při stavební činnosti již 
v současné době je a v budoucnosti  
stále více bude patřit ke znalostem 
týkající se činností v krajině. Zmiňova-
né arboristické standardy jsou ovšem 
bohužel materiálem, který je spíše než 
dokumentem pro venkovské praktiky 
materiálem pro vyspělé matematiky. 
Kromě toho, že pracuje s takovými ma-
tematickými pojmy, jako jsou odmocniny, 
najdeme v něm i takové formulace, 
z nichž našinec nemůže být moudrý 
ani náhodou, jako je třeba stanovení 
chráněného kořenového prostoru. Ten je 
ve standardech definován jako „kruhová 
plocha o poloměru daném násobkem 
průměru kmene ve výčetní výšce 
a následujícího koeficientu daného zařa-
zením stromů do kategorie podle přílohy 
č. 3, obrázek 1“. Komu je to jasné, před 
ním smekám klobouk. Je ale jasné, že 
do zdravého selského rozumu má taková 
definice po čertech daleko.

Petr Havel   

JEDNÍM Z PRODUKTŮ DNEŠNÍ DOBY CHARAKTERIZOVANÉ NEKRITICKOU OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZALOŽENOU NA 
EMOCÍCH, JE AKTIVITA RŮZNÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ I JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ POUKAZUJÍCÍ NA RIZIKA POŠKOZOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I V PŘÍPADECH, KDY K POŠKOZENÍ OBJEKTIVNĚ NEDOCHÁZÍ. KLASICKÝM PŘÍKLADEM JSOU POMĚRNĚ 
ČASTÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V TERÉNU, KTERÉ PROBÍHAJÍ V BLÍZKOSTI KEŘŮ A STROMŮ. EMOCE OBČANŮ I OCHRÁNCŮ PŘITOM 
MOHOU TAKOVÉ PRÁCE ZÁSADNĚ ZKOMPLIKOVAT, BA ZNEMOŽNIT. JE PROTO VHODNÉ VĚDĚT, JAKÁ PRAVIDLA PRO VÝKOPOVÉ 
PRÁCE V BLÍZKOSTI DŘEVIN PLATÍ, ABY BYLO MOŽNÉ SE PROTESTŮM PROTI NIM ÚČELNĚ BRÁNIT. 

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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BUDEME MÍT DOMA JENOM 
NÁBYTEK Z „BIODŘEVA?“

Problém je, že v ČR jsou systémem FSC 
označována jen zhruba 2 % dřeva na 
rozdíl například od sousedního Polska, 
kde je tímto systémem značeno podstat-
ně větší množství dřevní suroviny. V Ra-
kousku ale naopak certifikace typu FSC 
prakticky chybí, a pokud bychom vzali 
celý prostor EU, pak v něm převažuje 
i u nás podstatně rozšířenější systém 
PEFC. Oba systémy se sice od sebe 
v detailech liší, rozhodující ale je, že oba 
vyžadovanou udržitelnost hospodaření 
v lesích garantují. Postoj IKEA tak lze 
vnímat jako nepřípustný lobistický 
nátlak na segmentaci dodavatelů 
a je srovnatelný s principy zneužívání 
významné tržní síly, často diskutované 
v oblasti nákupu a prodeje potravin. 
Jednou z otázek pro blízkou budoucnost 
tak je, zda-li náš stávající zákon 
o významné tržní síle nerozšířit kromě 
potravin o další oblasti.

„Biodřevo“, které jako jediné hodlá IKEA 
prodávat, představuje přitom především 
potenciál k odůvodnění vyšší ceny 
příslušných výrobků, obdobně jako 
je tomu v případě biopotravin. U nich
má ale spotřebitel na výběr, zda-li je 
koupí, nebo ne, zatímco u biodřeva by 
v případě IKEA takovou volbu neměl. Je 
přitom třeba vědět, že naše země není 
díky velmi přísné lesnické legislativě 
(rozhodně přísnější, než je obvyklé v EU) 
v situaci, kdy by u nás docházelo 
k devastování lesů a „neudržitelnému“ 
rozvoji lesnictví. Jinými slovy, obecná 
udržitelnost je u nás vyšší než v Evropě, 
neřku-li ve světě. Za situace, kdy není 
lesnická legislativa v rámci EU sjedno-
cena, je tak naprosto zbytečné tlačit na 
jednotný certifikační systém, který by byl 
uplatňován ve zcela jiných podmínkách 
národních legislativ regulující lesnické 
hospodaření. 

Laická veřejnost ovšem samozřejmě 
o nějakých certifikačních systémech nic 
neví, a tak stačí pár dobře manipulač-
ních článků, které lidem „vysvětlí“, aby 

nekupovali nábytek pocházející 
z devastovaných lesů. To by ale 
mimo jiné znamenalo, pokud by se 
s „důležitostí“ biodřeva veřejnost ztotož-
nila, že tuzemské firmy přijdou o byznys 
v hodnotě několika miliard korun, což by 
se nutně muselo promítnout do poklesu 
počtu pracovních míst na našem dřevo-
zpracujícím trhu. Dlužno podotknout, že 
dřevozpracující průmysl je u nás sou-
středěn především do sociálně slabších 
a nabídkou alternativních pracovních 
příležitostí neoplývajících oblastí, takže 
tamní chudí budou ještě chudší. A peníze 
na sociální programy dříve či později 
dojdou.

O to důležitější bude věrohodná a aktivní 
komunikace důsledků certifikačního 
souboje v našich médiích. Je přitom 
velká škoda, že ve stávajícím volebním 
období nebyl odsouhlasen vznik lesnic-
ko-dřevařského fondu, jehož hlavním 
cílem měla být osvěta veřejnosti, jejíž 
značná část si i v dnešní době myslí, že 
dřeva v našich lesích ubývá, ačkoli prav-
dou je pravý opak. To ovšem znamená, 
že při tak fatální neznalosti problematiky 
je veřejnost velmi snadno manipulova-
telná. Právě na to podle všeho spoléhají 
zastánci biodřeva i IKEA samotná, která 
již dnes pracuje s některými údaji od 
ochránců přírody, které nejsou pravdivé. 

Vzhledem k tomu, že založení zmiňova-
ného fondu není kvůli blížícím se volbám 
v krátkodobém dohlednu, musí si přitom 
dotčení podnikatelé pomoci sami. A do 
budoucnosti možná také přehodnotit 
podmínky vzniku fondu. Principem sou-
středění finančních prostředků by totiž 
zřejmě neměla být vyžadovaná povinnost, 
ale dobrovolnost s tím, že hlavní odpo-
vědnost za osvětu musí převzít hlavní 
hráči na trhu. Bude-li to fungovat, další 
se jistě přidají. Ostatně – dobrovolnost by 
měla být také základním principem volby 
toho či onoho systému certifikace.

Petr Havel

KDYŽ JSEM V LOŇSKÉM ROCE UPOZORŇOVAL NA RIZIKO STŘETU MEZI DVĚMA CERTIFIKAČNÍMI SYSTÉMY – PEFC 
A FSC, SÁM JSEM NETUŠIL, JAK HODNĚ A JAK BRZY BUDE TENTO PROBLÉM ROZHODUJÍCÍ PRO TUZEMSKÉ LESNICTVÍ 
A DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL A JEHO MOŽNOU PERSPEKTIVU A ROZVOJ. K ESKALACI KONFLIKTU ALE JIŽ DOŠLO, PŘEDEVŠÍM 
KVŮLI NEJVĚTŠÍMU SVĚTOVÉMU PRODEJCI VÝROBKŮ ZE DŘEVA – SPOLEČNOSTI IKEA, KTERÁ PŮSOBÍ TAKÉ NA NAŠEM TRHU. 
IKEA, JAK JIŽ OFICIÁLNĚ POTVRDIL ŠÉF SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA MIKHAIL TARASOV, HODLÁ TOTIŽ DO ROKU 
2020 OBCHODOVAT 100 % DŘEVA Z TAKZVANÝCH UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ. TO PŘITOM V PODÁNÍ IKEA ZNAMENÁ DŘEVO 
CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMEM FSC.

Foto: Nina Havlová
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LESY ČR VYHLÁSILY 
LESNICKÉ TENDRY 2018+ 

REAKCE NA LESNICKÉ TENDRY 2018+

Hodnota tendrů přesahuje 2,8 mld. Kč. 
Nabídky je možné podávat do 
5. září. Tendry jsou v tzv. senátním 
systému vypisovány na pět let. 
Soutěženo bude 52 jednotek a 5,1 
milionu metrů krychlových dříví. Asi 
nejvýznamnějšími novinkami je ome-
zení celkového rozsahu zakázky, který 
může získat jedna lesnická firma, resp. 
jedna vlastnická struktura, a aplikace 
v letošním roce testovaného hodnocení 
smluvních partnerů.    

Hodnocení smluvních partnerů 
Tendry 2018+ se řídí novým zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, který 
mimo jiné zkrátil termíny pro vyhlašo-
vání soutěže a zjednodušil postup posu-
zování a hodnocení nabídek. Zásadním 
kritériem při hodnocení nabídek zůstává 
cena, tedy nejvyšší ekonomická výhod-
nost pro Lesy ČR. „Abychom získali 
spolehlivé smluvní partnery, zohledníme 
i naši dosavadní zkušenost s firmami,“ 
řekl Daniel Szórád, generální ředitel 
podniku Lesy ČR. „Pokud tedy uchazeč 
o zakázku během posledních tří let nepl-

nil jinou lesnickou zakázku pro Lesy ČR 
podle smlouvy, můžeme ho ze soutěže 
vyloučit. V budoucnu může doložit, že 
přijal účinná opatření pro odstranění 
nedostatků. Potom jeho účast opět uví-
táme,“ dodal k novince spočívající 
v systematickém hodnocení smluvních 
partnerů Daniel Szórád. Pokud vybraný 
dodavatel odmítne z různých důvodů 
smlouvu podepsat, soutěž se, tak jako 
v předchozích letech, zopakuje.

Jedna firma může získat maximálně 
třetinu  
Lesy ČR coby zadavatel tendrů také nově 
omezí celkový rozsah zakázky, který 
může získat jeden subjekt či vlastnická 
skupina. „Chceme podpořit zdravou kon-
kurenci. Znamená to, že dodavatelům 
z jedné vlastnické skupiny bude zadáno 
nejvýše tolik soutěžních jednotek, aby za 
vlastnickou skupinu nebyla překročena 
kvóta stanovená pro komplexní zakázku 
na úrovni jedné třetiny jejího celkového 
objemu těžby, pro těžební zakázku také 
na úrovni jedné třetiny jejího celkového 
objemu těžby a pro pěstební zakázku na 

úrovni jedné třetiny její celkové předpo-
kládané hodnoty,“ vysvětlil nové omezení 
Daniel Szórád. Strop má zabránit ovlád-
nutí tendrů několika firmami. Opatření 
má podle Lesů ČR také chránit samotné 
lesnické firmy, pokud uspějí v tendru na 
mnoha smluvních jednotkách. To pro ně 
nemusí být z kapacitních důvodů efektiv-
ně zvládnutelné, takže následně mohou 
zvažovat odstoupení z prvního místa za 
cenu ztrát jistin. 

Další změny tendrů 
Nově bude požadovaný počet TH pracov-
níků dokládán 15 dnů po nabytí účinnosti 
smlouvy. Zároveň nebude nedodržení 
minimálního počtu THP považováno za 
výpovědní důvod, ale bude sankciono-
váno. Lesy ČR také zavádějí možnost 
požadovat zvýšení bankovních záruk 
v případě zásadního navýšení ve smlouvě 
uvedeného objemu těžeb. Pokud smluv-
ní partner odmítne navýšení bankovní 
záruky, nedojde k navýšení těžby nad 
smluvní možnosti. Změnou bude také 
možnost souběhu dvou metod příjmu 
dříví (jednotlivě/hromadně) či zavedení 

nového zadávacího listu pro nahodilou 
roztroušenou těžbu.  
 
Členění soutěžních jednotek a očeká-
vaná hodnota 
Státní podnik pokračuje v rozčleňování 
soutěžních jednotek s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost malých a střed-
ních firem. Takzvaná komplexní zakázka 
se tedy týká aktuálně 29 jednotek 
a 2,3 mld. Kč. U deseti jednotek se bude 
soutěžit zakázka na těžbu s prodejem 
dříví v hodnotě prací 152 milionů Kč 
a u 13 dalších jednotek se budou
soutěžit pěstební práce v hodnotě 
337 mil. Kč. Celkem bude soutěženo 
52 jednotek. „Zejména zakázky na 
pěstební činnost jsme začali vyčleňovat 
kvůli nabídce pro menší firmy. Nená-
rokujeme si zde ani bankovní garance. 
Přesto jsme větší zájem firem nezazna-
menali. I tak jednotky dále členíme na 
dílčí zakázky a výsledky monitorujeme 
a vyhodnocujeme,“ uvedl generální 
ředitel LČR Daniel Szórád.

S využitím TZ LČR (19. 7. 2017)

Intenzivní podněty od zástupců všech 
možných profesních organizací mne 
vedou k zamyšlení, zda se nejedná 
pouze o kulisu, za kterou se schyluje
 ke kolapsu celého systému. Důvody 
jsou dva: akutní nedostatek výrobních 
kapacit, tedy především kvalifikovaných 
lesních dělníků, ale i techniků, 
a nefunkční způsob valorizace 
nákupních cen dříví. Oba důvody jsou 
umocněny systémem soutěžení 
s jediným kritériem, kterým je 
nabídková cena, bez faktické aplikace 
vyhodnocování potenciálně dumpingo-
vých či nekalosoutěžních nabídek, 
a v neposlední řadě i dobrovolně 
přijatým pravidlem uzavírání smluv 
výhradně s vítězem příslušné části 

veřejné zakázky. Vše v zájmu transpa-
rentnosti. Pomohou nové tendry 
alespoň částečně vyřešit nejpalčivější 
problémy, se kterými se dnes potýkají 
dodavatelé (smluvní partneři), ale ve 
svém důsledku i zadavatel lesnických 
zakázek? 

Navýsost pozitivní se zdá ustoupení 
od rigidního požadavku na lesnické 
vzdělání u osob zastupujících smluvního 
partnera při plnění zakázky, které 
může být nahrazeno provozní praxí. 
Na první pohled bohulibá změna je 
bohužel degradována tím, že tato 
provozní praxe musí proběhnout přímo 
u Lesů ČR a jsou to ony, kdo potvrzení 
vydává. Navíc chybí reciprocita, to 

znamená, že příslušní pracovníci 
státních lesů odborné vzdělání ani 
provozní praxi vlastně mít nemusí. 
To je navíc doprovázeno zvýšeným 
nárokem na počet těchto osob 
v pracovním poměru či obdobném 
pracovněprávním vztahu, takže poptávka 
po kvalifikovaných mistrech lesní výroby, 
hajných či lesních, kterých na trhu práce 
rozhodně přebytek není, jen vzroste. 
Stimulace či podpora pro příliv nových 
výrobních kapacit, kvalifikovaných 
dělníků, v soutěžních pravidlech ani 
smlouvách dosud nebyla a není. Asi
by šlo uvažovat o nějaké formě bonifi-
kace pro dodavatele, kteří v průběhu 
smluvního vztahu uplatní (nikoliv for-
málně a po omezenou dobu) absol-

venty lesnických oborů. Rovněž si lze 
představit mezi kvalifikačními a možná 
i hodnotícími kritérii objem výrobní 
kapacity (lesních dělníků) ve stálém 
pracovním poměru s místem pracoviště 
v daném regionu. Snad příště. 
Valorizace cen lesnických prací 
a nákupních cen dříví, tzv. „indexace“, je 
tématem, které provází, a troufnu si říci 
přímo pronásleduje víceletou zakázku od 
doby jejího vzniku. V případě letošních 
tendrů došlo k významnému posunu 
v oblasti valorizace cen prací. Valorizač-
ním ukazatelem se namísto míry inflace 
stává komponovaný index zachycující 
vývoj mezd, vývoj cen strojů a zařízení 
a vývoj cen PHM. Lze jen doufat, že tento 
„lesnický koš“ bude přesněji postihovat 

NOVĚ S VYUŽITÍM HODNOCENÍ SMLUVNÍCH PARTNERŮ A OMEZENÍM POČTU JEDNOTEK, KTERÉ MŮŽE ZÍSKAT JEDEN SUBJEKT 
– STÁTNÍ PODNIK LESY ČR VYHLÁSIL 19. ČERVENCE 2017 LESNICKÉ TENDRY SPOJENÉ S PRACEMI PROVÁDĚNÝMI OD LEDNA 
2018. JEDNÁ SE O PRVNÍ TENDRY VYHLÁŠENÉ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. 

DOVOLTE MI VYJÁDŘIT SVÉ STANOVISKO K ČERSTVĚ VYHLÁŠENÝM TENDRŮM LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LESNICKÉ ČINNOSTI 
PRO OBDOBÍ 2018+. MUSÍM VŠAK VYKROČIT ZE SVÉHO PŮVODNÍHO ZÁMĚRU, OKOMENTOVAT NOVINKY Z POHLEDU SMLUVNÍCH 
PARTNERŮ, A VŠEM POTENCIÁLNÍM UCHAZEČŮM POPŘÁT DOSTATEK ZDRAVÉHO ROZUMU PŘI NACEŇOVÁNÍ ZAKÁZEK. 
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INFORMAČNÍ PORTÁL
O AFRICKÉM MORU PRASAT

vývoj výrobních nákladů v oboru nežli 
univerzální statistický spotřební koš 
domácností. Zato změna ve valorizaci 
cen dříví, spočívající ve vyrovnání vah 
použitých statistických indexů cen dříví 
„vlastníci“ a „nevlastníci“, je pouze 
kosmetická. Již několikrát se ukázalo, 
že stávající indexy cen dříví ČSÚ jsou 
pro potřeby valorizace cen, která by 
přiměřeně přesně odpovídala skutečné-
mu vývoji cen na trhu s dřívím, nevhodné 
a sám ČSÚ toto stanovisko zaujímá již 

řadu let. Aktuální situace v oboru je 
zcela kritická poté, co kvartální indexy 
v rozporu se skutečností na trhu dvakrát 
po sobě vyhnaly některé nákupní ceny 
dříví od LČR za hranice rentability 
a analýza statistických výkazů za druhé 
čtvrtletí 2017 poskytnutých podniky 
státních lesů nevěstí nápravu ani pro 
následující období. Mám obavu, že další 
cizelování (tedy komplikování) pravidel 
indexace nepřinese žádné zlepšení. Jak 
ukazují dosavadní zkušenosti, podobné 

„vylepšování“ vede pouze k tomu, že 
valorizace cen dříví má stále méně spo-
lečného s reálným vývojem cen na trhu. 
Kvalifikace pro účast na veřejných 
zakázkách s lesnickými tendry ani posu-
zování a vyhodnocování nabídek nebyly 
předmětem činnosti pracovních komisí, 
které se podílely na přípravě tendrů, 
zejména smluvní dokumentace. Největší 
pozornost při prvním představení nových 
tendrů proto vzbudil avizovaný princip 
omezení počtu částí zakázky, které lze 

zadat jednomu dodavateli. Jde o opat-
ření, které by mělo zabránit úmyslnému 
(predátorskému) či nechtěnému (chyba 
v kalkulaci) ovládnutí významného 
podílu v zakázkách jednomu subjektu 
či vlastnickému uskupení. Uplatně-
ní tohoto principu je asi pro všechny 
potenciální účastníky překvapením. 
Paradoxem je, že pokud bylo záměrem 
zadavatele preventivě ochránit tendry 
proti nežádoucímu výsledku, tak pro ně 
současně vytvořil největší rizikové místo, 
jak nasvědčují první právní analýzy zve-
řejněné zadávací dokumentace. Nehledě 
na to, že příslušný text (odst. 2.3 ZD) je 
pro běžného smrtelníka, a možná nejen 
pro něj, nesrozumitelný.

Vrátím se k položené otázce, zda 
vyhlášené tendry mohou pomoci řešit 
v úvodu zmíněné palčivé problémy na 
straně dodavatelů. Skeptická odpověď není 
příliš potěšující. Nedostatek výrobních 
kapacit však není „jen“ problémem 
smluvních partnerů Lesů ČR, ale Lesů ČR 
samotných, všech vlastníků lesů a celého 
odvětví. Vím, že se v dané problematice již 
ledacos udělalo, že se v ní začal angažovat 
i ministr zemědělství a že analogické pro-
blémy řeší i rezortní kolegové zemědělci, 
ale musíme společně udělat více. Je pět 
minut po dvanácté.

RNDr. Vladimír Veselý, viceprezident AK ČR 
pro lesní hospodářství

Na webu jsou publikovány aktuální infor-
mace o šíření nákazy, pokyny pro uživatele 
honiteb či odborné články, názorové pří-
spěvky a zkušenosti uživatelů honiteb ze 
zasažených lokalit. Primárně je web určen 
pro myslivce, ale potřebné informace při-
náší také chovatelům prasat. Pokyny, jak 
se zachovat při nálezu uhynulého prasete, 
zde nalezne i laická veřejnost.
„Situace kolem afrického moru prasat 
v České republice se dynamicky vyvíjí 
a mění a jako měsíčník nejsme schopni 
publikovat aktuální informace o dané 

problematice, pouze souhrny toho, co se 
stalo. I proto jsme se rozhodli jít cestou 
vytvoření specializovaného webu, jehož 
návštěvníci budou moci najít vše na 
jednom místě, tedy jak zprávy nejnovější, 
jako jsou informace Státní veterinární 
správy, tak třeba odborné články, které 
byly na téma afrického moru prasat 
publikovány,“ říká šéfredaktor časopisu 
Svět myslivosti David Vaca. 

„V oblasti lesnictví již druhým rokem 
úspěšně provozujeme portál KŮROVCO-

VÉ INFO.CZ, který umožňuje sdílení dat 
o rojení kůrovců a tím přispívá 
k lepší obraně proti těmto škůdcům. 
Tato zkušenost nás vedla k myšlence 
vytvořit také platformu, která by mohla 
komplexním pojetím přispět ke zlepšení 
informovanosti o problematice afrického 
moru prasat v České republice. Věřím, 
že myslivci, ale i další zainteresované 
subjekty vznik tohoto portálu uvítají,“ 
dodává spoluautor portálu Jan Příhoda 
ze společnosti Lesnická práce. 
Portál africkymorprasat.cz přináší aktu-

ální a komplexní informace o problema-
tice afrického moru prasat. Je optima-
lizován pro běžné prohlížeče a je plně 
použitelný i na mobilních zařízeních.
Do budoucna je plánováno jeho rozšíření 
o lokalizační aplikaci a další funkcio-
nality. 

Ing. David Vaca, Ph.D.,
šéfredaktor časopisu Svět myslivosti
Ing. Jan Příhoda,
šéfredaktor časopisu Lesnická práce
a serveru Silvarium.cz

ODBORNÝ MYSLIVECKÝ ČASOPIS SVĚT MYSLIVOSTI Z NAKLADATELSTVÍ LESNICKÁ PRÁCE, S. R. O., SPUSTIL VE SPOLUPRÁCI 
S DALŠÍMI SUBJEKTY NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL AFRICKYMORPRASAT.CZ. TEN VZNIKL JAKO REAKCE NA VÝSKYT TÉTO ZÁVAŽNÉ 
CHOROBY V ČESKÉ REPUBLICE. ZÁMĚREM TVŮRCŮ PORTÁLU JE PŘINÁŠET NA JEDNOM MÍSTĚ AKTUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ 
INFORMACE O CHOROBĚ, KTERÁ SE U NÁS DOSUD NEVYSKYTOVALA A PŘEDSTAVUJE VELKOU HROZBU PRO CHOVY DOMÁCÍCH 
PRASAT A VOLNĚ ŽIJÍCÍ POPULACE PRASETE DIVOKÉHO. 

Foto: Jiří Felčárek
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Portál africkymorprasat.cz 
realizuje odborný měsíčník 
Svět myslivosti 
ze společnosti  
Lesnická práce, s.r.o.

❱ přehledně

❱ aktuálně 

❱  komplexně 
na jednom místě 

www.africkymorprasat.cz Optimalizováno pro mobilní zařízení.

Vše o africkém moru prasat

Foto: Václav Přibáň
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

ZELENÉ PROGRAMY NA 
FLOŘE V OLOMOUCI

Jarní Flora
Zhruba 60 000 návštěvníků jarní 
etapy olomoucké Flory nadchl přede-
vším největší pavilon A nabízející ve 
své ústřední expozici úchvatný průlet 
světem, jehož spojovacím bodem byly 
masky všech možných podob. Lidé se 
tak během něj dostali třeba do fantas-
tické Afriky, karnevalových Benátek, na 
tradiční masopust či na divadelní prkna, 
která znamenají svět. Hlavní pavilon 
olomouckého výstaviště navíc ukrýval 
překvapení v podobě vydařené thajské 
expozice připravené ve spolupráci 
s pražskou ambasádou této exotické 
asijské země.

Velkou návštěvnickou odezvu měla také 
čarovná přehlídka bonsají v pavilonu E, 
vytvořená ve spolupráci s Bonsai muse-
um Isabelia ze Starého Města u Uherské-
ho Hradiště. Tradičně poutavou expozici 
vytvořil v přístavbě pavilonu A Český  
zahrádkářský svaz. Novinkou jarní Flory 
byla výstava Hanácká včela v pavilonu H 
a také Farmářské trhy Flora v Rudolfově 
aleji Smetanových sadů. K nákupu nejen 
zeleného sortimentu a všemožných 
zahrádkářských potřeb sloužily Jarní 
zahradnické trhy a veletrh Hortifarm. 
K nejzářivějším hostům bohatého dopro-
vodného programu patřili zpěváci Jan 
Vančura a Leona Machálková. Nechyběla 
ani stále oblíbenější večerní prohlídka 
slavnostně nasvíceného pavilonu A s hu-
debním doprovodem, tentokrát v podání 
bohyň kapely Vesna.

Letní Flora
V hlavní expozici letní Flory se nám 
představila rovnou dvojice témat. To 
první pod názvem Setkání v Rajské za-
hradě a druhé Léčivá síla stromů. Galerii 
pavilonu A obsadila expozice Sdružení 
pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aroma-
tických a kořeninových rostlin PELERO 
CZ s ukázkou domácích i cizokrajných 
druhů léčivých rostlin. Své místo na 
galerii měla opět i oblíbená přehlíd-
ka Vyznání růžím, která vzdala hold 
nesporné královně květin. Na terase 
pavilonu návštěvníky přivítaly farmářské 

trhy a prezentace moravských a čes-
kých vinařství Růžové v růžovém. Svaz 
školkařů se se svou expozicí okrasných 
dřevin představil v pavilonu B. Společná 
expozice Českého zahrádkářského svazu 
byla k vidění v pavilonu C a vedle svého 
ústředního tématu, jímž letos byly 
nejedlé i jedlé plevele, nabídla jako 
každý rok stovky květin i tradiční či 
méně známé odrůdy ovoce a zeleniny. 
K dispozici zájemcům byla také oblíbená 
bezplatná poradna a o patřičnou náladu 
a atmosféru se postarali moravští vinaři 
s cimbálem.

Podle očekávání se mimořádným zážit-
kem na olomouckém výstavišti stala uni-
kátní výstava Terakotová armáda – Odkaz 
prvního čínského císaře, která má své 
místo v pavilonu G až do 24. září 2017. 
Návštěvníci mohou přímo nahlédnout do 
hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-
-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu 

a ukončil tak období chaosu mezi všemi 
čínskými státy. Jeho terakotová armáda se 
mimo jiné označuje jako osmý div světa.

Letní Floru Olomouc doplnily vyhledá-
vané Letní zahradnické trhy s pestrou 
nabídkou květin, rostlinného materiálu, 
zahradnických pomůcek a hobby potřeb. 
Každodenní doprovodný program přinesl 
zábavu a rozmanité zážitky dětem 
i dospělým a to včetně vystoupení Karla 
Kahovce či Daniely Šinkorové. V průběhu 
letní etapy květinové výstavy jsme si 
připomněli rovněž 150 let od obnovení 
Rudolfovy aleje po prusko-rakouské 
válce. Této historické vzpomínce byla 
věnována samostatná expozice v části 
pavilonu H.

Podzimní Flora
„Zelený program“ na Výstavišti Flora 
Olomouc uzavře ve dnech 5. až 8. října 
podzimní etapa celonárodní výstavy 

ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků 
Flora Olomouc 2017. Její hlavní expozice 
v největším pavilonu A ponese motto 
Návrat ke kořenům. Součástí podzimní 
výstavy bude opět festival gastronomie 
a nápojů Olima spolu s Dny moravských 
vín a Grand Prix ovocných destilátů Flora 
košt a také vyhledávané Podzimní za-
hradnické trhy. Floru Olomouc doprovodí 
již tradičně festival Rozkvetlé památky 
krášlící vybrané pamětihodnosti květino-
vou výzdobou a letos také mezinárodní 
přehlídka ovoce pod názvem Europom. 
Na podzimní etapě Flory Olomouc 
2017 se budou podílet Zelinářská unie 
Čech a Moravy, Ovocnářská unie České 
republiky a její Školkařský svaz, Český 
zahrádkářský svaz, Svaz květinářů a flo-
ristů České republiky a další významní 
partneři.

Adam Fritscher, 
Výstaviště Flora Olomouc

KAŽDOROČNĚ MÁ VÝSTAVA FLORA OLOMOUC, TEDY PROSLULÁ KVĚTINOVÁ A ZAHRADNICKÁ PŘEHLÍDKA KONANÁ NA 
STEJNOJMENNÉM VÝSTAVIŠTI TÉMĚŘ V SRDCI HANÁCKÉ METROPOLE, TRADIČNĚ TŘI ETAPY. JEJÍ LETOŠNÍ JARNÍ ČÁST 
NESLA PODTITUL TAJEMNÁ TVÁŘ SVĚTA, LÉTO SE MEZI 17. AŽ 20. SRPNEM PŘIHLÁSILO SE SETKÁNÍM V RAJSKÉ ZAHRADĚ 
A NÁVŠTĚVNÍKY SEZNÁMILO TAKÉ S LÉČIVOU SILOU STROMŮ. TĚŠIT SE JEŠTĚ ZAČÁTKEM ŘÍJNA MŮŽEME NA PODZIMNÍ FLORU, 
KTERÁ SE PONESE V DUCHU MOTTA NÁVRAT KE KOŘENŮM.

Bohatá, pestrá a výrazná kolekce mečíků dokáže přilákat obdivovatelky všech generací. Foto Archiv Výstaviště Flora Olomouc
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ČEŠI ČTOU SLOŽENÍ POTRAVIN, HLÍDAT BY SI MĚLI 
ALE I JEJICH PŮVOD, ŘÍKÁ JAROSLAW SZCZYPKA, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI BILLA

V čem se liší ekologické zemědělství od 
většinového intenzivního zemědělství?
Ekologické zemědělství se na rozdíl od 
většinového intenzivního zemědělství 
snaží pěstovat a vyrábět bio produkty 
bez použití agrochemikálií a geneticky 
modifikovaných organismů. Produkce 
biopotravin se opírá o nejmodernější 
vědecké poznatky, zároveň však neopo-
míjí tradiční agrární postupy zamezující 
poškozování půdy a podporující biodiver-
zitu v krajině. Při produkci bio potravin 

nesmějí zemědělci užívat umělá hnojiva, 
pesticidy a geneticky upravené organis-
my. V úvahu nepřichází rovněž ani umělá 
barviva, aromatické a konzervační látky, 
ochucovadla a jiné přídavné látky.

Můžeme se spolehnout, že pěstování 
a výroba bio produktů proběhly 
správným postupem?
Výrobci bio potravin musí být zaregistro-
váni u Ministerstva zemědělství. 
S úředně uznávanou nezávislou kontrolní 
organizací mají uzavřenou smlouvu o kon-
trole bio kvality. Tato kontrolní organizace 
dohlíží na celý proces výroby bioproduktu 
a kontroluje, zda byly dodrženy všechny 
směrnice, které zákon pro ekologické ze-
mědělství stanovuje. Produkt je označen 
jako BIO až ve chvíli, kdy dostane od této 
kontrolní organizace certifikaci.

Kde můžeme bio potraviny nakoupit?
Už dávno neplatí, že pro bio produkty 
musí zákazníci zamířit jen do malých 
krámků a obchodů se zdravou výživou. 
Širokou škálu bio produktů lze nakou-
pit například v každém supermarketu 
BILLA. Produkty mají značku Naše Bio 
a pocházejí převážně od výrobců z České 
republiky. BILLA podporuje české výrob-
ce, a tak až 70 % z celého sortimentu
v supermarketech pochází od nich.

Co vše může být bio potravinou?
V supermarketu BILLA pod značkou 
Naše Bio naleznete nejen čerstvé ovoce, 
zeleninu, pečivo nebo maso, ale také 
suché plody, tvarohové dezerty pro děti, 
džusy, kávu, oleje, mléčné výrobky, müs-
li, cereálie, sušenky, suroviny na vaření 
a pečení nebo třeba i slané a sladké 
pochutiny. 

Mají Češi o biopotraviny zájem? 
O nákup biopotravin neprojevují zájem 
pouze bohatí lidé z velkých měst. Stále 
více Čechů se aktivně zajímá o složení 
a původ potravin a sleduje také dopady 
zemědělské a potravinářské výroby na 
životní prostředí. Ze statistiky společ-
nosti BILLA vyplývá, že biopotraviny pod 
značkou Naše Bio si domů odnášejí lidé 
napříč ČR. Největší odbyt bio potravin 
mají sice větší města, v první padesát-
ce BILLA prodejen, ve kterých je o bio 

potraviny největší zájem, najdeme však 
také třeba Beroun, Lety u Dobřichovic, 
Kamenici, Kostelec nad Černými Lesy, 
Mníšek pod Brdy, Frýdlant nad Ostravicí 
nebo Mikulov či Teplice.

Jak poznáme produkty ekologického 
zemědělství v obchodech?
V České republice je každý bio výrobek 
označen národním bio logem s nápisem: 
Produkt ekologického zemědělství. Po-
kud výrobek pochází z české zemědělské 
produkce, má logo podobu zelenozelené 
nebo černobílé biozebry, pod níž je ještě 
umístěn kód kontrolní organizace. Po-
kud má produkt zahraniční původ, má na 
obalu bio znak dané zahraniční země.

Podle čeho se hodnotí kvalita bio 
potravin?
Hodnotíme-li kvalitu bio potravin, dívá-
me se, zda se v nich nenacházejí nějaké 
zbytky nežádoucích a toxických látek. 
Sledujeme obsah významných prospěš-
ných látek a díváme se, zda je potravina 
vhodná k dalšímu zpracování. Bio potra-
viny mají obvykle ve srovnání s běžnými 
potravinami vyšší nutriční hodnotu. 
V některých bio produktech se nachází 
více vitamínů nebo více prospěšných 
mastných kyselin nebo mají vyváženější 
poměr aminokyselin. Při hodnocení ale 
samozřejmě nezapomínáme ani na chuť, 
vůni a samotný vzhled potraviny.

Mají tedy bio potraviny lepší barvu 
nebo chuť?
Některé bio potraviny mohou mít 
lepší barvu nebo chuť. Protože jsou pro-
dukovány bez pesticidů, konzervantů 
a ochucovadel, vynikne především jejich 
přirozená chuť, na kterou však spotřebi-
tel nemusí být zvyklý.  

Platí, že bio potravina rovná se zdravá 
strava?
Záleží na typu produktu, který si koupí-
me. Potraviny Naše Bio byly vyrobeny 
ekologickým zemědělstvím a neobsahují 
zdraví škodlivé zbytky pesticidů, syn-
tetická barviva ani jiné přídavné látky. 
Pokud si však budete každý den v nepři-
měřeném množství dopřávat bio uzeniny 
nebo bio cukr, příliš zdravý jídelníček to 
nebude.

STÁLE VÍCE ČECHŮ SE UČÍ DÍVAT SE PŘI NÁKUPU NA SLOŽENÍ PRODÁVANÝCH VÝROBKŮ NEBO SI INFORMACE O PRODUKTECH 
VYHLEDÁVAT NA INTERNETU. BEROU-LI VŠAK OHLED NA KVALITU POTRAVIN, MĚLI BY PŘI VÝBĚRU HLEDĚT TAKÉ NA PŮVOD 
A ZPŮSOB VÝROBY. TÍM SE TAKÉ OD BĚŽNÝCH POTRAVIN ODLIŠUJÍ BIO POTRAVINY Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. V ČEM 
MOHOU BÝT LEPŠÍ A JAKÝ PŘÍNOS MAJÍ PRO ZDRAVÍ ORGANISMU, VYSVĚTLUJE JAROSLAW SZCZYPKA.
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Široký sortiment produktů Naše bio 
šetrných k přírodě i k Vašemu zdraví 
na Vás čeká v síti prodejen BILLA.

Seznamte se s chutí biopotravin

Billa_nase_bio_AGRObase_215x269.indd   1 11.08.17   16:18
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MÁLO KDO VÍ, ŽE ŘEPKOVÝ OLEJ 
JE VYSOCE KVALITNÍ POTRAVINA

Klinické studie sledující vliv vyšší 
konzumace řepkového oleje, případně 
studie sledující změny, pokud řepkový 
olej nahradí živočišné tuky, se shodují na 
zásadním poklesu koncentrace LDL cho-
lesterolu o cca 17 %, koncentrace tri-
glyceridů o cca 20 % a poklesu poměru 
aterogenního indexu LDL:HDL choles-
terolu o cca 21 % již po 3 týdnech změny 
a náhrady rostlinných (kokosový olej) 
a živočišných (máslo) tuků s vysokým 
obsahem nasycených mastných kyselin. 
Zásadní je pro středoevropskou populaci 
vysoký podíl kyseliny alfa-linolénové, 
esenciální mastné kyseliny skupiny 
omega-3. Díky ní se odborníci shodují 
na přínosech pravidelné konzumace 
řepkového oleje:
- snižuje riziko kardiovaskulárních 

onemocnění, příznivě ovlivňuje hladinu 
cholesterolu a průchodnost cév 

- pozitivně ovlivňuje srážlivost krve  
a snižuje hodnoty krevního tlaku cév 

- předchází vzniku zánětů
- posiluje imunitní systém
- brání vzniku alergických reakcí.

Není třeba zdůrazňovat, že na tato 
zjištění reagují lékařská doporučení 
a shodují se na tom, že by celkový příjem 
tuků neměl být vyšší než 30 až 35 % 
celkového energetického příjmu, což je 
přibližně 60 až 90 g tuků denně, přičemž 
z živočišných tuků by měla pocházet 
maximálně 1/3 tohoto příjmu. Tento 
podíl bývá velmi často vyčerpán v rámci 
konzumace tak zvaných skrytých tuků, 
běžně přijímaných v mase a masných 
nebo mléčných výrobcích. Zbylé 2/3 by 
měly tvořit rostlinné tuky a oleje. Na 
druhou stranu příjem tuků by neměl 
klesnout pod 20 % celkového příjmu 
energie.
      
Pro prevenci onemocnění z nedostatku 
esenciálních mastných kyselin dopo-
ručují německá, rakouská a švýcarská 
společnost pro výživu (DACH) pokrýt  
2,5 % energetického přísunu omega-6 
mastnými kyselinami a 0,5 % energe-
tického přísunu omega-3 mastnými 
kyselinami. Tyto látky plní řadu důleži-
tých funkcí v látkové výměně a prevenci 
chorob, proto se doporučuje celkový 
příjem obou těchto typů ve výši 7 % 
energetického přísunu. Pro tvorbu těch-
to mastných kyselin je potřebný přísun 
100 ml řepkového oleje za den. 

Sdružení odborníků na výživu EU 
(Eurodiet 2001) se shoduje na 
podobném stanovisku, kdy doporučuje 
pro evropskou populaci přijímat méně 
než 10 % celkové energie z nasycených 
mastných kyselin (živočišné tuky), 
méně než 2 % z trans a 4–8 % energie 
hradit příjmem omega-6 mastných 
kyselin. Zvláštní doporučení vyhradi-
la skupině omega-3, kde potřebu 2 g 
denně bychom měli pokrýt kyselinou 
linolenovou (řepkový olej) a 200 mg 
z tuků mořských živočichů. V posledních 
deseti letech se připomíná i zásadní 
důležitost nejen celkového množství 
přijímaných polynenasycených mastných 
kyselin, ale i vzájemném poměru mezi 
skupinami omega-6 a omega-3, který by 
měl být 5 až 8 % z omega-6 mastných 
kyselin ku dvěma nebo i více procentům 
z omega-3 mastných kyselin. Vhodný 
poměr mezi omega-6 vs. omega-3 se 
doporučuje 4 : 1, nebo ještě lépe 3 : 1. 
Poměr těchto esenciálních mastných 
kyselin v řepkovém oleji je dokonce
2 : 1, proto je pravidelná konzumace 
řepkového oleje velmi pozitivní 
a potřebná. Středoevropská strava
bohužel zachovává velmi nevýhodný 
poměr 10 : 1, severoamerická strava, 
bohatá na fast foody, se blíží poměru 
dokonce 40 : 1. 

ŘEPKOVÝ OLEJ VÝRAZNÝM ZASTOUPENÍM MONONENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN A ESENCIÁLNÍCH MASTNÝCH KYSELIN 
PATŘÍ MEZI PRO ZDRAVÍ NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ OLEJE. ZÁSADNÍ PŘÍNOS V NĚM OBSAŽENÝCH MASTNÝCH KYSELIN JE V RÁMCI 
PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Foto: Jiří Felčárek

Tuk/olej SAFA TFA MUFA n-3 PUFA n-6 PUFA

Řepkový olej 8 1 61 9 20

Slunečnicový olej 12 1 25,5 0,5 61

Sójový olej 16 1 23 53 7

Olivový olej 15 0 75 1 9

Palmový olej 50 0,5 40 9,5 0

Palmojádrový olej 82 0 14 0 4

Kokosový tuk 90 0 7 0 3

Vepřové sádlo 41 2 48 1 8

Mléčný tuk 67,5 2,5 22 0,5 1,5

Hovězí lůj 50 4,5 40 0,5 5

Kuřecí tuk 41 1 37 1 20

Rybí tuk 28 0 52 15 5

Kakaové máslo 60 0 38 0 2

Složení jednotlivých olejů a tuků

PFA – vysoce pozitivní; MUFA – neutrální, spíše pozitivní; SAFA – spíše negativní, 
TFA – vysoce negativní 
Zdroj: Doc. Ing. Jiří Brat CSc., VŠCHT
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Proč jsou vlastně vzájemné poměry mezi 
omega-6 a omega-3 mastnými kyselina-
mi tak důležité? Protože náš organis-
-mus potřebuje nejen osmnácti uhlíkaté 
mastné kyseliny, ale životně důležité  
jsou i mastné kyseliny s delším řetěz-
cem, a díky tomu, že omega-6 a omega-3 

mastné kyseliny při prodlužování řetězce 
soutěží o stejný enzym, tak nadbytek 
omega-6 (kyselina linonová ) ve stravě 
blokuje prodlužování řetězce u omega-3 
skupiny (alfa-linoleová). A tedy nevhodný 
poměr mezi omega-6 a omega-3 vede  
k nedostatku omega-3 polynenasy-
cených mastných kyselin s dlouhým 
řetězcem (EPA a DHA) potřebných pro 
správné fungování organismu. 

Řepkový olej a vývoj novorozenců
Dostatečný příjem omega-3 nenasyce-
ných mastných kyselin, zejména pak 
esenciální kyseliny alfa-linolénové, je 
velice důležitý u matek ještě předtím, 
než otěhotní. Jak nadbytek, tak nedo-
statek energie a živin v nevyváženém 
jídelníčku je totiž nežádoucí a  s úpra-
vami životosprávy není dobré začínat až  
poté, kdy přijdou do jiného stavu. Období 
těhotenství, kdy dochází k vývoji plodu, 
a dále pak období kojení jsou z hlediska 
správného jídelníčku nejdůležitější. Slo-
žení mateřského mléka a obsah živin  
a nutričně významných látek v něm 
kolísá v závislosti na tom, co žena jí. 
Jídelníček by měl být pestrý s dostatkem 
všech složek a především s důrazem 
na obsah rostlinných olejů, tj. zejména 
řepkového. 

I když je kyselina alfa-linolénová výcho-
zím substrátem pro další dlouhořetěz-
cové kyseliny skupiny omega-3 (EPA 
a DHA), tak jejich syntéza z kyseliny 
alfa-linolénové není dostatečně vysoká 
a může být ovlivněna i nevhodným po-
měrem omega-6 vs. omega-3. Vhodnější 
pak je přidávat do stravy i tučné mořské 
ryby jako zdroje potřebných dlouhoře-
tězcových mastných kyselin EPA a DHA.  
Za doporučenou denní dávku omega-3 

mastných kyselin pro těhotnou ženu 
považují odborníci alespoň 650 mg. 
Tyto nenasycené mastné kyseliny si 
plod ani novorozenec nedokážou 
vytvořit, jsou však nezbytné pro tvorbu 
buněčných stěn, především u centrální-
ho nervového systému (tvorba kvalitních 
nervových vláken, tzv. myelinizace) 
a oční sítnice. 

Řepkový olej posiluje imunitu
Úspěšným vytvořením kvalitních ner-
vových vláken potřeba sledovat kvalitu 
výživy zdaleka nekončí. Na správnou 
skladbu živin a potřebné zastoupení 
všech složek zdravé výživy je třeba dbát 
neustále, dostatečné zastoupení ome-
ga-3 mastných kyselin, například  
v řepkovém nebo rybím oleji, tedy patří 
i do jídelníčku starších dětí a dospělých. 
Mastné kyseliny omega-3 mají totiž ne-
jen pozitivní vliv na imunologické reakce, 
kdy brání vzniku alergických reakcí. 
      
Řepkový olej má z hlediska výživy velmi 
zajímavé složení mastných kyselin  

a díky tomu patří mezi velmi dopor-
učované rostlinné oleje. Podle různých 
zdrojů řepkový olej obsahuje velmi málo 
nasycených mastných kyselin a naopak 
významné množství mononenasycených 
i esenciálních mastných kyselin 
omega-6 a omega-3.  

Přesnější složení dle různých 
stanovení: 
Obsah nasycených mastných kyselin – 
hlavní zástupci:
• kyselina palmitová: 1,5–6 % 
• kyselina stearová: 0,8–2,5 % 
Mononenasycených mastných kyselin 
(MUFA) zastoupené:
• kyselina olejová: 50–66 %, 
Polynenasycené mastné kyseliny 
(PUFA):
• kyselina linolová (označovaná také jako 

omega-6): 18–24 % 
• kyselina alfa-linolenová (označovaná 

také jako omega-3): 6–14% 

Zpracováno z podkladů Svazu pěstitelů  
a zpracovatelů olejnin

Foto: Jiří Felčárek

Foto: cz.123rf.com

CO BY SE STALO, KDYBY SE V ČESKÉ 
REPUBLICE PŘESTALA PĚSTOVAT ŘEPKA?
• ztratilo by se 8 100 pracovních míst 
• chyběly by 3,2 miliardy Kč pro státní pokladnu
• žádné dotace na řepku nejsou, stát by nic neušetřil
• 2 000 zemědělských subjektů by přišlo o značné příjmy
• ne všichni zemědělci by to byli schopni ekonomicky zvládnout
• bylo by nutné dovážet krmiva pro hospodářská zvířata
• dovážené a tedy dražší krmivo by zvyšovalo cenu mléka a masa
• bylo by nutné dovážet biopaliva, která by zdražovala benzín a naftu na pumpách
• bylo by nutné používat více průmyslových hnojiv na polích po řepce, chybělo 

by tam 6 t/ha přírodního humusu původem z řepky
• muselo by se dovézt 1 milion litrů jedlých rostlinných olejů ze zahraničí pro 

výživu obyvatel.

ŘEPKA JAK JI 
NEZNÁTE
Přínos pro krajinu
- pokryvem 11 měsíců v roce 

zabraňuje erozi půdy
- napomáhá vodnímu režimu
- zlepšuje kvalitu a vlastnosti půdy 
- dobrá medonosná plodina

Přínos pro zemědělce
- objemem sklizňových a kořeno-

vých zbytků je kvalitní předplodi-
nou

- má dobré tržní uplatnění
- krmiva z řepky nahrazují drahé 

dovozy GMO sóji z Jižní Ameriky

Přínos pro spotřebitele
- kvalitní olej pro studenou i tep-

lou kuchyni
- optimální složení a vyváženost 

mastných kyselin
- biopaliva a další technické využití

Další fakta
- dlouhodobě se pěstuje na zhruba 

16 % polí
- má těžký pyl a je nízkoalergenní
- chemická ochrana pouze  

v nezbytné míře
- GMO řepka na polích v České 

republice není
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LETNÍ MLÉČNÉ OSVĚŽENÍ
V našich zeměpisných podmínkách jsou 
mléko a mléčné výrobky součástí výživy 
člověka již od mladší doby kamenné, 
kdy se člověk usadil, začal pěstovat 
obilí a chovat dobytek. Od té doby je 
mléko a výrobky z něj důležitým zdrojem 
bílkovin a energie. Ve starověku tvořily 
mléko, sýry a obilninové kaše z mléka 
významnou součást stravy. Na počátku 
novověku se chudina živila především 
rostlinnou stravou, z potravin živo-
čišného původu bylo důležité mléko, 
kyselé mléko a kyselé sýry. Protože jsou 
tedy mléko a mléčné výrobky zdrojem 
nejen plnohodnotných a dobře stravi-
telných bílkovin, ale také řady vitamínů 
a minerálních látek, mysleme na ně 

také během letních měsíců. Navíc jejich 
další výhodou, kterou oceníte především 
v kuchyni, je jejich pestrost a skvělá 
kombinovatelnost s jinými surovinami. 
Hodí se jak do sladkých, tak i do slaných 
pokrmů.

Další informace a tipy najdete na 
www.mlekovaszdravi.cz.

CÍTÍTE NA SOBĚ, ŽE MÁTE BĚHEM SLUNEČNÝCH DNŮ CHUŤ SPÍŠE NA NĚCO LEHČÍHO A SVĚŽÍHO? POHRAJTE SI V KUCHYNI 
S MLÉČNÝMI VÝROBKY A DOPLŇTE JE DALŠÍMI ZDRAVÝMI A CHUŤOVĚ ZAJÍMAVÝMI SUROVINAMI. MÁME PRO VÁS INSPIRATIVNÍ 
RECEPTY.

Potřebujeme:
• 2 menší cukety
• 150 g anglické slaniny
• 150 g sýru Cottage
• stroužek česneku

• nakládaná sušená rajčata
• extra panenský olivový olej
• bazalka
• sůl a čerstvě mletý pepř

Potřebujeme:
• 400 g krátkých těstovin 
• 200 g sýru Mozzarella 
• 200 g sýru Caciotta 

• 300 g cherry rajčátek
• extra panenský olivový olej
• bazalka 
• sůl a čerstvě mletý pepř

Potřebujeme:
Na korpus
• 200 g celozrnných sušenek
• 100 g ovesných vloček
• 100 g čerstvého másla (např. Milko)
Na krém
• 700g Skyru (např. Milko Můj Skyr 

malina 0 % tuku, 5 kelímků)

• 150 g zakysané smetany
• 200 g malin
• 80 g třtinového cukru
• 50 g práškové želatiny
Na ozdobu
• ovoce a kokosové plátky

GRILOVANÉ ROLKY PLNĚNÉ CUKETOU, 
ANGLICKOU SLANINOU A SÝREM

PASTA „ALLA CHECCA“

MALINOVÝ NEPEČENÝ DORT

Postup:
1. Cuketu podélně nakrájíme na tenké plátky, osolíme a necháme cca 15 min. 

„vypotit“.
2. Na olivovém oleji lehce osmahneme nahrubo nasekaný česnek, přidáme 

nakrájená sušená rajčata a sýr. Dle chuti osolíme a opepříme, nakonec 
přidáme nasekanou bazalku.

3. Na plátky cukety klademe plátky anglické slaniny a naplníme připravenou 
směsí, poté srolujeme malé závitky, které propíchneme párátky.

4. Na grilu připravujeme asi 5–10 minut. Podáváme teplé.

Postup:
1. Těstoviny uvaříme al dente, přidáme trochu oleje, zamícháme a necháme 

vychladnout.
2. Nakrájíme Mozzarellu a Caciottu na malé kostičky, omyjeme rajčátka  

a rozkrojíme je na čtvrtiny.
3. Vložíme vše i s těstovinami do skleněné mísy, dobře promícháme a přidáme 

nasekanou bazalku, sůl, pepř a zakápneme trochou oleje. Podáváme vlažné 
nebo za studena.

Postup:
1. Celozrnné sušenky nasypeme společně s ovesnými vločkami do mixeru  

a rozmixujeme najemno.
2. Do sypké směsi vlijeme rozpuštěné máslo a promícháme.
3. Vzniklou drobivou směs nasypeme do dortové formy a velmi důkladně ji 

upěchujeme na dno.
4. Maliny rozmixujeme, propasírujeme a poté důkladně vyšleháme se zakysa-

nou smetanou, malinovým Skyrem  
a cukrem až do hladkého krému.

5. Želatinu připravíme podle návodu  
a postupně ji vmícháme do malinového 
krému.

6. Směs nalijeme do formy na sušenkový 
korpus a necháme v lednici alespoň  
4 hodiny tuhnout.

7. Hotový dort ozdobíme čerstvými mali-
nami a plátky sušeného kokosu.
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PORADENSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA OSTRAVSKO

Zemědělská veřejnost byla zvyklá 
z předchozích let na poradenské služby 
poskytované odborníky pracujícími u KIS 
a po ukončení činnosti tohoto informač-
ního střediska požadovala tyto služby, 
a to hlavně v období před podáním 
Jednotné žádosti a v průběhu podávání 
žádostí v rámci PRV. Další požadavky 
byly vznášeny hlavně po upozornění 
farmy na hrozbu kontrolní činnosti ze 
strany některé z kontrolních organizací.
KIS personálně využívá pro poradenskou 
činnost odborné učitele SZeŠ Dalovice, 
kteří všichni působili před nástupem do 

školy v zemědělské praxi a i v současné 
době se věnují vlastní poradenské práci 
v regionu jako soukromé osoby. V případě 
potřeby spolupracují s poradenským 
centrem externí poradci z řad Regionální 
agrární komory a poradci akreditovaní při 
MZe. Poradenské centrum plně využívá 
možnosti školského zařízení při pořádání 
seminářů nebo individuálních konzultací 
mimo farmu. V případě velkého zájmu 
zemědělských subjektů o nějakou aktivitu 
spolupracujeme s Obecním úřadem Dalovi-
ce, který má k dispozici nový přednáškový 
sál s kapacitou 150 míst a plným zázemím.

V průběhu měsíců června a července 
se poradenská práce soustředila 
především do těchto oblastí:
• Evidence farmy
• Evidence ekologicky hospodařící farmy
• Program rozvoje venkova
• Zelená nafta 
• Zpracování vlastní zemědělské 
   produkce

Poradenská práce probíhá v rámci osob-
ních konzultací na SZeŠ Dalovice nebo 
na základě telefonických a e-mailových 
dotazů ze strany zemědělců. Zeměděl-

ská veřejnost má k dispozici každý den 
telefonní linku jednoho z poradců, který 
je schopen operativně řešit základní 
problémy a požadavky nebo v případě 
potřeby spojí zástupce farmy s odborní-
kem na danou speciální problematiku. 
V případě, kdy je třeba řešit problém 
nebo tvorbu evidencí přímo na farmě, 
pracovníci poradenského centra dojíždí 
přímo do podniku a požadavek je řešen 
na místě formou osobní konzultace.
Semináře jsou pořádány s ohledem na 
potřeby zemědělců. V monitorovaném 
období již žádné pravidelně plánované 
semináře a školení neprobíhaly, ale po-
radenské centrum bylo osloveno Krajskou 
celní správou s nabídkou uspořádat ško-
lení na podávání žádostí na Zelenou naftu 
prostřednictvím počítačů. Tato nabídka 
byla předložena veřejnosti a na základě 
zpětného ohlasu byly uspořádány čtyři 
školení v učebně výpočetní techniky SZeŠ, 
kdy přednášejícími byly pracovnice celní 
správy. Zpětnou vazbou – dotazováním 
zemědělců nebo jejich reakcemi po usku-
tečnění některé z nabízených poraden-
ských prací byla zjištěna potřeba nějakého 
poradenského a informačního centra při 
profesní zemědělské organizaci. Země-
dělská veřejnost si na tento styl předávání 
informací, upozorňování na případné pro-
blémy a řešení vzniklých problémů zvykla 
a vzhledem ke složitosti platné legislativy 
se bez práce poradců neobejde.

Ing. Zdeněk Perlinger

Organizačně činnost střediska zajišťují 
3 pracovníci na plný nebo částečný 
pracovní úvazek. Ředitelem organizace 
je pan Ing. Robert Kučera, který zajišťuje 
plánování a realizaci informačních akcí, 
spolupráci s Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje, zejména Odborem 
životního prostředí a zemědělství, 
Celostátní sítí pro venkov a Regionál-
ním odborem Státního zemědělského 
intervenčního fondu, územní organi-
zací Zemědělského svazu ČR, Místní 
akční skupinou Opavsko a Místní akční 
skupinou Hlučínsko. Vedoucím projektu 
regionálního informačního střediska 

a hlavním poradenským pracovníkem 
střediska je Ing. Martin Odstrčil, který je 
akreditovaným poradcem Ministerstva 
zemědělství pro oblast zemědělství. Ad-
ministrativu a další organizační činnosti 
v rámci práce střediska zajišťuje paní 
Renata Šarjaková. Regionální agrární ko-
mora Ostravsko sídlí na ulici Krnovská 69 
v Opavě v budově Ministerstva země-
dělství společně se Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem, Státním 
pozemkovým úřadem, Okresní agrární 
komorou Opava, Ostrava a regionálním 
pracovištěm Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací. 

V souladu s regionálními prioritami za-
jišťujeme přenos informací na podporu 
zemědělství, rozvoj venkova a realizaci 
Společné zemědělské politiky Evropské 
unie pomocí webových stránek, propa-
gačních materiálů a telefonických nebo 
osobních konzultací. V Opavě zajišťuje 
hlavní kancelář přenos informací pro 
okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín. 

Mimo hlavní kancelář střediska v Opavě 
působí v okresech Bruntál a Frýdek 
Místek také konzultační střediska při 
Okresních agrárních komorách. Indivi-
duální poradenství směřujeme zejména 

na problematiku dotací a zemědělských 
evidencí. Hlavním cílem je pomoci 
zemědělcům s povinnými evidencemi, 
žádostmi o dotace a evidencí pozemků, 
poskytnout jim nejen obecné, ale 
i odborné rady. Pro individuální zájemce 
i skupiny zajišťujeme školení, semináře 
a workshopy k problematice Portálu 
farmáře, Ekologického zemědělství 
a podmínek Kontrol podmíněnosti 
u žadatelů o zemědělské dotace 
a ostatních oblastí spojených 
s podnikáním v zemědělství. 

Ing. Rudolf Kučera

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PLYNULE NAVÁZALO NA SVOU ČINNOST V MINULÝCH LETECH. REGION PŮSOBNOSTI 
JE ZHRUBA SHODNÝ S ÚZEMÍM KARLOVARSKÉHO KRAJE, NĚKTERÉ FARMY LEŽÍ V PLZEŇSKÉM A JINÉ V ÚSTECKÉM 
KRAJI. PROVOZ PORADENSKÉHO CENTRA ZAJIŠŤUJE, TAK JAKO V MINULOSTI, STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE VE 
SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU.

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA OSTRAVSKO SE V ROCE 2017 ZAŘADILA MEZI 13 REGIONÁLNÍCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK, KTERÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ VE SVÝCH OBLASTECH PŘENOS INFORMACÍ PRO ZEMĚDĚLCE 
I LAICKOU VEŘEJNOST. CÍLOVÝM REGIONEM JE PRO NAŠE STŘEDISKO CELÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, ČINNOST KOORDINUJEME 
TAKÉ S OKOLNÍMI STŘEDISKY V REGIONU MORAVY A PARTNERY V POLSKU, AGRÁRNÍMI KOMORAMI KATOWICE A OPOLE. 

Foto: Zdeněk Perlinger
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Z P R A V O D A J

UČILI PRODUCENTY CHYTAT ZÁKAZNÍKY DO SÍTÍ

ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY PLZEŇSKÉHO KRAJE

V reakci na zájem zemědělců a malo-
výrobců potravin o informace ohledně 
povinného zavádění elektronických 
pokladen zprostředkovala jihočeská 
agrární komora poslední květnový pátek 
konzultační setkání s daňovým poradcem 
Tomášem Hajdůškem. Účastníci, zejména 
z řad prodejců „ze dvora“ a na farmář-
ských trzích, ocenili jasný výklad nových 
legislativních požadavků v této oblasti. 

RAK JK dále, i v návaznosti na projekt 
CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, zor-
ganizovala dvě školení zaměřená na 
zvýšení konkurenceschopnosti zejména 
malých producentů potravin. Jednak jim 
umožnila konzultaci s Pavlem Smeta-
nou, vedoucím Katedry kvality zeměděl-
ských produktů Jihočeské univerzity na 
téma „Využití regionálních surovin jako 
zdroje antioxidantů pro zvýšení zdravotní 
prospěšnosti potravin v rámci projek-
tu Národní  agentury pro zemědělský 
výzkum“. Vědecky prokázaná zdravotní 
prospěšnost potravin obsahujících 
například česnek, cibuli, len, konopí 
potěšila přítomné potravináře, kterým 
zástupce akademické sféry nabídl kro-
mě rámcových konzultací i technologic-
kého poradenství a pomoc při zavádění 
systému kontroly HACCP či možnost 

využití laboratoří zemědělské fakulty 
pro základní analytické rozbory surovin 
a stanovení nutričních hodnot potravin. 
Navazující konzultace s reklamním 
expertem Tomášem Petříkem byla 
zaměřená na využití nejznámější sociální 
sítě pro levné a efektivní zviditelnění 
a zvýšení odbytu regionální produkce.
Končící školní a akademický rok každo-
ročně znamená zvýšený počet zájemců 
o uplatnění v agropotravinářských obo-
rech ze strany absolventů vysokých 
a středních zemědělských škol. Nicmé-
ně vzhledem k růstu ekonomiky, nízké 
nezaměstnanosti a rozjezdu sezónních 
prací v zemědělství zaznamenala, že si 
agropodniky stěžovaly na nedostatek 
kvalitních pracovních sil. Proto opera-
tivně, před začátkem letních prázdnin, 
v rámci Marketingového fóra ve Dvoře 
Vondrov, RAK JK zorganizovala „kiosek“ 
pro setkání uchazečů o zaměstnání se 
zástupci zemědělských a potravinář-
ských  subjektů. Těmto také nabízela 
využití “elektronické burzy práce v jiho-
českém  zemědělství a potravinářství “, 
provozované RAK JK skrze  http://www.
agroreport.cz/trh-prace.

Kromě pravidelného poskytování vlastní 
konzultační činnosti a organizace dvou 

setkání s akreditovanými poradci MZe, 
jihočeská agrární komora v průběhu 
hodnoceného období zajistila semi-
nář  k reformě Společné zemědělské 
politiky 2020+, prezentaci Potravinové 
banky Jihočeského kraje, čtyřikrát zvala 
chovatele na konzultace k elektronické 
evidenci hospodářských zvířat, rozesíla-
la aktuální informace stovkám adresátů 
elektronickou poštou. Odvětvové aktu-
ality uveřejňovala na webovém portálu 
www.agroreport.cz a na www.chutna-
hezkyjihocesky.cz.

Zástupci úřadu opakovaně jednali 
s představiteli Jihočeského kraje, 
například kvůli hrozbě odvětvových 
a společenských dopadů redefinice LFA 
oblastí nebo novely zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Také příprava společné 
expozice na veletrhu Země živitelka 
a tvorba nového grantového schématu 
Jihočeského kraje svedla představitele 
krajské samosprávy a místně příslušné 
agrární komory k jednomu stolu. 

Ing. Hana Šťastná

Seminář pro chovatele koz a ovcí
Agentura venkova o.p.s. Plzeň dlouho-
době spolupracuje se Svazem chovatelů 
ovcí a koz v Plzeňském kraji, především 
v oblasti poradenství pro chovatele 
a pořádání informačních akcí, indivi-
duálních a hromadných konzultací. Ve 
spojení s Chovatelským dnem ovcí a koz, 
který proběhl v neděli dne 23. července  

2017 v Horšovském Týně, se uskutečnil 
tematický seminář zaměřený na 
poradenství v chovu a výživě zvířat 
a možnosti zpracování vlny. Účastníci 
akce byli seznámeni se zásadami chovu 
ovcí a koz, s racionální organizací chovů 
či s výběrem zvířat pro plemenitbu. Byla 
odpovězena řada detailních dotazů týka-
jící se péče o mláďata, odstavu mláďat, 

připouštění plemenic či výživy zvířat, 
kde většina dotazů pocházela od za-
čínajících chovatelů. Zájem účastníků 
byl také o zpracování vlny, která je pro 
chovatele ovcí závažným problémem. 
Proběhla ukázka stříhání ovcí, spřádání 
vlny a pořizování některých výrobků 
z ní. Přítomným byla také předvedena 
ukázka práce s pasteveckými psy, kde 

byl zájem o informace týkající se volby 
vhodných plemen psů a o některé detaily 
týkající se vedení pasteveckého psa. Pro 
zájemce o zpracování vlny proběhl od-
borný zácvik. Akce se zúčastnilo přes 40 
zájemců a byla přínosem především pro 
začínající zájemce o chov koz a ovcí.

Dr. Václav Brožík

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB. REGIONÁLNÍ POTRAVINY JAKO ZDROJ ANTIOXIDATŮ. AGRO-JOB POINT. PREZENTACE 
REGIONÁLNÍCH POTRAVIN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. TO JE JEN STRUČNÝ VÝČET KONKRÉTNÍCH TÉMAT KONZULTACÍ 
POSKYTNUTÝCH REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) UŽIVATELŮM VEŘEJNÉHO INFORMAČNÍHO 
SERVISU ZA PODPORY DT 9.F.E. KAŽDOU Z UVEDENÉ ČTVEŘICE SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NAD RÁMEC PLÁNOVANÉ 
ČINNOSTI INICIOVALA POPTÁVKA  ZE STRANY POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ KONZULTACÍ.

K ROZVOJI ZEMĚDĚLSTVÍ PATŘÍ I VÝCHOVA MLADÉ GENERACE, KTEROU VEDLE RODIČŮ ZABEZPEČUJÍ REZORTNÍ ŠKOLY, 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A TAKÉ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. ZA ÚČELEM POŽADOVANÉHO PŘENOSU INFORMACÍ PRO ŽÁKY, 
JEJICH RODIČE, ŠKOLY A OBCE VYDÁVÁ  AGENTURA VENKOVA, O.P.S. VE SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM ÚŘADEM EDIČNÍ ŘADU: 
ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY PLZEŇSKÉHO KRAJE. JIŽ BYLY VYDÁNY PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLY PLASY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
A UČILIŠTĚ SUŠICE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN.

Foto: archiv Regionální agrární komory Jihočeského kraje
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KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI POKRAČOVALA ČINNOST INFORMAČNÍHO 
CENTRA PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 

Seminář Zelená nafta
V souvislosti s novelizací zákona 
o spotřebních daních, organizovala 
Okresní agrární komora Olomouc ve 
spolupráci s Celním úřadem pro 
Olomoucký kraj dne 17. 5. 2017 seminář. 
V úvodu semináře zaznělo pár slov k le-
gislativě, především se přednášející vě-
novali § 57 zákona o spotřebních daních, 
vrácení daně z PHM spotřebovaných
 v zemědělské prvovýrobě. Prezentace 
dále nabídla informace k prvovýrobě jak 
rostlinné, tak především nově k živočiš-
né prvovýrobě a dále také k oblasti 
lesnictví a rybníkářství, lhůtám 
a způsobům podání daňového přizná-
ní, uplatnění nároku na vrácení daně, 
normativech spotřeby nafty v živočišné 
prvovýrobě a mnoho dalších důležitých 
novinek z oblasti Zelené nafty. Závěrem 
semináře dostali slovo samotní země-

dělští podnikatelé, kde měli prostor 
k diskuzi a dotazům.

Workshop „Rozvoj zemědělství 
a venkovského prostoru v návaznosti 
na školství v Olomouckém kraji“
Dne 21. 6. 2017 se uskutečnilo setkání 
zástupců Krajského úřadu Olomouckého 
kraje za oblast školství, zástupců Agrár-
ní komory, představitelů zemědělských 
škol v Olomouckém kraji a zeměděl-
ských podnikatelů. Cílem byla výměna 
informací týkajících se problematiky 
zemědělského školství a nedostatku 
pracovních sil v zemědělství. Účastníci 
zhodnotili jednání u kulatého stolu jako 
přínosné a užitečné zejména pro výměnu 
informací mezi resortem školství 
a zemědělství. Byla dohodnuta spolu-
práce mezi krajem a zástupci zeměděl-
ských podniků. Zástupci Krajského úřa-

du Olomouckého kraje přislíbili snahu 
o zlepšení stávající situace v zeměděl-
ském školství. Většina účastníků se 
shodla, že by bylo dobré podobné akce 
zopakovat.

Farmářské trhy v Šumperku
V letošním roce Okresní Agrární komora 
Šumperk ve spolupráci s městem Šum-
perk a Olomouckým krajem pořádá již 
posedmé farmářské trhy. Trhy probíhají 
od dubna do října vždy první pátek 
v měsíci. Na trzích bývá téměř 40 stánků 
a návštěvníci si mohou vybrat zboží od 
výrobců, kteří na trhy jezdí tradičně,
jako jsou ovčí sýry z Brníčka, masné 
a uzenářské výrobky z Krnova, džemy ze 
Zábřehu, sezónní ovoce a zeleninu, ry-
bízové víno, rakytníkové výrobky, koření, 
ale také různé rukodělné výrobky. 

Bobrovnický den
Okresní agrární komora Jeseník dne 
10. června pořádala akci „Bobrovnický 
den“. Cílem této akce bylo seznámit
 návštěvníky Jeseníků, a především 
mladší generaci a studenty se 
zemědělskou činností v této oblasti. 
V rámci akce probíhalav ZD Jeseník 
prohlídka farmy koz a ovcí, sýrárny 
s ochutnávkou sýrů a dalších mléčných 
výrobků. Byl připraven bohatý dopro-
vodný program, např. ochutnávka 
regionálních potravin, koloběžkový výlet 
do Faunaparku, setkání chovatelů chod-
ských psů s ukázkami jejich výcviku, 
výstava trofejí a fotografií apod. Bohužel 

této akci příliš nepřálo počasí a účast 
byla menší, než se očekávalo.

Výrobek Olomouckého kraje
Ocenění „Výrobek Olomouckého kraje“ 
s právem označení „Výrobek OK®“ 
uděluje Agrární komora Olomouckého 
kraje od roku 2005 tradičně pod 
záštitou hejtmana Olomouckého kraje. 
V letošním roce získává toto ocenění 
15 výrobků, celkem se značkou pyšní již 
166 výrobků z odvětví potravinářství 
a zemědělství. Ve čtvrtek 13. července 
zasedala sedmičlenná odborná hodnoti-
telská komise, aby vyhodnotila ty nejlep-
ší potravinářské a zemědělské výrobky. 
Hodnotí se obal, označení, vzhled, chuť, 
kvalita a složení výrobků, důležitá je také 
originalita a vysoký podíl ruční práce. 
Výrobek musí být vyroben v Olomouckém 
kraji. Vítězné produkty získávají logo, které 
mohou používat na svých obalech. Tvoří je 
kombinace žlutozeleného a modrého troj-
úhelníku a rok, v němž byl výrobek oceněn. 
„Žlutozelený trojúhelník znázorňuje pře-
chod úrodné Hané do jesenického pohoří, 
postupně tmavnoucí modrý představuje 
Moravu, která stéká z Jeseníků a mění se 
v mohutnou řeku. Zájem o značku dokazuje 
počet přihlášených výrobků. Jen letos bylo 
do soutěže přihlášeno 118 výrobků od 49 
žadatelů. Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhne 6. října 2017 na výstavišti Flora Olo-
mouc při příležitosti podzimní výstavy Flora 
a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA. 

Ing. Darina Juříčková

V 1. pololetí se naše činnost zaměřila 
především na poradenství a předávání 
informací. Uskutečnily se konzultační 
dny s akreditovaným poradcem Ing. 
Jaroslavou Šamsovou. Proběhly také 
plánované konzultace zaměstnance KIS 
Středočeského kraje. Na 2. pololetí jsou 
plánované konzultační dny v Rakovníku, 
Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a v Příbra-
mi. Čtyři dny v měsíci jsou uskutečněny 
konzultační dny v sídle střediska. Kon-
zultační dny jsou k uveřejněny na www.
kis-stredocesky.cz. Zemědělci samo-

zřejmě volají, píší a navštěvují kancelář 
i mimo tyto konzultační dny. Vždy se jim 
snažíme maximálně vyjít vstříc a poradit.
Veškeré semináře pro zemědělce se 
uskutečnili v době, kdy zemědělci 
nemohou pracovat na svých pozem-
cích, a to lednu až dubnu. Bylo pro ně 
po celém kraji uspořádáno školení na 
zelenou naftu, nitrátovou směrnici, PRV 
4. kolo, precizní zemědělství, veterinární 
problematiku, ekonomiku v zemědělství 
a výhled do budoucna. V červnu jsme 
pořádali pracovní workshop-konzultace 

k pozemkovým úpravám. Počet země-
dělců, kterým zasíláme aktuální infor-
mace z Informačního centra je 890.
Aktivity se týkaly těchto oblastí - Princi-
py SZP, přímé platby, SAPS, DZES, regis-
tr LPIS, greening apod., PRV - vyúčtování 
jednotlivých kol, pravidla výběrových 
řízení, žádosti, Rozvoj zemědělství 
a venkovského prostoru.  

Pro 2. pololetí máme zajištěny před-
nášky k nitrátové směrnici (Katusice, 
Příbram, Rakovník) s Ing. Janem Klírem, 

PRV 5. kolo, tedy žádost, výběrové řízení 
a ke klimatickým změnám a zachytávání 
vody v krajině s RNDr. Václavem Cílkem, 
CSc. z Geologického ústavu AV ČR, 
v. v. i., Praha.

Tým, který zabezpečuje informační 
a vzdělávací centrum, tvoří Ing. Jaro-
slava Šamsová, akreditovaná poradkyně 
MZe a Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka 
KIS Středočeského kraje, o.p.s.

Ing. Gabriela Jeníčková

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO POSKYTUJE INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE OLOMOUCKÉHO KRAJE A POŘÁDÁ RŮZNÉ AKCE 
PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO ORGANIZACÍ OAK JESENÍK, OAK OLOMOUC, OAK PROSTĚJOV, OAK PŘEROV A OAK ŠUMPERK. SÍDLO 
KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA JE V SÍDLE OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OLOMOUC, BLANICKÁ 3, 77900 OLOMOUC. 

OD 16. KVĚTNA 2017 PRO ZEMĚDĚLCE CELÉHO STŘEDOČESKÉHO KRAJE POKRAČUJE ČINNOST KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
CENTRA ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ. DO TÉ DOBY V TOMTO ROCE PORADENSTVÍ BYLO 
POSKYTOVÁNO Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA SE SÍDLEM V PŘÍBRAMI.

Foto: Darina Juříčková
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AKTIVITY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘIJĎTE SI VYCHUTNAT ZLÍNSKÝ KRAJ VŠEMI SMYSLY!

Současně pak propojuje informační 
podporu poradenského systému MZe, 
transfer poznatků vědy a výzkumu do 
praxe a podporu regionálních produktů 
resortní povahy.

Šíření informací probíhá především 
elektronickou formou pomocí 
e-mailů a nových webových stránek 
www.rakkhk.cz. Na těchto internetových 
stránkách jsou k dispozici informace jak 
pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. 
Hned na úvodní stránce je pro zájemce 
o členství připraven odkaz na kontakty 
pro registraci. Dále na úvodní straně na-
leznete informace k připravovaným nebo 
probíhajícím zemědělským akcím 
v Královéhradeckém kraji. 

Jednou z těchto akcí jsou Královéhra-
decké krajské dožínky 2017, které se 
budou konat ve dnech 15. a 16. září 2017 
v prostoru před koupalištěm Flošna 

a Všesportovním stadionem v Hradci 
Králové. Pátek 15. září, Den zemědělství, 
je zaměřen především na děti mateř-
ských a základních škol, které sem 
budou sváženy autobusy z celého kraje. 
Formou zábavně naučného programu 
se děti budou seznamovat se středními 
školami zemědělskými, veterinárními, 
řemeslnými, potravinářskými a s pod-
niky a svazy obdobného zaměření. 
V sobotu se budou konat Královéhra-
decké krajské dožínky, v rámci kterých 
pojede městem slavnostní kočárový 
průvod s význačnými osobnostmi. Akci 
bude provázet moderovaný, hudebně 
zábavný program. Budou vyhlášeni 
vítězní zemědělci a potravináři Králové-
hradeckého kraje. V místě se bude konat 
výstava zemědělských zvířat s doprovod-
ným programem, výstava zemědělské 
techniky a v neposlední řadě stánkový 
prodej občerstvení, textilu, předmětů 
a potravin regionálního původu.

Součástí webových stránek www.rakkhk.cz 
je dále sekce Aktuality, kam jsou každý 
týden vkládány jak aktuality regionální, 
tak aktuality na úrovni republikové 
a evropské. Aktuality jsou často dopro-
vázeny grafickými obrázky k danému 
tématu. Aktuální informace jsou pravi-
delně také šířeny pomocí e-mailů, 
které zasíláme členům i nečlenům 
v Královéhradeckém kraji. Tímto způso-
bem jsou distribuovány zemědělcům 
i informace na míru. V případě krizové 
situace je možné volat na horkou linku 
702 082 483, Mgr. Simona Vachová.

Informace na míru jsou často předávány 
také slovní formou v rámci pořádaných 
konzultačních dnů poradců, odborníků 
a pracovníků žadatele. Tyto dny 
proběhly od druhé poloviny května do 
konce července již desetkrát. 
V rámci těchto dní byly podány informa-
ce například na téma: Převod podniku 

na rodinného příslušníka, převod dotací 
SAPS, AEKO, LFA, PVP, EFA, ekologické 
zemědělství–podmínky vstupu, Zelená 
nafta, záznamy hnojiv, změny v gree-
ningu, dobré životní podmínky skotu, 
prevence otrav včel a další. V rámci 
podpory zemědělců v oblasti dotací jsou 
již nyní připravovány vzdělávací akce 
Nitrátová směrnice a Portál farmáře 
(workshop), které budou probíhat v září 
a říjnu. Součástí pořádaných odborných 
a prezentačních akcí je i propagační 
činnost informačního střediska 
a Regionální agrární komory 
Královéhradeckého kraje jako takové.
V rámci této činnosti je zajišťována také 
spolupráce s Královéhradeckým krajem, 
spolupráce se školami, místními médii, 
tiskem a ostatními, s vysokými školami 
a se Statutárním městem Hradec 
Králové.

Mgr. Simona Vachová

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘI REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ 
KOMOŘE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SI KLADE ZA CÍL POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ JAK ODBORNÍKŮM, TAK ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI.

Zveme Vás na Den Zlínského kraje, který se uskuteční 23. září 2017 ve Zlíně. Zahájení je v 10:00 hod. na Platformě 14|15 Baťova Institutu. Celý den je připraven nejen bohatý 
kulturní program pro dospělé, ale i děti, bude připravena řada specialit, kulinářských show. Jako hlavní bod programu bude předávání ocenění 13. ročníku Perla Zlínska 
2017, ke kterému přikládáme pro připomenutí fotku z loňského roku. Na závěr dne si můžete poslechnout vystoupení skupiny Hradišťan.

Jménem organizátorů Vás zve Agrární komora Zlínského kraje
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA ÚSTECKÉHO 
KRAJE PŘI OAK MOST
OD 16. KVĚTNA 2017 PRO ZEMĚDĚLCE CELÉHO ÚSTECKÉHO KRAJE POKRAČUJE ČINNOST KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
CENTRA. BYL ZPRACOVÁN PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017. V PRVNÍM POLOLETÍ SE ČINNOST ZAMĚŘILA PŘEDEVŠÍM NA 
PORADENSKOU A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST.
Byly uskutečněny 2 semináře. Prezen-
tace informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje 
– poradenský systém MZe – seznámení 
s plánem činnosti a Novela zákona 
č. 353/2010 Sb., o spotřebních 
daních – vratka spotřební daně u nafty. 
Byly uskutečněny 2 workshopy, a to 
na Rozvoj zemědělství a venkovského 
prostoru v podmínkách Ústeckého kraje 
a Sucho v Ústeckém kraji – zemědělství 
v období klimatických změn – technolo-
gie pro udržitelné zemědělství a obnovu 
krajiny. Uskutečnily se konzultační dny 
poradců a odborníků v celkovém počtu 
4 s účastí 41 osob, počet ostatních 

konzultací v sídle OAK Most – celkový 
počet 7 (28 hodin) s účastí 25 osob.
Počet zapojených zemědělců do IC je 
423, kterým denně zasíláme aktuální in-
formace a týdně pak souhrnné informa-
ce, které za sledované období zahrnují 
132 individuálních informací. 
Zhlédnutí na našich stránkách
www.kisuk.cz činí 96,9 %. 

Aktivity se týkaly oblastí: Principy 
SZP – přímé platby, SAPS, DZES, registr 
LPIS apod., Jednotná žádost (konzultace 
k vyplňování žádosti) a Rozvoj zeměděl-
ství a venkovského prostoru ve vztahu 
k Ústeckému kraji.

Vydali jsme 6 prezentací z uskutečně-
ných seminářů a workshopů. Ve své 
činnosti úzce spolupracujeme s Ústec-
kým krajem, Statutárním městem Most, 
Euroregionem Krušnohoří, Ekologickým 
centrem v Mostě, saskými zemědělci, 
ÚZEI Praha, HSRM a HSR ÚK.

Pro následující pololetí máme zajištěny 
zajímavé přednášky ke klimatickým 
změnám a zachytávání vody v krajině 
– RNDr. Václav Cílek, CSc., Geologický 
ústav AV ČR, v. v. i., Praha, k ochraně 
půdy, erozi půdy a aktuální problemati-
ce – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 

Praha a k rychle rostoucím dřevinám – 
Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D., Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Tým, který zabezpečuje informační 
a vzdělávací centrum, tvoří:
• Ing. Jaroslava Šamsová, akreditovaná 

poradkyně MZe
• Ing. Roman Honzík, VÚRV v.v.i.
• Josef Zeidel, Most
• Ludmila Holadová, OAK Most
• Monika Plachá, OAK Most
• Bc. Lenka Skalská, OAK Most

Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most

Foto: archiv OAK Most
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 
ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL ČZU
Zahradní slavnost se odehrávala v celém 
areálu univerzity. Absolventi mohli 
nahlédnout do laboratoří a učeben, projít 
se libosadem, skleníky i demonstračními 
stájemi. Ze střech nejnovějších pavilonů 
se návštěvníci mohli kochat výhledy na 
Prahu a plánovat, do které z budov fakult 
se ještě podívají.

Na dvou pódiích v centru areálu me-
zitím probíhal kulturní program, který 
vyvrcholil vystoupením kapel Žlutý pes, 
Portless a v podvečer pak vystoupením 
Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. 
V blízkosti univerzitní školky Poníček 
byly pro děti přichystány projížďky 
na koni a ponících a tvořivé dílny. Na 
návštěvníky čekaly i stánky s propagač-
ními předměty a občerstvením. Největší 
fronty se tvořily před stánkem, kde se 
čepovalo pivo ze školního výukového pi-
vovaru a koštovalo víno ze školních vinic 
z Chloumku u Mělníka.

„Je to příležitost navázat na to dobré, 
co jsme společně zažili a vytvořili, 
a rozvinout nové nápady,“ říká 
o Zahradní slavnosti rektor prof. Ing. 
Jiří Balík, CSc., který také ocenil 
podporu tří desítek partnerů akce z řad 
zemědělských družstev a jiných firem 
z celé republiky.

Zahradní slavnost pro absolventy 
a přátele ČZU byla poprvé zorganizována 
loni. Letos již podle koordinátora Klubu 
absolventů doc. Ing. Petra Heřmánka, 
Ph.D., který akci připravil, dorazilo 
desetkrát víc návštěvníků. Řada z nich 
se zároveň zaregistrovala do Klubu ab-
solventů. Za pětadvacet let od roku 1992 
ČZU absolvovalo 62 tisíc studentů.

Otevřené dveře fakult
Setkání bylo také vítanou příležitostí pro 
představení jednotlivých fakult. 
Provozně-ekonomická fakulta vedle kla-
sických prohlídek moderně vybavených 
poslucháren zájemcům představila 3D 
technologie a virtuální reality. Prostřed-
nictvím tzv. virtuálních brýlí absolvovali 
prohlídku Atria PEF a pak ji mohli 
porovnat s realitou. V návaznosti na
 to pak návštěvníci mohli navštívit 
unikátní laboratoř zkoumání lidského 
chování. Pracoviště bylo vybudováno díky 

podpoře z Operačního programu VaVpI 
a virtuální realita je jednou z metod, kte-
ré laboratoř využívá pro výzkum a rozvoj 
manažerských dovedností. 

Fakulta agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů v odpočinkovém 
zákoutí mezi dvěma hlavními budovami 
připravila informační stánek, od něhož 
absolventi s dětmi vyráželi na prohlídku 
demonstračních políček, stájí, psince 
a také skleníků a libosadu. Ti starší za-
mířili také do laboratoří, kde bylo možné 
z blízka si prohlédnout speciální mik-
roskopy, a do ateliérů katedry zahradní 
architektury. Návštěvníkům se věnovali 
studenti i pracovníci fakulty ve výrazných 
žlutých tričkách, která si mohli hrdí 
absolventi zakoupit.

Technická fakulta měla hned několik 
„taháků“ vedle prohlídky učeben 
a laboratoří, a to především prohlídku 
výukového pivovaru, prezentaci stu-
dentské formule a ukázky využití dronů, 
robotů a systémů precizního zeměděl-
ství. Každý si také mohl vyzkoušet, jaký 

má reakční čas a co o něm vypoví měření 
otisku nohou pomocí plantografu.
Fakulta životního prostředí vítala 
návštěvníky výstavou fotografií ilustrují-
cích výzkumná témata fakulty spolu 
s hlavními aktéry. Výzkum v oblasti život-
ního prostředí byl námětem i her pro děti. 
Odměnou těm, kdo se rozhodli pro pro-
hlídku rozlehlého sídla fakulty v budovách 
Mezifakultního centra environmentálních 
věd, byl nádherný výhled na Hradčany 
a vlastně celou Prahu z terasy na střeše 
sedmipatrové budovy MCEV II.

Fakulta lesnická a dřevařská zaujala 
ještě před vstupem do budovy ukázkou 
dronů a také představením sokolnictví. 
Samotná prezentace fakulty probíhala 
především v Dřevařském pavilonu. Tady 
bylo možné sledovat využití laserového 
paprsku při obrábění dřeva v truhlárně, 
prohlédnout si další dřevařské labora-
toře a také myslivecké sbírky, vyzkoušet 
harvestor a v neposlední řadě zhlédnout 
videa ze života fakulty. Ve „staré budově“ 
byla pro zájemce nachystána prohlídka 
entomologických sbírek.

Fakulta tropického zemědělství 
se mohla pochlubit jedinečným 
projektem na záchranu antilopy 
Derbyho v Senegalu. Zájem vzbudily 
i laboratoře v Pavilonu T a unikátní 
botanická zahrada. Sympaticky působilo 
i představení studentské skupiny BeFair, 
která propaguje spravedlivý obchod se 
zeměmi  globálního jihu. Institut vzdě-
lávání a poradenství, který sídlí v Malé 
Chuchli, se představil v Suchdole aspoň 
na posterech. Na roll-upech a plaká-
tech byla také loga všech partnerů, bez 
jejichž vstřícné podpory by akci nebylo 
možné zorganizovat.

Josef Beránek, 
Česká zemědělská univerzita

STARÝ DOBRÝ SWING V PODÁNÍ KAPELY ČZU LIFE ORCHESTRA PŘIVÍTAL V PRAVÉ POLEDNE V SOBOTU 10. ČERVNA PRVNÍ 
ABSOLVENTY, KTEŘÍ DORAZILI DO AREÁLU ČZU V PRAZE–SUCHDOLE. PŘIBLIŽNĚ JICH BĚHEM ODPOLEDNE NA ČZU ZAVÍTALO 
ČTYŘI A PŮL TISÍCE.

Účastníky setkání ČZU pozdravil z pódia rektor prof. Jiří Balík a svým koncertem také Lucie Bílá. Foto: archiv ČZU
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Držitel takového velkostatku omezuje 
svoje hospodářství jen na to, co nezbytně 
potřebuje k obživě své rodiny a čeledě. 
Z půdy, z níž takto žije a kterou nezbytně 
potřebuje, vytváří vlastní půdu panskou 
(dominikál), zatímco ostatní půdu pone-
chává jako půdu poddanskou (rustikál) 
v nájmu a pobírá z ní vedle dávek natu-
rálních a pracovních povinností určitou 
peněžní rentu. Jistě není náhodné, že 
i zemědělství se nejlépe dařilo v období 
vlády českého krále a římského císaře 
Karla IV. (1346–1378), který se z našich 
panovníků nejvíce zasloužil o hospodář-
ský rozvoj země.
 
Změny v držbě půdy
Rovněž v následujícím bouřlivém období, 
přibližně v letech 1420–1620 došlo 
k podstatným změnám v držbě půdy 
a jejímu vzdělávání. Především v důsled-
ku husitského revolučního hnutí 
v rozmezí let 1420–1434, které hlu-
boce ovlivnilo další vývoj země, došlo 
k hlubokým změnám ve feudálním 
vlastnictví půdy. Tehdy téměř polovina 
výměry zemědělské půdy změnila svého 
vlastníka. Katolická církev (tj. církevní 
instituce jako kláštery, fary) utrpěla nej-
větší ztráty v Čechách, kde byla zbavena 
většiny půdy, vrchnostenských práv, 
jakož i postavení na zemském sněmu, 
zatímco na Moravě a ve Slezsku byly její 
hospodářské i politické pozice dotčeny 
málo. Z církevního majetku se obohatila 
zejména šlechta, ať již kališnická, nebo 
katolická, a díky těmto posíleným hos-
podářským pozicím podstatně rozšířila 
politickou moc. Právě z konzervativní 

husitské šlechty vyšel schopný a vý-
znamný český panovník Jiří z Poděbrad 
(1458–1471).

Byla to právě královská moc Jiřího 
z Poděbrad, která v době feudálních 
rozbrojů scelila, sice nakrátko, země 
Koruny české. V paměti lidu zůstal jako 
„husitský král“ a jako poslední „národní 
panovník““, když všichni další panovníci 
byli cizinci. Za vlády Jagelonců (Vladi-
slav II. 1471–1516, Ludvík I. 1516–1526) 
královská moc upadla a tito panovníci 
byli nástrojem v rukou vysoké šlechty. 
Ta se značně majetkově, národnostně 
a nábožensky odlišovala, odstavila na 
druhé místo nižší šlechtu (rytíři, zemani, 
vladykové) a v zápase s městy v hospo-
dářském souboji svoje pozice upevnila 
ve všech oblastech. Jestliže se za vlády 
Jagelonců uplatňovala jako státní zřízení 
stavovská monarchie, ve které se panov-
ník dělil o moc se šlechtou, potom 
s nástupem Habsburků na český trůn, 
a to Ferdinandem I. (1526–1564) se začal 
vliv panovníka postupně výrazně posilo-
vat. Stalo se tak na úkor stavů, měst 
a omezením nebo později zrušením 
dříve udělených královských výsad, 
privilegií a svobod. Na přelomu 16. a 17. 
století zejména za vlády císaře Rudolfa 
II. (1576–1612) se šlechta aktivně věno-
vala zvýšenému aktivnímu hospodářské-
mu podnikání a v tomto směru dosáhla 
znamenitých úspěchů. Již tehdy půda 
sloužila nejenom zemědělské a lesní 
výrobě, ale stala se předmětem různých 
hospodářských činností (těžba nerostů, 
objevování pramenů, rozšiřování vodních 

zdrojů) a na půdě vyrostly sklárny, těžař-
ské pece, hutě. Půda tak poskytovala ob-
živu kromě lidí usazených na ní i dalším 
profesím. Prosperita předbělohorského 
zemědělství a příznivý hospodářský vývoj 
českých zemí se bohužel vlivem neú-
spěšného protihabsburského povstání 
a porážkou českých stavů na Bílé hoře 
v roce 1620 na určitou dobu zastavil.

Dobové prameny
Uvedli jsme, že s šířícím křesťanstvím 
církev pozitivně ovlivnila vývoj zeměděl-
ství, respektive vzdělávání půdy. Důležité 
je, že v období 11.–14. století existují 
některé zásadní písemné prameny 
zachycující rámcový obraz dobového 
zemědělství od nejstarší historické doby. 
Určitou představu o zemědělství raně 
feudálního období nabízí Kosmova kroni-
ka – Chronica Boemorum. Avšak vzniklo 
i odborné názvosloví, a to díky dílu mis-
tra Bartoloměje Klareta z Chlumce (asi 
1379). Právě jemu vděčíme za vytvoření 
takových dnešních názvů jako hospodář, 
brav, skot, jalovice, věrtel, cukr.

Ovšem důležitější jsou informace vznika-
jící v pozdější době a informující nás 
o výrobě na půdě a její vzdělávání. 
O hospodaření na půdě, respektive 
o hospodářském životě poddaných, nás 
dosti věrně zpravují tzv. hospodářské 
instrukce. Hospodářská instrukce byla 
vlastně souhrnem nařízení, rad 
i konkrétních návodů buď o správě 
celého panství, nebo o některém odvětví, 
kterou vydal majitel panství nebo jeho 
zástupce. Instrukce byla určena úřed-

níkům panství, a to všem, nebo jenom 
některému z nich, a byla vydávána 
zpravidla při vizitaci panství. Instrukce 
mohly vzniknout a mít svoji důležitost 
tehdy, když se šlechtický velkostatek 
rozšířil a vykazoval takovou organizační 
strukturu, že jeho vlastník nemohl sám 
zvládnout jeho správu. Tehdy správu 
panství svěřil do rukou úředníků, kterým 
právě prostřednictvím instrukcí dával 
návody a rady pro vedení hospodářství, 
které se rozrůstalo a vnitřně členilo. 
Poprvé se s instrukcemi setkáváme v 16. 
století, kdy se utvářel velkostatek v nové 
podobě a feudální vlastník hospodařil ve 
vlastní režii, avšak jejich největší uplat-
nění nastalo v 17. století. Za nejstarší lze 
považovat instrukce vydané Vojtěchem 
z Pernštejna pro panství potštejsnké 
a pardubické z roku 1525, podobně 
jako nelahozevskou instrukci Floriána 
Griespeka a instrukci krumlovskou 
z roku 1556. Mladší instrukce, převážně 
ze 17. století, byly zaměřeny na jednotli-
vá odvětví velkostatku a týkaly se vedení 
hospodářství včetně vzdělávání půdy. 
K jejich vydávání nejčastěji vedly 
špatné důvody hospodaření a podle 
instrukce musely být nedostatky odstra-
něny a špatný hospodář napomenut, 
případně odvolán.

S vrchnostenskou držbou půdy a sprá-
vou panství je spojeno úsilí o písemné 
podchycení pozemkového majetku. 
Vrchnosti přirozeně záleželo na tom, 
aby věděla, jak je pozemkový majetek 
panství ve vsích rozdělen. V nejstarším 
období k tomu sloužily urbáře. Urbář 
byl písemný záznam určený k všeobec-
nému soupisu majetku a jeho výnosů. 
Zachycoval hlavně poměr poddaného 
k vrchnosti. Vedle nich měly svoji váhu 
knihy gruntovní nebo v pozdějším období 
zvané knihy pozemkové. Gruntovní knihy 
podchycovaly všechny změny na grun-
tech, byly v nich úředně zaznamenány 
i platby jednotlivých splátek poddaných 
váznoucích na gruntu a byly určeny jen 
pro poddanskou půdu. Naproti tomu 
panská půda se zapisovala do desek 
zemských. Zvláštní druh pozemkových 
knih tvořila sirotčí registra. Do nich se 
zapisoval majetek těch, jimž hospodář 
zemřel a majetek přešel na nedospě-
lé nebo i dospělé, kteří měli z gruntu 
vyplácet sourozence (sirotky).
 
Struktura poddaných 
Pro zjednodušení jsme doposud hovořili 
o poddaných jako o jednotné vrstvě ven-
kovského obyvatelstva. Avšak uvnitř této 
nejpočetnější skupiny obyvatelstva exis-

ZHRUBA OD 14. STOLETÍ PRODĚLÁVALO VRCHNOSTENSKÉ, TEDY ŠLECHTICKÉ, HOSPODAŘENÍ KVALITATIVNÍ PROMĚNU, KDYŽ SE 
PODSTATNĚ DIFERENCOVALA POZEMKOVÁ DRŽBA MEZI SVOBODNÝMI VLASTNÍKY PŮDY. VRCHNOSTENSKÉ HOSPODAŘENÍ SE 
VÝROBNĚ A ORGANIZAČNĚ SJEDNOCUJE A POSTUPNĚ SE ZAČÍNÁ VYTVÁŘET ŠLECHTICKÝ VELKOSTATEK. 

PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH (3. ČÁST)

Foto: cz.123rf.com
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tovala diferenciace. V předbělohorských 
pramenech se nejčastěji rozlišovaly 
dvě kategorie osedlých, a to sedláci 
a chalupníci. V urbariálních pramenech 
se rozdělovaly usedlosti s potahem a bez 
potahu, což bývalo přirozeným dělítkem 
selských gruntů a chalup a souviselo 
to s evidencí robot a jiných povinností. 
Nezáleželo obvykle tolik na tom, zda 
sedlák v dané chvíli potah má či nemá, 
směrodatné bylo to, zda má předepsa-
nou potažní robotu. 

K sedlákům patřili držitelé statků, které 
vznikaly zpravidla hned při zakládání vsí. 
Samozřejmě i sedláci se mezi sebou liši-
li nejenom rozdílnou výměrou půdy pat-
řící ke statku, jež byla rozdělena do lánů 
– podle toho byli sedláci nazýváni láníci 
nebo čtvrtláníci, ale lišili se také co do 
výměry platů a robot. Druhou velkou 
skupinou tvořili podsedníci nebo také 
zahradníci, kteří drželi usedlosti menší 
než obvyklé selské statky. Podsedníci 
tyto menší usedlosti získali zpravidla 
při pozdějším osazování půdy původně 
nerozměřené ještě na lány. Od sedláků 
se lišili také tím, že museli pro vrchnost 
vykonávat povinnosti jiného druhu. Vedle 
sedláků a podsedníků žili ve vsích ještě 
chalupníci ve vlastních jednoduchých 
chalupách na panské půdě a nejčastěji 
sloužili vrchnosti jako nádeníci.

Předpokládá se, že v pohusitské době 
žil u nás také malý počet svobodných 
sedláků, tak zvaných svobodníků, kteří 
nebyli závislí na vrchnosti. Pravděpodob-
ně to byli potomci původně svobodných 
sedláků z doby předhusitské a byli ozna-
čováni názvem dědicové. Většina 
z nich se sice dostala ve 14. století do 
závislosti na vrchnosti, ale někteří z nich 
si zachovali samostatnost. S nimi sply-
nuli i tak zvaní nápravníci, pocházející 

z nižší šlechty nebo svobodných lidí, kte-
ří drželi půdu na způsob léna a za to byli 
svému pánu zavázáni k různým službám. 
Od ostatního venkovského obyvatelstva 
se svobodníci a nápravníci lišili hlavně 
tím, že nebyli podřízeni žádné vrchnosti, 
nýbrž jenom panovníkovi a jeho úřadům. 
Po nástupu Habsburků na český trůn 
v roce 1526 se jejich postavení zhor-
šovalo a stávalo se, že se někteří 
zařadili mezi ostatní poddané. Jiní si 
spíše vzácně udrželi svoji nezávislost 
až do roku 1848. Byly ovšem i mimo-
řádné případy, kdy i někteří poddaní 
dosáhli osobní svobody a osvobození od 
závislosti na vrchnosti, a to v případě 
vykoupení se z poddanství nebo jako 
odměna za mimořádně prokázané 
služby. K poddanému obyvatelstvu patřili 
i podruzi nebo bezzemci. Ti se živili buď 
trvale prací u sedláků, nebo námezdní 
sezónní prací při panských dvorech, jako 
byla senoseč, žně, výmlat či za mzdu na 
pilách, hamrech a ve sklárnách. Další 
složkou venkovského obyvatelstva byla 
čeleď, a to jak ve službách vrchnosti, 
tak i poddaných. Na začátku 17. století 
patřily k čeledi osoby vykonávající různé 
pracovní úkony v zemědělství. K nejlépe 
placeným čeledínům patřil šafář, který 
bral příplatek za rozdělování práce, 
řezáč, volák či ovčák, k méně placeným 
se řadili pasák, pohůnek a skoták. Čele-
díni byli obvykle najímáni jenom na rok 
a pracovali za mzdu. V 16. a 17. století 
bývalo u nás zvykem, že si čeledíni po 
sv. Martinu hledali novou službu, odtud 
jejich dobové označení „Martínkové“.

Šlechtické dominium
Koncem 15. a po celé 16. století probí-
haly u nás v souvislosti s hospodářskými 
procesy v západní Evropě důležité změny 
ve způsobu hospodaření na velkostatku, 
přičemž příčiny těchto změn byly různé. 

Mezi hlavní patřila ta, že klesala cena 
peněz. Pokles ceny peněz, související 
hlavně s pozvolným snížením ceny stříbra 
na západoevropských trzích koncem 
15. století, postupoval dále a nutil pány 
i rytíře, aby více spoléhali ne už jenom 
na poddanské platy, nýbrž především na 
vlastní hospodářství. A tak se jejich hos-
podaření zaměřilo na podnikání rybniční, 
pivovarnictví, těžbu dřeva a nerostů 
a jejich zpracování. K dalším faktorům 
napomáhajícím rozvoji vrchnostenského 
hospodaření ve vlastní režii patřilo zvýšení 
poptávky po zboží, ale i to, že si šlechta ob-
líbila nákladnější způsob života. Dosavadní 
dávky, které vrchnost vybírala od podda-
ných a které byly – ať ve formě peněžní, 
nebo naturální – hlavním zdrojem jejich 
příjmů, již zdaleka nemohly stačit. Tak se 
novým zdrojem prostředků k prosperitě 
hospodářství i k lepšímu životu stávalo 
vlastní šlechtické hospodaření.

Proto se šlechta snažila vybudovat uza-
vřené a dobře fungující celky hospodář-
ských držav (dominií). Za tím účelem za-
bírala nebo vykupovala volné statky nebo 
celé enkklávy a tak sjednocovala svoje 
državy. Teprve tehdy vznikala v pravém 
slova smyslu rozsáhlá šlechtická domi-
nia. Tato ekonomická „uzavřenost“ měla 
vliv i na osud poddaných, neboť jejich 
poddanství se pozvolna utužovalo. Velká 
dominia kumulovala majetek několika 
málo šlechtických rodin a celkový počet 
samostaných velkostatků postupně 
klesal. Jedním z prvních českých rodů, 
jejichž panství se začala řídit novými 
hospodářskými metodami, byli Pernštej-
nové, jejichž dominium sahalo z Moravy 
přes východní Čechy až do středních 
Čech. S nimi soupeřili v hospodářském 
podnikání jihočeští Rožmberkové,  
patřící hospodářsky a politicky mezi 
nejvlivnější šlechtické rody.  Tento rod 
zaznamenal největší slávu za vlády  
Viléma z Rožmberka (1552–1592)  
a Petra Voka (1592–1611). Jejich mocen-
ským střediskem zůstávaly jednotné jižní 
Čechy s panstvím českokrumlovským, 
třeboňským, rožmberským, novohrad-
ským a dalšími, ale svoje statky získali 
i ve středních Čechách, a dokonce
i ve Slezsku. Každé větší panství (patri-
monium) se řídilo určitými pravidly 
a předpisy. Odhaduje se, že jejich 
dominium v jižních Čechách mělo asi 
10 tisíc osedlých, to znamená samostat-
ně hospodařících jedinců. Připočteme-li 
k tomu členy rodin osedlých a čeledi, lze 
říci, že zde v té době žilo asi 50–60 tisíc 
poddaných. Obrovskému rozsahu do-
minia sloužil poměrně efektivní správní 
systém, vytvářející nezbytné vztahy mezi 
pánem rožmberského domu a poddaný-
mi. Zvláštní a rozhodující postavení 
v tomto složitém správním systému 
měla ústřední rožmberská kancelář 
a komora zajišťující správu financí. Kon-
centrace velkého pozemkového majetku 
v rukou omezeného počtu rodin pokra-
čovala i u další staré české šlechty (Lob-

kowiczové, Kinští, Trčkové), a dokonce 
i u měšťanstva (Šlikové, Thurzové), kro-
mě nich dobře vedené statky měli Smi-
řičtí, Švamberkové a další. Také některá 
královská města, jako Praha, Plzeň, 
Tábor, Olomouc, ale i města poddanská 
si udržela značný pozemkový majetek. 
Na Moravě sice nebyly královské statky, 
ale církevní instituce si tam zachovaly 
asi pětinu veškeré půdy, tudíž mnohem 
více než v Čechách. Ve Slezsku zůstal 
knížecí, církevní a královský majetek 
skoro nedotčen.

Z toho, co bylo výše uvedeno o rozšiřová-
ní půdního fondu a o jeho rozdělení 
vyplývá, že podle berního rozvrhu z roku 
1557 představoval přiznaný majetek 
11 nejbohatších feudálních rodin skoro 
čtvrtinu veškerého stavovského majetku 
v Čechách a začátkem 17. století se 
tato výměra zvýšila skoro na polovinu. 
Naproti tomu dosti výrazně poklesl počet 
samostatných stavovských statků. Na 
druhé straně ovšem tato dynamická 
arondace pozemkového majetku šlech-
tou nepříznivě ovlivňovala hospodářský, 
ale především sociální život poddaných. 
Jejich postavení se od doby husitské 
postupně zhoršovalo, jejich stav byl 
o to tíživější, jestliže vrchnosti svá práva 
a povinnosti nad poddanými zneužívaly 
k útisku. Za těchto okolností docházelo 
k selským vzpourám, které netrvaly 
dlouho a nedosáhly takového rozsahu, 
jak tomu bylo v pobělohorském období. 
Nejznámějším povstáním té doby byla 
vzpoura poddaných ploskovského statku 
v severních Čechách, při níž majitel 
panství Adam Ploskovský vydal pod 
nátlakem sedlákům list, kterým je pro-
pustil ze své moci. Sedláci se dobrovolně 
dali do služeb rytíři Daliboru z Kozojed, 
kterého za to, že je přijal, v roce 1498 
odsoudil zemský soud.

ak
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
 byl založen roku 1949
 řídí se zákonem, Statutem, Řádem
 vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení

probíhajícího před Rozhodčím soudem
 na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

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

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

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

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

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

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Vladislavova 1390/17, 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.


