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Z P R A V O D A J

NYNÍ SE ROZHODUJE O DALŠÍ BUDOUCNOSTI 
ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ, 
ŘÍKÁ ZDENĚK JANDEJSKEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V REAKCI NA EVROPSKOU DISKUZI K NASTAVENÍ 
RÁMCE PODMÍNEK SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU, ALE I V SOUVISLOSTI K OČEKÁVÁNÍM OD NOVĚ VZNIKAJÍCÍ VLÁDY 
A MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ.
Je nezbytné obhájit stanovené priority 

a konečně odrazit naše produkční 

odvětví ode dna. Podpory musí jít pri-

márně tomu, kdo pracuje, kdo 

vytváří hodnoty a kdo se věnuje 

živému zemědělství. Postavení 

našich zemědělců je z hlediska 

dosahovaných výsledků velice dobré. 

Máme příznivé podmínky pro 

rostlinnou i živočišnou výrobu a naši

 lidé jsou vzdělaní a pracovití. Podniky, 

které měly přístup k informacím a po-

třebným prostředkům, dosahují 

výsledků, kterými se můžeme srovnat 

s těmi nejlepšími jak v Evropě, 

tak ve světě.

Každé vydání Agrobase můžete mít ZDARMA až do vaší schránky, objednávky na sekretariat@akcr.cz

Agrární komora České republiky 
všem přeje šťastný a spokojený rok 2018
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Jak vnímáte průběh vyjednávání ke 
Společné zemědělské politice po roce 
2020. Co v nich považujete za pozitivní?
Z pohledu Agrární komory jsou podstat-

né okruhy a priority k posílení země-

dělské prvovýroby i zpracovatelského 

průmyslu, které by prostřednictvím 

modernizace, inovací a cíleného rozvoje 

měly zvyšovat konkurenceschopnost 

v evropském, ale i světovém měřítku. 

A to jak u celé EU, ale především na stej-

né úrovni všech jednotlivých členských 

států. V případě České republiky mám 

na mysli především posílení živočišných 

výrob a odvětví speciální rostlinné pro-

dukce a jejich zpracování v kvalitní 

a zdravotně nezávadné potraviny, s ved-

lejšími pozitivními efekty péče o krajinu, 

ovzduší, půdu, vodní zdroje i k řešení 

klimatických výzev. Současná diskuze 

o podobě Společné zemědělské poli-

tiky po roce 2020 je z tohoto pohledu 

naprosto zásadní a musí primárně vést 

k obhajobě národních zájmů daných 

historickým vývojem. Naše podniky mají 

ambici, znalosti, technologie i lidské 

zdroje k naplnění tuzemské potravinové 

soběstačnosti. Chceme tím přispívat 

i k rozvoji venkova a zaměstnanosti ve 

venkovském prostoru a provázat svou 

činnost s dalšími sektory národního hos-

podářství i celou ekonomikou. Trváme 

na čtyřech prioritách, tedy zabránit na-

stavení horních limitů plateb na podnik, 

stojíme o prosazování rovných národních 

a regionálních podpor v rámci jednotné-

ho trhu, požadujeme přijmout jednotný 

systém regulace obchodních řetězců na 

EU úrovni a chceme zvýšit podíl obálky 

pro citlivé komodity na celkové obálce 

pro přímé platby z nynějších 15 na 30 % 

a podpořit zpracovatelský průmysl. 

Jak vnímáte současnou diskuzi k ze-
mědělské politice na evropské úrovni?
Po mnoha kolech jednání o budoucnosti 

zemědělství, které jsem během 

posledních měsíců absolvoval jak 

v České republice, tak například v rámci 

rozšířených jednání zemí Visegradské 

čtyřky a pak samozřejmě i přímo 

v Bruselu, bych neměnil nic na názorech 

naprosté většiny evropských zemědělců, 

protože vím, že na základním směrování 

se shodneme. Chceme pečovat o kraji-

nu, chceme vyrábět potraviny, chceme 

být za tuto práci respektováni a mít z ní 

přiměřený zisk. My všichni ale podléhá-

me neuvěřitelné politické a úřední moci, 

která představuje největší překážku 

k nalezení shody. Uvést mohu například 

jednání o zákazech některých skupin 

chemických látek, které jsou jen a čistě 

politickým rozhodnutím, bez vědeckého 

zdůvodnění. Zde je vidět, že ti, kdo o nás 

rozhodují, nemají o potřebách každoden-

ní praxe vůbec ponětí, a to je chyba.

Citlivou otázkou se stává nastavení 
rozpočtu pro evropské zemědělství, 
jakou cestu byste doporučoval?
Téma se rozpadá do několika pohledů, 

přičemž ty základní jsou následující. 

Podaří se do roku 2021, kdy by měla od-

startovat nová Společná zemědělská po-

litika zcela vyřešit Brexit? Jak Evropská 

komise nahradí výpadek 11–15 miliard 

euro ze společného unijního rozpočtu 

po odchodu velké Británie? Jak bude 

Evropská unie reagovat na požadavky 

určité části evropské veřejnosti na fi nan-

cování nových aktivit, jako je migrace či 

bezpečnost z unijního rozpočtu? 

Řada politiků vidí nejsnazší řešení 

budoucnosti rozpočtu v redukci výdajů 

na Společnou zemědělskou politiku. 

Ale já jsem přesvědčen, že společná 

zemědělská politika, která je jedinou 

skutečně unijní politikou a při výdajích 

menších než 0,5 % HDP EU, je politikou 

velmi levnou a přitom z pohledu přežití 

základní. Příspěvek Velké Británie do 

obálky Společné zemědělské politiky

 v současné době činní přibližně 

4–5 mld. euro, z celkového objemu 

cca 55 mld. euro, jde tedy zhruba 

o 7–8 %. Tato skutečnost naznačuje, 

že radikální změna není nutná a příští 

reforma by měla přinést spíše evoluci

na místo revoluce. 

Máte tedy představu, jak tento propad 
řešit?
Nejvhodnější řešení by bylo zvýšit pří-

spěvky od zbylých 27 členských zemí EU 

o potřebnou částku 4–5 mld. euro

v poměru současných přispěvovatelů 

a obálku pro SZP zachovat v původní 

výši. Případně by šlo eventuálně zvýšit 

strop rozpočtu Evropské unie z 1 % HDP 

až na 1,5 % a umožnit tak fi nancování 

nových aktivit při zachování celkové 

obálky. Poslední variantou samozřejmě 

je snížit příspěvek pro všechny člen-

ské země a soustředit se na efektivní 

vynakládání fi nančních prostředků, tedy 

například institut aktivního zemědělce 

v prvním pilíři či na inovace v druhém 

pilíři. 

Kam by měla Evropa se svým modelem 
zemědělství směrovat?
Zemědělská politika musí být v kontextu 

současného globálního prostředí přede-

vším konkurenceschopná, dále efektivní, 

produktivní a samozřejmě ekologicky 

udržitelná s pobídkou zájmu o život na 

venkově. Péče o životní prostředí přitom 

ale oproti některým současným předsta-

vám a bohužel i dotačním titulům nezna-

mená nechat půdu ležet ladem. Dotační 

podpory nyní v řadě zemí nestimulují 

růst ani zaměstnanost a jsou jen jakousi 

rentou pro vlastníky či do míry povinné-

ho minima pasivní uživatele půdy, kteří 

se orientují lépe v dotačních pravidlech 

než v zemědělské výrobě. Tisíce hektarů 

tak leží ladem nebo jsou neefektivně 

využívány, což neprospívá k úrodnosti 

ani k produkci potravin, kterých přitom 

není v celosvětovém prostoru dostatek. 

A zde by měla být hlavní vize EU – mít 

jako celek konkurenceschopný potenciál 

uplatnit svou vysoce kvalitní produkci na 

světovém trhu. Kvalita, hygiena potravin, 

standardy péče o krajinu a pohody 

zvířat a výsledky v užitkovosti jsou v EU 

nejlepší na světě.  Poptávka v zemích se 

zvyšující se životní úrovní, jako je Čína, 

Rusko nebo země Středního Východu, 

je enormní. Proto je v rámci EU nutné 

zvyšovat produktivitu práce a koncentra-

ci výroby k zajišťování této konkurence-

schopnosti.

Mluvíte často o souběžných efektech 
výroby, co si pod tím máme přesně 
představit?
Půda, která svými vlastnostmi umožňuje 

růst plodin či vytvářet krmivovou základ-

nu pro dobytek a následně pak v obou 

případech směřuje ke zpracování do 

potravin, by měla být zásadně produkčně 

využívána, aby tak působila pozitivně 

na životní prostředí a přinášela užitek. 

V České republice nyní obrovským způ-

sobem chybí organická hmota v půdě. 

A protože v přírodě vše souvisí se vším, 

máme zde negativní vliv na schopnost 

půdy udržet vláhu. Tím se ještě více 

zhoršují dopady zvýšených průměrných 

teplot a nepravidelného rozložení srážek 

v čase, které s sebou přináší poslední 

Jednání sněmovny všeobecné a sněmovny společenstev dne 7. listopadu 2017 ve Větrném Jeníkově přijalo v rámci svého 

usnesení také Memorandum s požadavky AK ČR k nové vládě, novému ministrovi zemědělství a k poslancům a senátorům 

Parlamentu ČR. 
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dekáda. Určitý vývoj klimatu a jeho ex-

trémní projevy musíme vnímat jako fakt, 

na který bychom měli být připraveni, 

a to právě posílením odvětví chovu skotu, 

prasat a drůbeže. 

Pokud mluvíme o plnohodnotném 

zemědělství, musíme jej vidět jako 

vyváženou soustavu vycházející z polního 

hospodaření přes živočišnou výrobu, 

jejíž vedlejší produkty jdou zpět na pole. 

Zde nemusíme vymýšlet nic nového, jde 

o staletí prověřené principy.  Společná 

zemědělská politika by se tedy měla 

opírat o zdravý selský rozum s oproště-

ním umělé národní i bruselské byrokra-

tické nadstavby. Vypustit bychom měli 

podporu nicnedělání a zaměřit se na-

opak na výrobně stimulační a rentabilní 

princip. Každý zemědělec by měl

v rámci svých činností pracovat tak, aby 

mzdy zaměstnanců, sociální, zdravotní 

a důchodové příjmy, daně z příjmu či 

DPH z prodané produkce převýšily jemu 

přiznané podpory.

Koncem října unikl předběžný obsah 
sdělení Evropské komise k budoucnos-
ti a reformě Společné zemědělské po-
litiky, které bude ofi ciálně představeno 
29. listopadu, jak jej můžeme vnímat?
Samozřejmě nevíme, jak zásadně se 

bude lišit ofi ciální verze. Nevíme, zda 

máme vnímat tento únik informací jako 

řízený, který jen testuje náladu a národní 

pozice. Zdá se, že je ve hře více úvah 

a variant. Mezi nimi je možný posun 

reformy do let 2022 až 2024, tedy do 

doby, kdy bude řádně připravena. 

U zastropování se mluví o prozkoumání 

jeho možnosti na úrovni 60 a 100 tisíci 

euro, uvažuje se o ponechání plateb 

v I. pilíři pouze ze zdrojů EU bez mož-

nosti národního kofi nancování. Zřejmě 

dojde ke změně pravidel ozelenění 

a ošetřeno by mělo být systémové řízení 

rizik na propad tržních cen. Rozhodně 

vítám vyšší důraz na precizní země-

dělství a cílené investice s výraznějším 

zohledněním faktoru zaměstnanosti 

či podmínění vyplácení plateb země-

dělcům, pro něž je tato práce primární 

živnost. Problém rozhodně nemáme se 

zavedením redistributivní platby jako 

zvýhodnění malých farmářů. V uvede-

ných souvislostech je o to více podtržen 

význam činnosti Konsorcia nevládních 

organizací a zemědělských a potravi-

nářských podniků, v jehož aktivitách 

budeme nadále pokračovat.

Trvale se zasazujete o posílení vnímání 
českého zemědělství a potravinářství, 
jakou máte v tomto směru vizi?
Jsem přesvědčen, že vlastní potraviny 

a soběstačnost země ve výrobě potravin 

je to nejzákladnější, čeho bychom si měli 

považovat. Nejzdravější výživa bude vždy 

ta, která bude vyrobena doma, kterou si 

můžeme zkontrolovat, která je na stole 

za několik hodin a ne za dny a někdy 

i týdny. Ti, kteří to mohou ovlivnit, nedo-

káží, zdá se, pochopit, že každá vyspělá 

země v první řadě řeší soběstačnost 

a bezpečnost v potravinách, aby naplnila 

tu nejzákladnější lidskou potřebu. A to 

vidíme nejenom v Evropě, ale po celém 

světě. Pokud by takto přemýšleli naši 

politici a potažmo i celá veřejnost,

tak by se nemohlo stát, že od roku 

1990 prohospodaříme potenciál 

českého zemědělství a zpracovatelského 

průmyslu. To že jsme s chovy hospo-

dářských zvířat na třetinové úrovni, je 

ostuda a tragická vizitka našich vlád. 

Ty za posledních 27 let neměly vůli, 

snahu ani odvahu zařadit výrobu 

potravin mezi strategická odvětví

 našeho státu. Podmínky, které 

vytvářejí pro naše podnikatele

 v zemědělství, nejsou takové jako 

v jiných státech, a tím nemyslím třeba 

jen bohaté Německo, ale také stále 

agrárně sílící Polsko. Naše zeměděl-

ství je velkou měrou ovlivňováno tím, 

že okolní státy budovaly sektor desítky 

let, využívaly pro tyto záměry národní 

i unijní prostředky. Naše zemědělství 

pak má problém, že potraviny, které se 

vyrábí právě v agrárně uvědomělých 

zemích, jsou silně dotovány a na náš trh 

se valí za podnákladové ceny a likvidují 

tak náš trh a zemědělce zahánějí tam, 

kam by neměly, tedy do extenzivity. Tedy 

do prostého hospodaření v krajině bez 

výstupů a produkce. Pokud někdo vyrobí 

potraviny dráž, a přesto se k nám do-

vezou o 10–20 % levněji, pak nesoupeří 

naše schopnosti a um, ale síla národních 

rozpočtů a ekonomik.

Je tedy české zemědělství v evrop-
ském rozměru konkurenceschopné?
Pokud bychom výrobu vztáhly na základ-

ní ekonomické parametry, tak jsou naše 

výkony plně srovnatelné. Ale jak jsem 

již zmínil v minulé odpovědi, evropský 

trh je deformovaný národními dotacemi 

starých zemí EU, které jsou téměř čtyř-

násobně větší než národní dotace u nás 

a zemědělcům míří od obcí přes kraje, 

ministerstva životního prostředí, země-

dělství, místního rozvoje a podobně. A na 

rozdíl od nás mají tyto země také velmi 

silné politické zastání a v neposlední 

řadě také velmi výraznou podporu svých 

spotřebitelů. Tomuto tlaku a síle se pak 

velmi těžko odolává.

My bychom měli být dneska schopni na 

zemědělské půdě a v navázaných odvět-

vích vyrábět zhruba trojnásobné objemy 

produkce vepřového a drůbežího masa 

či mléka. Ale stejně tak místních druhů 

ovoce a zeleniny. Měli bychom pokrýt 

naši základní spotřebu, zajistit tuzem-

skou soběstačnost a přebytky vyvézt. 

Tento řetězec výroby by mimo jiné posílil 

produkci organické hmoty, vylepšil kvali-

tu půdy, vázanost a hospodaření s vodou, 

přispěl k širším osevním postupům 

a zemědělcům i celé zemi prospěl také 

ekonomicky. Nedokážu vstřebat, že tyto 

základní mechanismy většina politiků 

a vlád nedokázala nikdy plně podpořit.

 

Co očekáváte jako prezident Agrární 
komory od vlády, která vzejde ze sou-
časných povolebních diskuzí?
Agrární komora defi novala již před 

volbami své zásadní priority do čtrnácti 

bodů, které poslala deseti politickým 

stranám s nejsilnějšími volebními prefe-

rencemi. Mezi prioritami najdete moder-

nizaci a konkurenceschopnost, zajištění 

národních podpor, silnější postavení 

v rámci EU a Společné zemědělské 

politiky, ale také koncepční řešení 

klimatických a tržních rizik. Chceme 

podporovat a rozvíjet venkov, udržet 

zde zaměstnanost a obslužnost, ro-

zumným hospodařením pečovat o půdu, 

vodu, krajinu a celé životní prostředí. 

Zásadně voláme po snížení administ-

rativy a byrokratických požadavků stále 

bujících státních orgánů. Zemědělství 

a potravinářství ve všech prolínajících se 

vrstvách jsou strategickými odvětvími 

a toto je nezbytné zakotvit i do prohlá-

šení nové vlády. Od výsledku voleb tedy 

očekávám jak naplnění našich priorit, 

tak konstruktivní dialog a respekt, který 

pomůže nejenom zemědělcům, ale celé 

naší společnosti.

Redakce Agrobase

Z jednání delegace Konsorcia v Bruselu ze dne 9. října 2017 k budoucnosti zemědělské politiky. Zleva Martin Pýcha, viceprezident 

AK ČR, Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR, Jarmila Dúbravská, expert SPPK, Paolo de Castro, poslanec Evropského parlamentu 

a místopředseda Výboru pro zemědělství a venkov, Milan Semančík, předseda SPPK. Foto: archiv SPPK

PŘEDBĚŽNĚ ZVEŘEJNĚNÝ OBSAH SDĚLENÍ EVROPSKÉ 
KOMISE MŮŽE BÝT JEN SONDOU NA MOŽNÉ REAKCE 

ČLENSKÝCH STÁTŮ.
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PŘEDSTAVENSTVO KOMORY 
JEDNALO 31. ŘÍJNA 2017
PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY PROJEDNALO NA SVÉM PRAVIDELNÉM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKU VÝVOJE 
SEKTORU A VYHODNOTILO ČINNOST MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, VLÁDY A DALŠÍCH PARTNERŮ. PŘEDNĚ SE POSTAVILO ZA 
POTŘEBU DALŠÍHO ŘEŠENÍ NAPLNĚNÍ KAPITOLY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO ROK 2018 V OBLASTI NÁRODNÍCH PODPOR, 
KTERÉ JSOU V PŘEDLOŽENÉM NÁVRHU NA ÚROVNI POUHÝCH DVOU MILIARD KORUN A KDE TEDY OPROTI PŮVODNÍM OČEKÁVÁNÍM 
A SLIBŮM CHYBÍ DALŠÍ ZHRUBA DVĚ MILIARDY. 

Při téměř srovnatelném objemu fi nancí 

ze státního rozpočtu, který je pro rok 

2018 s objemem 24,4 miliard korun 

meziročně nižší pouze o sto miliónů, 

zároveň zemědělcům chybí vysvětlení, 

kam MZe prostředky ve výši cca 2 mili-

ard přesměrovalo. To vše za situace, kdy 

národní podpory zcela zásadně pomáhají 

nejenom udržení jednotlivých odvětví, 

ale přispívají také vytvořit stabilní pod-

nikatelské prostředí nezbytné k dalším 

investicím a rozvoji. Proto musí zůstat 

cíleně zamířené například do sektoru 

chovu dojnic, prasat a drůbeže, bez 

této pomoci se zcela zásadně snižuje 

možnost dalšího udržení těchto odvětví 

a konkurenceschopnosti na evropském 

trhu, deformovaném silou národních 

a regionálních podpor. V tomto směru 

bude požádán o pomoc a součinnost 

také Zemědělský výbor Poslanecké 

sněmovny. Kvůli situaci v odvětví chovu 

jatečných prasat, představenstvo také 

podpořilo jejich započítávání pro výpočet 

zatížení VDJ, podle kterého se hodnotí 

faremní systémy pro výplatu podpor 

v méně příznivých oblastech.

Priority pro novou vládu 
Představenstvo Agrární komory zároveň 

potvrdilo, že u vznikající vlády a nového 

ministra zemědělství bude již formou 

zakotvení do Prohlášení vlády důrazně 

prosazovat priority vycházející z dlou-

hodobých cílů a záměrů komory, jako je 

základní vymezení agropotravinářského 

komplexu jako strategického sektoru 

v celé jeho působnosti, vycházející od 

ochrany zemědělského půdního fondu 

a nakládání s půdou, podpory výrobních 

odvětví, povinné registrace prvovýrobců 

a zpracovatelů ve vazbě na produkci 

bezpečných potravin, dlouhodobého 

zakotvení národních dotací, ochrany 

před dovozy a řešení chování obchodních 

řetězců přes koncepční nástroje pro 

eliminaci rizik, problematiku zeměděl-

ského školství a vzdělávání, celkového 

rozvoje venkova, racionální péče 

o krajinu a přírodní zdroje apod. To vše 

ve zcela jasné provázanosti národní ze-

mědělské politiky na silnou, nediskrimi-

nující a konkurenceschopnou Společnou 

zemědělskou politiku Evropské unie.

Budoucnost zemědělské politiky
Sdělení Evropské komise k budoucnosti 

a reformě Společné zemědělské politiky 

bude ofi ciálně představeno až 29. listo-

padu tohoto roku, ale díky průniku infor-

mací na EU úrovni však lze předběžně již 

nyní vnímat první signály tohoto Sdělení. 

Mezi nimi je možný posun reformy do let 

2022 až 2024, ponechání plateb v I. pilíři 

pouze ze zdrojů EU bez možnosti národ-

ního kofi nancování, změna pravidel oze-

lenění, systémové řízení rizik na propad 

tržních cen, snížení rozdílů zemědělské 

politiky mezi členskými zeměmi, vyšší 

důraz na precizní zemědělství a cílené 

investice, prozkoumání možnosti za-

stropování na úrovni 60 a 100 tisíci Euro, 

výraznější zohlednění faktoru zaměstna-

nosti, zavedení redistributivní platby 

jako zvýhodnění malých farmářů či pod-

mínění vyplácení plateb zemědělcům, 

pro něž je tato práce primární živnost.

V této souvislosti je o to více podtržen vý-

znam činnosti Konsorcia nevládních orga-

nizací a zemědělských a potravinářských 

podniků a jeho průběžná práce v jedná-

ních na úrovni Evropského parlamentu, 

Evropské komise, sdružení nevládních 

organizací COPA COGECA, partnerských 

nevládních a zájmových organizací v dal-

ších členských zemích, aktivity v rámci 

zemí Visegradské čtyřky a dalších zemí 

východní a střední Evropy, ty vše spočíva-

jící v obhajobě národních priorit a hledání 

společných zájmů směřujících v uchování 

silných a konkurenceschopných národních 

agrárních soustav zastřešených a kofi -

nancovaných v rámci jednotné Společné 

zemědělské politiky Evropské unie.

Kompenzace za sucho
Dalším zásadním bodem jednání byla 

reakce na návrh nastavení podmínek pro 

vyplácení kompenzací za škody způso-

bené suchem v letošním roce. Agrární 

komora nadále zásadně požaduje, aby se 

klíč k určení kompenzací opíral 

o zapracování dat z jednotlivých katas-

trálních území, která jsou dlouhodobě 

shromažďována a analyzována systémem 

intersucho.cz a naprosto minimalizují 

chybovost i administrativní náročnost. 

Rozpor byl také podán k ministerstvem 

uvedeným normativním nákladům na 

hektar pšenice či řepky (3 300 Kč, resp. 

14 800 Kč), které jsou v současné praxi 

zhruba dvojnásobně vyšší. Také jsme 

doporučili seznam uznatelných plodin 

rozšířit o zeleninu bez závlah.  Trvale 

zastáváme názor, že kompenzace musí 

být zcela jasně zacíleny nejpostiženějším 

podnikům, které se kvůli propadům úrody, 

a tedy tržeb, ocitly v existenční nouzi.

Jak s aktivním zemědělcem
Projednána byla reakce Agrární komory 

k institutu aktivního zemědělce, kde je 

jednoznačným požadavkem tuto pod-

mínku v pravidlech udržet tak, aby byla 

eliminována spekulace se zemědělskými 

podporami, s čímž souvisí i přenastavení 

seznamu negativních činností. Ty musí 

primárně sloužit k podpoře výrobního 

zemědělství, péče o krajinu a přírodní 

zdroje a život na venkově. Z dostupných 

dat se ukazuje, že příjmy do 5 tis. Euro, 

kterými je defi nována stávající mini-

mální hranice aktivního zemědělce, má 

v České republice nadpoloviční většina 

subjektů čerpajících podpory. Přitom 

jejich produkce či přínos pro společnost 

či krajinu jsou minoritní, stojí mimo 

systém přísných kontrol státu a často 

je jejich existence ryze spekulativní. 

Rostoucí náročnost a administrativní za-

tížení kontrol se pak o to více soustředí 

na zemědělce, kteří skutečně hospodaří. 

Komodity a vývoj trhu
V diskuzi o vývoji trhu bylo konstato-

váno, že realizované ceny se komoditu 

od komodity drží spíše na průměrné 

až podprůměrné úrovni jen s mírným 

očekáváním oživení. Zásoby obilí 

a řepky je proto lépe obchodovat nyní, 

ideálně směrem do západní Evropy. Díky 

značným propadům produkce máku sice 

stoupla jeho cena, ale i tak trvá požada-

vek zvážit jeho zařazení do citlivých ko-

modit. Sklizeň cukrovky nadále probíhá 

a její výsledky se regionálně značně liší. 

Výrazný meziroční propad je u sklizně 

jablek, kdy realizační ceny ovocnářům 

sice stouply v řádu několika korun, ale 

na pultech řetězců se stejná jablka 

prodávají již i od 50 Kč za kilogram. Na 

desetiletém minimu je také cena surové-

ho dřeva, k čemuž vedle potřeby řešit 

likvidaci polomů a kůrovcové kalamity 

svým postupem při zadávání zakázek na 

realizaci těžeb a služeb přispěly i Lesy 

ČR. Průměrná cena litru mléka v září 

dosáhla úrovně 8,86 Kč, ale trh se do bu-

doucna nejeví příliš stabilně. Výrazným 

problémem jsou ceny vepřového, kde 

je během několika týdnů zaznamenán 

propad o 12 % v živém. Světový trh není 

schopen absorbovat zvýšenou produkci 

vepřového původem z USA a vzniká tak 

přetlak, který sráží poptávku a ceny.

Ostatní témata 
Z dalších témat byla pozornost věnována 

zachování podpor biopaliv I. generace, 

jejichž produkce v našich podmínkách 

rozhodně nekonkuruje potřebě 

výroby potravin, a naopak přispívá 

k diferenciaci a posílení příjmů zeměděl-

ců. Přijata byla informace o dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí 

o předpokládaném odkladu účinnosti 

a změně nastavení protierozní vyhláš-

ky, a to i ve vazbě na podmínky dobrého 

zemědělského a environmentální stavu 

půdy defi nované Ministerstvem zeměděl-

ství. K řešení zůstává nastavení podmínek 

nařízení vlády k přímým platbám, obhájení 

plateb na bílkovinné plodiny po roce 2018, 

řešení úrovně hospodaření v méně 

příznivých oblastech a kompenzací újmy 

z hospodaření nad stávající úroveň 56 %, 

zvýšení sazeb podpory pojištění PGRLF 

u živočišné výroby na 50 % a polních plodin 

na 35 % a dalším jednáním o zařazení 

velkých podniků do tohoto titulu.

Představenstvo komory potvrdilo roz-

hodnutí Prezidia AK ČR o termínu konání 

XXVI. Sněmu Agrární komory. Sněm se 

uskuteční v neděli 8. dubna 2018 v rámci 

zahajovacího dne mezinárodního veletrhu 

TECHAGRO. Toto propojení slibuje vyšší 

synergii v aktivitách, propagaci a podtr-

huje vzájemnou prestiž. V dalších bodech 

programu byl projednán průběžný stav 

hospodaření komory, přípravy Agrárního 

plesu, který se bude konat 2. února 2018 

v Paláci Žofín, byla přijata informace 

o stabilním průběhu hospodaření komory. 

Další jednání představenstva AK ČR se 

uskuteční 12. prosince tohoto roku. 

Ing. Jiří Felčárek, Úřad AK ČR
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VÝZNAM SPOLEČNÉHO 
OBHAJOVÁNÍ STANOVENÝCH 

PRIORIT PODTRHUJE 
ZÁJMY STŘEDO 

A VÝCHODOEVROPSKÉHO 
REGIONU V CELÉ EU.

KOMORY V4, LITVY, BULHARSKA 
A CHORVATSKA JEDNALY V BUDAPEŠTI 
O BUDOUCNOSTI  ZEMĚDĚLSTVÍ 
DNE 19. ŘÍJNA 2017 SE V BUDAPEŠTI KONALO 67. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ KOMOR ZEMÍ VISEGRADSKÉ SKUPINY, TEDY 
MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY, SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY, NÁRODNÍ RADY AGRÁRNÍCH 
KOMOR POLSKA A AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. DÁLE SE SETKÁNÍ JAKO HOSTÉ ÚČASTNILY TAKÉ DELEGACE NEVLÁDNÍCH 
AGRÁRNÍCH ORGANIZACÍ Z CHORVATSKA, LITVY A BULHARSKA. HLAVNÍM TÉMATEM BYLA DISKUZE K SOUČASNÉMU VÝVOJI REFORMY 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020, SITUACE NA TRZÍCH SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI, 
POZICE K OMEZOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ A PODPORA STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY PRO PŘENOS 
ZKUŠENOSTÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ A LESNICTVÍ.

Zásadním bodem diskuze bylo 

nastavení Společné zemědělské politiky 

EU po roce 2020. Přestože se 

názory jednotlivých zemí mírně liší 

s ohledem na vlastní historii a strukturu 

zemědělství a tím defi nované národní 

priority, je společným požadavkem silná, 

fi nančně zabezpečená a ve všech para-

metrech společná zemědělská politika, 

která bude přispívat jak k vlastní země-

dělské výrobě se zabezpečením výroby 

potravin, tak k rozvoji života na venkově 

a plnění jeho přirozených funkcí, a to 

vše v přímé vazbě na trvale udržitelné

využití přírodních zdrojů a péče o kraji-

nu. Formou dodatku byla aktualizována 

tzv. Bratislavská deklarace z 31. března 

2017, která souhrnně defi nuje spo-

lečné priority a slouží jako dokument 

k dalším jednáním s národními vládami, 

institucemi EU i dalšími partnery. Jak 

k tématu podotýká Zdeněk Jandejsek, 

prezident komory: „Z pohledu České re-

publiky je zásadní, že mezi prioritami je 

trvale zapracováno odmítnutí povinného 

zastropování a degresivity plateb,

rovné podmínky v národních 

a regionálních podporách, požadavek 

na evropská pravidla pro obchodní řetěz-

ce a zvýšení podpor citlivých komodit.

Deklaraci již podepsalo osm zemí 

a další tři s námi jednají o její podpoře, 

což znamená, že tuto názorovou sílu již 

musí bruselští politici a úředníci vzít na 

vědomí.“  I přes řadu okolností, které se 

Společné zemědělské politiky EU přímo 

dotýkají, jako je Brexit, vývoj rozpočtu, 

požadavků souběžných priorit v otázce 

migrace či bezpečnosti, musí být evrop-

ské zemědělství na úrovni každé členské 

země moderním a konkurenceschopným 

sektorem, schopným zajistit pro své 

obyvatele dostatek kvalitních 

a bezpečných potravin.

Vegetační období letošního roku ve 

středo- a východoevropském regionu 

značně poznamenala vlna jarních mrazů 

i následného sucha. Jak uvedl Milan 

Semančík, předseda slovenské komory: 

„Na Slovensku je řada plodin, které stěží 

dosáhly průměrných výnosů, a napří-

klad u kukuřice, cukrovky, slunečnice či 

brambor jsou propady o více než 20 %, 

někteří zemědělci se dostali až na hrani-

ci existenčního minima, a proto komora 

jedná s vládou o zajištění mimořádné 

pomoci.“

V Chorvatsku došlo vlivem mrazu, sucha 

a také požárů k naprosto extrémním 

škodám, které dosáhly 300 miliónů eur. 

V Polsku sice nebyly tak zásadní škody 

suchem, ale na výsledcích sklizně se po-

depsal jak mráz, tak následně intenzivní 

deště v období sklizně obilovin, které 

ovlivnily jak množství, tak kvalitu zrna. 

Polská vláda proto přislíbila pomoc 

farmářům v postižených oblastech na 

úrovni 180 euro na hektar. Maďarsko 

zemědělské škody řeší Fondem na kom-

penzaci rizik, do kterého jsou zapojeni 

všichni zemědělci a stát, v postižených 

regionech tak farmáři dostanou 

160 euro na hektar. Celkově je kvalita 

sklizně plodin ve střední a východní Ev-

ropě na hranici průměru objemů i kvality 

a zhruba stejně tak je to i v oblasti zhod-

nocení živočišné produkce.   

Agrární komory se shodly na tom, že 

zákazy některých skupin účinných látek 

v pesticidech prováděné politickými 

rozhodnutími EU v rámci předběžné 

opatrnosti a bez vědeckých argumentů 

jsou populistické a zemědělské prvový-

robě rozhodně neprospívají. V době, kdy 

není stejně účinná adekvátní náhrada, 

se na ošetřování osiv a následně porostů 

musí použít naopak více postřiků jiných 

látek, což zvyšuje náklady, přitom výnosy 

jsou nižší a ohrožena může být i kvalita 

produkce. Přítomní se zcela jednotně 

shodli, že je nezbytné prodloužit povolení 

k užití glyfosátu. Poněkud absurdní pak 

je celá záležitost především v případě 

dovozů komodit a potravin ze třetích 

zemí, které podobný přístup a zákazy 

nemají. 

Jednání agrárních komor předcházela 

dne 18. října mezinárodní konference 

k udržitelnému zemědělství, do jejíhož 

programu byla zapracována vystoupení 

zástupců bruselského DG Agri, DG vý-

zkumu a inovací, organizace farmářů 

a družstev COPA COGECA, ale i univerzit, 

výzkumných ústavů a také představitelů 

maďarské vlády a ministerstva zeměděl-

ství. Obsah konference směřoval 

k prezentaci výzev a možností k zavádění 

inovací, poznatků vědy a výzkumu 

a moderních trendů do zemědělské

prvovýroby, a to nejenom prostřednic-

tvím Společné zemědělské politiky EU 

s cílem zlepšit efektivitu, výkonost 

a konkurenceschopnost.

Další společné jednání agrárních komor 

zemí V4 se v propojení na chystanou 

Konferenci zemí tří moří uskuteční 

ve dnech 6.–7. prosince 2017 v polské 

Varšavě.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad AK ČR
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ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO RYCHLÉ 
A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ SPORŮ, 
ŘÍKÁ JEHO PŘEDSEDKYNĚ, PROFESORKA MARIE KARFÍKOVÁ 

Můžete nám představit Rozhodčí 
soud při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České 
republiky?
Rozhodčí soud je stálým rozhodčím 

soudem s nejširší možnou působností 

v České republice, přičemž jeho historic-

ký a faktický předchůdce byl založen již 

v roce 1949, kdy působil při Českoslo-

venské obchodní komoře. V roce 

1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí 

soud při Československé obchodní 

a průmyslové komoře. S účinností od 

1. ledna 1995 byl zřízen Rozhodčí soud 

při Hospodářské komoře České republi-

ky a Agrární komoře České republiky. Již 

od počátku svého působení se Rozhodčí 

soud zařadil mezi nejvýznamnější evrop-

ské a světové stálé rozhodčí instituce 

a tento status svým moderním 

přístupem k rozhodčímu řízení a svojí 

uznávanou rozhodcovskou činností na-

dále udržuje a rozvíjí. Ostatně svědčí 

o tom množství u něj rozhodovaných 

mezinárodních sporů, jakož dokonce

i to, že jsou zde rozhodovány spory, je-

jichž žádná ze stran není z České repub-

liky. Tím se mohou pochlubit skutečně 

jen významné mezinárodní instituce. 

Za své významné postavení na poli 

rozhodování sporů vděčí Rozhodčí soud 

zejména rozhodcům zapsaným na 

seznamu rozhodců, který je pravidelně 

doplňován a revidován tak, aby strany 

sporu měly vždy na výběr z těch nej-

větších odborníků v dané oblasti. Mezi 

zapsanými rozhodci jsou přední čeští 

i zahraniční advokáti, profesoři 

a jiní univerzitní pedagogové a uznávaní 

odborníci v mnoha právních i dalších 

oborech, navíc s pestrou škálou jazy-

kových znalostí. Strany však při výběru 

rozhodců nejsou limitovány pouze Se-

znamem rozhodců vedeným Rozhodčím 

soudem a mohou do funkce rozhodce 

jmenovat jakoukoliv osobu, které vedení 

a rozhodnutí sporu chtějí svěřit. Bohužel 

této fl exibility při jmenování rozhodců 

strany využívají jen výjimečně a je to 

škoda. V letech 2006–2016 bylo před 

Rozhodčím soudem rozhodnuto více než 

22 tisíc českých a zahraničních sporů, 

z čehož opětovně po zrušení rozhodčího 

nálezu bylo rozhodnuto jen 25 sporů. 

Znamená to, že z oněch tisíců sporů bylo 

řízení jaksi z našeho pohledu neúspěš-

né, protože ho za vadné označily soudy, 

jen přibližně jedna tisícina. To je 

i v mezinárodní praxi naprosto unikátní 

a svědčí to o vysoké kvalitě řízení 

a procesních postupů. Rozhodčí řízení 

před Rozhodčím soudem se tedy stalo 

vyhledávanou a úspěšnou alternativou 

k soudnímu řešení soukromoprávních 

majetkových sporů. 

Rozhodčí soud se ale také věnuje 
souzení sporů o doménová jména 
(internetové domény) 
Od roku 2004 je Rozhodčí soud oprávněn 

vést a rozhodovat spory z národních do-

ménových jmen s koncovkou .cz. Od roku 

2005 je pak Rozhodčí soud oprávněn, 

jako jeden ze dvou poskytovatelů této 

služby, rozhodovat spory o doménových 

jménech s koncovkou .eu a od roku 

2008 pak i spory o generická doménová 

jména (gTLDs) včetně new gTLDs, brand 

gTLDs apod. s koncovkami jako .com, 

.net, .org, .biz a dále např. .tech, .restau-

rant, .cheap či .audi, .channel a řadou 

dalších. Licenci pro tyto spory jsme 

dostali po rozsáhlém zkoumání naší pro-

fesionality řadou mezinárodních autorit 

a jde o něco, co našemu Rozhodčímu 

soudu závidí většina mezinárodních 

rozhodčích institucí. Řešení sporu 

o doménová jména je vedeno on-line 

prostřednictvím zabezpečených 

platforem, což umožňuje velmi rychlé 

projednání a vyřešení sporu dle přísluš-

ných pravidel. Rozhodčí soud také vede 

seznamy tzv. expertů z řad špičkových 

odborníků na danou problematiku, které 

strany mohou k rozhodnutí jejich do-

ménového sporu jmenovat. V současné 

době již bylo projednáno rovněž tisíce 

těchto sporů.

Co je vlastně rozhodčí řízení?
Stát může svými právními předpisy sta-

novit, že určitý okruh soukromoprávních 

sporů může být rozhodován v rozhodčím 

řízení. Rozhodčí řízení je tedy alterna-

tivou k soudnímu řízení, a to v civilních 

majetkových sporech. Podstatným 

znakem rozhodčího řízení je soukro-

moprávní charakter subjektů, které 

spor rozhodují. Tím se totiž rozhodčí 

řízení podstatně odlišuje od procesu 

soudního, v němž spor rozhodují orgány 

státní moci. Rozhodci vystupují při svém 

rozhodování jako soukromé osoby 

a rozhodčí soudy jako nestátní instituce. 

Velmi zjednodušeně řečeno, rozhodci 

nemají talár a nemohou udělovat pořád-

kové pokuty. Jejich pravomoci, pokud jde 

o rozhodování sporů, jsou však, rovněž 

zjednodušeně řečeno, srovnatelné, resp. 

shodné, jako je tomu v případě soudů. 

Rozhodnutí vydaná rozhodci jsou 

v případě, že nejsou dobrovolně splněna, 

vykonatelná stejně jako rozsudky soudů; 

jde tedy o tzv. exekuční titul. Rozhodčí 

řízení je však přeci jen ve srovnání 

s řízením před obecnými soudy speci-

fi cké. Tak například jde o řízení zásadně 

neveřejné, což strany většinou využívají. 

Pro podnikatelskou sféru to například 

znamená, že se při projednávání nemůže 

jako tzv. veřejnost objevit nikdo, kdo 

by poté zneužil proti stranám to, co je 

předmětem jednání, například jejich 

konkurence. Těch specifi k je ale samo-

zřejmě víc.

Pokud mohu trochu podrobněji, tak 

rozhodčí řízení v závislosti na jeho

 organizaci dělíme na řízení instituci-

onální a řízení ad hoc. Institucionální 

rozhodčí řízení je typické tím, že probíhá 

před stálým Rozhodčím soudem 

a podle jeho pravidel, která obsahují 

podrobnější úpravu postupu od podání 

žaloby přes vlastní rozhodčí řízení až po 

vydání rozhodnutí ve věci. Tím, že strany 

uzavřou rozhodčí smlouvu ve prospěch 

stálé rozhodčí instituce, tak se v zásadě 

podrobují jejím procesním pravidlům. 

Stálé rozhodčí soudy jsou u nás zřízeny 

zákonem, resp. na základě zákona. 

V rozhodčím řízení ad hoc strany 

nejmenují žádnou stálou rozhodčí 

instituci, která by průběh rozhodčího 

řízení administrovala a regulovala 

vlastními předpisy, ale vlastní 

rozhodčí řízení závisí na autonomii vůle 

stran, které stanoví rozhodcům jejich 

procesní postup. V praxi je dávána 

z mnoha důvodů přednost rozhodčímu 

řízení institucionálnímu, kdy stálá roz-

hodčí instituce působí jako garant pravi-

del. Je tak zajištěna řádná administrace 

sporu, strany si mohou vybírat rozhodce 

ze seznamu rozhodců, je zajištěna 

náležitá kvalifi kace vybraných rozhod-

ců, ti postupují podle jasných a předem 

daných procesních pravidel a strany 

znají předem a přesně své poplatkové 

povinnosti. Jsou tak schopny i kalkulovat 

náklady řízení.

Jak se naplní podmínky k projednání 
v rozhodčím řízení?
Z pohledu pravidel vnímáme tři rozměry. 

Předně se musí se jednat o majetkový 

spor. V naší právní teorii se za majetkové 

spory považují ty, jejichž předmětem je 

majetek nebo je lze vyjádřit v majetko-

vých hodnotách, zejména v penězích. 

Může jít o povinnost plnit, něco činit, 

zdržet se určitého jednání nebo o spor 

na určení určitého práva nebo právní-

ho poměru. Spor se může týkat věcí 

movitých i nemovitých, nejčastěji jde 

o nezaplacení kupní ceny, ceny za dílo 

nebo nájemného, neposkytnutí služeb, 

nedodání zboží či o náhradu škody. 

Dále musí existovat možnost projednání 

sporu v soudním řízení. V občanském 

soudním řízení obecné soudy projedná-

vají a rozhodují spory a jiné právní věci, 

které mimo jiné vyplývají z občanských 

a obchodních poměrů, pokud je podle 

zákona neprojednávají a nerozhodují 

o nich jiné orgány. V rozhodčím řízení 

tak nelze projednávat spory, o kterých 

rozhodují správní orgány, jako například 

ve stavebním řízení apod. A jako třetí 

podmínka musí být dána možnost ve věci 

sporu uzavřít smír, připouští-li to povaha 

věci, tj. pokud by strany v řízení před 

obecným soudem mohly spor ukončit 

smírem. Povaha věci nepřipouští uza-

vření smíru u jednostranných právních 

jednání a všude tam, kde hmotněprávní 

úprava vylučuje, aby strany si mezi 

sebou upravily poměry dispozitivními 

právními jednáními, tj. plně dle své vůle.

V rozhodčím řízení tak lze v České re-

publice projednávat mezi podnikateli, ale 

nikoli jen mezi nimi v podstatě všechny 

spory vyplývající z jejich tuzemského 

i mezinárodního obchodního styku. Jen 

upozorňuji, že v současné době již nelze 

uzavřít platnou rozhodčí smlouvu k řeše-

ní sporů ve spotřebitelských smlouvách. 

Rozhodčí smlouvy ve spotřebitelských 

smlouvách uzavřené do 30. 11. 2016 

jsou však i nadále platné a spor tak lze 

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., 

předsedkyně Rozhodčího soudu 

při HK ČR a AK ČR 

Foto: archiv RS při HK ČR a AK ČR
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i nadále projednat v rozhodčím řízení, 

pokud byla rozhodčí smlouva uzavřena 

před tímto datem.

Rozhodčí řízení nelze zahájit bez 
platné rozhodčí smlouvy, co je vlastně 
jejím obsahem a principem?
V praxi jde o ujednání stran o tom, že je-

jich již existující nebo budoucí spor bude 

projednán a rozhodnut v rozhodčím říze-

ní. Uzavření rozhodčí smlouvy však ne-

znamená, že by tím bylo rozhodčí řízení 

zahájeno. To bude zahájeno až podáním 

žaloby Rozhodčímu soudu, samozřejmě 

pokud mezi stranami vznikne nějaký 

spor, který nejsou schopny vyřešit bez 

autoritativního a nezávislého rozhodnutí. 

Platně uzavřená rozhodčí smlouva s se-

bou nese důležité procesní účinky. Jejím 

uzavřením dochází k derogaci, tedy zru-

šení pravomoci obecných soudů, neboť 

rozhodčí smlouva pravomoc obecných 

soudů při rozhodování sporu samotného 

vylučuje.  Platná rozhodčí smlouva zá-

roveň váže i právní nástupce smluvních 

stran, např. při postoupení pohledávky, 

jestliže takové nástupnictví smluvní 

strany v rozhodčí smlouvě nevyloučí.

Zákon o rozhodčím řízení rozeznává 
dva typy rozhodčí smlouvy, můžete 
nám je přiblížit?
V tomto směru máme smlouvu o roz-

hodci, která je sjednávána v okamžiku, 

kdy již spor mezi stranami existuje 

a strany se jen nejsou schopny dohodnout 

na jeho řešení, jsou však schopny se 

dohodnout na tom, že spor budou rozho-

dovat rozhodci. Je ovšem pravdou, že 

v případě vzniku sporu jsou již strany jen 

výjimečně schopny komunikovat natolik, 

aby se shodly na tom, že spor rozhodnou 

rozhodci; tato možnost zde však vždy je.

Nejčastějším typem rozhodčí smlouvy je 

však rozhodčí doložka, která se uzavírá 

do budoucna pro případ možného bu-

doucího sporu. Strany tak mají možnost 

se dohodnout, že v případě vzniku sporu 

bude spor rozhodnut v rozhodčím řízení. 

Rozhodčí doložka může existovat 

v podobě samostatné smlouvy, může 

však být, a to je dokonce nejčastější 

případ, zakomponována jako samostat-

né ujednání v tzv. smlouvě hlavní, tj. ve 

smlouvě, kterou strany upravují svá prá-

va a povinnosti (například jako ujednání 

obsažené v kupní smlouvě, smlouvě 

o dílo apod.). Ať tak či tak, vždy je ovšem 

rozhodčí smlouva na oné hlavní smlouvě 

naprosto nezávislá. Rozhodčí smlouva 

může být uzavřena jak jen ve vztahu 

k určitému sporu, resp. určitému typu 

sporu, tak ohledně všech případných 

sporů, které mohou z nějaké smlouvy 

a v její souvislosti vzniknout.

A jak je v tomto směru vymezen obsah 
rozhodčí smlouvy?
Zákon neurčuje obsah smluv a je tak 

pouze na dohodě stran, jaké otázky si 

v rozhodčí smlouvě upraví. Strany 

rozhodčí smlouvy se mohou, ale samo-

zřejmě nemusí, dohodnout na jediném 

rozhodci, případně dokonce i na tom, zda 

musí rozhodce splňovat nějaké odborné 

či jiné předpoklady, byť není vhodné 

stanovovat takové požadavky příliš úzce. 

Mohou též ponechat rozhodování tříčlen-

nému rozhodčímu senátu, což je například 

standard podle našich pravidel. Strany ale 

mohou dohodnout i místo rozhodčího 

řízení či to, kde budou konána ústní jednání, 

tak aby jim to co nejvíce vyhovovalo. Ústní 

jednání se nemusí konat pouze v sídle sou-

du  v Praze, ale například v Hradci Králové, 

Brně, Ostravě nebo v Plzni, nebo dokonce 

i v zahraničí, pokud si to strany sjednají 

a rovněž s tím máme zkušenosti. I mimo 

sídlo Rozhodčího soudu je zajištěno po 

stránce administrativní řádné konání úst-

ního jednání. Strany však mohou dokonce 

dohodnout, že ve věci nebude ústní jednání 

konáno vůbec a že spor bude rozhodnut 

pouze na základě listin. To není nic neob-

vyklého, neboť strany tím minimalizují ná-

klady sporu a jde o vcelku velké procento 

sporů, které jsou takto rozhodovány.

Zákon však vždy vyžaduje písemnou 

formu rozhodčí smlouvy, jinak je tato 

neplatná. Písemná forma je zachována 

i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána 

například elektronicky, což umožňuje 

zachycení jejich obsahu a určení osob, 

které rozhodčí smlouvu sjednaly. Roz-

hodčí smlouva (rozhodčí doložka) však 

může být a často je součástí obchodních 

podmínek, jimiž se řídí ona smlouva 

hlavní, k níž se rozhodčí doložka vzta-

huje, pokud je patrný a jasný souhlas 

stran s obsahem této rozhodčí smlouvy 

(doložky). V případě sjednání pravomoci 

našeho stálého rozhodčího soudu, lze 

jen doporučit, aby jeho označení bylo 

uvedeno naprosto přesně, tj. Rozhodčí 

soud při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR. Doporučované 

znění rozhodčí doložky lze ale nalézt 

i na stránkách našeho Rozhodčího 

soudu, tj. www.soud.cz.

Jaké jsou tedy vlastní výhody rozhod-
čího řízení oproti jednáním u obecných 
soudů?
Výhod je celá řada. Především jde 

o méně formální proces. Jak výše

 zmíněno, strany se mohou dohodnout 

na místu konání řízení a místu konání 

ústního jednání,  včetně případného mís-

ta v zahraničí. Jde vskutku o významnou 

úsporu nákladů. Mohou se dohodnout 

o jazyku řízení, jen by si strany měly 

uvědomit, že některé jazyky jsou vskutku 

méně frekventované. Spory v angličtině, 

němčině či třeba ruštině jsou však 

u nás rozhodovány běžně. Nebo si strany 

alespoň mohou sjednat to, že cizojazyč-

né listiny nebudou v řízení překládány 

a jistě si mnoho lidí, kteří se již někdy 

soudili ve věcech s nějakým mezinárod-

ním prvkem, uvědomí, jaké extrémní 

náklady může vyvolat potřeba překladů 

listin, které jsou v řízení před obecnými 

soudy nezbytné.

Dále je to volný výběr rozhodců, kterými 

mohou být odborníci v dané oblasti, 

kupříkladu ve stavebnictví nebo v mezi-

národní přepravě. Při výběru rozhodců 

nemusí jít pouze o osoby zapsané 

v seznamu rozhodců vedeném Rozhod-

čím soudem, musí ale splňovat zákonné 

podmínky pro výkon funkce rozhodce. 

Předsedou rozhodčího senátu nebo 

jediným rozhodcem však musí být vždy 

osoba na seznamu rozhodců zapsaná. 

Mělo by být samozřejmě zájmem stran 

jmenovat takového rozhodce, který je 

maximálně neutrální a který vykazuje 

pro ně nejlepší odborné předpoklady. 

Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanč-

ní, protože doručením rozhodčího nálezu 

stranám rozhodčí řízení končí a rozhodčí 

nález je konečný a vykonatelný. Zákon 

sice připouští dohodu o tom, že rozhod-

nutí, tj. rozhodčí nález, přezkoumají jiní 

rozhodci, přičemž taková dohoda musí 

být obsažena již v rozhodčí smlouvě, 

k tomu však v praxi dochází výjimečně, 

protože tím se většinou minimalizuje 

výhoda rychlosti řízení. I tuto možnost 

však strany mají. S ohledem na zacho-

vání obchodního tajemství, důvěrných 

informací nebo své reputace je rozhodčí 

řízení neveřejné, jak již bylo výše zmí-

něno. Řád také za poplatek umožňuje 

zrychlení celého procesu, tj. strany si 

mohou sjednat to, že proběhne tak zvané 

zrychlené řízení, kde se vydává rozhodčí 

nález do čtyř měsíců od úhrady poplat-

ků. Je však nutno zmínit, že i v těchto 

případech mohou rozhodci rozhodnout 

tak, že potřebují lhůtu delší. Je to dáno 

tím, že rychlost je sice obecnou výhodou 

rozhodčího řízení, kvalita rozhodnutí 

a poskytnutí práv stranám nesmí jít 

nikdy na úkor této rychlosti. I zrychlené 

řízení si však strany často volí. 

Výhody tedy známe, jak to však je 
s vlastními náklady na samotné 
rozhodčí řízení?
S ohledem na jednoinstančnost řízení 

jsou náklady nižší. Poplatek za rozhodčí 

řízení činí 4 % z hodnoty sporu, nejméně 
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Uvařte si „zemědělské pivo“
Pivovarským světem obchází další 

verze nápojů na bázi piva, které ale ve 

skutečnosti pivem nejsou. Podle 

prezidenta Českomoravského svazu 

minipivovarů Jana Šuráně jde o takzva-

né FarmHouse Bier, tedy „zeměděl-

ské pivo“, které si může každý uvařit 

sám doma nebo pro své hosty. Že ve 

skutečnosti o pivo nejde, dokazuje to, 

že kvasné procesy nejsou podporovány 

pivovarskými kvasinkami, ale bakteri-

álními kulturami obdobně, jako se to 

děje při výrobě jogurtů. V ČR se zatím 

tato technologie neprosadila a možná 

se ani neprosadí – přece jen jsme 

v konzumaci piva národ konzervativní. 

Na druhou stranu, kdyby byl ale vý-

sledný mok dostatečně pitelný, o čemž 

ale autor nemá potuchy, mohl by na-

příklad agroturistické projekty obohatit 

na místě vařený, ryze identický nápoj 

jako součást vytváření vyšší přidané 

hodnoty k zemědělské prvovýrobě. 

Většina potřebných surovin (slad, 

chmel a voda) je na místě k dispozici. 

Není třeba odepisovat 
hnědé uhlí
Světová vodohospodářská společnost 

Veolia, v ČR známá zejména jako podnik 

provozující sítě vodovodů a kanalizací, 

postupně expanduje do dalších oblastí, 

například do odpadového hospodářství. 

Šéf společnosti Antoine Frérot přitom 

při své nedávné návštěvě ČR prezento-

val vizi, která by mohla a měla zajímat 

především obyvatele území s útlumem 

těžby hnědého (ale obecně jakéhokoli) 

uhlí. Podle Frérota ale uhlí není fakticky 

pro životní prostředí škodlivé, problém 

je jen s emisemi, které při spalování 

uhlí vznikají, a je to tedy problém tech-

nologický. Ten je ale řešitelný aplikací 

technologií, které škodliviny ze spalová-

ní odstraní. Ty jsou přitom k dispozici, 

a pokud by se uplatnily v praxi, nemusí 

spalování uhlí znečišťovat životní 

prostředí, ale teplý kouř z komínů může 

být dalším z dosud ne zcela využívaných 

obnovitelných zdrojů energie.

Jak je to s plynovými kotly
Když už jsme u imisí, pak je možná 

praktickou informací sdělení Českého 

plynárenského svazu, který vyvrací 

informaci, podle které se kotlíkové do-

tace nevztahují na pořízení plynových 

kotlů. Je to ale fáma, která vznikla 

během dodatečného navýšení rozpočtu 

v rámci první vlny, které bylo určeno 

pouze na zařízení využívající obnovi-

telné zdroje energie, tj. kotle pouze na 

biomasu a tepelná čerpadla. Plynové 

kotle byly tehdy vyloučeny pouze pro 

případ čerpání dotace z tohoto navý-

šení, nikoli z aktuální druhé a budoucí 

třetí vlny kotlíkových dotací. V rámci 

druhé vlny jsou už z dotací vyloučeny 

kotle pouze na uhlí a na kombinované 

kotle (uhlí/biomasa) s ručním 

přikládáním. 

Podrobnější informace lze získat na: 

www.cgoa.cz/pages/pdfdoc/

aktuality/2017/TZ_CPS_kotlikove_

dotace_chyby_MSK_cz.pdf

Vážně míněný tip na 
vánoční dárek
Na český knižní trh zamíří v průběhu 

listopadu unikátní publikace s názvem 

„Krajina a voda“, kniha „o životě s 

vodou a návratu k přirozené krajině“. 

Jejím hlavním autorem je Václav Cílek, 

na knize se ale podílela celá řada auto-

rů – Tomáš Just, Zdeňka Sůvová, Pavel 

Mudra, Jan Rohovec, Jaroslav Zajíc, 

Ivo Dostál, Petr Havel, David Storch, 

Radek Mikuláš, Tereza Nováková a 

Pavel Moravec. Publikaci ilustrovala 

Marie Kohoutová, autorem většiny 

fotografi í je Pavel Mudra. Kniha vyjde 

v nakladatelství Dokořán a bude volně 

ke koupi ve všech knihkupectvích, 

které si ji objednají. Publikace na rozdíl 

od celé řady jiných knih o vodě nabízí 

jednak konkrétní lokální pohledy vodní 

bilanci ve vybraných regionech naší 

země, především ale nabízí srozumi-

telnou formou a v souvislostech řešení 

nedostatku vody v krajině. 

Petr Havel

však 10 000 Kč. U mezinárodních sporů 

je též minimální poplatek 10 000 Kč 

plus paušál na správní náklady ve výši 

5 000 Kč. Poplatek se snižuje o 20 %, 

rozhoduje-li jediný rozhodce. O úhradě 

nákladů rozhodčího řízení se rozhoduje 

v rozhodčím nálezu. Podobně jako 

v soudním řízení straně, která měla ve 

věci plný úspěch, přizná rozhodčí senát 

až na výjimky náhradu nákladů proti- 

straně, která ve věci úspěch neměla, 

případně tuto přizná poměrně podle 

úspěšnosti. 

A samotná vymahatelnost vypracova-
ných nálezů?
Velkou výhodou je snadné a nekompliko-

vané uznání a výkon rozhodčích nálezů 

vydaných na území České republiky 

v zahraničí na území členských států, 

což je dáno Úmluvou o uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, 

kterou je od 4. dubna 2017 vázáno 

157 smluvních států a jde tak o jednu 

z nejrozšířenějších mezinárodních smluv 

s dlouhou tradicí. Doručený rozhodčí 

nález je exekučním titulem. Nebude-li 

povinným splněn rozhodčí nález vydaný 

na území České republiky dobrovolně, 

pak má oprávněný proti povinnému 

stejné možnosti, jako by šlo o nesplnění 

pravomocného rozsudku soudu, tzn. 

může zahájit exekuční řízení. A dnes 

už lze řešit spor také online. Nový Řád 

pro rozhodčí řízení on-line je účinný od 

1. října 2017. Adresa pro podání žaloby 

on-line je online@arbcourt.cz. 

Jaký je průběh rozhodčího řízení před 
Rozhodčím soudem?
Celý proces je zahájen dnem podání 

žaloby Rozhodčímu soudu (stejně jako 

v řízení před soudem). Žaloba musí ob-

sahovat alespoň označení stran, žalobní 

nárok (co je požadováno), odůvodnění 

jazyka řízení, není-li jím čeština nebo 

slovenština, odůvodnění pravomoci 

Rozhodčího soudu (tedy odkaz na roz-

hodčí smlouvu), skutečnosti, na kterých 

žalobce zakládá své žalobní nároky 

a označení důkazů, jichž se žalobce do-

volává. Pokud jde o tvrzení o nárocích 

a důkazy, musí návrh obsahovat v pod-

statě totéž, co žaloba, která by se podá-

vala u soudu. Dále musí návrh specifi -

kovat hodnotu předmětu sporu, jméno 

a příjmení rozhodce, kterého žalobce 

jmenuje, nebo žádost, aby rozhodce byl 

jmenován předsedou Rozhodčího soudu. 

Do skončení rozhodčího řízení může 

žalobce vzít žalobu kdykoli zpět, a to 

i zčásti; i zde platí pravidla obdobná 

jako v soudním řízení.

Po zahájení rozhodčího řízení vyzve Roz-

hodčí soud žalobce k úhradě poplatku za 

rozhodčí řízení a v mezinárodním sporu 

také paušálu na správní náklady. Do 

uhrazení poplatku se žaloba neprojedná. 

Následně je žaloba s příslušnými listina-

mi expedována žalovanému k vyjádření 

a ke jmenování svého rozhodce. Do 

skončení projednávání sporu je žalovaný 

oprávněn podat protižalobu. Strany jsou 

stejně, jako je tomu v soudním řízení, 

povinny dokázat okolnosti, na které se 

odvolávají jako na základ svých nároků 

nebo námitek. Na rozdíl od soudního ří-

zení se však v rozhodčí smlouvě mohou 

dohodnout na postupech při dokazování, 

jak jsem ostatně již na příkladech výše 

prezentovala. Rozhodčí senát hodnotí 

veškeré důkazy podle své úvahy, přitom 

však rozhodci mají povinnost po celou 

dobu řízení působit na strany, aby pro-

jednávanou věc vyřešily smírně. Rovněž 

případný smír schválený rozhodci může 

být převzat do rozhodčího nálezu a tím 

se i takový smír stává exekučním titu-

lem. Na rozdíl od řízení před obecnými 

soudy mohou rozhodci rozhodovat podle 

zásad spravedlnosti, jestliže je k tomu 

strany výslovně zmocní. Při takovém 

rozhodování rozhodci postupují pouze 

podle svého uvážení a vlastního právního 

cítění. Někdy to však přináší riziko 

menší předvídatelnosti; proto se v praxi 

takovým způsobem rozhoduje spíše výji-

mečně a strany si tento postup volí spíše 

ve specifi ckých sporech. Strany se ale 

mohou dohodnout i na tom, že rozhodčí 

nález nebude obsahovat odůvodnění. 

Tato možnost souvisí s neveřejností 

řízení, když strany ze stejného důvo-

du, proč nechtějí, aby se projednávání 

mohla účastnit veřejnost, tj. například 

proto, aby se nezveřejnila obchodní 

tajemství, mohou chtít, aby se podrob-

nosti neobjevily ani v rozhodčím nálezu. 

Je to logické, když lze předpokládat, že 

rozhodčí nález budou strany předkládat 

na různých místech. I to je ostatně spe-

cifi kum oproti řízení soudnímu.

A jak končí samotné rozhodčí řízení?
Celý proces končí zpravidla vydáním 

rozhodčího nálezu, který je obdobou 

rozsudku v soudním řízení. Výjimkou je 

situace, kdy před takovým rozhodnutím 

vezme žalobce žalobu zpět. Pak se řízení 

zastaví pouze usnesením. 

Jak je to se splněním rozhodčího 
nálezu?
Rozhodčí nález je konečný a pro sporné 

strany závazný, jeho doručením stranám 

nabývá účinků pravomocného soudní-

ho rozhodnutí. V rozhodčím nálezu je 

stanovena lhůta pro splnění povinností. 

Jestliže strana, která spor prohraje, 

takovou povinnost dobrovolně splní 

například tím, že zaplatí přiznanou pe-

něžitou částku, žádný problém nevzniká 

a cíl rozhodčího řízení byl splněn. Jest-

liže však stanovená povinnost splněna 

není, lze přistoupit k výkonu rozhodčího 

nálezu, jímž se rozumí donucení plnění. 

Proces takového výkonu rozhodnutí se 

řídí ustanoveními občanského soudního 

řádu nebo exekučního řádu. Zde již v zá-

sadě není žádného rozdílu oproti řízení 

soudnímu. 

Jiří Felčárek, Úřad AK ČR
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ 
STRUČNÝ VÝTAH NÁVRHU SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE K MODERNIZACI A ZJEDNODUŠENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 
PO ROCE 2020, Z PODKLADŮ DOSTUPNÝCH K 19. ŘÍJNU 2017.

NOVÝ KONTEXT 
• EU je jedním z největších světových 

producentů potravin, zaručuje potravi-

novou bezpečnost.

• Zemědělství na 48 % půdy EU, 

důležitou roli hraje ve venkovských 

oblastech, kde žije 55 % EU obyvatel 

(zaměstnanost).

• Na rozdíl od jiných sektorů je zeměděl-

ství silně ovlivněno počasím, volatilitou 

cen, přírodními katastrofami, škůdci 

a nemocemi – každý rok minimálně 

20 % zemědělců čelí ztrátám v zisku ve 

výši 30 % (ve srovnání s předchozími 

3 lety).

• Tlak na hospodárné využívání přírod-

ních zdrojů, klimatické změny.

• SZP i nadále musí: posilovat zaměst-

nanost, růst a investice; využívat 

potenciál bioekonomiky, cirkulár-

ní ekonomiky a Energetické unie; 

přivádět výzkum a inovace do praxe; 

podpořit rozvoj digitální ekonomiky; 

a přispívat k plánům Komise stran 

migrace.

• SZP musí reagovat na závazky EU defi -

nované v pařížské dohodě o klimatu 

a v Cílech udržitelného rozvoje OSN.

SMĚREM K NOVÉMU 
MODELU A JEDNODUŠŠÍ SZP
• SZP musí být zjednodušena, musí 

reagovat na cíle EU.

• Nový model SZP by měl být založen na 

základních parametrech defi novaných 

EU, přičemž by na rozdíl od současné 

SZP měla být posílena zodpovědnost 

jednotlivých členských států stran 

naplňování cílů přijatých na EU 

úrovni – členské státy by měly mít 

větší slovo při navrhování pracovního 

rámce pro dodržování pravidel 

a kontroly.

• Členské státy / regiony by měly navrh-

nout vlastní strategické plány pro SZP, 

které by následně byly schvalovány 

Komisí.

• SZP se mimo další cíle a očekávané 

výsledky musí soustředit na podporu 

systému založeného na výsledcích, 

posílení subsidiarity členských států, 

a redukci administrativní zátěže.

CHYTŘEJŠÍ A MODERNĚJŠÍ SZP
• SZP musí být i nadále tržně orientova-

ná, musí podporovat model rodinných 

farem.

Využití výzkumu a inovací
• SZP bude muset posílit synergii 

s Výzkumnou a inovační politikou 

s cílem podpořit inovace.

• Podpora technologického rozvoje 

a digitalizace s cílem snížit envi-

ronmentální a klimatické dopady na 

zemědělství (a další poklesy zisků 

zemědělců).

• Bude nutno posílit přístup k znalostem 

a vědomostem s cílem posílit konku-

renceschopnost EU zemědělství.

• Podpora chytrého zemědělství (smart 

farming).

• Vědomosti, inovace a technologie by 

měly být jádrem nové SZP.

• Evropské inovační partnerství pro 

zemědělskou produktivitu a udržitel-

nost a Zemědělský systém znalostí 

a inovací (Agricultural Knowledge 

and Innovation System) by měly být 

zachovány.

Podpora chytrého a odolného 
zemědělského sektoru

Spravedlivá podpora příjmů 
zemědělců – přímé platby
• PP částečně kompenzují rozdíl v příj-

mech zemědělců a pracovníků z jiných 

sektorů.

• 20 % zemědělců ale dostává 80 % 

přímých plateb, což je vnímáno jako 

nespravedlivé – v budoucí SZP by mělo 

být podpořeno rovnější rozdělování 

přímých plateb, musí být ale chráněn 

velmi dobře fungující vnitřní trh EU.

• Financování SZP by dále mělo po-

kračovat na EU úrovni, nemělo by být 

zavedeno národní spolufi nancování.

• Mělo by být zváženo povinné zastropo-

vání přímých plateb, které by ale mělo 

brát v potaz možné negativní dopady 

na zaměstnanost (a těmto dopadům 

by se mělo vyhnout). Strop by mohl být 

nastaven v rozmezí 60 000–100 000 eur.

• Zvážení větší podpory malým země-

dělcům, zejména skrze redistributivní 

platby.

• Pozornost by měla být věnována těm, 

kteří se zemědělstvím živí a jsou na 

něm závislí.

• SZP by měla redukovat rozdíly v prů-

měrných přímých platbách vypláce-

ných napříč členskými státy s cílem 

minimalizovat rozdíly mezi východními 

a západními zeměmi.

Investice s cílem podpořit a posílit 
odměnu zemědělců z jejich participace 
na trhu
• SZP musí pomoci zajišťovat, aby země-

dělci získávali z jejich účasti na trzích 

více fi nančních prostředků – nutno 

posílit investice do restrukturalizace, 

modernizace a diverzifi kace farem 

a do nových technologií typu precizního 

zemědělství a hromadných dat (Big 

Data) s cílem posílit konkurenceschop-

nost a odolnost jednotlivých farem.

• Podpora bioekonomiky a oběhové 

(cirkulární) ekonomiky jako možnosti 

zemědělcům lépe diverzifi kovat jejich 

byznys. 

Řízení rizik
• Větší orientace SZP na trhy s sebou 

nese větší vystavení se rizikům cenové 

volatility a větší tlak na příjmy země-

dělců. Další rizika – klimatické změny 

a fytosanitární krize.

• Je nutno vytvořit adekvátní pracovní 

rámec pro zemědělský sektor k vypo-

řádání se s riziky a krizemi, posílení 

odolnosti a poskytnutí prostoru sou-

kromým iniciativám.

• Porozumění a využívání již nabízeních 

nástrojů řízení rizik by mělo být posíle-

no – trénink pro pochopení programů 

rozvoje venkova, iniciativy ke sdílení 

informací a vědomostí, zavedení země-

dělského poradenského servisu.

• V blízké době by měla být ustanovena 

stálá EU platforma pro řízení rizik, 

která bude umožňovat všem akté-

rům sdílení informací, osvědčených 

postupů a zkušeností s cílem posílit 

implementaci současných nástrojů 

řízení rizik.

• Měl by být zkoumán rozvoj povinného 

integrovaného a soudržného přístupu 

k řízení rizik, který by kombinoval 

zásahy na úrovni EU se strategiemi 

členských států a nástroji soukromého 

sektoru.

• Měly by být prozkoumány možnosti 

fi nančních nástrojů stimulujících příliv 

soukromého kapitálu, které mohou 

pomoci překonat dočasný nedostatek 

peněžních toků.

Posílení péče o životní prostředí 
a klima
• Chytré (smart) zemědělství podpořené 

tréninkem, inovacemi a poradenským 

servisem je částečnou odpovědí, 

nicméně musí dojít i k posílení politiky 

SZP, aby podpořila a posílila přispívání 

zemědělců do veřejných statků 

a ekosystémů.

• Současná SZP má tři různé politické 

nástroje – cross compliance, zelené 

přímé platby a dobrovolná zeměděl-

sko-environmentální a klimatická 

opatření. To by mělo být nahrazeno 

více fl exibilní, cílenou a koherentní 

politikou.

• Komise zvažuje možnost posílit roli 

členských států (posílení subsidiarity) 

– v současné SZP stanovuje Komise 

pravidla, která musí zemědělci plnit, 

aby měli nárok na výplatu podpor. 

Komise v případě neplnění může 

zemědělce postihovat. V SZP po roce 

2020 by to ale mohly být členské státy, 

kdo bude navrhovat vlastní cíle pro 

ozelenění zemědělské politiky, a více 

tak přizpůsobit ozelenění specifi ckým 

podmínkám v daném státě – a to pro-

střednictvím souboru povinných i dob-

rovolných opatření v rámci I. i II. pilíře 

SZP. Všechny aktivity členských států 

v tomto směru budou schvalovány 

Komisí v rámci společného pracovního 

rámce, který bude součástí SZP.

• Členské státy by měly mít fl exibilitu 

v přesunech větších fi nančních částek 

z pilíře I do pilíře II.

Podpora prosperity venkovských 
oblastí
• Nové hodnotové řetězce ve venkov-

ském prostředí, jakými mohou 

být bioekonomika a oběhová 

(cirkulární) ekonomika, mohou posílit 

růst a zaměstnanost ve venkovských 

oblastech – růst bioekonomiky by se 

měl stát prioritou strategických plánů 

SZP.

• Podpora chytrých vesnic (smart vill-

ages) skrze investice, podporu inovací 

i investic do rozvoje služeb 

a infrastruktury.

• LEADER by měl být zachován, měla 

by ale být posílena koordinace mezi 

jednotlivými aktéry.

Podpora vstupu nových zemědělců 
do sektoru
• Generační obměna by měla být jednou 

z priorit nové SZP, musí ale být podpo-

řena ze strany členských států.
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
BUDOUCNOSTI MUSÍ BÝT 
KONKURENCESCHOPNÁ, 
EFEKTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ 

A S POBÍDKOU ZÁJMU 
O ŽIVOT NA VENKOVĚ.

PREMIÉR SOBOTKA SE U PŘEDSEDY EVROPSKÉ 
KOMISE POSTAVIL ZA ČESKÉ PRIORITY
V DOBĚ, KDY V EVROPSKÉ UNII SILNĚ REZONUJE DISKUZE O NASTAVENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020 NAŠLI 
ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI SILNÉ ZASTÁNÍ TAKÉ U BOHUSLAVA SOBOTKY, PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. TEN KONCEM ŘÍJNA ODESLAL 
OSOBNÍ DOPIS S PODPŮRNÝM STANOVISKEM K RUKÁM JEANA-CLAUDEA JUNCKERA, PŘEDSEDY EVROPSKÉ KOMISE, VE KTERÉM 
VYSVĚTLUJE SPECIFIKA A Z NICH PRAMENÍCÍ PRIORITY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. PREMIÉR SOBOTKA MIMO JINÉ UVEDL:

• SZP by ČS měla dát fl exibilitu při de-

fi nování specifi ckých potřeb mladých 

zemědělců.

• Členské státy by stran nakládání se 

zemědělskou půdou měly využít mož-

ností regulací, zdanění, dědických práv 

či územního plánování s cílem zjedno-

dušit mladým a novým zemědělcům 

přístup k půdě. 

• ČS by měly podporovat rozvoj znalostí, 

schopností, inovací a investic do 

sektoru. 

• Stran přístupu k fi nancím pro 

mladé zemědělce by mohl být 

nastaven systém podpory na úrovni EU 

pro první fi nanční podpory – zjednodu-

šené top-up platby pro nové zeměděl-

ce a/nebo posílení nebo prodloužení 

současných jednorázových plateb.

• Měl by být usnadněn odchod starých 

zemědělců ze sektoru.

SZP musí reagovat na obavy 
spotřebitelů týkající se zdraví, výživy 
a potravinového odpadu
• Narůstá zájem o bio-produkci, lokální 

a regionální potraviny (podpora země-

pisného značení ze strany spotřebite-

lů) – SZP musí modernizovat pravidla 

ekologického zemědělství a zjednodu-

šit systémy zeměpisného značení.

• SZP musí reagovat na narůstající 

antimikrobiální rezistenci způsobenou 

špatným používáním antibiotik – vý-

zkum, inovace, redukce rizik pro zdraví 

veřejnosti.

• SZP by měla propagovat zdravý 

životní styl s cílem bojovat proti obezitě 

a podvýživě – zachování schémat pro 

školy (ovoce, zelenina, mléko, mléčné 

výrobky).

• SZP musí pomoci zemědělcům 

přizpůsobit produkci vyvíjejícím se 

požadavkům na trhu.

• SZP může pomoci redukovat objem 

potravinového odpadu skrze podporu 

pokročilejších produkčních a zpracova-

telských postupů.

GLOBÁLNÍ DIMENZE SZP
Obchod 
• EU je největším světovým 

exportérem zemědělsko-potravinář-

ských komodit.

• Liberalizace obchodu (s ohledem 

na citlivé komodity) a posílení par-

ticipace ve světových hodnotových 

řetězcích pomůže dalšímu rozvoji 

exportu EU, spotřebitelům přinese 

lepší přístup, dostupnost a variabilitu 

potravin.

• Nutno zachovat tržní orientaci SZP.

Migrace
• SZP musí hrát roli v implementaci 

závěrů ze Summitu ve Valettě (MT, 

2015), rozvíjet pracovní příležitosti, 

podporovat trénink mladých země-

dělců a využívat migranty pro sezónní 

zemědělské práce.

Úřad Agrární komory ČR

„Společná zemědělská politika je 

jedním ze základních kamenů evropské 

integrace a její společné fi nancování je 

klíčovým předpokladem pro spravedlivé 

fungování konkurence na vnitřním trhu 

a pro maximalizaci přínosů pro naše 

spotřebitele, zemědělce, půdu a krajinu 

a rovněž posílení pozice EU v mezinárod-

ním kontextu. 

Česká republika by si proto velmi přála, 

aby úvahy Evropské komise při přípravě 

Sdělení byly vedeny především těmito 

cíli, tedy snahou o to, aby Společná 

zemědělská politika zůstala i nadále 

společnou fi nančně silnou politikou, 

s revidovanámi přísnými pravidly pro

národní podporu (state aid) a se 

spravedlivým rozdělením podpor mezi 

zemědělce i jednotlivá opatření.

Je rovněž zřejmé, že při existující 

významnné různorodosti přírodních 

podmínek a odlišných forem zemědělství 

napříč EU je takových cílů možno do-

sáhnout pouze přístupem založeným na 

větší míře fl exibility a lepším zacílením 

prostředků při jejich využívání (imple-

mentaci) ze strany členských států.

V kontextu specifi ckých podmínek 

a struktury českého zemědělství se 

znepokojením sleduji některé úvahy 

v souvislosti s přípravou Sdělení, 

které by mohly jít proti těmto cílům, 

a naopak uměle vytvořit nerovnosti zcela 

nové. Jedním z takových témat je pře-

devším návrh na radikální zastropování 

(tzv. capping) či degresivitu 

přímých plateb.

Česká republika vlivem historických 

souvislostí disponuje nejvyšší průměr-

nou výměrou zemědělského podniku v EU

(133 ha). Přitom podniky hospodařící na 

výměře vyšší než 500 hektarů (uvažova-

ná úroveň zastropování) jsou zodpovědné 

za více než 90 % zemědělské výroby. 

Nájemci, případně vlastníci půdy, kteří 

se registrovali jako zemědělští podnika-

telé s výměrou do deseti hektarů přitom 

zpravidla nejsou aktivními 

zemědělci. Vlivem dosavadních 

nerovností v rámci SZP čelí ČR význam-

ným problémům s nedostakem organic-

ké složky v půdě, které vede 

k prohlubující degradaci půdy a všem 

jejím následkům, jako jsou projevy ero-

ze, sucha, povodně atd., které způsobují 

naší společnosti významné náklady. 

Dlouhodobý nedostatek organické složky 

v zemědělské půdě je zapříčiněn pře-

devším zásadním propadem živočišné 

výroby a s ním související modifi kací 

osevních postupů a omezení pěstování 

speciálních plodin v důsledku omezené 

konkurenceschopnosti dané stávající 

nerovností podmínek SZP na jednotném 

trhu. Takový trend lze bohužel spatřo-

vat ve většině členských států, které 

přistoupily po roce 2004. Musím proto 

trvat na požadavku, aby budoucí SZP ob-

jektivně ocenila příspěvek všech země-

dělců k naplňování produkčních funkcí 

i neprodukčních funkcí, zaměstnanosti 

a životního prostředí, tedy aby byla za-

chována rovnost přístupu k podmínkám 

a podporám SZP pro zemědělce všech 

členských států bez jakékoliv umělé 

diferenciace podle jejich velikosti.   

Řešení v podobě zastropování a degre-

sivity plateb povede v podmínkách ČR 

a některých dalších členských států 

pouze k dalšímu masívnímu odklonu od 

pracovně náročné živočišné výroby 

a odklonu od pěstování speciálních 

plodin se všemi popsanýni negativními 

dopady. Takový efekt by byl nejen zcela 

proti cílům SZP, ale také proti závazkům 

EU vyplývajícím mj. z Pařížské dohody 

a Cílů udržitelného rozvoje, tedy velkou 

ztrátou pro naše občany a venkov.

V podmínkách českého zemědělství 

by se totiž zastropování plateb mohlo 

bohužel přímo dotknout zemědělských 

podniků, které obhospodařují a udržují 

více než dvě třetiny české krajiny 

a venkova, zaměstnávají přes polovinu 

pracovní síly v zemědělství, chovají 

více než tři čtvrtiny skotu, téměř 90 % 

dojnic a více než 90 % prasat a drůbeže. 

Navíc se jedná o velké množství podniků 

mnoha sdružených vlastníků a družstev, 

jejichž sdružování a slučování k větší 

efektivitě Evropská komise i ČR dlouho-

době fi nančně podporuje. Tyto subjekty 

z historických důvodů hospodaří z téměř 

70 % na pronajaté půdě, z jejíhož 

užívání musí odvádět stále rostoucí 

pachtovné, a to za situace, kdy realizační 

ceny zemědělské produkce jsou vysoko 

pod úrovní cen potravin, které platíme 

v obchodních řetězcích.

Je zřejmé, že otázky fi nancování opatře-

ní Společné zemědělské politiky po roce 

2020 jsou úzce provázány s očekávanou 

debatou k Víceletému fi nančnímu rámci 

(VFR). S ohledem na význam SZP v rám-

ci VFR bych Vás proto chtěl požádat, aby 

Evropská komise nepředkládala takové 

návrhy, které by byly evidentně nepro-

porční a předjímaly nová přerozdělovací 

kritéria při fi nancování jednotlivých 

politik. Návrh na zastropování přímých 

plateb takovým opatřením bez pochyby 

je. Navíc je veřejně známo, že jakékoliv 

návrhy na drakonické zastropování či 

degresivitu přímých plateb na základě 

velikosti zemědělského podniku se 

významně a neproporčně dotknou úzké 

skupiny členských států včetně České 

republiky. Takové návrhy povedou 

k rozpadu struktury a poklesu efektivity 

zemědělství, a tudíž pro ně budou z pod-

staty nepřijatelné, což může negativně 

ovlivnit debatu k VFR.

Věřím, že úmyslem EK není navrhovat 

taková řešení, která by vedla k umělému 

rozdrobení struktury zemědělského 

sektoru v některých ČS a záměrně tak 

zatěžovala již tak komplikovanou debatu 

k budoucí podobě Víceletého fi nančního 

rámce EU.“

Úřad AK ČR



ZPRAVODAJ

6 > 201712

KOMODITY

PRODUCENTI MLÉKA: NAŠÍM CÍLEM 
JE MÍT CENU MLÉKA EU 15!
VÝKUPNÍ CENA MLÉKA V SOUČASNÉ DOBĚ SE POHYBUJE V CENOVÉ ÚROVNI CCA 8,80–9.20 KČ ZA LITR. DÁ SE ŘÍCI, ŽE JSME 
PŘEKONALI V KRÁTKÉM ČASOVÉM OBDOBÍ DRUHOU MLÉČNOU KRIZI. S CENOU MLÉKA JSME SE DOSTALI NA ÚROVEŇ R. 2013. ZDÁ 
SE, ŽE BY SE PRODUCENTI MLÉKA MOHLI NA PRVNÍ POHLED RADOVAT, ALE NENÍ TOMU TAK.

O názory na toto téma jsme požádali 

Pavla Lhotáka, ředitele mlékárenského 

odbytového družstva VIAMILK CZ se 

sídlem v Hradci Králové, které je čtvrtým 

největším producentem mléka u nás. 

Takže patří mezi ty, kteří mají v této ob-

lasti značné zkušenosti a může se o ně 

v tomto čísle časopisu AGRObase  

podělit. Jenom pro názornost uvedu, že 

největší mlékařské odbytové družstvo 

JIH se sídlem v Táboře nakupuje od jed-

notlivých zemědělců denně jeden milion 

dvě stě tisíc litrů mléka a jejich podíl 

z celkového nákupu v ČR činí 16 %. Dru-

hým největším mlékařským družstvem 

je Mlékáranské hospodářské družstvo 

Střední Čechy v Benešově Benešov 

s průměrným denním nákupem mléka 

800. tisíc litrů mléka. Třetím největším 

mlékařským družstvem je Morava 

s nákupem 670 tisíc litrů mléka a čtvrtým 

je již zmíněný VIAMILK CZ s denním prů-

měrným nákupem 560 tisíc litrů mléka. 

Takže denní nákup těchto čtyř mlékař-

ských družstev činí 3 miliony 230 tisíc 

litrů mléka, což je 44 % z obchodovaného 

mléka v ČR. „A to je náš největší kapitál,“ 

konstatoval k tomu Pavel Lhoták.

Cenovou politiku ovlivňuje nejednotný 
postup producentů mléka
To je sice pravda, že denní produkci mlé-

ka považují představitelé mlékařských 

odbytových družstev za silný kapitál, ale 

na druhé straně, pokud jde o cenovou 

politiku, tak čeští producenti mléka, na 

rozdíl od řady těch zahraničních, nejsou 

zatím, kvůli svému nejednotnému 

postupu, schopni u mlékáren vyvolat 

potřebu nabídnout vyšší výkupní ceny, 

než má jejich konkurence, aby si zajistili 

stálé dodávky mléka. Mlékárny stále 

totiž využívají toho, že v obchodních 

smlouvách mezi českými mlékárenský-

mi odbytovými družstvy a mlékárnami 

není zakotveno cenové ujednání, kde 

by konstrukce ceny dodávaného mléka 

vždy vycházela z ceny dosahovaných na 

„jednotném“ evropském trhu s mléčnou 

surovinou. „Naším nejbližším cílem, to 

je nejsilnějších mlékárenských družstev, 

je mít průměrnou cenu EU 15, ne být na 

chvostu evropské osmadvacítky. Toto 

netržní prostředí umožňuje nedosahovat 

ceny, kterou si producenti mléka v ČR 

zaslouží. Zpracovatelé, mimochodem 

máme čtyřicet dva mlékáren v naší 

republice, si svoji konkurenceschopnost 

zajišťují jen odběrovými a cenovými tlaky 

na nejednotné producenty mléka, kteří 

zatím nemají možnost svoji produkci 

sami zpracovat nebo mléko odklonit jen 

pro efektivní a perspektivní zpracovate-

le,“ zdůraznil Pavel Lhoták.

VIAMILK CZ má korektní vztahy 
s mlékárnami
Pavel Lhoták ovšem k tomu hned 

dodává, že smluvní mlékárny mají 

s družstvem VIAMILK CZ velmi korektní 

vztahy. Uzavřeny jsou dlouhodobé 

smlouvy, mlékárny platí včas, ale přitom 

každý měsíc jednají o ceně mléka, 

a to s každou mlékárnou samostatně. 

Přičemž mlékárny tvrdí, a to je vcelku 

pochopitelné, že obchodní řetězce určují 

mlékárnám svoji výkupní cenu a tomu se 

musejí mlékárny přizpůsobit, aby měly 

zisk. Právě zde se plně projevuje to, že pro-

ducenti mléka jsou poslední článek tohoto 

obchodního řetězce, dodává Pavel Lhoták.

Problém podle Pavla Lhotáka také spo-

čívá v tom, že si naši producenti mléka 

zatím neumí, možná také by se to dalo 

formulovat tak, že ani nemají možnost 

si říci o poctivou cenu, kterou dosahují 

jejich konkurenti v jiných zemích. Produ-

centi mléka v ČR jsou závislí na dotační 

politice státu a EU, která ale zajišťuje 

jen přežití producentů mléka, což je ve 

své podstatě kontraproduktivní, protože 

zpracovatelé a obchodníci přemýšlejí 

a kalkulují, za kolik mohou mléko od 

producentů vykoupit, aby měli solidní 

zisk. Přičemž o tom, kolik činí marže 

obchodní řetězců, bylo řečeno a napsáno 

hodně. Navíc, musí se k tomu zahrnout 

i fakt, že zemědělci jsou do určité míry 

závislí i na tom, jaká je ofi ciální země-

dělská politika státu, to je, kolik peněz 

z veřejných peněz dostanou na úhradu 

vlastních nákladů, zda dostanou větší, či 

menší dotace od Ministerstva země-

dělství nebo zda jim poslanci schválí 

například zelenou naftu apod.

V zahraničí je klidnější atmosféra 
producentů mléka
Pokud jde o zahraniční konkurenci, 

v naší diskusi jsme se s Pavlem Lhotá-

kem dostali k tomu, že v zemích původní 

EU 15, zejména v sousedním Německu 

či Rakousku, je pro producenty mléka 

vytvořena dlouhodobě mnohem klidnější 

atmosféra pro jejich podnikání. Dalo 

by se říci, že tito producenti nebojují 

mezi sebou, ale společně, to je formou 

existence nadnárodních odbytových 

družstev, kdy vlastní a provozují zpraco-

vatelské a odbytové kapacity a tím jsou 

i svým způsobem „cenotvorní“ ve svých 

zemích, ale někteří z nich i v rámci EU 

a na celém světě. 

„Do jejich počínání se jim nepletou ne-

znalí politici, jako je tomu v řadě případů 

u nás, ale naopak u nich mají takové 

politiky, kteří jim dovedou vyjednat 

podmínky pro jejich výrobní a marketin-

gový rozvoj. Díky své dlouholeté činnosti 

tak mají i určité zdroje na překlenutí 

uměle vyvolávaných krizí celosvětovými 

fi nančními skupinami, někdy i politic-

kými fi nančními sankcemi. Mléka se 

celosvětově vyrábí přibližně stále stejně, 

lidská spotřeba je také přibližně stejná, 

ale zisky z jednotlivých komodit se dají 

maximalizovat jedině při rozkolísání 

tržního prostředí!“ prohlásil Pavel 

Lhoták. Vzápětí k tomu dodal, že „nej-

větší zisky mají mlékárny, když jde cena 

mléka farmářům dolů, když je mléčná 

krize.“ Zároveň upozornil, že ani jedna 

ze 42 mlékáren v loňském roce nevyka-

zovala ekonomické ztráty, což je vlastně 

důkazem toho, že mají solidní zisky. 

Stačí se podívat na jejich výroční

 zprávy za rok 2016, které se dají 

najít ve Sbírkách listin na stránkách 

JUSTICE.

Zajímavá studie pro mlékařská 
odbytová družstva
Jaké je řešení současné situace? Řekli 

si to nedávno představitelé těchto čtyř 

největších mlékařských odbytových 

družstev. Výsledkem jejich zamyšlení 

bylo to, že Zemědělský svaz ČR spolu 

s těmito čtyřmi mlékařskými odbytovými 

družstvy si nechal od erudované fi rmy 

Ernst&Young vypracovat „Studii na 

posouzení variant vertikální integrace

v sektoru produkce a zpracování mléka“. 

Ve studii byly zpracovány tyto varianty:
a) výstavba vlastní nové mlékárny

b) akvizice stávající mlékárny (vstoupit 

s podílem, koupit mlékárnu)

c) spojení s odbytovými družstvy v zahra-

ničí vlastnící mlékárnu

d) propojení jmenovaných variant

e) studie proveditelnosti pro jednotlivé 

varianty
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V současné době pokračuje práce na 

všech těchto variantách. Podle Pavla 

Lhotáka mají mlékárny o tuto studii 

značný zájem. Načež v mlékárnách také 

pochopili, že kdyby odbytová družstva 

měli, po vzoru zemí původních EU 15, 

vlastní zpracovatelskou kapacitu, to je 

vlastní mlékárnu, naše postavení by 

se do značné míry změnilo k lepšímu. 

Výsledkem je i to, že postoje mlékáren 

k odbytovým družstvům jsou nyní jaksi 

vstřícnější a někteří se pokoušejí varian-

tu „vlastní mlékárny“ nám rozmluvit.

Zahraniční zkušenosti z Pobaltí
Pavel Lhoták dále uvedl, že jednou 

z variant této studie je výstavba moderní 

mlékárny s inovativním zpracováním 

mléka s distribučním velkoskladem pro 

jednotlivé frakce mléka, mléčné složky 

vyrobené nejmodernější technologií 

s využitím membránových procesů, mikro-

fi ltrace, ultrafi ltrace a reverzní osmózy. 

V březnu zorganizoval Zemědělský svaz ČR 

pro představitele mlékařských odbytových 

družstev návštěvu jedné takové mlékárny, 

a to družstevní mlékárny PIENAS LT 

v Litvě. Tedy mlékárny, kterou si postavilo 

a vlastní 210 farmářů, s denní dodávkou 

410 000 litrů mléka. Mimochodem, mlé-

kárna nakupuje mléko i od nečlenů druž-

stva, nakupuje i od farmářů z Estonska 

a Lotyšska. Investice nové mlékárny 

byla 40 milionů eur, z toho konstrukce 

budov stála 24 % z ceny a nová moderní 

technologie pro výrobu mléčných složek – 

bílkovinných a tukových koncentrátů 75 %.

Tito litevští farmáři se rozhodli pro 

výstavbu vlastní mlékárny v r. 2009, a to 

z důvodu vysokých propadů cen nákupu 

syrového kravského mléka a s tím 

spojeného rizika pro producenty mléka. 

Zároveň je k tomu vedl fakt, že spuště-

ním jejího provozu získají nezávislost 

na dosavadních zpracovatelích. Tím 

se postarají sami o sebe a dají další 

perspektivu farmářům, členům jejich 

družstva. Navíc si uvědomili, že pokra-

čující globalizace vede k potřebě zavádět 

stále nové a modernější technologie, což 

znamená investovat do jejich zavedení. 

V neposlední řadě jde i o konstantní 

změnu obchodních vztahů jejich farmářů 

s jinými mlékárnami a tím je zajištěna 

jejich další budoucnost.

Pasivita je začátek konce!
Když se Pavel Lhoták vrátil z této 

zahraniční cesty, pochopil, že bez

kapitálu budeme vedle našich mlékáren 

jen chudými příbuznými. „Je nutné vedle 

Rezervního odbytového fondu, který 

každý rok tvoříme v našem družstvu ze 

zisku z dobrovolného obchodu s masem, 

naftou, chemií a rostlinnými komodi-

tami, tvořit i další kapitál pro budoucí 

vlastnictví, spoluvlastnictví mlékárny – 

formou spoření 0,10 Kč z každého doda-

ného litru mléka a z každého dodaného 

kg hovězího masa družstvu. Členská 

schůze tento návrh projednala a projekt 

Tvorby rezervního investičního fondu 

schválila. Od 1. července 2017 spoříme 

a vyzýváme ostatní mlékařská družstva 

k projektu spoření, protože čeští produ-

centi mléka si zaslouží v naší republice 

vlastnit nebo spoluvlastnit moderní 

mlékárnu, která jim zajistí budoucnost 

v koncepci chovu skotu, výroby mléka,“ 

uvedl Pavel Lhoták. Podle Pavla Lhotáka 

v současnosti probíhá jeden z pokusů 

o sjednocení producentů mléka a mlé-

kařských družstev v ČR. 

Chtělo by to ovšem, aby zemědělci 

ze svého středu vyprodukovali svého 

„realistického vizionáře“, kterému by 

vložili svoji důvěru i potřebné prostřed-

ky, protože hrozí nebezpečí, že by naše 

zemědělství, ale tím i náš venkov, mohlo 

být v budoucnu přeměněno silou fi nancí 

různých fi nančních skupin takovým 

způsobem, že bychom potom 

i ztratili možnost vlastnit mlékárnu 

a stali bychom se svědky toho, jak si 

nás mlékárny, případně i různé fi nanční 

skupiny, postupně budou kupovat!

K řešení situace by měl přispět i stát!

Politici, vláda, ale především odpovědná 

ministerstva za venkov a zemědělství, 

by měli při obhajobě zájmů našich 

farmářů začít pracovat tak, aby se 

obnovily výrobní a obchodní vertikály 

v celém výrobním a prodejním procesu. 

K tomu je však nezbytná politická vůle, 

ale i kumulované fi nanční zdroje. Naši 

zemědělci nepotřebují různá „doporuče-

ní“ či nařízení ze strany administrativně 

byrokratické technokracie, vždyť mají 

své vlastní odborné znalosti a zkušenosti 

z praxe. Tato politika ze strany vedení 

státu by měla přispět k vrácení hrdosti 

zemědělskému stavu a osobní iniciativě 

lidí, kteří žijí na venkově. To je jediné 

východisko ze současné situace, dodal 

závěrem Pavel Lhoták.

Miroslav Svoboda
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V ČESKU UBÝVÁ OSEVNÍCH PLOCH 
I PESTROST PLODIN: ZCELA OPAČNĚ 
JDE EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
VÝMĚRA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY SE KAŽDÝM ROKEM ZMENŠUJE. SOUČASNĚ SE VÝZNAMNĚ SNÍŽILA DRUHOVÁ ROZMANITOST 
ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN. NA TÉMĚŘ DVOU TŘETINÁCH OSEVNÍ PLOCHY PĚSTUJEME PŠENICI, JEČMEN A ŘEPKU. ZEMĚDĚLSTVÍ 
JDE CESTOU INTENZIFIKACE A ZVYŠOVÁNÍ HEKTAROVÝCH VÝNOSŮ, PŘITOM U ŘADY HLAVNÍCH KOMODIT PŘEVYŠUJE MÍRA 
SOBĚSTAČNOSTI STO PROCENT. V ZÁPADNÍ EVROPĚ SE PŘITOM PRODUKČNÍ POTENCIÁL INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ POMALU 
VYČERPÁVÁ A POZORNOST SE STÁLE ČASTĚJI OBRACÍ K UDRŽITELNĚJŠÍ A INOVATIVNĚJŠÍ FORMĚ ZEMĚDĚLSTVÍ S PŘESAHEM DO 
SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI. 

Využití zemědělské půdy
Podíváme-li se na naši zemi z ptačí 

perspektivy, zjistíme, že zemědělsky 

obhospodařovaná půda pokrývá více než 

polovinu jejího území (53 %, 4 208 tis. 

ha ke konci roku 2016 podle evidence 

katastru nemovitostí). Z toho orná půda 

tvořila 2 966 tis. ha (dle ČÚZK), resp. 

2 518 tis. ha (dle LPIS). (Pozn.: Rozdíl ve 

výměře orné půdy podle ČÚZK a LPIS ve 

výši 448 tis. ha je dán odlišnou metodi-

kou její evidence. ČÚZK eviduje veškeré 

zemědělské pozemky podle katastrál-

ního zákona (tj. vlastnických vztahů), 

zatímco LPIS eviduje díly půdních bloků 

podle uživatelských vztahů a ve vazbě na 

dotace.)

Celková osevní plocha v roce 2017 zaují-

mala 2 472 tis. ha a zemědělské plodiny 

tak rostly na 31 % území Česka. Od roku 

1920, kdy se rozloha osevních ploch 

začala sledovat, ubylo na území Čech, 

Moravy a Slezska přes 1 353 tis. ha. Jen 

od roku 1980 poklesla osevní plocha 

o více než 25 % (860 tis. ha) a významně 

se změnila také proporce hlavních kate-

gorií plodin (viz graf 1). Na méně než pě-

tinu poklesla pěstební plocha brambor 

(ze 130 tis. ha v roce 1980 na současných 

23 tis. ha). Podobně razantně klesla 

z 33 na 9 tis. ha plocha zeleniny. Na méně 

než polovinu klesly také plochy luskovin 

na zrno (ze 70 na 33 tis. ha) a pícnin 

(z 1 020 na 562 tis. ha), u nichž se navíc 

převrátil poměr ve prospěch jednoletých 

oproti víceletým (60 : 40) s dominancí 

kukuřice na siláž. Naopak skokanem se 

stala řepka, která byla v Českých zemích 

zpočátku spíše raritou, avšak od roku 

1980 vzrostla její plocha šestinásobně 

(z 64 na 394 tis. ha v roce 2017). Dnes 

řepka společně s pšenicí a ječmenem 

tvoří hlavní tři plodiny pěstované v ČR – 

dohromady pokrývají až 63 % orné půdy.

Obiloviny jsou hlavní plodinou pěstova-

nou na orné půdě. Ačkoliv i jejich osevní 

plocha je dnes o zhruba pětinu nižší než 

v roce 1980, udržují si 55–60% podíl na 

celkové ploše osevů. Opět se však výraz-

ně změnila struktura pěstovaných druhů 

(viz graf 2). Oproti stavu z roku 1950 

pěstujeme méně než 10 % původní vý-

měry žita a ovsa, téměř shodnou plochu 

ječmene (okolo 350 tis. ha), a naopak 

téměř dvojnásobná je výměra pšenice 

(832 oproti 435 tis. ha). S výměrou pod 

50 tis. ha se žito a oves staly v podstatě 

tzv. minoritními plodinami, přitom ještě 

v roce 1980 přesahovala jejich osevní 

plocha 100 tis. ha a v roce 1950 dokonce 

460 tis. ha. Nejrychleji narostla plocha 

kukuřice na zrno. Její výměra vzrostla 

od roku 1950 téměř pětinásobně na 

dnešních 84 tis. ha, přičemž největší 

boom byl zaznamenán v letech 2000 až 

2004. K rozšíření ploch kukuřice přispělo 

významnou měrou budování bioplyno-

vých stanic. Navíc se jedná o plodinu, 

která se seje na jaře, tudíž kukuřice 

v osevním sledu nahradila některé jaři-

ny, jako právě okopaniny typu brambor 

nebo cukrové řepy.

Vývoj hektarových výnosů
Celkový pokles osevních ploch je vnímán 

jako negativní fenomén. Stojí za ním 

především zábory zemědělské půdy ke 

stavebním účelům. Dle údajů ČÚZK při-

cházíme každoročně v průměru o téměř 

5 000 hektarů zemědělské půdy. Proti 

tomuto trendu působí naopak zvyšující se 

hektarové výnosy hlavních polních plo-

din. Zatímco ještě v době našeho vstupu 

do Evropské unie se průměrný hektarový 

výnos obilovin pohyboval kolem 4,5 t/ha, 

dnes je to již více než 6,0 t/ha. 

V celém sledovaném období od roku 

1950 se hektarový výnos obilovin 

celkem zvýšil více než trojnásobně ze 

1,9 na 6,3 tuny v roce 2016. Podobný růst 

hektarového výnosu byl zaznamenán

i u jednotlivých druhů obilovin, přičemž 

nejrychleji, až čtyřnásobně, vzrostl 

výnos u kukuřice na zrno. Přitom stále 

nedosahujeme výnosů běžných v zemích 

západní Evropy. Například v Německu je 

Graf 1: Vývoj osevních ploch zemědělských plodin (1980–2015)

Graf 2: Vývoj osevních ploch obilovin (1950–2017)

Graf 3: Vývoj hektarových výnosů hlavních druhů obilovin 
(1950–2016)

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ

3 318 3 271 
3 104 3 021 

2 658 
2 496 2 457 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Pl
oc

ha
 o

se
vů

 (t
is

. h
a)

 

Ostatní

Zelenina

Víceleté pícniny

Jednoleté pícniny

Řepka

Cukrovka technická

Brambory

Luskoviny na zrno

Obiloviny

Plocha osevů celkem

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017

Pl
oc

ha
 o

se
vů

 (t
is

. h
a)

 

Pšenice

Žito

Ječmen

Oves

Kukuřice na zrno

Ostatní obiloviny

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016

H
ek

ta
ro

vý
 v

ýn
os

 (t
/h

a)  

Kukuřice na zrno

Pšenice

Ječmen

Žito

Oves

Obiloviny celkem

Lineární (Obiloviny

celkem)



15

ZPRAVODAJ

6 > 2017

KOMODITY

dlouhodobě dosahován hektarový výnos 

u pšenice okolo 8 t/ha (přibližně stejně 

jako v Irsku, Francii či Dánsku), 

u ječmene okolo 7 t/ha (podobně v Irsku, 

Velké Británii, Nizozemí či Švýcarsku) 

a u kukuřice na zrno je běžný výnos přes 

10 t/ha. Velkou neznámou je však úroveň 

dodržování environmentálních požadav-

ků, a to nejen těch základních v rámci 

Společné zemědělské politiky EU, ale 

i celkových nákladů dané intenzifi kace.

Soběstačnost
V základních komoditách rostlinné výroby je 

ČR soběstačná. Míra soběstačnosti převyšu-

je 100 % u olejnin, obilovin i cukru. Naopak 

u zeleniny, brambor a ovoce je vykazována 

dlouhodobě nízká míra soběstačnosti.

U obilovin se v posledních letech míra 
soběstačnosti dostala nad 150 %, 
u pšenice dokonce nad 180 %. 
Tedy domácí produkce pšenice převyšuje 

naši spotřebu o 80 % a toto množství 

může být exportováno za hranice ČR. 

U dalších obilovin je soběstačnost nižší, 

ale stále převyšuje domácí spotřebu, 

u ječmene o 30 %, u ovsa o 40 % 

a u kukuřice o 50 %. Nedostatečná 

domácí produkce je pouze u žita. Stejně 

tak produkce řepky plně pokrývá domácí 

spotřebu s cca třetinovým přebytkem. 

Horší situace je u brambor, kterých jsme 

schopni vypěstovat zhruba 70 % celkové 

spotřeby, přičemž brambory stále tvoří 

základ našeho jídelníčku. U ovoce jsme 

na 80% podílu, avšak v případě jablek 

jsme nuceni dovážet až polovinu domácí 

spotřeby. Nejhorší situace je u zeleniny, 

kde dlouhodobě dosahujeme jen 40% 

soběstačnosti. Potravinová soběstačnost 

je v současnosti tématem i vzhledem 

k nutným dovozům a tím uhlíkové stopě, 

kterou vytváří lodní i silniční doprava. 

Jdeme správnou cestou – umíme se 
poučit?
Z výše uvedeného je patrné, že nám 

každoročně ubývá orná půda a významně 

se snížila druhová rozmanitost země-

dělských plodin. Současně dochází ke 

zvyšování hektarových výnosů. Otázkou 

však je, jakou míru intenzifi kace zvolit, 

jak velkou produkci skutečně potře-

bujeme a zda není ten pravý čas přejít 

od produkce objemu k produkci kvality 

včetně přesahu do oblasti sociální 

a environmentální. U nás zatím ne, ale 

v západním světě se čím dál častěji dis-

kutuje o tom, že intenzivní zemědělské 

systémy jsou na hranici své produk-

tivnosti a že současné výrobní metody 

postavené na hnojení dusíkem 

a nadbytečném používání pesticidů včet-

ně spotřebovávání zdrojů (vody, ener-

gií,…) se musí změnit. Tyto systémy se 

ukazují být „nezdravými“ pro prostředí 

i společnost a hlavně již nepřinášejí vyšší 

výnosy úměrné vynaloženým fi nančním 

prostředkům. Jsou dlouhodobě neudrži-

telné. Ekozemědělství lze v tomto směru 

považovat za jakousi laboratoř metod, 

které lze převzít pro potřeby konvenční-

ho hospodaření. Má za sebou již dlouhou 

historii, i v ČR jsou farmy, které hospo-

daří na orné půdě přes 25 let a daří se 

jim udržet rovnováhu mezi intenzivní 

produkcí a ekologickým přístupem.

Struktura pěstovaných obilovin se 

v ekologickém hospodaření výrazně liší 

od konvenčního zemědělství, kde domi-

nuje s 86% podílem pšenice a ječmen.

 V EZ je skladba obilovin mnohem pest-

řejší (viz graf 5). Pěstovány jsou minoritní 

druhy jako špalda, pšenice tvrdá, pohan-

ka, proso apod. Minoritními plodinami se 

však dnes stává i oves či žito.

Zpracovala Andrea Hrabalová 

pro Českou technologickou platformu

pro ekologické zemědělství

Graf 5: Struktura pěstovaných obilovin v EZ a zemědělství 
celkem (2016)

Zdroj: ÚZEI (EZ), ČSÚ (celkem)
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NEJBLIŽŠÍ AKCE 
S VAZBOU NA
EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ:
• BIOSUMMIT 2018, 30.–31. 1. 
2018, Praha – tradiční setkání 

hlavních aktérů ekologického 

zemědělství, zacílené na 

produkční potenciál ekologického 

zemědělství, více informací: 

www.biosummit.eu/

• BIOFACH, 14.–17. 2. 2018, Norim-
berk, Německo – největší světový 

veletrh biopotravin, vč. české expo-

zice: www.biofach.de

• SALIMA, 27. 2.–2. 3. 2018, Brno – 

mezinárodní potravinářský veletrh, 

plánována je diskuze na téma 

biopotraviny v gastroprovozech 

• Bio Styl v rámci Festivalu 
Evolution, 23.–25. 3. 2018, Praha 

– veletrh biopotravin a přírodní 

kosmetiky, součástí bude opět 

cyklus přednášek o ekologickém 

zemědělství a biopotravinách, více 

informací: www.festivalevolution.cz

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ NA ORNÉ PŮDĚ
V současné době je ekologickými zemědělci v ČR obhospodařováno téměř 42 % trvalých travních porostů, 

přes 2 % orné půdy a 8 % ploch trvalých kultur. Za posledních deset let vzrostla plocha orné půdy téměř trojnásobně na 

66 tis. ha a dosahuje 13% podílu na celkové půdě v EZ, což je historicky nejvyšší hodnota. Hlavními plodinami na orné 

půdě jsou téměř vyrovnaně obiloviny a pícniny (viz graf 4). V roce 2016 byly v EZ pěstovány obiloviny na zhruba 28 tis. ha, 

luskoviny na zrno na 2,6 tis. ha, technické plodiny na 3,1 tis. ha (z toho 2/3 tvořily olejniny a 1/3 léčivé, aromatické 

a kořeninové rostliny, LAKR), zelenina a okopaniny na necelých 250 ha (jen 0,4 % orné půdy). Z pohledu podílu hlavních 

kategorií ekologicky pěstovaných plodin na jejich celkové výměře v ČR dosahují trvale vyššího podílu luskoviny na zrno 

(7 %) a pícniny (6 %). Obiloviny v EZ tvoří 2 % jejich celkové výměry, přičemž nejvyšší podíl dosahují žito, tritikále a oves 

(8 až 13 %). V rámci technických plodin dosahují významného zastoupení v EZ také LAKR s více než 18% podílem na jejich 

celkové ploše v ČR.

Graf 4: Vývoj užití orné půdy v EZ (2001–2016)

Zdroj: ÚZEI
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ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ OVOCNÁŘI 
TO NEMAJÍ JEDNODUCHÉ!
ČESKÉ OVOCNÁŘSTVÍ SE NYNÍ POTÝKÁ S MNOHA PROBLÉMY. JE TO PŘEDEVŠÍM NEDOSTATEK INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
PŘESTOŽE EXISTUJE MOŽNOST VYUŽITÍ DOTACÍ NA OBNOVU SADŮ A FINANČNÍ PODPORY V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE 
OVOCE. OVOCNÁŘE TRÁPÍ NEJEN NEPŘÍZNIVÉ KLIMATICKÉ JEVY, KTERÉ POŠKOZUJÍ ÚRODU OVOCE, ALE TAKÉ NEJISTOTA A OBAVY 
Z BUDOUCNOSTI, EXISTENČNÍHO OHROŽENÍ ZPŮSOBENÉHO POSTOJEM TRHU, JAK JSME VYČETLI Z RŮZNÝCH ODBORNÝCH 
VYJÁDŘENÍ NĚKTERÝCH INSTITUCÍ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ STAVEM NAŠEHO OVOCNÁŘSTVÍ.

Proto jsme o názor, jaká je současná 

situace v českém ovocnářství, tedy nyní 

na podzim roku 2017, požádali Ing. 

Martina Ludvíka, předsedu Ovocnářské 

unie ČR. Podle něho bohužel plocha 

ovocných sadů trvalé klesá. Významný 

pokles plochy sadů tu byl v letech 2014 

až 2016, což byla mimochodem i reakce 

na zavedení ruských sankcí na dovoz 

ovoce z EU, kdy došlo vlivem neuplat-

něné polské produkce určené pro ruský 

trh k výraznému pádu cen. Pěstitelé 

likvidovali hlavně přestárlé sady, což by 

nebyl až takový problém, ale problémem 

je, že tyto sady již tito pěstitelé neplánují 

obnovit. Plocha ovocných sadů u profesi-

onálních pěstitelů je nyní jen něco kolem 

13 tisíc hektarů, zatímco v roce 2014 to 

bylo ještě 17 800 ha intenzivních sadů. 

Na druhé straně je zapotřebí konsta-

tovat, že i když plocha sadů výrazněji 

ubyla, produkce českých a moravských 

ovocnářů klesá zatím jen mírně. To sou-

visí s vyšší intenzifi kací u nových ploch. 

Jedinou šancí, jak uspět, je zvýšit výnosy 

a kvalitu produkce. V nových výsadbách 

se budují závlahy, kde to jde, nebo se 

stavějí vyšší „protikroupové“ konstrukce, 

v nichž jsou vyšší koruny, kde je pak více 

ovoce. Protože všechny tyto technologie 

jsou drahé, nelze jít jinou cestou než 

zvýšením výnosů.

Konkurence: Dovoz ovoce ze zahraničí!
V běžných letech se u nás vypěstuje asi 

150 tisíc tun ovoce. Až 80 % produkce 

tvoří jablka. Hrušek a švestek bývá 

kolem 7 tisíc tun, višní asi 5 tisíc tun, 

kolem dvou tisíc tun bývá třešní či me-

runěk. Jenže v produkci stolního ovoce 

nejsme soběstační! Dovážíme kolem 

50 % spotřeby jablek či švestek, 70 % 

hrušek, ale více než 80 % jahod, malin či 

meruněk. „Soběstačnost je často sklo-

ňované slovo mezi politiky,“ připomněl 

Martin Ludvík. Ale vzápětí dodal, že 

v pěstování ovoce u nás nelze být úplně 

soběstační. Nicméně, podle něho, by 

určitá hranice ve vlastní produkci ovoce 

měla být respektována. Obává se, že 

u řady ovocných druhů jsme již dávno 

pod touto hranicí. Jako příklad uvedl 

broskvoně a nektarinky. Na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let jsme 

vyprodukovali asi 12 tisíc tun ročně. 

Dnes to není ani tisíc tun a 12 tisíc tun 

dovážíme. Tuzemské produkce už není 

ani 10 %. Přitom máme oblasti, jako je 

třeba jižní Morava, kde existují skvělé 

podmínky pro jejich pěstování. Jedním 

z důvodů, proč klesá tuzemská produkce 

a dováží se toto ovoce ze zahraničí, je 

skutečnost, že obchodní řetězce o kvalitní 

tuzemské dozrálé broskve nestojí, 

i když navenek deklarují zájem o českou 

produkci. Také se rozpadl zpracovatelský 

průmysl a nakládané broskve se dováží 

z Číny. Takže reakce pěstitelů byla jasná 

a věnují se pěstování jiných plodin. Eko-

nomicky to nebylo možné ustát, vysvětlil 

Martin Ludvík.

Obchodní řetězce: Chtělo by to více 
tuzemského ovoce!
Martin Ludvík k tomu dále uvedl, že do 

maloobchodních řetězců dodává jen 

několik málo českých a moravských 

ovocnářů. Zejména jsou to ti největší, 

a to nejčastěji prostřednictvím odby-

tových družstev. Drtivá většina malých 

a středních ovocnářů dodává ovoce 

přes velkoobchody nebo na místní trh, 

který je však velmi malý a vyznačuje se 

velkou konkurencí. Vždyť 80 % zákazníků 
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kupuje čerstvé ovoce v maloobchodních 

řetězcích. V řetězcích je určitě velký 

prostor pro zvýšení dodávek tuzemského 

ovoce, ale podmínky, které si řetězce 

diktují, zejména ti menší pěstitelé 

nemohou splnit. Řetězce sice deklarují 

zájem o spolupráci s místními dodava-

teli, ale splnitelné podmínky k takové 

oboustranně smysluplné spolupráci 

nenabízí.

Zároveň k tomu předseda Ovocnářské 

unie ČR uvedl, že mnozí ovocnáři se 

snaží řešit situaci nabídkou ovoce 

z jejich farem, kdy je nejen vypěstují, 

ale zároveň i sami zpracují ve vlastních 

zpracovatelských provozovnách. „To je 

správná cesta včetně přidané hodnoty 

vlastního zpracování,“ zdůraznil Martin 

Ludvík. Některé ovocné druhy, jako třeba 

višně nebo rybízy, se pěstují výhradně 

pro zpracovatelský průmysl. Ten však 

u nás ve velké míře chybí, většina 

zpracovatelských kapacit v devadesátých 

letech skončila a surovina se vyváží, aby 

se pak zpracované ovoce s přidanou 

hodnotou dováželo. Částečně pro zpra-

cování se pěstují i švestky nebo třeba 

i jablka, zejména ta, která nesplňují 

jakostní parametry pro čerstvý trh nebo 

jsou poškozena po krupobití. 

Podle Martina Ludvíka je velký boom 

u výroby moštů. Rozšiřuje se sušení 

ovoce i další zpracování. Jsou tu i far-

mářské trhy, které jsou ale pro samotné 

pěstitele časově náročnější než prodej 

z farem. Přičemž konstatoval, že ovoc-

náři mají svůj čas vyhrazený pro práci, 

potřebují ho trávit ve svých sadech, 

a nikoliv stát dlouhé dny na trzích. S tím 

také souvisí i to, že prodej regionálního 

ovoce v supermarketech spíše stagnuje 

a nabídka ve srovnání s tím, co vidíme 

v zahraničí, je malá. „Řetězce zatím ne-

nastavily podmínky pro takovou obou-

stranně výhodnou spolupráci,“ poukázal 

na tuto skutečnost Martin Ludvík.

Na druhé straně se projevilo i to, že díky 

renesanci farmářských trhů před něko-

lika lety, začali spotřebitelé daleko více 

volat po tuzemském ovoci i u obchodních 

řetězců. „Pokud je srovnatelná cena 

s konkurencí, Češi výrazně preferují 

místní produkci. Naše produkce bývá 

levnější než třeba ovoce třeba z Itálie či 

Belgie. Neplatí to o dovozech z Polska. 

Vyrobit ovoce v našich podmínkách za 

cenu, za kterou je sem k nám dovážené 

z Polska, není v současných podmínkách 

u nás reálné. Spotřebitel je také přísný 

na kvalitu ovoce, konkurence je velká 

a šanci u spotřebitelů má jen to nej-

kvalitnější ovoce,“ konstatoval Martin 

Ludvík.

Pár poznámek k rentabilitě pěstování 
ovoce
Zajímal jsem se přirozeně i o otázku 

rentability pěstování ovoce u nás. Před-

seda českých a moravských ovocnářů 

konstatoval, že bohužel v posledních 

letech je rentabilita pěstování ovoce 

nízká, nebo dokonce i záporná. Je to 

dáno nižšími sklizněmi posledních let 

způsobených zejména přibývajícími ne-

gativními vlivy počasí. K tomu působí

i propad cen z důvodu ruského embarga. 

Proto někteří pěstitelé snižují plochy 

i produkci. Nové perspektivní podniky 

se objevují jen minimálně. Rizikem je 

i nedostatek sezónní pracovní síly, bez 

které se ovocnářství nedá dělat. Nové 

technologie v ovocnářství jsou velmi 

drahé, ať už jde o posklizňovou úpravu

a skladování, nebo o technologie přímo 

do sadů. Navíc návratnost je výrazně 

zpožděna trvalým charakterem sadů, 

který zkrátka začne výrazněji dávat 

ovoce až po několika letech. 

Dalším negativem, a to ve srovnání 

s jinými plodinami, je to, že u většiny 

ovocných druhů je nepojistitelným 

rizikem jarní mráz. Ten je opravdu tím 

hlavním rizikem! Bohužel za posledních 

11 sezón právě mráz poškodil výrazněji 

úrodu ovoce u nás už šestkrát. Proto se 

nelze, podle Martina Ludvíka, ani moc 

divit komerčním pojišťovnám, že se do 

tohoto pojištění nehrnou. Významným 

rizikem je také krupobití, které zatím 

pojistit lze a je podporováno i přes 

PGRLF, dodal Martin Ludvík. 

Odcházející vláda naše ovocnářství 
podporovala
Končící vláda ČR si do Koaliční smlouvy 

dala jako jednu z priorit podporu ovoc-

nářství. „Musím uznat, že tento bod ur-

čitě splnila,“ konstatoval Martin Ludvík. 

Uvedl, že se podpora ovoci dostala 

v rámci tzv. plateb na „citlivé“ komodity. 

Dále jsou podporováni pěstitelé ovoce 

v režimu tzv. integrované produkce. 

Důležitá byla i podpora investic, zejména 

posklizňová úprava či technologie přímo 

v sadech. Připomněl, že od roku 1995 

nepřetržitě jsou podporovány i nové 

výsadby sadů a díky tomu ovocnářství 

u nás ještě ve výrazné míře vůbec 

máme. Velkou pomocí byly poskytnu-

té kompenzace výrazně poškozeným 

ovocnářům za jarní mrazy v roce 2016 

a 2017, kteří neměli možnost se proti 

tomuto riziku komerčně pojistit. Tato 

mimořádná podpora tak do určité míry 

suplovala Fond těžko pojistitelných rizik, 

který vláda slíbila, ale nedopracovala, 

jak Martin Ludvík dále upozornil.

V závěru našeho dialogu jsme se dostali 

i k zaměstnanosti a perspektivně našeho 

ovocnářství. Dalším faktorem, který 

ovlivňuje pěstování ovoce u nás, je přiro-

zeně i cena pracovní síly. Podle Martina 

Ludvíka roste, a to i ta nekvalifi kovaná. 

Navíc se těžko shání. Kromě pracov-

níků z Ukrajiny, kde jsou však velké 

problémy s vydáváním pracovních víz, 

jde o pracovníky převážně z Rumunska 

a Bulharska. Tato pracovní síla chybí 

na většině zemí. Problémy s dostatkem 

sezónní pracovní síly mají i v Polsku, kde 

je produkce ovoce asi třicetkrát větší než 

u nás. Stát však v získávání této pracovní 

síly pomáhá polským ovocnářům daleko 

více než u nás. 

Ovocnářství zápasí s nedostatkem 
pracovníků!
Přitom, jak dále Martin Ludvík zdůraz-

nil, ovocnářství dokáže vytvořit mnoho 

pracovních míst, a to i stálých. Je to 

obor, který je tak trochu zároveň potra-

vinářskou výrobou. Ovoce dnes nikdo 

po sklizni nevykupuje, takže ovocnáři 

musí mít vlastní skladové hospodářství 

a posklizňové linky pro balení a třídění 

produkce, kde mohou nalézt práci 

i lidé na plný úvazek. „Mnoho podniků 

požaduje i odbornou pracovní sílu, 

zkrátka i pracovníky do ochrany rostlin, 

dále ty, kteří se budou zabývat kvalitou 

ovoce, ale nabídka trhu práce a zájem 

lidí u nás není velký. I když máme 

v oboru dost středních a vysokých škol, 

jejich absolventi o práci v prvovýrobě 

nestojí. Je často spojena s prací venku,

v prodloužených směnách v sezóně či 

o víkendech. To dnes bohužel mnoho lidí 

neláká. Myslím, že problémem není výše 

platu, ale spíše ochota absolventů do 

toho jít,“ konstatoval Martin Ludvík. 

Zároveň však Martin Ludvík uvedl, že 

ovocnářství je krásný, ale náročný obor 

kladoucí požadavky na odbornost a chuť 

učit se novým věcem. Pokles ploch

v posledních letech poukazuje na to, že 

ekonomika v oboru není dobrá. Bohužel 

do podnikání ovocnářů v Evropě zasáhla 

politika, kdy ruské sankce narušily volný 

trh a kvůli trvalému charakteru výroby 

není možné rychle reagovat na změny na 

trhu. I kvůli tomu nemají ovocnáři rezer-

vy, aby s nimi pokryli případné výpadky 

v produkci, které jsou v posledních letech 

kvůli změnám klimatu častější. Je třeba 

podporovat všechny ovocnáře, aby ve své 

práci pokračovali, odstranit překážky 

obchodu, využívat inovativní technologie 

při pěstování a věřím, že ovocnářství jako 

obor s vysokou přidanou hodnotou může 

zase být ekonomicky zajímavým i pro 

případné další zájemce a investory.

Miroslav Svoboda, foto autor
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ZOD BRNIŠTĚ JE PODRUHÉ ZA 
SEBOU TOP ODPOVĚDNOU FIRMOU

ROZHOVOR S ING. PETREM KUBÍČKEM, PŘEDSEDOU ZOD BRNIŠTĚ

PODRUHÉ ZA SEBOU ZÍSKALA ZEMĚDĚLSKÁ FIRMA ZOD BRNIŠTĚ, ČLEN ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR, OCENĚNÍ TOP ODPOVĚDNÁ 
FIRMA. ZOD BRNIŠTĚ HOSPODAŘÍ NA 2 400 HA PŮDY A VĚNUJE SE ROSTLINNÉ I ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ, JE NEJVĚTŠÍM 
CHOVATELEM KRŮT V ČESKÉ REPUBLICE A PATŘÍ K PŘEDNÍM CHOVATELŮM HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU. 
Zaměstnává sto padesát lidí, z toho 

jich pracuje šedesát v prvovýrobě, přes 

osmdesát lidí pracuje v dceřiné společ-

nosti PROMINENT CZ, která se zabývá 

zpracováním převážně krůtího masa 

a následným prodejem. Další zaměst-

nanci pracují v Podralském nadačním 

fondu, který ZOD Brniště založil. Podle 

předsedy představenstva Petra Kubíčka 

je zemědělství podnikáním i posláním. 

„Zemědělské podniky musí myslet na 

ekonomickou stránku, ale také pomáhají 

lidem a přírodě a jsou prospěšné v širo-

kém regionu. Naše společnost pomáhá 

při výchově mladých zemědělců, založili 

jsme stipendijní program „Jdi na Země-

dělku“. Uvědomujeme si svou zodpověd-

nost k místu, kde podnikáme a žijeme, 

proto jsme založili Podralský nadační 

fond,“ popisuje Petr Kubíček. 

Největší český chovatel krůt a přední 
chovatel skotu
Ze 180 000 jednodenních krůťat vyprodu-

kují v ZOD Brništi za rok 2 800 tun živé 

drůbeže. Druhou významnou oblastí ži-

vočišné výroby je chov skotu. Ve volných 

stájích ve Velkém Grunově je ustájeno 

700 dojnic. Denní dodávka mléka se 

pohybuje v rozmezí 19–22 000 litrů. 

V kategorii krav s celoživotní užitkovostí 

100 000 l mléka mají již třináct krav, 

které získaly zlatou plaketu s vyrytým 

jménem. V roce 2016 dodala Farma 

Velký Grunov do mlékárny rekordních 

7 220 milionů litrů mléka. 

Vlastní zpracovatelský závod na krůtí 
maso, pojízdná prodejna a maloob-
chodní síť
Největším výrobcem uzenin a specialit 

z krůtího masa v České republice je 

dceřiná společnost ZOD Brniště 

s názvem PROMINENT CZ. „Zabýváme 

se zpracováním krůtího masa ve vlast-

ním provozu, provozujeme velkoobchod 

a také šestnáct maloobchodů včetně 

dvou pojízdných prodejen,“ přibližuje 

Petr Kubíček. 

Podnik zodpovědný ke krajině i k lidem
„Snažíme se o to, aby náš kraj, kde 

obděláváme půdu, byl atraktivní pro lidi, 

kteří zde žijí, a také pro turisty. Centrem 

aktivit našeho Podralského nadačního 

fondu je Ekocentrum Brniště, kde pořá-

dáme semináře, výstavy, programy pro 

děti i studenty,“ představuje Kubíček. Už 

čtyři roky nabízí fond dvanáct výukových 

programů pro školy, které jsou zaměře-

né na zemědělství a ekologii. Zájem je 

velký, proto se programy rozšiřují. „ZOD 

Brniště je příkladným zemědělským 

podnikem, který ukazuje, že podnikání 

v zemědělství je také o spolupráci s obcí 

a s místními občany. Není to jen o zisku, 

ale o úzké vazbě na region, kdy díky ak-

tivitám podniku dochází ke zvelebování 

kraje a ke vzájemně spokojenému spo-

lečnému životu,“ zdůrazňuje předseda 

Zemědělského svazu Martin Pýcha. 

Eva Fruhwirtová

Získali jste ocenění TOP odpovědná 
fi rma, a to 2x za sebou. Co to pro vás 
znamená?
Potvrdili jsme si, že to, co děláme pro 

Brniště a okolí, má smysl. Jako správný 

hospodář cítíme odpovědnost za celé 

území, kde působíme, neboť naše čin-

nost má největší dopad na kvalitu života 

na vsi. Nejprve usilujeme o zvládnutí 

podnikatelské mise a pak získanou 

prosperitu rozdělujeme mezi investiční 

rozvoj, zaměstnance a rozvoj celého 

regionu. Jde nám o to ukázat, že právě 

zemědělství a odpovědné podnikání 

může být synonymem.

Zaměřujete se na úzkou spolupráci 
s obcí Brniště. V čem to spočívá? 
Víme velmi dobře, co náš region potře-

buje a naše projekty tak vycházejí ze 

skutečných potřeb území a lidí, kteří 

zde žijí. Pořádáme množství akcí 

a aktivit, čímž dáváme obci důležité 

„dění“, ukazujeme krásy obce a regionu, 

revitalizujeme brownfi eldy, pomáháme 

praktické ochraně životního prostředí, 

věnujeme se ekologickému vzdělávání 

a tím vším také motivujeme děti a mladé 

lidi k zájmu o zemědělství jakožto 

oboru s věčnou perspektivou.

V čem podle vás tkví tajemství 
úspěšného zemědělského podniku?
Žádné tajemství. Základem úspěchu je 

efektivní výroba s nízkými jednotkový-

mi náklady. Jediné, co můžete na trhu 

zemědělských komodit zásadně ovlivnit, 

je kvalita výrobních procesů. Takže 

u nás zemědělců stále platí to baťovské: 

„Věnuj se poctivé produkci a penězům 

se neubráníš!“ 75 % naší produkce 

je živočišná výroba. Díky tomu máme 

dostatek organických hnojiv, dobře 

hospodaříme na našich polnostech, 

dlouhodobě investujeme, vápníme, 

zvyšujeme úrodnost půdy a ta vám to 

vrátí ve formě výborných výnosů. Stejné 

je to u zvířat, když jim vytvoříte dobré 

životní podmínky, vrátí vám to ve vyšší 

užitkovosti či konverzi krmiv. Naší fi rmě 

dává sílu také tzv. vertikální integrace, 

kdy působíme a také tvrdě obchodujeme 

na všech úrovních řetězce, který jde 

až ke koncovému zákazníkovi v naší síti 

řeznictví.  

Vyvíjí se průmysl, věda i technologie. 
Jak se to projevuje v zemědělství?
Dnes operátor zemědělských strojů 

pracuje se špičkovými technologiemi, 

které stojí tři až deset milionů korun. 

Jeho zodpovědnost a požadavky na 

něj jsou mnohem vyšší než v běžné 

průmyslové výrobě. Včera byl pojem GPS 

v zemědělství sci-fi , dnes realita a zítra 

přijdou drony. 

Jak váš podnik vnímají lidé v regionu? 
Doufám, že dobře. Naším cílem je, aby 

nás vnímali jako úspěšný podnik 

a špičkového zaměstnavatele. Jako 

místo, kam se určitě přijdou zeptat na 

práci, když se rozhoduji o tom, co dál se 

svojí kariérou.

Stejně jako jiné obory i zemědělství 
potřebuje pracovníky. Je z vašeho 
pohledu nedostatek lidí vážný 
problém? A je řešením nabízet
tato místa pracovníkům 
z Ukrajiny? 
V Brništi je nezaměstnanost nižší než 

v Praze, něco přes 1,5 %! Stejné je to 

v okolních obcích. V naší fi rmě pracuje 

dnes o více než 60 % více lidí než před 

sedmi lety. O kvalitní pracovníky je 

skutečně nouze a zvláště na odborných 

pozicích. Vážím si práce všech lidí, kteří 

chtějí a umí pracovat v zemědělství, 

včetně zahraničních pracovníků. Zatím 

jsme však k najímání agentur přistoupit 

nemuseli. 

Založili jste stipendijní program pro 
studenty. Věnujete se vzdělávání veřej-
nosti. Přibližte nám tyto aktivity. 
Vzdělávání dětí se věnujeme již od 

mateřské a základní školy. Pro ně máme 

v našem ekocentru množství programů, 

které navazují na rámcové vzdělávací 

programy škol a věnují se přírodním 

vědám, krajině a zemědělství.  Stipendij-

ním programem „Jdi na zemědělku!“ se 

snažíme zrovnoprávnit zemědělské obo-

ry, které by bez naší intervence nebyly 

v našem kraji takto podporovány. Žákům 

nabízíme systém praxí, budoucí pracovní 

uplatnění, ale také podporu pro případné 

založení jejich vlastní farmy. 

Jaká je nyní největší výzva v českém 
zemědělství? 
Stále se snižuje soběstačnost českého 

zemědělství. Exportujeme obrovské 

množství komodit, ale fi nální výrobky – 

zpracované maso, máslo, sýry či jogurty  

– s vyšší přidanou hodnotou ve stále 

větší míře dovážíme. Klíčovou výzvou 

pro zemědělce je zlepšování schopnosti 

vyrábět kvalitní, autenticky české potra-

viny, které si získají oblibu u zákazníků 

a na trhu se prosadí. Nevolám po umě-

lém omezování volného obchodu. Ze-

mědělci si musí tu pozici sami vybojovat 

kvalitou produktů, investicemi a chytrou 

marketingovou strategií. 

Eva Fruhwirtová

Foto: archiv ZOD Brniště 
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TECHAGRO PŘINÁŠÍ UCELENOU NABÍDKU TOHO NEJLEPŠÍHO 
CO TRH SE ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKOU A TECHNOLOGIEMI PŘINÁŠÍ.

TECHAGRO 2018 DÁ VÍCE 
PROSTORU ROSTLINNÉ VÝROBĚ
NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI SE PŘIPRAVUJE DALŠÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY TECHAGRO, 
KTERÝ SE USKUTEČNÍ OD 8. DO 12. DUBNA 2018. 

Souběžně se budou konat Mezinárodní 

lesnický a myslivecký veletrh SILVA 

REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů 

energie v zemědělství a lesnictví 

BIOMASA. TECHAGRO je jedním 

z největších evropských veletrhů země-

dělské techniky a brněnské výstaviště 

je pravidelně vyprodané. Ročník 2018 

dává větší prostor rostlinné výrobě, na 

živočišnou výrobu je zaměřen veletrh 

ANIMAL TECH, který se na brněnském 

výstavišti koná v lichých letech. Veletrh 

TECHAGRO 2016 potvrdil svou pozici 

jedné z nejdůležitějších evropských ve-

letržních akcí v oblasti zemědělství. Na 

TECHAGRO a souběžné akce přijelo 

772 vystavovatelů ze 40 zemí a vysta-

vili své exponáty na téměř 88 tisících 

čtverečních metrech výstavní plochy. 

Branami výstaviště prošlo na 113 tisíc 

návštěvníků ze 48 zemí, desítky ofi ciál-

ních hostů, 45 zahraničních delegací 

a stovky novinářů. Odborný doprovodný 

program probíhal po celých pět dní.

Vznikne pavilon posklizňových 
technologií
Podle dosavadního vývoje je jisté, že 

TECHAGRO potvrdí svou pozici jedné 

z nejdůležitějších evropských veletržních 

akcí v oblasti zemědělství. Společně se 

souběžně konanými veletrhy zcela napl-

ní brněnské výstaviště, a to jak přízemí 

hal a volné plochy, tak například galerie 

některých pavilonů. Pro technologie 

rostlinné výroby budou k dispozici nové 

plochy, které dříve obsazovaly exponáty 

související s živočišnou výrobou. Země-

dělskou techniku tedy najdou návštěvníci 

nově v pavilonu A2, hala A1 bude spe-

cializovaná na posklizňové technologie. 

Opět bude postavena montovaná hala 

u pavilonu P.

Precizní zemědělství a nové technolo-
gie, služby pro zemědělce
V doprovodném programu i na expo-

zicích lze očekávat prezentaci trendů, 

které současné zemědělství ovlivňují, 

příklad využití dronů, GPS nebo 

mobilních zařízení, technologií pro 

zadržování vody v půdě, samozřejmě 

precizní zemědělství. Elektrické pohony 

se začínají prosazovat i v zemědělství 

a budou k vidění i na veletrhu 

TECHAGRO 2018. Zemědělci, kteří si 

techniku s tímto pohonem už pořídili, 

jsou spokojeni především s úsporami 

za palivo a minimálními požadavky na 

údržbu. Elektřinou poháněná technika je 

také výhodou v uzavřených nebo špatně 

větratelných prostorách.

Zemědělci najdou na výstavišti také 

služby, které ke své činnosti potřebují, 

včetně pojištění nebo fi nancování. Díky 

spojení s veletrhem BIOMASA se na 

výstavišti také představí technologie pro 

využití odpadu z živočišné výroby nebo 

kompostování, využití dřevní hmoty pro 

výrobu energie. V oblasti využití biomasy 

bude určitě možné navštívit odborné 

semináře, které proběhnou jako součásti 

doprovodného programu.

Propagace českých potravin, osvěta 
a vzdělávání
Součástí veletrhu TECHAGRO 2018 

bude velká včelařská výstava na galerii 

pavilonu C spojená s prodejem včelích 

produktů i vybavení pro včelaře, součástí 

včelařské výstavy budou i odborné před-

nášky. Prodávat se budou také regionál-

ní potraviny. 

S partnerskými organizacemi připravují 

Veletrhy Brno také program pro žáky 

osmých a devátých tříd základních 

škol, který pomůže propagovat 

zemědělství jako perspektivní oblast 

pro budoucí profesní uplatnění. Součástí 

vzdělávání a osvěty bude také program 

Zemědělství žije!, který je organizován 

Zemědělským svazem ČR. V roce 2018 si 

připomeneme 100 let od vzniku samostat-

ného Československa, na TECHAGRu bude 

tedy zajímavé se podívat, co se za poslední 

století změnilo v zemědělství.

Setkání českých, slovenských 
i rakouských myslivců a lesníků
Souběžně s veletrhem TECHAGRO 

proběhne také lesnický a myslivecký 

veletrh SILVA REGINA. Návštěvníci ho 

najdou tradičně v pavilonu Z a jeho 

okolí, využita bude i galerie pavilonu pro 

doprovodné programy. Dobře obsazena 

vystavovateli bude jak lesnická, tak 

myslivecká část, pro české, slovenské 

a stále více i rakouské lesníky a myslivce 

je komplex agrárních a lesnických 

veletrhů v Brně důvodem k návštěvě 

brněnského výstaviště. Tradičně jsou 

zvány na výstaviště také autobusové zá-

jezdy, poslední den veletrhu budou 

mít členové organizovaných skupin vstup 

na výstaviště zdarma.

Více informací na www.techagro.cz
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MÁSLO, NEBO MARGARÍN? 
A Z ČEHO PÉCT VÁNOČNÍ PEČIVO?
VŠICHNI JSME SI JISTĚ VŠIMLI CENY MÁSLA V POSLEDNÍCH TÝDNECH. TÉMA, KTERÉ BYLO A JE PROPÍRÁNO VŠEMI MÉDII SKRZE 
CELOU ČESKOU REPUBLIKU. KOSTKA MÁSLA ZA CENU, KTERÁ TU JEŠTĚ NEBYLA. OVLIVNÍ TO PEČENÍ NA VÁNOCE? A CO JE PRO 
PEČENÍ VHODNĚJŠÍ?

Co bylo příčinou takového nárůstu cen? 

Byl to zejména bilanční nedostatek 

mléčného tuku a celá řada souběžných 

tržních faktorů jako nižší produkce a 

tučnost mléka, vyšší spotřeba mléčného 

tuku v gastronomii a průmyslu a vyšší 

výroba jiných mléčných výrobků boha-

tých na tuk a postupně také stoupající 

cena mléka. 

Dále zde prožíváme renesanci spotřeby 

másla a mléčného tuku všeobecně moti-

vovanou změnou jejich vnímání v oblasti 

zdraví. Výrazně se zvýšila poptávka po 

másle ze zahraničních trhů, zejména 

z Číny. K tomu všemu se vyprázdnily 

zásoby másla v EU a v neposlední řadě 

to byla také neúměrná medializace 

problému, která vyvolala další zbytečné 

skupování a prohloubení problémů.

„Situace na trhu s máslem se opět 

stabilizuje. V posledních dvou říjno-

vých týdnech jsou již zaznamenávány 

poklesy ceny másla na burzách, stejně 

tak dochází ke snížení ceny průmys-

lové smetany a tuková bilance se opět 

vyrovnává,“ uklidňuje Ing. Jiří Kopáček, 

předseda Českomoravského svazu 

mlékárenského. Cena másla by se tak 

měla dostat zřejmě nejprve pod 50 Kč 

na 250 gramovou kostku a posléze na 

hodnotu skutečně reálné ceny másla, 

někde okolo 43–45 Kč za kostku. A to 

před vánočními svátky skutečně mnoho 

spotřebitelů ocení, protože péct z másla 

by se podle odborníků rozhodně mělo.

„Máslo je především nositel chuti, který 

nemá rovnocenného zástupce. Pokud 

chceme péct zdravě a tak, aby mělo 

cukroví skutečnou chuť cukroví, musíme 

péct z másla. Jinak to prostě nejde,“ 

dodává šéfkuchař Pavel Kopička.

Několik desítek let jsme z úst lékařů 

slyšeli o škodlivosti nasycených tuků, 

které byly považovány za hlavní příčinu 

onemocnění srdce a cév, obezity a cuk-

rovky. Dnes toto tvrzení lékaři vyvracejí 

a považují ho za největší chybu desetiletí. 

Podle nejnovějších výzkumů se ukázalo, 

že hlavními viníky těchto chorob jsou 

cukr, rafi nované sacharidy a průmys-

lově zpracovávané potraviny. Rozsáhlé 

výzkumy byly podloženy 72 vědeckými 

studiemi provedenými obecně na tucích, 

ve kterých nejhůře dopadly ty, které 

obsahují trans mastné kyseliny. Ty byly 

nalezeny zejména v levných margarínech 

a levných rostlinných tucích, které se vel-

mi často používají k přípravě polotovarů, 

do pečiva, cukrovinek, chipsů, salátových 

zálivek, majonéz a cereálních tyčinek.

Doporučení opět vyznělo ve prospěch 

másla a mléčného tuku a spotřebitelé 

byli upozorněni minimalizovat spíše 

sacharidy, a to jak v pokrmech, tak 

v nápojích. Jiné výzkumy dokonce 

doporučily spotřebu nasycených tuků 

v malém množství jako prospěšnou.

MÁSLO 
Jedná se o potravinářský produkt, jehož základem je výhradně mléko. Z hledis-

ka složení jde o emulzi vody a tuku. Dvě třetiny tvoří nasycené mastné kyseliny 

jednu třetinu nenasycené. Vysoký přirozený obsah vitamínů A, D, E a K.  Aroma 

másla je dáno obsahem mastných kyselin s krátkou délkou řetězce a jeho chuť 

doplňuje přítomnost mléčných bílkovin. Typickou máslovou chuť vytváří diacetyl. 

Másla se dělí na dva základní typy podle procent tuku, která v sobě obsahují. 

Na roztírání se hodí másla, který v sobě mají okolo 70 % tuku. Kdežto másla 

s procentem vyšším než je 80 %, používejte na vaření nebo pečení.

MARGARÍN 
Z výrobního pohledu jde o složitě průmyslově zpracované jedlé tuky a oleje, 

zejména rostlinného původu za přídavku emulgátorů, barviv a ochucujících 

složek s vyváženým složením mastných kyselin. Ani sebelepší margarín nikdy 

nenahradí typicky máslovou chuť. Aroma není příliš přirozené a je typické po 

použitých olejích a tucích. Chuť je olejová a vodová.  Složka, která má máslo-

vou chuť alespoň trochu napodobit, se nazývá diacetyl a je dodávána uměle. 

Z možností přísad do pečení ho rovnou vyřaďte. 

LINECKÁ KOLEČKA 
S MARMELÁDOU (cca 30 ks)

• 250 g hladké mouky

• 160 g másla

• 80 g cukru

• 2 žloutky

• 1/4 vanilkového lusku

• citrónová kůra a šťáva

• špetka soli

Na vál prosejeme hladkou mouku, přidáme cukr, 

nastrouhanou citrónovou kůru, vanilkový cukr a uděláme 

důlek, do kterého rozklepneme vejce a přidáme máslo. 

Všechny suroviny důkladně zpracujeme rukama ve vláč-

né těsto a necháme ho asi 30 minut odpočinout v lednici.

Na pomoučněném vále vyválíme z těsta plát asi 3 mm 

silný a vykrajujeme kolečka, která rozložíme na plech 

s pečicím papírem. Polovině koleček vypícháme středy.

Pečeme v troubě vyhřáté na 190 °C asi 6–8 minut.

Upečená linecká kolečka necháme vychladnout a slepí-

me marmeládou. Potom už jen pocukrujeme a linecká 

kolečka můžeme podávat.
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SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ        +420 222 390 815        WWW.RENOMIAAGRO.CZ

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Jiří Havelka

ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám nejen krásné Vánoce, 
ale i šťastný a úspěšný rok 2018

RADOSTNÉ
VÁNOCE
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ČLOVĚK A KRAJINA

POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI 
MĚNÍME TVÁŘ KRAJINY
ODDĚLENÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY A VYUŽITÍ KRAJINY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. SE DLOUHODOBĚ 
VĚNUJE PROBLÉMŮM SOUVISEJÍCÍM S VENKOVSKOU KRAJINOU. ZEJMÉNA JSOU TO NEGATIVNÍ DOPADY INTENZIVNÍHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ PŮDY, SPOJENÉ S ROZVOJEM EROZNÍCH PROCESŮ, ZNEČIŠTĚNÍM POVRCHOVÝCH VOD, ÚBYTKU 
ROZPTÝLENÉ ZELENĚ A ZHORŠENOU PROSTUPNOSTÍ KRAJINY. 

Tato problematika je v současnosti 

akcentována v odborných, laických 

i politických kruzích. Jednou z cest, 

jak naplnit strategické a plánovací vize 

vedoucí k zlepšení krajinného prostoru, 

jsou pozemkové úpravy. Jejich prostřed-

nictvím mohou být prostorově a funkčně 

vymezeny pozemky určené pro tzv. 

společná zařízení. Společná zařízení za-

hrnují soustavu opatření k ochraně půdy 

před erozí, vodohospodářská opatření 

sloužící k úpravě hydrologických poměrů 

v území, polní cesty zpřístupňující 

jednotlivé pozemky a umožňující lepší 

prostupnost krajiny a v neposlední řadě 

opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí – rozptýlená zeleň v krajině, síť 

územních systémů ekologické stabili-

ty, doprovodné vegetační prvky podél 

liniových staveb atd. 

Proces pozemkových úprav je časově, 

organizačně i investičně velmi náročný 

úkol. Projektem pozemkové úpravy jsou 

řešeny nároky všech vlastníků pozemků 

v daném území, uspořádána jejich vlast-

nická práva a proveden komplexní návrh 

nového řešení území do podrobnosti jed-

notlivých parcel. Pozemky pro společná 

zařízení mají tak svého jednoznačného 

vlastníka a je možno na nich budovat 

uvedená zařízení. Vlastní realizace prvků 

společných zařízení probíhá po ukončení 

návrhu pozemkové úpravy. Vzhledem 

k investiční náročnosti budování společ-

ných zařízení a prioritám jednotlivých 

opatření nejsou tato zařízení z velké 

většiny budována v komplexu, tak aby 

byl realizován současně celý plán

společných zařízení (PSZ). 

V následujícím textu představujeme his-

torii jedné pozemkové úpravy, ve které 

se podařila realizace veškerých prvků 

navrhovaných v projektu. Na začátku byl 

výběr území, periodicky postihovaného 

povodňovými událostmi, které způsobo-

valy škody v intravilánu města Husto-

peče u Brna a v katastru sousední obce 

Starovice. 

Postup pozemkové úpravy
V letech 2001–2003 proběhla jednoduchá 

pozemková úprava (JPÚ) na ploše cca 

292 ha v hraničním území Hustopečí 

a Starovic. Jedná se o JPÚ proto, že 

jejím předmětem není celá rozloha 

katastrálního území. Jejím stěžejním 

cílem bylo navrhnout systém protierozní 

ochrany na velmi ohroženém svažitém 

bloku orné půdy a vyřešit protipovodňo-

vou ochranu města Hustopeče u Brna. 

V dotčeném území byla navržena 

soustava mezí s průlehy přerušujícími 

dlouhý svah, retenční nádrž se svodným 

průlehem a propustkem pod komuni-

kací. Ohrožení území větrnou erozí je 

řešeno prostřednictvím dvou větrola-

mů. Navrženo bylo také zahuštění sítě 

polních cest s cílem lepší přístupnosti 

vlastnických parcel. Do plánu spo-

lečných zařízení se promítnul územní 

Obr. 1. Letecký pohled na zrealizovanou suchou retenční nádrž a svodný průleh. Foto archiv autorů

Obr. 2. Měrný profi l VUMOP, v.v.i. vybudovaný pod silničním propustkem. Foto archiv autorů
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systém ekologické stability v souladu 

s územními plány obcí, byla upřesněna 

lokalizace jeho prvků. V rámci pozemko-

vé úpravy bylo provedeno nové uspořá-

dání pozemků a byla vypracována nová 

digitální katastrální mapa.  

V roce 2006 byla vybudována suchá 

nádrž se svodným průlehem, pomocí 

kterého byly srážkové vody ohrožují-

cí intravilán Hustopečí převedeny do 

sousedního povodí v k.ú. Starovice, do 

retenčního prostoru nádrže. Nádrž 

i průleh byly doplněny výsadbou křovin 

a dřevin (obr. 1). Realizován byl větrolam 

na jihovýchodní hranici obvodu pozem-

kové úpravy. Má poloprodouvavý charak-

ter a vyhovuje požadavkům ochrany proti 

větrné erozi. 

 

Vzhledem k tomu, že vybudování 

nádrže a průlehu nebylo následováno 

realizací opatření v horní části povodí, 

projevovaly se zde nadále silné erozní 

procesy a srážkovými vodami docházelo 

k transportu splavenin do propustku pod 

komunikací spojující obě obce a ústícího 

do svodného průlehu. S cílem monitoro-

vat erozní a srážkoodtokové události 

v tomto území byl pod propustkem 

vybudován měrný profi l VÚMOP, v.v.i. 

(obr. 2). Profi l je vybaven Thomsono-

vým přelivem, UZV sondou pro měření 

průtoků, automatickým vzorkovačem 

plavenin, srážkoměrem a datalogerem 

pro záznam a archivaci dat.

 

Analýzy srážkoodtokových epizod
Monitoring srážkoodtokových událostí 

a obsahu nerozpuštěných látek 

nesených stoupající částí povodňové 

vlny je prováděn kontinuálně od roku 

2008 v rámci výzkumných záměrů 

MZE0002704901, MZE0002704902, 

a projektu institucionální podpory MZe 

na rozvoj VO (RO0214-0217). 

Ve sledovaném období 2008 až 2016 byla 

jako nejvýznamnější zaznamenaná udá-

lost 12. 6. 2012, kdy intenzivní dešťová 

srážka vyvolala maximální odtok 

431 l.s-1 a během stoupání povodňové 

vlny prošlo profi lem zhruba 106 tun 

nerozpustných látek. Vysoký transport 

plavenin vyvolaly epizody tání sněhu

v roce 2009 a 2013. Eroze z tání sněhu 

vytvořila náplavové těleso nad sběrným 

zařízením odtoku do profi lu. Z měření 

vyplynulo, že v úpatí svahu se usadilo 

34,6 t půdních částic a v korytě profi lu 

7,6 t. Ze součtu těchto hodnot s údaji 

o transportu plavenin v odtoku vyplývá, 

že v důsledku tání sněhu bylo oderodo-

váno 67,7 t půdních částic, což znamená 

plošnou ztrátu půdy 2,4 t.ha-1.

Analýzy změn půdních vlastností vli-
vem dlouhodobé eroze
S cílem zrekapitulovat působení erozních 

jevů v dlouhodobém měřítku byl za použi-

tí univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) 

a metodami GIS modelován erozní smyv 

na zkoumaném půdním bloku před 

realizací soustavy opatření v horní části 

povodí a v případě jejich realizace, tak 

jak byly vyprojektovány v rámci JPÚ (viz 

tabulka Rozdíly v erozním smyvu).

Při odhadu erozního smyvu 2 253 t.rok-1

 lze konstatovat, že v časovém horizontu 

50 let (od doby scelení pozemků 

v území po současnost) mohl být erozí 

potenciálně odneseno cca 113 tisíc tun 

ornice. Výsledky opakovaného pedolo-

gického průzkumu jednoznačně potvrdily 

degradaci půdy v důsledku dlouhodobé-

ho masivního smyvu: ztrátu humusového 

horizontu, změny fyzikálních a chemic-

kých vlastností. Patrný je plošný posun 

černozemí do kambizemí. Například 

plocha BPEJ s půdním typem 08 

(černozemě smyté, které jsou degra-

dační fází půdního typu 01) černozemě 

modální před aktualizací byla necelých 

12 % plochy pozemku, po aktualizaci se 

zvýšila na téměř 44 %. Sumární cena 

půdy v tomto bloku před aktualizací BPEJ 

byla 14 044 824 Kč. Zkoumaný půdní blok 

oceněný podle aktualizovaných BPEJ má 

už cenu jen 11 502 838 Kč. Rozdíl v ceně 

tedy představuje hodnotu 2 541 986 Kč.

Dokončení realizace systému 
protierozních a protipovodňových 
opatření
Realizování zbývajících prvků protierozní 

ochrany se tedy jevilo jako poměrně 

naléhavé, ať už z důvodů zabránění

 další devastace orné půdy a její kvality, 

tak i z důvodů omezení transportu 

splavenin a zanášení nádrže. Pracov-

níky VÚMOP, v.v.i. byl proto vypracován 

výzkumný projekt s cílem dokončit 

realizaci protierozních opatření za 

použití inovativních technologií. Výhodou 

bylo z výsledků pozemkové úpravy 

dostupné přesné geometrické určení 

pozemků pro tato opatření a známý 

vlastník, jímž je obec Starovice. Pozemky 

obhospodařuje zemědělský podnik 

ZEMOS a.s. Díky dobré spolupráci 

zastupitelstva obce Starovice a ZEMOSu 

a.s. se podařilo dohodnout organizační 

a technické záležitosti výzkumného 

projektu. Od roku 2014 tedy probíhá 

v rámci projektu Technologické agentury 

ČR (TA04020886 „Nové technologie 

pro řešení ochrany před povodněmi 

z přívalových srážek“) příprava a realiza-

ce zbývajících prvků společných zařízení 

v experimentálním povodí. V roce 2015 

byla v části bloku orné půdy nad profi lem 

zatravněna údolnice a v ní vybudována 

protierozní přehrážka s využitím techno-

logie PROTEX fi rmy KOEXPRO OSTRAVA, 

akciová společnost Přehrážka (obr. 3) 

sestává ze tří  textilních vaků, plněných 

environmentálně přijatelnou směsí (využití 

místních zdrojů kameniva), umístěných 

pyramidově na sobě, překrytých geotextilií 

a přehrnutých zeminou, osetou travní 

směsí. Maximální výška přehrážky činí 

1,1 m, bezpečnostní přeliv je stabilizován 

kamenným záhozem a je umístěn v levé 

části přehrážky. Minimální výška zadržené 

vody je 0,67 m. Při vyšším zadržení voda 

přechází přes přeliv až do výšky 100leté 

vody (max. 0,94 m) při průtoku 2,71 m3.s-1.

V roce 2016 byla dokončena realizace 

společných zařízení na experimentálním 

povodí soustavou čtyř zatravněných 

zasakovacích pásů (obr. 4a). Ty byly 

založeny v poloze původně navržených 

záchytných průlehů. Celková plocha 

zatravnění (zatravněná údolnice 

a zatravněné zasakovací pásy) činí

 7,6 ha. Z toho zatravněná údolnice 

5,4 ha a 4 zasakovací pásy o šířce 20 m 

zabírají plochu 2,2 ha. 

Závěr
Postupnou realizací všech potřebných 

prvků došlo k zásadní proměně území 

po pozemkové úpravě. V okolí nádrže 

a svodného průlehu jsou dnes již

 vzrostlé stromy a keře. Rozčleněním 

stohektarového bloku orné půdy, 

soustavou travnatých pásů a široké 

údolnice bylo docíleno nových funkčně 

estetických vlastností krajiny. Okolí 

protierozní přehrážky je nově osázeno 

skupinami keřů a stromů. Lokalita, dříve 

působící dojmem kulturní pouště, ožila 

nejen díky nové zeleni, ale i hojnějším 

výskytem drobné a spárkaté zvěře. 

Efekt pozemkových úprav byl docílen 

zejména díky ochotě a spolupráci všech 

zainteresovaných subjektů – Státního 

pozemkového úřadu, zastupitelstva 

obce Starovice, zemědělského podniku 

ZEMOS a.s., Výzkumného ústavu melio-

rací a ochrany půdy a jeho spoluřešitelů 

projektu TAČR.

Doc.Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Mgr. Petr Karásek

Ing. Jana Konečná, Ph.D.

Ing. Josef Kučera

Ing. Michal Pochop

Kontaktní adresa: 

Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy,v.v.i., oddělení 

Pozemkové úpravy a využití krajiny, 

Lidická 25/27, 602 00 Brno

e-mail podhrazska.jana@vumop.cz

Stav PEO Erozní smyv 
t.rok-1

Objem eroze 
m3.rok-1

Objem odnosu 
m3.rok-1

Před návrhem 2 253 1 325 927,5

Po realizaci 430 258 180,6

Rozdíly v erozním smyvu 

Obr. 3. Pohled zatravněnou údolnici na protierozní přehrážku PROTEX. Foto archiv autorů

Obr. 4a + 4b. Stav zájmové lokality v roce 

2017 (nahoře) a v roce 1990 (dole)

Foto archiv autorů
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„NOVÁČKY ZAŠKOLUJEME POSTUPNĚ. NENÍ 
MOŽNÉ HODIT JE DO VODY A ŘÍCT JIM, TAK PLAV“
VYSVĚTLUJE JEDNATEL SPOLEČNOSTI ARBO KLATOVY ING. KAREL KOUDELKA
DNEŠNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA DOKÁŽE NEUVĚŘITELNÉ VĚCI A JE BLÍZKO DOBA,  KDY V NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH DOKÁŽE 
DOKONCE POLE SAMA ZORAT, OSÍT A NOVOU ÚRODU SKLIDIT. JEJÍ OBSLUHA A SERVIS JE ALE MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ NEŽ DŘÍVE. 
SERVISNÍ TECHNICI SE MUSÍ V SOFISTIKOVANÝCH STROJÍCH PERFEKTNĚ VYZNAT A VE VŠECH OHLEDECH JIM ROZUMĚT. 

V dnešní době by jim neměla chybět ani 

znalost angličtiny, protože právě ta je 

„úředním jazykem“ ve světě technických 

novinek. Firma Arbo Klatovy proto hledá  

specialisty už na školách. Jak je během 

studia podporuje, co musí noví kolegové 

umět nebo jak vypadá oblíbená školní 

soutěž v jízdě zručnosti, se dozvíte přímo 

od jednatele této společnosti.

Se zemědělskými školami spolu-
pracujete dlouhodobě. Máte nějakou 
partnerskou školu?
Klíčovou školou je pro nás Střední 

odborné učiliště v Sušici, díky němuž 

máme alespoň částečně zajištěný 

dostatek opravářů zemědělských strojů.  

Jen pro zajímavost –  v našem servisním 

oddělení zaměstnáváme 19 servisních 

mechaniků, z nichž jedenáct absolvovalo  

právě SOU v Sušici. 

Jak se vám daří vybírat ke spolupráci 
žáky?
Obvykle nejdříve požádáme učitele, 

aby nám v prvním ročníku vytipovali 

studenty, kteří mají o danou profesi sku-

tečný zájem, kteří  se na práci opraváře 

zemědělských strojů hodí a nemají  to 

vzhledem k jejich bydlišti do naší fi rmy 

daleko. Z řady  chlapců, kteří obor 

„opravář zemědělských strojů“ studují, 

opraváři nakonec nikdy nebudou. Vzhle-

dem k tomu, že během studia získají

 řidičský průkaz pro řízení nákladního 

auta zdarma,  většina jich končí jako 

řidiči, případně jako  obsluha  různých 

strojů nebo zařízení. Kluků se zájmem 

o techniku a její servis je bohužel mini-

mum, většina z nich  bydlí na vesnicích, 

kde už jako malí přišli se zemědělskou  

technikou do kontaktu. Z jednoho 

ročníku, ve kterém bývá zhruba 

50 chlapců, se pro práci opraváře 

rozhodne třeba jen pět. 

Jak tedy pracujete s těmi, o kterých se 
od učitelů dozvíte, že zájem o techniku 
mají?
Setkáváme se s nimi a jejich rodiči 

a vysvětlujeme jim, jaké pracovní příleži-

tosti u nás mají po ukončení studia. Těm, 

kterým se práce u nás líbí, nabízíme 

prospěchová stipendia ve výši od 

1 400 Kč  do 2 300 Kč podle dosaženého 

prospěchu, pokud se smluvně zaváží 

k tomu, že u nás budou pracovat stejnou 

dobu, po jakou je budeme  při studiu 

sponzorovat. Většinou se jim  práce

u nás zalíbí a zůstávají natrvalo. 

Mohou si u vás práci vyzkoušet i během 
povinné praxe?
Ano, to je další část naší spolupráce se 

školou. Během jejich praxe se jim u nás 

věnují dva  zaměstnanci. A pokud mají 

zájem, což většinou mají, mohou si naši 

praktikanti u nás přivydělat i během 

letních prázdnin.

Jsou učňové ze školy dostatečně 
připraveni?
Mají spíše jen základy, protože díky 

tomu, že školám chybí vybavení nejmo-

dernějšími zemědělskými stroji, je jejich 

technické vzdělávání limitované.  

V tomhle směru ale škole pomáháme 

a zajišťujeme pro ni např. exkurze do vý-

robních závodů. Pro nás je nejdůležitější, 

aby naši noví kolegové měli chuť učit se 

nové věci. 

Vaše partnerská škola nedávno pořá-
dala celostátní fi nále jízdy zručnosti, 
které jste spolu s Agrotecem sponzo-
rovali. Jak jste pomáhali?
Byli jsme jedním ze sponzorů a spo-

luorganizátorů.  Záštitu nad touto akcí 

převzal Agrotec, který na celostátní kolo 

zapůjčil traktor New Holland T4.75 

a věnoval část cen. Naše fi rma zase 

v Janovicích nad Úhlavou postavila 

v areálu bývalých kasáren zkušební 

dráhu a zajistila pořadatelskou službu. 

Závod shodou okolností vyhrál student 

naší partnerské školy Václav Straka, 

což nás moc potěšilo. Projet si trať 

s 13 překážkami si spolu s 23 žáky ze-

mědělských škol a učilišť vyzkoušel i mi-

nistr zemědělství Marian Jurečka. Pokud 

by byl jedním z přihlášených účastníků, 

skončil by v popředí na druhém místě. 

V zapůjčeném traktoru přitom nikdo ze 

soutěžících neměl možnost před soutěží 

sedět a dráhu si vyzkoušet. 

Je pravda, že se dnešní traktory svým 
vybavením dají srovnat s  nejluxusněj-
šími značkami aut?
Myslí se tím především vysoký komfort 

kabiny traktorů, v níž se řidič musí cítit 

dobře po celou  pracovní dobu, tj. 8 a více 

hodin. Veškeré vybavení dnes odpovídá 

nejpřísnějším ergonomickým pravidlům, 

odpružená kabina, včetně  sedadla, 

volant nebo loketní opěrka musí být pro 

řidiče co nejkomfortnější. Dnes je také 

možné zvolit režim,  při němž traktorista 

stroj pouze kontroluje, a někteří  výrobci 

traktorů se už snaží vyvíjet autonomní 

modely – bez obsluhy. Díky tomu, že vý-

voj jde rychle dopředu a stroje jsou čím 

dál složitější, musí servisní  pracovníci 

umět takové stroje výborně ovládat a ro-

zumět jim po všech možných stránkách. 

Důležitá je i alespoň částečná znalost  

technické angličtiny, protože se musí do-

kázat orientovat v servisních manuálech 

a on-line přístupech na portál výrobce 

strojů New Holland. 

Začátky musí být krušné. Jakým 
způsobem servisní techniky ve fi rmě 
zaškolujete?
Učit se musí postupně, protože není 

možné hodit je do vody a říct jim „tak 

plav“. Nejdříve je učíme opravovat  ty 

nejjednodušší stroje, jako jsou např. 

obraceče nebo shrnovače, které nemají 

žádnou elektroniku nebo hydrauliku, 

a postupně je seznamujeme se složi-

tějšími stroji. Někdo se svým posunem 

zastaví třeba u traktorů, ti šikovnější 

opravují  ještě složitější techniku a ti 

nejlepší servisují kombajny nebo sklízecí 

mlátičky, což jsou velmi sofi stikova-

né stroje. Nejzkušenější technik se 

zpravidla stává  předávacím technikem 

a učí naše zákazníky, jak s technikou 

pracovat. Proškolení je přitom velmi 

důležité, protože způsob jízdy, který 

obsluha stroje zvolí, ovlivňuje spotřebu 

pohonných hmot i celkovou výkonnost 

stroje. Pokud je obsluha stroje dobře 

proškolená, je schopná vhodně zvolenou 

jízdou ušetřit fi rmě statisíce.

Mirka Žirovnická, AGROFERT,a.s.

JÍZDA ZRUČNOSTI
Pro soutěžící je připravena náročná 

trať s 13 překážkami a traktor 

New Holland s pětitunovým 

přívěsem. Závodníci musí projet 

2 pravoúhlými zatáčkami, 

slalomem, osmičkou, úvozem, 

zastavit na přesnost, přejet přes 

3 úzké lávky, přesně zastavit 

a zacouvat se soupravou do 

omezeného prostoru garáže.

Hodnotí se čas jízdy a přesnost.
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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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REGIONÁLNÍ INFORMACE

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE!

13. ROČNÍK KRAJSKÉ SOUTĚŽE V ORBĚ SE KONAL VE ZNOJMĚ

AGRÁRNÍ KOMORA ZLÍN VE SPOLUPRÁCI SE ZLÍNSKÝM KRAJEM A ZA PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VYPRACOVALA 
A REALIZOVALA PRO LETOŠNÍ ROK PILOTNÍ PROJEKT POD JASNÝM NÁZVEM A MOTTEM „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE!“, 
KTERÝ JE ZAMĚŘENÝ NA ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O MOŽNOSTECH STUDIA V OBORECH SE 
ZEMĚDĚLSKÝM ZAMĚŘENÍM. VÝSTUPEM PROJEKTU JSOU MIMO JINÉ DVĚ ELEKTRONICKÉ E-KNIHY, KTERÉ INTERAKTIVNÍ 
FORMOU PŘIBLÍŽÍ ŽÁKŮM ŽIVOT NA ZEMĚDĚLSKÉ FARMĚ, VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍ TECHNIKY A NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ 
V ZEMĚDĚLSKÉM PROVOZU.

VE DNECH 5.–6. ŘÍJNA 2017 SE POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. BOHUMILA ŠIMKA A PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY ING. VÁCLAVA HLAVÁČKA, CSC. USKUTEČNIL NA POZEMCÍCH AGROPODNIKU 
MAŠOVICE A.S. JIŽ TŘINÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE V ORBĚ. 

Tento projekt vznikl i proto, že za 

posledních 20 let došlo v zemědělství 

k velkým změnám. Snížil se počet pra-

covníků, zvýšila se specializace podniků 

a soukromých farem, rozšířil se počet 

výrobních zaměření, přičemž se snížila 

vlastní pracovní náročnost. Vzhledem 

k tomu, že půdu jako výrobní nástroj 

nelze přestěhovat nikam do zahraničí, 

jako například strojírenskou výrobu, 

zaměřují stále více výzkumné, vývojář-

ské a výrobní fi rmy svou pozornost na 

tento obor, který se dostává na vysokou 

technologickou úroveň požadující síly 

s odpovídající úrovní vzdělání. 

„Oblast zemědělství i potravinářství se 

dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifi -

kovaných pracovních sil. Proto je potřeba 

hledat cesty, jak mladé lidi a zejména pak 

žáky posledních ročníků základních škol 

motivovat k tomu, aby si obory vztahující 

se k těmto oblastem vybrali ke studiu. 

K tomu má napomoci i tento projekt, 

který mladým lidem ukáže, že práce 

v agrárním a potravinářském sektoru 

může být v mnoha ohledech zajímavá 

i perspektivní,“ vysvětlila radní Zlínského 

kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za 

oblast životního prostředí a zemědělství.

V rámci projektu žáci osmi základních 

škol navštívili farmy a zemědělské 

podniky, kde se seznámili s rostlinnou 

a živočišnou výrobou, měli možnost 

porovnat klasické a ekologicky 

zaměřené provozy a zároveň poznali 

každodenní život lidí, kteří se rozhodli 

vykonávat tuto profesi. „Vedle zmíněných 

elektronických knih, které jsou 

k dispozici jako výukový materiál a které 

žáky atraktivním způsobem seznamují 

s různými procesy výroby v zemědělství 

na úrovni rostlinné i živočišné výroby, 

byly realizovány další aktivity, jako před-

nášky na základních školách pro žáky 

8. a 9. tříd, jednodenní stáže žáků na 

středních školách a odborných učilištích 

nebo zmíněné exkurze na farmách. Pro-

jekt podpořila také propagační kampaň 

v rozhlase a regionálním tisku,“ uvedla 

Jana Brázdilová, ředitelka Agrární 

komory Zlín.

Cílem projektu je vzbudit v mladých 

lidech zájem podílet se vlastní prací 

na utváření krajiny, na výrobě kvalitních, 

bezpečných a zdravotně nezávadných 

potravin, na ochraně a zvyšování 

úrodnosti zemědělské půdy, jejíž 

produktivnost by měla zůstat 

zachována i pro další generace. Jestli 

na naší půdě budou hospodařit zahra-

niční fi rmy, jejichž cílem je pouze zisk, 

nebo jestli si na této půdě budeme 

hospodařit sami a sami si utvářet ráz 

krajiny, to záleží taky na získání zájemců 

mladé a nastupující generace, která 

bude mít zájem a vlastní přesvědčení

v zemědělství pracovat.

K účasti na projektu Agrární komora 

Zlín a kraj oslovily všechny školy zří-

zené Zlínským krajem, které nabízejí 

zemědělské nebo potravinářské obory. 

Projekt „Pomozte nám chránit farmá-

ře!“ byl díky svým širokým a zajímavým 

aktivitám všemi zúčastněnými vnímán 

jako vysoce prospěšný, a proto byl 

v inovované podobě zpracován a na 

Ministerstvo zemědělství předložen pro 

své pokračování v roce 2018.

Agrární komora Zlín

Do soutěže v orbě se zapojili žáci ze 

středních odborných škol v Kloboukách 

u Brna, v Tišnově a Třebíči, ve Vyškově 

ve Starém Městě. Krajská soutěž měla 

i zástupce ze zahraničí, ze sousedního 

Rakouska přijeli soutěžit žáci

z Obersiebenbrunnu a ze Slovenska 

přijeli poměřit své schopnosti žáci ze 

středních odborných škol z Dunajské 

Stredy a z Pruského.  

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 odpoledne se 

uskutečnilo losování soutěžních parcel 

a ofi ciální trénink na soutěžním po-

zemku. Po společné večeři následoval 

společenský večer v sále Agrodomu ve 

Znojmě, na kterém soutěžící a všechny 

další zúčastněné hosty přivítal ředitel 

SOŠ Znojmo Ing. Josef Brouček

a předseda představenstva Regionální 

agrární komory Jihomoravského kraje 

Ing. Václav Hlaváček, CSc. Součástí 

programu společenského večera byla 

přednáška prof. Ing. Františka Bauera, 

CSc. z Ústavu techniky Agronomické 

fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

na aktuální téma „Orba a její význam 

v současnosti“. Poté následovala 

prezentace Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu, a.s. 

(dále PGRLF), v níž jeho předseda 

představenstva Ing. Zdeněk Nekula 

podal všem přítomným „Informace 

o dotačních programech PGRLF pro 

mladé začínající zemědělce“. 

Slavnostní zahájení Krajské soutěže 

v orbě se uskutečnilo na soutěžním 

pozemku v Mašovicích v pátek 6. října 

2017 v 8.00 hodin. Soutěžící museli 

nejdříve na vylosované parcele dvourad-

ličnými pluhy vyorat tzv. rozpich, který 

následujícími jízdami zaorali a vytvořili 

sklad. Poté následovala doorávka sou-

těžní parcely. Na vše dohlížela komise 

rozhodčích složená z vyučujících pořá-

dající školy a odborníků z praxe. Ti měli 

za úkol zhodnotit provedení rozpichu, 

skladu a celkové provedení orby a na 

základě udělených bodů vybrat nejlepší 

oráče. Součástí Krajské soutěže v orbě 

byl pestrý doprovodný program; výstava 

a převedení moderní zemědělské tech-

niky prodejců a zemědělských podniků 

nejen z našeho regionu, výstava vete-

ránů a historické zemědělské techniky, 

orba koňským spřežením, prezentace, 

ochutnávka a prodej oceněných výrobků 

v soutěži Regionální potravina Jiho-

moravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní 

Moravy 2017, prezentace Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického 

fondu Praha, prezentace Mendelovy uni-

verzity, předvedení a nácvik seřizování 

pluhů, prezentace odborných dovedností 

a prodej výrobků žáků školy.

Celkem se soutěže v orbě zúčastnilo 

23 žáků z 9 středních odborných škol 

a vítězem se stal Martin Peří ze Střední 

odborné školy Znojmo, druhý skončil 

Pavel Houšť ze SOŠ a SOU Vyškov a třetí 

Pavel Hobza, také ze Střední odborné 

školy Znojmo.

Jaromír Musil, 

RAK Jihomoravského kraje
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Z P R A V O D A J

TRENDY, VÝZVY A RIZIKA 
V BUDOUCÍ VÝROBĚ CHLEBA
JESTLI JE NĚCO RYZE IDENTICKÉHO A JEDINEČNÉHO V NAŠEM POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMII, PAK JE TO KROMĚ POLÉVEK 
A PIVA TUZEMSKÝ CHLÉB. CHLÉB OBDOBNÉ STRUKTURY, CHUTĚ A VŮNĚ NENAJDEME KROMĚ NĚKTERÝCH STŘEDOEVROPSKÝCH 
REGIONŮ A CELÉ NAŠÍ ZEMĚ NIKDE JINDE NA SVĚTĚ. TAKÉ PROTO SE LIDEM, KTEŘÍ NA DELŠÍ DOBU, NEBO DOKONCE NAVŽDY, 
OPUSTÍ ČESKOU REPUBLIKU, V CIZINĚ STÝSKÁ PŘEDEVŠÍM PO CHLEBU. NAVZDORY TOMU VŠEMU SI ALE CHLEBA JAKO 
SPOTŘEBITELÉ PŘÍLIŠ NEVÁŽÍME, ŘADA LIDÍ JEJ POVAŽUJE ZA ZBYTNOU (PROTOŽE LEVNOU) POTRAVINU, JEHO SPOTŘEBA 
NEROSTE, ALE SPÍŠE KLESÁ, A NOVÉ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKOU POPTÁVKU NEZVYŠUJÍ. PRODEJ „MODERNÍCH CHLEBŮ“ 
SE SICE MÍRNĚ ZVYŠUJE, ALE NA ÚKOR KLASICKÝ CHLEBŮ TYPU ŠUMAVA.

Ne že bychom se měli chlebem přejídat 

od rána do večera. Jakožto základní 

výrobek z cereálií by ale měl hrát 

v našich jídelníčcích důstojnější roli, než 

reálně hraje, například na úkor pečiva, 

které je z nutričního hlediska, především 

takzvané bílé pečivo, přece jen „o level“ 

níže pod klasickým chlebem. Jedním 

z důvodů současné pozice chleba, byť 

je to v kontextu chování značné části 

spotřebitelů preferující nákup co nejlev-

nějších potravin trochu paradox, je jeho 

nízká cena. Výsledkem je jednak plýtvání 

chlebem, jehož nemalé skývy končí

v kontejnerech na odpadky, jednak 

snaha některých pekařů stlačit náklady 

na jeho výrobu maximálně možným 

způsobem, což může mít vliv na kvalitu 

chleba. Především pro chléb a základní 

pečivo ale platí, že nízká cena je důsled-

kem cenového souboje mezi velkými 

maloobchodními řetězci, neboť je toto 

zboží denní spotřeby klíčovým cenovým 

lákadlem na jejich zákazníky. Z tohoto 

uzavřeného kruhu se naše pekárny 

dlouhodobě nemohou vymanit, a to ani 

v poslední době, kdy na tuzemském trhu 

vznikla kapitálově i objemem produkce 

velmi silná uskupení, jako je například 

PENAM, která by mohla hrát v oboru roli 

cenotvůrce obdobně, jako je tomu

v případě Prazdroje v oblasti piva. 

Děje se ale spíše pravý opak, klíčoví 

pekárenští producenti drží ceny co 

nejníže s cílem likvidovat menší 

a kapitálově slabší subjekty, což škodí 

celému oboru, jeho tradicím, pestrosti 

a jak již bylo řečeno, také kvalitě 

a celkové image chleba. Ta je sice 

opticky pozitivní, podle posledního 

spotřebitelského průzkumu kvality 

potravinářských výrobků, který prováděl 

Ústav zemědělských a ekonomických 

informací, jsou spotřebiteli hodnoce-

ny pekařské výrobky (spolu s pivem) 

jako nejkvalitnější potraviny. Chléb má 

dokonce největší nárůst kvality od roku 

1988, a to o 48 %. Alespoň tak to 

prezentoval na letošních oslavách 

Světového dne chleba Podnikatelský 

svaz pekařů a cukrářů. Jenže výzkumy 

veřejného mínění jsou ošidné. Jak jinak 

si vysvětlit, že navzdory tomu, že 80 až 

90 % spotřebitelů ve výzkumech uvádí, 

že preferují nákup českých a kvalit-

ních potravin, roste každoročně objem 

potravin dovážených do ČR ze zahraničí? 

Pouze tím, že ve výzkumech uvádějí 

nepravdivé údaje. 

Foto: Nina Havlová
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Rozhodující je tak reálné chování 

spotřebitelů – a právě to je jednou 

z hlavních výzev pro tuzemskou peka-

řinu, která čelí rostoucímu spotřebitel-

skému zájmu zatím především o běžné 

pečivo, ale postupně i o chléb a jemné 

sladké pečivo, které je do maloobchod-

ních sítí dodáváno zamrazené a násled-

ně na prodejnách dopékané do fi nální 

podoby. To je trnem v oku ortodoxním 

klasickým pekařům, a také proto byla 

před několika lety novelizována 

původní prováděcí vyhláška k zákonu 

o potravinách č. 333/1997 Sb. vyhláškou 

182/2012 Sb., která stanovila povinnost 

odlišovat pekárenské produkty podle 

toho, zda-li bylo vyrobeno ze zmraze-

ného polotovaru, nebo zda jde o výrobky 

„čerstvé“. Čerstvými nebalenými 

pekařskými výrobky se podle vyhlášky 

rozumí výrobky, jejichž technologický 

proces výroby – od přípravy těsta až 

po upečení, včetně uvedení do oběhu, 

nebyl přerušen zmrazením nebo jinou 

technologickou úpravou, vedoucí 

k prodloužení trvanlivosti, a které jsou 

zároveň nabízeny k prodeji spotřebiteli 

nejdéle do 24 hodin po upečení. Pro 

označování pekařských i cukrářských vý-

robků po hlubokém zmrazení pak platí, 

že nebalený pekařský výrobek, který byl 

v hotovém stavu zmrazen a prodává se 

v rozmrazeném stavu, musí být nabízen 

k prodeji spotřebiteli s viditelným 

označením „rozmrazeno“ (výrobkem 

v hotovém stavu se rozumí kompletně 

dohotovený výrobek, který již není před 

prodejem tepelně zpracováván), a že 

nebalený pekařský výrobek, který byl 

dokončen ze zmrazeného polotovaru, je 

nabízen k prodeji spotřebiteli s viditel-

ným označením „ze zmrazeného poloto-

varu“ (dokončením se rozumí dopečení, 

dosmažení apod., příp. i dozdobení 

zmrazeného nehotového polotovaru na 

prodejním místě před prodejem).

Spotřebitelé ale i nadále preferují výrobky, 

které nejsou označeny jako „čerstvé“, ale 

označené jako „ze zmrazeného polotova-

ru“, protože fi nální dopečení na prodej-

nách umožňuje prodejcům nabídnout 

spotřebiteli příslušný výrobek ještě teplý 

a voňavý – a to rozhoduje. Pokud si tohle 

naši pekaři nepřiznají, mohou mít stokrát 

pravdu v tom, že teplý výrobek ještě 

nemusí znamenat kvalitní výrobek, ale to 

bohužel o prodejích nerozhoduje. Druhým 

pokusem odlišit tradiční pekařinu od ma-

loobchodních aplikací bude přitom další 

novelizace vyhlášky, která se očekává 

podle vyjádření Ministerstva zemědělství

v průběhu příštího roku a která má jednak 

zpřesnit stávající názvosloví chlebů na 

našem trhu, jednak má odlišit klasické 

pekárny od maloobchodních pekáren. Cíl 

je stejný jako u označování „čerstvého 

pečiva“ – totiž dát spotřebiteli informaci 

o tom, kdo produkt vyrobil či kdo a jakým 

způsobem se na výrobě podílel. Osobně se 

ale domnívám, že to spotřebitele zajímat 

nebude a bude se i nadále řídit jednak 

svou pohodlností, jednak vůní a teplotou 

prodávaných výrobků bez ohledu na jejich 

výrobce. Ale uvidíme. Každopádně není 

na škodu zopakovat si základní názvosloví 

základních chlebů tak, jak je platné 

v současné době.

TRŽNÍ DRUHY CHLEBA
• chléb pšeničný – Obsahuje v receptuře 

nejméně 90 % pšeničných mlýnských 

výrobků.

• chléb žitný – Obsahuje v receptuře nej-

méně 90 % žitných mlýnských výrobků.

• chléb žitno pšeničný – Obsahuje 

v receptuře více než 50 % žitných 

mlýnských výrobků a více než 10 % 

pšeničných mlýnských výrobků.

• chléb pšenično žitný – Obsahuje 

v receptuře nejméně 50 % pšeničných 

mlýnských výrobků a více než 10 % 

žitných mlýnských výrobků.

• chléb celozrnný – Obsahuje v recep-

tuře nejméně 80 % celozrnných mouk 

nebo jim odpovídající množství uprave-

ných obalových částí z obilky.

• chléb vícezrnný – Obsahuje ještě 

mlýnské výrobky z jiných obilovin, 

než jsou pšenice a žito, a případně 

z luštěnin nebo olejnin, přičemž celkové 

množství těchto dalších surovin činí 

nejméně 5 % z celkové hmotnosti všech 

použitých mlýnských obilných výrobků.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová

PŘÍKLAD Z PRAXE - PEKÁRNA BENEA
TRADICE, ŠIROKÝ SORTIMENT, SÍŤ VLASTNÍCH PODNIKOVÝCH PRODEJEN A TÍM I NEZÁVISLOST NA POŽADAVCÍCH VELKÝCH 
MALOOBCHODNÍCH SÍTÍ - TO JSOU ZÁKLADNÍ PILÍŘE STRATEGIE BENEŠOVSKÉ PRŮMYSLOVÉ PEKÁRNY BENEA, KTEROU ŘÍDÍ 
DNES JIŽ TŘETÍ GENERACE PEKAŘSKÉHO RODU STUCHLÍKŮ. 
Současný podnik vznikl počátkem roku 

1994 privatizací ze závodu Benešov, spo-

lečnost Benea s.r.o., samotná pekárna je 

ale v provozu od roku 1973 a ve své době 

šlo o jeden z nejmodernějších provozů 

v tehdejším Československu. Možná 

i proto na rozdíl od řady jiných pekáren 

Benea vyrábí pekárenské produkty do-

dnes a zcela jistě úspěšně. Jistým 

magickým číslem podniku je devate-

náctka – v různých variantách a gramá-

žích nabízí pekárna v současné době 

19 druhů chleba a provozuje 19 vlastních 

prodejen. V nich prodá zhruba 30 % 

produkce klasické pekařiny, a dokonce 

75 % vlastních cukrářských výrobků. 

To má kromě již zmíněné relativní 

nezávislosti na velkých maloobchodních 

sítích i tu výhodu, že lze na prodejnách 

testovat zájem spotřebitelů o nové 

výrobky. Těch připraví inovátoři podniku 

ročně zhruba deset, z nichž se většina 

(zhruba 70 %) u spotřebitelů „ujme“. 

Aktuálně zcela novým produktem je 

špaldový koláč, před koncem roku obo-

hatí sortiment také tvarohová vánočka. 

Také Benea potvrzuje hlavní tuzemské 

trendy v produkci a prodeji chleba, kdy 

každoročně mírně, ale stále klesá odbyt 

klasického kmínového chleba Šumava, 

která je nahrazována, ne však v plné 

míře, takzvanými „zdravými chleby“ (více-

zrnný, pohankový slunečnicový a podob-

ně). Spotřebitelé přitom kupodivu zřejmě 

nepovažují za zdravý chléb v minulosti 

v ČR převážně konzumovaný žitný chléb, 

jehož prodeje rostou méně než oněch 

„zdravých chlebů“, přestože je žitný chléb 

nutričně příznivější variantou, například 

i vůči šumavě. Trendem v posledních 

letech je také nižší gramáž prodávaného 

chleba, jako jsou půlky nebo čtvrtky, nižší 

zájem je o krájený chléb, o který mají 

zájem především gastronomická zaří-

zení. Pekárna nevyrábí (a ani se k tomu 

nechystá) zamrazené produkty a drží tak 

prapor tradiční pekárenské výroby přímo 

ve specializovaných závodech.

Petr Havel
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PĚT NEJČASTĚJŠÍCH MÝTŮ O CHLEBU
Chléb by měl být levný
Chléb by měl být kvalitní a jeho cena by 

měla odrážet náklady na jeho výrobu 

a přiměřený zisk pro pekaře. „Na chleba 

se těžko vydělává,“ říkávalo se a chléb 

byl v minulosti i určitým měřítkem 

hodnoty věcí. Dnes tato pravda již neplatí 

– spotřebitelská cena 1 kg konzumního 

chleba v České republice je velmi nízká 

(dle ČSÚ 24,50 Kč) a zdaleka neodráží 

hodnotu tohoto produktu. Je to dáno 

zejména cenovou politikou obchodních 

řetězců, kde se často prodává chléb

v akčních cenách. Situace ve vyspělých 

státech EU je naprosto odlišná – chléb 

je výrazně dražší. Jako dobré srovnání 

může sloužit porovnání ceny benzínu 

a chleba. Například v Německu 1kg 

chleba v pekařství je o polovinu dražší 

než benzín. V Čechách je systém hodnot 

a cen deformovaný – o více než polovinu 

je dražší benzín než chléb. Mýtus lev-

ného chleba vznikl za socialismu, kdy 

byla cena prakticky ze 100 % dotována. 

V roce1989 stál 1,5 kg chleba 4,40 Kč – 

cena se zvýšila pětinásobně. Náklady 

na jeho výrobu a průměrná mzda v ČR 

se však za toto období zvýšila více než 

desetinásobně.

Kvalita chleba se v poslední době 
zhoršila
Spokojenost s kvalitou a nabídkou chle-

ba dle spotřebitelského šetření stoupla. 

Není tak pravdivé tvrzení, že nastal „ko-

nec českého chleba“, jak hlásaly některé 

bulvární články v médiích. Na otázku, jak 

to doopravdy je s českým chlebem, mo-

hou nejlépe odpovědět jeho konzumenti. 

A protože názory na chleba, stejně tak 

jako na pivo či správné sestavení národ-

ního týmu fotbalistů se mohou různit, je 

třeba použít co nejobjektivnější metodu 

hodnocení. Z výsledků šetření, které pro 

Ústav zemědělských a ekonomických in-

formací provedly fi my Incoma Reasearch 

a GfK, vyplývá, že chléb je hodnocen mezi 

nejlepšími potravinami (spokojeno 56 % 

zákazníků) a ve vývoji indexu kvality v le-

tech 1988 až 2009 mu patří dokonce první 

místo s indexem zlepšení 148,0. Kvalita 

chleba a jeho nabídka se dle spotřebitelů 

prokazatelně zlepšila. Kvalita chleba je 

dnes stabilizovaná, o čemž svědčí výsled-

ky kontrol dozorového orgánu – Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce 

za poslední tři roky. Výrobky odpovídají 

platným normám, jakostní vady jsou 

zjišťovány pouze ojediněle.

Dobrý chléb se dá vyrobit jen klasic-
kým způsobem
Výroba chleba klasickým způsobem, 

tj. postupným pomnožováním žitného 

kvasu, není jediným správným tech-

nologickým postupem. Pekařský obor 

nemůže ustrnout na úrovni druhé 

poloviny minulého století, vyvíjí se stejně 

jako celá společnost. Dynamický rozvoj 

techniky, nových technologií, surovin 

a přísad umožňuje dnes pekařům vyrá-

bět kvalitní chléb v  kratším čase, 

a  to podstatně operativněji a  ekonomič-

těji než v minulosti. Ústup od tradiční 

technologie je reakcí na změny na trhu 

v poslední době i na značně kolísající 

objednávky obchodníků narušující tech-

nologický proces a jejich tlak na 

co nejnižší cenu. Stejným způsobem 

se vyrábí chléb i ve vyspělých „chlebo-

vých“ zemích, jako je Německo nebo 

Rakousko. Také dnes již neplatí, že 

všichni zákazníci upřednostňují kvasový 

chléb – situace se mění, řada signálů 

z trhu ukazuje, že zákazníci (zejména 

mladší generace) si oblíbili i jiné druhy 

chleba, spotřebitelské preference jsou 

dnes velmi rozmanité. Výsledky národní 

soutěže CHLÉB ROKU ukazují, že 

v poslední době se prosazují pekárny se 

zkráceným vedením kvasů. Stejně jako 

polévka může být instantní nebo domácí 

knedlíčková, lze vyrobit chléb standardní 

i vysoké kvality: zákazník má však dnes 

možnost si vybrat a za kvalitu připlatit.

Pekaři vyrábí chléb z pytlů nacpaných 
enzymy a Éčky
Zlepšující přípravky používané při výrobě 

chleba vycházejí převážně z přírodních 

materiálů a jejich cílem je zlepšovat 

výslednou kvalitu chleba. Pro výrobce 

znamenají často zjednodušení, popř. 

zkrácení výrobního postupu a zefektivně-

ní výroby (méně zmetků). Pro spotře-

bitele přináší standardní kvalitu, větší 

pestrost sortimentu a často také delší 

trvanlivost výrobku a zaručené výživové 

a zdravotní vlastnosti. Tyto prostředky 

se běžně používají při výrobě chleba ve 

všech státech Evropské unie. Enzymy

(fermenty) jsou jednoduché či složené 

bílkoviny, které katalyzují chemické 

přeměny v chlebovém kvasu a těstě 

a jsou proto prospěšné. Upečený výrobek 

již žádné enzymy neobsahuje. Přídatné 

látky a aditiva (lidově „éčka“) mají 

v potravinářství pejorativní nádech. Je to 

však opět mýtus, pokud se používají při 

výrobě chleba (stabilizátory, emulgáto-

ry), je to v souladu s velmi přísnou legis-

lativou EU. Některá „éčka“ mají naopak 

pozitivní vliv na lidský organismus – jako 

příklad lze uvést lecitin, který se do ně-

kterých speciálních chlebů používá a má 

příznivý vliv na činnost mozku (paměť).

Měkký chléb – správný chléb
Správný chléb by měl naopak po zmáčk-

nutí zapraskat a spodní kůrka by měla 

po poklepání „zazvonit“. Není na škodu, 

když je na povrchu trochu rozpraskaný. 

Čerstvý chléb není vždy ten nejměkčí, 

který se dá zmáčknout. Takové chleby 

jsou jako buchta – měkkost ovlivňuje 

větší množství vody. Chléb má být dobře 

propečen, jen tak si zachová aromatické 

látky a má pak menší sklon k plesnivění. 

Zejména při nákupu chleba v supermar-

ketech se do povědomí spotřebitelské 

veřejnosti vloudila mylná představa, že 

měkký chléb rovná se čerstvý chléb. 

Obchodníci, aby vyhověli poptávce, nutí 

pekaře, aby takovýto méně propečený 

chléb dodávali zákazníkům. 

Zdroj: podnikatelský Svaz pekařů 

a cukrářů České republiky

ZAPEČENÝ PLNĚNÝ CHLÉB

PIVNÍ CHLÉB

Bochník chleba rozkrájíme na sloupky tak, aby spodní část chleba 

zůstala vcelku. Potom do mezer mezi sloupky vložíme kousky 

sýru, anglické slaniny či šunky nebo jinou libovolnou náplň. Chléb 

potřeme máslem smíchaným s bylinkami nebo kořením podle 

vlastní chuti a prolisovaným česnekem a zabalíme do alobalu 

potřeného máslem nebo olejem, aby se chléb nepřipekl. Chléb 

pečeme v předehřáté troubě 25 minut při 180 °C, následně alobal 

otevřeme a dopečeme ještě dozlatova asi 10 minut.

Čtyři plátky chleba nakrájíme na kostičky a na pánvi na rozpáleném 

oleji osmažíme dozlatova. Do smaltovaného hrnce nalijeme 5 dl 

světlého piva a 2,5 dl smetany, ve které jsme rozšlehali dva žloutky 

a cukr dle chuti. Hrnec položíme na síťku do většího hrnce, 

ve kterém je asi litr vody, tu v něm přivedeme k varu. Pivo se 

smetanou zahříváme za stálého šlehání nad párou a šleháme 

do pěny. Těsně předtím, než se začne tekutina vařit, odstavíme 

z plotny. Pivní polévku podáváme s osmaženým chlebem.

RECEPTY Z CHLEBA
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KVALITA PŘEBILA CENU!
VŠICHNI VÍME, ŽE MEZI ROKY 2012 A 2015 SE MALOOBCHODNÍ ŘETĚZCE DOSTALY DO NEUVĚŘITELNÉ SLEVOVÉ SPIRÁLY, 
ZE KTERÉ NEŠLO VYSTOUPIT. ČESKÝ SPOTŘEBITEL SE TAK STAL ŠAMPIÓNEM V NÁKUPECH VE SLEVĚ. JE VŠAK JASNÉ, 
ŽE Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA JE TENTO MODEL NEUDRŽITELNÝ A PRO PRODUCENTY NEÚNOSNÝ. 

Do této patové situace jsme se rozhodli 

zasáhnout a společně se spolupracující-

mi agenturami jsme v polovině roku 2016 

nastartovali komunikační kampaň. Cílem 

bylo zvýšení úrovně edukace spotřebitelů 

na téma kvality potravin a důležitosti 

preference kvalitnějších potravin. 

Jak se tedy stalo, že Češi opět začali 

kupovat kvalitní potraviny? Tak, že jsme 

změnili jejich nákupní chování a vnímání 

kvality. Našli jsme přesné parametry 

kvality a důvody, proč dávat kvalitním 

potravinám přednost. Výzkum totiž 

potvrdil, že jedním z mála vodítek je pro 

spotřebitele bohužel jen cena. Představi-

li jsme animovaného panáčka Klasáčka 

jako ambasadora kvality. Skrz něj jsme 

spotřebitelům začali vysvětlovat, co je 

znakem kvality u různých potravin 

a proč je to tak důležité. Informačnímu 

formátu kampaně jsme pak podřídili 

i další komunikační kanály.

A přišli jsme se sloganem Nakupujte 
kvalitu s chutí! 
Už v polovině kampaně jsme dosáhli 

výborných výsledků. Průzkum výzkumné 

agentury STEM/MARK ukázal, že kromě 

růstu podpořené a spontánní znalosti 

značky Klasa se především zvýšil obecný 

zájem o kvalitu potravin a znalost 

kvalitativních parametrů. Kampaň všem 

vysvětlila, že kvalitnější potraviny se 

vyplatí preferovat a kupovat. 

Díky podzimní spotřebitelské soutěži 

byly prodány bezmála 3 miliony oceně-

ných kvalitních produktů. Agentura GfK 

v červenci 2017 provedla kompletní ana-

lýzu prodejních dat. A bylo prokázáno, že 

nárůst tržeb komunikovaných kvalit-

nějších potravin dosáhl ve sledovaném 

období kampaně průměrné hodnoty 

plus 8 mld. Kč a nárůst hodnoty plus 

1,2 mld. Kč. Kampaň tak při investici 

193,1 mil. Kč vč. DPH dosáhla impozant-

ní ROI ve výši 4 142 %. Tedy každá 1 Kč 

investovaná do kampaně zvýšila o více 

než 40 Kč obrat kvalitních potravin v ČR.

Obrat produktů Klasa rostl o téměř 5 % 

rychleji než celý trh, a hlavně v Klasa 

sortimentech klesají od podzimu 2016 

slevy! Obratově i hodnotově tedy seg-

ment Klasa potravin roste rychleji než 

zbytek trhu. Jinými slovy, každá koruna 

investovaná do kampaně zvýšila o více 

než 40 Kč obrat kvalitních potravin 

v České republice. 

Chcete chutné vánoční pečivo? 
Nepodceňujte výběr surovin.
Co je největší vánoční výzvou pro 

všechny svědomité hospodyňky? Přece 

poctivá domácí vánočka a chutné křehké 

cukroví! Příjemně máslová vůně linoucí 

se z trouby doplněná nádechem vanilky, 

ořechů a skořice dokreslí kouzelnou 

vánoční atmosféru. Aby bylo vaše vá-

noční pečivo dokonalé, vybírejte pečlivě 

jednotlivé ingredience. 

Určitě pro vás není problém vymyslet, 

z čeho všeho se vánočka či vánoční 

cukroví připravuje. Abyste měli s vaším 

výtvorem u strávníků co největší úspěch, 

zaměříme se na konkrétní suroviny 

a řekneme si, podle čeho je vybírat. 

Všichni se jistě shodneme, že je-li jaké-

koliv jídlo připraveno z kvalitních ingre-

diencí, chutná nám nesrovnatelně více 

než jeho „šizená“ varianta z nekvalitních 

přísad. Na co se tedy zaměřit při výběru 

následujících surovin?

Máslo 
Základem většiny vánočních receptů 

a výborným nositelem chuti je kvalitní 

máslo. Nejinak je tomu i u cukroví nebo 

vánočky, kterým navíc dodává příjemnou 

vláčnost a jemnější chuť. Jedním z nej-

zásadnějších ukazatelů kvality másla je 

podíl mléčného tuku, který by neměl být 

nižší než 82 %. Oproti tomu voda musí 

být v másle zastoupena maximálně do 

16 %, nejde ale o povinný údaj, a proto 

se na obalu většinou neuvádí.

Mouka
Jak zjistit, že jste si v obchodě zakoupili 

opravdu kvalitní mouku? Většina mouk 

se prodává v balení o hmotnosti 1 kg. 

Váha balení se může lišit o 0,5 %, což 

vzniká z důvodu odpařování přirozené 

vlhkosti z mouky. Ta by neměla překročit 

15 %. To znamená, že by jeho hmotnost 

měla být v rozmezí 950–1 050 g. Těsto 

bude nejlépe kynout z mouky, která má 

nižší typové číslo – je méně vymletá 

a obsahuje více lepku (typové číslo je 

např. T 400 nebo T 1 800). Navíc díky této 

mouce bude vaše vánočka lehčí a nadý-

chanější. Jedním z dalších hlavních pra-
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videl je to, že mouka nesmí být chemicky 

bělena. Na výrobu vánoček se používá 

pšeničná mouka hladká, nejlépe mouka 

typové číslo T 530, což je pekařská mou-

ka hladká světlá speciál 00 Extra.

Droždí
Bez droždí se při přípravě kynutého 

těsta na vánočku neobejdete. Jedná se 

o živé kvasinky, které s pomocí cukru 

dokáží vytvořit oxid uhličitý, díky němuž 

těsto krásně vyběhne. V obchodě si 

proto zkontrolujte neporušenost obalu. 

Až doma droždí rozbalíte, mělo by mít 

krémovou barvu a mělo by se také 

snadno drolit. Nezapomeňte, že droždí si 

své vlastnosti uchová pouze tehdy, když 

ho budete skladovat v lednici do 8 °C. Na 

1 kg mouky vám vystačí 42 g čerstvého 

droždí nebo 10 g sušeného.

Vejce
Kvalitnější vejce se liší způsobem chovu 

slepic, hmotností vajec a výživovou hod-

notou krmiva. Všechny tyto informace 

byste měli nalézt na obalu, zatímco 

přímo na skořápce, formou razítka, 

zjistíte identifi kační číslo drůbežárny 

a kód země původu vajec. Uvádí se zde 

také kód označující způsob chovu slepic. 

Pokud na krabičce najdete informaci, že 

se jedná o obohacená vejce, znamená to, 

že slepice byly speciálně vyživovány, aby 

vejce obsahovala např. vyšší množství jódu 

nebo omega-3 mastných kyselin. Vejce by 

se neměla umývat – narušilo by to jejich 

ochranný povlak a byla by tak náchylnější 

k absorpci mikroorganismů. I přesto by ale 

skořápka měla být čistá, bez zbytků vajec 

nebo peří. Trvanlivost vajec bývá 28 dní 

a měla by být skladována v chladu (ideálně 

mezi 5–8 °C). Teplota při skladování se 

pohybuje mezi 5 až 18 °C. Velmi důležité je 

uchovávat je v nekolísavé teplotě.

Tip – Jak číst kód na skořápce: 
První část = způsob chovu slepic 

(0 – biovejce z ekologického zemědělství, 

1 – vejce nosnic ve volném výběhu,  

2 – vejce nosnic v halách (na podestýl-

ce), 3 – vejce nosnic v klecovém chovu). 

Druhá část = kód země původu vajec (ČR 

kód je CZ). Třetí část – identifi kační číslo 

chovatele (drůbežárny).

Džem
Džem může být vyroben z jakéhokoliv 

druhu ovoce a musí ho obsahovat kousky 

ovoce a min. 35 g ze 100 g produktu. Ty, 

které jsou označené slovem „výběro-

vé“ nebo „extra“, musí mít na 100 g 

alespoň 45 g ovoce. Džemy obsahují 

cukr, který mimojiné slouží jako přírodní 

„konzervant“. Protože bývají zavařené 

ve sklenicích, nebývají náročné na skla-

dování. Přesto se doporučuje nechávat 

je  v tmavých a chladnějších místech. 

Obal džemu nesmí být porušen, protože 

při kontaktu se vzduchem začíná proces 

oxidace a výrobek se kazí. 

Vyhrajte automobil jenom za to, že jíte 
zdravě a kvalitně!
Od pondělí 16. října 2017 máte šanci 

zúčastnit se velké podzimní spotřebitel-

ské soutěže „Střihněte si 3× Škodu Fabia 

a sto tisíc dalších skvělých cen“, kde 

jsou hlavní výhrou tři vozy Škoda Fabia. 

Nicméně v jejím průběhu můžete získat 

mnoho dalších atraktivních cen. Co pro 

to musíte udělat? Stačí si dopřávat kva-

litní výrobky označené značkami kvality, 

např. Klasa, Regionální potravina nebo 

„biozebra“. Soutěž probíhá do 

14. ledna 2018.

Všimli jste si, že některé výrobky mají na 

svém obalu logo kvality? Musely projít ná-

ročným schvalovacím procesem, aby si ho 

zasloužily. Jestliže si nějakou potravinu se 

značkou kvality zakoupíte, máte opravdu 

jistotu, že je zdravá, chutná a jedinečná. 

O která loga se konkrétně jedná?
• Klasa

• Regionální potravina

• BIO Produkt ekologického zemědělství 

(tzv. biozebra)

• Evropské značení ekologické produkce 

• Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)

• Český výrobek – garantováno Potravi-

nářskou komorou ČR

• Česká potravina 

• Česká cechovní norma

Pokud tedy preferujete kvalitu a nakupu-

jete výrobky s těmito logy, stačí je vystřih-

nout a nalepit jich 30 do hrací karty, kterou 

najdete na webu www.akademiekvality.cz. 

Tu pak jenom odešlete na adresu, která je 

uvedena na výše zmíněném webu.

Na co se můžete těšit?
• drobné kuchyňské náčiní a magnetky 

s maskotem Klasáčkem – pro 100 000 

nejrychlejších

• každý týden kuchyňské zboží a spo-

třebiče v hodnotě až 5 000 Kč – Výhru 

získá týdenní výherce, který správně 

odpoví na 3 otázky promo týmu a mas-

kotu Klasáčkovi.

• každý měsíc vůz Škoda Fabia – jednou 

měsíčně bude vylosován 1 šťastlivec.

• kuchyňské vybavení, zimní vybavení, 

relaxační pobyt, dárkové koše – Vyhraje 

10 celkově nejaktivnějších soutěžících.

Neváhejte a začněte vystřihovat značky 

kvality z vašich oblíbených výrobků. Ceny 

jsou opravdu lákavé! Nezapomeňte – 

více zaslaných soutěžních karet zvyšuje 

vaše šance na výhru. Bližší informace 

včetně hrací karty najdete na webu 

www.akademiekvality.cz.

Odbor administrace podpory kvalitních 

potravin

KAKAOVÉ PRACNY VANILKOVÉ ROHLÍČKY 

Ingredience:
• 350 g másla

• 100 g moučkového cukru

• špetka soli

• 430 g hladké mouky

• 150 g mletých vlašských ořechů

• na obalení: 200g moučkového 

cukru + 2 vanilkové cukry

Postup:
1. Ze všech uvedených ingrediencí 

vytvořte hladké těsto.

2. Těsto zabalte do potravinové fólie 

a uložte alespoň na hodinu do lednice.

3. Předehřejte troubu na 160 °C

a vyložte plech pečicím papírem.

4. Z těsta modelujte stejně velké ro-

hlíčky a skládejte na plech s dosta-

tečnými rozestupy – trošku vyrostou

5. Pečte dorůžova a po vyndání 

nechte rohlíčky pár minut vychlad-

nout.

6. Ještě teplé je obalujte ve směsi 

moučkového a vanilkového cukru. 

Voní vanilkou a při prvním kousnutí se příjemně rozsypou na jazyku. Řeč je 

samozřejmě o vanilkových rohlíčcích. Aby se vám povedly co nejlépe, vybírejte 

suroviny označené logy kvality. Díky tomu budou vanilkové rohlíčky doopravdy 

poctivé.

Ingredience:
• 350 g hladké mouky

• 170 g moučkového cukru

• 1 vanilkový cukr

• 2 vrchovaté lžíce holandského 

kakaa

• 4 rozdrcené hřebíčky

• lžička skořice

• 150 g mletých ořechů

• 270 g másla

• 1 vejce

• směs na obalení: 200g moučkového 

cukru + 2 vanilkové cukry

Postup:
1. Ze všech uvedených přísad vypra-

cujte hladké těsto.

2. Zabalte do potravinové fólie a ulož-

te alespoň na hodinu do lednice.

3. Předehřejte troubu na 180 °C. 

Z těsta dělejte kuličky a ty vtlačujte 

do formiček.

4. Pečte asi 11 minut a poté, až 

pracny lehce zchladnou, silným 

klepnutím je vyjměte z formičky. 

5. Ještě teplé pracny obalte směsí 

moučkového a vanilkového cukru.

Máme pro vás recept na tradiční vánoční cukroví. Pokud si chcete pracny letos 

maličko ozvláštnit, můžete použít i jiný druh ořechů než vlašské. Skvěle chutnají 

například s mandlemi. Vybírejte kvalitní mouku i na vánoční pečení. V obchodech 

vám s orientací pomohou loga kvality, která najdete na obalu.
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JOSEF VÁŇA MEZI 
KOŘENY OSOBNOSTÍ 
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÝ ŽOKEJ A OSMINÁSOBNÝ VÍTĚZ VELKÉ PARDUBICKÉ JOSEF VÁŇA VYSADIL 
3. ŘÍJNA 2017 SVŮJ STROM V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. STAL SE TAK JIŽ 81. VÝZNAMNÝM 
ÚČASTNÍKEM SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU KOŘENY OSOBNOSTÍ. TEN MÁ OD ROKU 2009 ZA CÍL PŘIBLÍŽIT ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ, JÍMŽ PRAŽSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA DISPONUJE, A SPOJIT VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SE 
VZÁCNÝMI A OHROŽENÝMI ROSTLINNÝMI DRUHY.

Do projektu Kořeny osobností vstupuje 

Josef Váňa jako největší postava českého 

dostihového sportu. Vedle profese do-

stihového jezdce sklízí úspěchy také jako 

chovatel a trenér. Poprvé na nejslavněj-

ším českém dostihovém závodě Velká 

pardubická startoval již v roce 1985, 

prvního vítězství se v sedle legendárního 

koně Železníka dočkal již o dva roky poz-

ději. Od té doby stanul na stupních vítězů 

ještě sedmkrát. Třikrát v sedle Železníka 

(celkově s Železníkem čtyři vítězství), 

popáté vyhrál s Vronským a dále třikrát 

v sedle Tiumena. Po právě proběhlém 

127. ročníku Velké pardubické a výhře 

hnědáka No Time To Lose má na svém 

kontě také rekordních deset vítězství 

jako trenér. Startoval rovněž na mnoha 

významných závodech v zahraničí. V roce 

2009 obdržel Josef Váňa z rukou prezi-

denta republiky medaili Za zásluhy. 

„V rámci projektu Kořeny osobností jsme 

u nás v Botanické zahradě hl. m. Prahy 

přivítali již neuvěřitelnou řadu význam-

ných osobností různých profesí. Nyní 

jsme pyšní na to, že nás svou návštěvou 

poctila jedna z legend českého sportu. 

Josef Váňa do projektu Kořeny osob-

ností rozhodně patří, a to nejen pro své 

ohromné úspěchy na poli dostihového 

jezdectví, ale také za neuvěřitelný životní 

optimismus a sílu, se kterou zdolával 

chvíle, kdy mu osud nebyl příliš naklo-

něn,“ říká Bohumil Černý, pověřený 

řízením pražské Botanické zahrady.

Josef Váňa vysadil během své návště-

vy v trojské botanické zahradě buk 

lesní, který je naším typickým listnatým 

opadavým stromem. „V případě Josefa 

Váni jde o dřevinu vskutku symbolickou, 

jelikož buk tvoří společně s habrem 

vegetační část Velkého Taxisova příkopu, 

který je v pořadí čtvrtou překážkou 

Velké pardubické a jejím nejznámějším 

skokem,“ říká Tomáš Vencálek, kurátor 

dřevin mírného pásma Botanické zahra-

dy hlavního města Prahy. 

Buk lesní dorůstá výšky až 50 metrů. 

Vyskytuje se nejen u nás, ale téměř

v celé Evropě, a to v pásmu od 17 metrů 

nad mořem, což je například v Bulhar-

sku, až po 2000 metrů zaznamenaných 

v Řecku. V našich podmínkách roste 

od pahorkatin až po hory. Je tolerantní 

vůči zastínění a má rád provzdušněné 

vlhké minerální půdy, často vápenaté. 

Typická je pro něj stříbřitá hladká borka 

a samozřejmě plody, tak zvané bukvice. 

Listy jsou někdy zaměňovány s listy 

habru, ale na rozdíl od něj jsou po 

okraji zvlněné a zejména při rašení 

chloupkaté. Mimo své hospodářské 

využití je buk i vynikající okrasnou 

dřevinou do velkých sadovnických úprav. 

Zde vysazovaný strom je červenolistá 

forma buku Fagus sylvatica f. purpurea. 

Ta zaujme návštěvníky zahrady hlavně 

svými listy, které jsou na jaře purpurové, 

přes léto intenzita zbarvení klesá a na 

podzim přechází do měděných barev. 

Do projektu Koř eny osobností se za více 

než osm let jeho existence zapojilo osm 

desítek slavných umělců, sportovců, ale 

také vědců, státníků, myslitelů či osob-

ností angažujících se na poli charity. 

Je mezi nimi například Lucie Bílá, Karel 

Gott, prezident Václav Havel, Nadace 

Naše dítě, SOS dětské vesničky, reži-

séři Jan Hřebejk, Jan Svěrák či Helena 

Třeštíková, fotbalisté Antonín Panenka 

a Petr Čech, všestranný umělec a vědec 

Jára Cimrman, operní pěvkyně Dagmar 

Pecková, olympijští vítězové Dana a Emil 

Zátopkovi, malíř Alfons Mucha, plastický 

chirurg Bohdan Pomahač, vědci Antonín 

Holý a Otto Wichterle, dirigent Libor 

Pešek, spisovatel Ivan Klíma či loutky 

Spejbla a Hurvínka a desítky dalších. 

Ti všichni prozatím spojili své jméno 

s celkem osmdesáti čtyřmi vzácnými 

dřevinami, jež jsou v Botanické zahradě 

k vidění. Postupně by měl projekt 

představit až stopadesát významných 

osobností a stejný počet rostlinných 

exemplářů, které se mnohdy ve volné 

přírodě již téměř nevyskytují či stojí 

před úplným vymizením. Při návštěvě 

Botanické zahrady hlavního města Prahy 

si tak stačí v pokladnách vyzvednout 

speciální mapku, která je pro zájemce 

připravena. Pomocí GPS souřadnic nebo 

mapy se zakreslenými body lze pak tyto 

vzácné dřeviny najít a na tabulích u nich 

se seznámit i s těmi, kdo je na Stezce 

osobností vznikající výsadbou v rámci 

projektu vysadil. To je současně příleži-

tost nenásilnou a zábavnou formou 

se dozvědět více o pokladech rostlinné 

říše a nejvýznamnějších postavách

20. a 21. století.

Darina Miklovičová, Botanická zahrada 

hlavního města Prahy, spoluautorka 

projektu Kořeny osobností. Foto: archiv
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ INSPIRACE OD 
ČLENŮ SVAZU KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR
PRO SVÁTEČNÍ CHVÍLE ZÁVĚRU ROKU 2018 SE MŮŽETE INSPIROVAT OD FLORISTICKÉ TVORBY ČLENŮ SVAZU KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. ARANŽMÁ I PRO VAŠE POTĚŠENÍ VYTVOŘILI KLÁRA FRANC VAVŘÍKOVÁ A STUDENTI MENDELOVI 
UNIVERZITY V BRNĚ, ZAHRADNICKÉ FAKULTY V LEDNICI.
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BABIČČINA PŘÍRODNÍ APOTÉKA
ZIMA JE OBDOBÍM NACHLAZENÍ, RÝMY, KAŠLE, CHŘIPEK, BOLESTÍ V KRKU I ZÁNĚTŮ PRŮDUŠEK. JAK SE ZE ZIMNÍCH 
NEDUHŮ VYLÉČIT PŘÍRODNÍ CESTOU? PŘINÁŠÍME NĚKOLIK UŽITEČNÝCH TIPŮ A SKVĚLÝCH BABIČKOVSKÝCH RAD, KTERÉ 
ULEVÍ A JSOU ÚČINNÉ.
Zázračný česnek jako přírodní 
antibiotikum
Naše babičky věděly, že česnek je 

doslova všelék. Ne nadarmo se mu říká 

přírodní antibiotikum. Pokud se cítíte 

schvácení, trpíte záchvaty kašle nebo 

chcete přírodní prevenci, připravte si 

česnekové přírodní antibiotikum. 

Syrový česnek užívejte už při prvních 

příznacích nachlazení. Snězte po dobu 

dvou dnů dva až tři stroužky česneku.

Přísady: 6 stroužků česneku, 8 lžic 

cukru, ¼ litru vody

Oloupané stroužky česneku nasekáme 

nadrobno a zalijeme vodou s cukrem. 

Povaříme asi 10 minut a necháme uležet 

v chladu. Užívá se po lžičkách i několi-

krát denně. Zabírá velmi rychle na kašel.  

Cibulový zábal na zahleněné průdušky
Osvědčený babičkovský recept, který 

uleví přes noc zahleněným průduškám.

Přísady: 2 velké cibule, 2 lžíce anýzu, 

1,5 dcl vody

Cibuli nakrájíme nadrobno a dáme do 

vody společně s anýzem. Vaříme tak 

dlouho, dokud se neodpaří všechna 

tekutina. Změklou cibuli zabalíme do 

pláténka nebo utěrky, přiložíme na 

zahleněné průdušky a přelepíme. Vět-

šinou zabere hned napoprvé, ale pokud 

ne, můžeme proceduru zopakovat.

Cibule a med na nachlazení
Spolehlivý domácí lék.

Přísady: Cibule, med

Cibuli nakrájíme a zalejeme medem. 

Směs necháme vyluhovat alespoň přes 

noc, poté užíváme během dne po lžících.

Lipový a bezový čaj snižují teplotu
Naše babičky v pozdním jaru sbíraly a su-

šily květ lípy srdčité a bezu. Uchovávaly je 

v plátěných pytlících v komoře. Na podzim 

a v zimě je pak používaly jako zázračnou 

medicínu na prochlazení i na snížení teploty.

Přísady: sušený lipový květ nebo bez, 

horká voda

Dvě polévkové lžíce květu zalijeme 

litrem vařící vody a necháme alespoň 

10 minut luhovat. Poté scedíme 

a popíjíme. Můžeme dosladit medem.   

Obklad z octa ke snížení teploty
Přísady: ocet, voda

Smícháme stejné díly studené vody a 

ocet, navlhčíme bavlněnou utěrku a 

omotáme kolem lýtek, na vrchu přemo-

táme ještě ručníkem.

ZÁZRAČNÉ PŘÍRODNÍ LÉKY NA KAŠEL
Majoránový čaj s medem
Přísady: majoránka, studená voda, 

med, citronová šťáva

1 lžičku sušené majoránky zalijeme 

čtvrt litrem vody a přivedeme k varu. 

Odstavíme a necháme louhovat

zhruba čtvrt hodiny. Poté přecedíme. 

Podle chuti můžeme majoránkový 

čaj přisladit medem a citronovou šťávou. 

Pijeme po doušcích několikrát denně.

Křen s medem
Přísady: křen, med

Dvě lžíce křenu nastrouháme najemno 

a smícháme se lžící medu. Užíváme 3x 

denně jednu čajovou lžičku. Už chvilku 

po užití této přírodní medicíny se vám 

může spustit rýma, začnete snadněji 

odkašlávat i lépe dýchat. Tato kombinace 

má totiž vysoký obsah vitamínů a vyzna-

čuje se dezinfekčními a antibiotickými 

účinky.

Sirup ze smrkových výhonků
Přísady: smrkové výhonky, převařená 

voda, krystalový cukr

Smrkové výhonky se sbírají na jaře, 

zhruba do poloviny května. Spařte 5 dkg 

těchto mladých výhonků v 1 litru převa-

řené vody a 2 dny nechte louhovat. Poté 

přeceďte, přidejte1,35 dkg cukru a vařte, 

dokud směs nezhoustne a nezhnědne. 

Ještě horký sirup nalijte do sklenic, 

zavíčkujte a otočte dnem vzhůru stejně 

jako marmeládu. Nechte vychladnout. 

Z jedné dávky vyrobíte dvě sklenice sirupu.

Cibulový sirup
Přísady: syrová cibule, cukr (může se 

použít i třtinový)

Tři cibule nakrájíme na kolečka a navrst-

víme do skleněné nádoby. Jednotlivé 

vrstvy prosypáváme cukrem. Přikryjeme 

a necháme odstát. Šťávu, kterou cibule 

pustí už po několika hodinách, slijeme 

do skleničky. Sirup z cibule užíváme 

několikrát denně po lžičkách, může se 

s ní také osladit čaj.

Pampeliškový med
Přidávat ho můžeme třeba do šípkového 

čaje nebo mazat na chléb s máslem. 

Naše babičky pampeliškový med

 vařily každé jaro. Budeme na něj 

potřebovat asi 400 pampeliškových 

květů, které opereme, vložíme do 

hrnce a zalijeme 2 litry vody. Můžeme 

přidat 2 na kolečka nakrájené citrony 

a celou směs pak vaříme asi čtvrt hodi-

ny. Nálev necháme vyluhovat do druhého 

dne a přecedíme do dalšího hrnce. 

Přidáme zhruba 2 kilogramy krystalu 

a necháme vařit, tentokrát cca 90 minut. 

Až má obsah hrnce správnou medovou 

konzistenci, nalijeme do skleniček 

a zavíčkujeme.

Bramborový zábal na bolavý krk
Na bolavý krk, ale i kašel je 

výborný zábal z rozmačkaných

brambor. Stačí uvařit pár brambor, 

rozmačkat, brambory vložit do

plátýnka a přiložit na krk nebo

hruď.

Hana Raiskubová, 

Dagmar Sedláčková
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ADVENT NA MORAVSKÉ VSI ANEB 
„RADUJME SE, VESELME SE“
STRÁŽNICKÝ SKANZEN LETOS PŘEDVEDE I ŽIVÝ BETLÉM
JAK SE LIDÉ PŘIPRAVOVALI NA ADVENT A JAK PROŽÍVALI VÁNOČNÍ ČAS NA MORAVSKÉ VESNICI V 19. A ZAČÁTKEM 20. STOLETÍ?  
JAKÉ ZVYKY SE NA VSÍCH TRADOVALY, Z ČEHO SE PŘED STO LETY LIDÉ NA SLOVÁCKU TĚŠILI POD STROMEČKEM A CO 
NESMĚLO CHYBĚT NA ŠTĚDROVEČERNÍM STOLE? ZA STO LET SE PODLE ETNOGRAFŮ MNOHO VĚCÍ ZMĚNILO.

„Adventní čas na venkově byl kdysi 

významným obdobím s duchovním 

přesahem. Byl především časem na 

zklidnění, uzavření se do sebe a rozjímá-

ní. Nekonaly se svatby ani žádné taneční 

zábavy, lidé chodili na roráty do kostela 

a uklízeli pečlivě své domácnosti,“ 

dává do kontrastu s dneškem jedno 

z nejmystičtějších a zároveň nejkrás-

nějších období v roce ředitel Národního 

ústavu lidové kultury ve Strážnici na 

Hodonínsku Martin Šimša. Vánoční 

atmosféra starých časů návštěvníky do 

strážnického skanzenu táhne. Ročně 

navštíví program „Radujme se, veselme 

se“ okolo pěti a půl tisíce návštěvníků.

Co výraz Advent vlastně přesně zna-
mená? Čím adventní období začíná 
a kterým svátkem končí?

Adventem označujeme období posled-

ních čtyř neděl před 25. prosincem. Ter-

mín první adventní neděle je pohyblivý, 

protože Boží hod vánoční připadá pokaž-

dé na jiný den v týdnu. Může se tedy stát, 

tak jako v letošním roce, že poslední 

adventní neděle připadá na Štědrý den. 

Slovo advent je odvozeno z latinského 

„adventus“ a znamená příchod. V tomto 

čase docházelo tedy k duchovní přípravě 

lidí na příchod Ježíše Krista na svět. 

Advent končí půlnocí na Štědrý den, po 

něm následuje čas vánoční, který trvá až 

do svátku Tří králů, což je 6. ledna.

Jak lidé prožívali a slavili období před 
narozením Ježíše Krista? Jaké zvyky 
a tradice se kdysi dodržovaly?
Adventní čas byl na venkově významným 

obdobím s duchovním obsahem. Byl 
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to čas zklidnění, uzavření se do sebe, 

rozjímání a modliteb. Z tohoto důvodu 

se v adventní době nekonaly žádné ta-

neční zábavy ani svatby. Na svátek svaté 

Barbory, který připadá na 4. prosince, si 

mladé dívky trhaly větvičky ze stromů, 

které nechaly ve vodě ve světnici. Věřilo 

se, že pokud větvička do Štědrého dne 

vykvete, dívka se do roka vdá.

Co se dělo v předvečer svátku svatého 
Mikuláše?
V předvečer svátku svatého Mikuláše 

probíhaly tradiční mikulášské obchůzky. 

Na svátek svaté Lucie, což je přesně 

13. prosince, obcházely vesnice ženské 

postavy tzv. Lucek. Byly oděny celé 

v bílém, v rukou nesly perútky – husí 

křídla určená k vymetání kamen. Lucky 

nemluvily, pouze vydávaly různé tajemné 

zvuky. Vstupovaly do domácností, kde 

kontrovaly, zda má hospodyně pořádek.

A pokud tomu tak nebylo?
Pokud tomu tak nebylo, rozházely vyba-

vení domácnosti, čímž byla hospodyně 

donucena k úklidu.

Jak byly Lucky v příbytcích přijímány? 
Šlo spíše o něco pozitivního, či naopak?
Lucky byly přijímány kladně. Věřilo se, 

že jejich návštěva přinese do domu 

štěstí. Uvedené zvyky se na mnohých 

místech dodržují dodnes.

Jak probíhaly přípravy na Vánoce 
v době Adventu? Co vše se dělo 
v domácnostech a jak lidé fungovali 
v tomto čase po duchovní stránce?
V adventním období byla pozornost 

hospodyň zaměřená na úklid domácnos-

ti. Na prvním místě však stála duchovní 

příprava každého člověka na Vánoce.

Dědeček mi vyprávěl, že jako děcka 
chodili denně do kostela zasněženou 
krajinou na roráty. O co přesně šlo?
Chození na roráty bylo pro adventní čas 

charakteristické. Jedná se o ranní mši 

s typickými liturgickými zpěvy. Roráty 

jsou staré české adventní písně. Název je 

přitom odvozen od nejznámější latinské 

adventní písně „Rorate coeli desuper“ – 

„Rosu nám dejte nebesa“.

Jak vlastně na moravských vsích před 
sto a více lety probíhal Štědrý den? 
Jaké tradice a zvyky lidé tehdy drželi?
Štědrý den byl ve znamení půstu a pří-

pravy pokrmů na štědrovečerní večeři. 

S přípravou stolu souvisela řada zvyků, 

které se dodržovaly – např. nohy od stolu 

se svazovaly řetězem nebo provazem, 

aby zůstal zachován počet členů domác-

nosti, pod stůl se pokládala ošatka s obi-

lím a zeleninou, aby byla zajištěna úroda 

a hospodářská prosperita. Štědrovečerní 

večeře byla bohatá, ne však z pohledu 

kvantity, ale díky rozmanitosti pokrmů. 

Začínala po východu první hvězdy. Na 

stole muselo být vše potřebné, aby se 

nemuselo od večeře odcházet, protože 

se věřilo, že se tak příští rok všichni opět 

u stolu shledají.

Štědrovečerní stůl byl tehdy asi úplně 
jiný, než je dnes. Co se tradičně jedlo 
za pokrmy?
Prvním chodem byl oplatek potřený 

medem, ze kterého si všichni členové 

domácnosti kousek odlomili. K tradičním 

pokrmům patřila polévka, např. zelná, 

luštěninová, která se jedla s chlebem. 

Následoval kuba, což je nákyp z krup 

a hub, dalším chodem pak mohla být 

kaše, ať už hrachová, nebo z prosa. Večeře 

se zakončovala čerstvým, sušeným, pří-

padně povařeným ovocem a také ořechy.

Kdy se ve vesnickém prostředí poprvé 
objevilo zdobení stromečku a jak to zde 
bylo předtím? Odkdy se vlastně tradice 
vánočního stromku na našem území 
udržuje?
Tradice zdobení vánočního stromečku 

se na naše území dostala z Německa 

v polovině 19. století. Do venkovské-

ho prostředí pronikal tento nový zvyk 

pozvolna. Před první světovou válkou 

se v domácnostech vyskytovaly častěji 

pouze zelené větve z jehličnatého stro-

mu. Stromek byl ozdoben velmi prostě 

pomocí sušeného ovoce, ořechů, později 

zabalených do staniolu a také perníčků.

Svíčky se na stromeček vůbec 
nedávaly?
V lidovém prostředí se svíčky objevily 

až po druhé světové válce. Z důvodu 

nedostatku prostoru ve světnicích a také 

z bezpečnostních důvodů s ohledem na 

velký počet dětí žijících v jednom domě 

se stromeček zavěšoval na strop nad 

jídelní stůl.

Patřily ke Štědrému večeru nějaké 
mystické zvyklosti?
Ke štědrému večeru patřilo například 

věštění budoucnosti. Do dnešní doby 

jsou známé zvyky jako rozkrajování 

jablka, pouštění skořápkových lodiček, 

házení střevícem, odlévání olova apod.

Co naši předkové dělali na Boží hod 
a na Štěpána, tedy po oba svátky 
vánoční? Dodnes se na vesnicích na 
jihu Moravy zachovalo třeba chození 
muzikantů po dědině dům od domu…
Boží hod vánoční je dnem, kdy si křesťa-

né připomínají narození Ježíše Krista. 

V této souvislosti se v domácnostech ne-

chávaly vystavené betlémy. Navštěvovala 

se mše svatá v kostele, kde se zpívaly 

koledy. Svátek svatého Štěpána se na 

venkově nesl ve znamení koledování, 

tedy obchůzek se zpěvem a muzikou, 

zakončeného výslužkou v navštívených 

domech.

A byl to i den, kdy chase končila služba 
u hospodáře…
Ano, v tento den chase nejen končila 

služba, ale hospodář jí vyplácel i mzdu. 

Na Štěpána také měla chasa možnost 

změnit hospodáře, kam chodila na 

službu. Jako výslužku dostávala chasa 

od hospodyně štěpánský koláč tvořený 

ozdobenou buchtou, stuhami a perníčky. 

Hospodáři zvali také chasu ke společ-

nému stolu. Někde býval zvyk dočasné 

vzájemné výměny postavení i úloh mezi 

chasou a hospodářem.

Strážnický Skanzen je vyhlášený 
mimo jiné i tím, že každoročně kolem 
Mikuláše pořádá akci s názvem 
„Radujme se, veselme se…“ aneb 
od Adventu po Tři krále, kde se lidé 
právě o zvycích a tradicích dozvídají 
a mohou si na ně „sáhnout“. Jakou 
návštěvnost tyto akce mají? Spíše 
rostoucí, nebo zájem o tradice 
upadá?
Návštěvnost pořadu „Radujme se, 

veselme se“ je dlouhodobě velmi vysoká. 

Lze říci, že zájem každoročně stále roste 

nejen u veřejnosti, pro kterou máme při-

pravenou akci na oba víkendové dny na 

začátku Adventu, ale také u mateřských 

a základních škol, pro které pokračuje 

od pondělí do pátku. V loňském roce 

navštívilo víkendový program 3 500 

návštěvníků a cca 2 200 dětí v rámci 

školního programu.

Lidé tedy stále mají chuť „osahat“ si 
vánoční atmosféru starých časů…
Vánoce jsou na našem území oblíbeným 

svátkem a lidé skutečně mají zájem 

dozvědět se, jak tyto svátky slavili 

a prožívali naši předkové. Oživený areál 

skanzenu vytváří atraktivní prostor pro 

rodiny s dětmi nebo skupiny přátel, kteří 

přijdou nasát adventní a vánoční atmo-

sféru starých časů.

 

Kdy letos mohou návštěvníci pořad 
„Radujme se, veselme se“ u vás ve 
Skanzenu zhlédnout?
Letošní pořad „Radujme se, veselme 

se“ je pro zájemce z řad široké veřejnos-

ti připraven na sobotu 2. prosince 

a neděli 3. prosince. Na objednané 

mateřské a základní školy se budeme 

těšit ve dnech 4.–8. prosince. Diváci se 

budou moci seznámit s činnostmi, které 

jsou typické pro zimní a adventní dny, 

potkají obchůzky Lucek, mikulášskou 

obchůzku, uvidí přípravu některých 

tradičních pokrmů, prohlédnou si různé 

varianty štědrovečerní večeře, zapojí 

se do věštění budoucnosti, vyslechnou 

výklady o typických vánočních zvycích 

a v neposlední řadě budou mít možnost 

si společně s dětmi vyrobit vánoční 

dekoraci nebo drobný dárek v rukoděl-

ných dílnách. Pro návštěvníky bude 

připraven jarmark tradičních produktů 

a pochutin. Po oba víkendové dny bude 

areál skanzenu oživen obchůzkami 

a koledováním dětských i dospělých 

folklorních souborů.

Mohou se návštěvníci těšit případně na 
nějaké programové novinky?
Novinkou programu bude živý betlém, 

který návštěvníkům zpestří prohlídku 

skanzenu v tomto roce skutečně poprvé.

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková

Foto: Archiv NÚLK Strážnice

ADVENTNÍ ČAS BYL V MINULOSTI ČASEM KLIDU, UZAVŘENÍ SE DO 
SEBE, ROZJÍMÁNÍ A MODLITEB, ZDE JE V POROVNÁNÍ SE SOUČASNÝM 

KOMERČNÍM POJETÍM VÁNOC ASI NEJVĚTŠÍ KONTRAST.



POKLADY Z KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
BABIČČINY KYNUTÉ ZÁVINY S MÁKEM, KAKAEM NEBO OŘECHY

Když jsem byla ještě malé děcko, bráva-

la mě babička s sebou skoro každý den 

na pole. U nás ve Vracově na moravském 

Slovácku se říkalo „na roli“. Babička jich 

obdělávala několik, i když zahrádku jsme 

měli hned za domem. U trati, za traktor-

kou, kde rostla taky obrovská třešeň 

a my jsme v červenci zavařovaly společ-

ně i padesát sklenic třešňového kompotu 

na zimu. Pokaždé s sebou vzala sirupo-

vou vodu, kterou zabalila do utěrky do 

své koženkové tašky, která pamatovala 

opravdu hodně. Ušil jí ji ale kdysi děda, 

který byl vyhlášený vracovský švec, a tak 

po jeho smrti byla památeční a babička 

ji tvrdošíjně odmítala vyhodit. I tak po 

malé chvilce zteplala šťáva v létě tak, že 

se téměř nedala pít. Vzala do té tašky 

kromě šťávy krajíc namazaného chleba 

se sádlem a už jsme s károu mašíro-

valy na pole nad Vracov. Naše babičky 

to takhle dělaly každý den. Nebyl čas 

na odpočinek a už vůbec ne na nějaké 

fňukání. Jednou za čas nasela na někte-

ré ze svých pronajatých rolí mák. Když 

jsme ho pak o prázdninách sklidili 

a přivezli domů, sušila ho na dvoře pár 

dní na sluníčku, aby pořádně vyschl 

a v zimě neplesnivěl. My se sestrou jsme 

nenápadně ťukaly těmi suchými mako-

vicemi o sebe, až některé popraskaly. To 

bylo pokaždé křiku! Dodnes ale slyším 

ten zvláštní zvuk léta. Když přišel „jejich 

čas“, musel se mák z makůvek vysypat. 

Horní část makovice se odkrojila nožem 

a modré kuličky se nashromáždily 

v plechové míse. Pak se mák musel 

pročistit a v plátěném pytlíku skladoval 

v komoře. Z toho maku pak minimálně 

do další sezóny pekla babička buchty. 

Honzovy, sypala s ním povidlové pěry 

z bramborového těsta nebo jej používa-

la na meruňkové kule. Ale taky z nich 

připravovala něco, na co se dodnes nedá 

zapomenout. Totiž kynuté makové závi-

ny. Když je vytáhla upečené, pocukrovala 

je a uvařila k nim meltu, připadala jsem 

si jako v nebi. Někdy kolem Mikuláše se 

tyhle chutné nohavice pekly i s ořecho-

vou náplní. Ořechy byly ale vzácné, 

a tak postupně přibyla i modernější 

varianta s kakaem či dušenými jablky, 

které popadaly pod stromy. Za časů 

našich babiček se totiž nic nevyhazovalo, 

naopak se vše zpracovávalo. Babička 

padavčata vždycky nastrouhala 

nahrubo, podusila se skořicí a cukrem 

a tou úžasnou voňavou směsí naplnila 

rozválený kynutý plát. My jsme pak se 

sestrou nejdřív dlouho nasávaly tu vůni, 

než jsme se do těchto chutných buchet 

konečně zakously…

Hana Raiskubová, Foto: autorka
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RECEPT NA KYNUTÉ ZÁVINY

Těsto:
• 1 kg hladké mouky

• 4 vejce – 1 celé, 3 žloutky

• trocha soli, kostka kvasnic

• ½ litru mléka

• 10 lžiček krystalového cukru

• sádlo – kostka

• cca 1 dcl oleje nebo ½ kostky tuku 

na pečení (Hera, Stela) 

Náplň:
Mletý mák, kakao, namleté ořechy,

případně podušená jablka se skořicí, 

na doslazení mletý cukr s vanilkou.

Postup:
Hladkou mouku nejprve prosejeme do 

mísy. Mouka na kynuté těsto by měla 

mít pokojovou teplotu stejně jako 

ostatní ingredience. Osolíme, 

vyklepneme jedno celé vejce a dál 

už jen tři žloutky, aby těsto bylo 

vláčné a buchty po upečení měkké. 

Z mléka, krystalového cukru a droždí 

si připravíme kvásek. Mléko ohřejeme 

(nesmí být příliš horké, spíše vlažné), 

rozmícháme v něm cukr a rozdrobíme 

kostku kvasnic. Necháme vzejít. Po 

zhruba 15 minutách vlijeme kvásek 

do těsta a přidáme také olej nebo roz-

puštěný tuk na pečení. Mísu s těstem 

pak necháme alespoň ¾ hodiny odpo-

čívat pod utěrkou v teple. Poté znovu 

přemísíme vařečkou, abychom do těsta 

zapracovali co nejvíce vzduchu. Těsto 

vám zase úplně spadne, ale nakyne 

o to rychleji. Pokud se vám bude zdát 

těsto příliš tuhé, přilijte při mísení ještě 

trochu mléka – musí jít krásně vyválet. 

Po další  3/4 hodině až hodině kynutí 

si připravíme vál, který posypeme 

hladkou moukou. Vařečkou vyklopíme 

na vál asi 1/4 těsta. Těsto pomoučíme 

a vyválíme placku zhruba 1–1,5 cm 

silnou. Potřeme rozpuštěným sádlem. 

Poté navrstvíme náplň. Naše babičky 

pekly jednoduše a hlavně levně, takže 

mák pouze smíchaly s trochou mletého 

cukru. Stejně tak je možné

připravit kakaovou či ořechovou 

náplň. Osladíme podle chuti, na hrnek 

kakaa či ořechů však postačí půl hrnku 

cukru. Bohatě posypeme náplní 

a pokapeme rozpuštěným sádlem. 

Závin srolujeme stejně jako štrúdl 

a přemístíme na plech. Pečeme do 

zlatova zhruba 25 minut na 160 °C. 

Vychladlé nakrájíme a pocukrujeme. 

Moje babička vařila vždy k závinům 

„obyčejnou“ meltu.

Pozn.: Z tohoto množství vytvoříme 

4 záviny na velký plech. Pečeme po dvou, 

v troubě zhruba zdvojnásobí svůj objem. 

Plech je dobré vymazat rozpuštěným 

sádlem.
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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 NADCHÁZEJÍCÍCH ADVENTNÍCH DNECH ČI V OBDOBÍ KOLEM BLÍŽÍCÍCH SE VÁNOC? CO 
TAKHLE VÝLET ZA FOLKLOREM, VÍNEM ČI GASTRONOMIÍ NA POHODOVÝ JIH MORAVY? AGRO BASE VÁM I V TOMTO ČÍSLE PŘINÁŠÍ 
PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ VÁM ZPŘÍJEMNÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČAS V ROCE A PŘINESOU NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KRAJE 
DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.  

Radujme se, veselme se
Strážnice, Muzeum vesnice jihovýchodní 

Moravy (Skanzen),  2.–3. 12. 2017

Od adventu do svátku Tří králů. Před-

stavení obvyklých prací, zvyků, příprava 

tradičních jídel a stolování na jihomo-

ravské vesnici v minulém století. Uvidíte 

obchůzky Lucek, tří králů, pastýře 

s koledníky i Mikuláše s jeho družinou. 

Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny 

s možností nazdobit si perníčky, vyrobit 

si figurky z těsta nebo dárky pro své 

blízké. Spolu s panem učitelem se bu-

dete moci naučit známé i méně známe 

koledy. Dospělí ocení možnost ochutnat 

mladá vína a zabíjačkové speciality.

Program pro veřejnost začíná od 9.00 

a končí v 15.00 hod.

Více na www.skanzenstraznice.cz

Víno z blízka na Špilberku (degustace a 
nákup vín od moravských vinařů přímo 
v Brně)
Brno, hrad Špilberk, 2. 12. 2017

První prosincová sobota bude v Brně pa-

třit moravským vinařům a jejich vínům. 

Festival Víno z blízka je opět přivede 

do Brna, tentokrát rovnou do prostor 

monumentálního hradu Špilberk. 

V jedné vstupence se vám otevře celý 

hrad i vinařská oblast Morava. Součástí 

akce bude také prodej vín. Procházka 

hradními zákoutími, výhledy na Brno, 

setkání s nejlepšími moravskými 

vinaři a víno – to je akce Víno z blízka na 

Špilberku. Jde o degustaci 150 vzorků 

vín od 16 vybraných moravských vinařů, 

kteří reprezentují všechny čtyři vinařské 

podoblasti Moravy. Na návštěvníky akce 

budou čekat v sálech, hranolové věži 

nebo královské kapli na hradě Špilber-

ku. Díky rozšířené vstupence si navíc 

mohou prohlédnout sedm expozic a tři 

výstavy v prostorách hradu. Součástí 

akce bude i možnost nákupu vín pro svá-

teční stůl či jako dárek pod stromeček. 

Výběr a nákup vín usnadní e-shop, který 

bude dostupný z mobilního telefonu 

účastníků akce přímo na hradě díky wi-fi  

signálu. Zakoupená vína si pak budou 

moci osobně vyzvednout nebo zvolit 

možnost doručení až domů.

Více na www.vinozblizka.cz

212. výročí bitvy u Slavkova – tradiční 
vzpomínková akce na Bitvu tří císařů
Slavkov u Brna, 1.–3. 12. 2017

Vzpomínkové akce ke 212. výročí bitvy 

u Slavkova, připomínka slavné bitvy 

u Slavkova z 2. 12. 1805. Pro diváky 

chystají pořadatelé program s vojáky

v dobových uniformách, rekonstrukci bi-

tvy na slavkovském bojišti, pochod měs-

tem, ohňostroj, ale i řemeslný jarmark.

Více na www.austerlitz.org, 

www.slavkov.cz  www.zamek-slavkov.cz

Rosická zabíjačka
Rosice u Brna (areál starého pivováru), 

2. 12. 2017

Pravá zabíjačka se vším, co k ní patří 

– ovar s křenem, jitrnice, jelita, horká 

zabíjačková polévka, tlačenka, zabíjač-

kový guláš a posezení při živé muzice. 

Kromě širokého sortimentu uzenin a 

zabijačkových specialit se můžete těšit 

na svařák a jiná oblíbená zahřívadla. Kdo 

nakoupí nad 500 Kč a vyplní soutěžní 

kupon, bude zařazen do slosování 

o masové ceny. Akce se koná od 8.00 

do 15.00 hod.

Mikulášská výstava mladých vín 
v Klentnici
Klentnice na Břeclavsku, 9. 12. 2017

Klentničtí vinaři si pro vás připravili 

výstavu mladých vín z Podpálaví 

a blízkého okolí v sále místního hostince 

v Klentnici. K tanci a poslechu zahraje 

cimbálová muzika. Začátek je v 16.00 

hod., občerstvení zajištěno. Vstupné 

200 Kč – zahrnuje sklenici, katalog 

a volnou degustaci. Srdečně zvou vinaři 

z Klentnice – www.vinazmoravy.cz. 

Bližší informace Petr Gondas, Vinařské 

sdružení Klentnice, tel. 608 383 758.

Chutě a vůně slovácké kuchyně
Bukovany u Kyjova 

(areál Bukovanského mlýna),

 8.–10. 12. 2017

Ochutnávka jídel typických pro 

slováckou kuchyni. 

Více na www.bukovansky-mlyn.cz

Zapomenuté vánoční recepty a svěcení 
nového vína
Ždánice na Hodonínsku, 9. 12. 2017

Ochutnávka zapomenutých tradičních 

vánočních receptů spojená se svěcením 

nových vín. 

Více na www.chasazezdanic.sweb.cz

Cyrilometodějský Velehrad – výstava
Rajhrad (Památník písemnictví na 

Moravě), do 25. 2. 2018

Výstava přináší cenné informace 

o historii Velehradu jakožto významného 

poutního místa, o příchodu Cyrila 

a Metoděje na Velkou Moravu a významu 

jejich odkazu. Dozvíte se také mnohé 

o obnovení cyrilometodějské tradice 

v 19. století. K vidění jsou především starší 

dokumenty, jako rytiny, veduty, fotografi e 

doplněné o texty, a také sbírkové předměty. 

Putovní výstava byla připravena ke 1 150. 

výročí příchodu věrozvěstů na Moravu.

Více na www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Hana Raiskubová
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„BURČÁK, CHLEBA SE SÁDLEM 
A ŠKVARKY? TO SLOVÁCKO NEMÁ CHYBU!“ 
LIBOVALI SI ÚČASTNÍCI NEJVĚTŠÍHO BURČÁKOVÉHO POCHODU V REPUBLICE
SLOVÁCKÉ VINOHRADY NA KYJOVSKU POHLTIL DRUHOU ŘÍJNOVOU SOBOTU TISÍCIHLAVÝ DAV. JAKO KAŽDOROČNĚ MÍŘIL SMĚREM 
K VINNÝM SKLÍPKŮM, V NICHŽ TEKL CELÝ DEN PROUDEM NEJEN BURČÁK, ALE I VÍNO A ŘÍZNÉ DOMÁCÍ PÁLENKY.

Do lokality Milotických Šidlen, Pod 

Dubňanskú horú i Mutěnických búd 

přijelo do tradičního burčákového 

pochodu, který se letos konal už po je-

denačtyřicáté, přes deset tisíc účastníků 

ze všech koutů České republiky. České 

dráhy dokonce za tímto účelem vypravily 

speciální vlaky. Jít v takovém průvodu, 

kochat se dozrávajícími hrozny a slovác-

kou krajinou a přikusovat k tomu čerstvý 

chleba se škvarkovým sádlem je podle 

účastníků zážitek.

„Já se letos zúčastnila úplně poprvé, 

zatímco přítel je i s kamarády pravi-

delným účastníkem. A tak bylo předem 

dané, že zkrátka jdeme. Osobně jsem si 

nesmírně užila atmosféru plnou pohody, 

celý ten lidský had mezi vinicemi se 

spokojeně vinul, cizí lidé si mezi sebou 

povídali, zkrátka něco úžasného,“ popi-

suje atmosféru jedné z nejvyhlášenějších 

a nejnavštěvovanějších vinařských akcí 

v republice Marcela Novotná. Vypravila se 

s partou přátel do Dubňan na Hodonín-

sku až z Dobříše. Jak říká, s kamarády si 

totiž člověk všechno užije dvojnásob. Na 

úvod ochutnali u jednoho z vinařů skvělou 

klobásku, chleba se škvarkovou poma-

zánkou prý během cesty udělal dobře. 

„Hromadné akce nejsou těmi, které bych 

vyhledávala, spíš mě davy děsí. Ale v tak 

velkém prostoru vlídných svahů plných 

vinohradů se dav rozplynul. Popravdě 

na začátku pochodu jsem byla trochu 

zděšená. Připadalo mi to celé jako na-

prostá bláznivina a při přesunech vlaky 

a autobusy ze Strážnice, kde jsme se 

ubytovali mimo epicentrum, i zbytečné 

nepohodlí. Ale i přeplněné vlaky byly na-

konec zážitkem. Zážitek totiž nemusí být 

vždy pozitivní, hlavně, že je intenzivní,“ 

směje se účastnice pochodu z Čech. 

A ještě dodává, že i když burčák vůbec 

nemusí, krev nakonec vyměnili všichni. 

Na Slovácku se totiž traduje, že člověk 

má každý rok vypít minimálně tolik bur-

čáku, kolik krve mu koluje v žilách.

Skupinky lidí sjednocovala speciálně 

vyrobená trička s emblémy měst 

z celé republiky, fi remními logy, 

bláznivě barevné podkolenky vyrobené 

pro tuto příležitost. Na krku se všem 

pohupovaly skleničky.

Veselou cestu k tak trochu zrádnému 

burčáku, který chutná jako sladká šťáva, 

o které ale místní ví, že se to s ní nesmí 

přehnat, si užili i Hovězákovi z Dubňan. 

Bydlí totiž přímo u zdroje, a tak si nene-

chají ujít burčákový pochod žádný rok. 

Počasí – nepočasí. „To letošní se navíc 

opravdu vydařilo, meteorologové slibo-

vali nádherný podzimní den, takže jsme 
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na pochod pozvali i bratra s rodinou, 

který žije v Hradci Králové,“ popisuje 

Jaroslava Hovězáková. Vinaři se podle 

ní předzásobili nejen burčákem, ale 

i domácími ‚latami‘ s povidly a mákem, 

gulášem, tlačenkou s cibulí či dalšími 

zabijačkovými pochoutkami. „Rodina 

měla skvělý zážitek také z živých muzik, 

které hrály na několika místech přímo 

u sklepů,“ dodává. Loni si noční cestou 

domů z pochodu prý užili jako bonus 

ještě i diskotéku přímo ve vinici. 

„Poburčáková noc byla letos naštěstí 

celkem klidná,“ dodává se smíchem 

v hlase pravidelná účastnice.

Nadšeně vzpomínat budou ovšem nejen 

samotní návštěvníci sklepních areálů, 

ale i vinaři a prodejci místních pochutin 

a regionálních pokrmů. „Je ani ne deset 

hodin dopoledne a já už nemám ani 

talíř gulášové polévky. A to jsem jí včera 

navařila v kotli padesát litrů. Budu mu-

set poslat rychle kluky do obchodu pro 

chleba, ať můžu mazat a prodávat aspoň 

chleba se sádlem a s cibulí,“ má radost 

jedna z místních vinařek, která si rozlo-

žila stánek přímo před sklípem, aby šla 

horká polévka po ránu rychleji na odbyt. 

Podařilo se. Všichni se večer shodují, že 

se mezi vinohrady na Slovácko příští rok 

vrátí. Organizátorům patří podle nich dík 

a všem místním také. Za trpělivost 

a shovívavost. I když burčák ten den 

opravdu tekl proudem na každém rohu, 

nikdo z party Marcely Novotné z Dobříše 

prý nebyl takzvaně „pod obraz“. Pochod 

totiž podle ní dostává bublinky z těla 

rychleji. „Osobně mám radost z lehkosti, 

kterou taková akce vrátí do duše. Úžasný 

relax. Už teď se těším na další ročník!“ 

dodává společně se svým přítelem Ada-

mem, který ji na akci přivedl.

Burčákový pochod na Hodonínsku

Je tradiční turisticko-společenská akce 

mezi vinohrady, která se koná pravidelně 

vždy druhou sobotu v říjnu. Letos se 

v okolí Milotic, Ratíškovic, Vacenovic, 

Skoronic, Vlkoše, Dubňan a Mutěnic 

uskutečnil již 41. ročník. Jedná se 

o největší putování za burčákem, víny 

místních vinařů a regionální gastronomií 

v rámci celé republiky. Vinné sklípky 

a stánky s burčákem, specialitami místní 

kuchyně, ale třeba i cimbálkou přilákají 

do areálů vinných sklepů Šidleny u Milo-

tic, Pod Dubňanskú horú či do Mutěnic 

každoročně více než 10 tisíc účastníků 

z celé republiky. Mnozí z nich se na jih 

Moravy vrací již tradičně. Začátek je vždy 

v osm hodin ráno, ukončení v pozdních 

nočních hodinách podle nabídky vinařství.

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková

Foto: Hana Raiskubová
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TRADIČNÍ A PROGRAMEM 
BOHATÉ BURČÁKOVÉ 

SLAVNOSTI? ZÁŽITEK NEMUSÍ 
BÝT VŽDY JEN POZITIVNÍ. 

HLAVNĚ, ŽE JE INTENZIVNÍ...



FOTOREPORTÁŽ: ZÁMECKÝ 
VODNÍ PARK BLATNÁ
Blížící se doba vánoční je tradičně spjata 

s pohádkami, které tvoří oproti jinému 

období roku výraznou součást televiz-

ního vysílání. Častou kulisou pohádek 

je mnohdy krásná česká a moravská 

krajina, jako tomu bylo v případě jedné 

z nejoblíbenějších pohádek s názvem 

Šíleně smutná princezna. Kultovní scénky 

se přitom natáčely v zámeckém parku 

Blatná, odkud je i následující fotoreportáž.  

Petr Havel, foto Nina Havlová

Někde v těchto místech zpíval Václav Neckář Heleně Vondráčkové na lodičce… …při romantické projížďce na vodní hladině mezi lekníny

Zámek Blatná prochází rekonstrukcí, ale je stále atraktivní na pohled V zámecké oboře žije početné stádo daňků, které lze na vlastní riziko krmit

V zadní části parku najdeme početné a oku lahodící mokřady Klasický pohled na zámek, jak jej většina lidí zná
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

PROBLÉM ZASAHUJE VÄČŠINU ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ. NA JUHU 
EURÓPY KLIMATICKÉ ZMENY UŽ SPÔSOBUJÚ ERÓZIU A DEZERTIFIKÁCIU, 

NA SEVERE KONTINENTU ZASA NADMERNÉ ZRÁŽKY NIČIA ÚRODY.

MATEČNÁ CHCE CELOEURÓPSKU 
OCHRANU ORNEJ PÔDY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA 
KOMORA SI 26. OKTÓBRA V NITRE PRIPOMENULA 
25 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ BY SA MALI DOHODNÚŤ NA LEPŠEJ OCHRANE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRED NEPREMYSLENOU VÝSTAVBOU 
PRIEMYSELNÝCH HÁL ČI PARKOVÍSK. UVIEDLA MINISTERKA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR GABRIELA MATEČNÁ TO 
UVIEDLA V RÁMCI PONDELŇAJŠIEHO ZASADNUTIA RADY EÚ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO V BRUSELI.

15. JÚLA UPLYNULO 25 ROKOV ODVTEDY, ČO DELEGÁTI USTANOVUJÚCEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZALOŽILI V NITRE 
SLOVENSKÚ POĽNOHOSPODÁRSKU A POTRAVINÁRSKU KOMORU. TENTO AKT SA OPIERAL O ZÁKON Č. 30/1992 ZB.. PREDSTAVUJE 
ZÁKLADNÝ KAMEŇ NAJREPREZENTATÍVNEJŠEJ SAMOSPRÁVY AGROPOTRAVINÁRSKEHO SEKTORA NA SLOVENSKU, KTORÁ 
ZASTREŠUJE 93-TISÍC ZAMESTNANCOV.

Európski ministri poľnohospodárstva 

mali na programe aj tému udržateľného 

obhospodarovania pôdy. Diskusie boli 

zamerané na víziu trvalo udržateľného 

obhospodarovania pôdy v rámci budúcej 

spoločnej poľnohospodárskej politiky po 

roku 2020.

„Je načase, aby sme aj na Slovensku 

začali vážne rozmýšľať nad tým, 

ako dlho ešte budeme povoľovať 

investorom zastavovať polia a lúky 

betónovými halami a parkoviskami, a 

pritom bývalé priemyselné areály zostá-

vajú chátrať. Stavajme priemyselné haly 

tam, kde potraviny nedopestujeme a nie 

naopak,“ odkázala ministerka. Upozor-

nila, že cesta späť bude výrazne ťažšia, 

ak nie nemožná, lebo „orná 

pôda je jedným z najdôležitejších

prírodných zdrojov“. Ministri vnímajú 

problém zaberania pôdy urbanizáciou 

aj v súvislosti s rizikami klimatických 

zmien a potravinovej bezpečnosti. Tento 

problém zasahuje väčšinu členských 

krajín EÚ. Na juhu Európy klimatické 

zmeny už spôsobujú eróziu a dezer-

tifi káciu, na severe kontinentu zasa 

nadmerné zrážky ničia úrody.

Na riziká zmenšovania plôch 

poľnohospodársky využiteľnej pôdy 

vinou urbanizácie upozorňuje aj Kjótsky 

protokol, lebo práve úrodná pôda, či 

už ide o polia alebo lúky, dokáže okrem 

zásobovania potravinami viazať veľké 

množstvo CO2. Matečná pripomenula,

že slovenský agrorezort je zástancom 

záväznej celoeurópskej legislatívy na 

ochranu pôdy, podobne ako je to pri 

vode.

„Na ochranu poľnohospodárskej 

pôdy je nevyhnutné, aby sa na 

úrovni EÚ aplikoval princíp poľno-

hospodárskej pôdy, ako jedného zo 

základných výrobných prostriedkov 

a nie klasického tovaru. Vyzvala som 

na to aj Európsku komisiu,“ uviedla 

ministerka.

Zdôraznila, že pre udržateľné obhos-

podarovanie poľnohospodárskej pôdy 

je potrebné legislatívnymi opatreniami 

podporiť aj rovnomernú distribúciu jej 

užívania a vlastníctva, a predchádzať 

tak špekulatívnym nákupom pôdy, či 

koncentrácii jej vlastníctva.

TASR

Slávnostného podujatia sa zúčastnilo 

viac ako 230 pozvaných hostí na čele 

s predsedom NR SR Andrejom Dankom, 

ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR Gabrielou Matečnou, poslan-

kyňou NR SR Evou Antošovou, zahra-

ničnými hosťami, zástupcami rezort-

ného ministerstva, akademickej obce, 

spolupracujúcich inštitúcií a miestnej 

samosprávy. Vo svojich príhovoroch pred 

vedením Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory a aj samotnými 

poľnohospodármi a potravinármi ocenili 

význam Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory ako najväčšej 

agropotravinárskej samosprávy 

na Slovensku. Rovnako hovorili aj 

o najdôležitejších úlohách, ktoré 

čakajú toto strategické odvetvie 

národného hospodárstva.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

PESTICIDY ANI MIKROPLASTY VE VODĚ 
NEJSOU ZATÍM ZÁSADNÍM RIZIKEM
ZATÍMCO V JEŠTĚ NEDÁVNÉ MINULOSTI BYLI ZEMĚDĚLCI VNÍMÁNI JAKO ŽIVITELÉ NÁRODA A DOMINANTNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ 
NA VENKOVĚ A JAKO TAKOVÍ SI ČASTO MOHLI DOVOLIT „TÉMĚŘ VŠE“, DNES JSOU NAOPAK POVAŽOVÁNI ZA VINÍKY VŠECH 
NEGATIVNÍCH JEVŮ V KRAJINĚ I TAM, KDE JSOU STRŮJCEM PROBLÉMŮ ZCELA JINÉ OBORY, TŘEBA PRŮMYSL. PŘÍPADNĚ SE 
NADHODNOCUJÍ DŮSLEDKY PROCESŮ, KTERÉ JSOU OPROTI MINULOSTI V DOPADECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MNOHEM MÉNĚ 
AGRESIVNĚJŠÍ NEŽ V MINULOSTI.

To se týká především mediálně 

nadhodnocené kauzy „pesticidů ve 

vodě“, konkrétně ve vodě podzemní, 

kterou odstartovala reportáž „Otrávená 

voda“ v podání někdejšího redaktora 

TV Nova Jana Tuny. Hostem tohoto 

pořadu byl přitom Vít Kodeš z Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), 

na druhou stranu se sám ČHMÚ proti 

jednoznačnému katastrofi ckému vyznění 

pořadu veřejně ohradil. Především pak 

vůči tezi, podle níž koncentrace pozů-

statků pesticidů ve vodách roste, což 

téměř není pravda, a zejména pak vůči 

procentu zkoumaných a kontaminova-

ných vzorků vody. Podle ČHMÚ se totiž  

procento podzemních vod kontaminova-

ných pesticidy z chemických prostředků 

používaných zemědělci dlouhodobě 

nemění a v žádném případě neplatí, že 

by byla shledána přítomnost těchto látek 

ve všech odebraných vzorcích. Fakticky 

stopové množství – 0,1 μg/l (nanogra-

mu), což je norma pro podzemní vodu, 

zjistily rozbory ČHMÚ ve 43 % 

případů z 662 sledovaných vzorků, 

u 31 % sledovaných objektů byl pak pře-

kročen limit 0,5 μg/l pro sumu pesticidů 

v podzemních vodách. To je ale stále 

na hranici rozlišení citlivými laborator-

ními přístroji. Důležité nicméně v této 

souvislosti je, že spotřeba přípravků na 

ochranu hospodářských rostlin v ČR 

podle statistik dlouhodobě postupně 

klesá, jen za posledních pět let téměř 

o 7,5 %. Kromě toho nelze použití 

pesticidů a dalších „idů“ hodnotit jen na 

základě objemu aplikovaných přípravků 

– rozhodujícím parametrem je totiž 

podíl (objem) účinných látek. Ani to ale 

neposkytuje zcela objektivní informaci

– každoročně totiž roste citlivost 

laboratorních přístrojů, které dokáží ve 

vodě (ale třeba i v potravinách) odhalit 

stopové množství látek, které by ještě 

před několika lety neodhalily – a navíc 

roste počet látek, které jsou předmětem 

zkoumání – podle Kodeše za posledních 

deset let zhruba trojnásobně. Což v praxi 

znamená, že mediálních zpráv o „nových 

nebezpečných jedech“ bude zřejmě při-

bývat a podnikatelé (nejen) v zemědělství 

by se měli na takovou situaci připravit. 

Také proto, že i když v současné době 

množství látek aplikovaných k ošetřování 

rostlin i celosvětově klesá, na druhou 

stranu roste počet obyvatel planety, 

které bude nutné uživit, přičemž jednou 

z mála cest je intenzifi kace současné 

produkce také prostřednictvím che-

mických prostředků. Podle současných 

prognóz totiž ubývá vhodné zemědělské 

půdy, takže nárůst poptávky po zeměděl-

Foto: Nina Havlová
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ských surovinách bude možné pokrýt 

z dosud nevyužitých ploch půdy jen 

zhruba z 10 %. Půdy přitom ubývá 

především zásluhou těch, kteří jsou 

největšími odpůrci chemických pro-

středků – díky ochráncům přírody, kteří 

zabírají další a další plochy půdy pro 

environmentální cíle, což je sice aktivita 

na první pohled záslužná, na straně 

druhé ale omezuje plochy potřebné půdy 

a zemědělce tak nepřímo nutí k opět 

stejnými lidmi odmítané intenzifi kaci. 

Musíme si tedy vybrat.

Tak či tak, zatímco pozůstatky pesticidů 

v zatím nerizikových koncentracích 

i v pitné vodě skutečně jsou, o přítom-

nosti takzvaných mikroplastů v pitné 

vodě se především spekuluje. I když 

některá, nejen tuzemská média, již mají 

jasno. Jenže nevědí, jaké mikroplasty, 

kolik jich kde je, zdali jde vůbec 

o mikroplasty a jaké jsou pro to důkazy. 

Plasty obecně každopádně znamenají 

mnohem globálnější a větší problém než 

pesticidy, neboť plasty používají dnes 

a denně na celém světě všichni. Hlavním 

důsledkem je ale rostoucí kontaminace 

moří a částečně pak povrchových zdrojů 

vody. Pokud se ale týká pitné vody, pak 

tam je riziko především dílem ctižádo-

stivých novinářů. Už jen skutečnost, že 

„problém mikroplasty“ odstartovala ak-

tivistická skupina amerických žurnalistů 

Orb Media, kteří však byli nazýváni „od-

borníky“, je značně varující. Navíc nešlo 

o analýzu vody v pravém slovy smyslu, 

ale o výsledky pozorování „kuliček 

mikroplastů“ viditelných pod mikrosko-

pem, což má do laboratorní analýzy vody 

skutečně hodně daleko. Z toho ovšem, 

pokud někdo alespoň trochu přemýšlí 

a má základní představivost, vyplývá, 

že výsledky takové „analýzy“ nelze 

vztahovat na pitnou vodu, protože tak 

velké „kuličky“, které jsou viditelné pod 

mikroskopem, by neprošly fi ltrací ani té 

technologicky nejzastaralejší úpravny 

nebo čistírny odpadních vod, alespoň 

v naší zemi.

V interpretaci novinářského článku Orb 

Media se přitom hovoří o „analýzách 

mikroplastů“, což je v praxi věc zcela 

nemožná, protože laboratorně nelze 

analyzovat celou rozsáhlou skupinu 

látek, ale jen jednotlivé složky. Článek 

také samozřejmě nepopisuje, jakými 

technologiemi, jakou metodou a v jakých 

vodách byly vzorky „analyzovány“, což 

poskytuje možnost k tomu, aby bylo 

možné za „pravdu“ vydávat jakékoli 

tvrzení, o nichž jsou šiřitelé přesvědčeni, 

že u veřejnosti „zaberou“. Kontaminace 

vod, a především vody pitné, zajímá 

samozřejmě každého, aby však měl 

takový údaj vypovídací hodnotu, je také 

třeba vědět, o jak vysoké koncentrace 

jde. Přitom minimálně v pitné vodě 

(v mořích je zřejmě situaci jiná a pod-

statně horší) nejsou zcela evidentně 

mikroplasty v takovém množství, 

aby je stávající laboratorní metody za-

chytily. Například proto, že vodovodní 

a kanalizační potrubí, které se 

v současné době používá a je z plastů, je 

vyrobeno ze speciálně tvrzených plastů, 

které se ve vodě nerozpouštějí, na rozdíl 

například od igelitových pytlíků, které 

jsou z měkčích plastů a do okolního 

prostředí, třeba do potravin, pronikat 

skutečně po nějaké době mohou. 

Možnou přítomnost mikroplastů 

ve vodě by navíc signalizovala vyšší 

mikrobiální kontaminace. Pro mnohé 

mikroorganismy jsou totiž mikroplasty 

živinou, takže by se přítomnost plastů 

poznala při mikrobiologických rozbo-

rech. Tyto rozbory jsou standardní 

a pravidelnou součástí laboratorních 

rozborů a nic takového nesignalizují. 

A ještě poznámka k médii citované sku-

tečné odbornici na mikroplasty. Tou 

měla být podle médií Sherri Mahonová,

ve skutečnosti jde ale o profesorku 

chemie na katedře geologie a envi-

ronmentálních věd státní univerzity 

v New Yorku Sherri A. Mason. Souhlasí 

však informace, že se tato žena mik-

roplastům ve vodě dlouhodobě věnuje 

a výsledky svých výzkumů pravidelně 

publikuje, žádná z jejích prací se ale 

nevěnuje pitné vodě. Jinými slovy – pitné 

vody, ale ani té podzemní zatím netřeba 

se bát. V případě té podzemní mimo jiné 

i proto, že i kontaminovaná voda cestou 

vrstvami půdy a prostupnými horninami 

řadu původně rizikových reziduí ztrácí, 

a také proto, že samočistící schopnosti kra-

jiny stále ještě hodně podceňujeme. I když 

nekonečnou moc nemá ani ta příroda.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová

TUNA FALEŠNÝCH ARGUMENTŮ 
ANEB OTRÁVENÁ VODA V ČESKU 
Reakce Ministerstva zemědělství na reportáž TV Stream z 19. září 2017 

„Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku“. Internetové

zpravodajství TV Stream uveřejnilo 19. září reportáž nazvanou 

„Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku“ o znečištění 

podzemních vod pesticidy. Zazněly v ní zavádějící informace, které téměř 

vytvářejí dojem poplašné zprávy. Ministerstvo zemědělství proto považuje za 

důležité uvést to, co v reportáži zaznělo, na pravou míru.

V úvodu je nutné předeslat, že výskyt pesticidů v podzemních vodách 

není způsoben nárůstem jejich používání v zemědělství. Spotřeba přípravků 

na ochranu rostlin od roku 2012 do roku 2016 klesla zhruba o 7,4 %. 

A pokud jde o údajný vyšší výskyt těchto látek v podzemních vodách, vychází 

především ze zlepšení laboratorních technik a metod, které jsou nyní schopny 

zjišťovat pesticidy i jejich metabolity. Logicky z toho vyplývá, že častější zjištění 

pesticidů v posledních pěti letech úzce souvisí se zlepšením těchto technických 

možností. Není tudíž způsoben nárůstem používání pesticidů v zemědělství.

Z reportáže vyplývá, že kontaminace spodních vod je proces, který trvá 

minimálně 10 až 20 let a může za to pěstování plodin pro biopaliva. V té době 

se však plodiny pro biopaliva vůbec nepěstovaly. I v současné době se tyto 

plodiny převážně pěstují pro potravinářské účely, takže jde o účelovou 

dezinformaci proti biopalivům.

Podle autora reportáže poslední údaje z let 2014 až 2016 jednoznačně ukazují, 

že za zamoření může pěstování biopaliv, a to převážné plodin pěstovaných pro 

energetické účely, řepky a kukuřice, případně cukrovky. Z reportáže vyplývá, 

že údaje z těchto let jsou ve skutečnosti údaje z doby před 10 až 15 lety, tedy 

z doby, kdy se plodiny na biopaliva nepěstovaly. Jde tedy o závěr bez důkazů.

Pitná voda je vyráběna zhruba z 50 % z povrchových zdrojů vody (zejména 

z vodárenských nádrží), jejichž kvalita se trvale zlepšuje. Navíc naprostá 

většina vodárenských nádrží má většinu povodí s lesním pokryvem 

a omezeným hospodařením zemědělců v ochranném pásmu vodního

 zdroje se zpřísněným režimem.

Pitná voda připravovaná z hlubokých vrtů (zejména pro skupinové vodovody) 

není pesticidy kontaminována, takže obyvatelé se nemusí obávat jejich výskytu.

Na závěr je důležité zopakovat, že proces technologické úpravy pitné vody 

značně snižuje nalézané koncentrace pesticidů v pitné vodě pro obyvatelstvo. 

Není důvod šířit podobné poplašné zprávy.
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POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA 
BODUJÍ, ZAUJALY ŘADU FIREM
PŘÍPRAVY 31. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRHŮ SALIMA A SOUBĚŽNĚ KONANÝCH AKCÍ, KTERÉ 
SE KONAJÍ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI OD 27. ÚNORA DO 2. BŘEZNA, JSOU V PLNÉM PROUDU. NA ZÁKLADĚ OHLASŮ NA 
MINULÝ ROČNÍK JSOU CHYSTÁNY ZAJÍMAVÉ NOVINKY PRO TEN DALŠÍ. JAKO DOBRÝ KROK SE JEVÍ PŘEDEVŠÍM SAMOSTATNÁ 
KOMUNIKACE A PROPAGACE SALIMA TECHNOLOGY A TRADIČNÍ POJETÍ POTRAVINÁŘSKÉ ČÁSTI VELETRHU SALIMA. TATO 
STRATEGIE ZAUJALA NEJENOM ODBORNOU VEŘEJNOST, ALE I TECHNOLOGICKÉ FIRMY.

Pro potravinářské technologie je 
SALIMA Technology 
Stávající SALIMA se rozdělila na 

dvě části – na tradiční SALIMu a na no-

vou SALIMu Technology. Rozdělení 

potravinářských veletrhů se nijak 

nedotkne vystavovatelů v obou jeho 

částech. Zůstávají obsazeny tradiční 

pavilony, podmínky účasti, ale i rozdělení 

návštěvnických skupin. Od nové 

koncepce si však organizátor veletrhu 

slibuje efektivnější komunikaci a cílenou 

propagaci obou veletrhů. Cílem je kaž-

dému z vystavovatelů přivést ty správné 

klienty. 

SALIMA Technology je primárně určena 

českým a zahraničním výrobcům, doda-

vatelům a prodejcům potravinářských 

technologií. Návštěvníci zde naleznou 

produkty a služby od automatizace

a robotizace výroby, až po komponenty 

a laboratorní techniku. Samozřejmě 

zde bude možné nalézt i potravináře, 

kteří preferují B2B klientelu, jako jsou 

například dodavatelé surovin, potravin 

a nápojů pro hotelové a restaurační 

provozy. Souběžně konané veletrhy MBK 

– INTECO vhodným způsobem doplňují 

prezentaci o obory mlynářství, pekařství, 

cukrářství, vinařství a zařízení pro ob-

chod, hotely a veřejné stravování. Vzniká 

tak ucelená prezentace zpracovatelské-

ho průmyslu v zemích střední 

a východní Evropy. 

Pro vystavovatele veletrhu mlynářství, 

pekařství a cukrářství MBK, kteří budou 

aktivně prezentovat pekařské techno-

logie, přísady a další vybavení, jsme 

připravili individuální cenová řešení tak, 

abychom kompenzovali vysoké náklady 

na energie zapojených strojů a na 

jejich aktivní zapojení do doprovodných 

programů pořádaných Svazem pekařů 

a cukrářů v ČR. Ten zde mimo jiné po 

odmlce v roce 2016 pořádá také Národní 

soutěž Pekař roku 2018 junior. Technolo-

gické expozice budou tradičně umístěny 

spolu s veletrhy MBK,  INTECO a VINEX 

v pavilonu V.

Již nyní registrujeme zvýšený zájem 

a počet přihlášených fi rem z oborů po-

travinářských a pekařských technologií. 

Neváhejte a přidejte se také! Technolo-

gické expozice budou tradičně umístěny 

spolu s veletrhy MBK, INTECO a VINEX 

v pavilonu V.

Skutečně reprezentativní přehlídka 
fi rem
Již teď je jisté, že se návštěvníci mohou 

těšit na přehlídku společností reprezen-

tující to nejlepší ve svých oborech. Široký 

sortiment domácích i zahraničních zna-

ček pro hotely, restaurace a kavárenské 

provozy nabídnou například Delikomat, 

Retigo, Gastro Mach, Montycon, Eiskon 

a mnohé další fi rmy.

Oživení a chuť znovu investovat se 

projevuje na poptávkách návštěvníků 

z řad majitelů a provozovatelů potravi-

nářských výrob, provozovatelů restaurací 

a obchodníků. Ti už nyní poptávají kon-

krétní produkty a služby. Určitě nebudou 

zklamáni. Na jejich návštěvu se již nyní 

těší společnosti Frimark, RN servis, Ille 

service,Winterhalter, Sahm Gastro, TC 

Bohemia, Unis Cool a i dodavatelé potra-

vin nápojů a specialit z ČR a zahraničí.

SALIMA obsadí tradiční pavilony
Návštěvníkům, hledajícím nové chutě 

a vůně s možností vše ochutnat a vybra-

né zboží zakoupit, nabídnou svá portfolia 

výrobků potravináři v pavilonech A1 a A2. 

V pavilonu A1 a A2 bude probíhat 

prezentace potravin české i zahraniční 

provenience, ofi ciální zahraniční účasti 

a stánky jednotlivých dodavatelů potra-

vin, přísad, alkoholických i nealkoho-

lických nápojů, cukrovinek, kávy a čaje, 

lahůdek a dalších potravin. Těšit se 

můžete také na biopotraviny, netradiční 

a exotické potraviny nebo nové trendy, 

které hýbou současným potravinářským 

trhem. V neposlední řadě může návštěv-

ník ochutnat výrobky se značkami kvality 

Klasa, Regionální potravina. Za zmínku 

stojí také tradičně velká prezentace 

výrobců regionálních potravin Jihomo-

ravského kraje a držitelů značky kvality 

Zlatá Chuť jižní Moravy. Celou přehlídku 

toho nejlepšího z potravinářského oboru 

doplní soutěže a doprovodné programy 

pro celou rodinu.

Nebudou chybět ani minipivovary
Součástí veletrhů je také oblíbený 

Festival minipivovarů, který je organizo-

ván spolu s Českomoravským svazem 

minipivovarů, který sdružuje více jak 

300 malých pivovarů. Znalci zlatavého 

moku, odborníci, ale i zájemci z široké 

veřejnosti budou moci ochutnat více 

jak 200 druhů řemeslných piv od 

více než 50 českých a slovenských 

„minipivovarníků“. Někteří dokonce pro 

tuto příležitost uvaří speciály. Nebude 

chybět ani zajímavý doprovodný pro-

gram. Souběžně se také uskuteční pro-

dejní část s širokou nabídkou potravin, 

pochutin a delikates, která se uskuteční 

od čtvrtka do soboty.

Zájem určitě přitáhne také prezentace 

vinařů, která se v letošním roce koná se 

záštitou Vinařského fondu, který umístil 

veletrh Vinex na seznam podporovaných 

akcí.

Novinky ze světa obalů a tisku 
v pavilonu G
Potravinářské veletrhy doplňuje 

i mezinárodní veletrh obalů a tisku 

EmbaxPrint, kterému poskytuje SYBA 

odbornou garanci a koná se v pavilonu 

G. Spojení potravinářských veletrhů 

s veletrhem EmbaxPrint se osvědčilo 

již v minulých letech, neboť vysoké 

procento produkce obalového průmyslu 

směřuje právě do potravinářství.

Na veletrhu EmbaxPrint registrujeme 

zvýšený zájem o veletrh u tradičních 

vystavovatelů z oborů balicích strojů, 

obalových materiálů, značicích strojů 

a zařízení, tiskových strojů a strojů na 

zpracování tisku. Mnozí z nich navyšují 

výstavní plochy.

Pozadu však nezůstávají ani noví

vystavovatelé. Veletrh zaujal také za-

hraniční fi rmy, za všechny již přihlášené 

můžeme zmínit například polskou fi rmu 

INTERDRUK z oboru polygrafi e a re-

klamní služby. Obalové materiály budou 

poprvé v ČR prezentovat zahraniční 

společnosti  BOMARK PAK z Chorvatska, 

DRAGON FOILS z Číny nebo společnost 

OPAX z Polska. I tentokráte budou mít 

odborní návštěvníci možnost zhlédnout 

„živou“ balicí linku PACKAGING LIVE 

2018. 

Více informací o veletrhu naleznete na 

www.bvv.cz/salima
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ZÁKON MÁ LÉPE CHRÁNIT 
ZEMĚDĚLCE A POTRAVINÁŘE
O TOM, JAK NAŠI ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI TĚŽCE ZÁPASÍ S VEDENÍM ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, ABY JEJICH 
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY MĚLY ALESPOŇ ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ S TĚMI ZAHRANIČNÍMI, KTERÉ ZAUJÍMAJÍ 
MNOHEM VĚTŠÍ PROSTOR NA PULTECH SUPERMARKETŮ A HYPERMARKETŮ TĚCHTO ŘETĚZCŮ, BYLO V NAŠICH MÉDIÍCH 
NAPSÁNO JIŽ HODNĚ. 

Tuto otázku se naši zemědělci a potra-

vináři pokusili vyřešit již v roce v roce 

2010, a to tím, že přesvědčili tehdejší 

Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 

o tom, že byl přijat zákon o významné 

tržní síle, jehož cílem bylo tuto situaci 

nesolidních obchodních vztahů mezi 

našimi dodavateli zemědělských 

a potravinářských výrobků a obchodníky 

z řad těchto řetězců napravit. Posléze se 

ukázalo, že bylo nutné v roce 2016 při-

jmout novelu tohoto zákona o významné 

tržní síle. O tom, jaké jsou zkušenosti 

s uplatňováním tohoto zákona po 

přijetí této jeho novely, jsme hovořili 

s poslankyní Margitou Balaštíkovou, kte-

rá se v Zemědělském výboru Poslanecké 

sněmovny touto otázkou velmi inten-

zivně zabývá. Proto jsme jí na toto téma 

položili několik otázek:

Od přijetí novely zákona o významné 
tržní síle uplynuly téměř dva roky. Co 
pozitivního, podle vás, měla přinést 
pro naše zemědělce a potravináře a co 
ve skutečnosti přinesla?
Musím vás trochu poopravit. Původní 

zákon č. 395/2009 Sb., o významné 

tržní síle, byl novelizován zákonem 

č. 50/2016, přičemž účinnosti tato novela 

nabyla 6. března 2016. Reálný dopad 

novely zákona se však promítá až od 

června 2016, protože podle přechodného 

ustanovení bylo třeba uvést již vzniklé 

smlouvy do souladu s požadavky zákona 

do 3 měsíců od nabytí účinnosti. K do-

hledu nad aplikací novely zákona v praxi 

byla Zemědělským výborem Sněmovny 

vytvořena pracovní skupina, jejímž vede-

ním jsem byla pověřena. Podle našeho 

názoru tato novela přinesla značné 

narovnání asymetrických dodavatelsko-

-odběratelských vztahů, to je odstranění 

technických a legislativních nedostatků, 

kdy zpřesnila pojmy, jako jsou potravina, 

nákupní aliance, dodavatel, odběratel, 

a to k jejich výkladové jednoznačnosti. 

Zároveň umožnila příslušným orgánům 

státní správy šetřit i subjekty, které 

působnosti zákona dříve unikaly, tedy 

především řešit písemnou formu smluv 

a jejich náležitostí včetně povinnosti 

uvádět výslednou cenu potravin. Také 

odstranila ustanovení výčtu nežádoucích 

praktik. Z pohledu dohledového orgánu 

se snížil výskyt tzv. vratek. Omezily se 

výzvy obchodníků dodavatelům k fi nanč-

ní či materiální účasti na jejich výročích. 

Je však třeba jedním dechem říci, že 

v důsledku dodatečných legislativních 

změn, kterých návrh novely doznal při 

projednávání ve Sněmovně, stále v praxi 

přetrvávají některé problémy, které bude 

třeba ještě dořešit.

Z reakcí představitelů Svazu obchodu 
a cestovního ruchu, který zastupuje 
zájmy obchodních řetězců, vyplý-
vá, že vedení těchto řetězců nebylo 
vůbec nadšeno, že byl vůbec takovýto 
zákon přijat. V Zemědělském výboru 
Poslanecké sněmovny o této otázce, to 
je narovnání obchodních vztahů mezi 
dodavateli zemědělských a potravinář-
ských výrobků a jejich prodejci, určitě 
hovoříte. Jaká jsou vaše doporučení?
Máte pravdu, již zákon č. 395/2009Sb. 

nebyl přijímán ze strany obchodních ře-

tězců s nadšením. Byla to regulace – zá-

sah státu do jejich rozevlátého podnikání. 

Regulace však byla právě přístupem 

řetězců vynucená. Jejich praxe totiž 

drtila základy tržního prostředí, ničila 

obchodní a podnikatelské příležitosti 

a někdy i existenci domácích země-

dělských a potravinářských výrobců. 

Mimochodem, takto obchodní řetězce 

postupují nejen v ČR, ale i v jiných 

zemích EU, aniž by to vyvolalo jakýkoliv 

zájem orgánů EU. O tom všem jsme 

v Zemědělském výboru Poslanecké 

sněmovny jednali. Nicméně na první 

regulaci si řetězce „zvykly“ a naučily se 

ji díky českým hlavám ve vedení těchto 

řetězců a jejich právníkům obcházet. 

Proto na základě poznatků státního 

kontrolního orgánu přišla novela tohoto 

zákona, která reagovala alespoň na 

nejkřiklavější zneužívání významné tržní 

síly obchodními řetězci. Následně byla 

zřízena pracovní skupina pro dohled nad 

její aplikací v praxi.

Přejděme ke konkrétním zkušenostem 
s uplatňováním tohoto zákona. Část zá-
kona se zjednodušila tím, že obchodní 
řetězce by měly dodržovat třicetidenní 
lhůtu splatnosti. Děje se tak nyní, či si 
zemědělci a potravináři stále stěžují?
Stěžují? Nemají komu si stěžovat! 

Jsou-li obchodníci přistiženi, následuje 

tzv. „vylistování“ neboli vyřazení ze se-

znamu dodavatelů. Na tom se nic, oproti 

minulosti, nezměnilo! Lhůta splatnosti 

je jen jedna z mnoha nekalých praktik, 

které bylo třeba novelou řešit.

Nově se objevily „zaváděcí ceny“ či 

„vlastní nabídky dodavatele“, které 

jsou odběratelem prezentovány jako 

komparativní výhoda pro dodavatele! 

Dále to jsou opravné daňové doklady, 

jejichž význam spočívá ve snížení pů-

vodní fakturované ceny. Samozřejmě, že 

kromě toho, to jsou i jiné, další praktiky, 

kterými si odběratelé zajišťují dříve 

vymáhané bonusy a poplatky. Potvrzen 

je také výskyt jednostranně výhodných 

smluv pro odběratele, arogantní či 

nátlaková jednání kupujícího, vymáhání 

slev při osobních jednáních s pohrůžka-

mi ukončení spolupráce. Paradoxně se 

tak řetězce stávají důslednými vymaha-

teli státní regulace – určitě jim bude 

i v budoucnu vyhověno. Zkrátka je 

nepřijatelné, aby bylo včasné zaplacení 

jakkoliv podmiňováno, a pokud někde 

přetrvává, bude kontrolním orgánem 

postiženo! Z toho, co jsem zde uvedla, 
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vyplývá, že obchodní řetězce se stále 

snaží nalézt nové možnosti, jak i novelu 

zákona zákonně obejít. A tak se snaží 

„své“ ekonomické zájmy uspokojit jinými 

způsoby, a to samozřejmě na úkor nejen 

dodavatelů, ale i samotných kupujících. 

To by si lidé, když kupují ovoce, zeleninu 

či jiné potravinářské výrobky v super-

marketech či hypermarketech, měli 

uvědomit, že ne všechno zahraniční 

zboží je kvalitnější než to dodávané 

z tuzemských zdrojů. Krásným příkla-

dem je třeba česnek. 

Určitě se mezi obchodníky a zemědělci 
a potravináři za tuto dobu rozhořely 
spory o výklad některých ustanovení 
tohoto zákona. V čem konkrétním 
spočívají?
Ano, je to zajímavé a široké téma. Právě 

zde je vidět, jak peníze řetězců dokážou 

motivovat české právníky k mimořádným 

výkonům. Umí zpochybnit skutečně 

cokoliv. Na druhou stranu – jejich 

přístup by měl být dostatečně motivující 

pro práci právníků ÚOHS a soudů 

k přijímání precedentů a utváření právní-

ho prostředí, jež by tyto nekalé praktiky 

prodejců znemožnilo nebo alespoň 

značně omezilo.

V zemědělské a potravinářské veřej-
nosti se proslýchá, že tato novela zatím 
příliš nepřispěla ke zlepšení postavení 

dodavatelů do řetězců, což byl původní 
záměr této novely. Obchodní řetězce 
se vymlouvají, že jim zákon přidělává 
práci a zvyšuje náklady. Jaké jsou vaše 
poznatky?
Ano, jak jsem již naznačila. Kultivace 

divokého tržního prostředí, nastoleného 

obchodními řetězci, je záležitost dlouho-

dobá. Zvláště nepodporují-li řešení pro-

blémů orgány EU.  Pro české zemědělce 

a potravináře jsou některé jejich 

praktiky bez nadsázky destruktivní. 

Mohu zmínit například dovozy zboží 

za podnákladové ceny nebo téměř 

systematický prodej zboží pod nákupní 

cenou, což má samozřejmě dopad na 

jimi odváděné daně za toto zboží. Podle 

našeho názoru si řetězce nemají na co 

stěžovat. Mají plnit svou úlohu na trhu 

a nevymýšlet, jak obejít zákon. Dodržo-

vat zákon je prosté a nevyvolává žádné 

dodatečné náklady.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
se při přijetí této novely bránil tím, 
že novela může zdražit potraviny 
v obchodech, omezit vývoz tuzemských 
výrobků a snížit podíl českých potravin 
v obchodech. Není to jen výmluva?
Podle pořekadla: kdo chce, hledá 

způsoby, kdo nechce, hledá důvody – 

jsou to jen výmluvy, strašení a prázdná 

argumentace. Nemají v žádném případě 

vztah s novelou zákona. Je logické, že 

novela řetězcům zase „překáží“, proto se 

ozývají. Křičí, ale stále prosperují. Kdyby 

se jim nedařilo, už by tu dávno nebyly. 

Mohou se svobodně rozhodnout.

Podle Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR měl zákon dopadnout přede-
vším na malé české výrobce potravin 
a obchodní aliance typu Jednota, COOP, 
Hruška, Brněnka a další, kteří nemají 
dostatečnou možnost nákupu zboží 
v zahraničí. Jak to vypadá v této 
oblasti?
Faktem je, že některá ustanovení no-

vely tento dopad mají. Nicméně máme 

vyjádření Asociace českého tradičního 

obchodu, sdružujícího malé prodejce, 

které s novelou souhlasí. Samozřejmě 

bude třeba při další novelizaci některá 

ustanovení upravit.

V rámci EU určitě existují zkušenosti 
s uplatňováním nějakých obdobných 
zákonů. Byli jste jako poslanci 
v některé zemi EU, kde obdobný zákon 
funguje a jaké jsou tyto zkušenosti ze 
zahraničí?
Evropská legislativa tuto oblast pone-

chává v pravomoci národních vlád. 

K získání poznatků nebylo třeba orga-

nizovat drahé služební cesty, stačila 

nám spolupráce se státním kontrolním 

orgánem, se zástupci obou dotčených 

obchodních stran a s Parlamentním 

institutem. Informace, které máme, jsou 

objektivní, ověřitelné. 

Co by měly dělat státní orgány 
v nejbližším období pro účinnější 
uplatňování tohoto zákon u nás?
Především by měly pokračovat v úsilí 

o harmonizaci řešení nekalých obchod-

ních praktik na úrovni orgánů EU včetně 

určení národních orgánů, které se řeše-

ním těchto praktik budou zabývat. 

Je třeba také vyjasnit politické zadání 

a kompetence dozorových orgánů, jako 

je Úřad pro ochranu hospodářské sou-

těže (ÚOHS) či Specializovaný fi nanční 

úřad MF, protože dnes v důsledku nejas-

ného znění § 3a dochází k přenášení 

různých bonusů a rabatů do nákupní 

ceny. Mimochodem, strukturou cen se 

zabývá Specializovaný fi nanční úřad 

MF. Dále je zapotřebí zajistit důsledné 

kontroly těchto státních orgánů, ať již jde 

Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekci, Státní veterinární správu, 

a Specializovaný fi nanční úřad Minister-

stva fi nancí. Zároveň je nutné na ÚOHS 

soustředit dostatek pracovníků s prak-

tickými zkušenostmi z aplikace zákona 

o významné tržní síle. Na úrovni Posla-

necké sněmovny zajistit, aby činnost 

pracovní skupiny pokračovala i v novém 

volebním období!

Miroslav Svoboda
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ČESKÁ ZABIJAČKA 
I TATARÁK V MALOOBCHODĚ
PENNY MARKET PŘINÁŠÍ PŘED ZIMOU PRIVÁTNÍ ZNAČKY, NA KTERÝCH SE PODÍLEJÍ LOKÁLNÍ FARMÁŘI.

Vědci zjistili už dávno, že naše chutě 
se v průběhu života výrazně mění. 
A mění se i v průběhu ročních období. 
Ne bezdůvodně. Tělo nám jejich pro-
střednictvím vysílá spoustu signálů. 
A ruku na srdce, kdo z nás by si nedal 
na podzim voňavou zabijačku nebo 
výborný tatarák? Dnes už nejsou tyto 
pochoutky doménou jen vesnických 
zabijaček nebo dobrých restaurací. 
Kvalitní prejty a jelita z prasátek, která 
vyrůstala v dobrém prostředí a jedla 
kvalitní stravu, nakoupíte díky společ-
nosti Penny Market i v jejích obchodech 
po celé zemi.

Obchodní řetězec myslí na své zákazníky 

i na jejich chutě měnící se v průběhu 

roku, a proto nabízí kromě celoroční-

ho sortimentu právě sezonní výrobky. 

Zákazníci si nyní mohou pochutnat na 

vynikající dobré české zabijačce ze stej-

nojmenné řady výrobků vlastní značky 

nebo voňavých masech z kolekce DOBRÉ 

MASO. Na jaro se do prodeje chystají 

i další novinky v rámci privátní značky 

ŘEZNÍKŮV TALÍŘ.

Dobrá péče o zvířata znamená dobré 
maso
Chov prasat téměř v domácím prostředí 

se vrací. Maso je chutnější i zdravější.

 To vědí i na Žihelském statku na 

Plzeňsku. Právě zde jsou chována 

prasátka, ze kterých vznikají poctivá je-

lítka, tradiční jaternice se špejlí, lahůd-

kové tlačenky, voňavá šunková kolínka, 

ale také lahodné paštiky se smaženou 

cibulkou, které se dají koupit v PENNY. 

„Chov prasat je přímo navázaný na 

pěstování obilovin a je na něm závislý. 

My máme vlastní výrobnu krmiv, kde 

používáme krmiva vlastní sklizně, 

která kombinujeme s výživovými 

doplňky a vitaminy,“ říká Václav Trylč 

z Žihelského statku. To vše je totiž 

podle něj pak znát i na chuti masa.

Statek v Žihli obhospodařuje 2 400 

hektarů zemědělské půdy a pracuje na 

něm sedmdesát lidí. Kromě běžného 

plemene si tam udržují i 60 prasnic, 

takzvaných přeštických, které historicky 

pocházejí ze západních Čech a jsou ide-

ální pro křížení. „Hodně investujeme do 

technologií. Naposledy právě do porod-

ních míst, která jsou vzdušná a světlá,“ 

popisuje s tím, že prasata se obecně 

oproti jiným hospodářským zvířatům 

vyznačují vysokou plodností (až 15 selat 

ve vrhu, 2,4 vrhu za rok), krátkou dobou 

výkrmu a rychlou intenzitou růstu.

Sortiment typických zabijačkových 

výrobků, který má základ z prasat na 

statku v Žihli, se díky péči farmářů 

vyznačuje vysokou kvalitou chuti a s tím 

dokonale koresponduje i obal privátní 

značky. S grafickým podkladem, jehož 

inspirací je řeznický papír, kontras-

tuje střízlivě pojednaná černá plocha 

s názvem výrobku a zdůrazněným logem 

Česká potravina. Celá kolekce nese 

název DOBRÁ ČESKÁ ZABIJAČKA. Nikdo 

nezůstává na pochybách, že jde o český 

výrobek, od něhož může očekávat gur-

mánský zážitek. 

DOBRÉ MASO přichází do PENNY
denně čerstvé
Jestliže v Penny Marketu stoprocentně 

platí, že 7 z 10 potravinářských výrobků 

je českých, u další privátní značky 

DOBRÉ MASO je to číslo 10 z deseti. 

DOBRÉ MASO totiž pochází pouze ze 

zvířat z českých chovů, v Česku je také 

bouráno a zpracováváno. „Maso nakupu-

jeme výhradně od českých prověřených 

dodavatelů, kteří obdrželi příslušné 

certifikáty kvality. Proces kontroly 

kvality masa začíná u živých zvířat, končí 

výstupní kontrolou a celý probíhá pod 

veterinárním dozorem. DOBRÉ MASO 

je dodáváno do prodejen PENNY denně 

čerstvé,“ popisuje Petr Baudyš, manažer 

oddělení kvality.

A jak taková kontrola vypadá? „Dodava-

tel je kontrolován pravidelně. Kontroloři 

dbají například na to, jak je zajištěna 

pohoda zvířat dle instrukcí Animal Wel-

fare,“ vysvětluje Petr Baudyš.

Zákazníci si podle něj mohou vybírat ze 

všech druhů mas, drůbežího, hovězího 

i vepřového, a nechybí ani speciality jako 

například tatarský biftek.

PENNY: Česká potravina především
Penny Market se dlouhodobě soustředí 

na podporu českých potravin a lokál-

ních výrobců, kteří 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. „Spo-

lupracujeme s našimi lokálními pěstiteli, 

naše pečivo vyrábějí místní pekaři, 

maso a uzeniny pocházejí především od 

českých řezníků, nabízíme pivní speciály 

našich malých pivovarů,“ vysvětluje 

manažerka strategického marketingu 

PENNY Zlata Ulrichová.

Více na www.penny.cz

PRIVÁTNÍ ZNAČKY
VLASTNÍ ZNAČKY PENNY MARKETU JSOU SVÉBYTNÝMI ZNAČKAMI 

S VLASTNÍ IDENTITOU, S JASNĚ DEFINOVANOU KVALITOU A NASTAVENÝM 
SYSTÉMEM JEJÍ PRŮBĚŽNÉ KONTROLY. DŮRAZ KLADE SPOLEČNOST 

PENNY MARKET NA ČESKÝ PŮVOD POTRAVIN. CERTIFIKOVANÍ 
DODAVATELÉ VÝROBKŮ PRO ZNAČKY DOBRÉ MASO NEBO DOBRÁ 

ČESKÁ ZABIJAČKA JSOU ČEŠTÍ CHOVATELÉ, A ZNAČKY TAK SPLŇUJÍ 
PODMÍNKY PRO OZNAČENÍ LOGEM ČESKÁ POTRAVINA. VÝHRADNĚ V 

ČESKÉ REPUBLICE JSOU VYRÁBĚNY VÝROBKY ZNAČEK ŘEZNÍKŮV TALÍŘ, 
CRIP CROP A DALŠÍCH. VEDLE DŮRAZU NA ČESKÝ PŮVOD DBÁ PENNY 

MARKET NA KVALITU VÝROBKŮ SVÝCH ZNAČEK. DODAVATELÉ MUSÍ MÍT 
PŘÍSLUŠNÉ CERTIFIKÁTY, ŘETĚZEC ÚZCE SPOLUPRACUJE S ODBORNÍKY 

Z VŠCHT A MIMO TO PROVÁDÍ KONTROLY KVALITY V AKREDITOVANÝCH 
LABORATOŘÍCH. VÝROBKY VLASTNÍCH ZNAČEK PRAVIDELNĚ SLAVÍ 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI VOLBA SPOTŘEBITELŮ A V LETOŠNÍM ROCE ZÍSKALY 
4 VÝROBKY VLASTNÍCH ZNAČEK OCENĚNÍ ČESKÁ CHUŤOVKA 2017.

Václav Trylč z Žihelského statku
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2016
ZPRÁVU O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2016, TZV. ZELENOU ZPRÁVU, SCHVÁLILA
NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 11. 10. 2017 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. ČLÁNEK PŘINÁŠÍ STRUČNÝ SOUHRN VYBRANÝCH INFORMACÍ 
Z TÉTO ZPRÁVY.

Vlastnická struktura lesů
Rok 2016 přinesl další viditelnou změnu 

v oblasti navracení lesních majetků 

církvím a náboženským společnostem, 

kterým tak narůstá porostní plocha. 

V meziročním srovnání vzrostla porostní 

plocha u lesů církevních a náboženských 

společností o 1,14 %. Restituční proces 

je až na výjimky ukončen, ale i tak se 

podíl státního vlastnictví stále pozvolna 

zmenšuje. 

Obnova lesa a zalesňování
Plocha obnovených lesních porostů za 

rok 2016 činí 24 742 ha a dlouhodobě tak 

vykazuje ve srovnání s předchozími roky 

vyrovnaný trend. Oproti předchozímu 

roku tato plocha mírně vzrostla 

o 1 196 ha, nicméně stále mírně 

zaostává za hodnotami z předchozích let. 

Lesní školkařství
K 31. 12. 2016 bylo v ústřední evidenci 

držitelů licencí vedené Ministerstvem 

zemědělství registrováno celkem

 617 subjektů, z toho 320 fyzických osob 

a 297 právnických osob. Celková plocha 

školkařských provozů uvádějících repro-

dukční materiál lesních dřevin do oběhu 

ke dni 31. 12. 2016 byla 2 272,32 ha, 

z toho produkční plochy činily 1 619,07 ha. 

Mimo venkovní produkční plochy bylo 

evidováno 4,22 ha skleníků, 24,54 ha 

fóliovníků a 10,71 ha pařenišť. 

Výchovné zásahy
Plocha lesních porostů, v nichž byly pro-

vedeny výchovné zásahy prořezávkou či 

probírkou, opět mírně poklesla. Plocha 

prořezávek za rok 2016 činí 36,4 tis. ha 

a probírky byly realizovány na ploše 

60,3 tis. ha.

Těžba dřeva
V lesích ČR bylo v roce 2016 vytěženo 

celkem 17,61 mil. m3 surového dříví, 

což ve srovnání s předchozím rokem 

znamená nárůst o 1,45 mil. m3. Značnou 

měrou se na tomto objemu podílelo 

zpracování nahodilých těžeb ve výši 

9,4 mil. m3 dřeva. Podíl nahodilé těžby 

se oproti předchozímu roku zvýšil o tři 

procenta na 53,4 % a reprezentuje tak 

více než polovinu těžeb celkových, což 

představuje nejhorší stav od kalamitních 

let 2007–2008. Z hlediska složení 

těžeb dle dřevin se objem těžeb jehlič-

natého dříví oproti roku 2015 zvýšil

o 1,54 mil. m3 a jejich podíl na celkových 

těžbách činil přibližně 90 %. 

Ochrana lesa 
Z pohledu ochrany lesa byl rok 2016 opět 

velmi nepříznivý, zejména s ohledem na 

rozsáhlá poškození smrkových porostů 

podkorním hmyzem. Pořadí hlavních 

škodlivých faktorů doznalo změn oproti 

minulým letům, když škodlivé působe-

ní biotických činitelů generovalo vyšší 

nahodilé těžby, než tomu bylo v případě 

abiotických vlivů. Nejvážnější situace pa-

novala u poškození, které je způsobeno 

přemnoženým podkorním hmyzem na 

smrku, aktivizací václavky a také trvají-

cím negativním působením přemnožené 

spárkaté zvěře. Z abiotických vlivů se 

jednalo hlavně o rozsáhlé predispoziční 

i přímé působení intenzivního sucha 

a o polomy. 

Výše nahodilých těžeb přepočtených na 

celorepublikové měřítko dosáhla v roce 

2016 hodnoty přibližně 9,4 mil. m3 

a byla o cca 1,25 mil. m3 vyšší ve srovná-

ní s rokem předchozím. Celkový objem 

nahodilých těžeb způsobených abiotic-

kými vlivy činil 3,5 mil. m3, meziročně 

se jedná o pokles o cca 20 %. Největší 

podíl (cca 55 %) na abiotickém poškození 

mělo sucho, podíl větru, sněhu a námra-

zy na poškození představoval cca 43 % 

(vítr cca 38 %, mokrý sníh 3 %, námraza 

(ledovka) cca 2 %). V roce 2016 bylo

 v Česku evidováno 4,21 mil. m3 smrko-

vého kůrovcového dříví, což představuje 

další dramatický nárůst (o téměř 100 %) 

ve srovnání s rokem 2015. Rozhodující 

část evidované hmoty připadala jako 

každoročně na lýkožrouta smrkového 

(Ips typographus), lýkožrouta menšího 

(Ips amitinus) a lýkožrouta lesklého 

(Pityogenes chalcographus), kteří se na 

celkovém napadení podíleli z téměř 

75 %. Zbylá část připadala na lýkožrouta 

severského (Ips duplicatus). Přepočet 

Těžba dřeva tj. 2000 2010 2012 2014 2015 2016

Jehličnatá mil. 12,85 15,07 13,06 13,47 14,38 15,92

Listnatá
m3 

1,59 1,67 2,01 2,00 1,78 1,69

Celkem 14,44 16,74 15,06 15,48 16,16 17,61

Těžba dřeva 

Vlastnictví
Porostní plocha

(ha) %

Státní lesy 1 496 290 57,42

z toho

LČR, s.p. 1 251 858 48,04

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 123 298 4,73

MŽP (NP) 95 515 3,67

krajské lesy (střední školy aj.) 1 646 0,06

ostatní 22 653 0,87

MŽP (AOPK) 1 321 0,05

Právnické osoby 80 849 3,10

Obecní a městské lesy 444 668 17,06

Lesy církevní a náboženské společnosti 52 475 2,01

Lesní družstva 30 747 1,18

Lesy ve vlastnictví fyzických osob 500 070 19,19

Ostatní (nezařazené) lesy 911 0,03

Celkem 2 606 010 100,00

Vlastnické vztahy v lesích ČR 

Poznámka: Údaje uváděné v tabulce vychází z dat lesních hospodářských plánů, 

dostupných v informačním a datovém centru ÚHÚL k 31. 12. 2016
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objemu kůrovcového dříví na jeden 

hektar smrkových porostů představoval 

bezprecedentní hodnotu okolo 

3,2 m3/ha, tj. šestnáctinásobné překro-

čení základního stavu – 0,2 m3/ha.

Zdravotní stav lesů
Postupné snižování imisní zátěže v uply-

nulých desetiletích mělo příznivý vliv na 

zdravotní stav lesních porostů. Pozitivní 

změny lesního prostředí se ovšem proje-

vují s určitým časovým zpožděním. Lesní 

porosty proto stále vykazují vysokou 

míru defoliace, která patří mezi nejvyšší 

v porovnání s ostatními evropskými 

zeměmi. V dlouhodobém sledování vyka-

zovala defoliace s určitými výkyvy mírně 

stoupající trend, v posledních letech až 

stagnující. 

Netržní produkce lesa a návštěvnost 
lesa
Rok 2016 byl podprůměrným ve fyzic-

kém objemu sběru lesních plodin v rám-

ci celého sledovaného období, v němž 

se u nás dané informace zjišťují – tj. 

od roku 1994. Celkově bylo podle údajů 

nasbíráno 33,8 tis. t lesních plodin (dlou-

hodobý průměr je 39,3 tis. t). V odhadu 

peněžního vyjádření byl objem sběru 

v roce 2016 v hodnotě 5 060 mil. Kč i díky 

nárůstu cen za lesní plody v průběhu 

23 let nadprůměrným (průměr činil 

4 023 mil. Kč) v běžných cenách, ale 

jinak zcela srovnatelný s rokem 2015, 

kdy celková odhadovaná částka činila 

5 851 mil. Kč. Návštěvnost lesa byla

 v roce 2016 výrazně nadprůměrná, 

tj. 24,6 návštěvy lesa na obyvatele 

a 105,1 návštěvy na ha lesa oproti 

dlouhodobému průměru 20,8 návštěvy 

na obyvatele a 87,3 návštěvy na ha lesa 

za celé sledované období. Mezi nejčastěji 

sbírané plody patří houby, borůvky, mali-

ny a ostružiny. Počet lidí, kteří je sbírají, 

meziročně mírně poklesl. Houby sbírá 

68 % lidí, borůvky 43 %, maliny 

35 % a ostružiny 31 % lidí. 

Vodní hospodářství, meliorace a hraze-
ní bystřin 
Správu určených drobných vodních toků 

a bystřin jako jednu z mimoprodukč-

ních funkcí lesa vykonávají Lesy České 

republiky, s.p. K 31. 12. 2016 spravovaly 

více než 38,5 tisíce km vodních toků 

a 887 malých vodních nádrží. V sou-

vislosti se správou toků LČR vynaložily 

celkem 522,8 mil. Kč, z čehož výdaje in-

vestičního charakteru činily 173,7 mil. Kč.

Z tohoto objemu investic představují 

123,5 mil. Kč vlastní prostředky. 

Vývoj výměry lesů
Plocha lesních pozemků v České 

republice trvale roste. Částečně je to 

způsobeno převisem výměry nově zales-

něných původně nelesních pozemků nad 

výměrou pozemků, které jsou z různých 

důvodů z lesa odnímány, částečně také 

díky neustále se zpřesňujícím údajům 

z katastru nemovitostí. V roce 2016 se 

plocha lesních pozemků meziročně zvý-

šila o 1 458 ha. Nejlesnatější kraje jsou 

Liberecký, Karlovarský a Plzeňský.

Kategorie lesů z hlediska jejich funkcí
Zařazení lesů do jednotlivých kategorií 

z hlediska jejich převažujících funkcí lze 

charakterizovat mírným, ale trvalým ná-

růstem kategorie lesů zvláštního určení. 

Toto je mimo jiné způsobeno nárůstem 

požadavků společnosti na zvýšené plnění 

mimoprodukčních funkcí lesů. 

Druhové složení lesů
Plocha jehličnatých dřevin se nadále 

snižuje (oproti předchozímu roku došlo

k poklesu o 0,2 % z celkové plochy 

porostní půdy). Naproti tomu se setrvale 

zvyšuje podíl listnatých dřevin, zejména 

buku a ostatních listnáčů. Jehličnaté 

dřeviny zaujímají 72,1 % (z toho smrk 

50,5 %, borovice 16, 4 %, modřín 3,8 % 

a jedle 1,1 %). Z listnatých dřevin převlá-

dá dub (7,2 %), buk (8,3 %) a bříza 

(2,8 %). I v roce 2016 byl zaznamenán 

trend v poměru smíšení jednotlivých 

druhů dřevin v rámci jednotek pro-

storového rozdělení lesa ve prospěch 

smíšených porostů a porostů 

s převahou listnáčů. 

Věkové složení lesů
Věková struktura našich lesů je nerov-

noměrná. V posledních letech narůstá 

výměra přestárlých porostů (nad 120 

let). Rozloha porostů mladších 60 let je 

nadále značně podnormální.

Porostní zásoby dřeva a přírůsty
I v roce 2016 pokračoval nárůst celko-

vých zásob dříví v lesích v ČR. Podílí se 

na tom jednak mírný růst zakmenění 

porostů, a jednak zvětšování podílu po-

rostů vyššího věku. Všechny zásoby ale 

nejsou stejně dostupné pro těžbu dříví. 

Těžitelnost zásob dříví v lese ochranném 

a lese zvláštního určení je limitována 

plněním ochranných funkcí nebo účelo-

vým hospodařením ve prospěch ochrany 

přírody, v rezervacích a v prvních zónách 

národních parků je pak těžba dříví téměř 

vyloučena. Průměrná zásoba na 1 ha 

lesních pozemků je 261 m3. Souhrnný 

údaj o průměrném obmýtí v posledních 

letech kolísá mezi 114 a 115 lety. 

Ekonomická situace vlastníků lesa
Po významném propadu hospodářských 

výsledků v letech 2006–2009 

a jejich zlepšení v letech 2010–2015 bylo 

hospodaření vlastníků lesů hodnoce-

no příznivě, a to jako třetí nejlepší po 

předchozích dvou letech za poslední 

desetiletí. Nejvyšší hodnoty zisku před 

zdaněním (včetně poskytnutých příspěv-

ků a dotací) v rámci hospodaření v lesích 

bylo dosaženo opět u lesů ve vlastnictví 

státu včetně šesti středních a vysokých 

lesnických škol (4 001 Kč/ha lesa), 

potom u lesů soukromých (2 230 Kč/ha 

lesa) a nejméně v lesích ve vlastnictví 

měst a obcí (1 635 Kč/ha lesa). Meziroční 

zhoršení ekonomické situace (pokles 

tvorby zisku) bylo u všech vlastníků lesů, 

největší u lesů státních (o 18,6 %), dále 

u lesů soukromých (o 15,6 %) a nejmenší 

u lesů v majetku měst a obcí (pokles 

o 13,4 %). 

Pokračovala dílčí fi nanční podpora 

pro vlastníky (nájemce) lesů formou 

fi nančních příspěvků na hospodaření

 v lesích (poskytovaných z rozpočtu 

krajů), úhrady některých mandatorních 

výdajů ze státního rozpočtu dle zákona 

o lesích a podpory poskytované z fondů 

EU. Celková fi nanční podpora na 1 ha 

lesa činila v průměru 115 Kč u státních 
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Kategorie lesa 
Průměrný věk 

porostů
Průměrná 

obnovní doba
Průměrné 

obmýtí

roky

Les hospodářský 63,4 31,5 111,0

Les ochranný 87,2 46,6 147,9

Les zvláštního určení 67,3 35,3 125,4

Všechny 64,8 32,7 115,0

Rámcové údaje těžební úpravy mýtních těžeb členěné podle 
kategorií lesů (v letech)

Pramen: ÚHÚL



ZPRAVODAJ

6 > 201738

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

lesů, 542 Kč u lesů v majetku měst a 

obcí a 361 Kč u lesů soukromých. Mezi-

ročně se celková fi nanční podpora na 

1 ha lesa zvýšila pro lesy v majetku měst 

a obcí o 164 Kč, pro soukromé lesy

o 62 Kč a pro státní lesy o 6 Kč.

Negativně se na výnosech a v tvorbě 

zisku projevila především nižší hodnota 

průměrného zpeněžení surového dříví 

oproti předchozím dvěma rokům. Prů-

měrné zpeněžení 1 m3 dříví dosáhlo výše 

1 562 Kč u lesů soukromých, 1 486 Kč 

u lesů obecních a 1 226 Kč u lesů 

státních. Průměrné zpeněžení celkových 

dodávek surového dříví bez vlastní spo-

třeby meziročně pokleslo u státních lesů 

o 13,5 %, u obecních lesů o 6,5 % 

a u soukromých lesů o 5,1 %. 

Meziroční zvýšení průměrných vlastních 

nákladů na technickou jednotku se 

u všech kategorií vlastnictví lesů výrazně 

projevilo v pěstební činnosti (celkem za 

veškeré lesy průměrný nárůst o 93 Kč na 

1 ha lesa). Na pěstební činnost celkem 

vztaženou na 1 ha obhospodařovaného 

lesa vynakládali nejvíce fi nančních pro-

středků hospodáři ve státních lesích 

(2 317 Kč), potom vlastníci obecních 

a městských lesů (1 769 Kč) a nejméně 

vlastníci soukromých lesů (1 447 Kč). 

V těžební činnosti byl zaznamenán za 

všechny sledované lesy meziroční nárůst 

průměrných nákladů především v opravě 

a údržbě lesních cest (o 119 Kč na 

1 ha lesa) a v těžbě dřeva (o 1 Kč/m3), 

zatímco pokles byl v přibližování dřeva 

(o 6 Kč/m3) při stagnaci odvozu dřeva 

(na 157 Kč/m3). Ve výkonech v těžební 

činnosti byly nejvyšší průměrné 

náklady u lesů soukromých (v těžbě 

dřeva 218 Kč/m3 a v přibližování dřeva 

259 Kč/m3). Meziročně nejvyšší nárůst 

průměrných nákladů byl zaznamenán 

v nákladech na opravy a údržbu lesních 

cest a svážnic. Nejvíce fi nančních 

prostředků na opravy a údržbu lesní 

dopravní sítě vynakládají nadále subjekty 

hospodařící ve státních lesích (1 010 Kč 

na 1 ha lesa), nejméně naopak subjekty 

hospodařící v obecních lesích (538 Kč 

na 1 ha lesa). Významnou nákladovou 

položkou u nájemců obecních a soukro-

mých lesních majetků je nájemné. 

64,9 % výměry obecních lesů bylo 

pronajato, průměrné roční nájemné 

činilo 2 778 Kč/ha lesa. Pronájem lesů 

soukromých byl realizován na 56,4 % 

výměry a průměrné roční nájemné 

činilo 1 746 Kč/ha lesa. 

Ekonomická situace podnikatelů 
v lesním hospodářství 
U podnikatelských subjektů v lesnictví 

došlo v průběhu roku oproti předcho-

zímu roku za sledované respondenty 

celkem (49 subjektů poskytujících služby 

vlastníkům lesů na ploše cca 435 tis. ha 

lesní půdy) k mírnému zhoršení hospo-

dářských výsledků (tj. ke snížení tvorby 

zisku před zdaněním). V hodnocení dle 

výše tvorby zisku za posledních deset 

let byl tak rok 2016 vyhodnocen jako 

průměrný (pátý nejlepší po letech 2007, 

2010, 2013 a 2015). Ze sledovaných 

49 podnikatelských subjektů vykázalo 

zisk 38 subjektů (v celkové výši 190,366 

mil. Kč) a ztrátu 11 subjektů (v celko-

vé výši 42,104 mil. Kč). Celkový zisk za 

všechny sledované subjekty činil 341 Kč/ha

lesa (tj. 148,262 mil. Kč). Ve srovnání 

s předchozím rokem tak došlo k poklesu 

tvorby zisku (v roce 2015 byl průměrný 

zisk ve výši 423 Kč/ha lesa). Finanční 

podpora ze strany státu, krajů a EU ve 

formě dotací pro podnikatelské subjekty 

se meziročně zvýšila na 124 Kč/ha lesa 

(z toho 91 Kč/ha lesa za lesnickou 

činnost).

Stav na trhu práce
V lesnictví se stále prohlubuje problém 

s nedostatkem pracovníků pro práci 

v lese, a to prakticky u všech vlastníků 

lesů nebo zaměstnavatelů. Málo je 

především dělníků i absolventů lesnic-

kých učilišť. Meziročně došlo pouze 

k nepatrnému celkovému nárůstu počtu 

zaměstnanců v lesnických činnostech 

o 0,1 %, přičemž došlo k nárůstu ve stát-

ním sektoru (o 2,2 %) a obecním sektoru 

(o 0,8 %) a k poklesu v soukromém 

sektoru (o 2,0 %).

Vývoj průměrných mezd
Průměrná mzda zaměstnanců

ve fyzických osobách v lesnictví 

a v souvisejících činnostech vzrostla 

oproti předchozímu roku o 2,8 %. 

Tempo růstu průměrných mezd 

v lesnictví tak zaostalo za růstem mezd 

v průmyslu i za růstem mezd za celé 

národní hospodářství. Průměrná mzda 

fyzických osob v lesnictví a v souvisejí-

cích činnostech za podnikatelskou 

i nepodnikatelskou sféru tak zaostává 

absolutně o 1 975 Kč ve srovnání 

s průmyslem a o 1 041 Kč ve srovná-

ní s průměrnou mzdou v národním 

hospodářství. V rámci odvětví lesního 

hospodářství (lesnictví) je nejvyšší prů-

měrná mzda ve státním sektoru, která 

přesahuje o 5 923 Kč průměrnou mzdu 

v soukromém sektoru a o 6 725 Kč 

v sektoru obecních lesů. 

Trh se surovým dřívím v tuzemsku
Celkové dodávky surového dříví se

meziročně zvýšily o 1 454 tis. m3 na 

celkovou výši 17 617 tis. m3, z toho 

dodávky jehličnatého dříví dosáhly výše 

15 924 tis. m3 a dodávky listnatého dříví 

1 693 tis. m3. Výrazný meziroční nárůst 

dodávek byl u jehličnatého dříví, a to 

o 1 539 tis. m3, zatímco u listnatého

dříví byl pokles o 85 tis. m3.

Celkovou výši těžby dřeva a následných 

dodávek surového dříví zásadně ovlivnila 

povinnost vlastníků lesů přednostně 

a urychleně zpracovávat nahodilou 

a kalamitní kůrovcovou dřevní hmotu, 

která vznikla v důsledku pokračujícího 

suchého a teplého počasí v průběhu 

roku 2016 ve smrkových porostech, 

zejména v oblasti severní Moravy.

 Pokračovalo rovněž oživení výroby 

v tuzemském dřevozpracujícím průmys-

lu i v sousedním Rakousku a Německu, 

které bylo podpořeno nadbytkem dřevní 

suroviny (zejména kalamitní ve zhoršené 

kvalitě) na trhu se surovým dřívím jak

v tuzemsku, tak i u našich sousedů. Vlast-

níci lesů tak využili plynulých a zvýšených 

dodávek surového dříví ze svých lesů pro 

tuzemské a zejména zahraniční odběra-

tele v Rakousku a Německu. K dodávkám 

surového dříví je nutné přičíst kvalifi kova-

ný odhad dodávek tzv. těžebních zbytků 

v lesích ČR (v roce 2016 ve výši cca 

1,9 mil. m3), které představují biomasu, 

jež zůstane po těžbě dřeva nebo po 

provedených prořezávkách v lese. 

Ceny dříví
Od 2. čtvrtletí roku 2015 až do konce 

3. čtvrtletí roku 2016 se průměrné ceny 

vesměs neustále jen snižovaly, dílčí 

zvýšení se projevilo až ve 4. čtvrtletí roku 

2016. Oproti roku 2015 se v průběhu 

roku 2016 přesto projevily vyšší průměr-

né ceny – v jehličnatém dříví však pouze 

u kulatinových výřezů v dřevině modřín, 

v listnatém dříví téměř u všech listna-

tých kulatinových výřezů v dřevinách dub 

a buk a u listnaté vlákniny v dřevině dub 

i buk. V roce 2016 průměrné ceny u nej-

významnějšího sortimentu smrk III A/B 

třídy jakosti (tj. kulatiny pro zpracování 

na pilách) činily 2 066 Kč/m3, zatímco 

v roce 2015 to bylo 2 256 Kč/m3.

Vývoz a dovoz surového dříví
Vývoz surového dříví, včetně uhlí dřevě-

ného a aglomerovaného, se meziročně 

zvýšil o 795 tis. m3 na celkovou výši 

7 303 tis. m3, když došlo zejména 

k nárůstu vývozu u jehličnaté kulatiny 

(o 858 tis. m3), paliva, štěpek, třísek, pi-

lin, dřevěných zbytků, dřevěného odpadu 

a dřevěných pelet a jiných aglomerátů 

(celkem o 99 tis. m3), zatímco meziroční 

pokles se vyskytl u vývozu jehličnaté 

vlákniny (o 21 tis. m3) a listnaté kulatiny 

a vlákniny (o 141 tis. m3).

Dovoz surového dříví se meziročně 

snížil, a to o 399 tis. m3 na celkovou výši 

2 906 tis. m3. Pokles byl zejména u jeh-

ličnaté kulatiny (o 280 tis. m3), jehličnaté 

vlákniny (o 200 tis. m3) a listnaté kulatiny 

a vlákniny (celkem o 54 tis. m3). Meziroč-

ně se naopak zvýšil dovoz paliva, štěpek, 

třísek, pilin, dřevěných zbytků, odpadu 

dřevěného a dřevěných pelet a jiných 

aglomerátů (celkem o 135 tis. m3).

Aktivní saldo zahraničního obchodu se 

meziročně výrazně zvýšilo u surového 

dříví o 2 594 mil. Kč na hodnotu 

8 625 mil. Kč. Do zemí EU27 se přitom 

vyvezlo 99,0 % z hodnoty celkového vý-

vozu; nejvíce do Rakouska (49,2 %), Ně-

mecka (40,2 %), Itálie (5,4 %) a Sloven-

ska (2,9 %). Rovněž dovoz surového dříví 

byl realizován převážně ze zemí EU27, 

a to ve výši 87,9 % z hodnoty celkového 

dovozu; nejvíce ze Slovenska (36,2 %), 

Polska (28,4 %) a Německa (14,4 %).

Ve srovnání s rokem 2015 došlo k celko-

vému nárůstu vývozu surového dříví 

(o 795 tis. m3) při současném růstu 

hodnoty vývozu (o 1 852 mil. Kč) a k cel-

kovému snížení dovozu surového dříví 

(o 399 tis. m3) při současném poklesu 

hodnoty dovozu (o 742 mil. Kč). Přestože 

došlo k nárůstu domácí spotřeby 

u jehličnaté kulatiny oproti roku 2015 

(o 263 tis. m3), význačná část této do-

mácí suroviny se nadále exportovala do 

zahraničí (38,5 % z vyrobené jehličnaté 

kulatiny a dokonce 86,7 % z tuzemské 

výroby jehličnatého řeziva). 

Z podkladů MZe zpracovala Ing. Andrea 

Pondělíčková, tajemnice LDK ČR
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ČESKÉ LESY JSOU V RÁMCI EU 
NADSTANDARDNĚ CHRÁNĚNY
AČKOLI SE PŘEDEVŠÍM V LETOŠNÍ PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI O NĚCO ČASTĚJI NEŽ V MINULOSTI OBJEVOVALA V TUZEMSKÝCH 
MÉDIÍCH HESLA JAKO „DRANCOVÁNÍ ČESKÝCH LESŮ“ A NUTNOST „ZÁSADNĚ ZLEPŠIT STAV LESNÍCH POROSTŮ“, VE SKUTEČNOSTI 
BY MOHLA PÉČI A OCHRANU LESNÍCH POROSTŮ ZÁVIDĚT VĚTŠINA ZEMÍ EU A POTAŽMO CELÝ ROZVOJOVÝ, ALE I VYSPĚLÝ SVĚT.

Dokazují to mimo jiné údaje o podílu 

ploch lesů, které jsou předmětem ně-

jakého stupně ochrany lesa, i celá řada 

projektů, jimiž se zvyšuje pro ČR pod-

statná retenční funkce lesa (schopnost 

zadržovat vodu), především prostřed-

nictvím Programu 2000, který realizuje 

státní podnik Lesy České republiky 

(Lesy ČR). Celá řada nezemědělských 

podniků se také v rámci současných 

trendů odpovědného hospodaření podílí 

na opětovné výsadbě lesních porostů 

nebo stromořadí, nově letos odstarto-

val projekt „Živé studánky“ navracející 

zdroje pitné vody na tradiční lokality za 

účasti Českého svazu ochránců přírody, 

nemluvě o celostátních akcích typu 

„Ukliďme Česko“. Péče o lesní porosty 

má tak v současné době mnoho podob, 

o nichž ale často laická veřejnost neví 

nebo si jejich vliv a dosah neuvědomuje 

nebo si je uvědomit nechce. „Tvrdá data“ 

ale dokazují, že to s vlivem s negativním 

vlivem člověka na les v ČR není ani zda-

leka tak hrozné, jak to prezentují autoři 

katastrofi ckých scénářů.

V této souvislosti je nutné zmínit, že 

hospodaření prakticky ve všech lesních 

porostech v ČR, včetně porostů v péči 

Lesů ČR, je garantován certifi kačním 

systémem PEFC. Z následujících údajů 

je přitom zřejmé, že tento systém není 

třeba násilně měnit, a to ani u státního 

podniku. Naopak ve vlastnictví státu jsou 

tři čtvrtiny chráněných území z plochy 

lesních porostů v naší zemi. Z dostup-

ných dat konkrétně vyplývá, že v ČR 

bylo v roce 2015 celkem 37,8 % lesů 

předmětem nějakého stupně ochrany, 

nejčastěji formou chráněných krajinných 

oblastí. V tom však není započtena plo-

cha evropské soustavy chráněných 

území Natura 2000, která zahrnuje 

zhruba 80 00 hektarů lesa. Při jejím za-

počtení stoupne plocha lesů pod všemi 

režimy ochrany na 41 %, což řadí ČR 

k zemím s nejvyšším podílem chráně-

ných lesních porostů v Evropě. Oponenti 

přitom mohou namítat, že podle Europe-

an Environment Agency (EEA), která 

v roce 2012 porovnávala podíl chrá-

něných území včetně překryvů zvláště 

chráněných území a území Natura 

2000 mezi státy EU, činí celkový podíl 

chráněných území na území jen ČR 

21,5 %. To je však dáno rozdílnou me-

todikou šetření, přičemž EEA šetří na 

nadnárodní úrovni pouze srovnatelné 

kategorie ochrany – v ČR je ale mnohem 

více typů chráněných území než v jiných 

zemích, takže oblasti ochrany specifi cké 

pro lesní porosty v ČR nebyly do porov-

nání EEA zahrnuty. 

I podle publikace „State of Europe’s 

Forests“ se řadí ČR na čtvrté místo 

v Evropě co do procentního podílu 

chráněných lesů s podílem 

665 000 hektarů (25 %) za Německo 

(83,6 %), Portugalsko (44,1 %) 

a Slovensko (42,5 %). Obdobně v rámci 

soustavy Natura 2000 má ČR zahrnuto 

28 % lesů, což představuje v zemích 

EU pátý nejvyšší podíl. Naproti tomu 

v severských zemích, které bývají dávány 

za vzor v ochraně přírody, není podíl 

chráněných území nikterak vysoký 

(Švédsko 14,09 %, Norsko 16,5 %). 

Měřítkem ochrany lesa je také míra 

omezení těžebních možností dřeva 

v lesních porostech. U lesů s nějakou 

formou ochrany činí podíl ploch s ome-

zenou těžební činností v ČR 39 %,

v sousedním Německu je to ale 33 %, 

v Rakousku pak dokonce jen zhruba 

10 %. Ve Švýcarsku, které je opět 

symbolem ochrany přírody, je takto 

omezeno jen mizivých 7 % lesních 

porostů.

Pokud zůstaneme u státního podniku 

Lesy ČR, pak ten hodlá letos investovat 

do vodohospodářských staveb s cílem 

zlepšit vodní poměry (a tím i kvalitu lesa) 

v rámci svého dlouhodobého Programu 

2020 celkem 200 milionů korun. Lesy ČR 

totiž převzaly po zrušené Zemědělské 

vodohospodářské správě péči o řadu 

drobných vodních toků – v současnosti 

jde konkrétně o 38 000 kilometrů malých 

toků, říček, potoků, tůní i rybníků 

a malých vodních nádrží. Investice do 

nich se mají letos týkat 190 lokalit, 

například dvoukilometrového úseku On-

dřejovického potoka ve Zlatých horách 

v okrese Jeseník, odbahnění a úpravy 

přelivné hrany v Opavě na vodní nádrži 

Sedlinka, úpravy 1,5 kilometru drobného 

vodního toku v Lomné v Trojanovicích, 

úprav koryta Trutnovského potoka ve 

Frenštátě pod Radhoštěm nebo suché 

nádrže na toku Zlatý Pásek v Němčicích 

v okrese Svitavy. Investice do zlepšení 

vodních poměrů v lesích a jejich okolí ka-

ždoročně rostou, loni na tyto účely vydal 

podnik 120 milionů korun a dokončil za 

ně 82 projektů. Mimo jiné šlo o revitali-

zaci soustavy rybníků v lokalitě Pozorka, 

odkud je také dokumentární foto.

Osvěta především nejmladší generace 

a poznávání lesa a jeho obyvatel, 

včetně vytváření pozitivního vztahu 

k lesním porostům, je cílem projektu 

Lesní pedagogika. Školní a předškolní mlá-

dež oslovují lesníci i v rámci doprovodných 

programů celé řady „nelesbických“ akcí, 

jako jsou třeba podzimní výlovy rybníků, 

z nichž letos byly některé spojeny s dalším 

projektem – „Loučení s ptáky“, jako tomu 

bylo například při výlovu Bohdanečského 

rybníka. 

Systémová práce v terénu a osvěta laic-

ké veřejnosti jsou přitom hlavními před-

poklady k dosažení ještě lepšího stavu 

našich lesních porostů v budoucnosti. 

Skutečnost, že nám předchozí generace 

zanechaly na našem území příliš vysoký 

podíl smrkových porostů, není přitom ani 

dílem současných lesníků, ani nástrojem 

jakéhokoli systému certifi kace. 

Ani „ekologický“ certifi kát FSC vodu 

do lesa ani do naší krajiny nevrátí, 

rozhodující je totiž chování jednotlivých 

lesnických a dřevozpracujících fi rem 

a především jednotlivých lidí. Ti ale musí 

mít především vůbec možnost hospo-

dařit. Proto je další (lokálně je to jistě 

možné) plošné zvyšování ochrany našich 

lesů kontraproduktivní, což snad vyplývá 

i z výše prezentovaných statistických dat.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová
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POTRAVINÁŘSTVI

VINAŘSKÁ EXKURZE DO 70. LET
BÝČÍ KREV A RYTÍŘ ŽUMBERA – IN VINO VERITAS NEBOLI VE VÍNU HLEDEJ PRAVDU. MY JSME OVŠEM TENTOKRÁT HLEDALI 
PRAVDU NIKOLI VE VÍNĚ, ALE PRAVDU O VÍNĚ. JINAK ŘEČENO NÁS ZAJÍMALO, JAKÉ VÍNO JSME PILI A KOLIK JSME HO VYPILI, 
KDYŽ JSME JEŠTĚ ŽILI VE SPOLEČNÉM ČESKOSLOVENSKÉM STÁTU.

Přepadne-li mě čas od času pochmur-

ná nálada, sáhnu doma v knihovně do 

police, kde mám uloženou populárně 

naučnou literaturu o jídle a pití. Jedním 

z klenotů mé léta budované sbírky je 

útlá a zubem času již notně pozname-

naná brožura s názvem Lexikon nápojů 

aneb Mini vini slovník. Napsal ji Jan 

Goldhammer a v roce 1973 v Praze vydal 

Merkur, tehdejší nakladatelství obchodu.

Kniha je cenná tím, že zahrnuje dobový 

přehled v Československu prodávaných 

značek vína včetně hodnocení jejich 

kvality. Svižným jazykem a poutavým sty-

lem napsaná kniha o víně se také stala 

inspirací pro tento vzpomínkový článek.

Vraťme se tedy v čase o takřka 45 let 

nazpátek a osvěžme si paměť. Víno se 

tehdy v první polovině sedmdesátých let 

u nás pilo bílé, červené i šumivé, tuzem-

ské i zahraniční. A nevypilo se ho málo, 

jak dokládají údaje někdejšího Státního 

statistického úřadu ČSSR. Prim měli 

tehdy obyvatelé Slovenska. Například 

za rok 1975 každý občan Slovenska 

v průměru vypil 20,1 litru révového vína. 

V Čechách to ve stejné době bylo 

14,4 litru na hlavu a rok. Pozoruhodné 

je, že po roce 1975 se spotřeba vína na 

Slovensku postupně snižovala a v sou-

časnosti už v jeho pití vedou prim Češi, 

i když je to vítězství jen velmi těsné.

Ale o tom později.

Svíčka aneb pražská chuť
Víno se má pít při svíčkách a víno zvané 

svíčka, to byl svého času hit prodejních 

pultů zejména v Praze. Připomeňme, 

že šlo o víno s názvem Kláštorné červe-

né z vinařského závodu Pezinok. Jelikož 

byl na etiketě lahve obrázek hořící svíč-

ky, lidé prostě tomuto vínu začali říkat 

svíčka a už mu to zůstalo. Mezi spotřebi-

teli, zvláště českými, požíval tento mok 

zvláštní obliby. Podle Jana Goldhamme-

ra proto, že se tato směs několika druhů 

vína podbízela lidovému vkusu.

Ve svém Lexikonu nápojů hodnotí 

Goldhammer Kláštorné červené takto: 

„Barva i vůně odpovídá, ale chuť nám 

prozrazuje přece jenom více cukru na 

náš vkus. Nicméně se dobře pije, i když 

ctihodní vinaři, kteří je přivedli na světlo 

boží, snad až moc vyhověli nežádoucí-

mu a ne úplně správnému požadavku 

konzumenta onou nasládlostí. Ne, není 

to správné a není to vinařské; máme za 

to, že se dává zbytečně velká přednost 

obchodnímu zájmu před zdravou odbor-

ností.“ Zostra nabroušené pero neopus-

tilo Goldhammera v Lexikonu nápojů ani 

při hodnocení dalšího tehdy oblíbeného 

vína, tentokrát bílého, a to moravské 

Romance z mikulovských vinných 

sklepů. „Romance má nahradit Pražský 

výběr tomu, komu se již přepil anebo 

kdo jej neměl a nemá rád. Myslím, že jej 

nahradí docela snadno. Romance, udr-

ží-li si svou počáteční kvalitu a bude-li 

neměnné chuti, přetáhne značnou část 

konzumentů Pražského výběru, který 

ve své kvalitě a chuti kolísá.“ A co že to 

byl ten zatracovaný Pražský výběr? Šlo 

o směs z bílých vín. Směs Pražský výběr 

vyráběly vinné sklepy nejen pražské, 

jak by snad z názvu logicky mělo vyplývat, 

ale také vinné sklepy mimopražské, 

a to ve Starém Plzenci, v Chomutově 

a Žamberku. „Proto snad nemá stále 

stejnou kvalitu, chuť. Jednu vlastnost má 

však společnou, ať je vyroben kdekoli, a to 

je jeho typická nasládlá chuť, tzv. ‚pražská 

chuť‘, uvedl autor Lexikonu nápojů.

Pochvala do Nitry, Valtic i Plzně
Směsky, tehdy souhrnně zvané vína 

známková, však v některých případech 

Goldhammer přece jen vzal na milost, 

či je dokonce pochválil. Například Nit-

ranské hradné bylo podle něj šťastným 

sloučením několika dobrých vinných 

odrůd. Ty daly vskutku pěkné bílé víno 

lahodné chuti s naznačenou muškátovou 

vůní. Jenom chválu pak pěl na Pribinovo 

hrozno, víno rovněž původem z Nitry. Šlo 

o bílou směs „a s ohledem na chuť, vůni 

i zlatožlutou barvu bychom mohli Pribi-

novo hrozno nazvat polodrahokamem ve 

sklepě, tak je toto víno dobré“, rozplýval 

se autor Lexikonu nápojů.

Obstály také Tři Grácie, jak se hovorově 

říkalo bílému vínu s názvem Gracie a vy-

obrazením sousoší tří antických krásek 

na etiketě lahve. Pocházelo z valtických 

vinných sklepů na Moravě. „Bezesporu 

dobré! Po všech stránkách dobré, to 

znamená jak v barvě a vůni, tak i chuti,“ 

glosoval Goldhammer. Gracie červená 

směs rovněž získala pochvalu. Podle 

autora je nutno si i v tomto případě 

přiznat, že naše červená vína (směsi) 

jsou obvykle lepší než vína z čistých 

odrůd. Gracie je toho také důkazem. 

A do třetice – Gracie rosé, narůžovělé 

víno rovněž z Valtic mělo uspokojit kaž-

dého náročného pijáka vína, neboť je

o poznání víc než dobré a přitom 

skromně prosté, skoro jako pravé umění.

Rytíř Žumbera, tak zněl název bílého 

vína, které se prodávalo a rozlévalo 

zejména v restauracích nižších cenových 

skupin. Také v tomto případě šlo 
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o směs, a podle Goldhammera dokonce 

o podařenou směs vyráběnou ve Starém 

Plzenci. „Je to víno suché, to znamená 

bez cukru a tedy bez té, skoro již typické, 

nasládlé chuti všech dnešních vín. Proto 

nás zaujme svou odlišnou chutí, vůní 

i barvou. Je to víno spíše pro gurmány 

vytříbených chuťových nuancí,“ zhodnotil 

ho Goldhammer.

Dodejme, že rytíř Žumbera je legendární 

postavou plzeňských pověstí. Původně 

byl dobrým šlechticem, ale pány mu bylo 

ublíženo, a tak se z něj stal loupeživý 

rytíř. Jeho socha zdobí Císařský dům ve-

dle radnice v Plzni a je symbolem města 

Plzně po staletí. Podle některých dohadů 

má ovšem socha zobrazovat postavu 

Jana Lucemburského.

Bikaver, Gamza, Oran
V sedmdesátých letech přišla do módy 

vína červená, domácí produkce však ne-

stačila, a tak se k nám červené dováželo 

ze zahraničí. Kdo by mohl zapomenout 

na proslulý Egri bikavér, v překladu

 z maďarštiny egerská býčí krev. Bylo

 to tmavé červené víno z maďarského 

města Eger se značnou, ale příjemnou 

taninovou brzdou v chuti, hodně extrak-

tivní a alkoholické. V jemné vůni 

tehdejšího Bikavéru byla podle

Goldhammera něžnost, chuť, měl

v sobě sílu, naději, touhu a mnoho snů. 

„Tedy velký závazek pro Egri bikavér, 

aby zůstal vždy dobrým vínem, a nikoli 

neduživým a slabým příbuzným. 

Již několikráte se nám takovým zdál,“

jak si posteskl Goldhammer. Bikavér

byl červenou směsí sestávající 

z 50 % z odrůdy kadarka, zbytek byla 

frankovka, modrý portugal a medoc.

Ze slunného Bulharska se k nám do-

váželo červené víno Gamza. Šlo o tehdy 

nejznámější červené víno z Bulharska 

a vyznačovalo se uspokojivou rovnová-

hou mezi jednotlivými složkami vína 

a cukrem, extraktem a alkoholem, což 

velmi napomáhalo harmonické chuti 

Gamzy a její oblibě. Vyráběla se z červe-

né kadarky, tehdy pěstované hlavně v se-

verním Bulharsku. Výborná byla zvláště 

Gamza v originálním plnění. Oran a Oran 

supérieur byla alžírská červená vína se 

sytou, plnou chutí, provázenou správnou 

vůní a krásnou tmavočervenou barvou. 

Goldhammer obě vína charakterizoval 

takto: „Přestože mají v těle přece jenom 

trochu více cukru, než je zdrávo, jsou 

přítulně mazlivá, jednoduše svádějí 

k hříchu.“

Sekty napříč republikou
Slavnostní příležitosti se neobejdou bez 

bublinek, tedy šumivého vína, jinak též 

sektu, jak se správně říká vínu mimo 

oblast Champagne-Ardenne. Pravé 

šampaňské z Francie bylo na pultech 

zřídka, z domácí produkce však bylo 

sektů hned několik.

Začněme Hubertem. Šlo vlastně o ob-

chodní označení slovenských šumivých 

vín vyráběných v Seredi. Výrobní sorti-

ment tehdy zahrnoval Hubert sladký, po-

losladký, polosuchý a suchý. Dále to byl 

Hubert červený, Hubert Club a Panonia. 

Hubert polosuchý je znamenitý sekt 

a jen málo věcí je na světě tak závaž-

ných, jež by mohly potlačit rozkoš z vypi-

té lahve polosuchého Hubertu. Z naplně-

né skleničky vycházejí závany nádherné 

vůně a vzbuzují touhu po důkladném 

doušku. Podobné vlastnosti má i Hubert 

sladký a suchý, jak se o nich vyjádřil 

Jan Goldhammer v Lexikonu nápojů. 

A chválou nešetřil ani v případě Huberta 

červeného, který voněl krásně po červe-

ném víně, měl slušivou rubínovou barvu 

a stejně jako bílé Huberty dosti dlouhé 

a jemné perlení.

Z Moravy pocházel Chateau Bzenec, 

nejstarší sekt na československém 

území. První byl vyroben roku 1875. 

Oblibu bzeneckého sektu upevňovaly 

také zlaté medaile a další vyznamenání 

z mezinárodních vinařských kongresů.

„Chateau Bzenec je víno nadějné, 

povzbuzující a osvěžující jako první 

zeleň na stráni po dlouhotrvající zimě,“ 

ohodnotil ho Goldhammer. Premier byl 

mladším bratrem sektu Chateau Bze-

nec, rovněž vyráběný klasickou metodou 

kvašením v lahvích, vyznačoval se 

dlouhotrvajícím perlením a jemnou 

muškátovou vůní. Ve středočeském 

městě Mělník přišel na svět bílý sekt 

Chateau Mělník. Ačkoli neměl dlouhou 

tradici, šlo prý o sekt mimořádných 

kvalit. Ze stejných sklepů pocházel 

i Chateau Mělník červený sekt Granát.

Z červeného vína vyrobený sekt měl 

mírně tříslovitou příchuť, to však 

nebylo závadou v chuti. Na sklonku 

roku 1970 spatřil světlo světa sekt 

Bohemia. Náš tehdy nejmladší sekt 

ohodnotil Goldhammer takto: „Je to 

zdařilé dítě Českých vinařských závodů, 

připravované nejnovějšími metodami 

a zařízením ve Starém Plzenci. Je prv-

ním stupínkem umožnit našinci pít sekt 

nejen při slavnostních příležitostech, ale 

zdaleka častěji, i když ne denně, jak je 

tomu v mnoha jiných zemích.“

Primát, Tesavela, Hořčák
Vermut nebo-li hořkosladké kořeněné 

víno vynalezl italský mnich Carpano B. 

Antonio, který v roce 1796 začal přidávat 

k vínu různé koření a cukr, aby tím léčil 

hlavně přejedením zkažené žaludky. 

Jeho jménem je nazván jeden z nejlep-

ších vermutů na světě – Carpano.

U nás bylo tuzemských vermutů hned 

několik. Patřil k nim například Primát 

vermut bílý bratislavské výroby. Podle 

Goldhammera dobrý aperitiv, který 

„plně nahradí mnoho dnes dovážených 

vermutů ze zahraničí“. Existoval také 

Primát vermut bitter a Primát vermut 

červený. Červený Primát vermut ocenil 

Goldhammer jako dobře a odborně 

udělaný aperitiv, plný, dobře sladěný 

v hořkosti a sladkosti.

V Čechách se vyráběl Vermut bianco 

Tesavela – jeden ze spolehlivých našich 

bílých vermutů, který má za sebou 

hezkou řádku let své existence, což je 

samo o sobě doporučení. Vermut rosso 

Tesavela – v jeho prospěch prý zase 

hovořila vzrůstající spotřeba a tím 

i výroba. Připomeňme, že pod označe-

ním Tesavela vyráběly a dodávaly na trh 

České vinařské závody vína jak kořeně-

ná, tak dezertní. Dezertní se prodávala 

pod označením Žluté dezertní, Červené 

dezertní víno, Dukát, Carmen a Torero.

Levnou alternativou vermutu byl Hořčák. 

Vyráběl se ovšem nikoli z révového, ale 

z ovocného vína s přídavkem vermutové-

ho koření. Hořčák měl asi 15 % alkoholu. 

„Pije se obvykle nevhod a bývá po něm 

ošklivá kocovina,“ upozornil Gold-

hammer. Doporučil ho pít pouze malé 

množství.

Dezertní ovocné víno Hořčák vyráběla 

například dnes již neexistující Středo-

česká Fruta Mochov, závod 03, Praha 

Krč. Litr nápoje s obsahem 15 % 

alkoholu stál 15 Kčs a na etiketě bylo 

doporučení, aby láhev bylo uchovávána 

ležmo v chladu. Hořčák s 16 % 

alkoholu a cenou 12 Kčs za litr se vyrá-

běl také v Severočeských konzervárnách 

a drožďárnách Labena, závod Žatec. 

Dodejme, že Hořčáky se prodávaly 

v obchodech Ovoce a zelenina.

Alice Olbrichová

VÍNO A STATISTIKA

Slovensko ČR

rok 1975 20,1 14,4

rok 2015 15,7 16,4

Slovensko 380 tis. hl

Česká republika 750 tis. hl

Spotřeba vína v litrech na hlavu 
a rok

Výroba vína v roce 2015

Zdroj: Státní statistický úřad ČSSR, 

ŠÚ SR, ČSÚ

Zdroj: ŠÚ SR, ČSÚ
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Široký sortiment produktů Naše bio 
šetrných k přírodě i k Vašemu zdraví 
na Vás čeká v síti prodejen BILLA.

Seznamte se s chutí biopotravin

Billa_nase_bio_AGRObase_215x269.indd   1 11.08.17   16:18
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ČINNOST KIS KARLOVARSKÝ KRAJ V OBDOBÍ 
ČERVENEC–ZÁŘÍ 2017

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017

Poradenské centrum personálně využívá 

pro poradenskou činnost odborné učite-

le SZeŠ Dalovice, kteří všichni působili 

před nástupem do školy v zemědělské 

praxi a i v současné době se věnují 

vlastní poradenské práci v regionu jako 

soukromé osoby. V případě potřeby 

spolupracují s poradenským centrem 

externí poradci z řad Regionální agrární 

komory a poradci akreditovaní při MZe, 

případně poradenskými kapacitami 

svazu ekologických zemědělců PRO-BIO 

se sídlem v Šumperku.

V průběhu měsíců července až října se 

poradenská práce soustředila především 

do těchto oblastí:

AEK dotace – podmínky jednotlivých 

dotačních titulů, termíny sečí, limity do-

daného dusíku, zatravňování orné půdy

Zpracování vlastní zemědělské pro-
dukce – konzultace ohledně možnosti 

registrace nebo schválení vlastního 

provozu, místní regionální značení, regi-

onální soutěže výrobců potravin

Evidence ekologicky hospodařící 
farmy – příprava farmy před pravidelnou 

kontrolou ze strany kontrolní organiza-

ce – evidence krmiv, evidence podávání 

léčiv, vyplnění karet honů

Evidence konvenční farmy – kontrola 

a pomoc vypracování povinných evidencí 

farmy v rámci Cross-compliance, přípra-

va na kontrolu CC, evidence hnojení, 

havarijních plánů, pohotovostních plánů, 

povolení k odběru vod, vypracování 

tabulky ekologické újmy

Evidence hnojení a Nitrátová směrnice 

– poradenství v oblasti termínů hnojení, 

limitů hnojení, výpočtů množství dusíku 

dodaných pastvou

Program rozvoje venkova – příprava 

projektů pro 5. kolo, komunikace se SZIF 

při sporných projektech, vedení jednot-

livých projektů, doplňování požadavků 

SZIF, dokládání povinných a nepovinných 

příloh k žádosti.

Zelená nafta – Ve spolupráci s Krajskou 

celní správou byla organizována školení 

– workshopy v učebně výpočetní techni-

ky s cílem naučit zemědělskou veřejnost 

podávat hlášení o zelené naftě prostřed-

nictvím PC. Zodpovídány byly také dotazy 

ohledně nově zavedeného režimu zelené 

nafty i pro práce v živočišné výrobě 

a po zavedení nové směrnice byl potřeba 

výklad tohoto nového legislativního 

dokumentu.

Poradenská práce probíhá v rámci osob-

ních konzultací nebo na základě telefo-

nických a e-mailových dotazů ze strany 

zemědělců. Zemědělská veřejnost má 

k dispozici každý den telefonní linku 

jednoho z poradců, který je schopen 

operativně řešit základní problémy 

a požadavky nebo v případě potřeby spojí 

zástupce farmy s odborníkem na danou 

speciální problematiku. V případě, kdy je 

třeba řešit problém nebo tvorbu evidencí 

přímo na farmě, pracovníci poradenské-

ho centra dojíždí přímo do podniku 

a požadavek je řešen na místě. 

Semináře jsou KIS pořádány podle 

aktuální potřeby s ohledem na potřeby 

zemědělců. V monitorovaném období 

byly spoluorganizovány (ve spolupráci se 

svazem PRO-BIO a Bioinstitutem o.p.s) 

tři semináře, a to na zpracování mléka 

a výrobu sýrů, na výrobu biouzenin a na 

šetrné hospodaření farmy s vodou.

Pokračování práce poradenského centra 

při Střední zemědělské škole zeměděl-

ské podnikatelské subjekty využívají ve 

stále větší míře, protože zemědělská 

veřejnost si na tento styl předávání infor-

mací, upozorňování na případné problé-

my a řešení vzniklých problémů zvykla a 

vzhledem ke složitosti platné legislativy 

se bez práce poradců neobejde.

Zdeněk Perlinger

Také se zde účastnily střední školy se za-

měřením na zemědělství nebo potravinář-

ství. Návštěvníci měli možnost vychutnat si 

tento den všemi smysly. Mezi nabízeným 

sortimentem škol z regionu si návštěvníci 

mohli pochutnat na zelňačce, uzeném 

masu s  trnkovou omáčku, bramborových 

knedlíčcích, dále škvarkové pomazánce 

a mrkvových šátečcích, báleších, ale i oce-

něných vínech značkou TOP-víno Slovácka.  

Představili se i rybáři, myslivci, včelaři, ko-

vářští umělci. K tomu všemu se představila 

desítka hudebních souborů a vše završilo 

vystoupení Hradišťanu s Jirkou Pavlicou. 

Návštěvníci měli možnost vychutnat si 

tento den všemi smysly.  Členka rady Zlín-

ského kraje Margita Balaštíková poděko-

vala za účast na akci slovy: „V našem kraji 

žije řada velmi schopných a pracovitých lidí 

a to kraj činí bohatým a zajímavým. Vy jste 

jeho součástí, jeho kořením. Tvoříte spo-

lečně jeho dobré jméno, rozvíjíte regionální 

ekonomiku, společné vztahy a společně 

vytváříte atmosféru, ve které žijeme 

a vychováváme své děti. Vaší práce si vá-

žím a patří Vám za ně mé poděkování.“

Jana Brázdilová, foto archiv AK Zlín

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO POKRAČOVALO V LETNÍM A PODZIMNÍM OBDOBÍ V PORADENSKÉ ČINNOSTI MEZI 
ZEMĚDĚLSKOU VEŘEJNOSTÍ. PORADENSKÁ PRÁCE JE PROVÁDĚNA PORADCI SDRUŽENÝMI PŘI PORADENSKÉM CENTRU NA 
ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE, NĚKTERÉ FARMY LEŽÍ V PLZEŇSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. PROVOZ ZAJIŠŤUJE STŘEDNÍ 
ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU.

I KDYŽ POŘADATELŮM DNE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017 NEPŘÁLO POČASÍ, PREZENTOVALO SE V JEHO RÁMCI 8 VÝROBCŮ 
POTRAVIN ZLÍNSKÉHO KRAJE, KTEŘÍ BYLI OCENĚNI ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA ZLÍNSKÉHO KRAJE A DALŠÍCH 
20 VÝROBCŮ, KTEŘÍ SI PŘIŠLI PŘEVZÍT OCENĚNÍ PERLA ZLÍNSKA ZA ROK 2017. 
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JIHOČESKÁ KOMORA INFORMUJE NA DÁLKU 
I ZBLÍZKA, VYDALA SBORNÍK ŠKOL A INICIOVALA 
VÝVOJ ELEKTRONICKÉHO TRHU S OBILÍM

TRADIČNÍ SEMINÁŘ POČASÍ, POJIŠTĚNÍ A PGRLF 

V souladu s plánem činnosti Projektu 

regionální přenos informací úřad komory 

během září zorganizoval na Písecku 

seminář věnovaný prezentaci dotací, pří-

spěvků a grantových schémat poskytova-

ných místním zemědělcům, lesníkům 

a včelařům z rozpočtu Jihočeského 

kraje. V Jindřichově Hradci ve stejném 

měsíci připravila workshop na téma 

Trestní zodpovědnost právnických osob.

„Tato akce přinesla komoře zpětnou 

vazbu v podobě požadavku na zpracování 

vzorových dokumentů základního „cri-

minal compliance“ za účelem prevence 

možného postihu fi rem. Takže jsme si 

již u advokátní kanceláře objednali sepis 

vzoru interního řádu, statutu pověřeného 

pracovníka a stručného komentáře 

k užití zmíněných vzorů,“ popisuje 

Hana Šťastná, ředitelka Regionální 

agrární komory Jihočeského kraje další 

přínosy školení. Doplňuje, že na základě 

dalšího podnětu ze strany pravidelných 

uživatelů informačních služeb Krajského 

informačního střediska pro rozvoj ze-

mědělství a venkova Jihočeského kraje, 

iniciovala sérii jednání s analytickými 

experty a vývojáři softwaru na tvorbu 

elektronického monitoringu obchodu 

s obilím v Jihočeském kraji s potenciá-

lem pro agregaci nabídek za účelem 

silnější vyjednávací pozice sdružených 

pěstitelů na společném trhu EU.

O pestrosti aktivit zastřešených národ-

ním dotačním titulem 9.F.e na základě 

letošních Zásad MZe svědčí výčet dalších 

„podzimních“ workshopů v jižních Če-

chách. Zemědělci využívali ke vzdělávání 

třeba pozvánky na seminář osvětlující 

problematiku registru sadů a hnojiv 

v Portálu farmáře či na workshop s ná-

zvem Ochrana pracovníků zemědělská pr-

vovýroby, který se uskutečnil ve spolupráci 

s krajskou hygienickou stanicí. Diskusi, 

vyúsťující v racionální odpor ke stávajícímu 

návrhu novely vyhlášky z dílny Minister-

stva životního prostředí, vynikl workshop 

věnovaný protierozní problematice.

Vzdělávání regionálních výrobců potravin 

a provozovatelů agroturistiky umožnily 

říjnové workshopy poukazující na 

efektivní využití moderních médií 

k propagační činnosti a seznamující 

s rezervačními systémy a také osvěta 

marketingové síly funkčních potravin. 

Aktuálními informacemi o průběhu 

Reformy Společné zemědělské politiky 

chystané po roce 2020 oplýval seminář 

realizovaný předposlední říjnový den 

v Hluboké nad Vltavou. „Počátkem 

listopadu nás potěšil velký zájem 

o účast na seminářích prezentujících 

nové vědecké poznatky o regeneraci 

poškozených půd nebo legislativní ak-

tuality ze sféry značení potravin. Během 

hodnoceného období se nám podařilo 

vydat aktualizovaný Sborník jihočeských 

zemědělských středních škol a učilišť 

a momentálně připravujeme vydání 

Jihočeského zemědělského kalendáře 

pro příští rok. Kromě jiného jsme na 

webových stránkách agroreport.cz 

a v dalších internetových i tištěných 

médiích uveřejnili zhruba sto příspěvků, 

z toho minimálně polovinu vlastních. 

Téměř denně rozesíláme informace 

uživatelům z naší databáze elektronickou 

poštou. Pravidelně, na základě potřeby 

zejména odborné veřejnosti, poskytujeme 

osobní, ale též telefonické nebo e-mailo-

vé konzultace. Každý měsíc zajišťujeme 

v kraji konzultace s akreditovaným porad-

cem Ministerstva zemědělství,“ uzavírá 

vyčerpávající přehled služeb souvisejících 

s nediskriminačním přenosem odborných 

informací v regionu Hana Šťastná.

Zuzana Skořepová, 

foto: archiv RAK Jihočeského kraje

Často býváme svědky toho, že média 

veřejně propagují zemědělce jako věčné

stěžovatele ať prší, sněží nebo svítí 

sluníčko. A i to je jeden z cílů našeho 

semináře – propojovat světy zemědělství 

a nezemědělské veřejnosti, v tomto pří-

padě informovat ony známé osobnosti 

o aktuálních problémech našeho oboru. 

Trend poslední doby je ekologie a „ze-

lenání se“. Přitom velké farmy nejsou 

nutně zlem a rozhodně nedevastují půdu, 

jak jim je často vyčítáno, ale zpět k semi-

náři. RNDr. Taťána Míková je profesionál, 

což bylo patrné z její poutavé přednášky. 

I ona uznala, že počasí je alfou a omegou 

zemědělců a i ona uznala, že aktuální 

předpovědi jsou pro ně velmi důležité. 

Pro meteorology je to stále ještě oříšek. 

Předpovědět přeháňku či bouřku v min. 

rozlišení např. 102 km. Každopádně 

máme šanci do budoucna díky zlepšují-

cím se technologiím. Také excesy počasí, 

které zažíváme, budou asi častějším 

jevem. Budiž nám útěchou, že tornáda 

v takové razanci, jako sledujeme v jiných 

zemích, u nás nebudou. Sucho, které 

je skloňováno už třetím rokem, proto-

že se stále zvětšuje, to bylo téma pro 

odborníka z Akademie výzkumu globální 

změny AV ČR, v.v.i. Mgr. Petra Štěpánka, 

Ph.D. Portál Intersucho, který vznikl na 

základě informací z terénu, je založen na 

vazbě mezi zemědělci a výzkumníky. Je 

však nutné zapojit ještě více zemědělce, 

aby byla vyšší hustota míst, odkud 

informace přicházejí. Vždyť to známe,

Pardubicko je typickým příkladem, kdy 

na jednom poli je různá kvalita půdy daná 

podložím. Excesy počasí hravě zmaří sna-

žení zemědělců během chvilinky. Je úplně 

jedno, jestli to bude mráz na jaře, kroupy 

v létě nebo zmiňované sucho. Slovo dostali 

také zástupci zástupci pojišťoven.

Seminář ukončil svojí přednáškou 

předseda představenstva Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického 

fondu (PGRLF) Ing. Zdeněk Nekula. 

Tématem byl PGRLF jako partner pro 

rozvoj podnikání na venkově za každého 

počasí. Padla zajímavá čísla o činnosti 

PGRLF a konkrétně u podpory zeměděl-

ského pojištění za rok 2017 je odhadová-

na stejná výše podpory jako za rok 2016. 

Co všem zúčastněným chybí a dotklo by 

se téměř všech, je Fond těžko pojisti-

telných rizik (FTPR). To také vyplynulo 

z diskuze, do které se aktivně zapojil 

náš host – radní Pardubického kraje pro 

životní prostředí, zemědělství a venkov 

Ing. Václav Kroutil.

Vladimír Šabata

VYDATNOU PORCÍ BEZPLATNÝCH INFORMACÍ NABÍDLA JIHOČESKÁ AGRÁRNÍ KOMORA V PRVNÍCH TŘECH POPRÁZDNINOVÝCH 
MĚSÍCÍCH ZÁJEMCŮM O LEPŠÍ ORIENTACI V ŘADĚ ODBORNÝCH TÉMAT SOUVISEJÍCÍCH S KONKURENCESCHOPNOSTÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH A ZPRACOVATELSKÝCH SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V REGIONU.

SEMINÁŘ „3P“, JAK HO RÁDI PŘEZDÍVÁME, TEDY POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF, SE STAL JIŽ TRADIČNÍ AKCÍ V PARDUBICKÉM KRAJI. 
KAŽDÝ ROK SE SNAŽÍME DO NAŠEHO KRAJE PŘIVÉST ZAJÍMAVÉHO A ZNÁMÉHO ODBORNÍKA S VAZBOU NA POČASÍ. 
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VČELAŘI SE SEŠLI V PLASÍCH

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE DÁLE KOMUNIKUJE

Seminář pořádala Agentura venkova o.p.s. 

Plzeň ve spolupráci s Gymnáziem a Střed-

ní odbornou školou v Plasích. Organizačně 

se podílel i Včelařský spolek Plasy.

Seminář vedl pan Ladislav Toman 

z Nýrska, dlouholetý chovatel včelích 

matek a odborník, který si své teoretické 

zkušenosti ověřuje prakticky. I proto bylo 

jeho vystoupení vnímáno velmi pozitivně 

všemi zúčastněnými, z nichž většina byla 

rovněž zkušenými včelaři. 

Dověděli se novinky z oblasti legislativy, 

např. že již není nutné nahlašovat obec-

ním úřadům stanoviště včelstev, ale 

i z chovatelské praxe: výběr včelích ma-

tek, úlů, hledání trubčích shromaždišť, 

způsoby krmení a zaléčování včelstev 

a mnoho dalšího. Zajímavá byla i infor-

mace o zkušenostech s chovem čmeláků 

a zdůrazněna byla především nezastu-

pitelná role včel i dalších opylovačů pro 

zemědělství a celkově pro zajišťování 

obživy pro lidi i zvířata.

O tom, že byla akce vnímána velmi pozi-

tivně, svědčí skutečnost, že se seminář 

kvůli diskuzi a odpovědím na dotazy 

protáhl o další hodinu oproti plánované 

době. Dle reakce Mgr. Jiřího Novot-

ného, předsedy plaského včelařského 

spolku, nebyl určitě pan Ladislav Toman 

v Plasích na včelařské vzdělávací akci 

naposledy.

Pavel Bulín,

foto: archiv Agentura Venkova o.p.s. 

Plzeň

20. 9. 2017 – Program rozvoje venkova 

5. kolo, SZIF, Slezská, Praha 2. Seminář 

byl zaměřen na operace: Investice do 

zemědělských podniků, zpracování 

a uvádění na trh zemědělských produktů. 

Přednášející Ing. Lubomír Tomek se také 

zaměřil na fi nanční zdraví a na zkuše-

nosti s výběrovými řízeními. Výběrové 

řízení probudilo čilou diskusi. Přednáše-

jící účastníky upozornil na časté chyby 

v projektech, v žádostech o proplacení, 

ale hlavně ve výběrovém řízení. Semináře 

se účastnilo 45 lidí.

11. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Katusice 

(Mladá Boleslav). Semináře se zúčastnilo 

45 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby. 

12. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Poštovní 

4, Příbram V. Semináře se zúčastnilo 

31 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby.

17. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Lubenská, 

Rakovník. Semináře se zúčastnilo 44 lidí. 

Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, Výzkum-

ný ústav rostlinné výroby.

2. 11. 2017 – Pozemkové úpravy – odbor-

ný seminář pro studenty ČZU, možnost 

fi nancování z PRV, ČZU v Praze Suchdol. 

Počet účastníků 51.

7. 11. 2017 – (Ochrana půdy, inovace 

ochrany půdy, eroze, pedologie, ochrana 

půdy před zábory, limity využití půdy, pro-

tierozní kalkulačka). Seminář se usku-

tečnil v Příbrami. Přednášejícími byli 

Ing. Marek Batysta, Ph.D  Ministerstvo 

zemědělství, Odbor strategie a trvale 

udržitelného rozvoje, Oddělení  ochrany 

půdy a Mgr. Jiří Brázda, Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy.    

8. 11. 2017 – Seminář pro začínající 

zemědělce Začínáme podnikat v země-

dělství. Cílem semináře bylo přiblížit 

mladým lidem problematiku podnikání 

v zemědělství se zaměřením na chov 

mléčného skotu. Byly představeny 

dotační možnosti v agrárním sektoru 

s akcentem na Program rozvoje venkova 

2014+. Seminář se uskutečnil v aule 

SZeŠ Boučkova 355/49, Poděbrady. 

Účastníků bylo 85.

14. 11. 2017 – Pozemkové úpravy – 

odborný seminář/workshop pro obce, 

zemědělce. Seminář měl za cíl přiblížit 

účastníkům přípravu a realizaci pozem-

kových úprav a jejich přínos pro obec 

i krajinu. Seminář se uskutečnil v loka-

litě obce Katusice, kde byly pozemkové 

úpravy realizovány. V rámci semináře 

byli účastníci seznámeni se zkušenostmi 

jednotlivých vystupujících s operací 4.3.1 

Pozemkové úpravy Programu rozvoje 

venkova 2014–2020. Přednášejícími 

byli: Ing. M. Benda – Celostátní síť pro 

venkov, Ing. M. Pochop – Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ing. 

Jiří Novotný – Státní pozemkový úřad, 

pobočka Mladá Boleslav, Blahoslav Jírů 

– starosta obce Chotětov, Ing. Michal 

Pochop – Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i.

14. 11. 2017 – „Vrácení daně z minerál-

ních olejů použitých pro zemědělskou 

prvovýrobu ve světle novely zákona 

o spotřebních daních“ (zelená nafta, 

problematika pěstování máku a konopí 

z pohledu celní správy). Poštovní 4, 

Příbram V. Přednášející zaměstnanci 

daňového odboru celní správy. Semináře 

se účastnilo 46 lidí.

Dne 15. 11. 2017 proběhl odborný 

seminář „Manažerské fórum zemědělců, 

potravinářů a venkova Středočeského 

kraje a Ústeckého kraje“. Tentokrát se 

fórum uskutečnilo v Žatci. Každý měsíc 

je na různých místech ve Středočeském 

kraji přítomná akreditovaná poradkyně 

Ing. Jaroslava Šamsová. V rámci konzul-

tačních dnů byla k dispozici v Příbrami, 

Rakovníku, Mladé Boleslavi a Kutné 

Hoře. Nejen v průběhu konzultačních ho-

din je možné navštívit se svým dotazem 

kancelář KIS, Poštovní 4, Příbram V, 

2. patro. Konzultační hodiny jsou uveřej-

něny na webu www.kis-stredocesky.cz. 

Dotazy je možné zodpovědět mailem 

i telefonicky – kis.stredocesky@atlas.cz, 

tel: 721 315 260. Funkční je hot-line 

721315260.

Gabriela Jeníčková

TÉMĚŘ ČTYŘICET VČELAŘŮ ZE SEVERNÍHO PLZEŇSKA SE SEŠLO V SOBOTU 4. LISTOPADU 2017 VE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE 
V PLASÍCH NA SEMINÁŘI NA TÉMA VÝZNAM VČELAŘSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV.

PODZIM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH JE KAŽDOROČNĚ VE ZNAMENÍ SEMINÁŘŮ. NĚKTERÉ SEMINÁŘE JSOU FINANCOVÁNY 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 9.F.E MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, NĚKTERÉ ZE SÍTĚ PRO VENKOV NEBO Z ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÝCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ. VE SPOLUPRÁCI A ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ VÝŠE JMENOVANÝCH SUBJEKTŮ KIS 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, O.P.S. USPOŘÁDAL PRO VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE NA RŮZNÁ TÉMATA NÍŽE UVEDENÉ 
SEMINÁŘE. SEMINÁŘE BYLY BEZ POPLATKU. 
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AKTIVITY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

Poskytované informace se týkají přede-

vším aktuálního dění v kraji, dále pak 

národních a evropských podpor, rozvoje 

zemědělství a venkovského prostoru, 

ochrany spotřebitelů (bezpečnost potra-

vin), informací o zemědělské prvovýrobě 

či ekologickém zemědělství. Pro efektiv-

nější šíření informací, lepší dostupnost 

a zvýšení atraktivity informačního stře-

diska byly v rámci jeho činnosti vytvořeny 

nové webové stránky www.rakkhk.cz.  

Letošní dožínky nabídly pětadvaceti 

tisícům návštěvníků nejen regionální 

produkty, ale i soutěže pro děti a bohatý 

kulturní program. Dožínky sice skrápěl 

v sobotu odpoledne déšť, ale na návštěv-

nosti to nebylo znát. U stánků potravi-

nářů a trhovců se tvořily fronty a lidé 

ochutnávali i nakupovali. Zaplněná byla 

hlediště u pódií, kde se vystřídala řada 

kapel a mažoretky, ale také se oceňovali 

zemědělci a vítězové soutěže Potravina 

a potravinář Královéhradeckého kraje 

2017.

Páteční program dožínek patřil Dni 

propagace zemědělství a hlavně dětem. 

Téměř tisíc dětí ze základních a mateř-

ských škol z celého kraje sbíralo razítka 

za soutěže do herních karet, které byly

druhý den slosovány a na děti čekaly 

pěkné ceny. Seznámit se mohly také se 

zemědělskou technikou, prací se psy, 

drezůrou koní a poznat, jak se stříhají 

ovce či spřádá vlna. Sobotní program 

tradičně zahájil dožínkový průvod s kočá-

rovou jízdou městem. Vyrazil od zimního 

stadionu na Malé a Velké náměstí, poté 

po malém okruhu k Magistrátu města, 

kde se připojily mažoretky a kapela 

s Dóžou – maskotem Královéhradeckých 

dožínek. Slavnostní program dále pokra-

čoval oceněním nejlepších zemědělců 

kraje. Za úspěchy v rostlinné výrobě bylo 

oceněno Zemědělské družstvo Všestary, 

AGRO ŽLUNICE, a.s., společnost s r.o. 

Agro Jaroměř, akciová společnost ZOPOS 

Přestavlky a soukromý zemědělec

 Ladislav Chmelík z Horních Vlčkovic.  

Diplomy za úspěchy v chovu skotu 

převzali představitelé Agrodružstva 

Lhota pod Libčany, AGRO Bystřice, a.s., 

Zemědělského družstva Dolany, Země-

dělského družstva Dobruška a Ing. Jan 

Zuzánek z Bernartic u Trutnova. Oceněny 

byly také úspěchy v chovu prasat, a to 

konkrétně společnost MAVE Jičín, a.s. 

a farma Ovčí Dvůr Mgr. Jana Kováče pře-

devším za šlechtění ovcí a koz. Vítězem

 v kategorii drobnochovatelů se za práci 

ve prospěch Českého svazu chovatelů 

stala ZO ČCH Smidary, která již od roku 

1964 pravidelně pořádá výstavy, které 

jsou na vysoké úrovni. Nejlepší rodin-

nou farmou roku 2017 se stala farma 

rodiny Petra Kareše z Holovous. Zvláštní 

ocenění za významný přínos pro rozvoj 

zemědělství v Královéhradeckém kraji 

bylo uděleno za celoživotní práci Ing. 

Ludmile Štěpánkové, která se celý svůj 

pracovní život pohybovala v prostředí 

živočišné výroby a plemenářství.

Na dožínkách se také představili a pře-

vzali ocenění vítězové soutěže Potravina 

a potravinář Královéhradeckého kraje. 

Spotřebitelé svým hlasováním na trzích 

vybrali vítězné výrobky v jednotlivých 

kategoriích. Celkovým vítězem, ale 

i vítězem v kategorii Mlýnské a pekáren-

ské výrobky se v letošním 12. ročníku 

soutěže stala společnost BEAS, a.s., 

pekárna Lično s výrobkem Štrůdlík 

s jablky. Ocenění v dalších kategoriích viz 

www.dozinky.cz.

Diskusní kulatý stůl uspořádal pořadatel 

dožínek – Regionální agrární komora 

Královéhradeckého kraje. Představitelé 

kraje a zemědělských organizací reago-

vali na diskutovaná témata jako voda 

v krajině, zemědělské školství, doprava 

a obslužné komunikace a podpora země-

dělců v kraji. Všichni se shodli na nutnosti 

vzájemné úzké komunikace a řešení 

nastolených témat. Ohledně problematiky 

školství je již stanoven termín na další 

jednání. Obě strany považují proběhlou 

diskuzi za přínosnou a věří, že díky spolu-

práci je šance mnoho problémů řešit. 

Příští rok bude možné na 15. Královéhra-

deckých krajských dožínkách zrekapitu-

lovat, jak bude spolupráce úspěšná.

Simona Vachová, 

foto archiv RAK Královehradeckého kraje

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA PŘI REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOŘE KRÁLOVÉHRADECKÉHO 
KRAJE DISTRIBUUJE KAŽDÝ TÝDEN NOVÉ INFORMACE Z OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ JAK ODBORNÍKŮM, TAK ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. 

GASTRO FOOD FEST V LITOMĚŘICÍCH

Jde o jediný festival svého druhu na 

severu Čech, který se věnuje prezentaci 

kulinářského umění předních restaurací 

nejen z Ústeckého kraje, uznávaných 

kuchařských mistrů celé ČR, degustaci 

lahodných českých, moravských i zahra-

ničních vín, představení minipivovarů se 

speciálními edicemi piv, nechyběli ani 

prodejci delikates a doplňkového sorti-

mentu. Byl zde také vystavován doplňkový 

sortiment, jako je profi  vybavení kuchyní 

i široká nabídka kuchyňských doplňků. 

Na letošním 5. ročníku se představila 

mexická, italská, francouzská, americká, 

řecká, japonská a samozřejmě tradiční 

česká kuchyně. Zajímavostí festivalu byly 

mořské speciality, různě upravený hmyz 

a další pochutiny netradičních chutí.

Ve spolupráci s Okresní agrární komorou 

Most byly představeny vítězné regionální 

potraviny soutěže o značku Regionální 

potravina Ústeckého kraje a potravi-

nářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 

Přemysla Oráče. Tento festival oslovil 

chuťové, zrakové, čichové i hmatové smy-

sly! Také doprovodný program byl bohatý. 

Vystřídali se zde mistři kuchaři: Marek 

Raditsch, Markéta Hrubešová, Radek 

Šubrt, Lukáš Uher, Marek Svoboda, Petr 

Sejval či Jan Heřmánek.

Festival byl organizovaný pro mladé 

návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, 

kteří mohli ochutnávat gastronomické 

speciality a načerpat nové kuchařské 

recepty z různých kuchyní. Přes 11 000 

návštěvníků odcházelo velmi spokojeně. 

Organizátorem GASTRO FOOD FESTu 

bylo výstaviště Zahrada Čech s.r.o., které 

se s touto akcí vypořádalo na výbornou, 

a bylo vidět, že ho připravovali s láskou. 

Příští ročník se koná 20.–21. 10. 2018.

Ludmila Holadová

VE DNECH 21. – 22. ŘÍJNA 2017 SE KONAL NA ZAHRADĚ ČECH V LITOMĚŘICÍCH FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ, 
A TO JIŽ JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK. 
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Tak jak v předchozích letech proběhl 

i letos za organizační spoluúčasti Regio-

nální agrární komory Ostravsko tradiční 

Polní den sóji v Moravskoslezském kraji, 

a to dne 13. září 2017 v Ostravě Hrabové. 

V úvodu proběhly přednášky o pěstování 

moderních odrůd sóji u nás i v zahraničí, 

o připravovaných změnách, současném 

stavu v chemické ochraně sóji 

a o zkušenostech při pěstování ve spo-

lečnosti Equicentrum s. r. o., následně 

pak praktické ukázky porostů.

V září a říjnu proběhly semináře

k nitrátové směrnici, evidenci půdy LPIS 

a erozi půdy.  Na tyto tři tematické ob-

lasti mohou v současné době zemědělci 

zaměřit svoji pozornost. Cílem seminářů 

na téma „Nitrátová směrnice“ bylo tuto 

problematiku zemědělcům připomenout 

a zopakovat základní pravidla daná 

v Akčním programu nitrátové směrnice 

platném po posledních úpravách od 

1. 8. 2016. Dále bylo cílem připome-

nout, že některé z podmínek platí i pro 

hospodaření v oblastech mimo vymezené 

zranitelné oblasti, protože jsou součástí 

standardů Dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (DZES) a Po-

vinných požadavků na hospodaření (PPH) 

v rámci podmínek podmíněnosti (Cross 

Compliance) a platí tedy pro všechny ža-

datele o přímé platby a některé podpory 

Programu rozvoje venkova. 

Semináře na téma „LPIS – základ 

dotací“ připomenuly účastníkům funkci 

a účel evidence půdy LPIS. Seznámily 

je s principy aktualizace evidence půdy, 

základními rozdíly mezi pojmy půdní 

blok a díl půdního bloku a povinnostmi 

uživatelů půdy evidované v systému LPIS 

z pohledu ohlašování změn a identifi kova-

telnosti hranic dílů půdních bloků v terénu. 

Cílem seminářů „Eroze půdy – redesing 

vrstvy“ bylo v souvislosti s připravovanou 

změnou ve vymezení erozní ohroženosti 

půdy seznámit zemědělce s novými pojmy 

v této oblasti. Současně byla prezentová-

na aktuální verze Příručky ochrany proti 

erozi zemědělské půdy (viz stránky www.

agroporadenstvi.cz). V návaznosti na téma 

eroze půdy budou v dalším období připra-

veny semináře k protierozní 

vyhlášce a protierozní kalkulačce. 

V měsíci říjnu proběhl na Školním statku 

Opava workshop na téma „Podpora po-

travin v Moravskoslezském kraji“. Setká-

ní se zúčastnili zejména menší chovatelé 

ovcí, koz a skotu, kteří zpracovávají pro-

dukci mléka zvířat chovaných na svých 

farmách do vlastních výrobků. Diskuze 

farmářů byla doplněna informacemi 

Státní veterinární správy o požadavcích 

legislativy na chovatele zvířat, zpracova-

tele mléka a prodejce potravin, dále pak 

zástupci Místní akční skupiny Opavsko 

presentovali možnosti dotací do 

rozvoje venkova v jejich působnosti 

a možností označování výrobků 

značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální 

produkt“ jako prostředku pro propagaci 

místních regionálních produktů. 

S velkým zájmem účastníků se setkala 

i prezentace Ing. Ivana Houdka, odbor-

níka na pícniny, zaměřená na praktické 

zkušenosti a doporučení týkající se péče 

o travní porosty na intenzivně využí-

vaných pastvinách. V diskuzi byly také 

regionálním výrobcem presentovány 

možnosti mobilních zařízení pro přepra-

vu a prodej farmářských produktů, tak 

aby se tyto produkty dostaly od farmářů 

co nejblíže k zákazníkům v regionu.

K programově posledním akcím infor-

mačního střediska Regionální agrární 

komory Ostravsko se v letošním roce 

zařadily workshopy na téma „Portál 

farmáře – zkušenosti s využitím 

aplikace v praxi“, které proběhly 

ve spolupráci s Masarykovou střední 

školou zemědělskou a Vyšší odbornou 

školou, Opava, Střední odbornou školou 

a Základní školou, Město Albrechtice 

a Střední odbornou školou  Frýdek-

Místek. Účastníci si vyměnili zkušenosti 

s používáním jednotlivých aplikací nabí-

zených na Portálu farmáře a za podpory 

Ing. Martina Odstrčila, akreditovaného 

poradce MZe, se seznámili s novinkami 

v aplikacích přímo při práci na počíta-

čích. Praktické ukázky se zaměřily na 

zdokonalení práce se systémy, jako je 

editace hranic, elektronické ohlášení 

změn, ukázkami evidence hnojení, pastvy 

zvířat i evidencí použití přípravků na 

ochranu rostlin, Portálem farmáře SZIF 

i Registrem zvířat.

Martin Odstrčil, 

foto: archiv RAK Ostravsko

To byl jeden z důvodů, proč jsme založili 

vlastní Spolek krušnohorských včelařů, 

který sdružuje členy a příznivce z této 

oblasti, ostatně nechceme být masovou 

organizací. Spoluprací s Okresní agrární 

komorou Most, jejímž jsme členem, 

chceme pracovat na zlepšení pravidel 

včelaření, která jsou v současné době na 

velmi špatné úrovni. Někteří naši členové 

jsou ještě v Asociaci profesionálních vče-

lařů, která sdružuje včelí farmáře. Máme 

to štěstí, že čestné členství ve spolku 

přijal jeden z největších profesionálů 

nejen Česka, Jan Kolomý.  Spolku hodně 

pomáhá ve vzdělávání, které je asi jedním 

ze tří velkých problémů v oboru. Na stejné 

úrovni je prevence zdraví včel, stejně 

špatnou úroveň má i legislativa a s tím 

spojený odbyt medu. Náš první vzdělávací 

zájezd směřoval právě na jeho farmu, kde 

jsme věnovali přednáškám spojeným 

s praktickými ukázkami práce v chovech. 

Celá akce nám přinesla mnoho důležitých 

poznatků. „Když pomineme neradostnou 

situaci zdraví včelstev, tak hlavním pro-

blémem současného včelařství je nekont-

rolovaný nárůst počtu včelařů a včelstev,“ 

uvedl Jan Kolomý a doplnil, „částečně 

se na tom podílí dotační politika a potom 

vidina lehkého zisku. Je hodně míst, kde 

je silně převčeleno. To vede k rychlejšímu 

šíření nemocí včel, dochází k hladovění 

včel a tím k jejich celkovému oslabení.“ 

Dalším problémem je neopatrně používa-

ná chemie v zemědělství. Důsledkem jsou 

každoroční úhyny včelstev. Vše završuje 

špatná legislativa v obchodu s medem, 

která de facto likviduje větší včelaře. 

Vyjmutí chovu do 60 včelstev z daňové 

povinnosti vede ke vzniku pseudovčelařů, 

kteří jsou vlastně překupníky medu a vět-

šinou uvádějí na trh nekvalitní dovezené 

medy. Navíc vše dovršil ČSV s kauzou 

podniku Včelpo, který poškodil včelaře 

nejvíce. Zcela nehorázným způsobem de-

gradoval značku Český med. Důvěru lze 

ztratit lehko, ale její obnovení trvá dlouho. 

Ze spolupráce s rakouskými a německými 

včelaři vnímáme, že asi nejpodstatnější 

je vrozená disciplína a legislativa jasně 

vymezující hranici. V obou zemích nelze 

vydávat kdejaký dovezený med za originál. 

Prodej ze dvora je tam možný jen přímo 

u včelaře a každý další prodej musí být 

přes registraci. Tyto a mnoho dalších 

užitečných informací aktivně přenášíme 

dále do regionu.  Spolek ve spolupráci 

s OAK Most připravuje také Medové 

Vánoce v Litvínově, jedná se o tradiční 

akci, které chceme vrátit původní podobu. 

Akci zahrnující výstavu, odborný seminář 

pro včelaře, přednášky o životě včel pro 

mládež, ochutnávky medů z regionu 

a mnoho další atraktivních událostí 

můžete navštívit 8.–9. prosince ve Schola 

Humanitas v Litvínově.

Petr Táborský

INFORMAČNÍ CENTRUM REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OSTRAVSKO PŘIPRAVILO PRO ZEMĚDĚLCE MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE I V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH CELOU ŘADU SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ REAGUJÍCÍCH NA AKTUÁLNÍ POŽADAVKY A POTŘEBY 
ZEMĚDĚLCŮ.

V ČESKÝCH ZEMÍCH A VLASTNĚ I V CELÉ EVROPĚ ZAČÍNÁ BÝT VČELAŘENÍ PROBLEMATICKÝ KONÍČEK. U NÁS NAVÍC FARMAŘENÍ 
JENOM SE VČELSTVY JE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ, PROTOŽE ZALOŽENÍ KVALITNÍ VČELÍ FARMY JE PROBLÉM. VELKOU ČÁST VINY NA 
TOM NESE ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ. 
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Z P R A V O D A J

7. ROČNÍK LIFE SCIENCES FILM FESTIVALU: VELKÁ CENA 
LSFF PRO FILM O NEOBYČEJNÉM SVĚTĚ TERMITŮ
VELKOU CENU LSFF 2017 SPOJENOU S FINANČNÍ ODMĚNOU 3 000 EUR ZÍSKAL ČESKÝ FILM „SVĚT PODLE TERMITŮ“ 
REŽISÉRA JANA HOŠKA.

Docent Jan Šobotník je mezinárodně 

uznávaný odborník na stavbu a funkci 

hmyzího těla. Během jeho expedic za 

termity do Francouzské Guyany 

a Kamerunu vznikl v koprodukci České 

televize a České zemědělské univerzity 

v Praze fi lm „Svět podle termitů“ režisé-

ra Jana Hoška, který ukazuje obě polohy 

vědecké práce v tropickém pralese – 

nezbytnou výbavou vědců je stejně tak 

mikroskop jako mačeta. „Ocenění fi lmu 

beru jako obrovskou poctu a doufám, 

že náš fi lm nechá stopu alespoň 

v některých divácích, protože termiti 

jsou vskutku fascinující zvířata, 

a jsem spokojený, že se mi jich podařilo 

do fi lmu tolik propašovat. Za úspěch 

jsem rád i kvůli režisérovi Janu Hoškovi 

a jeho obrovskému nadšení pro termití 

svět i  kvůli kameramanovi Mariánu 

Polákovi, jenž musel veškerou techniku 

vláčet tropickými lesy. Nám biologům je 

v tropech dobře, ale méně již fi lmařům. 

Veškeré citlivé a drahé přístroje tu dost 

trpí,“ říká Jan Šobotník. Festivalová po-

rota ocenila fi lmové zachycení příběhu, 

který termity popisuje jako fascinující 

předmět vědeckého zkoumání a jako 

zdroj obrovské inspirace.

Ve fi lmu „Svět podle termitů“ uvidíte mj. 

termity, kteří se při napadení obětují pro 

společenství a jednoduše vybouchnou. 

Dozvíte se, jak funguje kastovní systém 

uvnitř termitiště, jak se počítá hustota 

výskytu termitů na daném území 

a zjistíte, že termiti byli možná prvními 

zemědělci na planetě. „Nápad vzešel 

z iniciativy režiséra Jana Hoška,“ upřes-

ňuje Jan Šobotník z Fakulty lesnické 

a dřevařské ČZU. „Já jsem souhlasil 

a fakulta náš plán podpořila poskytnu-

tím fi nančních prostředků potřebných na 

rozšíření týmu pracujícího na běžících 

projektech o kameramana a posléze 

i producenta Mariána Poláka a režiséra 

Hoška. Jinými slovy, my jsme pracovali 

na našich tématech a v situaci, kdy jsme 

měli splněný plán práce, a to například 

i za cenu pouhého půl dne odpočinku 

během třítýdenní nepřetržité práce 

v Ebogu, tak jsme všichni asistovali 

pánům za kamerou při natáčení toho 

nejlepšího ve Francouzské Guyaně 

a v Kamerunu.“ 

Letos po sedmé
Life Sciences Film Festival je 

mezinárodní festival dokumentů

 z oblasti zemědělství, přírodních věd 

a udržitelného rozvoje. Pořádá ho 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

společně s Harvest Films, z. s. Letos 

v týdnu od 16. do 20. října proběhl již 

7. ročník. Konal se pod záštitou ministra 

zemědělství Mariana Jurečky a radní 

hlavního města Prahy Jany Plamínkové 

a byl realizován s fi nanční podporou 

Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Celkem během tohoto 

týdne soutěžilo o Velkou cenu LSFF 

27 fi lmů. Dramaturgové letos vybírali 

z více než 1 300 přihlášených fi lmů. 

Českou republiku zastupovaly 

v soutěži fi lmy „Živý plášť planety Země 

– Geoderma“ Ladislava Mika a Ivana 

Stříteského a „Svět podle termitů“ Jana 

Hoška.

Cenu ministra zemědělství získal český 

fi lm režisérů Ladislava Mika a Ivana 

Stříteského „Živý plášť planety Země 

– Geoderma“. Půda provází život na 

Zemi a člověk by bez ní na této planetě 

nemohl existovat. Co dnes vlastně 

o půdě víme? A jak s tímto poznáním na-

kládáme? Jak se člověk stará o pokožku 

naší matky Země, o Geodermu? To jsou 

jen některé z otázek, které dokument 

provokativně klade.

Cena Fakulty agrobiologie, potravi-
nových a přírodních zdrojů putuje do 

Německa režiséru Johnu A. Kantarovi za 

fi lm „Dobrý–Lepší–Vegan“ / Good–Better–

Vegan. Veganství je pro někoho etickou 

volbou, pro jiného módním životním 

stylem a pro další je otázkou zdravého 

přístupu k životu. Porota ocenila fi lmové 

zpracování tématu veganství jako pro-

storu pro novou ekonomiku, v níž vzniká 

potřeba dalšího vědeckého výzkumu a vý-

voje nových potravinářských technologií. 

Cenu Provozně ekonomické fakulty 
obdržel australský režisér Radheya Je-

gatheva za fi lm „iRonie“  /iRony. Technika 

dnes spojuje kontinenty, násobě zvyšuje 

produktivitu práce, nahlíží do kosmu 

i do nanosvěta. Ale co se děje s člově-

kem? Porota ocenila fi lmově ztvárněné 

upozornění na to, že na konci každé 

technologie dnes stále ještě stojí člověk.

Cenu Fakulty tropického zemědělství 
převzali režiséři Ľubomír Viľuda a Ivan 

Kršiak za fi lm „Sedm hříchů civilizace“. 

Teroristické útoky se staly každodenní 

realitou a klimatické změny už nejsou 

jen problémem budoucnosti. Evropou 

se valí migrační tsunami a problémy 

těch druhých se náhle staly problémem 

nás všech. Porota ocenila dokumen-

tární zpracování střetu odlišných světů, 

zachycení hříchů naší civilizace i toho, 

jak dnes tyto hříchy dopadají na bedra 

našich vlastních životů.

Cenu Technické fakulty získal fi lm 

„Brouci: Malí superhrdinové přírody“/

Bugs: Nature’s Little Superheroes 

německého režiséra Björna Platze. Je 

hmyz škůdce? Dobře si odpověď rozmy-

slete. Porota oceňuje dokonalé vizuální 

zpracování a inspirativní zachycení faktu, 

že tito domnělí škůdci mohou pomáhat 

řešit velké vědecké problémy – od výroby 

biopaliv přes bakteriální resistenci 

až po léčbu rakoviny.

Cena Fakulty lesnické a dřevařské 
připadla fi lmu „Inteligentní stromy“ reži-

sérů Julie Dordel a Guida Tölkea. Porota 

ocenila fi lm za mimořádně inspirativní 

interpretaci nejnovějších vědeckých 

výzkumů v oblasti komunikace rostlin, 

která může přinést zásadní změny do 

vztahů mezi lesem a těmi, kdo o něj 

pečují. 

Cenu Fakulty životního prostředí obdr-

žel americký režisér Geoff Haines-Stiles 

za fi lm „I velká data musela vyrůst“/

Even Big Data Starts Small. Velká data? 

Jisté je, že jakkoli jsou velká už dnes, 

vnášejí do našich životů velké změ-

ny. Porota oceňuje fi lm za zachycení 

nejnovějších trendů v tzv. síťované vědě, 

tedy v nově rostoucím prostoru, který 

dává datům i jejich využívání zcela nové 

významy.

Cenu za nejlepší Food Film získal 

australský fi lm „Barbecue“ režiséra 

Matthewa Salleha. Maso a oheň… od 

úsvitu dějin člověka byly tyto dvě věci 

znamením přežití. Porota doporučuje 

udělení ceny za fi lmové ztvárnění příbě-

hu, který dokáže stmelovat celý svět.

V neposlední řadě se na festivalu předá-

vá tradičně Cena za popularizaci vědy a 

sošku Bohyně úrody Ops. Tu letos získal 

Jan Farkač za celoživotní popularizační 

práci a péči i rozvíjení projektu Biologic-

ká olympiáda od roku 1993. 

Josef Beránek, ČZU, foto: archiv ČZU
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Od josefínského katastru z let 

1785–1789, kdy vzniká určitá pevná 

struktura vlastnických vztahů, je vhodné 

stručně nastínit katastrální vývoj. 

S reformou berního systému, vyvolanou 

císařovnou Marií Terezií zmírnit těžkou 

berní povinnost poddaných a s prvními 

počátky ochrany poddaných ze strany 

státu, bezprostředně souvisel i pokus 

o početní podchycení stavu půdy. Právě 

z podnětu českých stavů byl nařízen 

soupis půdy. Základem této berní refor-

my se stal na svoji dobu poměrně velký 

a podrobný soupis toliko poddanské 

půdy, tj. nejstarší český katastr neboli 

berní rula z let 1654–1655. Berní rula 

zachytila přesný počet poddanských 

usedlostí v Čechách a ukazuje, jaký 

byl početní poměr tří hlavních skupin 

venkovského obyvatelstva. Jako držitelé 

půdy převažovali sedláci (držitelé větších 

statků), dále to byli chalupníci a zahrad-

níci, kteří netvořili ani polovinu. Chalup-

níci a za nimi ještě níže stojící zahradníci 

nebyli povinni potažní robotou, ale jenom 

pěší. Svou vlastní potřebu potažní síly 

museli uhradit odpracováním a pomocí 

při zemědělských pracích majitelům 

potahů – sedlákům.

Reforma císaře Josefa II.
Ovšem od té doby se začalo měnit poz-

dější rozdělení obyvatelstva na vesnici. 

Byl to počátek k pozdějšímu bohatému 

rozvrstvení vlastníků a držitelů půdy, 

jak je známe z konce 19. století. Berní 

rula zachytila stav, kdy bylo chalupníků 

a zahradníků poměrně nejméně, neboť 

byli často vrchností dosazováni na 

větší opuštěné usedlosti. Také selským 

synům se přirozeně nechtělo spadnout 

mezi podruhy, i když by zůstali na gruntu 

u bratra, a tak postupně docházelo 

k dělení selských gruntů zejména těch 

větších, kdy sedlák nestačil s jednodu-

chými výrobními prostředky obdělávat 

větší rozsah půdy. Určité vyrovnání 

a úprava panské půdy s berní rulou 

z roku 1757 tvořil tzv. tereziánský 

zemský katastr podle berní úpravy pro-

vedené císařovnou Marií Terezií. Nové 

názory na pozemkovou daň se objevily 

v 2. polovině 18. století vlivem francouz-

ských fyziokratů, kteří pokládali půdu 

a její výtěžky za hlavní pramen národní-

ho blahobytu.

Pochopitelně tento systém byl nedosta-

tečný a během času neodpovídal rozvoji 

výrobních sil v zemědělství. Důraznější 

reformy pokračovaly za vlády císaře 

Josefa II. (1780–1790). Vedle právní 

reformy – zrušení nevolnictví v roce 

1781, měla stejný význam císařova re-

forma v oblasti hospodářské. Z příkazu 

císaře byl v letech 1785–1789 sestavován 

nový katastrální soupis veškeré půdy. 

Panovník chtěl rovnoměrně zdanit půdu 

bez ohledu na postavení držitele, a to 

podle spravedlivého měřítka. Tak zvaný 

josefínský katastr z roku 1789 (správně 

patent správní a urbariální) evidoval 

veškerou půdu, kromě té bez hospodář-

ského významu, jako cesty, vodní plochy 

atd., a to bez rozdílu mezi poddanskou 

(rustikál) a vrchnostenskou (dominikál) 

půdou. Podle tohoto patentu mělo zůstat 

sedlákovi asi 70 % hrubého zisku z půdy 

po berní povinnosti státu (12 % výnosu) 

a na urbariální dávky vrchnosti (17,8 %) 

hrubého výnosu. Tak z jednotně stanove-

ného půdního výnosu byly určeny nejen 

berně státu, ale i urbariální povinnosti 

poddaných vůči vrchnosti a faráři. Není 

divu, že pro odpor šlechty bylo provedení 

této pro poddané užitečné reformy odlo-

ženo na rok 1790. Bohužel po Josefově 

smrti v roce 1790 byl tento patent 

zrušen a jeho nástupce císař Leopold II. 

(1790–1792) obnovil předchozí stav. 

Ovšem rozdíl mezi rustikálním a domini-

kálním pozemkem byl zrušen až paten-

tem o zrušení roboty ze 7. září 1848.  

Osvícenské zákonodárství Josefa II. 
Přineslo rovněž sjednocení nástupnic-

tví na statku, což mělo svoje sociální 

aspekty vzhledem k vedení hospodářství. 

Císař totiž zavedl změnu v dědickém 

právu poddaných. Do té doby totiž platilo 

zpravidla obyčejové právo podle krajů, 

že usedlost přebíral buď nejstarší, nebo 

někde naopak nejmladší syn. Podle pa-

tentu z roku 1787 měl z dětí zemřelého 

hospodáře převzít statek vždy jeho nej-

starší syn. Pokud by proti němu vznesla 

vrchnost vážné námitky, pak o tom měl 

rozhodnout krajský úřad.

Na přelomu 18. a 19. století skladba 

vesnického obyvatelstva byla již dife-

rencovaná. Majetkově nejsilnější a nejvá-

ženější skupinou byli lánoví sedláci, kteří 

měli podruhy a v chování napodobovali 

vrchnost. Za nimi následovali chalupníci, 

pak to byli zahradníci, dále na venkově 

žili baráčníci, výměnkáři, podruzi, čele-

díni, sirotci, vojenští vysloužilci, pastýři, 

různí řemeslníci a samozřejmě žebráci.

Stabilní katastr
Stát nadále pokračoval v úsilí o berní 

reformu. Císař František I. se snažil 

čistě z důvodů ekonomických (protože 

napoleonské války vyčerpaly zemi 

a došlo k opakující se devalvaci měny) na 

počátku 19. století o důkladnější a spra-

vedlivější vyměření pozemkové daně, 

a to jak majitelům půdy poddanské, tak 

půdy vrchnostenské a církevní. 

Výsledkem jeho snažení byl patent 

o stabilním katastru daně pozemkové 

z roku 1817. Podle něho měly daním 

být podrobeny všechny plodné pozem-

ky poddanské i vrchnostenské. Základ 

zdanění tvořil čistý výnos podle parcel 

pro jednotku jednoho vídeňského jitra 

(0,58 ha) s ohledem na kulturu a bo-

nitní třídu, do níž byla zařazena poprvé 

půda podle sestaveného klasifi kač-

ního tarifu. Osvobozeny od daní byly 

pozemky hospodářsky nevyužitelné, jako 

neplodné hory, skály, veřejné silnice, 

řeky, průplavy a pohřebiště. Čistý výnos 

pozemku je podle patentu onen výnos, 

který držitel pozemku může dosáhnout 

při obvyklém způsobu obdělávání půdy 

v roce průměrné úrodnosti při odečtení 

nutných nákladů na osivo, na zpracová-

ní půdy a výlohy na ochranu a svážení 

plodin. V patentu se aktivně pracovalo 

s pojmem katastrální obec, který byl 

zaveden již v josefínském katastru. Pro 

každou katastrální obec byla vyhotovena 

katastrální mapa – indikační skice. Na ní 

byl znázorněn obvod obce, její hranice, 

každá plocha podle osoby držitele, podle 

čísla, podle různosti kultur a podle to-

pografi cké polohy a tvaru. Tyto skicy se 

staly podkladem pro originály katastrál-

ních map. I s odstupem let byla přesnost 

těchto map obdivuhodná. 

VÝVOJ POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ ZOHLEDŇUJE JEDNAK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NĚM USKUTEČŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ 
TEHDEJŠÍ LEGISLATIVY, TEDY ZÁSAHY STÁTU DO DRŽBY A VLASTNICTVÍ PŮDY, JEDNAK I OBČANSKOPRÁVNÍM UJEDNÁNÍM 
S DOPADEM (NE)ŽÁDOUCÍM NA STRUKTURU A VÝVOJ POZEMKOVÉHO FONDU V UVEDENÉM OBDOBÍ.

PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH ((5. ČÁST5. ČÁST))

EVIDENCE POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ A ZMĚNY PŮDNÍHO FONDU V ČESKÝCH EVIDENCE POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ A ZMĚNY PŮDNÍHO FONDU V ČESKÝCH 
ZEMÍCH V LETECH 1785ZEMÍCH V LETECH 1785––19001900
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U každé parcely se uvádělo: jméno dr-

žitele a domovní číslo. Tak v souvislosti 

s vytvořením stabilního katastru v roce 

1817 postupně došlo k prvnímu soustav-

nému zmapování katastru všech obcí.

Pozemkové úpravy v českých zemích 
v 2. polovině 19. století
Rok 1848 přinesl důležité změny. 

Bylo zrušeno poddanství (robota), 

veřejnoprávní podřízenost rolníků vůči 

velkostatku a za náhradu i urbariální 

poddanské dávky ve všech formách. 

Náhrada, která byla určena na dvace-

tinásobek dosavadních ročních dávek 

převedených na peníze, představovala ze 

začátku pro rolnictvo velké zatížení, ale 

pro velkostatkáře znamenitý příjem.

Od roku 1860 byla již předepisována po-

zemková daň podle stabilního katastru, 

určeného císařským patentem z roku 

1859. Stabilní katastr měl sloužit na 

dlouhou dobu jako podklad pro vyměřo-

vání pozemkové daně. Aby se zaregist-

roval současný stav pozemku, který byl 

podkladem pro vyměření daně na příští 

rok, zavedla se pro každou obec hlavní 

kniha katastrální. Odstranit omezení 

a nesrovnalosti ve vyměřování pozem-

kové daně novým vyšetřováním čistých 

výnosů přinesl zákon č. 88/1869, ř. z., 

o úpravě daně pozemkové. Tato úprava 

byla též nazvána reambulací stabilního 

katastru a operát vzniklý po této úpravě 

dostal název reambulovaný katastr, tedy 

znovu upravený podle nového měření. 

Úprava dělila pozemky podrobené dani na 

a) pozemky zemědělsky využívané, 

b) pozemky, které jsou schopny země-

dělského obhospodařování, ale jsou 

původní zemědělské produkci odňaté, 

ale jsou využívány k jiným účelům, 

například průmyslovým nebo jsou vůbec 

hospodářsky využívané.

Přitom zastavěné plochy a nádvoří 

nepodléhaly dani. Pozemková daň se 

skládala podle čistého výnosu pozem-

ku, což defi noval zmíněný zákon z roku 

1869 jako částku, která zbyla z hrubého 

výnosu po odečtení hospodářských 

a těžebních výloh, které z trvale hos-

podářsky využívaných pozemků dosáhl 

držitel pozemku.

Zákon z roku 1869 zaváděl jen jednodu-

ché kultury, a to: 1) pole, 2) louky, 3) za-

hrady (chmelnice), 4) vinice, 5) pastviny, 

6) řeky, 7) lesy, 8) jezera, močály, rybníky 

s hospodářským využitím, 9) parifi káty 

(půda odňatá původní hospodářské 

produkci), 10) neplodnou půdu.

Revize katastru z roku 1869 byla prove-

dena po 15 letech a vyhlášena zákonem 

č. 121/1869, ř. z., o revizi pozemkového 

katastru. Vyměřování o ohraničování 

pozemků se provádělo podle zákona 

č. 83/1883, ř. z. Podle něho vlastník 

pozemku byl povinen nechat si pozemky 

vyměřit vždy, když se jednalo o oddělení 

části pozemku za účelem koupě, pro-

deje, scelení, směny a podobně. Změnu 

bylo nutné provést v gruntovní knize a 

v operátech, podle nichž se vyměřovala 

pozemková daň. Aby katastr vyhovoval 

novým hospodářským poměrům věcně 

i časově pro po roce 1918 vzniklou 

Československou republiku, bylo nutné 

uspořádat ho jednotně pro nově vzniklé 

území, což se stalo zákonem č. 177/1927 

Sb. z. a n. (k němu bylo vydáno v roce 

1930 nařízení). Zákon nahradil staré 

pojmenování „katastrální obec“ novým 

názvem „území katastrální“.

Dělení selských statků
V této souvislosti třeba zodpovědět 

důležitou otázku, jak to vlastně bylo 

s dělitelností selských statků a jaká byla 

státní politika v této věci. Ve 2. polovině 

18. století převládalo přesvědčení 

o nevýhodnosti dělení (drobení) selských 

statků. Této otázce věnovala pozornost 

již Marie Terezie, která v souladu se 

snahou o zvýšení lidnatosti a z důvodů 

berních a vojenských, doporučovala 

pouze dělení velkých selských statků. 

Ovšem uskutečňování této myšlenky 

mělo svoje úskalí. Moravské gubernium 

v roce 1777 shledalo, že nově osazení 

hospodáři dostávali tak málo půdy, že 

vznikala žebrota, kromě toho vojenská 

rada kritizovala, že noví hospodáři se 

domáhají zproštění vojenské služby. 

Proto bylo doporučováno, aby dělení 

velkých statků se provádělo pouze se 

souhlasem gubernia.

Císař Josef II. chtěl natrvalo omezit 

dělení selských statků, což se mu ne-

podařilo. České gubernium v roce 1812 

konečně dosáhlo toho, že bylo přísně 

zakázáno dělit selské statky bez sou-

hlasu gubernia. Tak podle vyjádření dr. 

Braunera z roku 1820 platilo, že „když 

se z velkého statku utvoří dva menší, 

nikdy se na nich nehospodaří lépe, ale 

vždy obě rodiny zchudnou, a to i když se 

statky dělí podle zákonných předpisů“.

Ovšem liberalismus přál dělení statků. 

Zemskými zákony, vydanými na Moravě 

v roce 1868 a v Čechách 1869, bylo 

stanoveno, že každý vlastník statku 

je oprávněn se svým pozemkovým 

majetkem libovolně nakládat, a to bez 

zvláštního úředního povolení, může je 

zcizit nebo pro případ smrti odkázat. 

Zákony rovněž zrušily všechny předpisy 

omezující volný obchod s pozemky. 

Nadšení pro svobodu dělitelnosti 

selských statků netrvalo dlouho. V sou-

sedním Německu se uplatnila zásada 

opačná, preferující omezení selského 

práva dědického a svobodné dělitelnosti 

pozemkového majetku. V roce 1889 

vychází v Rakousku rámcový zákon 

říšský, který zaváděl pro střední selské 

statky předpisy o rozdělení dědictví. 

Tento zákon neomezil vlastníkova práva, 

aby za života o pozemkovém majetku či 

jeho částech rozhodoval. Avšak o statku, 

jehož vlastník zemřel bez závěti, bylo 

stanoveno, že má celý a s veškerým pří-

slušenstvím připadnout pouze jedinému 

z oprávněných dědiců (nápadníkovi), 

který byl povinen spoludědicům vyplatit 

dědické podíly podle úředního odhadu. 

Bylo dáno na vůli zemským vládám, aby 

stanovily rozsah středního selského 

statku. Pouze ze tří historických zemí 

jenom v Čechách došlo v roce 1907 

k vydání příslušného zemského zákona. 

Ten za statky střední velikosti považoval 

pouze takové statky, jejichž čistý katas-

trální výnos byl nejméně 100 a nejvýše 

1 500 korun a jejich rozloha alespoň 

5 ha. O tom, kdo ze spoludědiců má 

statek převzít, platilo, že mužští 

dědicové mají přednost před ženskými 

a z dědiců stejného pohlaví pak starší 

před mladšími, není-li potomků, potom 

statek přešel na pozůstalého manžela 

(ženu, či muže).

Závěr
Na konci 19. století byl český a moravský 

venkov v nedobrém stavu a zdánlivě, 

v důsledku nerovnoměrného rozdělení 

půdy, i přelidněný. Počet obyvatel na 

Moravě se totiž od minima v polovině 

17. století (pouze půl milionu obyva-

tel) zvýšil téměř pětinásobně. I zde na 

venkově přibylo od poloviny 18. století 

řemeslníků, živnostníků, mezi vlastními 

zemědělci pak drobných chalupníků 

a zemědělských dělníků.

Na druhé straně nastal proces „dro-

bení“ půdy hned po roce 1848, jinak 

tomu ani nemohlo být při trvalém podílu 

velkostatkářské půdy (právně jištěném 

fi deikomisem) a stoupajícím počtu 

rolnických vlastníků. Pro srovnání: 

V roce 1789 měl moravský venkov 

168 818 usedlostí, v polovině 19. století 

v nich žilo již 229 603 zemědělských

a 44 175 zemědělsko-řemeslnických 

rodin, jejichž půda se členila do

5 199 022 polních parcel (viz J. Podzim-

ková, Historické mapy obcí a pozemkové 

úpravy v českých zemích, MZe, Praha 

1994, s. 33). Sčítání zemědělské půdy 

z roku 1896 ukázalo, že 329 803 majitelů, 

tj. 71,7 %, vlastnilo zemědělskou půdu 

ve výměře pod 2 ha, úhrnem jen 8,6 % 

veškeré půdy. Zatímco 371 velkostatká-

řů, tj. méně než 0,08 % majitelů půdy, 

drželo 31,8 % orné půdy na Moravě 

(tamtéž). Byla to rovněž malá úživnost 

půdy pro mnohačlenné vesnické rodiny 

na přelomu 19. a 20. století a roztrouše-

nost pozemků, které nutily odejít drobné 

zemědělce z vesnice do města nebo 

do zahraničí.

    

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.

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.


