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Z P R A V O D A J

KAM BUDE SMĚROVAT ZEMĚDĚLSTVÍ 
PO PODZIMNÍCH VOLBÁCH? 
V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍMI SE VOLBAMI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY POŽÁDALA AGRÁRNÍ 
KOMORA DOPISEM PREZIDENTA ZDEŇKA JANDEJSKA PŘEDSEDY PŘEDNÍCH POLITICKÝCH STRAN, KTERÉ MAJÍ AMBICI USEDNOUT 
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU A PŘÍPADNĚ I V NOVÉ VLÁDĚ, O VYJÁDŘENÍ K POŽADAVKŮM, KTERÉ ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
VNÍMÁ PRO DALŠÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A VŠECH DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ JAKO ZÁSADNÍ.

Nová vláda by podle názoru Agrární 
komory České republiky měla:
1.  usilovat o to, aby tuzemské země-

dělství bylo moderní, konkurence-
schopné a udržitelné (ekonomicky, 
ekologicky, sociálně) se silným 
zpracovatelským průmyslem pro-
dukujícím kvalitní domácí potraviny 
na úrovni maximální možné míry 
soběstačnosti;

2.  plnit Strategii rozvoje rezortu  
Ministerstva zemědělství ČR do 2030 
s odpovídajícím rozpočtem a garancí 
národních podpor ve víceletém  
rozpočtovém rámci;

3.  hájit priority tuzemského  
agrárního sektoru v rámci  
vyjednávání o reformě Společné 
zemědělské politiky Evropské unie 
po roce 2020, a to především v těchto 
bodech:

 - zabránit zastropování plateb
 - zasadit se o rovné podmínky na jed-

notném trhu EU (konvergence plateb, 
soupis a regulace národních dotací)

 - regulace nekalých praktik obchod-
ních řetězců

 - přispět k ekonomické a environme-
tální udržitelnosti sektoru (podpora 
citlivých komodit) 

4.  usilovat o vyrovnaný rozvoj  
venkova a zabránit jeho  
dalšímu vylidňování podporou  
zemědělského podnikání a oborů  
s vysokou přidanou hodnotou  
a potřebou lidské práce;

5.  uvést do praxe komplex opatření  
k řešení důsledků klimatických změn, 
zejména sucha a povodní  
v návaznosti na podporu adaptace 
zemědělské výroby (podpora  
živočišné výroby jako zdroje  
organické hmoty zlepšující půdní 
vlastnosti, citlivých komodit,  
bohatšího osevního postupu  
a postupů precizního zemědělství);

6.  zasadit se o spuštění Fondu těžce 
pojistitelných rizik zákonnou formou 
včetně podpory pojištění velkých 
podniků v rámci Podpůrného 
garančního rolnického a lesnického 
fondu;

7.  v rámci Programu rozvoje venkova 
preferovat ekonomicky a ekologicky 
udržitelné investice, diverzifikaci 
příjmů a odbourávání závislosti ze-
mědělských podnikatelů na přímých 
podporách;

8.  zasadit se o přijetí zákona o prodeji 
zemědělské půdy, který bude  
obsahovat ohlašovací povinnost  
a upravovat pachtovní vztahy;

9.  zasadit se o zpřísnění podmínek pro 
zábory zemědělské půdy a péče  
o životní prostředí;

10. formou registrace zemědělských 
podnikatelů nastavit podmínku aktiv-
ního zemědělce takovým způsobem, 

který nebude zatěžovat zemědělce  
a zároveň omezí spekulativní 
zemědělské podnikání bez reálné 
produkce;

11. podpořit novelu zákona o spotřební 
dani se zvýšenou sazbou vratky 
spotřební daně pro živočišnou výrobu 
také po roce 2018, podpořit zavedení 
zvýšené sazby vratky pro citlivé 
komodity;

12. zasadit se o úpravu daně z příjmu 
tak, aby dotační podpory nebyly 
zahrnuty do základu daně;

13. obrátit pozornost dozorčích  
a kontrolních orgánů na nekalé 
dovozy nekvalitních potravin,  
které deformují místní trh,  
obcházejí daňovou povinnost  
a neférově snižují hodnotu domácí 
produkce;

14. omezovat míru administrativní 
zátěže, řešit zaměstnanost v sektoru 
včetně generační výměny a zlepšit 
podmínky středního zemědělského 
školství.

Agrární komora České republiky je 
přesvědčena, že zemědělství a potra-
vinářství jsou strategickými sektory 
velice úzce provázané s plnohodnotným 
životem na venkově a péčí o bohatou  
a pestrou krajinu a jako takové si zaslou-
ží nejenom přízeň, ale i plnou podporu 
politiků. Proto od výsledku voleb očeká-
váme naplnění výše uvedených priorit  
a splnění předvolebních slibů.

Úřad Agrární komory České republiky
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PREZIDENT JANDEJSEK OPAKOVANĚ 
JEDNAL S PREMIÉREM SOBOTKOU
BĚHEM POSLEDNÍHO MĚSÍCE DOŠLO K NĚKOLIKA OSOBNÍM SETKÁNÍM A JEDNÁNÍM MEZI ZDEŇKEM JANDEJSKEM 
A BOHUSLAVEM SOBOTKOU, PŘEDSEDOU VLÁDY ČR. TÉMATEM BYLA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY K REFORMĚ SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY, SMĚŘUJÍCÍ K PŘÍMÉ OBHAJOBĚ NÁRODNÍCH ZÁJMŮ DANÝCH HISTORICKÝM VÝVOJEM I SOUČASNÝMI 
POTŘEBAMI. DÁLE ŠLO O AKTUÁLNÍ PRIORITY JAKO JE POMOC REGIONŮM POSTIŽENÝCH SUCHEM, ČI ŘEŠENÍ NÁVRHU 
PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKY. 

Prezident Jandejsek premiéra mimo 
jiné informoval: „Vzhledem k odlišné 
struktuře tuzemského zemědělství 
reálně hrozí, že domácí agrární sektor 
bude v souvislosti s nastavením reformy 
SZP značně znevýhodněn vůči zahraniční 
konkurenci. Podniky našeho zeměděl-
ství a zpracovatelského průmyslu mají 
přitom ambici, znalosti, technologie 
a lidské a přírodní zdroje naplnit naši 
potravinovou soběstačnost, přispívat 
k rozvoji venkova a zaměstnanosti ve 
venkovském prostoru a provázat svou 
činnost na další sektory národního hos-
podářství i celou ekonomiku a podpořit 
tak zdravý vývoj veřejných financí.“

Zásadním požadavkem na úrovni EU 
tak musí být jednoznačně obhajoba 
a udržení finančního rámce na celkovou 
SZP na stávající úrovni, a především pak 
zachování přijatelné výše národní obálky. 
V případě financování jednotlivých agrár-
ních politik z národních rozpočtů bude 
konkurenceschopnost tuzemského ze-
mědělství vůči naším sousedům, ve kte-

rých je již nyní zemědělství podporováno 
štědře a stabilně, výrazně ohrožena. 

K zajištění dalšího rozvoje tuzemského 
zemědělství požádala Agrární komora 
ČR vládu České republiky, aby se v dis-
kuzi k SZP zaměřila na čtyři priority:
Zabránit zastropování a degresivitě 
plateb a bojovat tak proti diskriminaci 
tuzemského zemědělství, které dispo-
nuje v rámci EU odlišnou strukturou, 
nicméně odpovídá světovým trendům 
nejefektivnějších agrárních systémů.
Prosazovat rovné národní a regionální 
podpory v rámci jednotného trhu 
Evropské unie. Současný systém národ-
ních a regionálních podpor v EU přispívá 
k nerovné hospodářské soutěži.  
Přijmout jednotný systém regulace ob-
chodních řetězců na EU úrovni. Na trhu 
s potravinami jsou zemědělci výrazně 
v nejslabším postavení.

Zvýšit podíl obálky pro citlivé komodity 
na celkové obálce pro přímé platby 
z nynějších 15 na 30 % a podpořit zpra-

covatelský průmysl. Bylo by tak možné 
podpořit více pěstitele ovoce, zeleniny, 
brambor, chmele a chovatele hospo-
dářských zvířat s pozitivním vlivem na 
druhovou rozmanitost a půdní úrodnost. 

Materiál Ministerstva zemědělství 
„Informace pro vládu ČR o východiscích 
budoucí podoby Společné zemědělské 
politiky (SZP) po roce 2020 – Hlavní teze 
ČR při vyjednávání SZP po roce 2020“, 
schválený vládou dne 11. září 2017, byl 
vypracován s podporou Agrární komory 
ČR a je podle našeho názoru dobrým 
odrazovým můstkem k další obhajobě 
národních zájmů, a to především ve 
smyslu výše uvedených priorit, na jejichž 
prosazování jsme s vládou a Minis-
terstvem zemědělství dále připraveni 
spolupracovat.

Prezident Jandejsek zároveň premiéra 
a jeho prostřednictvím vládu ČR požádal 
o uvolnění mimořádné pomoci zeměděl-
cům, kteří letos byli postiženi katastro-
fickými dopady sucha 

a vlnou silných jarních mrazů. Jak 
prezident uvedl: „Podle našich aktuál-
ních šetření by k částečné kompenzaci 
bylo vhodné uvažovat o objemu 
3,5–4 mld. Kč pomoci, protože celkové 
škody dosáhly 12 mld. Kč. Ty jsou sice 
regionálního charakteru, ale prakticky 
na celém území ČR a místy dosahují až 
totálních výpadků v úrodě polních plodin, 
trvalých travních porostů pro zajištění 
krmiv hospodářských zvířat a dále také 
zasáhly trvalé kultury, jako je ovoce  
a réva vinná. Definici pomoci bychom 
viděli nejlépe přes jednotlivé katas-
try prostřednictvím vyhodnocení dat 
systému intersucho.cz. Letošní škody se 
vymykají tím, že ohrožují nejenom eko-
nomickou stabilitu zasažených subjektů, 
ale svým rozsahem také jejich samotnou 
existenci. Věřím, že vláda ČR záležitost 
zváží a zaujme ke svým zemědělcům 
solidární postoj.“

Premiéra Sobotku jsme dále oslovili se 
žádostí o odmítnutí návrhu vyhlášky 
o ochraně zemědělské půdy před erozí, 
kterou předkládalo Ministerstvo životní-
ho prostředí do programu jednání vlády 
České republiky. Jak uvedl prezident 
Jandejsek, je to především z násle-
dujících důvodů: „Agrární komora ČR, 
Zemědělský svaz ČR, Iniciativa zeměděl-
ských a potravinářských podniků 
a další profesní organizace zastupující 
zemědělce s tzv. protierozní vyhláškou 
zásadně nesouhlasí, a to již od předsta-
vení prvních návrhů. Požadavky vyhlášky 
jdou nad skutečné potřeby praxe, jsou 
v naprostém rozporu s hospodařením 
drtivé většiny zemědělských podnikate-
lů, nejsou definovány odbornou diskuzí 
zainteresovaných stran, doposud k nim 
nebyla zpracována dopadová studie 
a zbytečně se tak vytváří ze strany 
státních úřadů další limity a omezovaní 
racionálního hospodaření v krajině, a to 
nad rámec unijních předpisů.“ 

Vyjasněny však nejsou ani uznatelné 
půdo-ochranné technologie, a to v čase, 
kdy již naplno probíhají podzimní práce 
– zemědělcům by tak nezůstal žádný 
časový prostor pro přizpůsobení se 
navrhovaným požadavkům.

Úřad Agrární komory ČR

Premiér Bohuslav Sobotka absolvoval v posledních týdnech několik návštěv v regionech, kde se zajímal o situaci přímo mezi 
zemědělci. Na snímku je mimo jiné v doprovodu Pavla Veselého, náměstka ministra zemědělství. Foto: Zuzana Fialová, Profi Press
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V BUDĚJOVICÍCH O BUDOUCNOSTI
V RÁMCI ZEMĚ ŽIVITELKY SE KONALA KONFERENCE O BUDOUCNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ, NA KTERÉ 
VYSTOUPILA CELÁ ŘADA HOSTŮ VČETNĚ MÍSTOPŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU PAVLA TELIČKY. ÚČASTNÍCI KONFERENCE 
SE SHODLI NA TOM, ŽE VÝSLEDEK VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE ROZHODNE 
O TOM, ZDA BUDE ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÉ, NEBO NEPRODUKČNÍ A TRVALÉ ZÁVISLÉ NA 
PODPORÁCH. 

Jednání zahájil Zdeněk Jandejsek, 
prezident AK ČR, který nastínil 
aktuální situaci a pozici tuzemského 
zemědělství a vysvětlil motivaci pro 
obnovení činnosti Konsorcia nevládních 
organizací a zemědělských a potravinář-
ských podniků k reformě SZP EU. 
Na jeho vystoupení navázal místopřed-
seda Evropského parlamentu Pavel 
Telička, jenž uvedl zkušenosti z předcho-
zího vyjednávání o reformě v roce 2012, 
při kterém byl členům Konsorcia nápo-
mocen. Podle Teličky je současná unie 
v relativně složité situaci, kdy Evropa 
čelí celé řadě výzev včetně odchodu 
Velké Británie a migrační krize. Tlak na 
rozpočet EU se tak zvyšuje a příští více-
letý finanční rámec již zřejmě nebude 
alokovat většinu financí na zemědělství 
a politiku soudržnosti. Podle Teličky by 
nicméně reforma SZP nemusela být ra-
dikální, pokud se podaří unijní rozpočet 
posílit o další vlastní příjmy. Určitým 
dluhem současné vlády podle něj zůstá-
vá jednoznačná podpora prohlubování 
evropské integrace, ke které se nedávno 
přihlásilo sousední Slovensko. Podle Te-
ličky je možné zastropování odmítnout, 
případně si vyjednat zvláštní režim.

Ministerstvo podpořilo priority
Ministr zemědělství Marian Jurečka 
potvrdil, že priority do vyjednávání 
reformy SZP nebude jednoduché obhájit, 
ale z hlediska dalšího rozvoje sektoru  
se jedná o nezbytnost. Podle Jurečky 
zemědělská politika přináší řadu 
pozitiv, čehož si je možné všimnout 
i při zběžném pohledu na současnou 
obhospodařovanou krajinu. Kvalita 
životního prostředí a zdraví krajiny, 
včetně kvality vod se podle něj 
neustále zlepšuje, i když se nejedná 
o na první pohled viditelný přínos 
členství v EU. Značně pozitivním 
výsledkem SZP je také vysoká míra 
potravinové bezpečnosti v EU. 
Problémem zůstává nízká schopnost 
samotných zemědělců umět 
komunikovat se spotřebitelem 
a širokou veřejností obecně. Ministr 
je pro zachování dvoupilířové 
struktury, kterou by případně mohl 
doplnit pilíř k řízení rizik. Co se 
týče zastropování a přímých plateb, 
měla by podle ministra komise 
umožnit státům vysokou míru flexibility 
a zároveň je nutné zpřehlednit systém 
národních podpor. Podle Jurečky by ČR 
měla trvat na podpory citlivých komodit 

a v ideálním případě na zdvojnásobení 
této obálky. Na závěr svého 
vystoupení hovořil ministr o nutnosti 
zjednodušit administrativu související 
s vyplácením dotací a snížení 
byrokratické zátěže. Již v příštím roce 
by tak mohl SZIF provádět kontroly 
na místě jen u 3 % žadatelů oproti 
dosavadních 5 %. 

Priority Konsorcia
Prezident Zdeněk Jandejsek ve svém 
vystoupení přítomné podrobně seznámil 
s prioritami Konsorcia, kterými jsou 
odmítnutí zastropování dotací, harmo-
nizace národních dotací v jednotlivých 
státech, regulace nekalých praktik 
obchodních řetězců a zvýšení podpory 
citlivých komodit. Stěžejní je, abychom 
tyto priority obhájili, protože v opač-
ném případě bude docházet k dalšímu 
úpadku živočišné výroby, což se již 
nyní kvůli nedostatku organické hmoty 
negativně projevuje na (ne)schopnosti 
půdy zadržovat vodu. České zemědělství 
má všechny předpoklady pro to, aby 
bylo inovativní, rentabilní a konkurence-
schopné, místo toho se každým rokem 
snižuje soběstačnost České republiky 
v základních potravinách. Nelze se smí-
řit s tím, že bychom se stali jen odbytiš-
těm pro zahraniční potraviny a vývozcem 
levné suroviny. Do EU jsme vstupovali
s vidinou rozvoje všech sektorů národní-
ho hospodářství a s perspektivou zlepše-
ní kvality života místních obyvatel. 
Podle Jandejska však za současnou 
situaci může velkou měrou nejen EU, 
ale také domácí politická reprezentace, 
u které bylo zemědělství dlouhou dobu 
na okraji zájmu. 

Potravináře dusí řetězce
Zpracovatele na konferenci zastupoval 
prezident Potravinářské komory ČR 
Miroslav Toman, podle kterého nemá 
tuzemské zemědělství budoucnost bez 
efektivního potravinářského průmyslu. 
Vzhledem k tomu, že tuzemský trh 
z potravinami ovládá jen několik málo 
subjektů, tahají potravináři často za 
kratší konec. Pomoci jim v tomto ohledu 
měl zákon o významné tržní síle, který je 
po několika novelizacích účinný nástroj 
k vyvážení asymetrických, ale ztroskotá-
vá na faktu, že je neefektivně vymáhán. 
Podle Tomana je dobře, že nejen 
v tuzemských médiích, ale také na úrov-
ni Evropské unie začíná rezonovat téma 
dvojí kvality potravin. 

Mýty a fakta o SZP 
Priority středních a velkých podniků 
prezentoval Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu. Reformovaná 
politika by měla mít jen několik jasných 
priorit, protože současná snaha řešit 
příliš věcí na jednou ve výsledku 
znamená rozčarování veřejnosti nad 
neefektivně vynaloženými prostředky. 
SZP by se měla orientovat tržně, pod-
porovat zemědělce ve výrobě a vytváření 
přidané hodnoty, což lze ale zároveň 
s využitím nových technologií a postupů 
dělat šetrně k životnímu prostředí. 
K SZP se traduje celá řada omylů, 
které je nutné při debatě o její reformě 
vyvracet, například do ní z rozpočtu EU 
putuje přibližně jen 0,4 % HDP. Podniky 
středního a většího rozsahu ani nepobí-
rají více dotací než malí zemědělci. 
U větších podniků je objem dotací pře-
počtený na zaměstnance mnohem nižší, 
jelikož na jednotku produkce zaměstná-
vají většinu pracovní síly v zemědělství. 
Právě zastropování by v ČR znamenalo 
nejen ohrožení asi 40 tisíc pracovních 
míst, ale také další propad živočišné 
výroby se všemi dopady na potravinovou 
soběstačnost a již nyní nevyváženou 
zemědělskou soustavu.

Slovensko je na tom podobně
Slovenskou polnohospodárskou a potra-
vinárskou komoru na konferenci zastu-
poval předseda Milan Semančík. Ten se 
připojil k prioritám Konsorcia, přičemž 
připomněl, že situace na Slovensku je 
v mnoha ohledech již často horší, což 

může sloužit jako ilustrace toho, co 
by se mohlo stát i v ČR. Soběstačnost 
Slovenska v základních potravinách se 
pohybuje pod 50 % a saldo agrárního 
zahraničního obchodu překročilo 1 mld. 
Euro. Více než 70 % výrobků bylo přitom 
slovenské zemědělství ještě donedáv-
na schopné vyprodukovat. Stejně jako 
Česká republika se i Slovensko vypořádá 
s důsledky chudších osevních postupů 
a nevyrovnanou zemědělskou soustavou, 
ale i následky sucha. 

Reforma se možná odloží
Martin Hlaváček, expert na SZP, připo-
mněl průběh vyjednávání před pěti lety, 
kdy se z pohledu České republiky začalo 
poměrně pozdě a na detailní prodis-
kutování priorit nebylo zdaleka tolik 
času. Nadcházející debata o reformě 
bude podle Hlaváčka hlavně debatou 
o rozpočtu EU s vypořádáním tlaku 
Brexitu. Proto se začíná hovořit o tom, 
že by se „velká reforma“ odložila až do 
roku 2022, popřípadě 2025 a mezitím 
proběhlo jen krátké pětileté progra-
movací období, pro které by se přijal 
kompromisní finanční rámec. Na větším 
významu by tak mohla získat střednědo-
bá reforma SZP, která je naplánována na 
rok 2018 v rámci tzv. balíčku Omnibus. 
Z tohoto pohledu by tak na obhájení 
českých priorit mohlo být jen velmi 
málo času a je potřeba, aby vláda, která 
vyjde z příštích voleb, vzala vyjednávání 
maximálně vážně.

Úřad Agrární komory ČR 

Z průběhu konference, zleva Pavel Telička, Marian Jurečka, Zdeněk Jandejsek a 
Miroslav Toman. Foto: Zuzana Fialová, Profi Press
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CUKROVÁ ŘEPA PŘIŠLA O KVÓTOVÝ 
REŽIM A NASTANE BOJ O TRHY
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 1308/2013, KTERÝM SE STANOVÍ SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE 
ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY, SE ROZHODLO, ŽE OD 1. ŘÍJNA 2017 BYL ZRUŠEN KVÓTOVÝ SYSTÉM V KOMODITĚ CUKR, 
A TO OBDOBNĚ, JAKO TOMU BYLO V ROCE 2015 U MLÉKA. TATO SKUTEČNOST PŘIROZENĚ ZNAMENÁ JAK PRO NAŠE PĚSTITELE 
CUKROVÉ ŘEPY, TAK I PRO VÝROBCE CUKRU ZMĚNU EKONOMICKÝCH PODMÍNEK, KDY BUDOU MUSET UMĚT REAGOVAT 
NA VYŠŠÍ KONKURENCI V RÁMCI EU, POTAŽMO I VE SVĚTĚ, KTERÁ TÍMTO OKAMŽIKEM NASTÁVÁ.

O tom, jak jsou na to připraveni, jsme 
hovořili s předsedou Svazu pěstitelů 
cukrovky Čech Ing. Otakarem Šaškem, 
výkonným ředitelem tohoto svazu Ing. 
Janem Křováčkem, Ph.D. a agrono-
mickým ředitelem akciové společnosti 
Tereos TTD Ing. Karlem Chalupným.
V úvodu nám Otakar Šašek připomněl, 
že cukr byl v minulosti v rámci Česko-
slovenska, potažmo i České republiky po 
r. 1993, vždy významný exportní artikl. 
Pro naše pěstitele cukrovky a výrobce 
cukru byla typická vysoká úroveň našeho 
řepařství a cukrovarnictví. Mimochodem 
na počátku 90. let v ČR bylo na 70 cukro-
varů. „Jenže následný živelný vývoj po 
r. 1990, který by značně ovlivněn i vstu-
pem zahraničního kapitálu do cukrovarů, 
znamenal nakonec postupnou ztrátu 
našeho tehdejšího vynikajícího cukro-
varnictví, a to až skoro do evropského 
podprůměru. Což se projevilo v absenci 

investic nejen do výroby cukru v cukro-
varech, ale i ve využití moderních tech-
nologií na polích a tím i nižších výnosů 
cukrovky,“ konstatoval Otakar Šašek. 
Zároveň uvedl, že vstup ČR do EU v roce 
2004 znamenal pro pěstitele cukrovky 
a výrobce cukru další radikální změnu, 
neboť v roce 2005 byla uskutečněna 
restrukturalizace cukerního průmyslu, 
a to jako výsledek politického rozhodnutí 
tehdejších státních orgánů o reformě 
odvětví cukru. Výsledkem této politiky 
je, že v současné době existuje u nás jen 
sedm cukrovarů, kdy cukrovary Litovel, 
Vrbátky a Prosenice jsou v českých 
rukou, zatímco cukrovary Hrušovany, 
Opava, Dobrovice a České Meziříčí jsou 
vlastněny zahraničními společnostmi.

Otakar Šašek dále zdůraznil, že situaci 
v našem cukrovarnictví zhoršuje sku-
tečnost, že ve srovnání se standardní 

Evropou naši pěstitelé cukrovky nejsou 
majetkově propojeni s cukrovarnickými 
podniky. Jejich vzájemný vztah je ryze 
obchodnického typu, tedy dodavatel – 
odběratel. „To je důležité i z hlediska 
možné budoucnosti odvětví cukrovka 
– cukr. O budoucnosti odvětví měla roz-
hodnout jednak konkurenceschopnost 
pěstitelů cukrovky (tj. výnosy), podložená 
kladnou ekonomikou komodity, jako je 
cena cukrovky, tržby a náklady na její 
pěstování. Dále ekonomicky efektivní 
produkce cukrovarů v širokém spektru 
výrobků. To je nejen výroba cukru, ale 
i bioetanolu, lihu, hnojiv, krmiva atd., což 
ovlivňuje jejich konkurenceschopnost. 
Významnou roli zde sehraje i budoucí 
strategie jejich zahraničních majitelů. 
Důležitým aspektem je zároveň i pod-
pora tohoto odvětví od státních orgánů, 
kde jde například o dostatečné pokrytí 
výroby dotacemi pro citlivé komodity.

Jaký vývoj situace na trhu lze 
očekávat?
Na otázku, jak bude vypadat situace 
pěstitelů cukrové řepy a výrobců cukru 
po zrušení kvót v EU, nám Otakar Šašek 
odpověděl, že „o ukončení režimu kvót 
jsme s předstihem věděli, v liberálním 
evropském i světovém prostředí by měla 
obstát konkurenceschopnost našich 
pěstitelů a cukrovarů. V současnosti 
v Evropě sice významně narůstají plochy 
cukrovky, takže bude nadprůměrná 
produkce cukru, ale rozměr pěstování 
cukrovky v ČR je a bude dán žádoucí 
ekonomickou prosperitou pěstitelů 
a především chováním cukrovarnických 
společností (při absenci vzájemného 
majetkového propojení) a podporou 
tohoto odvětví od státu. Skutečnost, 
že jsme konkurenceschopní v rámci
EU, podtrhuje fakt, že máme žádoucí 
vhodné půdní a klimatické podmínky 
a pěstitelé cukrovky jsou na vysoké 
odborné úrovni.“

Jan Křováček k tomu doplnil konstato-
vání, že pěstitelé cukrovky musí zrušení 
kvót přijmout jako fakt, že „i když jsme 
byli pro prodloužení kvótového režimu 
a vnitřní ochranu trhu EU s cukrem. Pro 
prodloužení kvót byla i CIBE (Evropská 
konfederace pěstitelů cukrovky), jejímiž 
členy jsme. Nicméně s ohledem na po-
stupně rostoucí a stabilizující se výnosy 
cukrovky volný trh pravděpodobně jako 
pěstitelé ustojíme,“ uvedl Jan Křováček. 
Načež upozornil, že „otázkou je také 
cena za produkci, kdy nulovou 
rentabilitu představuje částka 700 Kč za 
1 t cukrovky při standardní jakosti 
16 % cukernatosti a zisk je tvořen pouze 
dotací v rámci citlivých komodit. Nyní se 
vyrábí přes 500 tis. t cukru a při započte-
ní ekvivalentu biolihu činí výroba cukru 
až 700–750 tis. tun jsme soběstační 
a můžeme exportovat.“

Karel Chalupný k tomu dodal, že výrobní 
kvóta pro cukr v ČR byla (až do 30. 
září 2017) ve výši 372 459 tis. tun, což 
přibližně odpovídá tuzemské spotřebě. 
„Česká republika vždy byla ve výrobě 
cukru soběstačná, ba co víc, výrazně 
proexportní. V rámci celé EU jsme
7. největším výrobcem cukru. Po 
ukončení kvót dojde k navýšení  
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tuzemské produkce a vzhledem k tomu, 
že spotřeba zůstává stále na stejné úrov-
ni, budeme cukru vyvážet ještě výrazně 
více,“ uvedl ředitel Chalupný.

Nadbytek cukru se projeví v celé EU
Jan Křováček dále konsatoval, že po 
zrušení kvót v EU vznikne nadbytek cuk-
ru, který může být 25–30 %. Podle něho 
je to dáno tím, že pro rok 2017 se plochy 
v EU navýšily a zároveň je pro letošní 
rok předpoklad dobré úrody. Upozornil 
však, že poklesne rentabilita pěstování 
cukrové řepy, protože nabídky cen od 
cukrovarů jsou klesající. „Cukrovku 
nelze dodávat jinam než do cukrovarů 
v ČR, transport by byl příliš nákladný. 
Možné posuny a přesuny jsou jen 
u cukru, ne u cukrové řepy. Výjimkou je, 
že některá cukrovka z Polska, Rakouska 
a Slovenska může zásobovat cukrovary 
na Moravě a ve Slezsku. Prioritou pěsti-
telů cukrové řepy je zásobovat tuzemské 
cukrovary cukrovou řepou. Ze zahraničí 
může odebírat cukrovku pouze cukrovar 
Opava (z Polska) a Hrušovany (z Rakous-
ka a Slovenska) s ohledem na dopravní 
vzdálenosti cukrové řepy. Ze zahraničí 
se však jedná o malá množství cukrovky. 
Pokud jde o výnosy, ty jsou nyní v ČR 
uspokojivé. V Německu jsou zpravidla 
o 4–5 tun vyšší, ve Francii dokonce
i u hranice 95 t/ha. Pak jsou schopni 
prodávat cukrovku i za nižší cenu než 
700 Kč za tunu. Navíc také rozhoduje,
 že v zahraničí vlastní cukrovary pěstitelé 
a pobírají dividendy, u nás ne. Konku-
renci vidíme a cítíme, ale jsme na ni 
připraveni,“ konstatoval Jan Křováček.

Ochrana zájmů pěstitelů cukrovky je 
zajištěna
Podle Jana Křováčka Ministerstvo ze-
mědělství ČR a Agrární komora ČR hájí 
zájmy všech pěstitelů citlivých komodit 
a nebudou preferovat tu či onu plodinu. 
Důležité budou výstupy UZEI, podle 
kterých je dobré se řídit při nastavování 
dotací. Jinak však je logické, že zájmy 
pěstitelů cukrovky musí hájit oni sami, 
a to především při jednáních o cenách 
s cukrovary. Otakar Šašek k tomu uvedl, 
že pěstitele cukrovky v ČR zastupují Svaz 
pěstitelů cukrovky Čech a Svaz pěstitelů 
cukrovky Moravy a Slezska. Cukrovar-
nické společnosti sdružuje Českomo-
ravský cukrovarnický spolek. Přičemž 
svazy i spolek jsou členy AK ČR a v rámci 
AK ČR aktivně působí Komoditní rada 
cukrovka – cukr.

Jan Křováček dále uvedl, že průběžně 
se mění i legislativa, která se týká 
pěstování cukrové řepy a výroby cukru. 
V rámci připomínkových řízení má Svaz 
pěstitelů cukrovky Čech i sesterský 
Svaz pěstitelů cukrovky Moravy 
a Slezska možnost se k tomu vyjadřovat. 
Otakar Šašek ocenil, že významným 
aktem pro zajištění kladné budoucnosti 
odvětví po zrušení kvót je uzavření Me-
zioborové dohody v roce 2016, ve které 

jsou definovány principy spolupráce 
mezi pěstiteli a zpracovateli cukrovky 
v souladu s legislativou EU. Dohoda byla 
uzavřena ve spolupráci s orgány 
Ministerstva zemědělství ČR, kdy 
podpisu byl účasten i ministr zeměděl-
ství. Zároveň Otakar Šašek očekává, že 
po ukončení kvótového systému logicky 
dojde ke změnám v české legislativě.

Jak to vidí výrobci cukru?
Agronomický ředitel společnosti TTD 
Tereos Karel Chalupný sdělil, že na trh 
v ČR a v EU mohly oba jejich cukrovary 
(Dobrovice a České Meziříčí) prodat pou-
ze 209 000 tun cukru v rámci produkční 
kvóty. „Cokoliv nad toto množství jsme 
mohli prodat pouze mimo EU na základě 
tzv. vývozních licencí nebo jako cukr 
pro nepotravinářské použití. Pro první 
kampaň v liberálním prostředí plánu-
jeme navýšení výroby přibližně o 20 %, 
což je umožněno díky navýšení ploch 
cukrové řepy na 38 500 hektarů. Stavíme 
na dodávkách tuzemských pěstitelů, jež 
dodávají dostatečné množství suroviny 
pro potřebu naší výroby a udržování dob-
rých vztahů s našimi pěstiteli je pro nás 
prioritou,“ uvedl Karel Chalupný. Podle 
něho poslední tři roky společnost TTD 
Tereos investovala velké finanční pro-
středky, aby byla na příchod liberálního 
prostředí dobře připravena. „Investovali 
jsme především do snižování energe-
tických, logistických a fixních nákladů. 
Konec kvót vidíme jako příležitost díky 
naší výhodné logistické pozici ve střední 
Evropě rozšířit naše portfolia zákazníků 

v sousedních zemích. Umístění České 
republiky ve střední Evropě umožňuje 
českým producentům prodávat cukr 
a líh do deficitních zemí. Zrušení kvót 
a vývozních licencí otevírá pro české 
výrobce trh s více než 70 miliony zákazní-
ky,“ vysvětlil Karel Chalupný. Podle něho 
jsou současní evropští výrobci schopni 
pokrýt plně potřeby evropských zákazní-
ků, vznik nového cukrovaru tak rozhodně 
neočekává. Zrušení kvót navíc přinese 
výrazné navýšení výroby cukru v rámci 
Evropské unie, což s sebou již teď přináší 
tlak na cenu komodity cukru a tím také 
tlak na výrobce a jejich náklady. „Očeká-
váme proto spíše opak, a to sice, že libe-
rální režim může znamenat pro některé 
méně konkurenceschopné výrobce ukon-
čení jejich činnosti. Postavit nový cukrovar 
je momentálně spíše sci-fi,“ dodal. 

Podpora státu při pěstování cukrovky 
je nezbytná!
Podle Karla Chalupného se v současné 
době hodně mluví o soběstačnosti ve 
výrobě potravin. „Když se podíváme, 
kam se dostaly komodity jako např. 
vepřové maso nebo ovoce a zelenina, 
tak jako hlavní úkol státu i Agrární 
komory ČR vidím v tom, aby nedopustily 
to samé v komoditě cukr – cukrovka. 
Vzhledem ke konci kvótového systému 
a výhledu vývoje trhu se právě teď jeví 
jako zásadní podpora cukrovky přes cit-
livé komodity,“ zdůraznil Karel Chalupný. 
Zároveň konstatoval, že v souvislosti 
s ukončením kvót v EU se pěstuje cuk-
rová řepa v roce 2017 pro tržní prostředí. 

Výsledkem je navýšení ploch cukrovky v 
EU 28 o průměrných 17,5 %. Např. Velká 
Británie navýšila 
o 33 %, Německo o 22 %, Francie o 20 %, 
Polsko o 14 % a ČR o 8 %. „Jak již bylo 
řečeno, otevírají se možnosti trhu a bude 
velký tlak na ceny. Vidím tady analogii 
s ukončením kvót na mléko. Největší 
problém je ve společné zemědělské poli-
tice EU, která není jednotná a jsou velké 
rozdíly nejen ve výši, ale také ve struktu-
ře plateb mezi jednotlivými státy. Trnem 
v oku je např. pro německé pěstitele 
cukrovky podpora cukrovky přes citlivé 
komodity v deseti státech EU včetně ČR 
(kde je nejnižší). Na druhou stranu tuto 
podporu cukrovky má německý pěstitel 
započítanou od roku 2002 v tzv. platbě na 
farmu. Zaznívají tedy hlasy, že cukrovka 
by nemusela být dál podporována jako 
citlivá komodita, protože se v ČR navý-
šila plocha nad tzv. referenční rámec. 
Ale problémy s ukončením kvót se do 
cukrové řepy teprve promítnou a vlastně 
teď je podpora pěstování cukrové řepy 
opravdu důležitá. Jak již bylo řečeno, 
nenechme se zmanipulovat k tomu, 
aby došlo k redukci produkce. Navýšení 
ploch cukrovky v ostatních státech EU 
jasně signalizuje, že by to mohlo pak jít 
podobným směrem jako třeba u výše 
zmiňovaných tradičních komodit, ve kte-
rých v současnosti soběstační nejsme,“ 
zdůraznil Karel Chalupný důležitost sou-
časné podpory státu pro další pěstování 
cukrovky u nás.

Miroslav Svoboda
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Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ 
RADY NA ZEMI ŽIVITELCE 2017 
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY SE SEŠLI 25. SRPNA NA SVÉM JEDNÁNÍ 
V RÁMCI 44. MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA, KONANÉHO JIŽ TRADIČNĚ NA VÝSTAVIŠTI ČESKÉ BUDĚJOVICE. 
HOSTEM BYL MARIAN JUREČKA, MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ, NÁMĚSTCI MINISTRA VIERA ŠEDIVÁ, JIŘÍ ŠÍR A PAVEL SEKÁČ, ŘEDITEL 
STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO A INTERVENČNÍHO FONDU MARTIN ŠEBESTYÁN A ZBYNĚK SEMERÁD, ÚSTŘEDNÍ ŘEDITEL STÁTNÍ 
VETERINÁRNÍ SPRÁVY.

Jednání se soustředilo především na 
současné priority a problematiku sekto-
ru. Tedy rozpočet kapitoly ministerstva 
zemědělství, jednání k rámci Společné 
zemědělské politiky po roce 2020, 
zhodnocení letošní sklizně obilovin 
a řepky a vývoj u dalších komodit, 
možnost kompenzací škod pro regiony 
kriticky zasažené suchem, průběh ad-
ministrace zelené nafty, návrh zpřísnění 
opatření k omezení eroze, nastavení 
Programu rozvoje venkova, výskyt Afric-
kého moru prasat ve Zlínském kraji 
a jeho eradikace, nastavení podpor 
v méně příznivých oblastech apod.

Zdeněk Jandejsek, prezident komory, 
úvodem stručně shrnul aktivity vedení 
k jednáním Konsorcia nevládních orga-
nizací k nastavení Společné zemědělské 
politiky pro nový rozpočtový rámec, 
o účasti na mezinárodních fórech 
i jednáních vedení komory v Bruselu 
s europoslanci, představiteli institucí 
i partnerských organizací. Informoval 
také, že novým členem Konsorcia se 
v srpnu stala Slovenská zemědělská 
a potravinářská komora. Priority České 
republiky k nové agrární politice zůstá-
vají zaměřeny na odmítnutí likvidačních 
návrhů zastropování a degresivity, poža-
davek stejných limitů dotací z národních 
rozpočtů členských zemí, regulace 
obchodních řetězců na evropské úrovni, 

posílení obálky pro citlivé komodity 
z 15 na 30 % a podpora inovací ve zpra-
covatelském průmyslu. Ministr Jurečka 
potvrdil totožný pohled na stanovené 
priority i postup v jednáních s tím, že 
rozhodující fáze diskuze jsou před námi 
a společné aktivity jsou v tomto směru 
jednoznačně vítány. Ministr současně 
upozornil, že souběžně s tím požaduje 
snížení objemů kontrol a administrativy, 
které v praxi již přesahují únosnou mez. 
Naplnění rozpočtu kapitoly Ministerstva 
zemědělství pro rok 2017 z národních 
zdrojů ve výši potřebných 24 miliard Kč 
je zajištěno. Pro rok následující jsme pro- 
zatím na úrovni návrhu 20,4 miliardy Kč 
s tím, že o posílení se jedná jak na úrovni 
Ministerstev zemědělství a financí, tak 
uskutečněným jednáním vedení komory 
s Ivanem Pilným, ministrem financí. 
Ministr Jurečka požádal o předávání 
konkrétních podnětů k administraci 
zelené nafty tak, aby v případě nesrov-
nalostí v požadavcích celní správy mohlo 
ministerstvo vyvolat jednání ke sjedno-
cení přístupu ve prospěch zemědělců 
– žadatelů.

Široká diskuze se rozvinula k návrhu 
protierozní vyhlášky Ministerstva životní-
ho prostředí. Agrární komora požadavek 
tvrdé regulace na limitu 60 % zeměděl-
ské půdy v režimu ochrany k roku 2030 
zásadně odmítla a jedná o zpomalení 

náběhu původně velmi přísných opat-
ření. Ministerstvo zemědělství obhajuje 
zájem o tuto legislativu především tím, 
že v případě výskytu erozních událostí 
mimo území se standardy Dobrého 
zemědělského a environmentálního 
stavu půdy nemá Státní zemědělský 
a intervenční fond možnost špatné hos-
podáře jakkoliv trestat a jednat o nápra-
vě a minimalizaci jejich dalšího výskytu. 
Představenstva komory ale nesouhlasí 
s plošným nastavením vyhlášky, která by 
postihla a svým způsobem vinila všechny 
zemědělce, a požaduje mírnější náběh 
s postupným vyhodnocováním dopadů. 
Zároveň ale podporuje tvrdý postup a na-
stavení postihů především u těch, kteří 
svým špatným hospodařením způsobují 
erozní škody opakovaně. Základem péče 
o půdu má být vícehonný osevní postup 
s prolínáním a efekty intenzivní živočišné 
výroby, využití a dodržování agrotechnic-
kých zásad či vyšší zapojení možností 
precizního zemědělství.

I v souladu s požadavkem komory mini-
sterstvo připravilo materiál pro jednání 
vlády s požadavkem kompenzací za 
škody suchem, které musí být namířeny 
zcela cíleně na podniky a farmy, jichž 
se to existenčně dotýká. Požadavek 
představenstva komory je na úrovni až 
4 miliard Kč kompenzací, a především  
s co nejrychlejší výplatou, přičemž škody 

dosahují úrovně až 12 miliard Kč. 
Návazně byla vedena diskuze 
o nastavení podoby Fondu těžko pojis-
titelných a koncepčním opatřením proti 
škodám, které přináší změny klimatu, 
propojení na využití programu podpor 
pojištění pro velké podniky, ale i ve 
směru komunikace s veřejností v oblasti 
příčin sucha a eroze, které jsou připiso-
vány zemědělcům.

Na žádost Miloslava Chlana, předsedy 
Českého bramborářského svazu, před-
stavenstvo komory podpořilo žádost 
o zařazení brambor mezi systémy inte-
grované produkce s ročním objemem 
80 miliónů Kč ročně. Josef Blažek, 
člen představenstva za Kraj Vysočina, 
přednesl pozici podniků hospodařících
v oblasti Želivky shrnutých do „Stanovis-
ka, návrhů a požadavků pro vzájemnou 
spolupráci při řešení změn ve stávajícím 
ochranném pásmu III. stupně vodní ná-
drže Švihov“ a požádal o jejich podporu 
v jednáních s Povodím Vltavy a dalšími 
partnery, kterou představenstvo svým 
hlasováním odsouhlasilo. Náměstek Jiří 
Šír v této věci vyjádřil podporu k jedná-
ním tak, aby byl zachován racionální 
a věcný přístup s uchováním produkční-
ho zemědělství.

Pracovní skupina Agrární komory pro 
méně příznivé oblasti se shodla na 
potřebě dopracovat redefinici LFA tak, aby 
nedošlo k dalšímu poškození především 
subjektů se živočišnou výrobou hospo-
dařících v těchto oblastech, ve shodě je 
zachování kompromisního limitu 0,3 velké 
dobytčí jednotky na hektar, čemuž před-
stavenstvo vyjádřilo podporu a pověřilo 
Prezidium k dalším jednáním v této věci.

Z dalších témat bylo otevřeno nasta-
vení podmínek dalšího kola Programu 
rozvoje venkova, řešení požadavků na 
zpřísňování zákazů účinných látek che-
mických přípravků na ochranu rostlin, 
problematika vývoje trhu u základních 
komodit, organizační záležitosti 
a hospodaření komory. Vyhodnoceny 
byly výsledky sklizně obilovin a řepky, 
která je meziročně o 15 % nižší 
a zároveň v horší kvalitě, výsledky se 
však značně regionálně liší.

Ing. Jiří Felčárek, Agrární komora ČR

V rámci Země živitelky byla Agrární komorou již tradičně vyhlášena také oslava Národních dožínek
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ŘEŠENÍ OCHRANY NÁDRŽE ŠVIHOV
ZÁSTUPCI NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ, VLASTNÍKŮ A UŽIVATELŮ PŮDY, PODNIKATELŮ, PODNIKŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ, OBCÍ A MĚST 
V POVODÍ ŽELIVKY ZPRACOVALI STANOVISKO, NÁVRHY A POŽADAVKY PRO VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI PŘI ŘEŠENÍ ZMĚN 
VE STÁVAJÍCÍM OCHRANNÉM PÁSMU III. STUPNĚ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV, KTERÉ MIMO JINÉ PODPOŘILO TAKÉ 
PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.
Návrhy na zpřísnění ochrany nebyly 
předem projednány
Dne 27. ledna 2017 bylo Krajským 
úřadem Středočeského kraje, Odbo-
rem životního prostředí a zemědělství 
zveřejněno oznámení o návrhu opatření 
obecné povahy ve věci změny stávajícího 
ochranného pásma III. stupně vodního 
zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želiv-
ce, kde předkladatelem je správce vodního 
toku a nádrže, tedy Povodí Vltavy s. p. 
Proti tomuto návrhu byla ze strany nevlád-
ních organizací, vlastníků a uživatelů půdy, 
podnikatelů, podniků, živnostníků, obcí  
a měst vznesena řada námitek a připomí-
nek, na základě čehož byl tento návrh ze 
strany Povodí Vltavy vzat zpět.

Dle dopisu, který jsme od ministra ze-
mědělství Mariana Jurečky obdrželi dne 
11. července 2017 a některých mediál-
ních výstupů, však návrh bude předložen 
znovu v nezměněné podobě, jakmile 
bude vyřešena forma a výše náhrad. Do-
tčené subjekty v oblasti mají přirozený 
dlouhodobý zájem na udržování vysoké 

kvality přírodních zdrojů včetně půdy 
a vody, protože v oblasti podnikají, žijí 
a hospodaří. I proto dnes patří oblast 
Vysočiny k nejšetrněji zemědělsky 
obhospodařovaným regionům republiky, 
ale i v porovnání s mnoha jinými zeměmi 
v Evropě. Vstupem do Evropské unie byla 
již zavedena řada ochranných opatření 
ve vztahu k půdě a dalších opatření smě-
řujících k ochraně životního prostředí, 
která jsou trvale kontrolována několika 
inspekčními orgány. Tato opatření mají 
aktuálně mimořádný, prokazatelný vý-
znam s pozitivním dopadem zejména 
v ochraně vodních zdrojů.

Naším zásadním požadavkem však bylo 
a je – vedle možných náhrad, které ale
považujeme až za krajní řešení, zásadní 
a kompletní přepracování navržených 
opatření a jejich řádné projednání se 
všemi stranami. Podle nám dostupných 
informací však do současné doby nebyly 
provedeny žádné zásadní kroky 
k přepracování návrhu a zůstávají zde 
zapracovány zastaralé podklady, nevyho-

vující analýzy, sporné metodiky a zejmé-
na nadále chybí zdůvodnění nezbytnosti 
a rozsahu navrhovaných opatření. Po 
diskuzi voláme o to více, protože navr-
hovanými opatřeními budou zásadně 
dotčena vlastnická a užívací práva nad 
rámec potřeby a navrhované změny se 
významně dotknou i legislativy souvise-
jící s rozvojem regionu v nezemědělské 
činnosti a dalším podnikání.

Konkrétní požadavky jsou následující
Vzhledem k právě uvedenému navrhuje-
me následující postup dalších jednáních 
a prací na změně ochranných pásem  
v povodí řeky Želivky nad nádrží Švihov.
1. Vypracování časového harmonogramu 

pro přepracování stávajících opatření, 
který bude obsahovat i odpovědné 
osoby nebo instituce za realizaci jed-
notlivých kroků tohoto harmonogra-
mu a jejich průběžnému projednání  
s dotčenými subjekty.

2. V harmonogramu by mimo jiné měly 
být uvedeny povinnosti pro konkrétní 
instituce k řešení: 

a) aktualizace podkladů pro  
nová opatření včetně důkladné  
analýzy stavu povodí na jednot-
livých měřených tocích v povodí 
Želivky, založených na  zjišťování 
kvality a množství protékané  
vody v časové řadě alespoň  
deseti let; 

b) zahrnutí skutečných výsledků opat-
ření realizovaných Ministerstvem 
zemědělství podle podmínek dob-
rého zemědělského a environmen-
tálního stavu půdy a užití dalších 
standardů správné zemědělské 
praxe;

c) maximální využití databáze LPIS;
d) definování problematických vodních 

toků;
e) frekvenci, rozsah a způsob komuni-

kace s dotčenými stranami.
3. Po aktualizaci podkladů a vypracování 

analýzy stavu povodí Želivky  
je nutné definovat opatření, která 
budou realizována před implementací 
nových opatřením směrem k  obcím  
a městům, podnikatelským subjektům 
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Je libo nábytek 
z biodřeva?
Nábytkářský koncern IKEA hodlá 
údajně z českých lesů využívat jen 
dřevo certifikované v systému 
takzvaně „ekologického“ certifikátu 
FSC, což ovšem téměř jistě není 
dáno dojemnou péčí IKEA o životní 
prostředí, ale nástrojem ke zlepšení 
vlastní image a prostředek ke zvýšení 
cen prodávaného zboží ze dřeva. 
Do IKEA se tak začne chodit 
nakupovat nábytek z biodřeva, to 
však bude patrně záležitost jen pro 
„horních deset tisíc“, protože takový 
nábytek bude samozřejmě dražší. 

Stejně jako biopotraviny v porovnání 
s konvenční produkcí. Vyšší ceny 
bionábytku mají svou logiku – hospo-
daření prostřednictvím „ekologického 
certifikátu“ totiž zvyšuje ceny dřeva, 
při současných cenách minimálně 
o 55 korun za kubík. To je však jen 
surovina. Kolik si k tomu „přirazí“ 
IKEA a kam zmizí vytvořený zisk, na 
to si ještě musíme chvíli počkat – pro 
naše podnikatele v lesním hospo-
dářství to ale zlepšení ekonomiky 
nepřinese. 

Jak velké jsou 
mikroplasty?
Takzvaně investigativní americká 
skupina novinářů, která si říká Orb 
Media, zveřejnila před časem v zásadě 
katastrofickou zprávu, podle níž je celá 
planeta zamořena mikroplasty, včetně 
zdrojů pitné vody. Plastů na planetě je 
skutečně neskutečné množství 
a nepochybně představují větší pro-
blém než třeba pesticidy používané 
v zemědělství. Že jsou plasty i ve zdro-
jích vody, je také nabíledni. Že by ale 
byly v nějakém zjistitelném množství 
ve vodě pitné, není ani při současných 
pokročilých laboratorních metodách 
známo. Při prezentaci katastrofických 
vizí zapomněla totiž naše média dodat, 
že zmiňované mikroplasty byly pozo-
rovány jako kuličky o velikosti až pěti 
milimetrů pod mikroskopem. To ovšem 
znamená, že nebyly tak úplně „mikro“, 
a to zase znamená, že tak velké částice 
nemohou ani náhodou projít fitracemi 
v úpravnách vody při zajištění pitné 
vody pro občany ČR. Vzhledem k tomu 
pak, že se mikroplasty živí nemalé 
množství mikroorganismů, musela by 
se přítomnost mikroplastů v pitné vodě 
projevit při mikrobiologických rozbo-
rech pitné vody, které jsou ze zákona 
vodohospodáři povinni online dělat. 
Rozbory ale na nic takového neukazují. 
Možná by si tak měli novináři v honbě 
za atraktivitou zopakovat v učebnici 
fyziky, co znamená předpona „mikro“. 
Pět milimetrů to rozhodně není.  

Petr Havel

Český rum opět 
otlounkánkem v EU
EU prý hodlá zasáhnout do tradiční 
receptury rumu, respektive „tuzemá-
ku“. Rumová tresť do něj přidávaná 
totiž podle Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) údajně 
obsahuje karcinogenní látku. Koncen-
trace „rizikového“ aroma je ale tak 
malá, že svým způsobem ani nestojí za 
řeč – daleko vyšší rizika z „konzuma-
ce“ karcinogenních látek představuje 
například vzduch, takže napříště by 
mohl EFSA zakázat třeba dýchání. 
Nebo všeobecně oblíbené grilování, 
zahradní párty a anglosaské barbecue, 
na což ale nemá EFSA odvahu. Zvolit si 
za dalšího „nepřítele lidstva“ rumovou 
tresť je tak pokrytecké a lze za tím 
hledat třeba i konkurenční boj mezi 
výrobci alkoholu. Především je ale za 
hrozbou EFSA nutné hledat omezení 
identity historické tuzemské potra-
vinářské a nápojové tradice, a tedy 
unifikaci tradičních receptur, rituálů 
a lokální pestrosti. Na tom nic nezmění 
ani případné důkazy o rizikovosti 
rumové tresti – negativní vliv na zdraví 
člověka mají i jinak prospěšné látky, 
třeba vitamíny, pokud se jimi člověk 
předávkuje. Karcinogenní rizika jsou 
především o množství – a to je, jak již 
bylo řečeno, v případě rumové tresti na 
hranici rozlišitelnosti – a tedy fakticky  
zanedbatelné.

průmyslu, obchodu, služeb,  
podnikatelským subjektům v zeměděl-
ství, lesnictví a rybníkářství, vlastníkům 
a uživatelům půdy, lesů a rybníků  
a v neposlední řadě nevládním orga-
nizacím a spolkům, hájícím profesní 
zájmy dotčených subjektů, zajišťujících 
společenský a kulturní život v dotče-
ných regionech.

4. Nová opatření by měla být navržena 
tak, aby bylo minimálně dotčeno 
stávající komunální a podnikatelské 
prostředí s významným ohledem na 
agrární podnikání. Pro oblasti, kde 
nebude možné toto zachovat, je nutné 
před vydáním nových opatření jed-
noznačně stanovit výši nebo způsob 
výpočtu újmy pro dotčené subjekty 
včetně úhrady zmařených investic. Je 
bezpodmínečně nutné i najít dosta-
tečný zdroj pro financování této újmy 
včetně úhrady zmařených investic  
a pro financování podmíněných inves-
tic do obecního, soukromého  
i státního majetku.

5. Požadujeme a navrhujeme, aby se 
stav rovněž řešil opačným směrem, 
a to od kohoutku k půdě, respektive, 
aby se zvážila všechna možná  
a dostupná zlepšení technologie na 
úpravu surové vody. 

6. Požadujeme a chceme se podílet 
na zorganizování pracovní cesty do 
sousedních zemí k zjištění, jakými me-
todami a postupem řeší podobná opat-
ření v zahraničí, aniž by byla dotčena 
vlastnická a uživatelská práva k půdě, 
neomezen rozvoj a stabilita regionu  
a v neposlední řadě aby nebyl omezen 
nezemědělský podnikatelský sektor. 

Výzva k jednáním
Plnění jednotlivých kroků navrhovaného 
harmonogramu by se dle našeho názoru
měla zúčastnit a prioritně dozorovat již 
ustanovená Meziresortní pracovní sku-
pina hejtmana Kraje Vysočina. V tomto 
smyslu budeme jednat o předefinování 
jejího zadání a cílů. V návaznosti na sho-
ra uvedené budeme požadovat doplnění 
členů této skupiny také o zástupce obcí  
a měst a zástupce zemědělců v sou-
časném III. pásmu hygienické ochrany 
vodárenské nádrže Švihov. Řešení není 
jen v kompenzacích újmy a výši náhrad, 
ale v nalezení nejlepších smysluplných 
řešení k zachování původní činnosti 
dotčených subjektů života a rozvoje 
regionu včetně nezemědělského pod-
nikatelského prostředí. Současný tlak 
na směrování k náhradám však neřeší 
komplexně požadavky a návrhy ze strany 
vlastníků a uživatelů půdy a další dopady 
na život a budoucí rozvoj regionu. Dotče-
né subjekty proto jsou plně připraveny 
na oboustrannou seriózní spolupráci při 
přepracovávání návrhu. 

Kompenzace nezajistí rovnováhu přírody 
a přírodních zdrojů, ale ani potravinovou 
soběstačnost a rozvoj regionu. Všude žijí 
lidé a v naší krajině Vysočiny se nám žije, 

hospodaří a podniká dobře. Hledejme 
společné řešení a neomezujme se pouze 
na direktivní nařízení, když v dané pro-
blematice určitě existují i jiné varianty. 
Hledejme vzájemně takové cesty řešení, 
kdy bude souběžně zohledněn odborný  
i společenský pohled. Vývoj v řešení 
vodárenské nádrže Švihov je bedlivě 
sledován také z jiných regionů České 
republiky jak z oblasti zemědělství, 
tak z oblasti místních samospráv, ale 
také z nezemědělského podnikatel-
ského prostředí a ve významné, téměř 
rozhodující většině mají naše stanoviska 
plnou podporu pro hledání jiných variant 
komplexního řešení před upřednostňo-
váním řešením kompenzacemi.

Řešení musí být koncepční a racionální
Protože Povodí Vltavy bylo v minulosti 
hybatelem vzniku, zadavatelem na
vypracování opatření, předpokládáme,  
že jakékoliv změny budou opět  
záležitostí tohoto státního podniku,  
a proto jsme přesvědčeni, že vzájemnou 
spoluprací cestou Meziresortní pracovní 
skupiny hejtmana Kraje Vysočina se 
lze dopracovat reálného smysluplného 
řešení celé problematiky. Věříme, že 
společným úsilím se nám podaří vytvořit 
takové podmínky v povodí Želivky, které 
zajistí dlouhodobě udržitelnou dobrou 
kvalitu vody ve vodárenské nádrži 
a současně nebudou likvidační pro 
zemědělství, podnikání a život lidí
 v celém regionu. Tím spíše, že v prohlá-
šení vlády, koaliční smlouvě a Dlouhodobé 
strategii Ministerstva zemědělství ČR 
je jednou z priorit v oblasti zemědělství 
zvýšení potravinové soběstačnosti a řešení 
venkova, jeho rozvoj a populační stabilita. 

Jsme si plně vědomi, že jednáme o dlou-
hodobých, téměř nevratných zásazích 
do současného způsobu produkčního 
zemědělství, zaměstnanosti, života 
občanů a jejich majetku a tím celkové 
sociální stability regionu. Shora uvedené 
se týká oblastí Pelhřimovska, Pacovska, 
Humpolecka, Čechticka, Vlašimska  
a Havlíčkobrodska. Obdobná opatření 
související s ochrannými pásmy vodních 
zdrojů však mohou v budoucnu postih-
nout i jiné oblasti Kraje Vysočina, ale  
i další oblasti v České republice,  
a proto celou záležitost vnímáme jako 
společensky velmi významnou. I proto 
jsme přesvědčeni o nutnosti řešení na 
parlamentní a vládní úrovni.

Jménem zúčastněných partnerů:
Ing. Kamil Zajíček, předseda Krajské 
agrární komory Kraje Vysočina
Ing. Vít Šimon, PhD., předseda Krajské 
rady Zemědělského svazu ČR
Ing. Josef Blažek, Agrární komora 
Pelhřimov
Ing. František Kučera, starosta města 
Pelhřimov
Ing. Josef Houček, 
předseda Územní organizace 
Zemědělského svazu ČR Pelhřimov
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S CENOU MLÉKA JSME NA TOM NYNÍ 
STEJNĚ JAKO PŘED DESETI LETY!
VŠICHNI SI PAMATUJEME, JAKÉ SLOŽITÉ OBDOBÍ PROŽÍVALI NAŠI PRODUCENTI MLÉKA PO R. 2008 V DŮSLEDKU GLOBÁLNÍ 
EKONOMICKÉ KRIZE. NA ZÁKLADĚ RŮZNÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ SE NYNÍ ZDÁ, ŽE JEJICH SITUACE JE V LETOŠNÍM ROCE 
CELKEM USPOKOJIVÁ. JENŽE, KONKURENČNÍ BOJ NA TRHU S MLÉKEM V RÁMCI EU VYŽADUJE OBEZŘETNOST A SCHOPNOST 
VČAS REAGOVAT NA ZMĚNU EKONOMICKÝCH PODMÍNEK, KTERÉ MOHOU KDYKOLIV NASTAT.

Proto jsme se na současnou situaci 
a další možnosti vývoje na trhu 
s mlékem zeptali Ing. Jaroslava 
Švece, předsedy představenstva 
MLECOOP – odbytového družstva, 
Ing. Oldřicha Žďárského, místopředsedy 
představenstva MLECOOP – odbytového 
družstva a předsedy představenstva 
Morava – mlékařského odbytového 
družstva.

Jaroslav Švec nám v úvodu sdělil, že 
realizační cena mléka se, po dlouhotr-
vajícím postupném poklesu, započatém 
v dubnu 2014, z ceny 9,75 Kč/l, který 
dospěl až k hodnotě 6,10 Kč/l mléka 
v červenci r. 2016, postupně vzpamatová-
vá a za červenec 2017 dosáhla 8,45 Kč/l,  
tzn. přibližně úrovně výrobních nákladů. 
Předpokládaná průměrná cena za rok 
2017 na úrovni 8,50 Kč/l znamená, že 

kumulovaná ztráta z předchozích let 
se sice u producentů dále nenavýší, ale 
ani letos si nevytvoří v podstatě žádné 
zdroje pro investice. Pro příští období je 
zatím plusem vyšší poptávka po mléce 
(zejména po mléčném tuku) a mléčných 
výrobcích jak v ČR, tak i v globálním mě-
řítku. Přesto ale, podle Jaroslava Švece, 
nápočtová cena za 1. pololetí letošního 
roku je nižší, než byla tato cena před  
12 lety.

Oldřich Žďárský k tomu dodal, že cena 
8,45Kč/l (za červenec 2017) se blíží 
k nákladům na jeho výrobu, které jsou 
uváděny různými šetřeními přes 
8,70 Kč/l. Ovšem podle něho to zname-
ná, že pokud by nebylo různých dotací, 
tak si producenti nepokryjí vlastní nákla-
dy. To znamená, že za celý rok 2017 ne-
budou producenti mléka mít vyšší cenu 

než např. před zhruba 10 lety, tj. za rok 
2008, kdy byla 8,45 Kč/l. „Takže my po 
10 letech jsme tam, kde jsme již jednou 
byli,“ konstatoval Oldřich Žďárský.

Jaký byl vliv opatření ČNB na výkupní 
ceny mléka?
Pokud jde o ekonomické podmínky 
na trhu s mlékem, přirozeně naši 
producenti museli vzít do úvahy i otázku, 
jaké dopady na tvorbu cen mléka mělo 
i opatření ČNB o devalvaci koruny 
a nedávné zrušení tohoto opatření, což 
se projevuje postupným zpevňováním 
koruny. 

Podle Jaroslav Švece bylo ukončení 
zásahů ČNB ve prospěch oslabování 
kurzu koruny dopředu avizováno, a proto 
se většina odbytových družstev, která 
prodávají mléko do zahraničních mléká-

ren, na tento vývoj připravila fixací kurzu 
koruny na určité přechodné období 
1–3 let. Samozřejmě že toto opatření 
s sebou nese určité náklady. I přes tuto 
fixaci došlo ke snížení realizační ceny 
vyváženého mléka, a to i díky nekorekt-
nímu přístupu jedné z odběratelských 
mlékáren. Z tohoto důvodu zatím došlo 
v jednom případě i k ukončení vzájem-
ných vztahů. Celkový vývoz mléka do 
zahraničí v meziročním porovnání 
v letošním roce roste, zatímco dodávky 
domácím odběratelům jsou zatím nižší.

Oldřich Žďárský to doplnil o fakt, že 
producenti mléka mají v přepočtu za 
litr mléka méně peněz, než tom u bylo 
v březnu, kdy byla koruna něco přes 
27 Kč/Euro a nyní je něco přes 26 Kč. 
Takže to je výhodnější pro importéry, 
tedy pro dovoz mléčných výrobků, což je 
jen otázka času, kdy se to potvrdí dalším 
nárůstem procenta spotřeby mléčných 
výrobků z dovozu. Přičemž v současné 
době je zhruba 50 % spotřebovaných 
mléčných výrobků z dovozu. Takže toto 
procento spotřeby z dovozu naroste 
a producenti mléka budou muset
více syrového mléka vyvést za nižší 
cenu než před zpevněním.

Zahraniční konkurence má vyšší ceny!
Od Jaroslava Švece jsme se dozvěděli, 
že i nadále existuje citelný rozdíl 
v cenách vyprodukovaného mléka mezi 
našimi producenty mléka a zahraniční 
konkurencí, a to především v porovnání 
s našimi nejbližšími sousedy, tzn. 
s Rakouskem a SRN. Např. za červenec 
letošního roku platilo 16 největších 
mlékárenských společností EU svým 
dodavatelům v přepočtu cenu 9,44 Kč//l 
oproti ceně 8,45 Kč/l v ČR. Při každém 
porovnávání je ale nutno vzít v úvahu 
i kvalitu mléka, tzn. především obsah 
složek. Srovnání cen publikované Ev-
ropskou komisí na portále Milk Market 
Observatory uvádí cenu ČR ve výši  
31,95 €/100 kg mléka, která je nižší než 
průměr celé EU 33,80 €, který je ovlivně-
ný především cenou EU 15 v průměru 
34,31 €/100 kg mléka. Vlivem předchozí 
změny kurzu koruny se cenový rozdíl 
v posledních měsících mírně snížil, 
v červenci už ale opět podstatně vzrostl.
Podle Oldřicha Žďárského je tento 
cenový rozdíl ovlivněn především tím, 
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že německé mlékárny mají podstat-
ně větší produktivitu práce, mají větší 
denní nákup mléka a tím i lepší vlastní 
ekonomiku. Dále v Německu je více jak 
60 % mléka zpracováváno v družstev-
ních mlékárnách. „A jak nám vyplynulo 
ze srovnání s našimi mlékárnami, mají 
tyto německé družstevní sice podstatně 
menší zisk na litr zpracovaného mléka 
než naše. Ale i tím, že jsou větší – větší 
množství zpracovaného množství mléka 
v absolutních číslech – jsou na tom 
výrazně lépe než naše soukromé,“ 
vysvětlil Oldřich Žďárský.

V průběhu hodnocení skutečnosti, proč 
je na tom zahraniční konkurence, zejmé-
na německá a rakouská, lépe než naši 
producenti mléka, nás Jaroslav Švec 
upozornil, že v českém zemědělství se 
po r. 1989 naplno projevila myšlenka, 
kterou razili tehdejší vládní činitelé, že 
trh vše vyřeší, což zatím zůstává jako 
určitý pozůstatek. „Při  jednání o cenách 
mléka vidím, že daleko vstřícnější pří-
stup volí zástupci mlékáren v zahranič-
ním vlastnictví, než je tomu u mlékáren 
v českém vlastnictví. Chyba je ale i na 
straně producentů, jejichž angažovanost 
ve smyslu zapojení do odbytových
družstev je nízká, vznikají odbytová 
družstva pod výrazným vlivem odběra-
telských mlékáren, družstva s mizivou 
vyjednávací schopností. V ČR nedošlo 
v rámci restitucí k navrácení zpracova-
telských kapacit ani původních ,výkup-
ních družstev‘ do vlastnictví zemědělců. 

To vše je naší podstatnou nevýhodou, 
kterou nejsme schopni změnit,“ kon-
statoval Jaroslav Švec. Podle něho však 
ani zemědělci původní EU 15 nejsou 
spokojeni s výší cen mléka. Uvádí se, že 
náklady na výrobu mléka představovaly 
v dubnu v SRN 42 €/100 kg a byly cenou 
kryty pouze z 81 %. Tam však nastupují 
další mimocenové úhrady, jako jsou přímé 
platby a další platby ze zdrojů EU a vlády 
SRN, platby ze zdrojů zemských vlád, pří-
spěvky od odběratelů za splnění různých 
požadavků (např. příplatek za mléko bez 
GMO atd.), které u nás buď nejsou vůbec 
(viz GMO), nebo jsou nižší. Vyšší výše ce-
nových úhrad vychází i z podstatně lepšího 
společenského postavení produkujících 
zemědělců, než je tomu u nás.

Podle Oldřicha Žďárského: „U nás to 
vychází, že u části mlékáren je jedním 
z produktů zpracování sušené mléko. 
U některých to bylo i okolo 50 %. A to je 
přitom komodita s nejnižší přidanou hod-
notou a cenu určuje svět. Tento systém, 
tato závislost mlékáren, tu byl zaveden 
ještě za ministra Luxe, kdy tu ztrátu  
z exportu třeba sušeného mléka kryl 
Státní intervenční fond. To ale vstupem 
do EU skončilo, ale výrobní struktura  
a závislost zpracovatelů přetrvává. Prostě 
nemáme takové produkty s vysokou 
přidanou hodnotou a nemáme takové 
zdatné obchodníky, kteří to umí prodat. 

Jak to vypadá s případným 
propojením zájmů odbytových družstev 
ve vztahu ke státním orgánům? 
Logicky předpokládám, že ve vztahu 
k zahraniční konkurenci každý „kopete 
za své“…
Ing. Švec:
V poslední době především ve vztahu 
k MZe a SZIF lze konstatovat, že zejmé-
na větší odbytová družstva nezůstávají 
úplně mimo a jejich zástupci jsou zváni 
k jednání o podobě legislativy, upravující 
činnost odbytových družstev, dnes už  
v postavení organizací producentů. Že by 
se ale naše připomínky objevovaly 
v konečném znění příslušných předpisů, 
to nelze tvrdit. Jako předseda odbytové-
ho družstva MLECOOP považuji za svoji 
povinnost informovat o těchto a dalších 
jednáních zástupce všech jeho členů. 
Zemědělci, sdružení v organizacích 
producentů, byli např. i zvýhodněni v PRV 
atd. a ministr zemědělství trvale dekla-
ruje svůj kladný postoj ke sdružování 
zemědělců.

Co by mělo dělat Ministerstvo zeměděl-
ství, potažmo vláda ČR, k vyšší podpoře 
našich producentů a výrobců mléka?
Ing. Švec:
Zemědělství vůbec a především pro-
dukční zemědělství vyrábějící většinu na 
běžném spotřebitelském trhu uplatňo-
vané produkce se v posledních letech 
stalo v ČR veřejným nepřítelem č. 1 – je 
původcem prachu, zápachu, hluku, kon-
taminované půdy, vody, výrobků, pobírá 
nepřiměřené dotace atd. Zaslepenost 
některých manipulátorů veřejného 
mínění jak v klasických médiích, tak 
i na sociálních sítích je taková, že nejsou 

schopni přijmout žádné sebepravdivější 
argumenty. Bohužel k této situaci 
přispívá i MZe svojí akceptací např. 
protierozní vyhlášky, kdy se v době, 
kdy nám denně nevratně mizí cca 25 ha 
zemědělské půdy, zabýváme dalšími 
a dalšími povinnostmi pro zemědělce, 
přičemž na ekonomické dopady není 
vůbec brán zřetel. Vzhledem k tomu, 
že mléko je produkováno především 
v podhorských oblastech a jedním 
z rozhodujících krmiv je kukuřice, 
budou mít požadavky této vyhlášky 
vliv i na produkci mléka a na jeho 
výrobní náklady. V době, kdy téměř 80 % 
mléka je produkováno zemědělskými 
společnostmi, jsou úvahy MZe o vyšších 
dotacích na první hektary, o vyšších 
dotacích pro malé chovatele atd. brány 
jako další oslabování stávajících produ-
centů mléka. Ze strany ministerstva 
a vlády ČR očekáváme především 
ochranu zájmů českých producentů 
i zpracovatelů vůči zahraničním dovo-
zům, mnohdy realizovaných za dumpin-
gové ceny, dále trvalou snahu o vytvoření 
skutečně jednotné zemědělské politiky 
v rámci EU vč. srovnatelné výše jak 
přímých plateb, tak i národních dotací, 
spravedlivější vnitřní rozdělení dotací 
a podpor, např. včetně respektování 
diferenciální renty atd. 

Ing. Žďárský:
Ministerstvo mělo podporovat sdružová-
ní producentů do větších odbytových  
organizací po vzoru Campiny či Arly, 
které mají přes deset tisíc členů a mají 
svoje zpracování, a to větším počtem 
bodů v PRV za členství v takových  
organizacích.

Jsme přibližně v polovině funkčního 
období Společné zemědělské politiky 
EU. Určitě již vznikají jakési předběžné 
úvahy, jak by měla vypadat tato politika 
v následujícím období. Jak se to dotýká 
vaší problematiky, máte-li k tomu již 
nějaké informace? Jak by na to měla 
reagovat naše vláda při obhajobě 
našich zájmů v Bruselu?
Ing. Švec:
V této problematice se trvale angažuji 
jak v orgánech Agrární komory ČR, 
jak i orgánech Zemědělského svazu 
ČR. Bohužel stávající informace spíše 
svědčí o snaze poškodit a dále zhoršit 
postavení českého zemědělství
 v rámci EU (zastropování dotací, tvrdší 
podoba greeningu, preference malých 
a mladých farmářů atd.). Historický vývoj 
v ČR byl samozřejmě odlišný od vývoje 
zemědělství EU 15 a jeho výsledkem je 
dnešní podoba zemědělství ČR. Neměli 
bychom, a to je hlavně úkolem vlády při 
jednání o budoucí podobě SZP, dopustit 
další destrukci a snížení objemu naší 
zemědělské produkce. Vždyť, ať evropští 
úředníci chtějí, nebo ne, ekonomické 
zákony platí všude a jejich výsledkem
 je zvětšování rozlohy farem, koncent-
race výroby, zprůmyslnění zemědělské 
výroby atd.

Ing. Žďárský:
To není jen o Bruselu, to je především 
o vizi našich politiků, jak by měla repub-
lika vypadat, a v té vizi využívat podmínky, 
které tato republika má. A kdyby to udě-
lali se zdravým sedláckým rozumem, tak 
by to úplně stačilo a byli jsme někde jinde.

Miroslav Svoboda
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EKOLOGICKÉ VINOHRADNICTVÍ V ČR – 
PERSPEKTIVNÍ OBOR NA EVROPSKÉ ÚROVNI
EKOLOGICKÉ VINOHRADNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZAZNAMENALO OBROVSKÝ NÁRŮST PLOCH Z PŮVODNÍCH 17 HA V ROCE 
2000 NA SOUČASNÝCH TÉMĚŘ 900 HA. S PODÍLEM 5 % VINIC V REŽIMU EZ SE ŘADÍME DO PRVNÍ DESÍTKY ZEMÍ EU. SVOU 
KVALITOU A INTENZITOU PRODUKCE JE ČESKÉ EKOLOGICKÉ VINOHRADNICTVÍ SROVNATELNÉ SE SOUSEDNÍMI VYSPĚLÝMI STÁTY, 
JAKO JE NĚMECKO A RAKOUSKO. PŘESTOŽE JE PÉČE O VINICE V SYSTÉMU EZ PODSTATNĚ NÁROČNĚJŠÍ, STÁLE VÍCE PĚSTITELŮ 
SPATŘUJE V PŘECHODU K NĚMU SVOJI KONKURENČNÍ VÝHODU. 

V České republice je dnes ekologicky 
obhospodařováno téměř 900 ha vinic, což 
představuje zhruba 5 % celkové výměry 
vinic v ČR. Aktuálně je registrováno 98 
farem s certifikovanými vinohrady 
(z toho 82 farem má vinice již plně v reži-
mu EZ) a 76 výrobců biovína. Z celkového 
počtu výrobců biovína je 54 současně re-
gistrováno v kategorii zemědělec a provádí 

zpracování hroznů přímo v místě produkce, 
tedy 70 % registrovaných výrobců jsou 
faremní zpracovatelé. Ekologické vinice
se nachází zejména v Jihomoravském 
kraji (93 % jejich výměry), necelých 60 ha 
najdeme ve Středočeském kraji a mezi
0,3 až 2 ha se pak nachází v krajích Ústec-
kém, Kraji Vysočina, Královéhradeckém 
a hlavním městě Praha.

Bio boom vinic v ČR
Zájem našich vinařů o ekologii 
v posledním desetiletí výrazně stoupá. 
Z původních 17 ha a čtyř vinařů máme 
dnes registrováno již 98 farem, které 
ekologicky pečují o téměř 900 ha vinic 
(viz graf 1). Za rozmachem stojí hned 
několik faktorů, mezi něž patří optimální 
nastavení podpor, vyšší dotace na plochu 

a bodové zvýhodnění ekologických 
vinařů při žádostech o čerpání podpor 
na modernizaci sklepních technologií. 
Rozhodujícím faktorem je však existence 
funkční technologie ochrany vinic 
v režimu ekologického vinohradnictví – 
přístup k nových technologiím a fungující 
profesionální poradenství. Jinými slovy, 
na rozdíl od 90. let dnes ekologicky 
hospodařící vinaři neriskují ztrátu úrody 
zničením hroznů houbovými chorobami; 
na kvalitnější úrovni je také poraden-
ství. Rozvoj biovinic v posledních letech 
nicméně poněkud přibrzdil, což je způ-
sobeno zejména zpřísněním dotačních 
podmínek. Od roku 2015 totiž není mož-
né hospodařit souběžně v ekologickém 
a konvenčním či integrovaném režimu. 
Všechny půdní bloky žadatele o dotaci 
na ekologické zemědělství zařazené  
v LPIS tedy musí být vedeny v režimu EZ 
nebo přechodu na EZ.  S nárůstem počtu 
farem stoupá každoročně i produkce 
ekologicky vypěstovaných hroznů. V roce 
2016 bylo na ekofarmách vyproduko-
váno 3,2 tis. tun hroznů (tj. 4% podíl na 
celkové produkci ČR) při hektarovém 
výnosu 4,34 tun, což představuje 90 % 
konvenčního výnosu (4,80 t/ha dle ČSÚ). 
Z dlouhodobého vývoje lze vypozorovat, 
že v EZ jsou výnosy nižší v průměru 
o 20–30 % (viz graf 2).

Ekologickému vinohradnictví se věnují 
převážně větší podniky
Z analýzy aktuální struktury vinic v ČR 
dle jejich velikosti a počtu pěstitelů 
je patrné, že 41 % z celkové výměry 
vinic je soustředěno v ucelených 
vinicích nad 5 ha, avšak jejich 
obhospodařování připadá jen na 1 % 
pěstitelů. Naopak 96 % pěstitelů má 
vinice o velikosti do 1 ha, jejichž plocha 
tvoří 29 % celkové výměry vinic ČR. 
Zhruba 3 % pěstitelů hospodaří na
 vinicích v rozmezí 1 až 5 ha a jejich 
plocha představuje 30 % celkové výměry 
vinic v ČR. V ekologickém vinohradnictví 
jsou zastoupeny větší podniky. Jen 
zhruba 16 % farem drží vinice do 1 ha 
a tyto tvoří necelé 1 % výměry vinic 
v EZ. Téměř 45 % pěstitelů má vinice 
v rozmezí 1 až 5 ha zabírající okolo 
13 % ploch biovinic ČR. Většinu ploch, 
přes 86 %, tvoří v EZ vinice nad 5 ha 
a jejich pěstitelé představují cca 40 % 
vinařů registrovaných v EZ. 

Graf 1: Vývoj výměry vinic v ekologickém zemědělství (2000–2017)

Graf 2: Vývoj produkce biohroznů a srovnání hektarového výnosu (2006–2016)

Zdroj: MZe a REP; zpracovala ČTPEZ

Zdroj: ÚZEI (data EZ) a ČSÚ (data ČR); zpracovala ČTPEZ
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Produkce zůstává na domácím trhu
Z šetření ÚZEI o způsobech uplatnění 
bioprodukce z ekofarem vyplývá, že 
biohrozny jsou zpracovávány výhradně 
na domácím trhu, přičemž 60 % produk-
ce je zpracováno většinou přímo pěstiteli 
a 40 % suroviny je dále obchodováno. 
Hrozny jsou jednou z mála komodit 
ekologického zemědělství, která je zatím 
plně využita na domácím trhu. 
Naopak za hranice ČR dnes putuje zhru-
ba 40 % obilí, významná část olejnin, 
většina kořenové zeleniny, čtvrtina 
jablek, třetina mléka a hovězího masa 
a většina zástavu (tj. mladých telat). 
Pozitivem je, že většina této produkce 
je prodávána v biokvalitě a s cenovou 
prémií. Hrozny z ekologické produkce 
se však i zde vymykají a větší podíl (až 
70 %) kvalitní suroviny je prodáván bez 
certifikátu a končí zpracován spolu 
s vínem konvenčním. Příčinou tohoto 
nepříznivého trendu (vinař neozna-
čí finální víno logem BIO, ačkoliv je 
certifikován, případně zařadí vinice do 
systému ekologického zemědělství bez 
toho, že by zažádal o certifikaci finálního 
zpracování hroznů) je zejména malý zá-
jem tuzemských spotřebitelů o vína v bio 
kvalitě a jejich nedostatečné povědomí  
o rozdílech mezi ekologickým a kon-
venčním způsobem hospodaření. 

Proč vinaři přecházejí na ekologické 
vinohradnictví
Mezi dva hlavní důvody přechodu na 
EZ patří kvalita vína a půdy. Stále více 

vinařů se přesvědčuje o tom, že pouze 
z dobré suroviny – zdravých hroznů bez 
reziduí pesticidů – lze vyrobit špičko-
vá vína. Kvalitní surovinu může vinař 
nechat nakvášet při nízkých teplotách, 
macerovat, opravdu úspěšně spontánně 
kvasit; běžně ošetřované hrozny toto 
neumožňují a vína pak mnohem více 
„zlobí“. Všechny procesy pěstování révy, 
produkce hroznů a výroby vína totiž tvoří 
pomyslný uzavřený kruh. 
Druhým častým důvodem, proč čeští 
a moravští vinaři přecházejí z kon-
venčního na ekologické zemědělství, je 
snaha zabezpečit na vinicích dlouhodobě 
údržbu a zvyšování půdní úrodnosti. 
Stejně jako ostatní plodiny pěstované na 
orné půdě potřebuje réva vinná, pokud 
má kvalitně plodit, živou, úrodnou půdu 
s vyrovnanými poměry živin a schopností 
zadržet dostatek vody. To vše ekologické 
zemědělství nabízí; dobrá péče 
o půdu je totiž jedním ze základních 
pilířů hospodaření. 

Rozdíly v ekologickém a konvenčním 
pěstování révy vinné
Vinohradnictví je velmi náročné na 
ochranu rostlin před chorobami 
a škůdci. Konvenční vinohrady vyžadují 
v průměru sedm chemických postřiků 
za rok, což má prokázaný negativní 
vliv na životní prostředí – na živočichy, 
vodu i půdu. Na ekologickém vinohradu 
pěstitelé dbají již na výběr vhodných 
odrůd, kterým se na dané vinici bude 
dařit. Vedle tradičních odrůd se proto v ekologickém vinohradnictví pěstují i 

nově vyšlechtěné interspecifické odrůdy 
(tj. kříženci evropské révy vinné s další-
mi druhy rodu Vitis, které jsou nositeli 
genů zvýšené odolnosti révy vůči dvěma 
hlavním houbovým patogenům – plísni 
révy a padlí révovému), jako např. Caber-
net Cortis, Hibernal, Johanniter, Laurot, 
Malverina, Nativa, Solaris, Saphira 
a další. Díky své odolnosti vůči choro-
bám jsou tyto odrůdy zvláště vhodné pro 
výrobu biovína.

Dalším významným rozdílem oproti 
konvenci je nahrazení syntetických 
ochranných prostředků rostlin biolo-
gickou ochranou. Základem je spojení 
špičkových moderních technologií, jako 
je matení samců škodlivých obalečů 
feromony či využívání dravého roztoče 
Typhlodromus pyri aj., s jednoduchými 
preparáty na bázi bikarbonátů, rostlin-
ných olejů či draselného mýdla. 
V kombinaci s klasickými fungicidy na 
bázi síry a mědi, které jsou povoleny
i v ekologickém zemědělství, mají 
vinaři k dispozici vysoce funkční systém 
ochrany. V EZ hraje významnou roli také 
promyšlená prevence. Cílem je udržet 
odolnost révy vinné různými pěstebními 
zásahy, péčí o život v půdě, ozeleněním 
meziřadí vhodnými bylinami, podporou 
různých užitečných organismů žijících 
v biologicky diverzifikované vinici apod. 
Právě druhově bohaté ozelenění
 vinice má zásadní vliv na kvalitu půdy, 

současně se však také jedná o velmi 
sofistikovaný nástroj regulace výživy 
a přísunu vody ve vinici (dle vysetých 
druhů bylin, dle způsobu údržby porostu 
– bez seče, mulč, zadiskování, podřezání 
apod.)

Přestože je systém ekologického 
vinohradnictví považován za podstatně 
náročnější, co se týče úrovně vědomostí, 
zkušeností a schopností strategického 
uvažování, je dnes vnímán jako jeden 
z efektivních způsobů, jak dále zvyšovat 
kvalitu produkovaných vín a tím 
i vlastní konkurenceschopnost v kate-
gorii nejkvalitnějších vín. Pozitivní je, že 
ekologické vinohradnictví České republi-
ky je svou kvalitou a intenzitou produkce 
srovnatelné se situací v sousedních 
vyspělých státech EU, jako je Německo 
nebo Rakousko. Rozvoj ekologického 
vinohradnictví u nás kopíruje trend ve 
světě, s 5% podílem ekologicky obhos-
podařovaných vinic se Česká republika 
řadí do první desítky zemí EU. 

Zpracovala Andrea Hrabalová 
pro Českou technologickou platformu 
pro ekologické zemědělství

ˇ

ˇ ˇ

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

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

DŮLEŽITÁ JE OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ 
A PROPAGACE DOBRÝCH PŘÍKLADŮ 
Přechod k ekologickému zemědělství, hospodaření bez „berliček“ v podobě 
syntetických pesticidů a hnojiv není možný bez informací, znalostí a výborné 
orientace v komplexním systému EZ.

Významnou roli v oblasti osvěty sehrává spolek Ekovín, který se již více než 
20 let zabývá vývojem technologií integrované a ekologické produkce hroznů 
a sdružuje vinaře hospodařící tímto způsobem. Mezi hlavní aktivity Ekovínu 
patří vzdělávání vinařů, pořádání různých seminářů nebo konferencí, vydávání 
publikací a poradenská činnost včetně výzkumných aktivit v rámci přeshraniční 
spolupráce.

Zvyšovat popularitu biovín mezi spotřebiteli se snaží také Svaz ekologických 
zemědělců PRO-BIO soutěží Česká biopotravina, v rámci které je od roku 2010 
vyhlašována samostatná kategorie pro biovína. Letošním vítězem kategorie 
„Biovína 2017“ se stal Ryzlink rýnský, slámové víno 2015 od společnosti Víno 
Marcinčák. Vítězové soutěže jsou každoročně vyhlašováni začátkem kampaně 
Září – měsíc biopotravin a ekologického zemědělství.

Osvětu a propagaci biopotravin podporuje také Ministerstvo zemědělství. 
Jednou z aktivit je podzimní vydání aktualizovaných komoditních letáků – víno, 
byliny, pečivo, maso, ovoce a zelenina – ve spolupráci s Českou technologickou 
platformou pro ekologické zemědělství a PRO-BIO LIGOU. Letáky mají přiblížit 
veřejnosti základní přínosy ekologického zemědělství a zpřístupnit adresy 
farem s dostupnou produkcí vybraných biopotravin.

Tématu ekologického vinohradnictví se týká i poslední ze seminářů v projektu 
Bio v regionu, který se uskuteční 30. listopadu na Střední škole gastronomie, 
hotelnictví a lesnictví v Bzenci. Seminář pořádá Bioinstitut, o. p. s. ve spolupráci 
s Ekovínem: cílem je seznámit mladou generaci s principy ekologického země-
dělství s důrazem na vinohradnictví a produkci biovín.  

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ 
– SVĚT 
Ekologicky obhospodařováno je dnes téměř 333 tisíc hektarů vinic, což 
představuje 4,7 % jejich celkové světové výměry. Téměř 90 % této výměry se 
nachází v Evropě (293 tis. ha), zbylá plocha biovinic připadá vyrovnaně na Asii, 
Severní a Jižní Ameriku.

Od roku 2004 vzrostla plocha světových biovinic více než trojnásobně (viz graf 3). 
Největší plochy vinic v režimu EZ najdeme ve Španělsku, Itálii a Francii, které 
společně tvoří ¾ všech biovinic světa. Tyto tři země společně s Bulharskem 
a Rakouskem dosahují i nejvyššího podílu vinic v EZ na jejich celkové výměře 
v zemi, mezi 9 až 15 %. Zastoupení biovinic v rámci EU činilo 9,3 % v roce 2016. 
Další vinařské velmoci jako Čína, Turecko, Argentina, Chile či Írán mají zatím 
zastoupení vinic v EZ jen okolo 2 % jejich celkové výměry v zemi.

Graf 3: Svět: Vývoj výměry vinic v ekologickém zemědělství 
(2004–2015)

Zdroj: FiBL-IFOAM-SOEL 2006–2017
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

V LOVOCHEMII BYLA ZAHÁJENA VÝROBA HNOJIV 
NA NOVÉ UNIVERZÁLNÍ GRANULAČNÍ LINCE
HNOJIVA Z LOVOCHEMIE POMÁHAJÍ CELÉ ŘADĚ ZEMĚDĚLCŮ K LEPŠÍ ÚRODĚ. ABY BYLO MOŽNÉ DOSTÁT KVALITATIVNÍM 
POŽADAVKŮM I VYSOKÉ POPTÁVCE PO HNOJIVECH, BYLA VE SPOLEČNOSTI LOVOCHEMIE ZAHÁJENA VÝROBA NA NOVÉ LINCE 
VÝROBY GRANULOVANÝCH HNOJIV. CÍLEM JE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY I CELKOVÉ PRODUKCE HNOJIV.  

Investice v Lovochemii má několik 
dílčích prvků. Jednak jde o novou výrobní 
jednotku dusičnanu amonného (DA) 
o kapacitě 1300 t 100% DA/ den. Co je 
však pro zemědělce podstatnější, je 
výrobní jednotka univerzální granulační 
linky (UGL), na které bude možno vyrobit 
několik typů granulovaných hnojiv: 
LOVODASA 26+13S, LOVODASA 25+12S 
(oba typy hnojiv s kapacitou 750 t/den) 
a LAV/LAD (o kapacitě 1000 t/den). Dále 
budou v rámci investice vybudovány tří-
dicí a expediční linky hnojiv, a to zároveň 
s rekonstrukcí technologie vykládky 
a navážky surovin. 

Start produkce nové výrobní jednotky 
si v tomto rozsahu žádal zapojení řady 
profesionálů. To je zárukou, že se ke 
konečnému odběrateli – zemědělcům 
– dostanou hnojiva té nejlepší kvality. 
Proto se zavádění nové technologie 
jakožto členové „nájezdového týmu UGL“ 

zúčastnili jak interní, tak externí specia-
listé a technici. Obsluha granulační linky 
však není jen tak. Proto museli tito pra-
covníci projít komplexním proškolením. 
Tento proces probíhal v několika vlnách 
a na několika úrovních. Většina pracov-
níků navštívila výrobní jednotku DA 
a UGL v DUSLO Šala, kde jsou obdobné 
jednotky provozovány. Sbírání zkušeností 
na jednotkách v DUSLO Šaľa probíhalo 
ještě za chodu staré výrobní jednotky, 
kde se LOVODASA do jara vyráběla. 
Odstavení této jednotky se uskutečnilo 
až po polovině dubna letošního roku a na 
kompletní zaškolení obsluh pro jednotku 
UGL zbývalo minimum času, v podstatě 
něco málo přes měsíc. 

Nájezd celé technologie byl poměr-
ně komplikovaný a samozřejmě bylo 
potřeba doladit celou výrobní linku tak, 
aby byla výsledná produkce granulova-
ných hnojiv na té nejvyšší úrovni. Vlastní 

jednotka univerzální granulační linky 
posléze najela na začátku června tohoto 
roku na výrobu produktu LAV. 
I přes snahu techniků však dochází ke 
komplikacím při výrobě. Z důvodu nut-
ného a včasného „doladění“ technologie 
výroby hnojiva LOVODASA 26+13S pro 
jarní sezónu byla ukončena kampaň 
výroby hnojiva LAV a dořešení výrobních 
problémů bylo odloženo na začátek příš-
tího roku, kdy je plánována další kampaň 
výroby hnojiva LAV.  Veškeré úsilí se 
v červenci upřelo na výrobu hnojiva LO-
VODASA 26+13S. Technologicky nároč-
nější výroba hnojiva LOVODASA 26+13S 
(oproti LAV) přinesla v krátkém čase 
pozitivní výsledky a v současné době je 
technologie výroby hnojiva LOVODASA 
26+13S na nové jednotce UGL stabilizo-
vaná. Výroba tohoto dusíkatého hnojiva 
s obsahem síry nyní probíhá 
v požadovaném vysokém standardu 
kvality i množství.

V září došlo k zahájení zkoušek výroby 
dalšího oblíbeného hnojiva LOVODASA 
25+12S, což je ovšem technologicky 
složitější proces. Linka je pro tuto výrobu 
tedy nejprve testována. Společně 
s granulační linkou došlo i k rekon-
strukci navážecí linky, která zabezpe-
čuje dopravu surovin do jednotky UGL. 
Naproti tomu nová expediční linka je 
schopna vydávat výrobky do aut, vagónů 
nebo lodí. Hnojiva z UGL jsou skladována 
v hale zrání nebo zrekonstruovaných 
kruhových skladech, jež leží nedaleko 
jednotky granulační linky. Celá výroba 
hnojiv tak dostala nový punc a posunula 
se na vyšší úroveň. Díky této komplexní 
investici je zákazníkům Lovochemie 
poskytován vysoký standard produkce 
hnojiv i doprovodných služeb. Celková 
investice do nové granulační linky pře-
sáhla 2 miliardy Kč.

autoři Michal Baji, Josef Malý, Jan Pavlů

Foto: archiv autorů
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DNEŠNÍ TECHNOLOGIE UMOŽŇUJÍ 
CELOU ŘADU ZPŮSOBŮ DOJENÍ KRAV

ROSTLINNÉ OLEJE PRO ZDRAVÉ 
POTRAVINY – FAKTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

CHOVATELÉ SKOTU S TRŽNÍ PRODUKCÍ MLÉKA SI DNES MOHOU VYBRAT Z CELÉ PALETY TYPŮ DOJÍREN. VŽDY JE TŘEBA BRÁT 
OHLED NA VELIKOST CHOVU A POHODLÍ ZVÍŘAT. NA TRHU JSOU ÚSPĚŠNÍ I TUZEMŠTÍ DODAVATELÉ DOJÍREN.

DNE 7. ZÁŘÍ 2017 USPOŘÁDAL ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY VE SPOLUPRÁCI S AGRÁRNÍ KOMOROU ČR SEMINÁŘ 
NA TÉMA UVEDENÉ V TITULKU, KTERÉHO SE ÚČASTNILO PŘES STO POSLUCHAČŮ Z ŘAD ZEMĚDĚLSKÝCH PRVOVÝROBCŮ, 
ZPRACOVATELSKÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH ZÁVODŮ I NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ. HOSTY SEMINÁŘE BYLI REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY 
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ PROFESOR KAREL MELZOCH A DĚKAN FAKULTY POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE 
PROFESOR TOMÁŠ RUML.

Jedním z dodavatelů vybavení dojíren 
je tuzemský Farmtec, který nabízí 
chovatelům skotu s tržní produkcí mléka 
celou paletu typů dojíren. Hlavní důraz 
je vždy kladen na pohodlí krav, ale i na 
ekonomiku provozu dojírny. Vhodnost 
daného typu zařízení je totiž dána také 
počtem chovaných kusů, které je nutné 
obsloužit. Pojďme se na jednotlivé typy 
dojíren podívat blíže.

Rybinové dojírny
Nejžádanější konstrukce dojicího stání, 
jež je nejvýhodnější z hlediska postupu 
dojení. Rybinové dojírny jsou vhodné pro 
skupinové dojení středních a velkých 
stád. Přístup dojiče k vemeni je snadný 
(rozteč stání 1150 mm). Žlab pro techno-
logické rozvody je součástí konstrukce 
zadní stěny dojírny. Defekační plechy 
jsou pozinkované nebo nerezové s mož-
ností doplnění nerezovou kapotáží. Před-
ní stěna dojírny může být v provedení 
mechanického přítlaku, pneumatického 
přítlaku nebo rychlého odchodu dojnic.

Paralelní dojírny
U tohoto zařízení je důraz kladen na 
produktivitu práce při dojení. Konstruk-
ce paralelní dojírny je žárově zinkovaná, 
kapotáž je nerezová, ovládání dojírny 
je pneumatické. Počet dojicích stání 
paralelní dojírny od Farmtec je možné 
zvolit od 1 x 6 a více. Paralelní dojírna 
umožňuje skupinové dojení s rychlým 
odchodem a roztečí stání 700 mm. Toto 
řešení je vhodné pro vysoké koncentrace 
zvířat s dojením zezadu.

Kruhové dojírny
Tento typ dojíren je vhodný zejména 
pro větší stáda. Kruhové dojírny od 
Farmtec jsou robustním, výkonným 
a spolehlivým řešením. Zemědělci si 
mohou vybrat z několika druhů 
kruhových dojíren – ze zařízení 
s paralelním dojením vně i uvnitř, 
rybinového dojení uvnitř či z tandemo-
vého dojení uvnitř. V případě paralelního 
dojení vně se počet stání pohybuje mezi 
24 a 60 kusy najednou.

Tandemové dojírny
Ty umožňují individuální příchod 
a odchod dojnic z dojícího stání a snadný 
přístup dojiče k vemeni. Konstrukce 
tandemových dojíren od Farmtec je 
stavebnicová z pozinkovaného materi-
álu. Ovládání branek může být ruční, 
pneumatické nebo automatické jako tzv. 
pneumatický autotandem. Tandemové 
dojírny jsou vhodné pro malá stáda, 
vyznačují se snadným uspořádáním 
stání dojírny podle dispozice stavby.

Dojicí robot Galaxy
V nabídce společnosti Farmtec jsou 
také dojicí roboty Galaxy, které vyrábí 
firma Insentec. Robot lze použít 
maximálně pro obsluhu dvou stání 
umístěných zrcadlově vedle sebe. 
Jedno stání je dimenzováno pro 60 kusů. 
Dojicí robot nasazuje a snímá struková 
pouzdra jednotlivě. Nasazení se provádí 
na základě laserového zaměření. Nádoj 
se sleduje i podle jednotlivých čtvrtí 
a případné chyby jsou hlášeny do 

počítače. Jestliže při další návštěvě 
dojnice proběhne vše bez problémů, 
chybové hlášení se automaticky smaže. 
Zaměřování může být v průběhu dojení 
znečištěno, a proto si ho dokáže robot 
sám vyčistit dle potřeby.

Dojené mléko lze podle potřeby 
separovat z dodávky dvěma způsoby, 
což lze elektronicky nastavit. Separuje 
se jako odpadní bez dalšího využití 
(antibiotika) a jako krmné pro další 
použití (pro telata). Po každé podojené 
krávě proběhne automatická očista 
dojicího přístroje. Po podojení léčené 
nebo zánětové krávy proběhne dezin-
fekce dojicího stroje až k separačnímu 
ventilu. Měří se rovněž vodivost v každé 
dojené čtvrtce. Samozřejmostí je 
i automatická dezinfekce mléčné 
žlázy po dojení. Velkou výhodou je 
možnost ručního režimu dojení jako 
na klasické dojírně.

Jan Pavlů

V přednáškách doc. Marka Doležala 
a doc. Jana Pánka byla shrnuta základní 
fakta týkající se chemického složení
 tuků a olejů, jejich technologického 
zpracování a nutričních aspektů. 
Diskutovány byly zejména rozdíly mezi 
dvěma základními druhy rostlinných 
tuků, a to palmovým, jakožto majoritní 
dovozovou komoditou, a řepkovým, který 
má dominantní zastoupení z pohledu 
tuzemské produkce. 

Byly prezentovány zajímavé technolo-
gické možnosti ztužení řepkového oleje, 
které korigují názory o nemožnosti 
použití této suroviny jako tukové složky 
margarínů, cukrovinek či polev. Potra-

vinářské využívání tzv. salatrimů, jejichž 
chemický základ tvoří triacylglyceroly 
s organickými (mastnými) kyselinami 
s velmi krátkým řetězcem s dvěma až 
čtyřmi uhlíky, spolu s totálně hydrogeno-
vanými mastnými kyselinami řepkového 
oleje by do značné míry eliminovalo 
použití palmového tuku se zdravotně 
extrémně nevýhodným složením mast-
ných kyselin, to je zejména atherogenní 
kyselinou palmitovou. 

Odborným garantem semináře byla
profesorka Jana Hajšlová, která sama 
ve svém příspěvku hovořila mimo jiné 
o kontaminantech palmového tuku, 
esterech 3-monochlorpropandiolu, 

vázané karcinogenní látce, která se při 
trávení v gastrointestinálním traktu 
štěpí na původní toxickou sloučeninu. 
Aktivním účastníkem semináře byl také 
ředitel pražského inspektorátu Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) Ing. Petr Cuhra, který promluvil 
o současné kvalitě rostlinných tuků 
a olejů na českém trhu z pohledu 
SZPI a seznámil přítomné s výsledky 
kontrol. 

Součástí semináře bylo také senzorické 
hodnocení pekařských výrobků připra-
vených z palmového tuku a řepkového 
oleje. Účastníci semináře prováděli 
párový preferenční test, jehož výsledek 

ukázal, že naprostá většina dotazova-
ných dokáže zřetelně rozpoznat rozdíl 
v chuti a konzistenci testovaných 
výrobků, přičemž přibližně dvě třetiny 
hodnotitelů preferovali výrobek na bázi 
řepkového oleje.

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární 
komory ČR, na závěr semináře vyjádřil 
poděkování Ústavu analýzy potravin 
a výživy VŠCHT Praha za uspořádání 
akce, která je z pohledu osvěty odbor-
né i laické zemědělsko-potravinářské 
veřejnosti naprosto klíčová pro produkci 
kvalitních a bezpečných potravin.

Doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
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ČESKÉ REPUBLICE HROZÍ KONEC ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

ÚBYTEK ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY JE ALARMUJÍCÍ 

V RÁMCI SOUČASNÉ DISKUSE O NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE PO ROCE 2020 ZAZNÍVAJÍ HLASY O MOŽNOSTI 
ZASTROPOVÁNÍ PLATEB PRO VĚTŠÍ ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY. CÍLEM JE UŠETŘIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ BUDOU 
CHYBĚT V EVROPSKÉM ROZPOČTU PO ODCHODU BRITÁNIE A NASTAVENÍ JINÝCH EVROPSKÝCH PRIORIT. POKUD BY DOŠLO 
K TAKOVÉMU ROZHODNUTÍ, MĚLO BY TO NEGATIVNÍ DŮSLEDKY PRO ČESKÉ A SLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. V PODSTATĚ BY TO 
ZNAMENALO DEVASTACI ZBYTKU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY U NÁS, PŘEDEVŠÍM CHOVU DOJENÝCH KRAV, PRASAT A DRŮBEŽE. 

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA UBÝVÁ A POSLEDNÍ ÚDAJE UKAZUJÍ, ŽE ÚBYTEK JE RYCHLEJŠÍ, NEŽ SE MYSLELO. ÚBYTEK ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
JE DLOUHODOBÝ PROBLÉM NEJEN NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ, ALE CELÉ SPOLEČNOSTI. SPOLU S PŮDOU SOUVISÍ POTRAVINOVÁ 
SOBĚSTAČNOST, ALE TAKÉ TŘEBA UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VE SVÉM ŠETŘENÍ AGROCENZUS UKÁZAL, 
ŽE ZA POSLEDNÍCH 16 LET UBYLO V NAŠÍ ZEMÍ ZHRUBA 148 TIS. HA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY. 

Ministerstvo zemědělství ve své pozici 
zcela logicky povinné zastropování 
odmítá, stejně tak i Zemědělský svaz ČR. 
Společně se zástupci politických stran 
o tom diskutovali zemědělci zastupu-
jící regionální organizace svazu z celé 
republiky ve čtvrtek 7. září ve Větrném 
Jeníkově. 

„V současné době funguje zastropování 
na dobrovolné bázi. Některé členské stá-
ty Evropské unie platby stropují. Každý 
stát má stropy nastavené jinak, podle 
svých podmínek. V České republice, kde 
je největší průměrná výměra zeměděl-
ských podniků, je aplikováno krácení 
plateb pro větší podniky s dotací nad 
150 tisíc eur. Pokrácená částka se ale 
převede do Programu rozvoje venkova, 
takže peníze zůstanou v České republi-
ce. Menší zemědělci jsou také zvýhodňo-
váni mnoha dalšími způsoby např. 
v Programu rozvoje venkova, národních 

podporách, ale i např. v podmínkách 
kontrol,“ popisuje předseda Zeměděl-
ského svazu Martin Pýcha. 

Zemědělský svaz je zásadně proti 
zastropování
Povinné zastropování vystaví naše 
zemědělce do nekonkurenceschopného 
postavení, proti čemuž se Zemědělský 
svaz ČR ohrazuje. „Evropská unie chce 
zavést stropy, aby ušetřila finanční pro-
středky, tudíž je velmi pravděpodobně, že 
prostředky odebrané našim zemědělcům 
by se nepřeváděly do našeho Programu 
rozvoje venkova, jako tomu je nyní. Česká 
republika prostě o ty peníze přijde,“ 
uvádí předseda Zemědělského svazu ČR 

Martin Pýcha. Již dnes naši zemědělci 
nemají stejné podmínky, především 
pak výši podpor, a pokud tuto nerovnost 

prohloubíme, tak to pro část z nich bude 
znamenat ohrožení jejich existence.

Ohroženy jsou velké podniky. A tím 
i živočišná výroba
Zastropování, o kterém se dnes hovoří, 
by dopadlo v České republice na 768 
podniků (31 fyzických a 737 právnických 
osob) z celkového počtu přes 26,5 tis. 
zemědělských podniků. Dotčené podniky 
zaměstnávají 42 % všech zaměstnanců 
v zemědělském sektoru. Vážně bude 
ohroženo 51 % chovaného skotu a 70 % 

z celkového počtu dojnic a také většinu 
chovaných prasat a drůbeže, protože 
právě živočišná výroba je doménou 
velkých podniků. Nebudou-li finance, 
podniky nebudou mít jak dále provo-
zovat živočišnou výrobu a přeorientují 
se na nenákladnou rostlinnou výrobu. 
Nebude mléko, nebude maso a nebude 
organická hmota v půdě, ohrožena bude 
také biodiverzita v krajině. Minister-
stvo zemědělství ČR chce sice zabránit 
zastropování, v čemž má od Zeměděl-
ského svazu ČR plnou podporu, zároveň 
ale hledá kompromis a navrhuje zavést 
degresivitu plateb a  zároveň redistri-
butivní platbu, což je možnost zvýšené 
dotace na první hektary. Zemědělský 
svaz ČR ovšem apeluje na Ministerstvo 
zemědělství, že kombinace není žádoucí. 
„Musíme si vybrat. Jedno, nebo druhé,“ 
zdůraznil Pýcha. 

Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR

Z výsledků posledního šetření Agrocen-
zus, které provádí ČSÚ od roku 2000, 
vyplynulo, že zemědělské subjekty
 v roce 2016 obhospodařovaly 3 457 tis. 

ha zemědělské půdy, tj. 43,8 % rozlohy 
České republiky, v roce 2000 to bylo 
45,7 %. Během 16 let se plocha obhos-
podařované zemědělské půdy snížila 

o 148 tis. ha. To znamená, že denně 
ubylo cca 25 ha. Doposud se uváděly in-
formace o úbytku mezi 12–15 ha denně. 
Nová data jsou tedy velmi alarmující. 
Celkově tak ubylo tolik půdy, jako je 
výměra okresu Benešov, tj. druhého 
největšího okresu ve Středočeském 
kraji. Jen na přímých platbách tak tímto 
úbytkem přichází Česká republika cca  
o 1 mld. Kč/rok, a to nehovoříme o hod-
notě produkce, kterou by tato půda mohla 
generovat, úbytku vody v krajině apod.

Rozsah zemědělského půdního fondu se 
v ČR snižuje a ubývá hlavně orná půda. 
Mezi roky 1930 a 1990 se výměra orné 
půdy snížila o 617 000 ha a mezi roky 
1990 a 2015 téměř o 250 000 ha. Často 
ubývá kvalitní půda v blízkosti měst. Na 
1 obyvatele připadá stále méně půdy 
(0,40 ha zemědělské a 0,28 ha orné 
půdy), přičemž to je základní faktor trva-
lé udržitelnosti a potravinové bezpeč-
nosti. Součástí programového zaměření 
činnosti svazu je chránit zemědělský 
půdní fond. Z vlastního šetření ZS ČR 

ve věci výsledku hospodaření za období 
2004–2016 vyplývá průměrný zisk ve výši 
2 500 Kč/ha. Vlivem úbytku zemědělské 
půdy zemědělci mají zisk každoročně 
nižší minimálně o 400 mil. Kč.

Úbytek zemědělské půdy má bohužel 
i další důsledky, které negativně ovlivňují 
naši krajinu. Půda je k životu velmi dů-
ležitá a nejen z toho důvodu, že se na ní 
pěstují zemědělské plodiny, ale také 
z hlediska vodní bilance a stability 
vodních režimů v krajině. Půda v dobrém 
stavu je schopna účinně regulovat odtok 
vody z krajiny a tím tlumit výskyt povodní 
i sucha. 1 ha hluboké černozemě může 
akumulovat až 3 500 m3 vody. Od roku 
1938 se díky záborům zemědělských půd 
snížila retenční kapacita krajiny ČR 
o cca 2,4 miliardy kubíků vody. Zastavo-
vání území (soil sealing) spojené 
s nekontrolovatelným rozšiřováním sídel 
je spolu s erozí největším problémem 
zemědělských půd v současnosti. 

Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR 

Rok V tis. ha
Zem. půda

v ha na 
1 obyvatele

1930 4 999 0,47

1950 4 679 0,52

1960 4 573 0,47

1970 4 465 0,45

1980 4 374 0,42

1990 4 288 0,41

2000 4 280 0,42

2013 4 220 0,40

2016 4 208 0,40

Rok V tis. ha
Orná půda

v ha na 
1 obyvatele

1930 3 836 0,36

1950 3 362 0,38

1960 3 370 0,35

1970 3 315 0,34

1980 3 294 0,32

1990 3 219 0,31

2000 3 082 0,30

2013 3 000 0,29

2016 2 966 0,28

Vývoj výměry zeměd. půdy v ČR Vývoj výměry orné půdy v ČR

Zdroj: Zelené zprávy

KRITICI STŘEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKŮ ČASTO NEVIDÍ FAKTA 
V SOUVISLOSTECH. ROZDROBENÍM NA MENŠÍ CELKY BYCHOM NEZÍSKALI, 

ALE NAOPAK PŘEDEVŠÍM SMĚREM K OKOLNÍM ZEMÍM DÁLE ZTRATILI.
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

OCHRANA VLASTNICKÝCH A OBCHODNÍCH PRÁV SE VZTAHUJE 
I NA PŘÍPRAVKY PRO OCHRANU ROSTLIN A PRODEJ FALŠOVANÝCH 

PESTICIDŮ JE OPRÁVNĚNÝM PODNĚTEM K VYŠETŘOVÁNÍ.

SVAZ VÍTÁ ROZHODNUTÍ VLÁDY O ZASTROPOVÁNÍ

NELEGÁLNÍ PESTICIDY OPĚT V HLEDÁČKU EUROPOLU

ČESKÁ REPUBLIKA ODMÍTLA POVINNÉ ZASTROPOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB V JEDNÁNÍCH O BUDOUCÍ PODOBĚ SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020, VLÁDA MATERIÁLY SCHVÁLILA. 

V SOUČINNOSTI EUROPOLU A EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BOJ PROTI PODVODŮM (OLAF) PROBĚHLA POD NÁZVEM SILVER 
AXE II ÚSPĚŠNÁ AKCE, BĚHEM NÍŽ SE KOMPETENTNÍM ORGÁNŮM V 16 ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU PODAŘILO ZAJISTIT 122 
TUN NELEGÁLNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN.  AKCE BYLA ROZŠÍŘENÝM POKRAČOVÁNÍM SILVER AXE I, KTERÁ VE 
SPOLUPRÁCI 7 ČLENSKÝCH ZEMÍ EU PROBĚHLA V ROCE 2015. 

Zastropování přímých plateb je 
považováno jako diskriminace velkých 
podniků. Zemědělský svaz ČR vítá roz-
hodnutí vlády, jelikož prosazuje stejnou 
myšlenku. 

Stejně tak povinné zastropování  
odmítalo Ministerstvo zemědělství.
Zemědělský svaz ČR oceňuje, že vláda 
nepodlehla populistickým názorům 
na zastropování pro velké podniky. 
Zastropování velkých podniků by kriticky 
ohrozilo živočišnou výrobu. Živočišná 
výroba se totiž provozuje převážně ve 
velkých podnicích a je finančně náročná. 
Dotace, o které by velké podniky kvůli 

povinných stropech přišly, pomáhají 
živočišné výrobě přežít.  Evropská unie 
chce zavést povinné stropy, aby ušetřila 
finanční prostředky, o které přichází 
kvůli brexitu, takže finance odebrané 
našim zemědělců by se nepřeváděly 
do našeho Programu rozvoje venkova, 
jako tomu je nyní. 

Česká republika bude při jednání o nové 
SZP odmítat zastropování a podporovat 
stávající model, aby peníze získané krá-
cením zůstaly v České republice. 

Jana Sixtová, 
Zemědělský svaz ČR

Obchod nelegálními přípravky na ochra-
nu rostlin patří celosvětově k nejvýnos-
nějším a nejatraktivnějším kriminálním 
aktivitám, jejichž objem se každoročně 
zvyšuje. Evropa a ani Česká republika 
nejsou v tomto směru výjimkou, ba 
naopak.  V únoru 2017 publikoval Úřad 
Evropské unie pro duševní vlastnictví 
(EUIPO) sektorovou studii, ve které 
pokrývá problematiku přípravků na 
ochranu rostlin. Studie došla k závěru, 
že prodej nelegálních – falšovaných pes-
ticidů představuje v zemích EU 13,8 %  
z jejich celkového prodeje. Česká repub-
lika v prodeji nelegálních přípravků na 

ochranu rostlin se svými 17,9 % obsadila 
„krásné bronzové místo“ a zařadila se 
na třetí místo hned za Itálii a Řecko. 
Objemy obchodu nelegálními přípravky 
na ochranu rostlin jsou v České repub-
lice odhadovány na 36 mil. EUR, což činí 
téměř 1 miliardu Kč. 

V těchto souvislostech není jistě pře-
kvapující, že se tématem nelegálních 
přípravků od roku 2015 systematicky 
zabývá i Europol, který společně s Ev-
ropským úřadem pro boj proti podvodům 
(OLAF) podpořil intenzivní mezinárodní 
koordinovanou operaci, uskutečněnou 

v hlavních námořních přístavech, na 
letištích a na státních suchozemských 
hranicích Belgie, Francie, Německa, 
Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, 
Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské 
republiky, Slovinska, Španělska, Velké 
Británie a Nizozemska. 

Během desetidenní operace pod názvem 
Silver Axe II zkontrolovaly kompetentní 
orgány v zúčastněných členských státech 
EU více než 940 zásilek přípravků na 
ochranu rostlin.  Výsledkem byl záchyt 
122 tun ilegálních nebo padělaných pest-
icidů, z nichž 48 případů vedlo k zahájení 
dalšího vyšetřování danými autoritami. 

„Tato operace opět demonstruje, že 
usilovná koordinovaná práce představuje 
klíčový prvek pro úspěšný zásah proti 
kriminálním činům těch, kteří v honbě za 
snadno získanými penězi ohrožují zdraví 
a bezpečnost našich občanů. Europol 
bude i nadále podporovat spolupráci 
donucovacích orgánů činných v trestním 
řízení se zástupci průmyslu zabývajícího 
se ochranou rostlin. Přispění Europolu 
založené na výměně informací a zpraco-
vání dat nepochybně v budoucnu usnadní 
další akce tohoto druhu,“ uvedl Wil van 
Gemert, zástupce výkonného ředitele pro 
operace Europolu.

Operace Silver Axe, která vede ke 
zvýšení účinnosti boje proti organizo-
vanému zločinu, jenž ohrožuje lidské 
zdraví, plodiny a životní prostředí, se 
nachází ve své druhé fázi a stává se 
tak pravidelnou akcí podporovanou 
Koordinovanou koalicí proti kriminalitě 
v otázkách duševního vlastnictví Europolu 
(IPC3). Iniciativa je zaměřena na rostoucí 
hrozbu výroby nepovolených přípravků na 
ochranu rostlin se zaměřením na jejich 
prodej a umístění na trh EU (dovozy), 
dále na porušování práv duševního 
vlastnictví, jako jsou ochranné známky, 
patenty a autorská práva, jakož i na ne-
kvalitní přípravky. Velmi důležitou

pro úspěch akce byla spolupráce se 
soukromým sektorem a dalšími evrop-
skými a mezinárodními orgány, jako např. 
Evropská asociace pro ochranu rostlin, 
zástupci průmyslu ochrany rostlin, DG 
SANTE Evropské komise, OLAF, INTER-
POLa FAO. Počet zúčastněných zemí se 
zdvojnásobil, což pro tuto rostoucí inici-
ativu již nyní představuje velký úspěch. 
Pevně věříme, že se do další připravova-
né fáze zapojí i kompetentní orgány 
v České republice.

Eliška Princová
Česká asociace ochrany rostlin
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DLOUHODOBÉ 
SLEDOVÁNÍ STAVU KVALITY 

PŮD A VOD SLOUŽÍ
 K IDENTIFIKACI RIZIKOVÝCH 

OBLASTÍ

MONITOROVÁNÍ ZÁTĚŽE ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD, 
ROSTLIN A POVRCHOVÝCH VOD RIZIKOVÝMI 
LÁTKAMI S VAZBOU NA POTRAVNÍ ŘETĚZEC
JEDNÍM ZE STĚŽEJNÍCH ÚKOLŮ VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. JE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K OCHRANĚ 
PŮDY PŘED PROJEVY DEGRADACE A VODY PŘED ZDROJI ZNEČIŠTĚNÍ. ZÁTĚŽ PŮDY RIZIKOVÝMI PRVKY A LÁTKAMI JE JEDNÍM 
Z VÝZNAMNÝCH TÉMAT DEGRADACE A OCHRANY PŮD V ČESKÉ REPUBLICE, NEBOŤ PŮDA JE VÝZNAMNÝM RECEPTOREM 
ŠKODLIVIN V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. 

Klíčovou otázkou hodnocení kontami-
nace je vyhodnocení obsahů rizikových 
prvků a látek a vyplývající kvantifikace 
rizika vzhledem k ostatním složkám 
ekosystému – v případě zemědělských 
půd je to především hodnocení rizik 
vzhledem ke vstupům do potravního 
řetězce a ohrožení kvality a kvantity 
zemědělské produkce prostřednictvím 
transferové cesty půda – rostlina. Dále 
potom hodnocení rizika vzhledem 
k ohrožení hydrosféry (vyplavování rizi-
kových látek do složek hydrosféry 
a kumulace v sedimentech).

Projekt „Sledování stavu zátěže ze-
mědělských půd rizikovými látkami“ 
je realizován Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. každo-
ročně, a to od roku 1990. Od roku 1993 
jsou sledovány, kromě potenciálně 
rizikových prvků (RP), také perzistentní 
organické polutanty (POP) a od roku 
1999 polychlorované dibenzo-p-dioxiny 
a dibenzofurany (PCDD/F). Sledování 
zátěže probíhá postupně po jednotlivých 
okresech. V roce 2011 navázal VÚMOP, 
v.v.i. na projekt bývalé ZVHS, která do 
roku 2010 zajišťovala realizaci řešení 
problematiky zabývající se sledováním 
obsahu vybraných cizorodých látek
v povrchových vodách České republiky. 
Od roku 2011 je v rámci činnosti VÚMOP, 
v.v.i. realizován komplexní projekt 
„Sledování stavu zátěže zemědělských 
půd, rostlin a povrchových vod rizikovými 
látkami s vazbou na potravní řetězec 
v rámci České republiky“.

Strategie odběru vzorků a laboratorní 
zpracování
Postup vzorkování je v případě odběrů 
půd a rostlin vždy pečlivě plánován tak, 
aby byla dosažena maximální reprezen-
tativnost získaných dat v území při  
respektování ekonomických stránek 
monitoringu – navrženo je vhodné 

Obrázek 1. Stav monitorovaných okresů k roku 2017

Obrázek 2. Lokalizace drobných vodních toků a malých vodních nádrží

nezpracováno

zpracováno

2017

Legenda

DVT – Drobné vodní toky

MVN – Malé vodní nádrže

Digitální model terénu
1602 m n. m.

  115 m n. m.

OP Berounky

OP Dolní Vltavy

OP Horní Vltavy

OP Labe

OP Moravy a Dyje

OP Odry

OP Ohře

OP Berounky

OP Dolní Vltavy

OP Horní Vltavy

OP Labe

OP Moravy a Dyje

OP Odry

OP Ohře

Vysvětlivky
Vodní toky

Oblasti povodí

Státní hranice ČR
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prostorové rozmístění vzorků vzhledem 
k topografii území a požadavkům zada-
vatele (sledování zemědělsky využíva-
ných půd) tak, aby byly body rozmístěny 
rovnoměrně po celém území jednotli-
vých okresů a reprezentovaly topogra-
fické charakteristiky území (geologické 
podloží, půdní diverzita, zemědělské 
využití aj.). 

Aktuální stav monitorovaných okresů je 
uveden na obrázku 1. Vzorky půd 
a rostlin jsou odebírány v průběhu 
celého roku. Jako zájmové plochy země-
dělských půd pro stanovení rizikových 
prvků a perzistentních organických 
polutantů jsou vybírány orné půdy, louky 
a pastviny. Pro odběr rostlinného mate-
riálu jsou voleny různé druhy pěstova-
ných plodin, jako jsou obiloviny, pícniny 
na orné půdě trvalé travní porosty. Pro 
odběr vzorků určených ke stanovení 
dioxinů byly v minulých letech vybírány 
lokality v rámci celé České republiky 
podle typu zátěže (imisní, fluviální – 
zátopové oblasti, horské polohy apod.), 
aktuálně se vzorky pro tato stanovení 
odebírají postupně po jednotlivých 
okresech. Vzorky vod jsou odebírány 
z povrchových vod drobných vodních toků 
(DVT) a malých vodních nádrží (MVN), 
spadající do 7 oblastí povodí pokrývající 
celé území ČR. Poloha monitorovaných 
míst je znázorněna na obrázku 2. 

Hodnocení a zpracování výsledků
Vyhodnocení naměřených hodnot 
rizikových prvků (RP) a perzistentních 
organických polutantů (POP) je  
prováděno na základě aktuálních legis-
lativních předpisů; v roce 2016 vstoupila  
v platnost dlouho připravovaná vyhláška 
MŽP č. 153/2016 „o stanovení podrob-
ností ochrany kvality zemědělské půdy“, 
účinná od 1. 6. 2016.  Vyhláškou daný 
dvoustupňový systém limitních hodnot 
udává první stupeň, označený „preven-
tivní hodnota“, který vychází z odvoze-
ných pozaďových hodnot zemědělských 
půd České republiky. Druhý stupeň, 
označovaný jako „indikační hodnota“, byl 
odvozen ze studia transferu rizikových 
prvků a látek do rostlin a na základě 
zdravotních rizik, vyplývajících ze zátěže 
lidského organizmu vybranými expozič-
ními scénáři.  Obsahy rizikových prvků 
a perzistentních organických polutantů 
v rostlinách byly posuzovány na základě 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/32/EC „O nežádoucích 
látkách v krmivech“.

Monitorovací program vod je zaměřen 
na výskyt specifických organických látek 
PCB – polychlorované bifenyly a PAU 
– polycyklické aromatické uhlovodíky 
v drobných vodních tocích a na výskyt 
rizikových prvků v drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích.
Vyhodnocení výsledků analýz vod je 
prováděno v souladu s normou ČSN 
75-7221 „Klasifikace jakosti povrchových 

vod“ a nařízením vlády 229/2007 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády 61/2003 
Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových 
a odpadních vod, náležitostech povole-
ní k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 

Výsledky monitoringu:
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ROSTLINY
Každoročním výsledkem monitoringu 
půd a rostlin jsou podrobné zprávy 
a mapy zátěže zemědělských půd sledo-
vaného okresu (obrázek 3). Mapově jsou 
zpracovány celkové obsahy pro As, Be, 
Cd, Pb, Zn, benzo(a)pyren, fluoranten 
a ∑ polycyklických aromatických 
uhlovodíků (obrázek 3). V rámci České 
republiky jsou v jednotlivých okresech 
každoročně prokázány bodové zátěže 
rizikovými prvky. Mezi oblasti se zvýše-
nou zátěží rizikovými prvky můžeme 
zařadit například oblasti horských 
pásem okresů Děčín, Liberec, Náchod, 
zatížená pohoří jsou Krušné hory, 
Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory. 
Zvýšená zátěž arsenem je potvrzována 
v oblasti severních Čech, podchyceny 
jsou i zátěže menšího plošného rozsahu, 
jakými jsou například zvýšené obsahy As 
v půdách okresu Kutná Hora, související 
s bývalou těžební činností. Zvýšený ob-
sah rizikových prvků (Cd, Pb) nalézáme 
například v půdách v okolí Příbrami. 
Výskyt perzistentních organických 
polutantů v půdách je častý, typický je 
výskyt obsahů polyaromatických uhlovo-
díků (PAU) v blízkosti venkovských sídel, 
pocházející zejména z lokálních topenišť. 
V intenzivně využívaných zemědělských 

oblastech jsou stále potvrzovány 
zvýšené obsahy perzistujícího DDT 
a jeho derivátů, často v koncentracích 
mnohonásobně překračujících legisla-
tivní limity. Lokálně se v zemědělských 
půdách vyskytují i polychlorované 
bifenyly (PCB), v poslední době nalezené 
například v rámci území Pardubického 
kraje. Zvýšené obsahy rizikových prvků 
a perzistentních organických polutantů 
v rostlinách jsou většinou lokalizovány 
na plochách se zvýšenou zátěží těmito 
látkami v půdě.

POVRCHOVÉ VODY
Celkový stav jakosti povrchových vod DVT 
a MVN je možno považovat za uspokojivý, 
většina odebraných vzorků odpovídá 
I. nebo II. třídě jakosti vod. 

Malé vodní nádrže
Obsah těžkých kovů v malých vodních 
nádržích je velmi nízký, velká většina 
vzorků spadá do I. třídy jakosti vod. 
Vzorky odpovídající III. a nižší třídě se 
vyskytují ojediněle. Kadmium a rtuť se 
téměř nevyskytují, naopak široce rozší-
řené, byť v malých koncentracích, jsou 
nikl, měď a arsen. 

Drobné vodní toky
Obsah těžkých kovů v drobných vodních 
tocích je obecně nízký, avšak stále se 
vyskytují některé silně znečištěné toky. 
Imisní limity byly překročeny podstatně 
častěji než v případě MVN. Koncentrace 
cizorodých organických látek ve vodách 
drobných vodních toků se jeví jako více 
problémové oproti koncentracím těžkých 
kovů. Zejména koncentrace PAU často 
překračují imisní limit. Poměrně značná 

část vzorků spadá do III. třídy jakosti 
vod. Nejvíce jsou znečištěny toky v oblasti 
povodí Moravy a Dyje. V případě PCB je 
imisní limit překročen méně často a zne-
čištěné DVT jsou ojediněle roztroušeny ve 
všech oblastech povodí ČR. 

Závěr
Zátěž zemědělských půd České republi-
ky je ovlivněna zejména bodovými zdroji 
znečištění, o plošnější zátěži lze hovořit 
spíše v regionech s vysokým podílem 
průmyslu. Přesto jsou každoročně 
v jednotlivých okresech zjištěny obsahy 
rizikových prvků a látek v hodnotách 
překračujících limitní hodnoty dané 
vyhláškou. V případě rizikových prvků se 
často jedná a zvýšenou zátěž danou buď 
geogenně – geologickým podložím, nebo 
antropogenní činností – imise, aplikace 
kalů ČOV, sedimentů, hnojiv apod. Vstu-
py perzistentních organických polutantů 
jsou způsobeny antropogenní činností, 
typický je výskyt polyaromatických uhlo-
vodíků v zemědělských půdách v okolí 
průmyslových zón, ale také venkovských 
sídel. Často nalezené jsou zvýšené 
hodnoty DDT a derivátů. Riziko přestupu 
rizikových prvků a látek do rostlin je lo-
kalizováno v místech se zvýšenou zátěží 
půd. V rámci monitorovaných povrcho-
vých vod většina vykazuje dobrou jakost, 
stále se však vyskytují případy značného 
znečištění. Další podrobný monitoring je 
žádoucí, především jako podklad k za-
bezpečení kvality půdy, vody a následné 
krmivářské a potravinové produkce. 

Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Obrázek 3. Zátěž půd okresu Třebíč arsenem
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

POVODÍ VLTAVY POČÍTÁ SE ZMĚNOU 
OCHRANNÝCH PÁSEM VOD U ŽELIVKY
INFORMACE V MÉDIÍCH, PODLE NICHŽ POTÉ, CO STÁTNÍ PODNIK POVODÍ VLTAVY STÁHL NÁVRH NA ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH PÁSEM 
HYGIENICKÉ OCHRANY VOD V OKOLÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV NA ŽELIVCE, JEJ PŘEDLOŽÍ V NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ ZNOVU, 
SE NEZAKLÁDAJÍ NA PRAVDĚ.

Opakovaně to zdůrazňuje generální 
ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle 
něj požádalo Povodí Vltavy 21. dubna 
2017 příslušný vodoprávní úřad (Krajský 
úřad Středočeského kraje) o ukončení 
řízení o vydání opatření obecné povahy 
v této věci. „Povodí Vltavy předloží návrh 
na změnu znovu, jakmile bude vyřešena 
otázka kompenzací a náhrad za ome-
zení užívání nemovitostí v ochranných 
pásmech vodárenské nádrže Švihov na 
Želivce tak, aby užíváním nemovitostí 
v nich, zejména zemědělskou činností, 
nebyla ohrožována jakost, vydatnost 
a zdravotní nezávadnost tohoto vodního 
zdroje a zároveň vlastníkům a uživate-
lům nemovitostí v nich nebyla znemož-
něna podnikatelská činnost a omezení 
užívání jejich nemovitostí neměla nega-
tivní sociálně ekonomické dopady 
v regionu,“ uvedl Kubala.

Bude tedy předložen nový návrh na změ-
nu stávajícího pásma hygienické ochrany 
III. stupně, který nebude totožný s tím 
návrhem, který byl vzat zpět a který 
bude vycházet, mimo jiné, i z vyhodnoce-
ní relevantních připomínek podaných 
 k předchozímu návrhu. Kromě toho 
bude okruh jeho zpracovatelů rozšířen 
o odborníky na zemědělské hospodaře-
ní. „Je zřejmé, že původci znečištění ne-
jsou ve většině případů pouze zemědělci 

v blízkosti nádrže Švihov, zdroje znečiš-
tění jsou vzdálenější, z důvodu používání 
pesticidů, kdy se do nádrže dostávají 
i jejich metabolity, a to na značné vzdále-
nosti,“ konstatoval Kubala. Kraj Vysočina 
považuje toto řešení za vstřícný krok.
Stažený návrh na změnu pásma hy-
gienické ochrany (PHO) III. stupně se 
týkal plochy 91 180 ha (z toho 51 050 
ha zemědělská půda). Z této plochy se 

navrhovalo vyčlenit do II. OPVZ – zóny 
diferencované ochrany (ZDOVZ) 9 682 ha 
(z toho 9 543 ha zemědělské půdy), 
tj. 18 % z celkové výměry zemědělské 
půdy v PHO III. stupně. Zbytek PHO III. 
stupně by se zrušil.

Státní podnik Povodí Vltavy původně 
předložil Krajskému úřadu Středočeské-
ho kraje návrh změny stávajícího pásma 

hygienické ochrany III. stupně vodáren-
ské nádrže Švihov na Želivce, zpracovaný 
odbornými organizacemi pod vedením 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půdy. Hlavním důvodem navržené 
změny stávajícího pásma hygienické 
ochrany III. stupně vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce byl zejména nárůst 
koncentrací pesticidů a jejich metabolitů 
pocházejících ze zemědělské činnosti 
v podzemní a v povrchové vodě, přičemž 
metabolity těchto pesticidů nejsou ve 
vodě odbouratelné. V zájmu trvalé 
udržitelnosti tohoto významného zdroje 
vody pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou je proto podle odborníků nezbytné 
zavést opatření k zamezení přísunu 
dalších látek tohoto druhu do vodáren-
ské nádrže.

Oznámení o projednání návrhu opatření 
obecné povahy ze dne 17. 3. 2016 o změ-
ně stanovení rozsahu stávajícího pásma 
hygienické ochrany III. stupně rozeslal 
Krajský úřad Středočeského kraje všem 
dotčeným úřadům, tj. Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina, Krajskému úřadu Stře-
dočeského kraje, Ministerstvu dopravy 
a dále městským úřadům města Vlašim,  
Pelhřimov, Pacov,  Počátky a Humpolec. 
Krajský úřad Středočeského kraje po-
žádal tyto instituce o vyjádření k tomuto 
návrhu výše uvedeným oznámením. Ve 
stanoveném termínu zaslala připomín-
ky pouze Agrární komora Pelhřimov. 
Následně, v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zahájil Krajský 
úřad Středočeského kraje řízení 
o opatření obecné povahy.

Hlavním účelem vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce je zásobování pitnou 
vodou pro hlavní město Prahu, středo-
českou oblast, část Kraje Vysočina 
a části jihočeské a východočeské oblasti 
České republiky. Pro ochranu kvali-
ty vody jsou zde vyhlášena ochranná 
pásma a pásma hygienické ochrany. 
V současné době jsou tedy stanovena 
ochranná pásma I. a II. stupně rozhod-
nutím příslušného vodoprávního úřadu 
z roku 2014, vedle nich zůstávají 
v platnosti pásma hygienické ochrany 
tak, jak byla stanovena platným rozhod-
nutím tehdy příslušného vodohospodář-
ského orgánu z roku 1988.

Petr Havel, fota Nina Havlová
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„OPĚTOVNÁ SOBĚSTAČNOST V ZÁSOBENÍ TRHU 
VEPŘOVÝM MASEM JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ,“ 
ŘÍKÁ V ROZHOVORU ING. JOSEF LUKA, PŘEDSEDA SVAZU CHOVATELŮ PRASAT
Mohl byste charakterizovat vývoj cho-
vu prasat u nás, zejména v posledních 
letech?
Aktuální stav je možné označit za stabil-
ní. Je to jednak díky relativně příznivým 
cenám obilovin, ceně jatečných prasat 
a také podpoře ze strany MZe. Dobrý 
chovatel prasat byl za loňský rok v zisku. 
Ovšem dlouhodobý stav sektoru je špat-
ný – vepřové maso je jedna z nejhorších 
komodit, co se týká soběstačnosti.  
V České republice vyrobíme pouze 55 % 
masa, které spotřebujeme, od vstupu 
do EU klesly stavy prasnic o 63 % na 
současný stav cca 91 000 kusů. Farmy, 
které ukončily činnost, se jen velmi těž-
ko obnovují, jednak pro velké investiční 
nároky, ale zejména z důvodu extrémní 
náročnosti při povolovacích procesech, 
které doprovázejí zahájení a následný 
provoz chovů. 
Jaká je konkurence na trhu nejen 
u nás, ale i v rámci EU, zejména 
pokud jde o ceny?
Evropská unie dlouhodobě produkuje 
přibližně o 10 % vepřového masa více, 
než spotřebuje. Konkurence je tak 
velká a poměry na evropském trhu jsou 
tak neustále ovlivňovány úspěšností 
exportérů. Když se vývoz daří (tak jako 
v letošním prvním pololetí), jsou ceny 
prasat dobré, ale jakmile se export 
zkomplikuje (jako v letech 2015 a 2016), 
přicházejí na řadu extrémně nízké ceny. 
To se týká všech zemí, ať už vyvážejí, 
nebo jsou závislé na dovozu.
Dá se říci, že vývoj na celém evropském 
trhu bývá velmi podobný. 

Obecně je známo, že vlády řady 
západoevropských zemí dotují své 
zemědělce. Jak se to projevuje  
i v oblasti chovu prasat v EU ve 
srovnání se situací u nás?
Abych uvedl věc na pravou míru – 
dotace dostávají i chovatelé z východní 
Evropy, Ameriky nebo Ruska. Bez 
dotací dnes není možné být v zeměděl-
ství konkurenceschopný. Takže
 i naši chovatelé dostávají dotace.  
Jejich objem se výrazně zvýšil v roce 
2010 a není náhodou, že právě v té době 
se zastavil propad stavů prasat. Přesto 
stále tuzemské podpory nedosahují výše 
dotací v některých dalších zemích, 
kde má zemědělství silné postavení. 
Dotace ovlivňují prakticky všechno 
a určitě nejsem sám, kdo tvrdí, že bez 
nich by bylo zemědělcům lépe. Je 
pravda, že by možná potraviny byly  
o něco dražší, ale vedlo by to k rozumné 
samoregulaci jak na straně poptávky, 
tak na straně nabídky. Především by 

se ale ukázalo, kdo a hlavně za kolik 
umí prasat produkovat. Pokud mám 
ale komentovat současný stav, tak jsou 
dotace často bojem státních rozpočtů. 
Exportující země dotují, aby mohly dál 
exportovat, dovozové země dotují, proto-
že se snaží dovozům ubránit. Exportující 
země proto musí dotovat víc a tak to jde 
neustále dokola.

Vraťme se k problémům trhu v rámci 
EU. Ceny masa jsou tam vyšší, přesto 
se k nám maso dováží. Co je příčinou?
Na tuhle otázku není jednoduché odpo-
vědět. Je nezpochybnitelným faktem, 
že k tomu dochází. Částečně k tomu asi 
vede to, že v České republice se spotře-
bovává přibližně polovina masa ve formě 
výrobků. K jejich výrobě je možné 

použít maso výrazně nižší kvality 
než pro prodej výsekového masa. 
Je ale pravda, že levně jsou v dobách 
nízké ceny prodávány prakticky všechny 
díly. Tady už se nedá nic než spekulovat
o jakýchsi skrytých dotacích na vývoz 
nebo o dumpingu.

Zrušením opatření ČNB se postupně 
zpevňuje kurz koruny. Jak se to podle 
vás asi projeví na trhu u nás, případně 
i v EU?
Chovatelé prasat jsou jednou ze skupin, 
které intervence ČNB vítaly. Bezesporu 
to v době krize a extrémně nízkých cen 
jatečných prasat pomohlo. Odvozování 
cen od německých totiž přináší poměrně 
velkou citlivost na kurzové výchylky. 
To, že momentálně koruna zpevnila 

na úroveň těsně nad 26 Kč za Euro, 
znamená, že čeští chovatelé dostávají 
za každé prase o 150 Kč méně než při 
kurzu, který panoval poslední dva roky. 
Při porážkách přibližně 2,5 milionu pra-
sat ročně to znamená ztrátu sektoru na 
úrovni 370 mil. Kč za rok. Samozřejmě 
každé případné další zpevnění koruny 
tuto situaci ještě zhorší.

V poslední době vyvíjí Ministerstvo 
zemědělství ČR společně s Agrár-
ní komorou ČR inciativu, aby lidé 
kupovali české výrobky. Projevuje se 
to i v oblasti trhu s masem a masnými 
výrobky?
K téhle iniciativě se svými skromný-
mi silami připojuje i Svaz chovatelů 
prasat, protože věříme, že spotřebitelé 
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jsou klíčovým faktorem pro to, zda se 
podaří opět zvýšit stavy prasat a domácí 
produkci, nebo ne. Zkušenosti okolních 
zemí ukazují, že právě spotřebitelská 
věrnost domácí produkci je rozhodující. 
Až dosud má snaha o podporu domácí 
produkce dílčí, ale důležité výsledky. 
Každý balíček masa je označován zemí, 
kde se zvíře narodilo, kde bylo vycho-
váno a kde poraženo. Nově navíc může 
pro jednoduchou orientaci spotřebi-
telů sloužit označení česká potravina 
nebo národní vlajky. To vše by mělo jít 
naproti zájmu spotřebitelů o tuzemské 
potraviny, který postupně roste již ně-
kolik let. Je nutno říci, že zájem o naše 
potraviny není určitě náhodný. Systém 
kontrol, který je u nás nastaven velmi 
přísně, je zřejmě jedním z důvodů, proč 
se našim potravinám dosud vyhnuly 
všechny skandály, kterých v posledních 
letech není právě málo. Takže zvyšující 
se zájem spotřebitelů je jen logickým 
vyústěním.

V uplynulých několika měsících se 
poprvé v historii potýkáme s africkým 
morem divokých prasat, a to naštěstí 
jen ve Zlínském kraji. Přesto, může se 
tato situace nějak promítnout i v chovu 
prasat celkově v ČR?
Výskyt afrického moru prasat u divočáků 
má v tomhle okamžiku jen poměrně 
malý vliv na komerční chov prasat. 
Přestože se zpočátku zdálo, že vývoz 
jatečných prasat na Slovensko a do Ma-
ďarska může být ohroženo, podařilo se 
Státní veterinární správě situaci vyřešit. 
Z hlediska prodeje jatečných prasat se 
tak prakticky nic nezměnilo. Jediným 
problémem, který tak zatím africký mor 
prasat přinesl, je zákaz vývozu plemen-
ných zvířat, která byla vyvážena na 
Ukrajinu a do Běloruska. Je sice 
nelogické, že byl takový zákaz uvalen, 
protože naprosto evidentně právě z toho 
směru nákaza přišla a obě země jsou 
z pohledu AMP pozitivní. Samozřejmě 
výrazně jiná situace by byla, pokud by byl 

mor zachycen v chovu. Zatím se 
nic takového nestalo a věřím, že ani 
nestane. Zatím se zdá, že bychom 
mohli být jedinou zemí, kde se podařilo 
šíření AMP zastavit, a doufám, že to tak 
i zůstane.

Přejděme zpět k dotační politice. 
Jaká je současná dotační politika 
českého státu ve vztahu k chovu 
prasat a jak by měla podle vás vypadat 
v příštích letech, tedy ve funkčním 
období nové vlády ČR, která vznikne 
po říjnových volbách do Poslanecké 
sněmovny?
Momentálně musíme ministru zeměděl-
ství jednoznačně poděkovat. Jak jsem 
už uváděl, dotace se v posledních letech 
zasloužily o to, že se zastavil propad sta-
vů a produkce, a to dokonce i přes velmi 
kritické období let 2015 a 2016. Velkou 
komplikací většiny dotačních programů 
ale je jejich složitost a administrativní 
náročnost. K tomu jsou navíc velmi 

přísně nastaveny i sankce v případě 
chyb. Část chovatelů dokonce z obavy, že 
udělají chybu a budou muset prostředky 
vracet, ani o některé podpory nežádá. 
Víme, že složitosti často pramení z poža-
davků EU, ale v některých případech si 
věci zbytečně komplikujeme sami.
Budoucnost dotačního systému po 
volbách je poměrně jasně nastíněná. 
Dotační tituly jsou notifikovány mini-
málně do roku 2020 a notifikace dalšího 
období probíhá, takže rámcová pravidla 
jsou jasná. Protože se ale většinou jedná 
o národní dotační tituly, bude rozhodu-
jící, jestli bude vládou věnován dostatek 
prostředků. Vzhledem k tomu, že si mi-
nisterstvo ve strategickém dokumentu 
vytklo zvyšování výroby vepřového masa, 
věřím, že, ať už bude politické složení 
vlády jakékoli, podpora chovu prasat 
bude udržena alespoň na stejné úrovni, 
na jaké je nyní.

Miroslav Svoboda

MINISTR JUREČKA: MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 
KVŮLI AFRICKÉMU MORU PRASAT PLATÍ 
I PO UKONČENÍ STAVU NEBEZPEČÍ
PŘESTOŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI SKONČIL STAV NEBEZPEČÍ V SOUVISLOSTI S AFRICKÝM MOREM PRASAT (AMP), VŠECHNA 
OPATŘENÍ VYDANÁ ZLÍNSKÝM KRAJEM I STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVOU ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. DO OHNISKA NÁKAZY 
TAK I NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU, PRAVIDELNĚ SE DOPLŇUJÍ PACHOVÉ OHRADNÍKY, V PROVOZU ZŮSTÁVAJÍ I ELEKTRICKÉ. 
O ZKUŠENOSTECH SE ZAMEZENÍM ŠÍŘENÍ AMP JEDNAL MINISTR MARIAN JUREČKA SE SVÝM NĚMECKÝM PROTĚJŠKEM 
CHRISTIANEM SCHMIDTEM.
„Na jednání jsem svého německého 
kolegu seznámil s postupy, které
u nás využíváme při boji s africkým 
morem prasat. Ujistil jsem ho, že 
děláme vše pro to, aby se nákaza dále 
nešířila. Těší mě, že pan ministr naši 
práci ocenil,“ řekl ministr zemědělství 
Marian Jurečka.

I po ukončení stavu nebezpečí zůstávají
 v platnosti všechna opatření jak
 v zamořené oblasti, tak ve zbytku 
republiky. Zamořená oblast (okres Zlín) 
je rozdělena na dvě zóny, zelenou 
s nižším rizikem, a vysoce rizikovou 
červenou zónu. V celém okrese musí 
chovatelé domácích prasat dodržovat 
speciální podmínky biologické bezpeč-
nosti (zejména zabránění kontaktu do-
mácích prasat s divokými, zákaz krmení 
zelenou pící, zákaz podestýlání slámou, 
používání vyčleněného pracovního 
oděvu a obuvi). Ulovená divoká prasata 
se musí povinně testovat na přítomnost 
viru AMP. Z doposud nalezených 
181 uhynulých divokých prasat (z toho 
125 nalezeno v červené zóně) prokázaly 
testy přítomnost viru AMP v 97 
případech. Všechny pozitivní nálezy

byly z červené zóny. V červené zóně 
(ohraničené pachovými a elektrickými 
ohradníky) platí zákaz lovu veškeré zvěře 
s výjimkou divokých prasat, ta je možné 
lovit výhradně prostřednictvím odchy-
tových klecí. Do celé této oblasti je za-
kázaný vstup veřejnosti. V červené zóně 
vymezené honitbami (vně pachových 
ohradníků) platí zákaz společného lovu 
spárkaté zvěře a zákaz lovu divokých 
prasat s výjimkou odlovu divokých prasat 
prostřednictvím odchytových zařízení. 
Za každé divoké prase ulovené pomocí 
odchytového zařízení se vyplácí 
4 000 Kč, stejnou částku dostávají 
myslivci i za nalezené uhynulé prase 
v červené zóně.

V zelené zóně, tedy území okresu 
Zlín mimo červenou zónu, je povolený 
odstřel divokých prasat výhradně 
proškolenými lovci. Od 28. července 
letošního roku zde bylo prozatím 
odloveno 317 divokých prasat, všechna
 s negativním výsledkem na AMP. 
Za každý ulovený kus zde lovec dostane 
zástřelné ve výši 3 000 Kč, stejnou část-
ku i za nalezené uhynulé prase
odeslané k vyšetření.

Prasata odlovená v zamořené oblasti 
mohou být za splnění předepsaných 
podmínek použita pro lidskou spotře-
bu, v praxi jsou však podmínky natolik 
přísné, že všechna prasata se likvidují 
v asanačním podniku. Za každé takové 
prase se pak uživateli honitby (místním 
myslivcům) s ohledem na věkovou 
kategorii poskytuje náhrada ve výši 
1 000 Kč za sele, 2 000 Kč za lončáka
a 3 200 Kč za dospělý kus. O kompenzaci 
za zlikvidovanou zvěřinu musí uživatelé 
honiteb požádat Ministerstvo zeměděl-
ství, a to do šesti týdnů od ulovení pra-
sete. Žádost musí být potvrzena místní 
krajskou veterinární správou.

Vymezena je také oblast s intenzivním 
odlovem. Jde o území kolem okresu 
Zlín po státní hranice se Slovenskem 
a Rakouskem a dálnici D1. V této oblasti 
je nařízený intenzivní lov všech věkových 
kategorií divokých prasat s povolením 
některých doposud zakázaných způsobů 
lovu. Všechna ulovená prasata se musí 
testovat na AMP, za každý ulovený kus 
dostávají myslivci zástřelné ve výši 
1 000 Kč. Zatímco průměrně bylo 
v předchozích letech v této oblasti za 

celý rok odloveno přibližně 12 500 
divokých prasat, jen od 17. července 
zde bylo doposud odloveno 2 645 
prasat.  

MZe uživatelům honiteb proplácí nákla-
dy vynaložené na zajištění neškodného 
odstranění prasat ulovených v oblasti 
s intenzivním odlovem a s tím spojených 
nákladů (pořízení kafilerních boxů, dez-
infekčních prostředků a pracovních 
a ochranných pomůcek apod.). Dále MZe 
poskytne náhrady ztrát i zemědělcům, 
kterým bylo zakázáno v souvislosti 
s výskytem afrického moru prasat  
sklízet zemědělské plodiny.

Některé dříve zakázané způsoby lovu 
jsou kvůli snaze o snížení celkového 
počtu černé zvěře povoleny na celém 
území ČR (mimo zamořené oblasti). 
Probíhají rovněž cílené kontroly v cho-
vech domácích prasat, k 31. 8. jich bylo 
prověřeno 309, v 7 chovech inspektoři 
zjistili pochybení v biologické bezpeč-
nosti.

Markéta Ježková,
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
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PROJEKT BRAMBORY ZDRAVÁ ZELENINA 
POKRAČOVAL TISKOVOU KONFERENCÍ
ČESKÝ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ REALIZUJE V LETOŠNÍM ROCE S PODPOROU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PROJEKT BRAMBORY 
ZDRAVÁ ZELENINA, JEHOŽ HLAVNÍM CÍLEM JE PODPOŘIT SPOTŘEBU DOMÁCÍCH KONZUMNÍCH BRAMBOR. V RÁMCI PROJEKTU 
ZAZNÍVÁ ŘADA INFORMACÍ O MNOHA VÝHODÁCH KONZUMACE BRAMBOR A JEJICH NEDOCENĚNÉ PROSPĚŠNOSTI PRO LIDSKÉ 
ZDRAVÍ. CHCEME, ABY BRAMBORY BYLY VNÍMÁNY JAKO ZDRAVÁ, BEZPEČNÁ A CENOVĚ DOSTUPNÁ ZELENINA.  V RÁMCI 
PROJEKTU SE SPOTŘEBITELÉ V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO ROKU MOHLI A JEŠTĚ MOHOU SEZNÁMIT S ŘADOU UŽITEČNÝCH 
INFORMACÍ O BRAMBORÁCH PROSTŘEDNICTVÍM POŘADŮ V TELEVIZI, ČLÁNKŮ V NOVINÁCH A LETÁKŮ. 

Humpolecký region je jednou z oblastí 
Českomoravské vysočiny, kde se pěstuje 
významná část produkce konzumních 
a sadbových brambor. Na Vysočině 
probíhá hlavní sklizeň brambor, ze které 
jsou již brambory vhodné pro dlouhodo-
bé uskladnění. Pro uskladnění se hodí 

brambory jen s pevnou, nepoškozenou 
a vyzrálou slupkou, jejichž vegetace 
skončila. Nyní také v podstatě končí 
sklizeň sadbových brambor. 

„Brambory jsou u nás tradiční plodinou, 
v jejíž produkci můžeme být soběstační. 

Proto jsme ji také zařadili mezi citlivé 
komodity, na které zemědělcům posky-
tujeme takzvanou podporu vázanou na 
produkci. Letos šlo o 130 milionů Kč. 
Další peníze jdou do této oblasti formou 
národních podpor na ozdravování polních 
plodin, na šlechtitelské stanice nebo 
výzkumná pracoviště,“ řekl ministr 
zemědělství Marian Jurečka.
Jak konstatoval předseda Českého 
bramborářského svazu Miloslav Chlan, 
mohou se letos bramboráři z téměř celé 
Vysočiny těšit na průměrnou, regionálně 
až lepší úrodu brambor. Mnohem hůře 
jsou na tom pěstitelé z ostatních oblastí 
našeho státu. V těch předpokládá nižší 
produkci. Porosty brambor byly poško-
zeny suchem a mimořádně vysokými 
teplotami. „Určitě by pro další stabi-
lizaci ploch brambor pomohla nejvíce 
postiženým pěstitelům brambor podobná 
kompenzace státu, jaká byla vyplácena za 
rok 2015,“ uvedl a dále odhadl, že bude 
sklizeno přibližně o 100 tisíc tun brambor 
méně než v roce 2016. Kvalita domácí pro-
dukce je velmi dobrá. Pokud naši občané 
uvidí v obchodech nekvalitní brambory, tak 

ať je nekupují a odpovědnost za tento stav 
hledají přímo u maloobchodních prodejců. 
Od pěstitelů již několik let nikdo nekoupí 
nekvalitní brambory. Určitě občané udělají 
dobře, když dají přednost bramborům 
původem z České republiky. Mají zde větší 
jistotu, že je koupí v mnohem lepší nejen 
vnější, ale i vnitřní kvalitě. I přes celkově 
nižší úrodu by naše brambory měly být 
v obchodech až do jara.

Na závěr svého vystoupení poděkoval 
Miloslav Chlan pracovníkům Minister-
stva zemědělství, hlavně pak ministrovi 
Marianu Jurečkovi, za realizaci několika 
dlouhodobých a systémových opatření 
na podporu pěstování brambor. „K nej-
významnějším opatřením patří podpora 
investic a vyplácení přímých plateb 
pěstitelům brambor. Velmi důležitá je 
podpora Ministerstva zemědělství v rámci 
projektu Brambory zdravá zelenina, který 
je realizován ČBS a jehož součástí je i tato 
tisková konference“. Vyjádřil přesvědčení, 
že se podaří pro příští rok získat finanční 
krytí pro realizaci systému Integrované 
produkce konzumních brambor, který by 
pro naše občany zajistil za běžné ceny 
brambory pěstované s větším ohledem na 
ochranu životního prostředí, s přednost-
ním použitím přírodních hnojiv a ekologic-
kých přípravků na ochranu rostlin. 

Ing. Josef Králíček, ČBS

BRAMBORY 2017 
- POZVÁNKA
Český bramborářský svaz vás ve 
spolupráci s Agrární komorou 
České republiky zve při příležitosti 
27. bramborářských dnů v Havlíč-
kově Brodě na odborný seminář 
konaný dne 13. října 2017 
v Kulturním domě Ostrov (Na Ost-
rově 28, Havlíčkův Brod) a výstavu 
odrůd brambor (před KD Ostrov) 
v rámci projektu Stabilita produkce 
brambor s využitím agrotechnických 
a půdoochranných opatření (Pro-
gram rozvoje venkova 2014 – 2020, 
reg. č. 16/002/01210/620/000106). 
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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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NOVÝ TURISTICKÝ HIT JIŽNÍ MORAVY: PTAČÍ 
POZOROVATELNY. LIDÉ SLEDUJÍ V MOKŘADECH 
VZÁCNÉ ORLY, VOLAVKY ČI ČÁPY
DALEKOHLED NA RAMENA, BATERKU A PLÁŠTĚNKU DO RUKSAKU, NEPROMOKAVÉ BOTY A TERMO PONOŽKY NA NOHY. A DO 
KAPSY JEŠTĚ „PLESKAČKU“ NĚČEHO POŘÁDNÉHO NA ZAHŘÁTÍ NEBO ASPOŇ ČAJ S RUMEM. NEZBYTNÉ PROPRIETY LOVCŮ 
KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ, KTEŘÍ SE VYDÁVAJÍ ČASTO UŽ PŘED ROZEDNĚNÍM NA TZV. PTAČÍ POZOROVATELNY. 

Dřevostavby vysoké okolo pěti metrů 
v posledních letech rostou v blízkosti 
vodních ploch a mokřadů tak rychle, 
že obdivovatelé ptačího světa jich po 
celé České republice mohou využívat 
k pozorování vzácných, či dokonce 
ohrožených druhů ptáků už desítky.
Ta poslední se otevřela nedávno 
v Kobylí na Břeclavsku. Za jediný rok 
existence ji navštívily stovky nadšenců 
do přírody, místních lidí, ornitologů
amatérů i profesionálů, ale i žáků 
základní školy, kterým takto efektivně 
učitelky zpestřují výuku přírodopisu. 
Cílem pozorovatelen je přitom podle 
ochránců přírody a stavitelů pozorovate-
len umožnit lidem sledovat chráněné či 
ohrožené druhy ptáků i na dříve špatně 
dostupných místech přímo ve volné 
přírodě.

„Vybudování mokřadů nás stálo zhruba 
12 milionů Kč, a tak jsme si na Radě 
města řekli, že by bylo dobré dát tomu 
nějakou přidanou hodnotu. Udělat něco, 
co by zaujalo místní lidi a co by mohli 
využít třeba jako cíl k procházkám do 
přírody či aby se měli kam posadit a kde 
třeba o víkendu relaxovat,“ vzpomíná na 
prvotní impuls k vybudování ornitologic-
ké pozorovatelny u vodní plochy v okolí 
obce místostarosta Kobylí na Břeclavsku 
Vlastimil Janda. Široko daleko prý žádná 
vodní plocha není, krajina v okolí je 
zemědělská a vyprahlá, a tak je právě 
v této lokalitě co pozorovat. Nedávno tady 
podle něho návštěvníci pozorovatelny 
sledovali dokonce vzácného konipasa 
lučního, který je jedním z méně častých 
druhů našich ptáků. „Já sám ornitologic-
kou pozorovatelnu také občas navštěvuji 

a rád tam zajdu. Vím o tom, že se tady 
pravidelně objevují oba druhy luňáků, 
tedy červený i hnědý, také čápi či labutě,“ 
vyjmenovává Janda. Lidé z vedení obce 
si pochvalují, že reakce na vznik dřevěné 
vyhlídky, která vznikla díky nadšencům, 
brigádníkům a místním technickým služ-
bám, jsou pozitivní. Stavba, která stála 
obecní kasu desetitíce korun, totiž podle 
místních krásně kopíruje krajinu a nijak 
nenarušuje její ráz. 

Ne všude si ale vzali obyvatelé ptačí 
pozorovatelny hned od počátku za své. 
„Lidé nejdříve přistupovali ke stavbě 
s nedůvěrou, ale časem si zvykli a pova-
žují ji za zpestření,“ hodnotil například 
v Břeclavském deníku další z ornitolo-
gických vyhlídek starosta Mikulovic na 
Znojemsku Karel Kříž. Právě u tamního 

jezera vznikla přesně před deseti lety 
díky nadšencům vůbec první ptačí 
pozorovatelna na jihu Moravy. Dnes 
jich jen v Jihomoravském kraji stojí 
v pěti lokalitách celkem sedm. Jedna 
na Znojemsku, šest dalších na Břec-
lavsku v oblasti turisticky atraktivních 
Lednických rybníků. „Tato oblast je pro 
pozorování výborná. Lze zde nalézt 
i některé méně běžné druhy, jako je 
orel mořský či sýkořice vousatá,“ 
informoval v Deníku ornitolog David 
Horal. Nejvíce ptačích vyhlídek vyrostlo 
u rybníku Nesyt nedaleko Sedlce, a to 
celkem tři. Jak uvedl Jiří Kmet ze Správy 
Chráněné krajinné oblasti Pálava, ročně 
do této přírodní lokality zavítá okolo 
tisíce návštěvníků. 

Text a foto Dagmar Sedláčková

Co jsou ornitologické pozorovatelny:
Jedná se vesměs o dřevěné nižší 
stavby postavené zejména za účelem 
pozorování ptactva zpravidla v těsné 
blízkosti vodních ploch. 

Jaké druhy ptáků lze z pozorovatelen 
sledovat?
- Orla mořského, volavku bílou, 

čápa černého, racka chechtavého, 
chřástala vodního, potápku černokr-
kou, kachny divoké, bukače velkého, 
jeřába popelavého a další.  

Kde například můžete pozorovat 
vzácné druhy ptáků po celé ČR?
- Ornitologická pozorovatelna Mlýnský 

rybník u Lednice
- Ornitologická pozorovatelna Malé 

záplavy u osady Srby (Tuchlovice, 
okres Kladno)

- Vyhlídková věž u Lomnice nad Lužnicí
- Ptačí pozorovatelna Novozámecký 

rybník u Zahrádek (cca 5 km jižně od 
České Lípy)

- Ornitologická pozorovatelna Amerika 
u Františkových Lázní 

- Ptačí pozorovatelna Lanškrounské 
rybníky (na severozápadním okraji 
města Lanškroun) 

- Ptačí pozorovatelna v ZOO Hluboká
- Ornitologické pozorovatelny u rybníka 

Nesyt (mezi Mikulovem a Valticemi)
- Ornitologická pozorovatelna u Zá-

meckého rybníka v Chropyni  
(cca 7 km severně od Kroměříže)

- Ornitologická pozorovatelna Bohda-
nečský rybník (Pardubicko) 



P Ř Í L O H A  K  V Y D Á N Í  Z P R AV O D A J E  A G R O B A S E

6. ŘÍJEN 2017ŽIJEMEna venkově

Z P R A V O D A J

KACHNY SE VRACÍ DO 
NAŠICH JÍDELNÍČKŮ
PŘESTOŽE JE SYMBOLEM POKLESU ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE V NAŠÍ ZEMI STÁLE PŘETRVÁVAJÍCÍ NIŽŠÍ DOMÁCÍ VÝROBA VEPŘOVÉHO 
MASA, EXISTUJÍ KOMODITY, KTERÉ JSOU NA TOM V POROVNÁNÍ S MINULOSTÍ JEŠTĚ DALEKO HŮŘ. KONKRÉTNĚ HUSY A ČÁSTEČNĚ 
I KACHNY, I KDYŽ POPTÁVKA PO KACHNÁCH – TEDY PO TĚCH V TUZEMSKU ODCHOVANÝCH, V POSLEDNÍCH LETECH ROSTE. 

Kdo se rozhodne koupit si klasickou 
svatomartinskou husu v našich 
maloobchodech, má prakticky stopro-
centní jistotu, že nepůjde o výrobek pů-
vodem z České republiky, ale s vysokou 
pravděpodobností z Maďarska. V ČR už 
se ostatně ani husy neporáží. Jediná 
porážka s velkou kapacitou, která by 
k tomu byla ještě vhodná, se dnes zamě-
řuje pouze na kachny. Svatomartinskou 
husu z českých chovů lze sice sehnat 
na objednávku od drobných chovatelů, 
často ale i skoro rok dopředu. To se 
přitom týká nejen konvenčně chovaných 
hus v menších hospodářstvích, ale také 
hus chovaných ekologickým způsobem, 

tedy ve volném výběhu. Několik ohnisek 
ptačí chřipky v letošním roce přitom „za-
hnalo“ i biohusy do chovných hal, čímž 
ztratily punc „bio“, a i když je v současné 
době již naše země uznaná jako ptačí 
chřipky prostá, podepíše se i tento fakt 
na dalším letošním propadu produkce 
od malých chovatelů. To rozhodně není 
žádná dobrá zpráva ani pro naše spotře-
bitele, ani pro naše zemědělce.

Řádově lepší je situace v tuzemské pro-
dukci kachen. Kromě statistických údajů 
o vývoji stavů hospodářských zvířat v ČR 
jsou možná ještě více vypovídající statis-
tikou údaje o prohlídkách jatečné vodní 

drůbeže – zatímco v roce 2012 šlo 
o zhruba 1,4 milionu prohlídek, 
v loňském roce o 3,2 milionu prohlídek, 
jak dokládá graf Sdružení drůbežář-
ských podniků. Na uvedených počtech 
se přitom podílejí zhruba jen jedním 
procentem husy, drtivou většinu tak tvoří 
kachny. Jedním z jejich významných 
producentů je i kachní farma 
společnosti Blatenská ryba, což byl 
tradiční producent kachen i v minulosti, 
tehdy i dnes společně, jak už i název 
napovídá, s produkcí sladkovodních ryb. 
V minulosti se přitom kachny chovaly 
v otevřeném prostoru, v současné době 
ale (nejen) Blatenská ryba přesunula 
veškeré kachny do hal, protože je to 
ekonomicky výhodné. Na volné ploše 
totiž rostou kachny pomaleji a navíc 
spotřebují zhruba o třetinu více krmiva. 
Takový produkt by byl pak v porovnání se 
zahraniční konkurencí příliš drahý. Uve-
dený příklad přitom ukazuje na poněkud 
schizofrenní chování českého spotřebi-
tele – na jednu stranu veřejnost souhlasí 
s tím, aby se „zvířátka netrápila“, což 
v praxi znamená neustálé zpřísňování 
podmínek animal welfare, na straně 
druhé ale lidé nehodlají platit cenu za 
potraviny ze zvířat chovaných způsobem, 
který sami spotřebitelé ovlivnění ochra-
nářskou lobby požadují.

I přesto domácí produkce kachen roste 
a v porovnání s rokem 2013 se zvýšila – 
alespoň podle soupisu stavů hospodář-
ských zvířat zveřejňovaných podle stavů 
k začátku dubna Českým statistickým 
úřadem. Podle vedoucího kachní farmy 
společnosti Blatenská ryba Karla Nusla 
je to dáno jednak tím, že se chlazené 

kachny dají obtížně dovézt ze zahraničí, 
především ale tím, že se klasická 
kachna se zelím a knedlíkem navrací 
zpět do nabídky restaurací i do domácí 
přípravy jídel. Sama společnost má 
tak celoročně zajištěn odbyt, který je 
stabilní a v zásadě se po dobu roku 
nemění. Rostoucí, respektive opětovně 
se vrátivší poptávka po kachnách, je 
potenciálně dobrou příležitostí k rozvoji 
kachních farem na území naší země. 
Základním limitem je ale finanční 
nákladnost investic, které jsou nutné 
pro výstavbu případných nových 
produkčních kapacit v podobě hal. 
I když stát dotuje chovy prostřednictvím 
ozdravovacích plánů, investiční dotace 
v rámci Programu rozvoje venkova 
(PRV) si žádají příliš vysokou spoluúčast 
chovatelů a ani Blatenská ryba, která 
patří mezi největší producenty kachen, 
tak nemůže financí z PRV v praxi využít. 
Pokud tak chce Ministerstvo zemědělství 
pro možný slibný rozvoj chovů kachen, 
ale možná třeba i hus, něco smyslu-
plného udělat, musí změnit stávající 
podmínky podpor. 

Haly jsou přitom při opakujících se 
výskytech ptačí chřipky do budoucna 
patrně jediným řešením pro rozvoj 
chovů. A také pro zvýšení podílu kon-
zumace kachního masa a výrobků z něj 
na tuzemském trhu z domácí produkce. 
Ne každý chce totiž konzumovat „jen“ 
klasické kuře, minimálně o svátcích, 
slavnostnějších příležitostech nebo 
alespoň místo husy na svatého Martina 
si mnozí kachnu rádi dají. 

Petr Havel
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DRŮBEŽÍ MASO JE JEMNÉ, 
LEHCE STRAVITELNÉ 

A V PŘÍPADĚ KACHEN A HUSÍ 
ZBARVENÉ DO ČERVENA, 

U STARŠÍCH KUSŮ VÍCE TUČNÉ. 
DIETETICKÁ HODNOTA JE VYSOKÁ 

A KUCHYŇSKÉ UŽITÍ ŠIROKÉ, 
I KDYŽ U MNOHA STRÁVNÍKŮ 
ZVÍTĚZÍ ASI PEČENÁ KLASIKA.

SITUACE V ČR V PRODUKCI 
BIODRŮBEŽE
NA ROZDÍL OD KONVENČNÍ PRODUKCE KACHEN CHOV 
BIODRŮBEŽE V ČR SPÍŠE STAGNUJE, I KDYŽ MÍRNÝ NÁRŮST 
JE PATRNÝ I ZDE – VZHLEDEM K NÍZKÉ VÝCHOZÍ ZÁKLADNĚ 
JE ALE ZANEDBATELNÝ. 
Podle poslední ročenky „Ekologické 
zemědělství v České republice“ je sice na 
území ČR zhruba 60 ekofarem s chovem 
drůbeže, počet chovaných zvířat ale činí 
něco přes 40 000 kusů. „V rámci chovu 
drůbeže pokračovala růstová tendence 
z předchozího roku. V roce 2015 došlo 
k meziročnímu navýšení počtu bio drůbe-
že o 5 %. Zvýšení stavů bylo zaznamenáno 
u nosnic (nárůst o 18,8 %) a u kategorie 
ostatní drůbež (krůty, kachny a husy), kde 
došlo k navýšení o 28,4 %. Určitý pokles 
nastal naopak u brojlerů, a to jak v rámci 
registrovaných chovatelů, jejichž počet se 
snížil z 10 na 8, tak ve stavu chovaných 
zvířat, který meziročně poklesl o 5,6 %,“ 
uvádí ročenka. „V České republice není 
významný počet ekologických zemědělců, 
kteří se zabývají velkochovem drůbeže. 
Většina zemědělců, kteří mají certifiko-
vaný chov drůbeže v systému ekologic-
kého zemědělství, jsou hospodáři, pro 
které je chov slepic, hus či kachen pouze 
doplňkovou činností. Chovy tak obvykle 
nečítají více než 100 kusů ptáků. Chov 

drůbeže v ekologickém režimu je v ČR 
tím slabším článkem v oblasti živočišné 
výroby. Potvrzuje se, že i když poptávka 
z řad spotřebitelů po drůbeži v biokvalitě 
existuje, je velmi obtížné zajistit podmínky 
režimu EZ ve velkých chovech,“ konstatuje 
manažerka PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců Kateřina Urbánková. 

Petr Havel

Vývoj počtu kachen podle 
soupisů stavů hospodář-
ských zvířat (ČSÚ)

Rok Stavy kachen

2013 271 824

2014 393 187

2015 589 593

2016 498 003

2017 549 652

Foto: Nina Havlová

PLEMENA KACHEN
KACHNA DOMÁCÍ VZNIKLA DOMESTIKACÍ KACHNY DIVOKÉ,
V SOUČASNÉ DOBĚ PŘITOM EXISTUJE JIŽ NĚKOLIK STOVEK 
PLEMEN KACHEN, Z NICHŽ SE ALE POUZE ZLOMEK CHOVÁ 
K POTRAVINÁŘSKÝM ÚČELŮM. 

K nim patří i takzvané „husokachny“, 
což je ale pouze lidový výraz, který nemá 
žádné vědecké opodstatnění.  Pod tímto 
označením se obvykle skrývá pižmovka 
domácí, což je domestikované plemeno 
pižmovky divoké původem z jižní Ameriky. 
Jde ale o jiný druh vrubozobých 
ptáků (Cairina moschata), zatímco 
kachna domácí má vědecké označení 
Anas platyrhynchos. Rozdíl je i v tom, 
že pižmovka tráví ve vodě a na vodě mno-
hem méně času než klasická 
kachna, a naopak se mnohem častěji 
pase mimo vodní plochy. 

Tím připomíná husu a právě odtud se 
nejspíš vzal pojem „husokachna.“
Vzájemným křížením mezi domestikova-
nými plemeny kachny divoké a pižmovky 
vzniká neplodný jedinec známý jako mu-
lard, což má být zkratka anglických slov 
„muscovy“ označující pižmovku, 
a „mallard“ označující kachnu divokou.
Linie šlechtěná na produkci masa 
z pižmovky se nazývá barbarie, potomci 
barbarie křížené s pižmovkou domácí 

jsou dále plodní, protože barbarie 
vychází jen z pižmovky. Nejlepších 
masných výsledků se dosahuje křížením 
barbarie (vyšlechtěna z pižmovky)

a masného plemene kachny (např. 
ruánská, pekingská atd.). Tito kříženci 
mezi pižmovkou domácí (nebo její pro-
šlechtěnou verzí barbarii) na straně jedné 
a z plemen vycházejících kachny divoké 
na straně druhé jsou však dále neplodní.

Petr Havel
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TRADIČNÍ PEKINGSKÁ KACHNA
PEKINGSKÁ KACHNA JE JIŽ OD MINIMÁLNĚ 14. STOLETÍ TRADIČNÍ SPECIALITA ČÍNSKÉ KUCHYNĚ. PŘIPRAVIT SI JI ALE MŮŽEME 
I V NAŠÍ ZEMI, PROTOŽE „TO SPRÁVNÉ“ PLEMENO K TOMUTO POKRMU JE KACHNA DOMÁCÍ, KTERÁ SE PŘEDEVŠÍM PRODUKUJE V ČR.
Kachna se zabije ve věku zhruba dvou 
měsíců (měla by vážit okolo 5 kg), očistí, 
vykuchá a zbaví hlavy. Pak se pod kůži 
napumpuje vzduch, aby se podkožní 
tuk oddělil od masa a dobře vypekl. 
Kachna se krátce povaří, potře sladkou 
marinádou a nechá 24 hodin v průvanu 
sušit. Následně se peče zavěšená v peci 
nad dřevem z ovocných stromů, které 

jí dodá charakteristickou vůni. Hoto-
vá kachna se nakrájí na malé kousky 
(je zvykem, že v restauracích porcuje 
jídlo kuchař u stolu před zákazníkem) 
a podává se zvlášť šťavnaté maso a do 
křupava vypečená kůžička. Přílohou jsou 
mandarinské placky z mouky, horké 
vody a sezamového oleje, hustá pikantní 
omáčka hoisin na sójovém základě 

a najemno nakrájená čerstvá zelenina. 
Často se ke kachně podává jarní cibulka, 
která se na jednom konci několikrát 
nakrojí, takže vznikne něco jako štětec, 
který se namáčí do omáčky, a tím se 
placky se zabaleným masem potírají. 
Jako závěrečný chod se podává vývar ze 
zbytků kachny.  V Pekingu se na tento 
pokrm specializují restaurace Quanjude 

a Bianyifang v centru města, určené 
převážně cizincům a prominentům. 
Od prosince letošního roku se ale 
mohou s takovou tradiční úpravou 
kachen setkat i návštěvníci Prahy, kon-
krétně v restauracích sítě SIA, z nichž 
první má být v Hybernské ulici.

Petr Havel
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Foto: Nina Havlová
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JABLKA A JEJICH PŘÍNOS 
PRO NÁŠ ORGANISMUS

PEČEME, VAŘÍME, RESTUJEME… S JABLKY

JABLKO JE SNAD NEJTYPIČTĚJŠÍM ČESKÝM OVOCEM. KAŽDÝM ROKEM SE JICH U NÁS SKLIDÍ PŘIBLIŽNĚ 230 000 TUN. ROČNĚ 
SNÍME PRŮMĚRNĚ KOLEM 22 KILOGRAMŮ, COŽ JE DOBŘE, PROTOŽE DODÁVAJÍ NAŠEMU TĚLU MNOHO VÝŽIVNÝCH LÁTEK.  

JABLKA MAJÍ JEDNU VELKOU VÝHODU – JSOU VŽDYCKY K DOSTÁNÍ. URČITĚ JE VÁM VŠEM POVĚDOMÁ SITUACE, KDY SE 
ZNENADÁNÍ NAHLÁSÍ HOSTÉ, A VY JEŠTĚ NARYCHLO PEČETE TOLIK OBLÍBENÝ JABLEČNÝ ŠTRÚDL. JENŽE S JABLKY SE 
TOHO DÁ V KUCHYNI VYKOUZLIT MNOHEM VÍC. ABY BYLY POKRMY CO NEJCHUTNĚJŠÍ  A NEJZDRAVĚJŠÍ, VYPLATÍ SE JE 
PŘIPRAVOVAT Z KVALITNÍCH SUROVIN. TY POZNÁTE MJ. PODLE TOHO, ŽE JEJICH OBALY ZDOBÍ ZNAČKY KVALITY, NAPŘ. KLASA, 
„BIOZEBRA“, REGIONÁLNÍ POTRAVINA APOD. POKUD TOUŽÍTE VYZKOUŠET ORIGINÁLNÍ RECEPTY PROVONĚNÉ JABLKY, NENÍ NIC 
JEDNODUŠŠÍHO. DOBROU CHUŤ!

Jablek u nás bylo vždycky hodně, 
proto mohou být pro někoho poměrně 
všední. Ale nepodceňujme je. Mají totiž 
poměrně málo kalorií, a naopak obsahují 
mnoho vitamínů (A, B, C, E), minerálů 
(např. vápník, železo, hořčík, draslík) 
a dalších cenných výživných látek (např. 
antioxidanty, vlákninu). Ty napomáhají 
regulovat fungování našich tělesných 
orgánů, posilují kostru, imunitu, srdce a 
cévy a stabilizují hladinu cukru v krvi. Nej-
bohatším zdrojem těchto látek je slupka, 
proto bychom měli jíst jablka pokud možno 
neloupaná. Nesmíme však zapomenout, 
že chceme-li být zdraví, jenom jíst jablka 
nestačí. Kromě jídelníčku musíme upravit  
i další aspekty životosprávy, zejména zajistit 
tělu dostatek spánku a vhodného pohybu. 

Jablka – česká, nebo ze zahraničí?
Pokud máme kvalitní a dostupné místní 

produkty, není důvod preferovat ty do-
vezené z jiných zemí, tedy alespoň co se 
týče jablek. Tušíte, jak u nás probíhá pěs-
tování tohoto oblíbeného ovoce? V České 
republice se jablka převážně pěstují 
v systému tzv. integrované produkce.
Jde o pěstitelský systém šetrný k život-
nímu prostředí, který zaručuje vysokou 
kvalitu jablek. 

„Preferuje se používání šetrných biolo-
gických postupů a metod. Chrání se tak 
přirozené organismy v sadech a okolí. 
Ovoce i půda jsou pravidelně kontrolo-
vány rozbory. Český systém integrované 
produkce s ochrannou známkou SISPO 
byl dokonce v roce 2011 oceněn nomina-
cí společností Business Leaders Forum 
na evropskou Cenu zdraví a bezpečného 
životního prostředí v kategorii manage-
mentu,“ informuje Ing. Martin Ludvík 

z Ovocnářské unie. Náročnost pěstování 
stanovená českými normami a postupy 
vyzdvihuje v mnohých aspektech české 
ovoce nad dovážené. Jablka jsou totiž 
pěstována s ohledem na přírodu a také 
za využití tradičních postupů. 
„Výběrem českých jablek přispíváme 
k rozvoji sadů, které utváří naši krajinu, 
a podporujeme tak venkovský prostor. 
Životní prostředí velmi zatěžuje kami-
onová doprava. Nákupem tuzemských 
jablek tak nepřímo chráníme životní 
prostředí,“ doplňuje Ing. Martin Ludvík.

Kde všude můžeme jablka využít
Pokud je jablko kvalitní, je skoro škoda 
nesníst ho syrové. Na druhou stranu 
nám toto oblíbené ovoce nabízí mno-
hostranné využití v teplé i studené ku-
chyni a ve sladkých i slaných pokrmech. 
Neomezujme se ale jenom na jejich 

konzumaci. Jablkový závin v různých po-
dobách patří mezi nejoblíbenější dezerty 
na světě. Nicméně kyselejší odrůdy lze 
použít i při přípravě například kuřete pe-
čeného na jablkách či na domácí paštiku 
s jablky (odkaz na web Akademie kvality 
s danými recepty). „Všichni zajisté znají 
sušená jablka–křížaly. Zkvašením jableč-
ného moštu vznikne cider, oblíbený níz-
koalkoholický nápoj. Tradiční jsou u nás 
také pálenky z jablek. Vyrábí se z nich 
také mošty,  povidla, dětské přesnídávky,  
kompoty nebo třeba čaje,“ vysvětluje  
Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské unie.
Jablka lze využít nejen v kuchyni, ale 
i v kosmetice. Jablečná šťáva má rege-
nerující účinky na pleť. Jablečný ocet 
vám zase pomůže na mastné vlasy. 

Odbor administrace podpory kvalitních 
potravin

DOMÁCÍ JABLEČNÁ PŘESNÍDÁVKA

Ingredience (na 6 skleniček):
• 2,5 kg jablek
• ½ sáčku vanilkového pudinku
• podle chuti: cukr, skořice

Postup:
1. Jablka oloupejte, zbavte jadřinců  

a nakrájejte na malé kostičky.
2. Nasypte je do hrnce a podlijte asi  

2 cm vody.

3. Přiklopte a na mírném stupni duste, 
dokud jablka nezměknou.

4. Hotová jablka rozmixujte mixérem 
a podle vlastní chuti můžete přidat 
cukr a špetku skořice.

5. Do rozmixované směsi vmíchejte 
pudink, postavte zpět na sporák  
a vařte do zhoustnutí.

6. Přesnídávkou plňte vyvařené skle-
nice, uzavřete je a nechte chladnout 
dnem vzhůru.

Vzpomínáte s láskou a nostalgií na chvíle, kdy maminka nebo babička zašla 
do spíže a donesla ke svačině domácí jablečnou přesnídávku? Vyzkoušejte
tento jednoduchý, ale neuvěřitelně voňavý recept a potěšte své blízké dobrotou 
plnou vitaminů.   

TIP:  Pokud připravujete přesnídávku pro malé děti, nemusíte přidávat pudink, 
 skořici ani cukr. Stačí svařit a rozmixovat očištěná jablka, která jsou už sama 
 o sobě pro děti chutná.
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KUŘE PEČENÉ NA JABLKÁCH

Ingredience:
• 4 kuřecí stehna
• 3 jablka
• 1 cibule
• 50 g špeku
• 20 g másla
• olej
• 150–200 ml smetany ke šlehání
• uzená paprika
• sůl, pepř

Postup:
1. Jablka oloupejte a zbavte  

jadřinců. Nakrájejte je na  
měsíčky.

2. Kuřecí stehna omyjte, osušte  
a ochuťte solí, pepřem a uzenou 
paprikou.

3. V pánvi, kterou je možné vložit i do 
trouby, ze všech stran prudce zatáh-
něte stehna na troše rozpáleného 
oleje.

4. Kuřata z pánve vyjměte, na dno na-
skládejte nadrobno nakrájený špek, 
cibuli a plátky jablek.

5. Vše podlijte smetanou (asi do výšky 
1 cm) a navrch naskládejte kuřata. 
Přidejte 50 ml vody a na stehna 
poklaďte kousky másla.

6. Pečte na 180 °C asi 30 minut nebo 
dokud stehna nebudou hotová.

Rozmanitá paleta chutí, které se postupně rozvíjejí – zpestřete si nedělní oběd pe-
čených kuřetem na jablkách. Trocha exotiky z typicky českých surovin. Aby vám co 
nejvíce chutnalo, preferujte výrobky se značkami kvality (Klasa, „biozebra“ apod.). 
Tedy v případě, že nemáte jablka ze zahrádky a domácí kuřátko.

DOMÁCÍ PAŠTIKA S JABLKY

Ingredience:
• 500 g kuřecích jater
• 200 ml bílého vína, 100 ml smetany
• 250 g slaniny, 1 jablko, ½ cibule
• sůl, pepř, 2 bobkové listy
• hrst vlašských ořechů, máslo

Postup:
1. Jablka oloupejte a nakrájejte na 

malé kostičky. Slaninu a cibuli nase-
kejte nadrobno.

2. Játra očistěte a nakrájejte na kostičky.
3. Na pánvi rozehřejte lžíci másla  

a osmahněte na něm slaninu  
s cibulí. Poté vmíchejte jablka  
a ještě krátce restujte.

4. Do pánve přidejte játra a vše společně 
osmažte. Poté směs podlijte vínem, 
přidejte bobkový list, osolte,  
opepřete a nechte vařit, dokud se  
víno nezredukuje a nevypaří se 
alkohol.

5. Směs podlijte troškou vody a nechte 
ještě pár minut dusit pod pokličkou, 
aby játra dostatečně změkla. 

6. Vyjměte bobkový list a vše rozmixuj-
te tyčovým mixerem. Vmíchejte sme-
tanu a nahrubo nasekané ořechy.

7. Paštiku nalijte do formy a její povrch 
zalijte rozpuštěným máslem.

8. Uložte přes noc do lednice, kde 
nechte paštiku ztuhnout.

A paštiku máte domácí? Až se vás hosté zeptají, můžete hrdě odpovědět, že ano. 
U paštiky se oceňuje nejen její jemnost, ale  i komplexnost chutí. Že jste ještě tuhle 
delikatesu nikdy nezkoušeli připravit? Všechno je jednou poprvé. Můžete se 
inspirovat tímto osvědčeným receptem z webu akademiekvality.cz.

O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským a 
zemědělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003. Spravuje ji 
Státní zemědělský intervenční fond. 
Národní značku kvality získává výrobce 
na tři roky. Logo KLASA slouží spotře-
bitelům k lepší orientaci na trhu pro 
rozeznání výjimečně kvalitních produktů 
v porovnání s běžně dostupnými 
potravinami. V současnosti ji mohou 
spotřebitelé nalézt na obalech u více 
než tisíce produktů od přibližně dvou set 
českých a moravských výrobců. Další 
informace a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou na stránkách 
www.eklasa.cz.

O značce „Regionální potravina“
Již osmým rokem uděluje Ministerstvo 
zemědělství značku Regionální potravi-

na nejkvalitnějším zemědělským 
nebo potravinářským výrobkům, které 
zvítězí v krajských soutěžích. Projekt 
má za cíl podpořit domácí producenty 
lokálních potravin a motivovat zákazníky 
k jejich vyhledávání na pultech obchodů, 
na farmářských trzích či přímo 
u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím 
vybírat z 520 oceněných produktů 
od 378 výrobců. Značka Regionální po-
travina oceňuje ty nejlepší výrobky
z každého kraje. Více informací jsou
k dispozici na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz. 

O značce „BIO Produkt ekologického 
zemědělství“
Zelenobílý grafický znak BIO nazývaný 
díky proužkům „biozebra“ je doplněný 
nápisem „Produkt ekologického země-
dělství“. V naší zemi slouží jako ochran-
ná známka pro biopotraviny. Aby mohly 

produkty toto označení získat, musí být 
prověřeny některými kontrolními 
organizacemi, které pověřuje Minister-
stvo zemědělství. Jedná se sice 
o český předpis, ovšem tímto znakem 
nemusí být označeny jenom potraviny 
s původem v naší zemi. Bio výrobky 
označují produkty z rostlin a živočichů 
z ekologických farem, které nebyly ošet-
řeny zakázanými pesticidy, minerálními 
dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich 
pěstování nebo chovu zohledňuje dopad 
na životní prostředí a potřeby chovaných 
hospodářských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“
„Ekologická produkce“ je na rozdíl 
od předchozí „biozebry“ značením 
nadnárodním (ve tvaru zelenobílého 
lístku) upraveným předpisem Evropské 
unie. Musí ho mít na svém obale každý 
produkt, který splňuje v rámci EU po-

žadavky na biopotraviny. Jejich definice 
je zmíněna v textu výše – u značky „BIO 
Produkt ekologického zemědělství“. Pro 
úplnost ještě dodejme, že u biopotravin 
s původem mimo naši zemi není ozna-
čení „biozebra“ povinné, i když na obalu 
být může.

O značce „Chráněné označení (ZTS, 
CHZO, CHOP)“
Jedná se o značení Evropské unie. Fun-
guje už téměř 25 let. Důvodem vzniku 
byla mj. i ochrana produktů před jejich 
paděláním. Týká se to následujících 
značek:
• Zaručené tradiční speciality (ZTS)
• Chráněné označením původu (CHOP)
• Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Kontakty pro další informace:
Hana Králová, McCann Prague PR – 
hana.pr@mccann.cz, 604 296 272
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Tohl e  s lu p nu  h n e d !

   Kupujte čerstvá zralá 
jablka podle sezóny

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutíNakupujte kvalitu s chutí

Kvalitní jablka voní, nejsou potlučená, mají pevnou slupku 
beze skvrn a měkkých míst. V obchodě musí vždy být 
uvedena země původu ovoce a dobří obchodníci uvádějí 
i jméno konkrétního pěstitele. Mějte na paměti, že každá 
odrůda je chuťově nejlepší jen po určité období v roce, 
v takzvané konzumní zralosti. 

Inzerce_Klasa_Jablka_215x130.indd   1 11.09.17   12:23

JEMNÝ KOLÁČ S JABLKY

Ingredience na těsto:
• 160 g hladké mouky, 1 vejce
• 60 g cukru krupice, 110 g másla
• 1 sáček vanilkového cukru, špetka soli

Ingredience na náplň:
• 250 g polotučného tvarohu
• 1 smetana ke šlehání (31%), 1 vejce
• 2–4 lžíce cukru (dle chuti)
• ½ pytlíku Creme Ole  
   (pudink za studena od Dr. Oetker)
• 2 jablka, citronová šťáva

Postup:
1. Smíchejte prosetou mouku, cukr, vanilkový 

cukr a špetku soli. Studené máslo nakrájejte 
na menší kostky a jako drobenku ho zapracujte  
s moukou a cukrem.

2. Přidejte vejce a pořádně prohněťte, aby se 
směs spojila. Vytvořte z těsta hladkou placku, 
zabalte do fólie a dejte vychladnout do ledničky 
aspoň na 30 minut.

3. Předehřejte si troubu na 180 °C  
a koláčovou formu vymažte máslem.

4. Na lehce pomoučeném válu vyválejte z těsta 
slabší plát a opatrně ho přeneste do vymazané 
formy. Před pečením korpus několikrát pro-
píchněte vidličkou.

5. Pečte 15 minut, až těsto zezlátne. Vyndejte jej 
z trouby a nechte vychladnout. Troubu zatím 
nevypínejte a pusťte se do náplně.

6. Jablka zbavte jadřinců a nakrájejte na tenčí 
měsíčky. 

7. Smíchejte tvaroh, smetanu, cukr a vejce. Vznik-
lou směs utřete do hladka. Pomalu přisypávej-
te Creme Ole a neustále míchejte metličkou, 
aby nevznikly hrudky. 

8. Směs rozetřete na připravený korpus  
a pokládejte měsíčky jablek. 

9. Připravený koláč pečte 20–25 minut na 180 °C. 

Milujete lehké a osvěžující moučníky s tenoučkým korpusem, našlehaným 
tvarohovým krémem, na kterém nesmí chybět nějaké voňavé a příjemně nakyslé 
ovoce, třeba jablka? Máme pro vás ideální recept.

TIP:  Jablka pokapejte citronovou šťávou,     
           aby nezhnědla. 
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PŘÍPRAVY MEZINÁRODNÍHO KONGRESU 
IGCA JSOU V PLNÉM PROUDU
ČESKÁ REPUBLIKA SE V PŘÍŠTÍM ROCE STANE MÍSTEM KONÁNÍ MEZINÁRODNÍHO KONGRESU IGCA (INTERNATIONAL GARDEN 
CENTRE ASSOCIATION / MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZAHRADNICKÝCH CENTER). VYUŽILI JSME PŘÍLEŽITOSTI A V PRŮBĚHU 
PRAŽSKÉHO JEDNÁNÍ ADMINISTRÁTORŮ ASOCIACE JSME POLOŽILI NĚKOLIK OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE POSLÁNÍ A AKTIVIT 
TÉTO ASOCIACE PREZIDENTOVI IGCA JOHNOVI ZAPLATYNSKÉMU.

Mohl byste stručně seznámit čtenáře 
se vznikem a historií IGCA? 
Samotnému vzniku IGCA předcházelo 
v šedesátých letech každoroční pořádání 
exkurzí po Evropě pro majitele zahrad-
nických center německou společností, 
jež rovněž vydávala časopis pro zahrad-
nická centra. Oficiálně je vznik IGCA 
datován k roku 1968, kdy byla asociace 
ustanovena na společné konferenci An-
glické asociace zahradnického obchodu 
a Sdružení anglických zahradnických 
center v Oxfordu. Konference se rovněž 
účastnili zástupci mimoevropských zemí, 
kde jsou malá sdružení zahradnických 

center. Prvním prezidentem asociace byl 
zvolen na tříleté volební období Jeffrey 
Bernard z Velké Británie. Asociace byla 
řízena radou zástupců z osmi zemí, včetně 
USA, jež zasedala dvakrát do roka. V sou-
časné době se IGCA rozrůstá o nové členy 
a o členství projevují zájem i jednotlivá 
zahradnická centra z celého světa. Svými 
aktivitami asociace napomáhá maloob-
chodní zahradnické sféře být konkurence-
schopnější v měnícím se tržním prostředí. 

Co je hlavním posláním a cílem asociace? 
Mezinárodní asociace zahradních center 
je platformou pro výměnu informací, 
poznatků a benefitů mezi nezávislými 
maloobchodními prodejci zahradnického 
zboží po celém světě. Posláním IGCA je 
svými aktivitami neustále přispívat ke 
zlepšení zahradnických center v celosvě-
tovém měřítku.

Jaká je úloha prezidenta IGCA?
Prezident je nejvyšším zástupcem
IGCA. K jeho povinnostem patří zejména 
předsedat zasedáním představenstva, vý-
konnému výboru a výroční valné hromadě 
a dohlížet na aktivity IGCA administráto-
rů. Prezident během svého dvouletého 
funkčního období rovněž dohlíží na zdra-
vou výkonnost samotného sdružení.

Jak početná je členská základna IGCA, 
kdo a za jakých podmínek se může stát 
jejím členem? 
V současné době asociace sdružuje 
19 členů, její základna se neustále 
rozšiřuje o nové členy. Plnohodnotné 
členství IGCA může získat národní 
sdružení zahradnických center. Z každé 
země může žádat o členství pouze jedno 
národní sdružení. Přidruženými členy 
IGCA mohou být jednotlivá zahradní 
centra ze zemí, v nichž žádné sdružení 
zahradnických center neexistuje anebo 
národní sdružení není členem IGCA.

Jednou z aktivit asociace je každoroční 
pořádání mezinárodního kongresu. 
Jaký je program a cíl tohoto setkání 
členů IGCA?
Výroční kongres je pro členy asociace 
cenným a klíčovým zdrojem informací 
o nejnovějších trendech v daném sekto-
ru. IGCA povzbuzuje, motivuje všechny 
administrátory, aby poskytli svým 
členům v dané zemi co nejvíce informací 
ohledně konání a programu daného kon-
gresu. Pro účastníky kongresu, včetně 

delegátů z nečlenských zemí, je toto 
setkání příležitostí k výměně či navázání 
obchodních aktivit. Každoročně se kon-
gresu účastní přes 200 delegátů 
z více než 20 zemí světa.

Hostující zemí mezinárodního kon-
gresu IGCA pro rok 2018 je Česká 
republika. Jak hodnotíte přípravu na 
tuto společenskou akci? Jaké jsou vaše 
dojmy z návštěvy České republiky?
Přibližně jeden a půl roku před konáním 
kongresu pořádá hostující země schůzku 
mezinárodních administrátorů IGCA. Na 
ní jsou zástupci z jednotlivých zemí včetně 
předsednictva IGCA detailně seznámeni 
s přípravami kongresu. Hostující země 
je rovněž povinna předložit písemnou 
kontrolní zprávu o průběhu příprav 
konání kongresu ke kontrole. V České 
republice proběhlo toto jednání v prosinci 
2016 a předsednictvo zhodnotilo přípravy 
kongresu bez zásadních připomínek. 
Specifikací České republiky je, že většina 
zahradních center národního sdružení 
jsou rodinné firmy různé velikosti. Díky 
členství v národním Sdružení zahradnic-
kých center mohou sdílet postupy a nápa-

dy v mnoha oblastech, například prodeje, 
komunikace, propagace. 

Jaký je ohlas a očekávání členů IGCA 
na pořádání kongresu v naší zemi? 
Každoroční kongres IGCA se koná po 
dobu jednoho týdne, v období od srpna 
do října, vždy v jiné hostující zemi. Se-
tkání slouží k obchodním schůzkám, vol-
bě výkonných členů asociace, pořádání 
seminářů a nemalou měrou plní i funkci 
společenskou. Očekávání jsou každý rok 
stejná, od hostující země se očekává, 
že poskytne zahraničním účastníkům 
kongresu možnost navštívit přední 
zahradnická centra včetně významných 
výrobních zahradnických podniků. Kon-
gres neplní pouze funkci vzdělávací 
a obchodní, ale i společenskou. Účastníci 
setkání se velice rádi seznámí s historií 
a kulturou vaší země prostřednictvím 
prohlídek předních pamětihodností 
a míst kulturního významu. Vítány jsou 
rovněž aktivity, jež přispějí ke vzájemné-
mu seznámení účastníků kongresu.  

Článek převzat z časopisu Zahradnictví 
č. 8/2017 (www.zahradaweb.cz).,

JOHN 
ZAPLATYNSKY, 
prezident IGCA
John Zaplatynsky je jedním ze zakla-
datelů společnosti Canada Garden 
Works Ltd. – soukromé obchodní 
zahradnické firmy provozující sedm 
zahradnických center v Lower Main-
land B. C. (Britská Kolumbie) a Ven-
couver. S počáteční akvizicí jednoho 
zahradnického centra v roce 1984 se 
dnes společnost řadí k největším fir-
mám tohoto zaměření v zemi. John 
byl velice aktivní v mnoha sdruže-
ních a asociacích, byl předsedou 
Asociace maloobchodních prodejců, 
prezidentem Asociací zahradních ar-
chitektů a školkařů, a to jak Britské 
Kolumbie, tak i na celostátní úrovni, 
Kanady, člen představenstva společ-
nosti Mountain Equipment Co-op. 
Je rovněž zakladatelem společnosti 
Pender West Capital Partners Inc. 
Bakalářský titul získal na kanadské 
univerzitě v Manitobě. V současné 
době zastává funkci prezidenta IGCA. 

Arboeko je přední producent a velkoobchodní dodavatel okrasných a ovocných 
dřevin ve střední Evropě. Základní filozofií firmy je dodávat špičkový výpěstek 
a kvalitní komplexní služby. Aktivní obchodní strategie, marketing a důraz na 
domácí produkci v širokém sortimentu je základ v podnikání společnosti, která byla 
založena v roce 1993 jako česko-holandský projekt. Holandský investor a český 
management vybudovali zcela novou moderní firmu na zelené louce, přičemž 
následně v roce 2007 odkoupila česká strana majoritní podíl od holandského 
investora. Arboeko se tak stává ryze českou firmou vlastněnou managementem. 
Stromy z produkce Arboeka dnes rostou prakticky ve všech městech a mnoha 
obcích České republiky, jakož i v nesčetných zahradách. Arboeko je aktivním 
exportérem v regionu střední a východní Evropy. Celková výměra školek je 201 ha, 
na kterých pracuje 108 stálých a 100 sezónních zaměstnanců.
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ROZKVETLÉ TEMATICKÉ ZAHRADY ZF MENDELU 
LÁKAJÍ VEŘEJNOST ATRAKTIVNÍM PROGRAMEM 

DÝŇOVÝ PODZIM V TROJSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ OTEVŘELA O VÍKENDU 10.–11. ČERVNA 2017 PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
NOVĚ VYTVOŘENÉ TEMATICKÉ ZAHRADY „LABYRINT PŘÍRODY A RÁJ ZAHRAD“. JEJICH OTEVŘENÍ PROBÍHALO U PŘÍLEŽITOSTI 
VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD, KAŽDOROČNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE, ALE I JINDE V EVROPĚ. 

UŽ I V ČESKÉ REPUBLICE K PODZIMU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ PLODY DÝNÍ. NENÍ DIVU, KDYŽ JEJICH VESELÉ BARVY VNÁŠÍ 
POZITIVNÍ NÁLADU DO OBDOBÍ SPOJOVANÉHO S NÁSTUPEM BLÍŽÍCÍ SE ZIMY. 

Léto jsme v Tematických zahradách 
Zahradnické fakulty MENDELU se síd-
lem v Lednici odstartovali akcí „Víkend 
otevřených zahrad“ ve dnech 10.–11. 
června 2017. Při slavnostním otevření 
zahrad široké veřejnosti si na své přišli 
jak dospělí, tak i děti. Probíhaly zde 
komentované prohlídky, umělecká video-

projekce, loutkové divadélko pro děti či 
zajímavé semináře o ekologickém pěsto-
vání rostlin a seminář o pěstování rostlin 
v nádobách. Do zahrad zavítalo v obou 
dnech téměř 480 návštěvníků. Lákala je 
především zvědavost, bohatý doprovodný 
program, příjemná a pohodová atmo-
sféra a pestrá záplava barevných květů. 

Není se čemu divit, vždyť v červnu díky 
rozkvetlé louce bývá zahrada nejkrásněj-
ší a nabízí návštěvníkům to nejlepší. 
V průběhu léta probíhala v zahradách 
další akce, tentokrát zaměřená na jedlé 
květy. Jednalo se o praktický seminář 
spojený s přednáškou a ochutnávkou 
jedlých květů a prohlídkou sortimentů 
rostlin. Akce proběhla 22. července 
ve velmi příjemné atmosféře přímo 
v Kuchyňské zahradě. Zájem o jedlé kvě-
ty nás velmi mile překvapil, přišlo téměř 
90 návštěvníků. Reakce na tuto akci byla 
kladná a pro mnohé návštěvníky byly 
jedlé květy extrémně inspirativní.

Léto se přehouplo do podzimu, to však 
neznamená, že se v zahradách momen-
tálně nic neděje. Sezóna ještě zdaleka 
neskončila a „Labyrint“ je atraktivní 
v průběhu celého roku. Jedná se o živý 
a dynamický organismus pulsující živo-
tem a energií, který upoutal i výstavou 
netradičních druhů ovoce, která svou 
pestrou škálou tvarů a barev určitě 
překvapí. Současně s touto výstavou 
proběhla i přednáška o významu 
a využití méně známých druhů ovoce 

a o podmínkách a technologiích jejich 
pěstování. Koncem měsíce září jsme 
zvaly do exteriérů našich Tematických 
zahrad, kde se můžete těšit na výstavu 
zaměřenou na tradici zahradního umění, 
jeho vývoj, historii a současnost. Výstava 
bude volně přístupná v Tematických 
zahradách Zahradnické fakulty 
MENDELU od 27. září do 20. října 2017, 
vždy v době od 8:00 do 16:00 hod.

V říjnu se přijďte potěšit a inspirovat 
podzimními floristickými pracemi našich 
studentů, ve kterých budou použity přede-
vším dostupné zahradní rostliny. Výstavu 
podzimní floristiky bude možné navštívit 
ve vestibulu budovy A ve dnech 5. října až 
30. listopadu 2017 od 8:00 do 16:30 hod.,  
a to pouze v pracovních dnech. Podrob-
nosti o dalších akcích a programu nalez-
nete na oficiálních stránkách Zahradnické 
fakulty (www.zf.mendelu.cz), případně 
na stránkách Tematických zahrad 
(lva.mendelu.cz). Přejeme vám krásný 
podzim a těšíme se na shledanou 
v našich zahradách!

Bc. Michaela Brázdová 

Není divu, že se výstava dýní stala už tra-
diční součástí podzimního programu  
v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Letošní 
ročník se ponese v duchu Ameriky a před- 
staví stovky plodů známých i méně zná-
mých druhů tykví v originálních kompozi-
cích. Přehlídka dýní, tykví a tykviček rozzáří 
venkovní expozici od 23. září do 22. října.

Mezi velké milovníky dýní patří děti. 
Popustit uzdu své fantazii a tvořivosti 
mohou během Dýňových hrátek o ví-
kendu 21. a 22. října. Strašidýlka, skřítci 
či zvířátka, to vše vznikne pod rukama 
malých i větších tvůrců díky přírodnímu 
materiálu, který bude k dispozici za 
symbolický poplatek. Vyřádit se může 
každý a díky společnému tvoření se 
pobaví celá rodina. Chybět nebudou 
ani zábavné hry a úkoly. Po vydatném 
tvůrčím zápalu návštěvníky potěší dý-
ňová polévka. Své výtvory si jejich autoři 
mohou odnést domů a vyzdobit si jimi 
svůj pokoj, balkon či zahradu. 

Poslední říjnový den patří v botanic-
ké zahradě již tradičně oslavě svátku 
Halloween. Odpoledne do západu slunce 
si s dětmi v Ornamentální zahradě 
užijete spoustu zábavy, her a zejména 
dlabání dýní. Zahřejí a osvěží vás nápoje 
oblíbené Čajovny U Cesty. Po setmění 
projde zahradou průvod s rozsvícenými 

Spokojení návštěvníci Tematických zahrad. Foto: Michal Pôbiš

Foto: archiv Botanické zahrady v Praze
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ČEŠTÍ FLORISTÉ DOBÝVAJÍ CIZINU
BÝVÁ ZVYKEM, ŽE LIDÉ ÚSPĚŠNÍ V JAKÉMKOLI OBORU SE POSTUPEM ČASU ZKOUŠEJÍ PROSADIT I ZA HRANICEMI ČESKÉ 
REPUBLIKY A NENÍ TOMU JINAK ANI U FLORISTŮ. Z ŘAD FLORISTŮ ZE SVAZU KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR TO JE LETOS HNED 
NĚKOLIK ÚSPĚŠNÝCH ARANŽÉRŮ.

Od 14. do 15. září bojovala za české bar-
vy v belgickém městečku Sint-Truiden 
na mezinárodní floristické soutěži 
juniorů do 25 let – EUROFLEURS, vyhla-
šované každé čtyři roky mezinárodní flo-
ristickou organizací Florint, mladá česká 
floristka a současně juniorská mistryně 
ČR ve floristice Iva Bouzková z Děčína.
v pestré mezinárodní konkurenci mla-
dých kolegů obstála a získala krásné 
šesté místo.

Ani ne týden na to čeští floristé tri-
umfovali na Mistrovství Slovenska ve 
floristice Victoria regia v  Piešťanech. 
Galavečer s rekordní účastí soutěžících 
ve společenském centru Fontána se nesl 
ve znamení absolutního vítězství české 
floristiky. V kategorii profesionálů se 
mistrem Slovenska ve floristice stala 

místopředsedkyně Svazu květinářů 
a floristů ČR Klára Franc Vavříková, 
která tím obhájila loňský slovenský 
mistrovský titul. V kategorii juniorů mezi 
studenty středních zahradnických škol 
si první místo vysoutěžil a juniorským 
mistrem Slovenska ve floristice se opět 
po roce stal student Střední zahradnické 
školy v Rajhradě Filip Bracek a v katego-
rii žáků základních školse na první místo 
dopracovala Stella Vavříková, dcera již 
zmíněné Kláry Franc Vavříkové. Jako 
bonus k tomuto trojitému vítězství byla 
druhá příčka v kategorii profesionálů, 
které se zhostil úřadující Mistr florista 
ČR, mladý nadějný aranžér Tomáš Hakl.
Všem úspěšným českým floristům 
srdečně blahopřejeme.

Tomáš Svoboda, fota archiv SKF ČR

dýňovými světýlky a lampiony, který 
vykouzlí tajemnou atmosféru, která 
k tomuto svátku patří. 

Botanická zahrada hlavního města Pra-
hy ztělesňuje kousek ráje ve velkoměs-
tě. Venkovní expozice jsou ideální pro 
relaxaci a odpočinek uprostřed 15 000 
druhů stromů a květin. Meditační Japon-
ská zahrada vás na jaře okouzlí květy 
rododendronů, pivoněk či něžných sakur, 
v horkém létě zde najdete vlahý stín 
a podzimní pošmourné počasí rozzáří 
pestrobarevné listy japonských javorů. 
Pivoňková louka, Severoamerická prérie, 
Ornamentální zahrada či Mediterán jsou 
jen zlomkem toho, kam se můžete 
v každém ročním období vypravit 
obdivovat poklady rostlinné říše. Vydejte 
se na cestu kolem světa během jedné 
hodiny ve skleníku Fata Morgana. 
Poznejte exotické skvosty tropických 

deštných pralesů, vysokohorského 
mlžného lesa a nejsušších oblastí světa. 
Cestou se seznámíte s rybami tropic-
kých řek i jezer a zaposloucháte do 
šumu divokého vodopádu.

Trojská botanická zahrada má ideální 
polohu na pravém břehu Vltavy,
 na území tvořeném vltavskou terasou 
a svahy trojské kotliny. Po mnoho 
století zde dozrávala vinná réva 
a tato tradice pokračuje i v současnosti. 
Památkově chráněná vinice svaté 
Kláry patří k nejstarším v Praze. 
Každoročně zde zaměstnanci hrozny 
ručně sklízí a šetrně je zpracovávají 
v místním sklepě. Vína z vinice 
sv. Kláry si můžete vychutnat na terase 
vinotéky s jedinečným výhledem na 
panorama Prahy.

Vaše Botanická zahrada v PrazeFoto: archiv Botanické zahrady v Praze
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„ČERPÁM Z TOHO, CO NAVOZUJE KRÁSNÉ 
EMOCE. REGIONÁLNÍ PRVKY TU MOC MAJÍ,“ 
ŘÍKÁ NÁVRHÁŘKA ZUZANA OSAKO
VÝTVARNICE ZUZANA OSAKO MALOVALA UŽ JAKO MALÁ HOLKA. ODMALIČKA VYTVÁŘELA PŘÍBĚHY SVÝCH KRESLENÝCH 
POSTAVIČEK, KTERÝM KROMĚ EMOCÍ PŘIPISOVALA I NEJRŮZNĚJŠÍ MÓDNÍ PRVKY. MÓDA JI TOTIŽ FASCINOVALA UŽ JAKO DÍTĚ.

V pouhých dvanácti letech tak začala 
pracovat jako komerční modelka 
a opouhé tři roky později odjela do Mi-
lána, kde studovala oděvní design. Poté 
následoval návrat na Moravu, kde vystu-
dovala užitou malbu. A nakonec cesta do 
Tokia, aby tam potkala svého manžela, 
se kterým má Zuzana tři krásné děti. 

Láska k rodnému kraji, k tradicím na-
šich předků a k folkloru ji ale neopustila 
ani tisíce kilometrů za oceánem. Dnes 
Zuzana Osako žije v Praze, je zakladatel-
kou a majitelkou módní značky Tradice, 
provozuje své vlastní studio a ženám 
všeho věku šije na míru a prodává oděvní 
součásti, které evokují návrat kamsi 

hluboko do minulosti. Vsadila přitom 
na nejlepší bavlněné atlasy a bavlněné 
samety, jaké našla. „S každou zákaznicí 
je práce na jejích modelech malý příběh, 
který je osobní a intimní. Zajímá mě, jak 
žijí, kam chtějí naše oděvy nosit a proč,“ 
vysvětluje zakladatelka módní značky, 
která čerpá zejména z regionálních 
prvků Podluží. Základní střihy pak upra-
vuje tak, aby každé postavě co nejvíce 
lichotily. „Tradice ctí klasickou představu 
o kráse, tedy u ženy siluetu přesýpa-
cích hodin. Každá žena se jí ve správně 
střiženém oděvu může přiblížit a cítit se 
i díky vzhledu sebevědomě,“ říká Zuzana 
Osako. O její nádherně propracované 
podlužácké jupky, které se nosí třeba 
k sepraným džínám a bílému nátělníku, 
je takový zájem, že už je ve svém 
šatníku vlastní desítky spokojených 
zákaznic všeho věku z celé republiky, 
i když je tato značka na trhu teprve 
něco málo přes rok.

Jak Vás napadlo založit módní značku 
postavenou na lidové tradici jižní 
Moravy? Ovlivnil Vás obecný trend, kdy 
folklór jde znovu do módy a působí na 
mnoho lidí jako balzám na nervy v té 
dnešní nervózní době?
Inspirace tradicemi, ať už folklorními, 
nebo tím, co se nosilo dřív a i tím, co 
jsem nosila já jako malá, u mě přišla 
s narozením dětí. Hodně jsem šila hlav-
ně na dceru před deseti lety a už tenkrát
jsem si do Japonska, kde jsme žili, vozila 
tkané a malované mašle ze Slovácka. 
Používala jsem plátna, z jakých se šily 
pracovní kroje. U mě se tento styl kloubil 
se způsobem mateřství. Byla jsem
hodně ovlivněná waldorfskou filozofií 
a životním stylem. S dětmi jsme tvořili, 
pekli a vařili zejména makrobiotickou 
kuchyni, trávili čas v přírodě, cvičili jógu 
apod. Je to vlastně návrat ke kvalitnímu, 
pomalejšímu způsobu žití. Kroje a jejich 
detaily jsem ale i malovala jako obrazy.

Jak dlouho na trhu se svou značkou 
Tradice působíte?
Od května minulého roku.

Je složité se v dnešní době přesycení 
všeho a vším s něčím novým prosadit? 
Byť to bylo sebeoriginálnější?
My jsme se na to velmi dobře připravili. 
Celý proces přípravy trval asi sedm mě-
síců. Investovala jsem spoustu času do 
precizně vytvořených střihů, které určily, 

jakou kvalitu chceme nabízet. Vybrala 
jsem několik typů materiálů, se kterými 
se perfektně tvoří naše střihy. Nešetřilo 
se, vsadili jsme na nejlepší bavlněné 
atlasy a bavlněné samety, 
jaké jsme našli.

Našel si už tenhle specifický módní 
trend své stálé zákaznice? Co to chce, 
aby se to podařilo v co nejkratším čase?
Máme už desítky stálých zákaznic. Pro 
nás je zásadní estetická úroveň veškeré 
prezentace. Současně s precizními stři-
hy a přípravou materiálů jsme připravili 
také krásné fotky a webové stránky. 
Důležitou součástí je péče o zákaznice. 
S každou je práce na jejích modelech 
malý příběh, který je osobní a intimní. 
Zajímá mě, jak naši zákazníci žijí, kam 
chtějí naše oděvy nosit a proč. Základní 
střihy upravuji tak, aby každé postavě 
co nejvíce lichotily. Tradice ctí klasic-
kou představu o kráse. U ženy siluetu 
přesýpacích hodin. Každá žena se jí ve 
správně střiženém oděvu může přiblížit 
a cítit se i díky vzhledu sebevědomě.

Pro koho je Vaše móda určená? Tvoříte 
pouze ženské kolekce, nebo mají zájem 
o oděvy s tradičními prvky také muži?
Především je Tradice určená pro všech-
ny, komu se naše oděvy líbí jako takové. 
Velkou část naší klientely tvoří pracující 
ženy, tzv. bussines ženy, dál folklorně 
zaměření umělci nebo Moraváci aktivní 
ve veřejném společenském dění. Šijeme 
nejvíc pro ženy, ale také pro muže a děti 
a stále větší část produkce soustředíme 
na interiér.

Jak široké je portfolio Vašich výrobků? 
Co se ženám líbí z Vaší dílny nejvíc?
Portfolio nepřetržitě rozšiřujeme. Někdy 
se stane, že navrhnu něco pro konkrétní 
zákaznici a střih se mi zalíbí, zařadím 
ho do kolekce a pracuji s ním dál. Mimo 
oblečení si naši zákazníci oblíbili pro-
dukty z kategorie, které říkáme DOMOV. 
Tu jsem vytvořila původně díky plátnům, 
na která jsem nechala natisknout vzor, 
který vychází z mých ilustrací folklorních 
výjevů. Plátna připomínají v jiných evrop-
ských zemích oblíbené „toile”, které se 
tradičně využívají převážně v interiérech.

Baví Vás vymýšlet stále nové 
produkty?
Baví mě to moc. V těchto týdnech tak 
intenzivně pracujeme na rozšíření 
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nabídky e-shopu s produkty pro domác-
nost, kde brzy bude i dámská kolekce 
v konfekčních velikostech a oblečení pro 
děti. Dámská konfekce bude cenově do-
stupnější než oděvy na míru. Na kvalitě 
materiálů neslevíme a střihy vyvíjíme 
tak, aby univerzálně slušely.

Co se nejlépe prodává?
Nejžádanějším kouskem je od začátku 
prodloužená jupka. Vytvořili jsme ji jako 
alternativu saka, střih navazuje na 
klasickou jupku. Je výrazně projmutá 
v pase, zvlášť ke kalhotám je velmi 
slušivá. Namísto těžkých prvků, jako 
jsou klopy a ostrá ramena, je střihem 
velice jemná, ženská. Dnes víme, že 
žena je silná a schopná, nemusí si 
hrát na muže.

Mají o módu inspirovanou tradičními 
kořeny zájem spíše ženy starší, nebo je 
to průřez věkovými kategoriemi?
Nejvíce žen máme věkově v rozmezí 
30–50 let. Nejmladší zákaznici jsme měli 
pětiletou a nejstarší asi osmdesátiletou. 
Základ u většiny tvoří jupky a sukně, kte-
ré se dají různě kombinovat a postupně
stále nové šaty a kabátky.

Na co konkrétně se zaměřujete a je 
k tomu nějaký hlubší důvod?
Zaměřuji se na ladnost, harmonii. Oděv 
nebo věc do domácnosti, vše se má 
krásně vzájemně podporovat. Oděv má 
slušet, být pohodlný, kvalitní a spolehli-
vý. To znamená, že nebude nečekaně
nevhodně průsvitný, nebude se mačkat 
na cestách, nepřestane být nositelný, 
když žena přibere dvě kila apod. Design 
čerpám v tom, co u nás navozuje krásné 
emoce. Takové, ve kterých chceme žít 
a které chceme předávat dál. Regionální 
tradiční prvky mají tuto moc. Jsou nosi-
telem vzpomínek.

Vaše modely působí velmi žensky, hýří 
teplými barvami. Chcete lidem o jihu 
Moravy sdělit něco konkrétního?
Moc děkuji za kompliment. Kdybych byla 
Američanka, Francouzka nebo Japonka, 
vypadaly by mé produkty jinak, ale ano, 
filozofie by byla stejná. Soustředím se na 
svůj rodný region, protože k němu mám 
vřelý vztah a nejlépe ho znám. Mám ráda 
tu krajinu i lidi, kulturu. Doma umím nej-
líp vnímat, co je krásné a proč. Folklor je 
inspirován okolní přírodou. Vzory, barvy, 
vše má symboliku. Každé místo na zemi 
souzní s jinými materiály, barvami a vzo-
ry, s jinými kombinacemi, střihy, doplňky. 
A zároveň je ve světě nějaký trend. Touha 
po konkrétních barvách a odstínech, 
která ovládá přinejmenším vyspělou 
část civilizace v jedno období. Myslím, že 
podléhám kombinaci těchto vlivů.

Je důležité, aby si lidé uvědomovali 
poselství předků?
Právě toto je pro mě důležitý moment. 
Jinde ve světě si lidé kulturní odkaz 
hýčkají, jsou na něj hrdí. Bez tradic 

jsme velice odcizení, neznáme se. Když 
ale máme kolem sebe nějaké shodné 
prvky, je to jak dres na fotbale, kteří mají 
fanoušci na sobě. V naší společnosti 
sdílení úsměvů na veřejnosti hodně po-
strádám. Nemusí to být jen folklor jako 
takový. Mám klientku, která se přestěho-
vala do Norska. Vyprávěla mi, jak tamní 
lidé nosí jejich tradiční oděvy při každé 
slavnostnější příležitosti. A že i proto 
zatoužila po dalších kouscích, aby nesla 
to své. Udělalo mi to velkou radost. 
Oblékám několik Čechů žijících 
v zahraničí a velice dobře tuto emoci 
chápu. I já jsem začala malovat folklor 
právě v době, kdy jsem žila daleko.

Dáváte nový rozměr módě našich babi-
ček. Jsou pro Vás inspirací i v běžném 
životě?
Jistě. Inspiruji se jejich vyprávěním, 
znalostmi, co a jak se dělalo a proč. To je 
podle mě velký poklad. Já se učím, co se 
dá. Sleduji, poslouchám, hledám a beru 
si to, co cítím, že chci. A dávám
dál tak, jak nejlíp umím.

Tvůrčí práce nejde na „zapísknutí“. 
Jsou dny, kdy se Vám třeba vůbec do 
práce nechce nebo schází inspirace?
Mám pořád inspiraci a nikdy dost času. 
To je můj dlouhodobý stav. Myslím, že 
tak zhruba od narození. Inspiruje mě 
příroda, lidé, produkty skutečně dobré 
práce. Látky. Z těch se mi točí hlava 
a nemůžu usnout, když si šáhnu na 
nějaké nové, krásné. Výrobní možnosti, 
které postupně objevujeme a můžeme 
díky nim dělat nové věci. Moje děti a role 
matky.

Vedete k lásce k folkloru i své děti?
Děti jsou mou prací obkolopené. Chodí 
za mnou do atelieru, sledují mě online, 
s dcerou často diskutujeme. Často u mě 
slyší cimbálku a ví, že pokud to jde, tak 
na ni na Moravě půjdu. Náš interier je 
foklorem prostoupený jemně, moderně, 
ale napříč. Když byly děti menší, nosily 
mnou vyšitá trika. Kluci mi pomáhají 
nosit spousty látek, někdy stříhat, měřit. 
Mé děti jsou mí velcí kamarádi, a tak se 
mnou v nějaké míře sdílí, cokoli mě baví.

Máte v hlavě nějaké nové nápady? Na 
čem teď pracujete?
Pracuji intenzivně na kolekcích z nových 
materiálů, z nichž velká část by měla 
být i k objednání online. Rozšiřujeme 
nabídku pro DOMOV o povlečení, pyža-
ma, domácí oblečení, moc se těším 
na oblečení pro děti, které se už šije 
a postupně fotí. Otevřeme téma svatební 
výbava. Na zimu budeme mít pro velký 
zájem širší nabídku vlny na kabáty a na 
to se moc těším. Krásný, precizně ušitý 
kabát je přímo zážitek. Ale čekají nás 
i takové projekty, jako oblékat hlavní 
hrdiny hollywoodského filmu. A pak, 
kdoví, pořád se něco děje…

Text a  foto Dagmar Sedláčková



BABIČČINA VRACOVSKÁ 
TRNKOVÁ BUCHTA S MÁKEM 
ŽE LÉTO POMALU KONČÍ A UŽ SE ZASE BLÍŽÍ PODZIM A S NÍM ŠKOLA, SIGNALIZOVALY PRO NÁS DĚCKA NA VESNICÍCH KROMĚ 
CHLADNĚJŠÍCH RÁN TAKÉ MODRAJÍCÍ KORUNY STARÝCH TRNEK V ZAHRÁDKÁCH A NA ZÁHUMENKÁCH. 

Většinou byly stromy obsypané švest-
kami, kterým se na Slovácku říká trnky, 
tak moc, že větve visely obtěžkané tím 
sládnoucím nákladem až téměř k zemi. 
Hospodáři nebo hospodyňky je pak mu-

seli podepřít dřevěnými podpěrami, aby 
se pod tíhou ovoce nepolámaly. Z těch 
trnek se pak ve velkých hrncích vařila 
nejen senzační povidla bez cukru a sa-
mozřejmě bez chemie. V komorách pak 

čekala ve velkých sklenicích s celofánem 
přes zimu na to, až skončí natřená na 
beleších nebo v bramborových pode-
švách či pěrách. Vařily se z nich i vyni-
kající bramborové švestkové knedlíky, 
kynuté ovocné „kule“ sypané mákem či 
tvarohem nebo se z nich pekla buchta, 
kterou měli a dodnes mají v oblibě snad 
v každém domě nejen ve Vracově na 
moravském Slovácku. Kynutá litá buchta 
na plech s ovocem a drobenkou nebo 
mákem se tu dělala od června až do září 
snad každý druhý týden k luštěninovým 
polévkám. Je totiž rychlá, málo pracná, 
plná ovoce a hlavně moc dobrá. Moje 
babička ji celé léto pekla z meruněk, tr-
nek, ale i z višní, špendlíků, rybízu nebo 
třešní. Zkrátka z ovoce, které zrovna 
dozrávalo nebo se muselo co nejrych-
leji zpracovat, protože v té době nebylo 
zvykem cokoli vyhazovat. Tuhle výbornou 
a létem vonící ovocnou buchtu jsme ale 
mívali dost často doma i v zimě. Naše 
babičky totiž meruňky, trnky a vůbec 
všechno ovoce ze svých zahrádek a polí-
ček zavařovaly, aby bylo i v prosinci nebo 
v období zabíjaček z čeho upéct něco ke 
kafi pro řezníka. Já jsem tuhle málem 
zapomenutou babiččinu trnkovou buchtu 

s mákem upekla jednou v neděli, když 
k nám měla přijít návštěva. Slastné výra-
zy mých přátel byly pro mě dostatečnou 
odpovědí na otázku, jak jim tahle „oby-
čejná“ buchta – jinak opravdový poklad 
z kuchyně našich babiček – chutná…

Zajímavost: 
Mák modrý je považován za superpo-
travinu. Jeho léčivé účinky znali už staří 
Egypťané. Je využíván jako obrovský 
zdroj energie a také jako výjimečný 
přírodní zdroj vápníku, takže je cennou 
součástí vegetariánské i veganské 
kuchyně. Dále obsahuje velké množství 
hořčíku a železa. Mák jako olejnina 
obsahuje asi 60 % tuku, zejména mastné 
kyseliny stearovou a linolovou. 

Účinky máku: 
Prevence osteoporózy, zubního kazu či 
karcinomu prsu, zlepšuje paměť, brání 
stresu a zklidňuje, pomáhá klidnému 
spánku, prospívá nehtům, vlasům i silným 
kostem, uvolňuje svalové křeče a tlumí 
bolesti hlavy. Makový olej je pak vhodný 
na ekzémy a záněty a hydratuje pokožku.

Hana Raiskubová
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RECEPT NA BABIČČINU TRNKOVOU BUCHTU S MÁKEM
Na jeden velký plech budete 
potřebovat:
• 400 gramů hladké mouky – je lepší 

ji prosít přes síto, aby byla dobře 
nakypřená

• ½ kávové lžičky soli
• kvásek (kvasnice, mléko, krystalový 

cukr)
• 3 vejce – 1 celé a dva žloutky
• ½ kostky rozpuštěné Hery nebo  

¾ deci oleje
• trocha prášku do pečiva
• tuk na vymazání plechu  

(postačí poctivě vytřít papírem  
od Hery) 

Kvásek: 
Cca 4 dcl mléka, půl kostky kvasnic,  
6 lžic krystalu. Mléko zahřejeme 
(nesmí vřít, jinak kvasnice nevykynou), 
rozmícháme v něm krystalový cukr, 
poté odstavíme z plotny, rozdrobíme 
do teplého mléka kvasnice a necháme 
vykynout cca 15 minut.

Postup: 
Mouku prosejeme přes síto, přidáme do 
ní sůl, jedno celé vajíčko a dva žloutky 
(pokud bychom dali do kynutého těsta 
celá vejce, bude těsto tužší), přidáme 
rozpuštěnou Heru nebo olej a nako-
nec přilijeme vykynutý kvásek. Vše 
smícháme dohromady. Já používám na 
vypracování těsta kuchyňský robot nebo 
ruční šlehač s hrubšími metličkami. 
Necháme kynout v míse pod utěrkou na 
teplém místě alespoň ½ hodiny. Poté 
ještě jednou přemísíme, abychom do 
těsta zapracovali co nejvíc vzduchu. 
A znovu necháme v teple pod utěrkou 
kynout alespoň půl hodiny až 45 minut, 
dokud těsto krásně nevyskočí. Těsto 
musí být řídké, rozhodně o hodně řidší 
než třeba na koblihy nebo kynuté buch-
ty. Musí se na plechu krásně rozetřít. 
Poté jej vylijeme na vymazaný plech. 
Než nám těsto nakyne, připravíme si 
ovoce. Omyjeme trnky, které osušíme  
a vypeckujeme. Můžeme je rozkrájet na 
půl nebo na menší kousky. Poté

poklademe těsto tak hustě, jak to jen 
jde, hezky jednu švestku – po Slovácku 
trnku – vedle druhé. Nakonec posy-
peme buchtu silnou vrstvou mletého 
máku, který smícháme s moučkovým 
a vanilkovým cukrem. Kdo nemá rád 
mák, může ovoce posypat klasickou 
drobenkou. Tu si připravíme z Hery, 
polohrubé mouky a mletého cukru. Na 
toto množství mouky postačí drobenka 

z půlky kostky tuku (můžete použít 
i máslo, buchta bude lahodnější a voňa-
vější), cca 20 dkg polohrubé mouky 
a stejné množství cukru. Znovu nechá-
me kynout na plechu alespoň 10 až 
15 minut. Pečeme dozlatova zhruba 
25 minut při teplotě 180 °C. 
U nás jeden plech zmizí během chvilky, 
takže zadělávám z dvojnásobného 
množství. Nechte si chutnat!

Foto: autorka
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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 BAREVNÝCH PODZIMNÍCH DNECH? CO TAKHLE VÝLET ZA FOLKLOREM, VÍNEM ČI 
GASTRONOMIÍ NA POHODOVÝ, PROSLUNĚNÝ JIH MORAVY? AGRO BASE VÁM PŘINÁŠÍ PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ VÁM ZPŘÍJEMNÍ 
ZAČÁTEK PODZIMU A PŘINESOU NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KRAJE DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.  

Krajem vína – Na kole vinohrady Uhers-
kohradišťska
Uherské Hradiště a okolí, 7. 10. 2017 
12. ročník symbolického zavírání 
cyklostezek v centru Slovácka začne 
v 8:30 hod. na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti. Po zahájení 
odstartují jednotlivé cyklistické stezky 
různé délky a náročnosti, které vedou 

přes mikroregiony Uherskohradišťska. 
Součástí akce jsou také dvě trasy pro 
pěší turisty. Kromě vinných sklípků mo-
hou cyklisté i turisté navštívit řadu zají-
mavých míst a pamětihodností regionu, 
odpoledne pak bude pro malé a velké 
cyklisty i veřejnost připravený kulturní 
program s losováním o ceny.
Více na: www.uherske-hradiste.cz

Burčákové Šidleny Milotice a Burčáko-
vý pochod Dubňany–Mutěnice
Areál vinných sklepů Šidleny, areál 
vinných sklepů Pod Dubňanskú horú – 
Mutěnice, 14. 10. 2017
Putování osadou vinných sklepů Šidleny 
u Milotic. 41. pokračování tradiční 
a velmi navštěvované akce, dříve pořádané 
Klubem českých turistů vždy druhou 
sobotu v říjnu. Občerstvení pro účastníky 
po celé trase pochodu. Začátek ráno nebo 
dopoledne, odpoledne posezení u živých 
hudeb. Kromě procházky po šidlenských 
sklepech mohou vinařští turisté pokračo-
vat po tradiční trase směr Dubňany  
a Mutěnice. Putovat můžete i opačným 
směrem nebo od sklepů ve Vlkoši/Sko-
ronicích či začít ve Vacenovicích/Ratíš-
kovicích a u milotických Šidlen skončit. 
Ochutnejte burčák nebo skvělá vína od 
místních vinařů a nechte se pohostit míst-
ními specialitami, které jinde nenajdete. 
Nádherné prostředí pro krásný pochod. 
Více informací na www.sidleny.cz 
nebo na Facebooku
„Burčákový pochod 2017“.

Vracovské hody 
Vracov (Hodonínsko), 14.–15. 10. 2017

Vracovské hody s věncem a kačerem – 
největší kulturní akce v regionu 
s folklorních podtextem za účasti zrhuba 
600 krojovaných Vracovjanů začíná 
příchodem průvodu na radnici Vracov 
pro povolení hodů a následně odchodem 
pro mladého stárka a mladou stárku. 
Večer Vracovské hody ukončuje hodová 
zábava s dechovou hudbou a cimbálovou 
muzikou ve sportovní hale. V neděli jde 
průvod Vracovem pro ženaté stárky 
a příchodem průvodu na sokolovnu 
začíná nedělní hodová zábava. I letos 
zahraje dechová hudba Vracovjáci 
a cimbálová muzika. 
Další informace: IC Vracov, 518 628 296, 
518 628 066, 722 040 000, kd@mestovra-
cov.cz,  infocentrum@mestovracov.cz

Gulášfest s koštem mladých vín božolé 
Mikulov a Mistrovstvím ČR v „gůlání“ 
sudu na čas
Mikulov, 21. 10. 2017
Přehlídka gulášů a ochutnávka špičko-
vých mladých vín z raných odrůd 
v Hotelu Zámeček Mikulov. Návštěvníky 
čeká ochutnávka mnoha typů gulášů 
(jelení, dančí, kozí, vinařský, prezidentův, 
mexický a další), degustace mladých vín, 
soutěž o největšího gulášového jedlíka, 
Mistrovství ČR v „gůlání“ sudu na čas, 
živá hudba, cimbálová muzika před 
moravským sklípkem atd. 
Podrobné informace: 
www.zamecekmikulov.cz

Putování za mladým vínem Bořetice
Areál sklepů Kraví hora, 4. 11. 2017
Akci zahajuje nástup „vlády“ recesistické 
Svobodné spolkové republiky Kraví hora, 
zazní hymna a krátký proslov předsedy 
vlády. Poté následuje volná degustace
u vinařů v označených sklepech. Začátek 
je v 11:00 hod.
Veškeré další informace naleznete na 
www.republikakravihora.cz.

Slavnosti Svatomartinského vína 
Znojmo
Znojmo – Minoritský klášter, 11. 11. 2017 
Nabídka lahodných vín s gastronomický-
mi specialitami v prostorách Minoritské-
ho kláštera a romantické rajské zahrady. 
Pořadatelem akce je Znojemská beseda.
Více na: www.znojemskabeseda.cz
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JAK SE DĚLÁ MEŠNÍ VÍNO? 
„KDYŽ SI UVĚDOMÍTE, ŽE POKRAČUJETE V NĚČEM, CO JE TU 300 LET, ZJEŽÍ SE 
VÁM CHLUPY NA TĚLE,“ ŘÍKÁ VINAŘ Z RAJHRADU
PŘÁTELÍ SE S MÍSTNÍMI BENEDIKTINSKÝMI MNICHY, PRO KTERÉ V RAJHRADĚ JEN KOUSEK OD BRNA DOKONCE VYRÁBĚJÍ 
„KOŠER“ MEŠNÍ VÍNO. A KDYŽ JEDNATEL JEDNOHO Z NEJCHARISMATIČTĚJŠÍCH JIHOMORAVSKÝCH VINAŘSTVÍ VŮBEC – 
RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERNÍHO, S.R.O. -  SYMPAŤÁK JIŘÍ RUIBAR VZPOMÍNÁ, JAK NEDÁVNO SEDĚLI SPOLEČNĚ NAD KBELÍKEM, 
ROZKLEPÁVALI DO NĚJ PLATA VAJEC A BÁDALI NAD PRASTAROU RECEPTUROU VÝROBY KOŠER VÍNA S VAJEČNÝM BÍLKEM, SMĚJE 
SE NAD TOU HISTORKOU JEŠTĚ DNES. „LÍTAL JSEM NAPROTI DO TESCA JAKO BLÁZEN. PADALO JEDNO VAJÍČKO ZA DRUHÝM, NEŽ 
JSME NA TO PŘIŠLI. SAMOZŘEJMĚ, ŽE JSME U TOHO I TROŠIČKU OCHUTNÁVALI NAŠE VÍNA,“ USMÍVÁ SE SHOVÍVAVĚ RUIBAR.

Přátelství chlapíků z vinařství s neuvě-
řitelným géniem loci s pěticí místních 
mnichů už přežilo mnohé. Vinné sklepy 
v Rajhradě s více než třistaletou historií 
jim totiž patří. A tak občas od nyněj-
ších provozovatelů neodmítnou bratři 
benediktini pozvání na skleničku něčeho 
dobrého nebo jen tak „otestovat“ aktu-
ální horkou novinku ze sklepa. Celý ten 
příběh s mešním vínem a neobvyklým 
přátelstvím ale začal takhle:

„Před asi třemi lety jsme od benedik-
tinských mnichů v Rajhradě, jimž tyto 
historické vinné sklepy patří, dostali 
povolení k výrobě mešního vína. Kláštery 

jako takové se totiž vymykají církevní 
jurisdikci, takže nám výrobu mešního 
nemusel povolat přímo pan arcibiskup, 
jak je obvyklé. A já hned začal zjišťovat, 
co můžeme, a co ne. Zjistil jsem třeba, 
že se nesmí k výrobě mešního používat 
nic chemického včetně cukru, podob-
ně jako je tomu při výrobě košer vín,“ 
vzpomíná na začátky „mešní alchymie“ 
Ruibar. „Tohle všechno přece jako 
výrobci přívlastkových vín umíme! 
A když mešní víno, musí být úplně čisté, 
organic. Takže jedině čerstvý bílek!“ 
zaveleli tehdy kluci v Rajhradě. Kromě 
síry totiž vůbec nepoužívají chemii ani do 
ostatních vín. „Takže jsme naši Večerku, 

tedy Veltlínské červené rané, nechali po 
sběru hroznů nejdříve do druhého dne 
rozložit, hmotu poté nechali spontánně 
sedimentovat a následně po čtyřech 
dnech biokvasinkou zakvasit. Pak teprve 
přišla fáze, kdy se vše nechává sedm 
až osm měsíců na kvasnicích. Není 
potřeba víno vůbec sířit, jen se po téhle 
době síří čerstvým vaječným bílkem,“ 
přibližuje postup výroby vinného moku 
určeného k liturgii. Nebylo prý potřeba 
ani bádání při svíčkách v klášterním 
archivu. Čerstvý vaječný bílek je totiž 
u vinařů známý jako nejstarší siřidlo 
vůbec a v Rajhradě jej využívají třeba 
při výrobě červených vín.

Aby byl příběh z Rajhradu dokonalý, 
sehrály v něm svou roli nejen plata vajec 
z Tesca, ale i slepice a jejich domácí 
žluťounká vajíčka přímo z benediktin-
ského dvora. „To bylo takhle. Volám ve 
středu do kláštera, kolik mají vajec. 
Já nevím, slepice má na starosti bratr 
Heřman. Zavolej jemu, ozvalo se 
v telefonu. Takže volám Heřmanovi. 
Heřman na to: Já nevím, musím se jít 
podívat, kolik snesly. Za chvilku volá, že 
mají jen dvaačtyřicet. To bylo málo. 
A tak jsme čekali do pátku, až milé sle-
pice dosnáší. V pátek pak přijeli tři bratři 
mniši s platem vajec a ve sklepě jsme 
je společně rozklepávali 
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Jednatel Rajhradského klášterního Jiří Ruibar a bratr benediktinského řádu v Rajhradě Vojtěch Malina nad mešním vínem, které vyrábí s pomocí čerstvého vaječného bílku
Foto: Archiv Rajhradské klášterní



a dělili bílek od žloutků,“ vtipkuje jedna-
tel vinařství. I když se nad kbelíkem sešli 
samí chlapi, dopadlo to prý nad očekává-
ní dobře. „Dařilo se, byli jsme náhodou 
šikovní, nic se nevyhodilo. My jsme totiž 
předtím, než jsme těch šedesát domá-
cích vajec společně oddělili, trénovali na 
vejcích, pro které jsem skákal naproti do 
supermarketu. Zjistili jsme, že vajíčko 
velikosti „M“ má bílek asi 33 ml, takže 
jsme to otestovali a vyšly nám dva bílky 
na sto litrů. V pátek jsme vše rozmíchali 
ve víně a v pondělí odfiltrovali,“ pokraču-
je v popisování úsměvné historky.

Pro ty, kteří nevědí, že jsou ve víně 
vajíčka, respektive jejich část, si pak prý 
při degustaci, když je dobrá parta lidí, 
vždycky schválně přisadí: „No jasně, 
jsou v tom vajíčka. A když vypijete celou 
sedmičku, tak to máte stejné, jako byste 
snědla omeletu…!“ zavtipkuje sem tam 
v nadsázce s neznalými dámami ve 
skupince Ruibar z Rajhradu. Aby dostáli 
staleté historii, která je patrná už 
z masivních zdí tamního vinařství, vyrábí 
tady i několik známkových vín. Ta nesou 
názvy podle významných světců. „Velmi 
zajímavá je například Sv. Scholastika, 
kterou jsme pojmenovali podle sestry 
sv. Benedikta.  To víno je z velké části 
vyrobené z milerky na polosladko. Další 
z této řady je Rosé Placidus, což byl 
první žák sv. Benedikta. A hlavně také 
probošt, za kterého se postavily tyhle 
úžasné sklepy,“ dodává ještě.

Rajhradské vinné sklepy
Psal se rok 1222, když český král Pře-
mysl Otakar I.  s manželkou Konstancií 
potvrdili rajhradským benediktinům 
desátek z vinice v Miroslavi. Tento fakt 
předznamenává výjimečnou budoucnost 
rajhradského klášterního vinohradnictví. 
První přímé zprávy o klášterních vino-
hradech pochází z první čtvrtiny 
14. století. Rajhradským benediktinům 
tehdy patřily dva vinohrady v Hustope-
čích (od r. 1328), další vinohrady získal 
konvent během 14. a počátkem 15. sto-
letí  v Želešicích, Židlochovicích a Brat-
čicích. Po husitských válkách zakládá 
klášter v roce 1465 vinohrady na nových 
pozemcích zvaných Hájiska, rozsáhlé 
vyvýšenině mezi Rajhradem, Hajanami 
a Želešicemi. Postupně se vinice 
rozšiřovaly směrem k Syrovicím 
a Želešicím. Založením vinic na Hájis-

kách měl rajhradský konvent dostatek 
vinic v blízkosti, a tak postupně vzdále-
nější vinohrady odprodával. Na založení 
rajhradských vinic upomíná i obecní 
znak Rajhradu. Od roku 1554 v něm má 
městečko břevnovskou opatskou ostrev 
(kus osekaného kmene stromu se 
suky) zkříženou s klíčem, symbolem 
horenského (viničního) práva. Historické 
prameny potvrzují, že rajhradské vinař-
ství po staletí vzkvétalo a klášter ve 
2. polovině 17. století provozoval skuteč-
ný velkoobchod s vínem, protože dodával 
víno všem benediktinským klášterům 
v českých zemích. V této době je nutné 
vybudovat zázemí pro vinaření, přede-
vším sklepy. První sklepy jsou zmíněny 
v polovině 16. století (r. 1558 – klášterní 
hospoda; dodnes zachované v č. p. 48). 

Vlastní sklep si klášter vybudoval později 
v letech 1691–92 za probošta Placida 
Novotného. Nachází se v dnešní Štefá-
nikově ulici a je sídlem našeho vinařství. 
Jde o dva spojené sklepy, na které nava-
zují další s přístupem z boční ulice (jde 
o bývalý pivovarský sklep a sklep 
z roku 1827, který patřil Josefu Kleinovi, 
významnému brněnskému podnikateli. 
Po jeho smrti odkoupili sklep rajhradští 
benediktini  a také tyto dva sklepy propo-
jili. O velikosti rajhradského vinařství 
a vinohradnictví svědčí i tzv. sklepní 
knížky, podle kterých ke konci 18. století 
byly vinice nejméně u 50 domů a v roce 
1820 bylo v Rajhradě již 58 gruntů
 a 64 vinic. Na konci 19. století však
postihla rajhradské vinařství podobně 
jako ostatní prosperující vinohradní 
podnikání katastrofa a rozšíření 

révokazu prakticky zničilo všechny 
vinice. K obnovení části vinic došlo až 
v roce 1939, tehdy  čítala 16 tisíc hlav. Po 
druhé světové válce se vinice do roku 1980 
rozrostly na 94 ha. Utěšený rozvoj však 
ukončilo sloučení Státního statku Židlocho-
vice se Státním statkem Brno v roce 1981 
a následná redukce vinic na 18,5 ha. Po 
roce 1989 se novým správcem stává statek 
Měnín, rozloha vinic se však nemění.

Historie Rajhradského kláštera
Benediktinský klášter Rajhrad je 
konvent benediktinů založený dle
tradice v roce 1045, který je od roku 

1813 samostatným opatstvím. Nachází se 
v katastru města Rajhrad v okrese Brno-
-venkov, na pravém břehu řeky Svratky 
(před její regulací v 19. století na břehu 
levém), fakticky na ostrově obtékaném 
Vojkovickým náhonem (původní neregu-
lovaná Svratka) a dnešní Svratkou. Celý 
jeho areál s kostelem svatého Petra 
a Pavla je chráněn jako kulturní památka 
České republiky. Zdejší knihovna se v roce 
2005 stala základem nově založeného 
Památníku písemnictví na Moravě.

Hana Raiskubová 
(s využitím webu vinařství)
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Foto: Archiv Rajhradské klášterní

Mešní víno, nebo „košer víno“ je 
víno vyrobené pro liturgické potřeby 
podle interních předpisů jednotlivých 
církví. Pokud chce výrobce označit 
svůj produkt synonymem „mešní“ 
či „košer“ víno na etiketě, musí si 
nejdříve vyžádat souhlas příslušné 
církve, který musí získat v písemné 
podobě. Mešní víno se vyrábí bez pří-
davku cukru, což je všeobecné ozna-
čení pro jakostní víno s přívlastkem.
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FOTOREPORTÁŽ: BALÓNOVÉ 
LÉTÁNÍ NAD LIPNEM
Na závěr letošní turistické sezóny 
uspořádal Turistický spolek Lipenska 
poprvé akci, která má ambici stát se 
tradicí a překonat tuzemský rekord 
v počtu horkovzdušných balónů 
vypuštěných z jednoho místa. Balónové 

létání je ale především velká atrakce 
pro laickou veřejnost, která se tak může 
pokochat jedinečnou atmosférou Lipna 
a Lipenska z výšky.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Při letech se může veřejnost aktivně účastnit příprav na start Testovacího letu se účastnily dva horkovzdušné balóny

Nad Lipnem ale došel vítr, a nebylo tak jisté, kdy a kde se přistane Výhledy na Lipno a okolí stojí za to

Balóny nakonec vítr zanesl až k hranicím Rakouska Přistání bylo tak hladké, že si toho cestující téměř ani nevšimli
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ZÁPADNÉ FIRMY ZAČÍNAJÚ 
MENIŤ ZLOŽENIE VÝROBKOV
SAMOTNÉ OTVORENIE A KOMUNIKÁCIA TÉMY DVOJAKEJ KVALITY TÝCH ISTÝCH POTRAVÍN NA TRHU VO VÝCHODNEJ A ZÁPADNEJ 
EURÓPE SPÔSOBILI, ŽE NIEKTORÉ ZÁPADNÉ FIRMY UŽ ZAČALI MENIŤ ZLOŽENIE POTRAVINOVÝCH A DROGISTICKÝCH VÝROBKOV 
DOVÁŽANÝCH NA SLOVENSKO.

„Máme už prvé príklady toho, že firmy 
si svoju zodpovednosť uvedomujú.” 
V diskusi na Tablet.tv to potvrdila 
ministerka pôdohospodárstva
 Gabriela Matečná (nom. SNS).
„Ak totiž Európska komisia (EK) prijme 
rozhodnutie, firmám, ktoré ho nebudú 
rešpektovať, budú hroziť už aj príslušné 
sankcie. Takže sme už teraz motivovali 
firmy k tomu, že ak ide o rovnaký obal, aj 
obsah by mal by rovnaký. Alebo, ak je iný 
obsah, mal by byť iný aj obal,“ povedala 
Matečná s tým, že v konečnom dôsledku 
o tom, za čo chce dať peniaze, rozhodne 
spotrebiteľ.

Slovensko však bude podľa nej na 
riešenie tejto témy na európskej úrovni 
naďalej tlačiť, aktuálne aj prostredníc-
tvom spotrebiteľského summitu, ktorý 
sa má konať v októbri v Bratislave.
„Spotrebiteľský summit je veľká vec. Už 
len to, ak by sa nám sem podarilo dostať 
pána Junckera, alebo pani komisárku 
Jourovú, ktorá má na starosti spo-
trebiteľa, je niečo, čo je pre Slovensko 
zviditeľnením i možnosťou prezentovať 
naše výsledky. S krajinami V4 zdieľame 
množstvo informácií o tom, aké rozdielne 
tovary sa v týchto členských krajinách 
našli. Je dôvod, aby sa tým zaoberala 
komisia,“ povedala Matečná. Dodala, že 
témou dvojakej kvality potravín sa chcela 
zaoberať už od nástupu do funkcie.

„Spotrebitelia hovorili o tom, že ten istý 
tovar z Rakúska, v takom istom obale, 
chutí niekedy inak, alebo má iné zloženie 
ako na Slovensku. Na úrovni ministerstva 

sa nám to podarilo aj dokázať. Až u 50 % 
potravín, ktoré sme skúmali, sme našli 
rozdiely. Potraviny na západ od našich 
hraníc sú kvalitnejšie. Majú menej ume-
lých farbív, menší obsah pridaných synte-
tických aditív, dokonca vrecúška čaju tam 
majú vyššiu gramáž,“poznamenala.

„Česká republika skúmala aj ceny a dá 
sa povedať, že sú porovnateľné. V niek-
torých prípadoch boli dokonca aj ceny na 
západ od nás nižšie,“ dodala ministerka.
Problém sa podľa nej dá riešiť tak na ná-
rodnej úrovni, ako aj v spolupráci krajín 
V4, a napokon, veľmi efektívne by sa dal 
ovplyvniť európskou legislatívou.
„O dvojakej kvalite potravín rozprá-
vam na každej Rade Európskej únie od 
februára minulého roka, kedy sme mali 
prvé testovania v našich certifikovaných 
laboratóriách.“ povedala Matečná.
„Zo začiatku sa k tomu komisia nechcela 
veľmi vyjadrovať. Ale vďaka tomu, že 
sme pánovi premiérovi Ficovi pripravili 
výborné podklady a s touto témou vyšiel 
na rokovaní s Jean-Claude Junckerom, 
sa táto téma dostala na stôl Európskej 
komisie,“ poznamenala.

„Dôležité je, aby sme v Európe zjednotili 
metodiky hodnotenia a výberu týchto 
potravín a nastolili rovnaké pravidlá. 
V Európe je jednotný trh a na tomto trhu 
chceme mať rovnaké zloženie potravín 
predávaných pod rovnakou značkou,“ 
uzavrela. Ministerka podľa vlastných 
slov na rokovaní v Estónsku navrhovala, 
aby sa za pochybenia, aké sa stali 
v kauze fipronil, v budúcnosti vyvodzova-

la aj trestná zodpovednosť. „Bola som na 
neformálnej rade v Estónsku, kde bola 
zaradená aj kauza fipronilu. Členské 
krajiny, kde tento problém vznikol, nedali 
včas oznámenie do varovného systému, 
a tým dovolili, že tieto vajíčka boli expe-
dované do výrobní a na spracovanie do 
Nemecka a možno Rakúska. Tak vznikol 
priestor na to, aby sa táto látka dostala 
do všetkých členských krajín,“ povedala. 
Fipronil je zakázaná látka, bola pridá-
vaná do prípravku DEGA-16, ktorým sa 
ošetrovala hydina proti parazitom. Podľa 
ministerky ho použili na niektorých far-
mách v Belgicku, Spojenom kráľovstve, 
Francúzsku, dokonca aj v Poľsku.

„Na Slovensku sme konali hneď, ako 
škandál vypukol. Štátna veterinárna 
a potravinová správa, naši inšpektori, 
išli na všetky hydinové farmy, ktoré 
máme na Slovensku, prítomnosť fipro-
nilu sme nepotvrdili,“ uviedla Matečná. 
„Ale v Európe máme jednotný trh a 
vajcia, ktoré mohli byť znesené znáškou 
v Holandsku a Belgicku a spracovali sa 
v Nemecku, sa cez obchodnú firmu 
v Rakúsku dostali až na Slovensko,“ 
pripomenula. „Je pravda, že výrobky 
z vajec s fipronilom sme našli aj na Slo-
vensku. Boli to napríklad melanže, ktoré 
sa predávajú v tetrapakových baleniach 
a používajú sa v reštauračných zariade-
niach“, konštatovala.

Dlhodobou prioritou ministerstva 
pôdohospodárstva je podľa nej boj proti 
nekalým obchodným praktikám. „Počas 
nášho predsedníctva sme mali ako hlav-
nú tému boj proti nekalým obchodným 
praktikám a postavenie poľnohospodára 
v dodávateľsko – potravinárskom reťazci. 
Podarilo sa nám to dostať do záverov 
Rady, ktoré sú záväzné pre Komisiu 
a Komisia na to musí vytvoriť legislatí-
vu,“ poznamenala ministerka.

„Nekalá obchodná praktika je praktika, 
ktorou sa obchodník snaží využiť svoje 
postavenie na trhu voči slabším, voči 
spracovateľom a hlavne voči prvový-
robcom. Napríklad mlieko stálo minulý 
rok na trhu 19 – 20 centov. Dnes ho 
vykupujú za 25 – 27 centov. Za posledné 
dva mesiace išla cena mlieka hore o 1,34 
centa. Ale obchodník predáva štvrťku 
masla skoro už o euro drahšiu. Kto na 

tom zarába?“ opýtala sa. „My chceme 
zabrániť tomu, aby najväčší podiel marže 
získali obchodníci, ale aby sa marža, 
ktorá vznikne v reťazci prvovýrobca – 
spracovateľ – obchodník, rovnomerne 
rozdelila. Na to môžeme použiť všetky 
možné legislatívne páky,“ tvrdí.
Monopolné postavenie veľkých obchod-
ných reťazcov na trhu sa podľa Matečnej 
dá prirovnať možno až k sieťovým odvet-
viam. „Nehovorím, že by tu mala byť až 
taká striktná regulácia ako pri sieťových 
odvetviach, ale ich postavenie na trhu im 
dáva veľmi silnú pozíciu pri vyjednávaní 
s dodávateľmi a dávajú im veľmi tvrdé 
podmienky,“ vysvetlila.

„Neplatia im faktúry, alebo ak nedovezú 
tovar v presne určený čas, tak im ho ne-
zoberú, alebo pošlú faktúru bez zmlúv. 
Tieto nekalé praktiky zväzujú poľnohos-
podárom, dodávateľom aj spracovateľom 
ruky a často sú peniaze, ktoré dostanú 
za svoj tovar, nižšie ako náklady. To je 
neprípustné. Zoberte si, vyrobiť liter 
mlieka za 19 centov. Veď liter vody stojí 
viac,“uviedla Matečná. „Minulý polrok 
sme dali na Štatistický úrad vykazovanie 
štatistických agregovaných údajov, aby 
sme neovplyvňovali hospodársku súťaž. 
Tieto agregované údaje budú hovoriť 
o tom, aká je výška marží reťazcov. Lebo 
stále tvrdili, že ich nemajú také vysoké,“ 
konštatovala.

„Na základe týchto agregovaných údajov 
budeme vedieť povedať, aká veľká 
je marža a koľko si z nej jednotlivé 
články reťazca berú. Ale už dlhodobo 
sa snažíme s reťazcami komunikovať, 
dá sa to. Pristúpili napríklad na to, že 
budeme mať regionálne regály a pulty 
so slovenskými potravinami,“ uzavrela. 
V priebehu niekoľkých týždňov sa dá 
očakávať spustenie novej etapy vo vývoji 
Národného potravinového katalógu. Do-
dávateľ, ktorý tam bude, bude podľa nej 
musieť spĺňať tie najprísnejšie kritériá. 
„Nákup cez katalóg bude jednoduchší 
a za rozumnejšiu cenu. Do národného 
katalógu sa vedia dostať všetky európske 
firmy, ale kritériá nastavujeme tak, aby 
prioritou bola čerstvosť. Čerstvosť je nie-
čo, čo nahráva lokálnym dodávateľom,“ 
uviedla ministerka.

TASR - kráceno
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PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ POD KONTROLOU 
OBCÍ NEMUSÍ BÝT VŽDY VÝHODNÉ
PODZIMNÍ OBDOBÍ JE V ČESKÉ REPUBLICE KAŽDOROČNĚ SPOJENÉ S AKTUALIZACÍ DOHOD MEZI VLASTNÍKY VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ (COŽ JSOU VĚTŠINOU MĚSTA A OBCE), PROVOZOVATELI TOHOTO MAJETKU (COŽ JSOU VĚTŠINOU 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI) A MINISTERSTVEM FINANCÍ O STANOVENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO NA PŘÍŠTÍ ROK.

S tímto procesem jsou pak také každo-
ročně spojeny emoce a různé analýzy, 
jejichž cílem je prokázat, který ze dvou 
základních modelů „provozování vodo-
hospodářské infrastruktury“ je výhod-
nější především z důvodu co nejnižších 
cen vody pro konečného uživatele – tedy 
pro lidi. Klíčová informace přitom zní: 
Z pohledu cen vody je úplně jedno, zdali 
vodovody a kanalizace vlastní obce 
a města a samy poskytují lidem služby 
týkající se distribuce vody a její čištění, 
nebo zda jsou obce a města pouze vlast-
níky a služby poskytují specializovaní 
vodohospodáři. O tom, jak vysoká cena 
vody v příslušném regionu je, rozhodují 
totiž zcela jiné faktory než vlastnický 
model (obce a města samy provozují) 

nebo oddílný („trubky“ provozují vodo-
hospodáři) model.

Připomenout si to je důležité právě 
v současné době, kdy jednak dobíhají 
některé smlouvy mezi obcemi, městy 
a jejich smluvními partnery, jednak se 
na valných hromadách rozhoduje 
o cenách vody na příští rok, a jednak je 
řada starostů a vedení měst pod palbou 
akcionářů požadujících, aby v případě, 
že se o trubky starají specializovaní 
vodohospodáři, byly stávající smlouvy 
vypovězeny a zisk z vybraného vodného 
a stočného zůstával v místě jeho výběru. 
To má samo o sobě logiku, situace ale 
zdaleka není tak přehledná, jak se veřej-
nost z tuzemských médií dovídá. V prvé 

řadě je část smluv fakticky nevypově-
ditelná, neboť to neumožňují podmínky 
nastavené při uzavírání původních smluv 
minulým vedením obcí a měst. Dalším 
limitem je cena za zpětvzetí vodohospo-
dářského majetku pod kontrolu měst 
a obcí, neboť do něj vodohospodářské 
společnosti v minulosti investovaly pe-
níze na jeho obnovu. Třetím problémem 
je, že provozování vodovodů a kanalizací 
pod kontrolou obcí a měst může být, ale 
také nemusí být výhodné.

Vzhledem k tomu, že do obnovy „trubek“ 
je a bude nutné investovat nemalé pení-
ze, není přitom v praxi možné uzavírat 
smlouvy s kýmkoli (zdaleka nejen 
s nadnárodními společnostmi), třeba jen 

na rok. V takovém případě by do obnovy, 
která je nanejvýš žádoucí, nikdo nein-
vestoval. To ale zároveň znamená, že 
rozhodnutí o poskytování služeb, pokud 
bude docházet ke změnám stávajících 
provozovatelů, budou činěna na roky 
dopředu, a mělo by se tak dít na bázi 
odborné způsobilosti, komplexní ekono-
mické analýzy a sociální solidárnosti. To 
přitom není nic jiného než potřeba do-
statečně velké spádové oblasti (odborně 
se mluví o počtu ekvivalentních obyvatel 
– EO), které bude příslušná, ať již jaká-
koli, vodohospodářská společnost své 
služby poskytovat. Je přitom vhodné vě-
dět, že vlastnická struktura vodárenství 
v ČR je neskutečně atomizovaná, zřejmě 
jako nikde jinde v Evropě a možná ani ne 

Foto: Nina Havlová
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světě. To vyplývá ze skutečnosti, že ČR 
má po Francii nejvyšší počet malých lid-
ských sídel (rozuměj – malých obcí), což 
značně komplikuje zajištění komfortních 
vodárenských služeb v řadě odlehlejších 
lokalit. Především proto, že je v takových 
lokalitách ekonomicky silně proděleč-
né budovat příslušnou infrastrukturu. 
Studny ani nové vrty navíc stabilní zdroje 
pitné vody v těchto místech dlouhodobě, 
budou-li eskalovat rizika sucha, nezajis-
tí, takže jediným řešením bude i pro ty, 
kteří si to ještě neuvědomují, připojení 
na veřejné vodovody a kanalizace. 
K „prodělečnému“ připojování menších 
sídel do veřejných sítí má ale sílu jen 
větší vodohospodářská společnost, 
a ať se nám to může zdát dobré, nebo 
ne, takovými společnostmi jsou u nás 
především ty nadnárodní. Z nich přitom 
skutečně plyne část zisků do zahrani-
čí – za celé vodohospodářství v ČR jde 
ale ročně o výplatu zhruba 2 miliard Kč 
na dividendách, zatímco celková suma 
peněz, která z ČR ročně odtéká do 
zahraničí, dosahuje částky 220 miliard 
korun. Jsou to tedy spíše banky a nadná-
rodní obchodní řetězce, jejichž prostřed-
nictvím mizí peníze do zahraničí, ale ne 
zahraniční vodohospodáři.

Snahy vymanit se z jejich vlivu již také 
přinesly některé výsledky, z nichž vyplý-
vá, že „návrat vody do českých rukou“ 
nepřinesl očekávaný efekt. O změně mo-
delu uvažovali například v Prachaticích, 
v takovém případě (distribuci a čištění 
vody měly zajišťovat Technické služby 
města) by se ale cena vody zvýšila, a tak 
byl raději nadále zachován dosavadní 
oddílný model. Vystoupení ze svazku 
vodovodů a kanalizací si loni odhlasovala 
také Černá Hora na Blanensku, 
výsledkem je ale zvýšení ceny vodného 
a stočného na 93 Kč za kubík a avizovaný 
další nárůst cen v příštím roce. 
V mediálně nejznámější kauze VaK Zlín, 
kterou už léta řeší soudy, byla zastánci 
poskytování vodohospodářských služeb 
v gesci města zpracována analýza, 
která dokladovala výhodnost takového 
kroku pro obyvatele. Když byla ale tato 
analýza autora Pavla Sekuly (Aliance pro 
vodu) podrobena posouzení poradenské 
společnosti Grant Thornton, ukázalo se, 
že onen „výhodný“ model by zvýšil cenu 
vody na Zlínsku zhruba o 10 korun za 
kubík, protože Sekulův model nepraco-
val se správnými daty.

To samozřejmě neznamená, že se stáva-
jící smlouvy nebo modely neměly měnit, 
domnívat se ale, že „vylistováním“
současného provozovatele ceny vody 
v každém případě klesnou, je v mnohých 
případech iluze. Už proto, že vybrané 
vodné a stočné je nutné, podle zákona, 
po odečtení přiměřeného zisku, který 
se pohybuje kolem 10 %, investovat zpět 
do obnovy vodohospodářských sítí. Čím 
jsou tyto sítě v horším stavu, jsou nutné 
investice vyšší, a že v tom mají hlavně 

ty lokality, které si vše provozují samy, 
značné rezervy, ukázalo šetření tvorby 
finančních prostředků na obnovu, které 
zpracovalo Ministerstvo zemědělství 
(tzv.benchmarking). Z něj vyplynulo, že 
90 % takových subjektů dostatek peněz 
na obnovu nevytváří zejména proto, že 
se snaží pro své obyvatele udržet nízké 
ceny vody. Jenže tím porušují zákon 
a navíc odsouvají rozhodující opravy 
na budoucí vedení obcí a měst.
Právě obce a města jsou přitom hlavními 
tvůrci cen vody spolu s provozovateli 
vodohospodářských sítí, pokud takoví 

provozovatelé v lokalitě jsou. Tak či tak 
ceny vody netvoří ani náhodou domi-
nantně vodohospodářské společnosti 
a ani nemohou, protože konečné sta-
novení ceny vodného a stočného má ve 
svých rukou Ministerstvo financí, které 
pak svůj verdikt každoročně zveřejňuje 
v příslušném Cenovém věstníku. To vše 
se ovšem bohužel veřejnost z našich 
médií nedozví, což ale znamená, že 
ve svých postojích a přístupech lidé 
vycházejí ze špatných informací. To 
zároveň generuje riziko chybných roz-
hodnutí například při volbě budoucích 

modelů zajišťujících lidem dostatek 
kvalitní pitné vody. 

Vzhledem k tomu, že mýtů kolem vody 
a vodohospodářství je celá řada, připo-
meňme si na závěr alespoň tři z těch 
nejčastějších: 

Mýtus 1: Nevýhodné smlouvy uzavírají 
zkorumpovanější politici
Skutečnost: Již více jak 12 let už musí 
být jakékoliv významnější smlouvy o pro-
vozu vodovodů a kanalizací (VaK) sou-
těženy v koncesním řízení a tento stav 
obchází pouze obce a města při zadávání 
zakázek vlastním společnostem.

Mýtus 2: Vysoké ceny vody platí lidé 
u velkých společností, které neinvestu-
jí do obnovy
Skutečnost: Data Ministerstva země-
dělství dokládají, že naopak tam, kde 
působí velké provozní společnosti, je 
míra obnovy (tedy množství prostředků 
jako podíl z ceny vodného a stočného) 
zcela nejvyšší v ČR a tvoří více jak 40 % 
z cen. I přesto jsou ceny vody v průměru 
shodné s cenami v menších městských 
společnostech, kde k takové obnově 
nedochází.

Mýtus 3: Voda patří do rukou měst 
či státu
Skutečnost: Celkem 85 % infrastruktury 
VaK patří městům a obcím a ceny pro 
vodné a stočné v takovém případě vždy 
schvaluje vlastník. Provozovateli voda 
nepatří. 

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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WELFARE A ZÁSADY BIOSECURITY 
V CHOVECH DRŮBEŽE
BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST (BIOSEKURITA) PŘEDSTAVUJE STRATEGII MANAGEMENTU, ZAMĚŘENOU NA MINIMALIZACI 
MOŽNOSTI PRŮNIKU PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ NA FARMU, RESPEKTIVE DO LÍHNĚ A JEJICH ŠÍŘENÍ V CHOVU S CÍLEM 
PREVENCE RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ ZVÍŘAT NEBO KVALITY PRODUKTŮ. ZAVEDENÍ A DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ BIOSEKURITY 
JE DŮLEŽITÉ ZVLÁŠTĚ U CHOVŮ S VELKOU KONCENTRACÍ ZVÍŘAT, KDE ZAVLEČENÍ INFEKCE PŘEDSTAVUJE VELKÉ NEBEZPEČÍ 
A ZPŮSOBUJE ZNAČNÉ EKONOMICKÉ ZTRÁTY. A TO SNÍŽENÍM UŽITKOVOSTI, ALE TAKÉ ZVÝŠENÍM ÚHYNŮ ZVÍŘAT, VČETNĚ 
NÁKLADŮ SPOJENÝCH S LÉČBOU. 

Preventivní opatření v chovech drůbe-
že jsou směrována jednak k zamezení 
zavlečení nákazy do chovu zvenčí, 
a jednak mají za cíl omezení mikroflóry 
uvnitř chovu již existující, projevující se 
jednak depresí růstu, jednak narušením 
zdravotního stavu. To je významné nejen 
v chovech s vyšší koncentrací zvířat, ale 
samozřejmě také i v líhních s častým 
střídáním populací, kde dochází k vyso-
kému zatížení prostoru.

Prevence onemocnění je jedním 
z předpokladů zajištění dobrého zdra-
votního stavu a užitkovosti ustájených 
zvířat i dosažení ekonomické rentability. 
Platí zásada, že prevence je levnější než 
léčba. Mnohým onemocněním je také 
v chovech drůbeže možné se vyvarovat 
použitím správných chovatelských prak-
tik a zavedením řízení zdravotního stavu 
celého hejna. Tato změna se projevuje 
snížením nákladů na léčení. Individuální 
plán biologické bezpečnosti vychází 
z daných podmínek chovu a požadavků 
chovatele, a proto musí být vytvořen 
pro každý chov na míru. Je to komplex 
preventivních opatření směřujících 
k zabránění zavlečení infekčního agens 
do těchto chovů a jeho šíření v areálu 
farem prostřednictvím osob, zvířat, 
krmiva, dopravních prostředků (osobní 
a nákladní vozidla) a technologickými 
systémy s cílem prevence ohrožení zdra-
ví zvířat/lidí nebo kvality produktů.

Stupeň veterinární hygienické ochra-
ny daného chovu drůbeže a z něho 
vyplývající zónování provozu farmy se 
řídí faktory, jako je nákazová situace 

regionu; konfigurace terénu a převláda-
jící směr větrů; vzdálenost od vodotečí, 
dopravních cest, průmyslových podniků; 
druh zvířat; koncentrace zvířat základní-
ho hejna; technologický systém chovu 
a imunologická uniformita hejna.
Trvalé zlepšování genetických paramet-
rů a úrovně výživy v chovech drůbeže po 
stránce kvalitativní i kvantitativní 
s sebou nese stálé zvyšování požadavků 
na kontrolu chovného prostředí 
včetně mikroklimatických podmínek. 
Jestliže prostředí chovu není v souladu 
s přirozenými požadavky, jsou zvířata 
nucena vzniklý rozpor vyrovnávat svým 
přizpůsobováním. To je úzce spojeno 
s větší potřebou metabolizovatelné 
energie, snižováním užitkovosti, ale 
i poruchami zdraví.

Mezi chovným prostředím a zvířaty 
dochází k interakcím, které mohou ovliv-
nit jejich zdraví a užitkovost. V našem 
klimatickém pásmu je drůbež většinou 
chována trvale v uzavřených stájových 
objektech. Zdravotní stav může výrazně 
ovlivnit negativní mikroklima v ustájo-
vacím prostoru, které musí zohledňovat 
druh, množství, kategorii a hmotnost 
zvířat, ale samozřejmě i technologické 
systémy ustájení, krmení, napájení, 
odklizu trusu atd. Významný faktor pak 
představují tepelně izolační vlastnosti 
obvodových konstrukcí stáje a činnost 
větracího, případně i vytápěcího zařízení.

Podle nároků na mikroklima je možné 
chov drůbeže rozdělit na tři etapy, a to 
líhnutí, odchov a výkrm, respektive chov 
nosnic. V období líhnutí musíme přísně 
dodržovat požadavky kladené na líhnutí 
jednotlivých linií. Zvýšení teploty jen 
o několik desetin °C může vážně ohrozit 
výsledky celého líhnutí. Období odchovu 
a výkrmu drůbeže představuje z hlediska 
mikroklimatických podmínek nutnost 
rychle reagovat na postupně měnící se 
nároky v závislosti na věku a hmotnosti 
ustájených jedinců. Z výše uvedeného 
vyplývá nutnost vytápění prostoru 
i v letním období. Protože kuřata mají 
v prvním období života nízkou celkovou 
produkci vodních par, dochází na začátku 
každého turnusu k výraznému snížení 

relativní vlhkosti vzduchu ve stájovém 
prostoru. To u kuřat může vyvolávat vy-
sychání sliznic, dehydrataci a zvýšenou 
vnímavost k respiračním onemocněním. 
Výše uvedené přímo souvisí také 
s požadavky na výměnu vzduchu. 
Dalšími rozhodujícími faktory je teplota 
prostředí a proudění vzduchu, složení 
stájových plynů, prašnost, světlo apod. 
Zvláštní režim pak v různých stupních 
biosekurity mají líhně, rozmnožovací 
chovy, chovy nosnic i výkrm brojlerů.
Vše začíná a končí u ekonomiky. Rozhod-
nutí o zavedení a dodržování zásad bio-
sekurity na farmu drůbeže závisí nejen 
na prozíravosti a ekonomickém zhod-
nocení nákladů a výnosů. Investice do 
biosekurity představují náklady spojené 
se snížením výskytu nemocí, které vedou 
k poklesu nákladů na veterinární péči. 
Investice do biosekuritních opatření se 
vyplatí jen v tom případě, když náklady 

a ztráty spojené s dalším snížením 
výskytu nemocí mají za následek pokles 
celkových nákladů na léčení. 

Dobrý management chovu drůbeže by 
se měl zakládat na dvou základních 
principech, tj. naplnění základních 
potřeb a biologické bezpečnosti chovu. 
Odpovídající hygienická úroveň chovu je 
předpokladem udržení dobrého zdra-
votního stavu a dosažení vysoké úrovně 
produkčních a reprodukčních ukazatelů 
v chovech. Podceňování jednotlivých 
opatření biosekurity s sebou přináší 
nejprve snížení užitkovosti, poté se zvýší 
frekvence výskytu onemocnění a tím 
následně dojde ke zvýšení nákladů spo-
jených s léčbou při současném zvýšení 
rizika úhynu zvířat, což chovateli snižuje 
ekonomickou rentabilitu.

Úřad Agrární komory ČR

AGRÁRNÍ KOMORA ČR 
sklidila v průběhu září 2017 velký úspěch při organizaci prvního kola seminářů 
s exkurzemi s tématikou „Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost 
a kvalitu produkce“ (reg. č. projektu 16/002/01110/610/000080) v kraji Ústeckém, 
hl. m. Praha, Kraji Vysočina a v kraji Středočeském. Dne 12. září 2017 proběhl 
seminář s exkurzí ve spolupráci  a v prostorách AG MAIWALD, 14. září 2017 ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., 19. září 2017 ve spolu-
práci s Xaverovem, a.s. a 20. září 2017 ve společností Vodňanské kuře, s.r.o. 

Dalších 5 seminářů s exkurzemi proběhne v říjnu 2017, konkrétně 10. 10. 2017 
v Jihočeském kraji (Zemědělské služby Dynín, a.s.), 12. 10. 2017 v Jihomorav-
ském kraji (AGROPODNIK Hodonín a.s.), 17. 10. 2017 v Moravskoslezském kraji 
(Best Opava, spol. s.r.o.), 18. 10. 2017 v Královéhradeckém kraji (MAVE Jičín, 
a.s.), 26. 10. 2017 v Plzeňském kraji (Drůbežářský závod Klatovy, a.s.) a 8. 11. 
2017 v Karlovarském kraji (ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.).  

Cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy ve výživě drůbeže, 
výživářskými doporučeními, s přidáváním doplňků do krmných směsí a pode-
stýlky na bázi přírodního původu, doporučeními při výběru technologie se zo-
hledněním na welfare, ale i motivovat, jak výrobu drůbeže zkvalitnit, zefektivnit 
výživu a zlepšit zdravotní stav a výslednou produkcí kvalitního drůbežího masa 
a vajec. Na všech 10 akcích se slova vedle ředitele Úřadu AK ČR Václava Sucha-
na ujímají zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. (M. Englmaierová, 
E. Skřivanová, J. Vlčková, P. Novák, G. Malá), za praxi pak K. Kultvašr nebo 
J. Dousek. Pozvánku s programem je možné na žádost získat v sekretariátu 
AK ČR Praha. Pro představu obsahu seminářů dáváme čtenářům k dispozici 
výňatek přednášky doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc. a Ing. Gabriely Malé, Ph.D. 
z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.
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POTRAVINÁŘSTVÍ

KVALITA VAJEC 
Z RŮZNÉHO USTÁJENÍ
V SOUČASNÉ DOBĚ JE BRÁN VELKÝ ZŘETEL NA KVALITU PRODUKTŮ. V PŘÍPADĚ VAJEC JE KVALITA OVLIVŇOVÁNA ŘADOU 
FAKTORŮ, MEZI KTERÉ PATŘÍ I SYSTÉM USTÁJENÍ SLEPIC. Z HLEDISKA EKONOMIKY JE NEJVÝHODNĚJŠÍ CHOV SLEPIC 
V OBOHACENÝCH KLECÍCH. VELKOU PŘEDNOSTÍ JE VYSOKÁ UŽITKOVOST SLEPIC, VYSOKÁ PRODUKTIVITA PRÁCE, LEPŠÍ 
ZDRAVOTNÍ STAV SLEPIC, VYŠŠÍ KVALITA VAJEC A NÍZKÁ KONTAMINACE VAJEČNÉHO POVRCHU MIKROORGANISMY.

Welfare slepic
Do roku 2011 byly slepice v České 
republice zejména chovány v tak zvaných 
konvenčních klecích. Používání konvenč-
ních klecí v členských zemích Evropské 
unie ale bylo na základě směrnice 
Rady Evropy 1999/74EC od 1. 1. 2012 
zakázáno. Hlavním důvodem bylo to, 
že slepice chované v tomto systému 
ustájení nemohly uplatnit celý reper-
toár přirozeného chování. Nyní je tedy 
chov slepic možný pouze v obohacených 
klecích nebo v některém z alternativních 
systémů ustájení, který musí splňovat 
požadavky dané směrnicí. Obohacené 
klece spojují výhody konvenčních klecí 
a současně poskytují slepicím mož-
nost přirozeného druhového chování. 
Součástí obohacených klecí jsou hřady, 
snášková hnízda, popeliště a zařízení 
na obrušování drápů. V kleci je větší 

prostor, 750 cm2 na slepici s využitelným 
prostorem minimálně 600 cm2. Zbytek 
připadá na snáškové hnízdo a popeliště. 
Obohacené klece tedy poskytují alespoň 
minimální prostor ke snášce v hnízdě, 
popelení, hřadování, hrabání, úniku 
i pohybu křídly. 

V alternativních systémech, jakými jsou 
voliéra, podestýlka nebo výběh, připadá 
na nosnici více prostoru podlahové plo-
chy oproti klecovým systémům. Slepice 
zde mohou lépe vyjadřovat své přirozené 
chování, jako například popelení, stavění 
si hnízda, hledání potravy. Ke každému 
projevu chování je nutný dostatečný 
prostor. Průměrný prostor využívaný 
slepicemi ke stání je 475 cm2, k hrabání 
je to 856 cm2, k otáčení se 1272 cm2 
a k mávání křídly dokonce 1876 cm2. 
Slepice chované na podestýlce tráví více 

času pohybem (38 %), hrabáním a pope-
lením (5,8 %) ve srovnání se slepicemi 
z konvenční (2 %, 0,4 %) a obohacené 
klece (10 %, 1 %). A naopak méně času 
vyplňují příjmem krmiva (28 % vs. 54 % 
a 44 %), pitím (3,5 % vs. 5 % a 5,5 %) 
a odpočinkem (10 % vs. 24 % a 14 %). 
Následkem nemožnosti výkonu přiro-
zených aktivit u slepic v konvenčních 
klecích docházelo u nich ke vzniku 
stresu, který se projevoval abnormálním 
chováním. Nemožnost popelení, úkon 
sloužící k udržování jejich peří 
v dobré kondici odstraněním starého 
peří, mazu a parazitů v prostoru klecí 
často vyúsťoval v ozobávání peří. Nicmé-
ně potřeba slepic popelit se nespočívá 
pouze v tělesné potřebě péče o peří. 
Například slepice, které jsou geneticky 
vyšlechtěné bez peří, se budou popelit 
i nadále. Tělesný pohyb nosnic je též 

důležitý i ve vztahu k pevnosti kostí. 
Slepice z konvenčních klecí nemohly 
tyto formy pohybu dostatečně vykonávat 
vzhledem k omezenému prostoru, což 
vedlo ke slábnutí kostí. Nosnice ustájené 
na podlaze vykazují o 41 % vyšší pevnost 
kostí nohou v porovnání s těmi, jež 
jsou chovány v klecích. Některé tyto 
nedostatky konvenčních klecí řeší klece 
obohacené nebo alternativní systémy 
ustájení nosnic.

Užitkovost slepic
Z hlediska užitkovosti je nejvhodnějším 
systémem ustájení obohacená klec. 
Slepice chované v těchto klecích totiž 
dosahují vyšší intenzity snášky, mají nižší 
spotřebu krmiva, konverzi a úhyn oproti 
těm, které jsou ustájeny v některém 
z alternativních systémů chovu. Mimoto 
při ustájení ve voliéře byl zaznamenán 
vyšší počet snesených vajec, a to z dů-
vodu schopnosti slepic udržet se déle ve 
snášce. Nižší intenzita snášky ve voliéře 
oproti klecím je zdůvodňována fak-
tem, že některá vejce jsou snesena na 
podlahu, popřípadě jsou sežrána, a tudíž 
nejsou započítána. Slepice, které jsou 
ustájeny na podestýlce, mají přibližně 
o 10 % vyšší spotřebu krmiva na den než 
ty z klecí. Při porovnávání konvenčních 
a obohacených klecích bylo zjištěno, že 
konstrukce klece neovlivnila snášku, 
spotřebu krmiva nebo hmotnost vajec. 
Důležitá je také velikost skupiny ustáje-
ných slepic. Vysoká úroveň produktivity
a dobré kvality vajec může být dosažena 
ve větších obohacených klecích.

Kvalita vajec
Kvalitu vajec je možno hodnotit podle 
různých kritérií. Ekonomicky významná 
je technologická hodnota, což je soubor 
fyzikálních ukazatelů. Sleduje a hodnotí 
se celé vejce, zejména hmotnost a tvar 
vejce, a kvalita jednotlivých komponent 
– skořápky, bílku a žloutku. Z řady studií 
vyplývá, že systém ustájení má znatelný 
vliv na kvalitu vajec. Jedním z nejdůleži-
tějších ukazatelů technologické hodnoty 
je hmotnost vajec. Na základě řady 
zjištění nelze jednoznačně říci, ve 
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kterém typu ustájení jsou snášena 
těžší vejce. Jedni autoři uvádějí klece, 
zatímco druzí zaznamenali těžší vejce na 
podestýlce. Nižší hmotnost vajec nosnic 
chovaných v klecích je vysvětlována 
vyšší intenzitou snášky. Jak vypovídají 
ukazatelé technologické hodnoty vajec, 
jakostnější vejce pocházejí od nosnic 
chovaných v klecích. Vejce z tohoto sys-
tému ustájení dosahují vyšších hodnot 
u Haughových jednotek, indexu bílku 
a žloutku. Systém ustájení má vliv i na 
kvalitativní ukazatele skořápky. V mnoha 
případech výsledky měření kvalitativních 
ukazatelů skořápky poukazují i na lepší 
kvalitu skořápky vajec z klecí. Mimoto 
i vejce z voliéry vykazují pevnější a sil-
nější skořápku. Porovnáním fyzikálních 
ukazatelů kvality vajec z klecí, voliéry 
a podestýlky se zabývá tabulka 1. Jsou 
zde shrnuty výsledky pokusu, které 
byly publikovány v jednom z předních 
vědeckých časopisů zabývajících se 
zemědělskou tématikou. Těžší vejce 
s vyšším indexem bílku a žloutku, jako 
ukazatelů kvality bílku a žloutku, byla 
snesena v obohacené kleci a ve voliéře. 
Nejvyšší hodnoty Haughových jednotek 
a pevnosti skořápky vykazovala vejce 
z konvenčních klecí.

Mikrobiální kontaminace skořápky
Jedním z ukazatelů kvality vajec je 
i mikrobiální znečištění vaječné skořáp-
ky. Ihned po snesení je povrch i obsah 
vajec u zdravých nosnic většinou sterilní. 
Pak ale dochází k rychlé kontaminaci 
povrchu skořápky bakteriemi přítomný-
mi ve výkalech, prachu nebo na zařízení 
hal. Některé z těchto bakterií mohou být 
patogenní pro lidi a schopné kontami-
novat vaječný obsah. Míra znečištění 
skořápek vajec je závislá na zvoleném 
systému ustájení a souvisí s teplotou
 a vlhkostí. Mikrobiální znečištění vaječ-
né skořápky hlavně závisí na systému 
ustájení, který je používán při chovu 
nosnic a jenž předurčuje prostředí, do 
jakého je vejce sneseno. Záleží na úrovni 
znečištění prostředí a to jak povrchu 
vybavení hal, tak i peří a běháků sa-
motných nosnic, ale také i na koncen-
traci mikroorganismů nebo prachu ve 
vzduchu. V řadě studií byla skořápka 
vajec z klecí vyhodnocena jako nejméně 
kontaminovaná. Do výhod klecových 
systémů pro produkci vajec s ohledem 
na bezpečnost produktů patří malý 
nebo žádný kontakt zvířete s výkaly 
a hygiena poskytovaná zvířatům 
a vejcím, což je umožněno konstrukcí 
klece. Přispívá tomu i nízká koncentra-
ce prachu a kontaminantů ve vzduchu 
vyplývající ze způsobu chovu. Slepice 
chované ve voliérách a na podestýlce 
jsou ve styku s kontaminovaným i poten-
ciálně kontaminujícím materiálem, a to 
se odráží i na úrovni znečištění skořápky 
vajec mikroorganismy. 

Stupeň mikrobiálního znečištění vaječné 
skořápky se též odvíjí od množství 

vlhkosti produkované zvířaty a od teploty, 
které jsou vejce vystavena. Vlhkost 
produkovaná zvířaty může přímo zvy-
šovat mikrobiální kontaminaci vaječné 
skořápky a následkem toho roste 
i nebezpečí mikrobiální kontaminace 
vnitřního obsahu zdánlivě čistých vajec.  
Skořápky konzumních vajec dosahují 
maximální bakteriální kontaminace 6 log 
KTJ (kolonie tvořící jednotku)/skořápka. 
Mikrobiální kontaminace skořápek vajec 
z různých systémů ustájení je uvedena 
v tabulce 2. Z výsledků vyplývá, že na 
povrchu vajec z alternativních systémů 
ustájení, jako je voliéra a podestýlka, 
bylo zjištěno 100krát více bakterií než 
na vejcích nosnic chovaných v klecích. 
V průběhu skladování dochází ke 
snižování počtu mikroorganismů na 
skořápkách. 

Průnik mikroorganismů do vejce 
Před průnikem mikroorganismů do va-
ječného obsahu je vejce chráněno svými 
přirozenými bariérami. Za první bariéru 

je považována vrstva kutikuly na povrchu 
skořápky, dalším ochranným mecha-
nismem je samotná skořápka s vnější 
a vnitřní podskořápečnou blánou. 
Dokonce i některé proteiny bílku mají 
baktericidní nebo inhibiční funkci vůči 
bakteriím. Vyšší mikrobiální kontamina-
ce povrchu vajec z alternativních systé-
mů ustájení nebo nevhodné zacházení 
v průběhu skladování ale může zvýšit 
riziko kontaminace vajec. 

Nejvhodnější oblast pro průnik mikroor-
ganismů do vejce jsou póry ve skořápce 
na tupém konci vejce. Nejvyšší výskyt 
těchto penetrací byl zaznamenán po 4 až 
5 dnech skladování. Nejčastěji pronikají 
do vaječného obsahu gramnegativní po-
hyblivé a neshlukující se bakterie. Jako 
první Pseudomonas sp. a Alcaligenes sp. 
dále pak následuje Salmonella Enteriti-
dis. Mezi hlavní kontaminanty vaječného 
obsahu z řad gramnegativních bakterií 
patří i Escherichia coli a z grampozitiv-
ních bakterií je to především Staphylo-

coccus lentus, Staphylococcus xylosus 
a Bacillus sp. Obohacené klece vykazují 
nižší kontaminaci vaječného obsahu 
(1,9 %) oproti neklecovým systémům 
ustájení (2,3 %). Na podíl vajec penetro-
vaných bakteriemi má vliv i doba sklado-
vání, jejich podíl se vzrůstajícím časem 
roste. Další významný růst byl zazname-
nán i v souvislosti s věkem slepic.

Obohacená klec jako vhodný systém 
ustájení slepic
Na základě těchto informací se zdají být 
vhodnou náhradou konvenčních klecí 
klece obohacené. Tento systém ustájení 
poskytuje nosnicím větší prostor pro po-
hyb a přirozené intuitivní chování oproti 
konvenčním klecím. Navíc z hlediska 
ekonomiky zde slepice také dosahují 
vysokou intenzitu snášky a lepší konverzi 
krmiva na produkci vajec. Mimoto vejce 
pocházející z tohoto systému ustájení 
vykazují vyšší úroveň kvality vaječného 
obsahu a skořápky. Jejich další před-
ností je nižší mikrobiální znečištění sko-
řápky a nižší pravděpodobnost následné 
kontaminace obsahu vajec. Kutikula, 
skořápka a podskořápečné blány sice 
určitou dobu tvoří bariéru chránící 
tak vejce před průnikem mikroorga-
nismů, ale s přibývajícím časem se toto 
riziko průniku zvyšuje. Mělo by se tudíž 
zabránit slepicím, aby snesená vejce 
znečistila zejména svými exkrementy, 
což je v podstatě vyřešeno 
u nosnic chovaných v klecích.

Příspěvek byl zpracován při řešení 
grantu NAZV QJ1310002. 
Michaela Englmaierová
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 
Praha,  Oddělení fyziologie výživy 
a jakosti produkce
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VÍNA Z RODINNÝCH VINAŘSTVÍ  
V MALOOBCHODĚ? POPRVÉ V PENNY
V PENNY JE 7 Z 10 POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ČESKÝCH A TEĎ K NIM PŘIBYLA I VÍNA Z RODINNÝCH MORAVSKÝCH VINAŘSTVÍ.

Nakoupit v obchodním řetězci špičková 
vína z rodinných moravských vinařství? 
Ještě nedávno to bylo téměř nemyslitel-
né. V červnu letošního roku však došlo 
k přímo revoluční změně, a to díky spo-
lečnosti Penny Market a její spolupráci 
s Nezávislými vinaři ČR. Deset renomo-
vaných vinařství, jež jsou členy tohoto 
spolku, který vznikl z iniciativy předsedy 
Vinařské asociace a trojnásobného drži-
tele prestižního titulu Vinař roku České 
republiky Josefa Valihracha, od té doby 
dodává do všech 368 poboček Penny 
Marketu malé šarže kvalitních vín.

Penny Market je prvním řetězcem 
v České republice, který navázal těsnou 
spolupráci s renomovanými vinaři 
z Moravy. Zákazníci PENNY díky tomu 
mohou koupit vína od prestižních vinař-
ství Valihrach, Tanzberg, Židek, Válka, 
Springer, Maděřič, Vašíček, Šebesta, 
Kosík a Mečl. Vysokou úroveň a nezpo-
chybnitelnou kvalitu jejich vín dokládá 
celá řada ocenění ze soutěže Salon vín 
ČR, ale také prestižní ceny z Francie, 
Belgie nebo Rakouska.

Valihrach: Bylo to správné rozhodnutí
„Zájem zákazníků o kvalitní vína z Moravy 
stále roste. Naši společnost, která inten-
zivně podporuje domácí producenty, tento 
trend velmi těší. Je nám proto velkou ctí, 
že můžeme spolupracovat se spolkem 
Nezávislí vinaři ČR, jehož členové patří 
k nejoceňovanějším odborníkům v zemi,“ 
uvedl jednatel PENNY Martin Peffek. 
Právě fakt, že sedm z deseti potravinář-
ských výrobků v PENNY je tuzemského 
původu, byl jedním z důvodů, který 
Josefu Valihrachovi usnadnil rozhodo-
vání, zda se svými víny vstoupit do ob-
chodního řetězce. „PENNY má většinové 
zastoupení českých potravin a nabídlo 
nám velmi dobré podmínky. Ve všem nám 
vyšli vstříc,“ vzpomněl trojnásobný držitel 
titulu Vinař roku České republiky.

Spolupráci s PENNY vnímá jako velkou 
příležitost k reprezentativnímu předsta-
vení kvalitních moravských vín z malých 
rodinných vinařství novým a mnohem po-
četnějším skupinám zákazníků. „Původně 
se nabídka týkala jen mých produktů, ale 
pro budoucí rozvoj vinařství bude určitě 
přínosnější, když se do maloobchodní sítě 
dostanou i další  vinaři,“ doplnil. Inspirativ-

ní pro Valihracha byly i zkušenosti z cest 
do zahraničí. „Takový způsob prodeje vín 
malých vinařů je už  v Evropě běžný. Třeba 
v Polsku to teď  vypadá tak, že jsou buď 
velké obchody, nebo trhy. Tradiční malé 
obchůdky jsou na ústupu. A některé polské 
řetězce jsou hodně dobré. U nás už to není 
moc jiné,“ řekl respektovaný odborník 
s tím, že v maloobchodě se vinaři uplatňují 

i v Německu nebo na Slovensku. Nabídku 
PENNY sice dlouho zvažoval, ovšem nyní je 
přesvědčený, že se rozhodl správně.

Vína z PENNY jinde nekoupíte
Jako u jiného sortimentu také v případě 
vín od Nezávislých vinařů ČR se Penny 
Market soustředil na kvalitu dodávaných 
produktů a jejich výběru věnoval velkou 

pozornost. V případě vína navíc nákupčí 
PENNY usilovali o to, aby šlo o nápoje 
s typickými vlastnostmi konkrétních 
odrůd. „Například pokud si u nás 
vyberou moravský ryzlink, bude klasicky 
suchý. Nebo u pálavy mohou očekávat 
typicky vyšší obsah zbytkového cukru. 
Naši zákazníci se tak v nabídce snadno 
zorientují a při nákupu vína je nečeká 
žádné překvapení,“ vysvětlil manažer 
nákupu PENNY Marek Doležal.

Vzhledem k tomu, že se jedná o menší 
šarže, bude se nabídka vín po doprodání 
zásob průběžně obměňovat. V součas-
nosti PENNY nabízí kolekci čtrnácti 
vín od deseti Nezávislých vinařů ČR. 
V regálech jsou lahve nepřehlédnutelné, 
protože je zdobí logo spolku. Spolupráce 
vinařského sdružení s PENNY je přitom 
natolik exkluzivní, že některé šarže vinaři 
dodají jako celek, což znamená, že ne-
půjdou koupit nikde jinde. „Zavázali jsme 
se k dodání kolekce jako celku, ovšem 
jednotlivé položky z kolekce pro PENNY 
si vinaři mohou prodat i jinde. Domluvili 
jsme se ale, že to dělat nebudeme, takže 
tato vína se dají koupit výhradně v PEN-
NY, maximálně ještě přímo u konkrétních 
vinařů,“ zdůraznil Valihrach.

PENNY: Česká potravina především
Penny Market se dlouhodobě soustředí 
na podporu českých potravin a lokálních 
výrobců a spoluprací s Nezávislými vinaři 
ČR ji posouvá o další úroveň. Všechna 
vína Nezávislých vinařů ČR samozřej-
mě splňují kritéria pro označení Česká 
potravina, k jejichž uplatňování se Penny 
Market dobrovolně přihlásil jako první 
z velkých obchodních řetězců u nás 
již v září roku 2016. „Spolupracujeme 
s našimi lokálními pěstiteli, naše pečivo 
vyrábějí místní pekaři, maso a uzeniny 
pocházejí především od českých řezníků, 
nabízíme pivní speciály našich malých 
pivovarů. Sedm z deseti potravinářských 
výrobků je u nás českých. Nabídka vín 
od rodinných vinařství z Moravy je tak 
dalším velmi významným potvrzením 
našich preferencí tuzemských dodava-
telů,“ uzavřela manažerka strategického 
marketingu PENNY Zlata Ulrichová.

Více o spolupráci PENNY 
a Nezávislých vinařů ČR se dozvíte 
na www.penny.cz
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KDO JSOU NEZÁVISLÍ VINAŘI ČR?
„JSME MALÍ VINAŘI ZANEDBATELNÉ PRODUKCE, CO SE MNOŽSTVÍ 

TÝKÁ, ALE MÁME VELKÉ SRDCE! SRDCE, KTERÉ BIJE PRO NÁŠ KRAJ 
A NAŠE VÍNO, KTERÉ JE JEHO OBRAZEM! I PŘES NAŠI NEZÁVISLOST 

JSME PŘECE JEN ZÁVISLÍ. NÁŠ ŽIVOT A PŘÍBĚH JSOU ZÁVISLÉ 
NA NAŠICH ROZHODNUTÍCH, ZÁVISLÉ NA NAŠICH MYŠLENKÁCH 

A POSTOJÍCH, ZÁVISLÉ NA NAŠÍ TRADICI A PŮVODU. VYRÁBÍME VÍNO 
V RŮZNÝCH OBLASTECH ČESKÉ REPUBLIKY, NABÍZÍME VÍNA, KTERÁ 

NEJSOU JEN KONZUMNÍM ZBOŽÍM, VYTVÁŘÍME ZÁŽITEK S DUŠÍ. 
NAŠE VÍNA JSOU ODLIŠNÁ V CHUTI I AROMA, ALE VŽDY JSOU 
JEDINEČNÁ JAKO OTISK PRSTU KAŽDÉHO Z NÁS! VKLÁDÁME 

DO NICH SVÉ SNY, ZKUŠENOSTI, SVOU LÁSKU, ŽIVOT SVŮJ I NAŠICH 
RODIN! NAŠÍM MOTTEM JE HRDOST A POKORA!“
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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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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNÝMI 
PROBLÉMY LESNICTVÍ
ZÁVĚR LÉTA A LETOŠNÍCH PRÁZDNIN NÁS VŠECHNY, NEJEN LESNÍKY, NEPŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIL. DNE 11. 8. 2017 SE PŘES 
NAŠE ÚZEMÍ PŘEHNALA VĚTRNÁ BOUŘE, DOPROVÁZENÁ POSTUPUJÍCÍM, LOKÁLNĚ NIČIVÝM BOŘIVÝM VĚTREM, KTERÝ 
ZPŮSOBIL DALŠÍ ROZSÁHLOU VĚTRNOU KALAMITU NA LESNÍCH MAJETCÍCH NÁCHODSKA, TRUTNOVSKA, BLANENSKA, 
OKOLÍ ŠTERNBERKU A MOHELNICE A ROVNĚŽ I ŠUMAVY. 

Bouřkový systém derecho, který 
pustošil nejen lesy, je charakterizován 
rychlostí větru přes 90 km/hod. v pásmu 
dlouhém 400 km s nárazy větru na 
celé ploše a v nich lokálními shluky, 
které mohou být srovnatelné se silou 
tornáda. Tato mimořádná událost jen 
potvrdila dále pokračující trend zvyšující 
se frekvence a dynamiky disturbančních 
jevů několika málo posledních let. Ob-
jem nahodilé těžby v roce 2016 – sedm 
milionů m3 dřeva, trojnásobný nárůst 
stromů napadených kůrovcem 
za poslední tři roky i celoplošné odumí-
rání smrkových porostů na střední a 
severní Moravě jsou varovné signály pro 
lesní hospodářství v České republice, 
které mohou reálně vyústit i v kolaps na 
trhu s dřívím.

Vrchol této disturbanční (destrukční) 
křivky můžeme pozorovat od roku 2015. 
Od tohoto okamžiku zaznamenáváme 
překvapivý nárůst poškození dalších 
dřevin: jedle bělokoré, jedle obrovské, 
borovice černé, borovice lesní, jasanu 
ztepilého a olše. Během své dlouhé 
lesnické praxe (od roku 1959) jsem ne-
zaznamenal tolik nakumulovaných pro-
blémů v pěstování a ochraně lesů jako za 
poslední tři roky. Jestliže jsme až do této 
doby lesní hospodaření a pěstování lesů 
nazývali jako ekosystémové, ekologicky 
opodstatněné či ekologicky oprávněné, 
aktuální stav spíše signalizuje pěstování 
lesů jako ekologicky rozvrácené. 

Kde hledat hlavní příčiny tohoto stavu 
a jak operativně zmírnit důsledky, to jsou 

nejen otázky, ale i hlavní témata pro 
jejich operativní řešení. Dovolím si 
některé z nich dále přiblížit. Rok 2015 
představoval v ČR extrémně suchý rok. 
Opočensko s 360 mm ročních srážek 
(57 % dlouhodobého průměru) nebylo 
v tomto ohledu výjimkou. Právě v tomto 
roce započalo odumírání jedle bělokoré 
a jedle obrovské. Rok 2016 zname-
nal pokračování srážkového deficitu, 
spojeného s kritickým poklesem hladiny 
spodní (podzemní) vody a zároveň s ná-
stupem poškození a plošným rozpadem 
porostů borovice lesní nad 80 let věku.
Je nezpochybnitelné, že prvním spou-
štěcím mechanismem způsobujícím 
nejprve oslabení, postupně poškození 
lesních porostů a následně nástup 
houbových patogenů a podkorních 
škůdců jsou periody sucha. K urychle-
nému řešení těchto problémů je třeba 
úzké součinnosti lesnického výzkumu, 
vědy a praxe. Příkladem již probíhajících 
projektů mohou být vodohospodářské 
projekty bilance vody v krajině i se 
zřetelem na sucho, pěstování douglasky 
ve směsích v podmínkách ČR, optimali-
zace druhové skladby se zaměřením na 
meliorační a zpevňující dřeviny, vodohos-
podářská bilance s měřením spodní 
vody ve vrtech v borovém hospodářství 
či připravovaný projekt pro rok 2018 na 
Vítkovsku a Albrechticku s odzkoušením 
24 druhů lesních dřevin a jejich růstu 
při pokračujícím oteplování a změnách 
klimatu v přírodních lesních oblastech 
českých zemí.

Z mého pohledu je určitým posunem 
aktuálně projednaný návrh novely 
vyhlášky č. 83/1996 Sb., (OPRL), na MZe, 
zejména příloha č. 4, „Vymezení cílových 
hospodářských souborů a podsoubo-
rů“, který umožní vlastníkům a lesním 
hospodářům reagovat na současnou 
změnu klimatu širokým spektrem dřevin 
při obnově, včetně základních příprav-
ných dřevin při vzniku kalamitních holin. 
Z dalších závažných problémů, které 
nejen mne trápí, je zcela nedostatečné 
ocenění vodohospodářské funkce lesů 
naší společností, ale i rezortem MZe.
Les je sám nezastupitelným zdrojem, ale 
i hospodářem vody v krajině, který v ko-
nečné podobě nejen zásobuje vodní toky 
povrchovým a podpovrchovým odtokem, 

ale zejména průsakem do hydrogeolo-
gického podloží akumuluje trvalé zdroje 
podzemní vody pro následné zásobení 
obyvatel kvalitní pitnou vodou. Myslím, 
že nastal nejvyšší čas prohlásit
vodu strategickou surovinou pro celou 
českou společnost, nastolit úctu ke kaž-
dé kapce vody a současně také finančně 
podpořit vlastníky lesů, kteří významně 
ovlivňují jejich vodohospodářskou funkci 
a tento veřejný statek zatím bezplatně 
předkládají společnosti. 

Obecně se dnes setkáváme i s neúctou 
k lesnímu hospodářství, lesníkům, 
k těžbě dřeva a samotnému dříví. 
Někteří tzv. vědečtí představitelé trendů 
lesů bezzásahové „divočiny“ (výjimečně 
výběrného lesa) nepokrytě podsouvají 
veřejnosti, ale i lesníkům, že současné 
hospodaření, pěstování a těžba vlivem 
na půdu a vodní režim vyvolává kalamity, 
jako synergetický vliv klimatické změny 
a nevhodného managementu.

Neúctu k lesu jako k živému, měnícímu 
se organismu a ideové pomýlení eko-
logické fronty si dovoluji nahradit jinou 
filosofií, která je uznávána jinde ve světě 
– úctou a pokorou k lesu i ke dřevu. 
Vždyť v letokruzích dřeva se odráží nejen 
historie, ale i tvůrčí činnost člověka 
a jeho práce. Samo polidštěné dřevo pak 
zpětně formuje duši člověka k zachování 
harmonického soužití s přírodou.

Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
Správa lesů Kristiny 
Colloredo-Mansfeldové
(článek vyšel v Lesnické práci, 
srpen 2017)
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LESY ZCELA ZÁSADNĚ OVLIVŇUJÍ 
TAKÉ VODU V KRAJINĚ
O VÝZNAMU LESA JAKOŽTO JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRVKŮ V KOLOBĚHU VODY V KRAJINĚ BYLO NAPSÁNO MNOHÉ. 
DNEŠNÍ INFORMAČNÍ DOBA, POSÍLENÁ PRAKTICKY VŠEOBECNĚ AKCEPTOVANÝM ASPEKTEM GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, 
PŘINESLA RENESANCI TÉMATU VODY A LESA, A TO JAK NA ÚROVNI VĚDECKÉHO BÁDÁNÍ, TAK NA ÚROVNI POLITICKO-
EKONOMICKÉ, A DOKONCE I NA ÚROVNI ZVÝŠENÉHO SPOLEČENSKÉHO ZÁJMU.

Lze konstatovat, že hydrická funkce je 
v dnešní době v zásadě nejdůležitější 
„ekologickou“ funkcí lesa, která úrovní 
společenského zadání snese srovnání 
pouze se „sociální“, tedy rekreační funk-
cí. Přitom je však evidentní, že zatímco 
rekreační funkce je funkcí „oddechovou“ 
či „zájmovou“, hydrická funkce lesa je 
funkcí „životazáchovnou“, která jedno-
značně ovlivňuje kvalitu života, resp. 
život zprostředkovaně vymezuje.

Hydrická funkce lesa se obvykle definuje 
jako schopnost lesa ovlivňovat prvky ko-
loběhu vody v krajině, tedy srážky, výpar  
a odtok. Zjednodušeně lze říci, že hydric-
ká funkce lesa je dána fyzikálními vlast-
nostmi stromů, resp. lesních porostů,  
a vlastnostmi lesní půdy a jejími hnacími 
silami jsou sluneční a gravitační energie. 
Pokud mluvíme o tzv. vodohospodářské 
funkci lesů, ta je obvykle chápána jako 
cílené využívání hydrických funkcí lesů 
pro hospodaření s vodou v krajině.

Principy ovlivňování jednotlivých 
složek hydrického režimu 
Mechanismy ovlivňování jednotlivých 
složek hydrického režimu lesními 
porosty jsou myslím lesnické veřejnosti 
všeobecně známy, proto jen zjednoduše-
ně: Lesní porosty pomocí transpirace po 
takzvaném tlakovém spádu či potenciálu 
vedou vodu od kořenů směrem k listům 
a spotřebovávají přitom energii slu-
nečního záření při přeměně kapalného 
skupenství vody ve skupenství plynné. 
Pokud je součástí výparného množství 
rovněž voda zadržená na povrchu těl 
stromů (tzv. intercepční voda), pak 
mluvíme o tzv. evapotranspiraci. Vodní 
pára nad lesními porosty stoupá vzhůru 
do výšek s nižším atmosférickým 
tlakem, postupně se ochlazuje, rozpíná 
a po dosažení tzv. rosného bodu, resp. 
nasycení, kondenzuje a mění se zpět 
v kapalnou vodu. Ta po získání dostateč-
né hmotnosti nejčastěji na tzv. konden-
začních jádrech (např. zrnka prachu, ale 
i pylu rostlin) vypadává vlivem gravitace 
ve formě srážek zpět k zemi. Po dopadu 
vody na povrch stromů dojde k částeč-
nému zadržení vody (dříve tzv. skropné 
množství) a částečnému dopadu vody 
na lesní půdu, resp. do nižších pater 
lesního porostu. Skropné množství (či 

skropná voda) následně zůstává částeč-
ně zachyceno na povrchu stromů (výše 
zmíněná intercepce), částečně okapává 
z listů a větví a částečně stéká po kme-
nech. Stejné procesy se dějí i v nižších 
patrech lesních porostů (v podúrovni, 
keřovém patru a do určité míry i v patru 
bylinném). Po dopadu vody na povrch 
lesní půdy dochází k jejímu vsaku do 
nižších profilů a po naplnění tzv. infilt-
rační kapacity dochází k povrchovému 
odtoku. Srážková voda, která se dostane 
do půdního profilu, se zde dále pohybuje 
směrem dolů jako tzv. gravitační voda 
a vyplňuje volné póry v půdě. Při jejím 
dostatku se dostává až do tzv. přecho-
dové zóny, kde se opře o z nižších vrstev 
vzlínající vodu kapilární. Jak gravitační, 
tak kapilární voda jsou zdrojem vody pro 
lesní vegetaci a tím se koloběh uzavírá.

Vodní bilance krajiny
Hydrická funkce lesa výrazně ovlivňuje 
tzv. vodní bilanci krajiny. Vodní bilancí 
rozumíme obecně vztah mezi vodou, 
která do systému (např. lesní porost) 
přichází, a vodou, která z tohoto systému 
odchází s tím, že toto „bilancování“ ob-
sahuje rovněž proporce ostatních složek 
koloběhu vody v systému (výpar, odtok, 
zásoby z předchozích období). Pokud 
hovoříme o vodní bilanci krajiny, ta se 

nejlépe vyjadřuje v rámci povodí, tzn. 
území, ze kterých odtéká veškerá voda 
do jednoho recipientu (např. řeka, jeze-
ro). Všeobecně lze říci, že vodní bilance 
v krajině může nabývat tří stavů: aktivní, 
pasivní a vyrovnaná. Aktivní vodní bilan-
ce je ta, při níž objem vody vstupující do 
povodí je vyšší než výdej, u pasivní vodní 
bilance je situace opačná a vyrovnanou 
vodní bilanci charakterizuje příjem 
a výdej vody v povodí vyrovnaný. V povo-
dích vodohospodářsky aktivních (např. 
horské polohy s vysokými srážkovými 
úhrny) je prvotním úkolem vodních 
hospodářů, ale i lesníků aktivní hospo-
daření s „přebytečnou“ vodou. Naopak 
v pasivních povodích (nížiny s nízkými 
srážkovými úhrny) je třeba řešit přede-
vším zajištění dostatku vody pro celkové 
fungování krajiny. Zcela svébytnou je 
situace povodí s vyrovnanou vodohos-
podářskou bilancí (v ČR většina tzv. 
pahorkatinných oblastí). Tato povodí jsou 
obvykle dlouhodobě bilančně vyrovnaná, 
nicméně v rámci roku jsou jejich bilanční 
poměry značně rozkolísány. To je dáno 
jak režimem počasí, v dnešní době ještě 
umocněným globální klimatickou změ-
nou, tak hospodařením v krajině. 
Zde je role lesníků v hospodaření 
s vodou a ovlivňování vodního režimu 
krajiny extrémně významná. Odezva 

změn jednotlivých prvků vodní bilance 
na lesohospodářská opatření v povodí 
(např. lesní těžbu) je totiž téměř 
okamžitá.

Ačkoliv jsou uvedené jevy a jejich využití 
v bilancování hydrické účinnosti lesů 
v krajině popsány jen velmi schematic-
ky, je zřejmé, že jejich interakce vytváří 
komplexní a složité procesy, které je 
poměrně obtížně možné kvantifikovat 
a popsat ve vzájemných souvislostech 
a vazbách na konkrétní lesní podmínky. 
O to složitější je potom tyto procesy 
zobecnit a exaktně vyjádřit formou jed-
noduchých vztahů. Přesto je evidentní, 
že les v krajině je základní determinan-
tou jejího hydrického režimu, resp. její 
hydrický režim většinou zcela vymezuje.

  
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ústav inženýrských staveb, tvorby 
a ochrany krajiny (LDF)
Lesnicko-dřevařská fakulta MENDELU 
v Brně, e-mail: xkupec@node.mendelu.cz
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POMOHOU PSI ZVLÁDNOUT 
KŮROVCOVOU KALAMITU?
NA ROZDÍL OD ČLOVĚKA, KTERÝ MUSÍ ZKOUMAT KAŽDÝ STROM ZE VZDÁLENOSTI MAXIMÁLNĚ 1 METR, TRÉNOVANÝ PES UCÍTÍ 
NAPADENÝ STROM I NA VZDÁLENOST 100 METRŮ.

Klimatické podmínky v roce 2015 
a následně nedostatečná pozornost 
věnovaná obranným opatřením jsou 
příčinou přemnožení podkorního hmyzu, 
které v některých regionech Moravy 
dosahuje extrémních rozměrů. Četnost 
kůrovce vzrůstá i v jiných regionech státu 
a v současnosti si situace vynutila dopo-
ručení k zastavení úmyslných těžeb. Si-
tuace je vážná a její zlepšení nebude dí-
lem jednoho roku. I z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli v rámci projektu EXTEMIT-K 

Fakulty lesnické a dřevařské České 
zemědělské univerzity v Praze vyzkoušet 
novou metodu monitoringu kůrovce. Me-
toda je založena na psech, kteří dokáží 
včas odhalit napadený strom. V rámci 
projektu předvedla metodu v lesích 
Školního lesního podniku v Kostelci nad 
Černými lesy Anette Johansson, která ve 
Švédsku provozuje komerční firmu „Sni-
fferDogs Sweden“. Po adaptaci na naše 
podmínky by metoda mohla ochránit 
tisíce hektarů smrkových porostů.

Lýkožrout smrkový (kůrovec) 
a jak na něj? 
Smrkové porosty v Česku čelí 
rozsáhlým škodám, které působí 
několik druhů lýkožroutů. Pro moni-
toring a boj s kůrovcem se používají 
feromonové lapače a lapáky, které 
zachytí určitou část populace kůrovců, 
ale zdaleka ne všechny. Tato opatření 
mají největší význam při prevenci:
zabránit nárůstu četnosti kůrovce nad 
mez, kterou by už fyziologicky oslabené 
smrky nedokázaly zvládnout. Když se 
tato mez překročí, vznikají napadené 
stromy, na kterých dále dochází
 k enormnímu nárůstu populace. Je to 
rozhodující fáze, kdy lesník může zame-
zit přemnožení anebo ho aspoň udržet 
v přijatelných mezích. Z hlediska ochra-
ny lesa proti kůrovci na začátku gradace 
je tak klíčové včasné nalezení napade-
ných stromů a jejich urychlené 
odstranění z lesa (nebo jejich asanace 
v lese = usmrcení kůrovce) před výletem 
z těchto stromů. Nalezení čerstvě napa-
dených stromů ale není vůbec jednodu-
ché a často trvá i několik týdnů, něž je 
člověk dokáže identifikovat.  Ve Švédsku 
vznikla idea používat k hledání kůrovcem 
napadených stromů speciálně vycvičené 
psy, kteří je dokáží rozpoznat již týden 
po obsazení.

Může se metoda uplatnit i u nás?
„Pro psy, kteří jsou trénováni k tomu, 
aby rozpoznali kůrovčí feromon, je velmi 
jednoduché najít napadený strom,“ říká 
Anette Johansson, která metodu přijela 
předvést na začátku června. Pes je 
mnohem efektivnější než kterýkoliv byť 
trénovaný člověk. Na rozdíl od člověka, 
který musí zkoumat každý strom 
z maximálně 1 m vzdálenosti, pes ucítí 
napadený strom i na vzdálenost větší 
než je 100 m. Trénovaný pes s psovodem 
dokáží prozkoumat až 10 ha během jedi-
né hodiny! Tato metoda byla prezentová-
na třiceti odborníkům ze státních 
i soukromých lesnických společností 
a novinářům v předem perfektně připra-
vených lesních porostech ŠLP. Trénovaní 
psi skutečně nalezli vytipovaný napadený 
strom v pro ně neznámém lese. Násled-
ně pak objevili další napadený strom, 
o kterém nikdo nevěděl, a to navzdory 
tomu, že stromy v okolí napadeného 
stromu byly podrobně prohlédnuty. 

Jak dál?
V současnosti se samozřejmě psi 
nemohou stát obecnou záchranou pro 
smrkové porosty. Bohužel, četné regiony 
ČR bojují s plně rozvinutou kalamitou, 
kterou je možné zvládnout jen soustře-
děným a trvalým úsilím. Metodu ale 
určitě chceme uplatnit v regionech, kde 
k přemnožení zatím nedošlo. Tady by 
mohla být rozhodujícím faktorem, který 
by rozvoji gradace zabránil. Musíme 
ale zmapovat rozdíly mezi švédskými 
a našimi podmínkami tak, abychom ji 
u nás mohli uplatnit. V rámci projektu 
EXTEMIT-K už na podzim 2017 zahájí 
naše doktorandka výcvik psa pro tento 
výzkum. To by se mělo stát základem 
skupiny, která bude do budoucna 
pomáhat chránit smrčiny před 
kalamitou kůrovce. 

Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU 
v Praze

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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REGULAČNÍ TENDENCE ZAČÍNAJÍ 
POSTIHOVAT I LESNICTVÍ
HNED DVĚMA DOSUD BEZPRECEDENTNÍM VÝZVÁM MUSEJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ ČELIT MAJITELÉ LESNÍCH POROSTŮ 
A OBECNĚ PODNIKATELÉ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - V OBOU PŘÍPADECH JDE PŘITOM O PLOŠNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ NEMAJÍ 
V NOVODOBÉM POJETÍ LESNICTVÍ U NÁS OBDOBY.

Prvním z nich je zákaz těžby dřeva 
smrku a borovice (Picea spec. a Pinus 
spec.), vydaný Ministerstvem země-
dělství (MZe) do konce letošního roku, 
tedy zákaz těžby úmyslné. Důvodem 
je nebývalé poškození lesních porostů 
v letošním roce kůrovcem, což vedlo a 
vede ke značným kalamitním těžbám. Ty 
se ještě dále rozšířily kalamitní těžbou 
polomů, jejichž příčinou byly silné větry 
na sklonku letošního léta. Výsledkem je 
přebytek dřeva na trhu, pokles jeho cen 
a tedy i tržeb a zisků majitelů lesních 
porostů. Dočasný zákaz by měl propad 
cen zastavit tím, že se tím množství 
plánovaně těženého dřeva sníží. Což zní 
docela logicky.

Problém ale je, že soukromí vlastníci 
lesů musí dostát svým smluvním závaz-
kům týkajících se dodávek nekalamit-
ního dřeva, což nyní nemohou dočasně 
splnit. Tím jim nepochybně vznikne další 
újma v období, kdy je již tak ekonomic-
ky složité přežít. Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) 
se také již proti verdiktu MZE postavilo 
a žádá přehodnocení zákazu. Bylo by to 
žádoucí, zákaz by mohl být z pozice MZE 
uplatňován jen na jím řízený subjekt, 
tedy státní podnik Lesy České republiky 
(LČR), jehož pozice na trhu s dřevem je 
natolik dominantní, že by to ke zmi-
ňované regulaci nabídky dřeva stačilo 
nehledě na to, že značná část poškoze-
ných porostů a prováděných kalamitních 
těžeb se nachází právě u LČR.

Tak či tak, v tomto případě jde o regulaci 
dočasnou, na rozdíl od tlaku ekolo-
gických organizací, které si vzaly jako 
rukojmí nábytkářský koncern IKEA 
k prosazení záměru plošné certifikace 
lesů na území naší země „ekologic-
kým“ certifikátem FSC. Problému se 
AGRObase opakovaně věnovala také 
proto, že zdaleka nejde „jen“ o příslušný 
certifikát, ale hraje se o to, kdo bude mít 
dlouhodobý vliv na podmínky hospodaře-
ní v našich lesích do budoucnosti. Pokud 
by se recept, který petičně podpořila 
v předvolební kampani strana Zelených, 
prosadil, nebudou to ani LČR, které bu-
dou stanovovat podmínky tendrů na les-
nické práce, ale ani města, obce, církve 
nebo šlechtické rody, ale ekologové. Je 
přitom naprostým mýtem, že je v naší 
zemi nutné certifikovat lesy v systému 

FSC. Hlavní tuzemská exportní teritoria 
– Rakousko a Německo, tento certifikát 
nepoužívají a nepožadují, ačkoli tam 
míří skoro 90 % veškerého našeho 
exportu. Pokud chce IKEA „ekologické 
dřevo“, má možnost si jej buď dovézt 
z Polska, nebo tlačit na FSC certifikaci 
našich národních parků, z nichž 
žádný kromě KRNAP v tomto systému 
nepracuje.

Není proto ani náhodou strategické mě-
nit současní dominantní systém PEFC na 
jiný, zvláště když jsou v Evropě i ve světě 
považovány oba systémy za garanci 
trvale udržitelného hospodářství. Změna 
certifikace by přitom přinesla, pokud by 
k ní došlo plošně na celém území ČR, 
nové (a zbytečné) náklady úhrnem 
přes jednu miliardu Kč, přičemž větší 
částka z této sumy by se týkala výše 
zmiňovaných soukromých, obecních, 
církevních či šlechtických lesních hos-
podářství. Že přitom PEFC udržitelné 
hospodaření garantuje, musí na vlastní 
oči vidět celá veřejnost, třeba právě
v současné době, kdy chodí do lesů 
častěji na houby (ilustrační foto je 
pochopitelně z „normálně“, tedy PEFC, 
certifikovaného lesa). V tomto případě 

je zatím postoj MZE a SVOL, ale třeba 
také Agrární komory ČR, Společenstva 
státních podniků spravujících lesy ve 
vlastnictví státu, Lesnicko-dřevařská 
komory ČR, Společenstva dřevozpracu-
jících podniků v ČR, Odborového svazu 
pracovníků dřevozpracujících odvětví, 
lesního a vodního hospodářství v ČR, 
České asociace podnikatelů v lesním 
hospodářství, České asociace zaměstna-

vatelů v lesním hospodářství či Unie za-
městnavatelských svazů České republiky 
jednotný – zachovat současný systém 
PEFC. Zcela nepochybně jde o rozumný 
a většinově zastávaný postoj, na rozdíl 
od ekologů. Bohužel, ti jsou více „vidět“. 
A to je o té propagaci, jak bylo napsáno 
už dříve.

Petr Havel, fota Nina Havlová
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U ŠVÝCARSKÝCH VÝROBCŮ ČOKOLÁDY -
ŠESTÝ SMYSL JE SMYSL PRO ČOKOLÁDU
ČLOVĚK MÁ ŠEST SMYSLŮ: ZRAK, SLUCH, CHUŤ, ČICH, HMAT A SMYSL PRO ČOKOLÁDU – TAK TO ALESPOŇ TVRDÍ VE 
ŠVÝCARSKU. KDE JINDE NEŽ V TOVÁRNĚ NA ČOKOLÁDU. ŠVÝCAŘI JISTĚ VĚDÍ, O ČEM MLUVÍ. SE SPOTŘEBOU 12 KILOGRAMŮ 
ČOKOLÁDY NA OBYVATELE ZA ROK JSOU JEJÍMI NEJVĚTŠÍMI KONZUMENTY NA SVĚTĚ. A DODEJME, ŽE I SAMA ŠVÝCARSKÁ 
ČOKOLÁDA JE VE SVĚTĚ POJMEM.

Curyšská ulice Bahnhofstrasse je
 považovaná za nejdražší ulici ve 
Švýcarsku a tomu odpovídá i sortiment 
zboží ve zdejších obchodech.  Hodinky, 
diamanty, zlato, hodinky, diamanty, zlato 
a sem tam nějaká ta banka, kdyby 
náhodou nakupujícímu došla hotovost.
Jediný obchod, který se vymyká již po-
psanému sortimentu, je cukrárna Teus-
cher. Proslulá je svými pralinkami, které 
si tu kupoval i nositel Nobelovy ceny za 
literaturu, u nás sice nepříliš známý, ale 
ve Švýcarsku dosud uctívaný spisovatel 
a básník Hermann Hesse (1877–1962). 
Jelikož nezbytnou ingrediencí pralinek 
cukrárny Teuscher je šampaňské Dom 
Perignon, lze básníkovu vášeň pro 
čokoládové sladkosti snadno pochopit.
Zlé jazyky tvrdí, že do proslulé cukrárny 
Teuscher si pralinky chodili kupovat 
i pánové z firmy Nestlé. Prý je kupovali 
proto, aby přišli na kloub tomu, 
proč jsou tak dobré. Ale teď vážně.

Bez éček a čerstvé
Existuje-li nějaká tajná přísada, která 
dělá z pralinek Teuscher tak vyhledá-
vanou lahůdku, podařilo se ji výrobcům 
utajit už 77 let, což je doba, po kterou se 
tyto pralinky s nezměněnou recepturou 
v Curychu vyrábějí. Jisté je, že jak sami 
výrobci zdůrazňují, do svých čokolá-
dových bonbonů dávají jen prvotřídní 
suroviny. Kromě šampaňského je to 
například francouzský koňak, čerstvá 
smetana, kvalitní kakao a cukr. Stejně 
tak si u Teuscherů zakládají i na tom, 
co do pralinek nedávají. Nejsou 
v nich žádné chemické náhražky, žádné 
přídatné látky, jinak řečeno éčka, a také 
žádné chemické konzervanty. Díky tomu 
jsou jejich čokoládové pamlsky vždy čer-
stvé. Doba spotřeby pralinek Teuscher 
činí pouhých deset dní, jak je uvedeno 
na krabičkách spolu s datem výroby.
Na pověsti pralinek mají zásluhu i stylo-
vě zařízené cukrárny v New Yorku, Abú 

Dhabí, Singapuru nebo třeba v Beverly 
Hills. Takových cukráren je dvacet, 
z toho dvě ve Švýcarsku. Kromě Curychu 
je to také Ženeva. Sortiment čítá sto 
druhů cukrovinek. Kvalitě a čerstvosti 
odpovídá i cena. Jedna pralinka vyjde 
v přepočtu na bezmála sto korun.
Tenhle luxus ale není pro každodenní 
mlsání.

Sladká statistika
O blaho běžných švýcarských spotřebi-
telů se stará 18 tamních čokoládoven, 
jak vyplývá z údajů Chocosuisse, což 
je Svaz švýcarských výrobců čokolády. 
Tentýž zdroj také uvádí, že na každého 
obyvatele Švýcarska připadá 12 kilogra-
mů čokolády za rok. Odhaduje se však, 
že pětinu z tohoto množství, tedy 20 %, 
nakoupí ve Švýcarsku zahraniční turisté. 
Pro srovnání: v České republice činí 
spotřeba čokolády na obyvatele a rok 2,6 
kilogramů a započítáme-li do toho  

i čokoládové cukrovinky, pak je to 6,2 
kilogramů za rok, jak uvádí Český 
statistický úřad. Ze statistiky Choco-
suisse dále vyplývá, že se ve Švýcarsku 
ročně vyrobí okolo 150 tisíc tun čokolády, 
přičemž 54 % z toho snědí sami Švýcaři, 
zatímco 46 % je určeno na export. 
Zhruba třetina švýcarské produkce 
se vyrobí v největší švýcarské čokolá-
dovně Frey v městečku Buchs. Továrna 
je pozoruhodná tím, že tu před čtyřmi 
lety otevřeli zákaznické centrum, kde 
umožňují zájemcům nahlédnout 
do zákulisí výroby čokolády. Vstupné 
v přepočtu činí bezmála tři sta korun, 
v závěru exkurze však každý z návštěv-
níků může sníst tolik zdejší čokolády 
a pralinek, co hrdlo ráčí. Vstupní hala 
zákaznického centra čokoládovny Frey 
je vyšperkována citáty známých i méně 
známých celebrit na téma čokoláda. 
Tak například novozélandská výtvarnice 
Jane Seabrooková se nechala slyšet, že:  

Žena obsluhuje balicí stroj v čokoládovně Frey ve švýcarském městě Buchs. Foto: Alice Olbrichová
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„Jestli v nebi nemají čokoládu, tak 
nechci do nebe.“ Bodrým citátem vítá ná-
vštěvníky i sama čokoládovna Frey. „Člověk 
má šest smyslů: zrak, sluch, chuť, čich, 
hmat a smysl pro čokoládu.“ Zapojme 
tedy všech svých šest smyslů a vydejme 
se na exkurzi do světa čokolády.

Boby jemné versus konzumní
Každý ví, že se čokoláda vyrábí z plodů 
kakaovníku, zvaných kakaové boby. 
Méně lidí však ví, jak tyto kakaové boby 
vypadají. V čokoládovně Frey si je může-
te nejen prohlédnout, očichat a ohmatat, 
ale také ochutnat. Řekněme rovnou, že 
kakaové boby vzhledem připomínají větší 
hnědé fazole dosti svraštělého povrchu.  
Chutnají jako oříšky s natrpklou příchutí 
kakaa. Chuťově nejpříjemnější jsou boby 
z kakaovníku odrůdy Criollo, zvané též 
jemné. Ty se ale na celkové sklizni kakaa 
podílejí jen asi 10 %. Poskytují nízké 
výnosy a jsou náchylné k rostlinným 
nemocem. Daří se jim pouze na malém 
území na severu Jižní Ameriky, kon-
krétně v Ekvádoru a Venezuele. Kakao 
odrůdy Forastero je odolnější a má 
vyšší výnos, ale jeho plody mají drsnější 
chuť. Kakao této odrůdy je označováno 
jako konzumní. Takřka 90 % sklízeného 
kakaa je odrůdy Forastero. Pěstuje se 
v Africe, jihovýchodní Asii a také v Bra-
zílii. V malém množství se pěstuje také 
kakao odrůdy Trinitario, což je kříženec 
pěstovaný na Trinidadu. Ale tak jemnou 
chuť jako Criollo také nemá. V praxi se 
jednotlivé odrůdy kakaa mísí a složení 
výsledné směsi je výrobním tajemstvím 
každé čokoládovny.

Kvalitář má právo veta
Ročně se ve světě sklidí zhruba tři 
miliony tun kakaových bobů, přičemž do 
Švýcarska se dováží 1 % z této produkce. 
Jinak řečeno, do Švýcarska se ročně 
doveze asi 30 tisíc tun kakaových bobů. 
Dieter Wasser, odborník na kvalitu 
z čokoládovny Frey, má hlavní slovo při 
výběru kakaa pro výrobu. V tovární labo-
ratoři v městě Buchs vzorky kakaa rozdrtí 
a posoudí senzoricky i chemicky. Když 
je spokojen, dá pokyn firemním nákup-
čím v Amsterdamu, že se obchod může 
uskutečnit. Boby se do Evropy vozí již fer-
mentované a usušené v jutových žocích. 
Do každého žoku se vejde zhruba tuna 
kakaových bobů. V zákaznickém centru je 
jeden takový žok vystaven. Vešlo by se do 
něj několik dospělých lidí. Takových žoků, 
naplněných kakaovými boby, se do čoko-
ládovny Frey ročně doveze osm tisíc. Dále 
se tu na výrobu čokolády spotřebuje 6 500 
tun kakového másla, což je tuk vylisovaný 
z kakaových bobů.

Cukr pouze švýcarský
Čokoládovna ročně spotřebuje také 
16 tisíc tun cukru, který je vyproduko-
ván výlučně ve Švýcarsku. Je to možná 
překvapivé, že v této alpské zemi se 
pěstuje cukrovka, ale je tomu tak. Pole 
cukrovky jsou k vidění například pod 

jižními svahy pohoří Jura v nadmořské 
výšce 480 metrů. V roce 2014, ze kdy 
jsou k dispozici srovnatelná data, se ve 
Švýcarsku sklidilo bezmála dva miliony 
tun cukrovky, přičemž v České republice 
to bylo 4,4 miliony tun. Není bez zajíma-
vosti, že sklizňová plocha pro cukrovku 
ve Švýcarsku ve zmíněném roce činila 
21 tisíc hektarů, zatímco v České
 republice to bylo takřka 63 tisíc 
hektarů. Z toho lze odvodit, že 
hektarové výnosy cukrovky byly v té 
době ve Švýcarsku vyšší než u nás. 
Z dalších surovin potřebných pro výrobu 
čokolády spotřebují v továrně Frey 
v Buchsu také 4 500 tun sušeného 
mléka. Z toho vyplývá, že švýcarské 
čokoládovny představují stabilní odbytiště 
pro švýcarské zemědělce. Ostatně mléčná 
čokoláda, kterou vymysleli ve Švýcarsku, 
spatřila světlo světa i proto, aby se využilo 
mléko, kterého tam už tehdy byl nadbytek. 
Kakaové boby se v továrně praží, drtí, 
zjemňují na válcovacích stolicích a konšují. 
Konšování – opět švýcarský vynález – je 
finální zjemňování, během něhož čokoláda 
získá kýžený hedvábný lesk a lasturový 
lom.

Jak porcovat zajíce
Hotový sortiment továrny Frey čítá na  
2 400 různých výrobků, tabulkovou čoko-
ládou počínaje, pralinkami a čokoládový-
mi figurkami konče. Kultovní figurkou je 
čokoládový zajíc, jehož hlavním atribu-
tem jsou velké uši. Uši musí být pořádně 
dlouhé, aby se daly dobře odlomit. Že je 
figurka dobře vyrobená, se pozná podle 
toho, že uši hlasitě křupnou. Ušima se 
prostě začíná… Čokoládovna Frey za-
městnává 900 lidí a ročně vyrobí zboží
 v hodnotě 404 miliony švýcarských fran-
ků. To v přepočtu je deset miliard Kč.
U zrodu čokoládovny v Buchsu stáli 
bratři Robert a Max Freyovi, a protože 
ji založili v roce 1887, znamená to, že 
existuje již 130 let. V současnosti továrna 
spadá pod supermarketový řetězec 
Migros, který je také hlavním odbytištěm 
čokoládových výrobků značky Frey na 
švýcarském trhu.

Normy máme stejné
Protože švýcarská čokoláda je synony-
mem kvality, zajímalo nás, jaké mají ve 
Švýcarsku potravinové normy, jimiž se 
výroba čokolády řídí. Závazné požadavky 
na složení čokolády ve Švýcarsku určuje 
dokument zvaný Lebensmittelgesetz 
(LMG), což by se dalo přeložit jako potra-
vinový zákoník. V něm je stanoveno, jaká 
minimální množství kakaových složek 
musí čokoláda obsahovat, aby se mohla 
nazývat čokoládou. To znamená, kolik má 
například mít celkové kakaové sušiny, 
tukuprosté kakaové sušiny i kakaové-
ho másla. Množství těchto složek jsou 
shodná s tím, co od čokolády požaduje 
nařízení Evropské unie. Požadavky ve 
Švýcarsku i v členských zemích Evropské 
unie jsou naprosto stejné, a to jak pro 
hořkou, tak pro mléčnou i bílou čokoládu. 

Čím to tedy je, že se švýcarská čokoláda 
liší od jiných čokolád? Rozdíl je v kvalitě 
použitých surovin a v kvalitě zpracování, 
tvrdí samotní Švýcaři z Chocosuisse. 
Stejně jako unijní, tak i švýcarská po-
travinová legislativa umožňuje tamním 
výrobcům přidávat do čokolády až 5 % 
jiného rostlinného tuku, než je kaka-
ový. Tuto možnost však dosud žádný 
švýcarský výrobce čokolády nevyužil, 
ujišťují v Chocosuisse. Existují však ještě 
dva podstatné detaily, jimiž se čokoláda 
prodávaná ve Švýcarsku liší od čokolád 

prodávaných v České republice. Na oba-
lech švýcarských čokolád najdeme nejen 
datum spotřeby, ale také datum výroby. 
Tento důležitý údaj na v Česku prodá-
vaných čokoládách chybí. A za druhé – 
Švýcaři na své čokoládě hrdě uvádějí, že 
byla vyrobena ve Švýcarsku, zatímco 
u nás musí spotřebiteli stačit, že 
čokoláda byla vyrobena v EU anebo se 
dočteme pouze to, kdo čokoládu u nás 
prodává či distribuuje.

Alice Olbrichová

KDO BYL KDO 
Do historie švýcarské čokolády se nejvýrazněji zapsali tito muži:
Francois Louis Cailler (1796–1852) je považovaný za autora první tabulkové 
čokolády na světě. Od roku 1819 ji vyráběl v mechanizované dílně v městě 
Vevey, pokládané za první továrnu na čokoládu. Značka čokolády Cailler je 
dodnes na trhu a je nestarší značkou čokolády ve Švýcarsku.

Charles Amédee Kohler (1790–1874) byl původně velkoobchodníkem  
s koloniálním zbožím a čokoládou. V roce 1830 si v Lausane založil vlastní 
čokoládovnu a jako první vyrobil čokoládu s lískovými oříšky.

Daniel Peter (1836–1919) se oženil s nejstarší Caillerovou dcerou, rozšířil 
továrnu ve Vevey a v roce 1875 zde vynalezl mléčnou čokoládu.

Rodolphe Lindt (1855–1909) byl příbuzným Kohlera a v roce 1879 si otevřel 
vlastní čokoládovnu v Bernu. Vynalezl technologii konšování, díky níž čokoláda 
získala hedvábný lesk a zláště jemnou chuť.

Jean Tobler (1830–1905) původně cukrář z Bernu čokoládu zpočátku jen 
prodával. Pak založil vlastní továrnu spolu se synem Theodorem, který v roce 
1908 vyrobil proslulé švýcarské Toblerone z mléčné čokolády, medu a man-
dlového nugátu. Čokoláda v podobě odlamovacích trojhránků připomíná svým 
tvarem zubatý štít alpského Matterhornu.

V těchto jutových žocích putují kakaové boby do Evropy. Foto: Alice Olbrichová
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Burácení motorů nákladních automobilů 
uprostřed noci hlasitě oznamuje příjezd 
„obyvatel“ do centrálního skladu BILLA  
v Modleticích. Ovoce, zelenina, maso, 
uzeniny, mléčné výrobky i lahůdky, zkrát-
ka všechny dobroty, které pro zachování 
své kvality i chuti vyžadují nízké a kontro-
lované teploty skladování, míří pod rouš-
kou tmy na příjmové rampy. Budou se tu 
mít dobře. Čeká tu na ně totiž moderní 
a propracovaný systém procesů a lidé, 
kteří den co den pečlivě hlídají kvalitu 
sortimentu i včasnost jeho dodávek. 

Bedlivý systém
Provoz se ve skladu nezastaví po celý 
den ani noc. „Stále se přiváží a odváží. 

Vzhledem k objemu zboží nelze kom-
binovat příjem a kompletaci zároveň,“ 
vysvětluje Martin Slabý, vedoucí řízení 
zásob ve společnosti BILLA. Pod stře-
chou centrálního skladu totiž pobývá 
okolo 2 300 různých druhů potravin, 
minimálně 60 tisíc kartonů zeleniny  
a 200 tisíc kartonů ostatního chlazeného 
zboží. 

Chyby nemají šanci
Lidé v modletickém skladu společnosti 
BILLA pracují na tři směny. Ta počáteční 
začíná už o půlnoci, kdy vítají první  
kamiony. Příjem probíhá pomocí 
příjmových vozíků, vybavených online 
terminálem. Díky němu zaměstnanec 
může lehce zkontrolovat, zda dorazily 
potraviny v dojednaném objemu 
a sortimentu, se správnými čárovými 
kódy a neopomene ani zkontrolovat da-
tum jejich expirace. V případě, že je vše  
v pořádku, pracovníci čerstvé zboží 

v kartonech usadí do regálů. Přesně 
vědí, kolik, co a kam. Jsou vyzbro-
jeni mobilními terminály na svých 

vysokozdvižných vozíkách, které jim 
napovídají, jak dané potraviny v přesném 
množství co nejrychleji vyložit. Pokud 

KRAJINA V OKOLÍ MODLETIC U PRAHY SE HALÍ DO NOČNÍ TMY A VŠUDE VLÁDNE TICHO A KLID. NE TAK V CENTRÁLNÍM SKLADU 
SPOLEČNOSTI BILLA. TEN TOTIŽ NIKDY NESPÍ. 

ZELENINA I KLOBÁSKY SEDÍ 
V BILLE PĚKNĚ V CHLÁDKU

Billa_Alessi_print_AGROBAZE_210x297.indd   1 17/09/15   12:04
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by se snad spletli, terminál by je hlasitě 
upozornil, takže šance na vznik chyby 
jsou minimální. 

Stále na cestách
Největší špička příjmu zboží utichá 
zhruba okolo sedmé ráno. Ale ani 
pak nenastává klid. Naopak. Na své 
dodávky zboží už netrpělivě čekají jed-
notlivé pobočky prodejen. Sklad funguje 
z velké části na principu cross dockingu, 
využívá tedy moderního logistického 
procesu, který šetří čas i náklady. Jeho 
tajemství spočívá v perfektním načasová-
ní a naplánování. Zboží si tu tak příliš 
nepobude. Během dvou následujících 
směn se musí potraviny vydat opět na 
cestu. Už po několika hodinách tak 
ovoce se zeleninou putuje pryč na cílové 
pulty prodejen, aby neztratilo nic ze 
své čerstvosti a šťavnatosti. U ostat-
ního chlazeného zboží se pak doba do 
expedice různí, většinou do jednoho dne 
od naskladnění je také pryč. Zásoba se 
drží asi jen na 150 druhů zboží, které má 
záruku v řádu desítek dnů.

Nekoneční hadi
Prodejny si zboží z centrálního skladu 
objednávají prostřednictvím podnikového 
systému. A z něj tyto požadavky putují do 
skladového systému, který skrze snímání 
čárových kódů řídí veškeré procesy. 
Takzvaní vychystávači z něj získávají 
informace opět pomocí mobilních termi-
nálů a „jedou hada“, jak se mezi zaměst-
nanci říká. Po cestě kompletují palety  
a následně je zavážejí na expediční stání. 

V království chladu
Dlouho se tu tak potraviny neohřejí. Do-
slova. V části u ovoce a zeleniny panuje 
teplota okolo 12 až 15 °C, u mléčných 

výrobků se teplota pohybuje kolem
7 °C a uzeniny s lahůdkami dokonce 
odpočívají při teplotě okolo 2 °C. 
Stanovené teplotní zóny se opírají 
o předepsané údaje na jednotlivých 
výrobcích. O chlazení se pečlivě stará 
moderní zabudované chladicí zařízení. 
Na jednotlivé části prostoru skladu 
a jejich teplotu pak dohlížejí senzory 
napojené na alarm. Ten by na jakékoli 
teplotní změny, které by mohly 
potravinám uškodit, hlasitě 
upozornil. 

Vstříc zákazníkům
Chlazené zboží putuje z nového skladu 
do všech supermarketů alespoň pětkrát 
týdně, okolo patnácti poboček dokonce 
čeká na dovoz šest dnů v týdnu. Nejprve 
se chystá zboží pro pražské prodejny. 
Nacházejí se totiž centrálnímu skladu 
nejblíže, a proto se zavážejí ještě  
týž den, ihned po ranním příjmu zboží. 
Poté se kompletují objednávky pro 
Moravu, a to během odpoledne, do depa 
(překladiště) dorazí v noci. Nakonec 
přicházejí na řadu Čechy, které končí  
v druhé polovině noci. Na prodejnách se 
pak doplňuje čerstvé zboží v ranních  
a dopoledních hodinách.

Pořád na cestách
Kamiony plné potravin vyrážejí z centrální-
ho skladu neustále. Míří do blízka i daleka, 
aby si všichni hladoví zákazníci z českých 
i moravských koutů republiky přišli na 
své a našli v regálech to, na co mají chuť. 
Celkem do 216 prodejen křížem krážem 
po celé zemi. V horizontu pěti let by dokon-
ce mělo zboží ze skladu směřovat do více 
než 250 prodejen. Tak šťastnou cestu!

Vaše společnost Billa 

OHROMNÁ ČÍSLA 
Výstavba moderního a ekologicky 
šetrného logistického centra trvala 
devět měsíců – od září 2013 do 
června 2014. Poté hala slavnost-
ně otevřela své brány, za nimiž 
se ukrývá neuvěřitelných 15 500 
metrů čtverečního prostoru, spolu 
s manipulační plochou okolo zabírá 
asi 50 tisíc metrů čtverečních. 
Projektována byla podle techno-
logických a logistických trendů, 
může se proto pyšnit moderním 
chladicím zařízením nebo senzo-
ry pohybu, které šetří energii za 
osvětlení. Celková výše investice do 
stavby přesáhla 499 milionů korun. 
Bohatě se ale vyplatila – díky tomu, 
že nyní pobývá přes 90 % veškerého 
zboží na jednom místě, lze rychleji 
reagovat na objednávky z prodejen 
a pružněji plnit přání zákazníků. 
Navíc se ve skladu zrodilo 160 
nových pracovních míst.    
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PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA JE V CELÉM PROCESU 
POD DŮKLADNOU A TRVALOU KONTROLOU, COŽ ZAJIŠŤUJE 

JEHO VYSOKOU KVALITU.

Jaké parametry se u mléka od do-
davatelů sledují a kontrolují, než je 
zpracováno dál pro spotřebitele?
Mléko je přírodní a dalo by se říci živý 
produkt, jehož kvalita závisí na hygieně 
získávání a podmínkách uchování 
a přepravy do mlékárny ke zpracování. 
To vše je proto potřeba pečlivě dodržovat 
a důsledně kontrolovat. Na mikrobio-
logických parametrech mléka zejména 
závisí zdravotní bezpečnost, ale také 
vhodnost k technologickému zpracování. 
Mlékaři proto důsledně kontrolují celou 
řadu znaků, které slouží jednak jako 
údaje k proplácení mléka zemědělcům, 
ale samozřejmě také k rozhodnutí 
o technologickém užití mléčné suroviny. 
Z mikrobiologických znaků se sledují 
zejména celkový počet mikroorganismů 
v syrovém mléce, který indikuje mikro-
biální čistotu mléčné suroviny, a pak tak 
zvaný počet buněčných elementů, což 
zase vypovídá o zdravotním stavu dojnic. 
Povolené parametry těchto obou znaků 
jsou upraveny celoevropskou normou, 
v případě České republiky však můžeme 
směle říci, že naše průměrné výsledky 
u těchto parametrů jsou mnohonásobně 
lepší. Celkový počet mikroorganismů 
může být podle normy do 100 tisíc 
zárodků v 1 ml mléka, my ale v průměru 
dosahujeme okolo 37 tisíc. U buněčných 
elementů norma povoluje 400 tisíc 
a naše skutečnost je v průměru okolo 
230 tisíc. V případě českého mléka je 
do nejvyšších tříd jakosti, tedy do třídy 
Q a do 1. jakostní třídy, v současnosti 
zařazeno 96,5 % celkového mléka.

Jakým způsobem, jak často a co vše se 
vyhodnocuje?
Nejméně dvakrát do měsíce v nezávis-
lých centrálních laboratořích mléka, kte-

ré jsou pod kontrolou veterinární správy. 
Odběr vzorků k těmto analýzám usku-
tečňuje řidič autocisterny ovšem každý 
den, tedy zemědělec ani neví, zda právě 
dnes nebo jindy půjde mléko na rozbor 
mikrobiální čistoty. Mléko prostě musí 
být v té nejvyšší kvalitě nepřetržitě. Ode-
brané vzorky slouží i pro analýzu obsahu 
tuku a bílkovin, což jsou důležité znaky 
sloužící k proplácení mléka. Mlékaři si 
pak ještě podle potřeby svých konkrét-
ních výrob těch kterých mléčných výrob-
ků nechávají sledovat ještě celou řadu 
dalších parametrů. Namítnete-li, že ty 
rozbory trvají určitý čas a mléko může 
být mezitím zpracováno dříve, než jsou 
známé výsledky, tak to také není docela 
přesné. Při příjezdu cisterny s mlékem 
do mlékárny totiž mlékaři u každé 
dodávky před napuštěním do zásobních 
tanků ještě nejdříve provedou rychlo-
test na přítomnost takzvaných reziduí 
cizorodých látek. Pokud by se totiž do 
mlékárny dostalo mléko, ve kterém by 
byly například rezidua antibiotik z léčby 
dojnic či rezidua čisticích prostředků 
ze sanitace faremních mléčnic, mohlo 
by to znamenat značný problém, kdyby 

se například nesrazilo mléko na výrobu 
jogurtů či sýrů. Pokud by provedený 
rychlotest přesto odhalil pozitivní nález, 
mléko by se do mlékárny vůbec nedosta-
lo a farmář by byl následně potrestán 
dlouhodobým vyloučením z dodávek. 
Tyto případy se však stávají velmi 
sporadicky.

Můžete objasnit práci Centrálních 
laboratoří mléka?
Centrální laboratoře mléka hrají velký 
význam při kontrole jakostních parame-
trů mléčné suroviny. Jejich první význam 
je v kontrole zdravotní nezávadnosti 
mléka, druhý pak ve zjišťování hodnot 
potřebných k proplácení mléka. Mléko 
se proplácí jednak podle svých obsaho-
vých složek, tedy tuku a bílkovin, které 
se mění podle ročních období, podle 
plemen a zdravotního stavu dojnic, podle 
výživy a dalších parametrů, ale samo-
zřejmě také podle mikrobiální čistoty. 
Systém práce centrálních laboratoří je 
obdobný ve všech evropských zemích 
a jsou to skutečně nezávislé laboratoře 

vybavené velmi špičkovou instrumentál-
ní laboratorní technikou.

Jsou dovozové výrobky pod stejnou 
kontrolou, nebo je to na rozhodnutí ka-
ždého z nás, zda je budeme považovat 
za bezpečné pro zdraví?
Podobně sofistikovaně, jako je kontro-
lována mléčná surovina ke zpracování, 
jsou pod důslednou kontrolou Státní 
veterinární správy a Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce také jednotlivé 
mléčné výrobky určené k prodeji. Oba 
zmíněné dozorové orgány opět hlídají 
zejména zdravotní bezpečnost, ale 
samozřejmě dozorují, zda jsou výrobky 
dodávány v parametrech určených po-
travinářskou legislativou. Síť inspekč-
ních pracovišť pokrývá celou republiku 
a potravinářství je tak opravdu pod trvale 
přísným dohledem. V případě dovozo-
vých výrobků je to obdobné. Dovozové 
výrobky jsou prvně kontrolovány veteri-
nární správou již v místech určení, kam 
prvně dorazily dodávky od zahraničních 
dodavatelů, ale samozřejmě pak přímo 
v prodejní síti. Tam na to dohlíží potra-
vinářská inspekce. Inspektoři kontrolují 

také správnost označování, mimo jiné 
s cílem odhalit případné falšování vý-
robků a matení spotřebitelů. V systému 
této kontroly je významný také systém 
rychlého varování pro potraviny a krmiva 
RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed), který umožňuje rychlé 
a účinné sdílení informací o nebezpeč-
ných potravinách nebo krmivech mezi 
členy systému, tedy Evropskou komisí, 
členskými státy EU a EFTA (Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin.

Co všechno by se měl spotřebitel 
dozvědět z etikety mléčného výrobku 
včetně samotného mléka v krabici, 
v láhvi?
Nutno předeslat, že by spotřebitel 
měl ve svém zájmu etikety na potra-
vinách číst a nevybírat si pouze podle 
atraktivního obalu, lákavého vzhledu 
či marketingové reklamy. Etikety na 
obalech potravin jsou nápovědou pro 
spotřebitele, co si vlastně kupují. 
A důležité jsou také z nutričního hle-

diska, pokud má spotřebitel určenou 
nějakou konkrétní dietu či chce třeba 
zhubnout. V prvé řadě by se měl na-
kupující ale vždy nejprve přesvědčit, 
zda výrobek má stále ještě odpovídající 
dobu spotřeby či minimální trvanlivosti. 
Datum použitelnosti, tedy označovaní 
„spotřebujte do“ se používá zejména 
u čerstvých výrobků jako mléko 
a jogurty. Uvedené datum znamená, 
že po jeho projití by výrobek již neměl 
být konzumován. V případě prodeje se 
výrobky s prošlou dobou použitelnosti 
nepovažují již za bezpečné a nesmějí se 
v žádném případě uvádět do oběhu.
U trvanlivějších výrobků, jako jsou trvan-
livá mléka v kartonech nebo sýry, se 
používá datum minimální trvanlivosti. Po 
uplynutí tohoto data však lze výrobek po 
určitou dobu ještě konzumovat. Obchod-
ník může výrobky s uplynutou dobou 
minimální trvanlivosti doprodat, např. se 
slevou, ale musí je umístit odděleně 
a upozornit na tuto skutečnost kupu-
jícího. Z etiket je dále možné vyčíst 
informaci o druhu potraviny (podle 
legislativního zařazení), velikosti porce, 
o složení výrobku, nutričním a ener-
getickém obsahu, informace o alerge-
nech a další údaje. V údaji o složení se 
zastoupené složky uvádějí v sestupném 
pořadí, informace o alergenech jsou vždy 
vyznačeny tučně nebo jinak zvýrazněným 
písmem. Na etiketách potravin vyhledá-
váme údaje o obsahu tuku, sacharidů 
a bílkovin, a také o dalších živinách, jako 
jsou vitamíny a minerály. Důležitý je dále 
údaj o energetickém obsahu potravin, 
a to nejenom v případě, kdy chceme 
zhubnout. Aby nám byl takovýto údaj 
k něčemu užitečný, musíme znát, jaké 
má být přibližně průměrný denní příjem 
energie. U dětí to je 1 500 až 2 000 kcal, 
u žen přibližně 1 800 až 2 200 kcal 
a u mužů 2 200 až 2 700 kcal. Z nutrič-
ních tabulek uvedených na etiketách lze 
dále vyčíst obsahy a procentuální podíly 
doporučené denní dávky jednotlivých 
živin, zejména cukrů, tuků, nasycených 
mastných kyselin a sodíku, obsažený 
v přesně stanoveném množství výrobku.

Šárka Podlenová

ROZHOVOR S ING. JIŘÍM KOPÁČKEM, CSC., PŘEDSEDOU ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU MLÉKÁRENSKÉHO. 

PROBLEMATIKA KONTROLY 
JAKOSTI A NEZÁVADNOSTI MLÉKA 
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JIHOČEŠI NAHLÉDLI POD POKLIČKU 
POTRAVINOVÉ BANKY, ŘEŠILI MYSLIVECKÝ 
ZÁKON A VYRÁBĚLI MÁSLO

PŘÍKLAD DOBRÉ PRÁCE 
Z PLZEŇSKA

S ohledem na jedinečnou příležitost 
prezentovat kvalitní jihočeské potraviny 
a popularizovat zemědělská odvětví před 
stovkou tisíc návštěvníků v rámci agro-
salonu Země živitelka RAK JK vydala 
a distribuovala brožuru nejúspěšnějších 
účastníků 11. ročníku soutěže CHUTNÁ 
HEZKY. JIHOČESKY a podílela se na 
krajem podporované realizaci agropo-
travinářské sekce road show Jižní Čechy 
pohodové. Dále vytipovala regionální 
producenty kvalitních potravin pro 
reprezentaci jihočeských turistických 
destinací v „živitelkové“ expozici Jiho-
českého kraje. Pozitivní ohlas sklidilo 
komorou navržené naučné puzzle 
k poznávání různých druhů hospodář-
ských zvířat, strojů a původu potravin 
pro děti. Těm zmíněná událost také 
nabídla šanci vyzkoušet si podojit (téměř 
věrohodnou – byť plastovou) kravičku 
v životní velikosti a následně si ručně 
vyrobit skutečné máslo ve stánku oplý-
vajícím bezplatně dostupnými vzorky  re-
gionálních potravin. Pro vzdělávací účely 
RAK JK vytvořila scénář dokumentární-
ho videa zachycujícího výrobu Lipánku, 
oblíbené to jihočeské dobroty, který byl 
též opakovaně ke spatření na uvedené 
zemědělské výstavě.

 V červenci i v srpnu RAK JK zvala 
zájemce z řad ekonomů, ředitelů 
a předsedů zemědělských firem 
i soukromě hospodařící zemědělce na 
konzultace s odborníkem na ekonomic-
kou optimalizaci podniku. Dvěma stům 
subjektů rozesílala informační Zpravodaj 

shrnující dotační a legislativní novinky 
plus pozvánky na nejbližší vzdělávací 
akce. Například na „pouliční“ workshop 
prezentující činnost Potravinové banky 
Jihočeského kraje nebo na školení 
k novele mysliveckého zákona, doplněný 
informacemi k veterinárním opatřením 
pro sledování a potírání výskytu africké-
ho moru prasat v ČR. Obě akce přinesly 
řadu zajímavých podnětů a připomínek 
k dotčené legislativě, například propa-
gaci posklizňového paběrkování nebo 

návrh nového systému určení hranic ho-
niteb pro lepší prevenci škod způsobe-
ných zvěří na zemědělských pozemcích. 
Iniciace spolupráce mezi jihočeskými 
zemědělskými podniky a výzkumem 
v oblasti monitoringu rezistence parazitů 
na antiparazitika byla tématem jednání 
zástupkyně KIS JK s vedením laboratoře 
humánní a veterinární protistologie na 
Parasitologickém ústavu Akademii věd 
ČR v Českých Budějovicích. Ředitelka 
RAK JK  v průběhu srpna opakovaně 

jednala s jihočeskou hejtmankou a jejím 
náměstkem pro oblast zemědělství 
a rozvoj venkova o možnostech zlepšení 
uplatnění regionálních potravin ve škol-
ních jídelnách, nemocnicích a dalších 
zařízeních provozovaných krajskou 
samosprávou.  K lepší informovanosti 
odborné veřejnosti v regionu přispělo 
pětadvacet článků uveřejněných na 
www.agroreport.cz 

Ing. Hana Šťastná

Na workshopu jsme zjistili, že jejich 
výrobky neobsahují žádné konzervanty, 
éčka ani dochucovadla, a proto skvěle 
chutnají. Šumaváček, kysané mléko  
i přírodní sýry z této farmy navíc získaly 

titul Regionální potravina.  Účastníci 
workshopu konstatovali, že se jedná  
o příkladnou dobrou práci. 

Ing. Ladislav Štverák

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) POSKYTLA UŽIVATELŮM SLUŽEB KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV JIHOČESKÉHO KRAJE (KIS JK) ŘADU „PRÁZDNINOVÝCH“ AKCÍ A INFORMACÍ. 

CHOV OSMDESÁTI KUSŮ MLÉČNÝCH KRAV, POSTAVENÍ KRAVÍNA, 
UŽÍVÁNÍ DOJICÍCH AUTOMATŮ, POSTAVENÍ A PROVOZOVÁNÍ 
VLASTNÍ MLÉKÁRNY, VÝROBA KVALITNÍCH MLÉČNÝCH 
VÝROBKŮ A JEJICH PRODEJ V MÍSTĚ HOSPODAŘENÍ I NA TRHU 
V PLZNI NÁS VEDLO K HLUBŠÍMU POZNÁNÍ FARMY RODINY 
MARTÍNKOVÝCH Z DOLNÍ LHOTY NA KLATOVSKU.

AGROVENKOV,o.p.s. Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova 
Pardubického kraje a Agrární komory okresu Ústí nad Orlicí uspořádal seminář na téma 
„Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí“, konaný dne 6. září 2017 v Ústí nad 
Orlicí. Přednášejícím byl Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR. Semináře se 
účastnilo 26 zemědělců. Akce byla velmi kladně zemědělci hodnocena. Ing. Vladimír Šabata

Foto: archiv RAK Jihočeského kraje
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ČERVENEC A SRPEN VE ZNAMENÍ SEMINÁŘŮ

V ÚSTECKÉM KRAJI JSOU ZEMĚDĚLCI AKTIVNÍ

Tyto semináře zajišťuje Informační 
středisko Regionální agrární komory 
Ostravsko za pomoci Okresních agrár-
ních komor v Opavě, Bruntále a Frýdku- 
Místku. Veškeré semináře, informace 
a zprávy jsou vždy uveřejněny na webo-
vých stránkách Informačního střediska 
Regionální agrární komory Ostravsko 
www.mskis.cz.

Informační středisko Regionální agrární 
komory Ostravsko pořádalo v průběhu 
měsíce července sérii seminářů 
s názvem „Kontrola podmíněnosti“, 
které se uskutečnily 19. července 
v Opavě, 20. července v Bruntále a 31. 
července ve Frýdku-Místku. Na těchto 
seminářích se účastníci seznámili 
s aktuálními požadavky v systému 

Kontroly podmíněnosti a pravidly kontrol 
na místě pro opatření Jednotné žádosti. 
V systému Kontroly podmíněnosti došlo 
oproti minulému období ke změně 
zejména u standardu DZES 4, kde se 
změnila sledovaná průměrná sklonitost 
na pozemcích s kulturou standardní  
orná půda z původních 5° na 4° a zvýšil 
se počet  opatření  o možnost ponechání 
půdy po pásovém zpracování  do založení 
porostu následné jarní plodiny a změnil 
se způsob a množství zapravených 
organických hnojiv.  Dále se v systému 
povinných požadavků na hospodaření  
týkajících se chovů  skotu, ovcí a koz  
změnily lhůty pro hlášení pohybů  stavů 
zvířat do ústřední evidence  ze 14 dnů na 
7 dnů.  Důležitou informací pro žadatele 
bylo také seznámení se s novým systé-
mem vyhodnocení kontroly a způsobu 
stanovení sankcí.  Všichni účastníci 
obdrželi  aktuální výtisk  Průvodce C-C 
pro rok 2017.

Dne 27. července také proběhl seminář 
v Bruntále na téma „Aktuální podmínky 
přímých plateb a AEKO, EZ dotací po 
podání žádostí. Seminář připomenul 
účastníkům aktuální termíny v rámci 
opatření AEKO – ošetřování travních 
porostů.  Podmínkami  správné Obnovy 
TTP a  pravidly zakládání  Meziplodin

v rámci opatření  EFA ploch pro Gree-
ning. V rámci diskuse byly připomenuty 
návrhy změn  podmínek Greeningu na 
rok 2018.

O aktuálních podmínkách a změnách 
v souvislosti s novelizací zákona 
o spotřebních daních informovali zástup-
ci celního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj účastníky na dvou seminářích 
s názvem „Zelená nafta pro zemědělství 
– změny od 1. 7. 2017“. Tyto semináře 
proběhly 16. srpna v Opavě a 17. srpna 
v Bruntále. Zástupci celního úřadu se-
známili účastníky s legislativou a hlavně 
paragrafem 57 zákona o spotřebních 
daních, vrácení daně z PHM spotřebova-
ných v zemědělské prvovýrobě. Novinkou 
pro uživatele Registru zvířat na Portálu 
farmáře je funkcionalita umožňující vy-
generovat podklady pro vratku spotřební 
daně ze spotřeby motorové nafty (Zelená 
nafta).  Funkcionalita zajistí výpočet in-
tenzity chovu hospodářských zvířat tak, 
jak je stanoveno vyhláškou č. 176/2017 
Sb. V dalších měsících plánujeme pro 
zemědělce v Moravskoslezském kraji 
uspořádat polní den sóji v Moravskoslez-
ském kraji a také řadu seminářů 
k nitrátové směrnici, erozi půdy a LPIS.

Ing. Robert Kučera

Spolupracujeme s výzkumným 
ústavem rostlinné výroby v Černovicích 
u Chomutova, s Ing. Romanem Honzí-
kem – vědeckým pracovníkem, který je 
zároveň naším poradcem v informačním 
centru při OAK Most. 

V programu INTERREG V-A a fondu 
malých projektů, který Euroregion spra-
vuje, se podílíme na projektu s názvem 
ENZEDRA – bílá místa rolnické historie: 
Místní užitkové a okrasné rostliny jako 
cesta ke zvyšování druhové rozmani-
tosti regionu. Na přípravě se podílejí 
také partneři ze Saska a Chomutovský 
zoopark.

Přátelské setkání se saskými zemědělci 
proběhlo 15. září 2017 při slavnostním 

zahájení a vyhlášení výsledků soutěží 
Regionální Potravina a soutěže o Nej-
lepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče, kam 
přijela saská delegace v počtu devíti 
osob, a proběhly zde také konzultační 
dny pro zemědělce v rámci informačního 
centra a výměny zkušeností se saskými 
zemědělci.

Spolupracujeme také při saském 
zemském mistrovství v orbě, 
které se uskuteční 7. října 2017 
v Oederanu, místní části 
Memmendorf, a kterého se zúčastní 
i čeští partneři. Současněse koná 
20. bramborová slavnost. 

Ludmila Holadová

INFORMAČNÍ STŘEDISKO REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OSTRAVSKO KROMĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PORADENSTVÍ 
ZEMĚDĚLCŮM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POŘÁDÁ ŘADU SEMINÁŘŮ SE ZAJÍMAVÝMI TÉMATY, AŤ UŽ PRO ZEMĚDĚLCE 
V PRODUKČNÍCH OBLASTECH, TAK PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V PODHORSKÝCH OBLASTECH, POD VEDENÍM 
AKREDITOVANÉHO PORADCE ING. MARTINA ODSTRČILA.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE KROMĚ INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
PRO ZEMĚDĚLCE SPOLUPRACUJE TAKÉ S EUROREGIONEM KRUŠNOHOŘÍ A SE SASKÝMI ZEMĚDĚLCI, A TO JIŽ DLOUHODOBĚ. 
JSME ČLENY EUROGIONU KRUŠNOHOŘÍ A MÁME NA STAROSTI ZEMĚDĚLSKOU KOMISI EUROREGIONU, KDE NA ČESKÉ STRANĚ JE 
PŘEDSEDKYNÍ KOMISE LUDMILA HOLADOVÁ A NA NĚMECKÉ STRANĚ WERNER BERGELT, PŘEDSEDA SASKÉ AGRÁRNÍ KOMORY. 

Foto: archiv RAK Moravskoslezského kraje

Na právě skončeném veletrhu Zahrada Čech měli návštěvníci možnost ochutnat v expozici 
KAK Ústeckého kraje také nejlepší místní potraviny a speciality. Foto: archiv OAK Most
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AKTIVITY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Aktivity a činnosti potvrzují úzkou 
spolupráci jak se zemědělstvím 
a venkovem, tak i s jihomoravskými 
i dalšími institucemi, jako jsou krajský 
úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, SZIF, 
ÚZEI, Krajská veterinární správa, SZPI, 
Mendelova univerzita v Brně, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno, ČHMÚ, 
Zemědělský svaz, ASZ, AK ČR, PK ČR, 
profesní a oborové organizace, sdružení, 
zemědělské školství a další. Směrem  
k nejširší veřejnosti jsme s hrdostí spo-
luorganizovali Jihomoravské dožínkové 
slavnosti, konané v sobotu 2. září 2017 
v Břeclavi, kdy jedním z klíčových bodů 
programu bylo slavnostní vyhlášení 
výsledků regionálních potravinářských 
soutěží o ocenění Regionální potravina 
Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní 
Moravy 2017 spojené s jejich prezentací, 
ochutnávkami a prodejem. To vše za 
účasti představitelů a zástupců vlády 
ČR, MZe, SZIF, Jihomoravského kraje, 
Mendelovy univerzity, Veterinární a 
farmaceutické univerzity, vedení AK ČR 
a dalších.

Ve spolupráci zejména se SOŠ Dvořáko-
va, Znojmo, s Jihomoravským krajem 
a PGRLF, a.s. včetně jejich finanční pod-
pory, s Agropodnikem Mašovice, a.s. 
a dalšími spoluorganizuje RAK Jmk 
a KIS Jmk krajské soutěže jihomorav-
ských odborných škol v orbě za účasti 
žáků i z jiných krajů České republiky, 
Slovenska a z Rakouska. Letošní ročník 
soutěže v orbě se uskuteční v termínu 
5.–6. října 2017. Pokračujeme ve spolu- 

organizaci gastro soutěží žáků odbor-
ných škol v různých kategoriích potravi-
nářských oborů. Nově spolupracujeme 
na přípravě žákovských prezentací 
a soutěží při Vánočních trzích na Výsta-
višti v Brně ve dnech 8. až 17. prosince 
2017. Minulá akce podobného charakte-
ru se uskutečnila během Národní výsta-
vy hospodářských zvířat na Výstavišti 
v Brně ve dnech 11.–14. května 2017.

Producenty potravinářských surovin 
a potravin Jihomoravského kraje jsme 
podpořili v rámci letošní výstavy Země 
živitelka spolurealizací show známého 
šéfkuchaře – „Jaroslav Sapík vaří ze 
surovin rodného Jihomoravského 
kraje“. Organizace a realizace jednání 
k problematice zemědělského školství 
v Jihomoravském kraji Kulatý stůl. Jed-

nání měla dvě části, první, kdy se sešli 
pouze zemědělci (dne 2. června 2017) 
v zastoupení svých zájmových skupin ke 
sjednocení svých postřehů a požadavků, 
a druhou, kdy na společném jednání 
se zástupci státní správy a samosprávy 
činnými v problematice školství a vzdě-
lávání (dne 6. června 2017) zemědělci 
své požadavky přednesli. Obě jednání se 
uskutečnila v sídle RAK Jmk a KIS Jmk 
za celkové účasti 40 osob.

KIS Jmk řeší průběžně požadavky země-
dělské a obecně i venkovské veřejnosti. 
K tomu využívá i informací z účasti a jed-
nání s partnery v komisích a z institucí, 
jako je Komise pro zemědělství a venkov 
RHSD JMK, Pracovní skupina pro životní 
prostředí při Regionální stálé konferen-
ci pro území Jmk, Monitorovací výbor 

Programu rozvoje venkova, Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj, Generel vodního 
hospodářství krajiny České republiky, 
Meziresortní komise VODA – SUCHO, 
Nákazová komise při SVS – KVS pro 
Jmk či ČHMÚ.

Na období podzim až zima 2017 
připravujeme mimo jiné konání dvou 
seminářů „Informační podpora pro 
zemědělce v rámci implementace 
směrnice Rady 91/676/EEC (Nitrátová 
směrnice) v České republice“. 
Odbornou záštitu nad poradenskou 
a související činností poskytuje RNDr. 
Jan Dovrtěl, CSc., akreditovaný 
poradce MZe.

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

PRO KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROVOZOVANÉ 
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU PLATÍ NA CELÉM ÚZEMÍ KRAJE ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ „NEDISKRIMINAČNÍ, PLOŠNÁ, BEZPLATNÁ, 
… PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA …“.

PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Rozhodnutí realizovat APIC bylo ovlivně-
no zájmem a potřebou o vytvoření 
systému, jenž by zemědělským subjek-
tům poskytoval dostatek kvalitních 
a aktuálních informací zejména regio-
nálního charakteru efektivní formou. Za 
více jak 13 let si APIC v Libereckém kraji 
získal autoritu v oblasti informatiky. 
S postupem let byl portál, který je 
využíván pro přenos informací, postupně 
zdokonalován a doplňován na základě 
zpětné vazby uživatelů. Ke zvýšení sledo-
vanosti a popularity portálu došlo během 
let o rozšíření portálu o katalog subjektů, 
fotogalerii z akcí v kraji nebo zpravodaj-
ství formou filmových spotů v sekci  

TV APIC. Od roku 2005 nepřetržitě bylo 
sdružení APIC nositelem statutu KIS. 
Liberecký kraj je zemědělsky nejmen-
ším krajem v ČR. Přesto je návštěvnost 
stránek, měřeno otevřením (stažením) 
informací nebo tv spotů, na úrovni 100 tisíc 
ročně. Pracoviště se každoročně podílí na 
zhruba třicítce akcí v kraji a je oslovováno 
na přípravy seminářů nebo vzdělávací 
akce. Za roky své existence má již pevné 
místo v oblasti přenosu informací k odbor-
né veřejnosti a napomáhání k jejich infor-
movanosti, trvalému vzdělávání, znalosti 
o změnách v legislativě a další potřeby. 

Ing. Robert Erlebach

AGRÁRNÍ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM LIBERECKÉHO KRAJE - APIC DATUJE SVŮJ VZNIK K 29. DUBNU 2004, 
V PŘEDVEČER VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU. JEDNALO SE O PROJEKT LIBERECKÉHO KRAJE, KTERÝ NA PŘÍPRAVĚ SPOLU 
S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADOU LIBERECKÉHO KRAJE PRACOVAL OD ROKU 2003. 

Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje
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Foto: archiv KAK Kraje Vysočina

Foto: archiv AK Olomouckého kraje

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA KRAJE VYSOČINA

DOŽÍNKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2017

Prostřednictvím Informačního centra 
Kraje Vysočina centrální orgány jako 
MZe, ÚZPI, MŽP, VÚZE, případně další 
ústřední orgány státní správy a orgány 
krajské samosprávy informují veřejnost 
zejména o cílech Společné zemědělské 
politiky a postupech přijatých k jejich na-
plňování, strategie bezpečnosti potravin, 
programy národních dotací, poraden-
ský systém a realizace poradenského 
programu. Informační centrum má za 
úkol nejenom centrální informace pře-
dávat, ale též třídit a dopracovávat dle 
regionálních specifik a zároveň zajišťuje 
v konkrétních případech zpětnou vazbu 
na orgány statní správy a krajské samo-
správy.  Vzhledem k tomu, že projekt zís-
kal podporu i od regionální samosprávy, 
velký důraz je kladen právě na specifika 
Kraje Vysočina v oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova, propojení s regionální-
mi rozvojovými programy. Například 
23. června 2017 jsme uspořádali seminář 
k problematice Společné zemědělské 

politiky, kde zemědělci diskutovali 
o aktuální problematice týkající se stavu 
vyjednávání budoucích dotačních pravi-
del. Jelikož Kraj Vysočina je krajem 
s největšími stavy dojného skotu, připra-
vili jsme na 25. května pracovní worksho-
py k problematice podpor pro chovatele 
dojnic a dále dne 7. června workshop 
k problematice národních dotací 
a příprav Programu rozvoje venkova. 
19. června jsme uspořádali akci k propa-
gaci zemědělství na Vysočině a investic 
Programu rozvoje venkova v zeměděl-
ských podnicích. Této akce pro veřejnost 
se pravidelně účastní i žáci základních 
škol z Kraje Vysočina. V zemědělském 
družstvu Telč se děti seznámily se živo-
čišnou výrobou až po expedici mléka. Pro 
většinu byla zážitkem ochutnávka toho 
čerstvě nadojeného. Předseda ZD Miro-
slav Nosek je pak osobně seznámil 
s provozem bioplynové stanice, kde se 
děti přesvědčily, že v současném země-
dělství se uplatní i náročné technické 

profese a že elektřina, kterou využívají 
v domácnostech, byla možná vyrobena 
v telčském družstvu. V ZD Sedlejov 
přišla na řadu rostlinná výroba, mechani-
zace a prohlídka nových  skladů na obilí 
a bramborárny. Pro veliký úspěch byla 
tato akce ve stejným programem zopako-

vána i 15. září 2017.  Při této podzimní akci 
bylo zpestřením, že probíhal v bramborár-
ně příjem, třídění a uskladnění brambor, 
a tak účastníci akce byli přímo seznámeni 
se zpracováním brambor po sklizni.

Ing. Michal Bratršovský

Již potřetí se do krajského města Olo-
mouc vrátila tradice Dožínek, slavnosti 
na oslavu ukončení žní. Tato akce se 
konala 2.–3. září ve Smetanových 
sadech na Výstavišti Flora v Olomouci. 
Dožínky Olomouckého kraje se konaly 
pod záštitou ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky, primátora města Olomouce 
Antonína Staňka a hejtmana Olomouc-
kého kraje Ladislava Oklešťka, kteří tuto 

akci podpořili i finančně. Na 
Dožínkách Olomouckého kraje se
prezentovali desítky prodejců 
potravinářských výrobků, výrobky nabí-
zeli zástupci různých řemesel, 
svým chovným materiálem se mohli 
pochlubit členové Českého svazu 
chovatelů. Samozřejmě byly k vidění 
i nejmodernější zemědělské stroje, 
ale i historická technika 

a hospodářská zvířata. Svou prezentaci 
zde měly také zemědělské a lesnické 
školy z Olomouckého kraje. Součástí do-
žínek byly též atrakce pro děti a bohatý 
kulturní program, jehož součástí bylo 
např. sobotní vystoupení skupin SLZA, 
ARGEMA a dalších. Na své si přišli i mi-
lovníci folklórní hudby, kterým v sobotu 
Hanácký soubor předvedl vystoupení 
plné tanců a písní a v neděli k poslechu 
zahrála cimbálová skupina JASÉNKA. 
Vrcholem dožínek bylo požehnání úrodě 
a vysvěcení dožínkových věnců olomo-
uckým arcibiskupem Janem Graubne-
rem. Vysvěcené dožínkové věnce, které 
zhotovila Střední škola zemědělská 
a zahradnická v Olomouci, byly za 
účasti ministra zemědělství, hejtmana 
Olomouckého kraje a dalších význam-
ných hostů předány do rukou nejlepších 
zemědělců v kraji. 

Oceněnými zemědělci se v letošním roce 
stali tito:
• Společnost UNIAGRIS Pěnčín, a.s. 

z okresu Prostějov
• Společnost Skalagro, a.s. Skalička  

z okresu Přerov

• Společnost TAGROS, a.s. Troubelice  
z okresu Olomouc

• Společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o.  
z okresu Šumperk

• Zemědělské družstvo Jeseník z okresu 
Jeseník

Součástí Dožínek Olomouckého kraje 
byla již tradičně mezi návštěvníky velice 
oblíbená ochutnávka nejkvalitnějších 
potravinářských výrobků Olomouckého 
kraje oceněných v soutěži Regionální po-
travina. Stánek Okresní agrární komory 
Olomouc propagoval vítězné „Regionální 
potraviny“ z let 2013–2017. Prezentová-
no a k ochutnávce nabízeno zde bylo 19 
„Regionálních potravin“, z toho 7 vítězů 
roku 2017. Z letošního ročníku byly nabí-
zeny tyto: Rajčata snack ze ZD Haňovice, 
Hovězí maso ve vlastní šťavě ze ZD 
Kokory, Niva Extra z Mlékárny Otínoves, 
s.r.o., Zakysaná smetana ze ZD Senice 
na Hané, Jesenický mošt od pana Jašše, 
Potštátský chléb z PEKAŘSTVÍ FOJTÍK, 
s.r.o., Loštický šáteček z Tvarůžkové 
cukrárny v Lošticích.

Ing. Darina Juříčková

VZNIKLO NA ZÁKLADĚ DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI ZEMĚDĚLSKÝMI ORGANIZACEMI A KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA 
V ROCE 2005. ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY JSOU NEVLÁDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ORGANIZACE, TEDY KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORA KRAJE 
VYSOČINA A ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. DO SPOLUPRÁCE SE ZAPOJIL TAKÉ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, ČÍMŽ 
UVEDENÝ PROJEKT ZÍSKAL PODPORU REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVY.

AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE JIŽ POTŘETÍ POŘÁDALA OSLAVU ŽNÍ A PRÁCE ZEMĚDĚLCŮ NA OLOMOUCKÉM 
VÝSTAVIŠTI FLORA.
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Z P R A V O D A J

Vulkanicky mimořádně aktivní ostrov 
na rozhraní dvou tektonických desek je 
totiž současně nejextrémnější výspou
civilizace, kde lidé mohli v historické 
době přežít díky zemědělství. Multiobo-
rový tým Human Adaptability Studies 
z Katedry ekologie se zabývá výzkumem 
schopnosti přežití moderního zeměděl-
ského člověka zhruba na škále počínající 
od kořenů civilizace na Blízkém východě 
(Izrael) přes středoevropskou společnost 
(ČR, Německo) po samotnou hranici ko-
lonizačních možností (Island, Grónsko). 
Zatímco v Grónsku vikingské osady do 
15. století s příchodem malé doby ledové 
zanikly, na Islandu se zemědělství 
a pastevectví podařilo lidem zachovat. 
Díky pečlivé práci kronikářů jsou navíc 
islandské dějiny zdokumentovány od sa-
mého počátku osídlení v roce 874. Prak-
ticky každý z dnešních 332 tisíc Islanďanů 
dokonce může svůj původ vystopovat až 
po první kolonizátory. Vulkanická činnost 
sama o sobě představuje formu záznamo-
vého média. Sopečný popel vyvržený při 
erupcích tvoří v půdním horizontu patrné 
vrstvy, ty v kombinaci s datováním erupcí 
lidmi umožňují časovou orientaci vědcům 
nejrůznějších oborů. Multioborová byla 
i letošní expedice FŽP ve složení Michal 
Hejcman, archeolog Vladislav Šmejda, 
botanik Vilém Pavlů a student Jiří Vašák. 
Tým na místě doplnila další členka – spe-
cialistka na výzkum prachových částic 

v atmosféře Pavla Dagsson Waldhause-
rová z University of Iceland. Právě díky ní 
mohli výzkumníci těžit ze zázemí 
a osobních kontaktů ve vybrané lokalitě.

Po stopách zaniklých farem
Hlavní část výzkumu připadla na kom-
plexní analýzu zaniklých farem v nížině 
pod jednou z nejaktivnějších sopek, 
stratovulkánem Hekla (1491 m). Mírně 
zvlněná krajina, dnes porostlá zejména 
lišejníky a řídkou bylinnou vegetací, byla 
kdysi domovem pro přibližně třicítku fa-
rem, v pastelové krajině tundry dobře ro-
zeznatelných jako bujně zelené ostrůvky. 
Právě na dusík, fosfor a další živiny 
bohatá zemina kolem farem umožňuje 
bujný růst trav a bylin, a vědci tak 
mohou farmy snáze najít. Farmy zanika-
ly již od 10. do začátku 20. století kvůli 
extrémním projevům přírody, jakými na 
Islandu jsou – mimo zmíněné sopečné 
aktivity – větrné bouře. Ty svou silou 
v bezlesé krajině mohou nejen pohřbít 
osady či stáda dobytka pod vrstvu 
sopečného prachu, ale vichr dokáže
 i strhnout a zcela odnést vegetační drn, 
který se v sypkých sopečných půdách 
neudrží. I proto je přilehlá pobřežní 
nížina místem intenzivního experimentu 
Ústavu ochrany půd založeného roku 
1907. Vědci se snaží o zpevnění půdy 
pomocí bobovité byliny lupiny nutkajské 
dovezené z Aljašky v roce 1945. Lupina 

zabraňuje odnosu zeminy a zároveň 
zúrodňuje půdy, protože díky symbióze 
s hlízkovitými bakteriemi v kořenovému 
systému váže vzdušný dusík a zpřístup-
ňuje jej pro další rostliny. Je tak vhodnou 
pionýrskou rostlinou, na kterou navazují 
výsadby na Islandu původní břízy pýřité 
nebo severoamerické borovice pokrou-
cené a smrky sitka. „Zaniklé farmy 
nám poskytují širokou škálu dat. Kromě 
celkového obrazového zdokumentování 
lokality zjišťujeme, jaké farma dnes 
hostí druhy rostlin, nahlížíme ale i pod 
ně do půdy. Vozíme s sebou přenosný 
rentgenový spektrometr. Můžeme přímo 
na místě změřit obsahy mnoha prvků 
v různých materiálech. Pro zaniklé farmy 
je například typická akumulace fosforu, 
zinku, vápníku, hořčíku a mědi v půdě, 
a to i několik set let po jejich opuštění. 
Navíc odebíráme vzorky půd a biomasy 
pro další analýzy v laboratořích. Konečně 
na každém místě odkrýváme půdní profil 
do hloubky dvou metrů, abychom se 
seznámili se strukturou půd a sedimentů 
a také s historií každého místa. V půdním 
profilu je možné nalézt vrstvy sopečného 
popela, které je možné přímo přiřadit ke 
známým erupcím různých islandských 
vulkánů. Pokud pod určitou vrstvou popela 
nalezneme struktury související s lidskou 
činností, víme, že tato činnost je starší než 
dobře datovaná erupce, která vrstvu pope-
la vytvořila. Takovému datování archeolo-
gických vrstev se říká tefrochronologie,“ 
upřesnil prof. Michal Hejcman.

Prachová bouře
Vyvrcholením celé expedice bylo osobní 
seznámení s živlem, který tolik ovlivňuje 
obyvatele Islandu. V pouštní planině 
pod masivem sopky Katla tým narazil
na prachovou bouři. Místo je jednou 
z lokalit, kde pravidelně měří a odebírá 
prachové částice Pavla Dagsson Wald-
hauserová. Na svahu nad planinou ob-
sluhuje automatickou kameru, tentokrát 
ale vědcům předvedla sílu živlu na vlast-
ní kůži. Víry několik kilometrů před auty 
expedice zvedaly prach do výše desítek 

metrů a ten, jako nažloutlý závoj, vítr 
odnášel nad horizontem do nedalekého 
oceánu. Směr větru se však otočil a tým 
se rázem ocitl přímo uprostřed letících 
částeček. Uprostřed bílého dne se se-
šeřilo. Ostré úlomky sopečného prachu 
bodaly do očí a tváří, ústa a nos si člověk 
musel okamžitě zahalit, aby se prach tak 
snadno nedostal do plic. Jsou tak jemné, 
že mohou dokonce proniknout sliznicemi 
až do krve. I přes nesnesitelnost situace 
dr. Waldhauserová pokračovala v měření 
koncentrací polétavého prachu a užaslé-
mu rozhlasovému reportérovi popisovala 
svou práci. Ostatní filmovali a fotografo-
vali živel nebo do kornoutů sbírali letící 
prach. Teprve za dlouhé minuty se vítr 
odklonil a zaprášení badatelé se mohli 
konečně nadechnout „zdravějšího“ 
vzduchu a řezavý prach si vytřít z očí. 
Každému bylo jasné, s jak zásadní 
přírodní silou pro život na Islandu se se-
tkali. Dojem navíc umocnil silný zápach 
sirovodíku z řeky vytékající z ledovce 
sopky Katla tyčící se vysoko nad pouští. 
Jen pár dní před návštěvou seizmologo-
vé hlásili její otřesy, letos už několikeré, 
a později došlo i k malé erupci pod 
ledovcem. Sopka, známá silnými 
erupcemi jednou za sto let (naposledy 
v roce 1918), se evidentně probouzí... 
Intenzivní islandská expedice podpořená 
z programu Erasmus+ trvala pouze 
deset dní. Přesto se projektu díky zají-
mavému multioborovému obsahu, který 
ve svých zprávách v tuzemsku šířil Český 
rozhlas, dostalo mimořádné pozornosti. 
A co dál? Vědci musejí nahlížet za hori-
zont a tým prof. Hejcmana dobře ví, že za 
ním neleží nic menšího než Grónsko.

Mgr. Tomáš Jůnek

ISLAND, OSTROV OHNĚ A LEDU, VIKINGŮ, VELRYBÁŘŮ A MOŘSKÝCH PTÁKŮ, JE JEDNOU Z MNOHA VÝZKUMNÝCH LOKALIT VĚDCŮ Z FAKULTY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. PRÁVĚ ZDE PŮSOBÍ TÝM PROF. RNDR. MICHALA HEJCMANA, PH.D. 

VĚDECKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
POD SOPKAMI ISLANDU

Sopka Katla s farmou. Foto: autor



ZPRAVODAJHISTORIE

5 > 201750

V hospodářských a sociálních poměrech 
byl dovršen stav započatý v předbělo-
horském období. Po roce 1648 zůstalo 
mnoho poddanských usedlostí bez 
hospodářů a jejich půda ležela ladem. 
Existující, ale i nové panské dvory měly 
málo vlastního inventáře a potahů, proto 
většinu prací spojených s obděláváním 
půdy a celkovým provozem velkostatků 
museli obstarávat poddaní. Tak se vytvo-
řil i v našich zemích robotní velkostatek 
založený téměř výlučně na robotní práci 
poddaných, jak dokládají zachované 
seznamy robotních prací a povinností. 
Poddaní hospodařili na své (pronajaté) 
půdě, a tak si získávali základní zdroj 
obživy pro svoji rodinu, zároveň však 
museli zdarma a s vlastním inventářem 
zajišťovat provoz panského velkostatku.

Za vlády císaře Ferdinanda II. (1619–1637) 
bylo mnoho domácích i cizích rytířských 
rodů povýšeno do stavu vyšší šlechty a 
rozvrácené hospodářské poměry země 
dovolily nově zbohatlé šlechtě, ale i kato-

lické církvi budovat rozsáhlá latifundia. 
Po třicetileté válce vysoká šlechta držela 
skoro 60 % poddanské půdy v Čechách, 
církev 12 %, rytíři jenom 10 % a panovník 
pouze 5 %. Rovněž váleční spekulanti  
a zbohatlíci získali značné majetky. 
Ovšem nejstrašnějším důsledkem 
dlouhodobé války byl značný úbytek 
obyvatelstva. Nezpůsobily ho přímo
 válečné události, ale také epidemie 
a mor, které hubily strádající obyvatel-
stvo. V Čechách poklesl po válce počet 
obyvatel z 1 750 000 na 950 000, 
na Moravě z 850 000 na 650 000.

Ovšem bezprostředně po třicetileté válce 
se v našich zemích podstatně zhoršily 
poměry veškerého poddaného lidu. Vy- 
lidněním země ubylo podstatně pracov-
ních sil, zato panských dvorů přibývalo, 
a proto některé vrchnosti začaly neú-
měrně zvyšovat robotu a různými platy 
zatěžovaly poddané. Starý právní systém 
předcházejícího období – člověčenství, 
byl oficiálně prezentován a vykládán jako 

„Leibeigenschaft“, tj. nevolnictví. Vrch-
nostenské řády v pobělohorském období 
obsahovaly přísná ustanovení týkající se 
života poddaných. Tak v souvislosti 
s nedostatkem poddaných byly zpřísněny 
předpisy proti jejich volnému stěhování, 
když v roce 1650 byl vydán zvláštní císař-
ský patent proti přechovávání a přijímání 
cizích poddaných bez tzv. výhostného 
listu. Vrchnosti přiznávaly poddaným 
poměrně rozsáhlé dědické právo na 
jejich statky. Obecně platilo pravidlo, že 
po zemřelém hospodáři dědily nejenom 
děti, nýbrž i sourozenci, ať s ním žili ve 
společné domácnosti, nebo již byli mimo 
statek. 

Sedláci zakoupení a nezakoupení
Jiná situace panovala ve vztahu 
poddaných ke statku. Tehdejší právo 
poddaných ke statku rozlišovalo sedláky 
„zakoupené“ od „nezakoupených“, kteří 
měli jiné právní postavení. Zakoupení 
sedláci, i když nebyli pravými vlastníky 
svého statku, drželi jej dědičně. Bez 

vážné příčiny nemohli být této držby 
zbaveni a přes určitá omezení s ním na-
kládali jako se svým majetkem. Naproti 
tomu nezakoupení sedláci byli pouze 
dočasnými nájemci jen z vůle vrchnos-
ti a nesměli o něm sami rozhodovat. 
Pozemkové vrchnosti si záhy uvědomily 
škodlivé následky rozkladu zákupní 
držby poddanských nemovitostí, jež byla 
pro předbělohorskou vesnici zárukou 
právní a majetkové jistoty. Proto když se 
koncem 17. století podařilo v podstatě 
obnovit a zkonsolidovat na svém sociál-
ně ekonomickém základě hospodářství 
na velkostatcích, pokoušeli se feudální 
vlastníci obnovit právní jistoty podda-
ných. Přitom nejčastějším argumentem 
bylo podnícení zájmu poddaných o hos-
podaření na „svém“ a udržování obydlí 
a hospodářských budov. Restitucí zákup-
ní držby správně posuzovaly vrchnosti 
jako účinný nástroj zemědělské výroby. 
A tak nejprve docházelo k zákupu 
privilegovaných dvorů – rychet, fojtství 
a potom dalších řádových usedlostí. Při 
hospodářské konjunktuře v pozdějším 
období podporující aktivity sedláků se 
tempo i rozsah zákupu zrychlily. Zákupní 
částky poddaných se buď zvyšovaly 
s postupným znehodnocováním měny, 
naopak s růstem hospodářské prosperi-
ty se zkracovaly lhůty k placení 
zákupních dávek, dokonce v těchto pří-
padech se ze zákupní ceny slevilo. Celý 
proces zákupu byl časově dlouhý 
a vykazoval rozdíly v krajích. Charakte-
ristickým rysem nastoupeného procesu 
zakoupení se poddaných bylo opětovné 
upevnění narušené instituce dřívějšího 
purkrechtu. Při uzavírání zákupních 
kontraktů se od poddaných vyžadovala 
poslušnost vůči vrchnosti, správné  
a včasné odvádění všech peněžních  
i naturálních dávek, řádné vykonávání 
robotních povinností i péče o vlastní hos-
podářství a udržování obydlí. Nedodržo-
vání sjednaných podmínek opravňovaly 
vrchnost zákupní smlouvu zrušit 
a hospodářství předat po jeho odhadu 
a vyplacení náhrady novému majiteli.
 
Nenáviděná robota
Vážně se zhoršila situace poddaných, 
když se nad míru zvýšily jejich povinnosti 
k vrchnostem, tj. platy a roboty. Platy 
a dávky poddaných se zvýšily poměrně 
málo, zato podstatně vzrostly robotní po-
vinnosti, i když i zde byly rozdíly v zemích 
a krajích.  Vedle platů peněžních byli 
poddaní nuceni k různým naturálním 

ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ V ROCE 1618 A NÁSLEDNÉ VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBILY HLUBOKÉ ZMĚNY V POLITICKÉM, 
NÁBOŽENSKÉM, KULTURNÍM A HOSPODÁŘSKÉM ŽIVOTĚ NAŠICH ZEMÍ, COŽ SE PŘIROZENĚ ODRAZILO I VE VLASTNICTVÍ A DRŽBĚ 
PŮDY A HOSPODAŘENÍ NA NÍ. 

PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH (4. ČÁST)

STAV PO TŘICETILETÉ VÁLCE
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dávkám. Jak to vypadalo ve skutečnosti, 
představíme na příkladu z roku 1741. 
Podle úředního zjištění museli poddaní 
ve vsi Kosmonosy, v níž bylo 13 statků 
a 21 chalup, kromě peněžitého úroku, 
plné roboty a některých zvláštních prací 
– jako předení, trhání konopí, pletení 
prosa, okopávání řípy, odvádět ročně 
vrchnosti 145 starých slepic, 11 kop va-
jec, přes 200 korců ovsa, půl libry husího 
prachu a půl libry nedraného peří. Po-
dobné dávky odváděli poddaní i z jiných 
vesnic téhož panství, někde ještě k tomu 
přidávali kuřata, kapouny, pšenici, žito, 
hrách, cibuli, suché houby. Na některých 
panstvích „osvícená“ vrchnost uznávala 
neúnosnost a obtížnost těchto dávek 
a sama od nich ustupovala.

Ovšem mnohem citelněji a tíživěji se 
dotklo poddaných zvýšení robot. Ta 
koncem doby předbělohorské nebyla 
ještě nikterak velká. Z jednoho lánu se 
robotovalo jen několik dní v roce, napří-
klad 6 až 12. Za třicetileté války a po ní 
nastala nepříznivá změna. V 1. polovině 
18. století poddaní konali všechny nej-
těžší práce při panských dvorech, rovněž 
všechny práce v lesích a také rybniční 
hospodářství bylo zabezpečováno robo-
tou. Každý sedlák byl povinen robotovat 
s potahem dva dny v týdnu, chalupník 
ruční robotou rovněž dva dny v týdnu 
a domkář bez polí nebo podruh jeden 
den v týdnu. Tento zvrat k horšímu 
nastal v polovině 17. století, kdy na 
panstvích byly zaváděny povinné robotní 
práce místo práce placené. 

Robotní povinnosti poddaných byly upra-
vovány robotními patenty. První robotní 
patent císaře Leopolda I. byla vydán 
v roce 1680. Po selských nepokojích 
vydal císař Karel VI. v únoru 1717 nový 
robotní patent, který platil i pro Moravu. 
Posledně zmíněný panovník pokračoval 
ve změně státní politiky vůči poddaným: 
od nezájmu ze strany státu o poddané 
a ponechání volné ruky vrchnostem 
k politice ochrany venkovského lidu 
před libovůli vrchností. Poslední robotní 
patent před tereziánsko-josefinskými 
reformami byl vydán v roce 1738 a byl 
doplněným přepracováním předcházejí-
cích patentů. Základní pravidlo o maxi-
mální třídenní robotě zůstalo v platnosti. 
Robota neměla trvat, jak stanovil tento 
patent, od východu do západu slunce, 
nýbrž „tolik času a hodin každého dne, 
jak by při potahu hovado a při rukovní 
práci člověk vystáti a pořád ode dne 
ke dni vytrvati mohl.“ Poslední robotní 
patent před zrušením nevolnictví byl 
vydán pro Čechy a Moravu v roce 1775. 
Jeho přínosem bylo určení povinností 
poddaných vůči vrchnostem. Základem 
pro vyměření robotních povinností 
byla výše poddanské kontribuce z roku 
1773. Poddaní byli rozděleni do 11 tříd 
podle majetku. Ti, kteří nevlastnili 
půdu, neplatili daň, ale robotovali 
13 dnů ročně, až po sedláky platící 

42 zlatých 45 krejcarů a robotovali tři 
dny týdně s potahem a k tomu jedna 
osoba pěší robotou tři dny týdně (kvě-
ten–září). Pěší roboty se museli zúčast-
nit příslušníci selských rodin – muži až 
do 55 let věku, ženy do 50 let, když byli 
k tomu vyzváni. Někde vrchnost nutila 
i jejich děti, aby pásly panský dobytek, 
štípaly dříví pro kuchyni nebo sbíraly 
lesní plody. Pro celkové zhodnocení 
sociálního postavení poddaných 
v pobělohorském období platí následující 
charakteristika. Vrchnosti po roce 1627 
zrušily veškeré zbytky samosprávy svých 
poddaných a domácí šlechta převážně po 
vzoru cizích nobilitovaných příslušníků, 
kteří ve službách Habsburků získali 
mnoho statků, zvyšovala povinnosti pod-
daných. Vrchnosti začaly ve větší míře 
vydávat hospodářské řády a instrukce, 
kterými často svévolně rušily samo-
správné instituce zemské samosprávy.

Doposud jsme se věnovali půdě jako 
nezbytnému výrobnímu prostředku, 
který bezprostředně sloužil k zajiš-
tění zemědělské výroby a tím i výživy 
obyvatelstva. Avšak půda byla i zdrojem 
příjmu panovníka, a proto se zaměříme 
na zodpovězení otázky, co se platilo 
z užívání půdy. Uvedli jsme, že z užívání 
statků měli poddaní povinnost odvádět 
vrchnosti pravidelný roční plat (úrok), 
případně jiné dávky a vykonávat různé 
služby zejména roboty. Rozsah těchto 
platů, dávek a robot byl v předhusitském 
období většinou trvale stanoven smlou-
vou a lze tudíž předpokládat, že 
by se neměl měnit. Avšak v pohusitském 
období byla skutečnost jiná. Oprávněně 
lze říci, že platy a roboty poddaných 
se značně rozrostly. Někde se jistě 
tak stávalo neprávem, neboť vrchnosti 
vymáhaly na svých poddaných větší platy 
a služby, než jim náleželo, protože nad 
nimi měly skoro neomezenou moc. Nic-
méně ve srovnání s dobou pobělohor-
skou tyto povinnosti nebyly příliš velké 
a hlavně nesnesitelné. Vedle povinnosti 
k vrchnostem museli poddaní ještě 
vykonávat různé povinnosti veřejného 
charakteru. Mezi hlavní patřilo 
placení daní a konání vojenské služby.  
V době předhusitské existovala všeobec-
ná zemská daň, tzv. všeobecná berně, 
kterou stavové povolovali králi zpravidla 
na mimořádné potřeby. Z této daně se 
později vyvinula tzv. pozemková daň. 
Byla placena z půdy poddaných, i když ji 
panovník vymáhal od vrchnosti.
 
Tíživá berně
Na začátku vlády Habsburků v roce 1526 
byla berně vybírána z majetku podle 
přiznání stavů, kam se přirozeně dostali 
poddaní. Ve skutečnosti všichni, kteří 
měli poddané (tj. stav panský, duchovní 
a rytířský) platili daň z jejich majetku 
a vrchnosti pak vyžadovaly placení velké 
části od poddaných. Pokud páni nežá-
dali od poddaných více, než sami za ně 
platili, byli tzv. majetkovou berni zdaněni 

stejnoměrně s poddanými. Toto poměr-
né zdanění vrchností i poddaných trvalo 
do roku 1567. Tehdy se českým stavům 
podařilo prosadit místo dosavadní berně 
ze jmění tzv. domovní berni. Byla to daň 
z poddanských usedlostí, z městských 
svobodných a farních domů. Ovšem 
i tento stav nebyl trvalý a měnil se podle 
hospodářské situace země.

Stejně tak jako povinnosti poddaných 
k vrchnostem vzrostla po třicetileté válce 
i jejich břemena, zvláště berně, pro niž 
se vžil název kontribuce. V té době zvítě-
zil názor, že všechnu kontribuci má nést 
poddaný sám a vrchnost jen přispívá 
v mimořádných případech. Tato zásada 
platila až do poloviny 18. století do vlády 
Marie Terezie. Jak tíživě byla v té době 
berně poddaným ukládána, dokresluje 
srovnání. Zatímco před Bílou horou se 
platilo z „osedlého“ (rozumí se každý 
poddaný) zpravidla asi kopu českých 
grošů, tak po roce 1627 uvalovali čeští 
stavové ročně 6–7 zlatých z usedlostí.
Podobně prof. dr. Josef Pekař uvádí, že 
český sedlák platil v roce 1655 ročně 
osm zlatých (v době první republiky 
přepočtem asi 960 Kč) berně, potom za 
císaře Karla VI. (1711–1740) to již bylo 
40 zlatých (asi 4 400 Kč) vedle břemen 
naturálních. Vedle kontribuce řádné 
byly poddaným vypisovány různé daně 
mimořádné zejména za války s Turky, na 
budování vojska a na vojenská opevně-
ní. Poněkud odlišná situace v berním 
systému byla na Moravě, kde základem 
pro její vyměřování nebyl „osedlý“, nýbrž 
lán. Výše zmíněný velký historik ve své 
znamenité práci Kniha o Kosti přesvěd-
čivě dokázal, že šlechta svalila veškeré 
daňové břemeno na poddané, přičemž 
autor plným právem stojí na straně těch, 
o nichž v závěru napsal, že „skutečnost, 
že sedlák z výtěžku své půdy platil vrch-
nosti a státu plných 70–80 %, je obrazem 
selské bídy, obrazem pravého lupičství 
na práci a statku našeho sedláka.“
Výši berně připadající na jednotlivé 
rodiny poddaných určovala vrchnosten-
ská kancelář. Vrchnosti byly povinny plně 
zaplatit i berni z poddanských usedlostí, 
které samy zabraly pro svoje hospoda-
ření. Tento obrovský nárůst poddanské 

berně připadající na jednotlivou usedlost 
se ve skutečnosti vyrovnával tím, že 
vrchnosti přiznávaly na svých panstvích 
stále méně osedlých, zdůvodňujíce to 
tím, že mnoho gruntů bylo vypáleno nebo 
opuštěno. Poněvadž tímto způsobem 
výnos berně nadmíru klesal, bylo nutné 
důkladně reformovat berní systém.

Tato reforma souvisela s úsilím císa-
řovny Marie Terezie (1740–1780) zmírnit 
těžkou berní povinnost poddaných 
a s prvními vážnými počátky ochrany 
poddaných ze strany státu. Ovšem již 
předtím bylo dosaženo jistého úspěchu, 
když z podnětu českých stavů byl nařízen 
soupis půdy. Základem reformy se stal 
velký a podrobný soupis poddanské 
půdy, totiž nejstarší český katastr neboli 
berní rula z let 1654–1655, která zachyti-
la skoro přesný počet poddanských 
usedlostí v Čechách. Rovněž ukazuje, 
jaký byl početní poměr tří hlavních 
skupin venkovského obyvatelstva. 
Jako držitelé půdy převažovali sedláci 
(držitelé větších statků), dále to byli cha-
lupníci a zahradníci, kteří netvořili ani 
polovinu. Chalupníci a za nimi ještě níže 
stojící zahradníci nebyli povinni potažní 
robotou, ale jenom pěší, neboť rozsah 
jejich hospodářství by stěží zajistil držení 
páru koní nebo volů. A právě od té doby 
se začalo měnit rozdělení obyvatelstva 
na venkově. Po selských nepokojích 
koncem 18. století někteří šlechtici 
v českých zemích a „osvícení“ jedinci na 
vídeňském dvoře poznávali, že úpravu 
poddanských poměrů již nelze odkládat 
a že nelze očekávat, že by se vrchnosti 
dohodly s poddanými o rozumném plně-
ní jejich povinností. Byl to stát, který si 
tyto skutečnosti uvědomoval a pozvolna 
začal zjednávat nápravu. Vlády císařovny 
Marie Terezie (1740–1780) a jejího syna 
císaře Josefa II. (1780–1790) končily 
s náhodnými pokusy o zlepšení situace 
poddaných a vytvořily určité systémy je-
jich ochrany. Za Marie Terezie měla tato 
ochrana ještě konzervativní charakter. 
Josef II. již postupoval radikálněji, i když 
ani on nemohl do důsledků dokončit 
svoje reformy.
                                                                                                                       
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.


