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Dámy a pánové, dobré dopoledne,  

 

dovolte mi, abych Vás tímto srdečně přivítala na dnešním semináři, který pořádá Ministerstvo 

zemědělství a Společnost pro výživu ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským 

Praha. Seminář, v tomto roce s podtitulem „Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka i půdy“, 

se tradičně koná u příležitosti Světového dne výživy, který si připomeneme 16. října jako 

71. výročí založení Organizace světových národů pro výživu a zemědělství. 

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem luštěnin a je 

jediným mezinárodním rokem, který OSN v tomto roce vyhlásilo. To mu dává do značné 

míry punc výjimečnosti a dokazuje význam problematiky. 

Téma luštěnin a luskovin se ze všech organizací systému OSN nejvíce dotýká činnosti 

Organizace pro výživu a zemědělství, proto byla organizace FAO pověřena koordinací 

souvisejících aktivit. Cílem Mezinárodního roku luštěnin je zvýšit povědomí o luskovinách 

a luštěninách a jejich významu pro výživu člověka, potravinové zabezpečení i stabilitu 

zemědělských systémů a ochranu půdy. 

Zaměření dnešního semináře ke Světovému dni výživy zapadá do tohoto konceptu a zaměřuje 

se na význam luskovin v konvenčním i ekologickém zemědělství u nás i ve světě, nutriční 

výhody luštěnin a jejich přínos pro výživu člověka a také na otázky bezpečnosti potravin 

s luštěninami spojenými. 

Luštěniny, které jsou bohaté na vlákninu, jsou v jídelníčku Čechů bohužel stále opomíjenou 

potravinou. Jejich spotřeba v České republice činí jen 2,7 kg na osobu a rok, i když 

v posledních letech postupně roste. V porovnání například s obyvateli jižní Evropy jich však 

stále sníme méně než polovinu. Stále nám nejvíce chutnají tradiční jídla, mezi která se občas 

vmísí alespoň čočka na kyselo nebo hrachová kaše.   

Hlavní důvody, proč lidé málo vyhledávají luštěniny, jsou výchova a tradiční stravování 

v rámci rodiny, nedobrá pověst získaná v zařízeních veřejného stravování, senzorické 

vlastnosti luštěnin, které nevyhovují každému a časově náročná příprava. Lidé zpravidla 

luštěniny neumějí řádně připravovat a dochutit, i když již je na trhu k dispozici řada 

speciálních dochucovadel a lze bez obtíží zakoupit předvařené produkty, případně 

konzervované luštěniny. 
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Jak jsem již naznačila, nezanedbatelným aspektem je přínos luskovin pro zemědělství. Půda je 

nenahraditelný výrobní prostředek, poskytující i řadu environmentálních funkcí. Celosvětově 

je dle zdrojů FAO degradováno 33 % půdního fondu. Na vině je desertifikace, zasolování, 

utužení půdy nebo chemické znečištění. Z udržitelného využívání půdy se stala nutnost 

a FAO samozřejmě vychází této potřebě vstříc. I proto se Mezinárodní rok luštěnin soustředí 

na přínos luskovin k ochraně a kvalitě půdy. Díky fixaci vzdušného dusíku umožňují tyto 

plodiny zúrodnění půdy a snížení potřeby dusíkatých hnojiv, přinášejí do půdy potřebnou 

organickou hmotu a jsou pokryvné, čímž brání erozi a zlepšují hospodaření s vodou. Úbytek 

organické hmoty představuje jednu z hlavních příčin eroze, záplav nebo naopak období sucha, 

čehož jsme byli svědky v tomto roce. Motivujme proto zemědělce k větší péči o půdu, 

k pěstování meziplodin a navracení organické hmoty zpět do půdy namísto nadužívání 

průmyslových hnojiv, a to i z důvodu, že pěstování luskovin u nás bylo tradiční součástí 

osevních postupů.  

Je smutným faktem, že z luskovin pro lidskou spotřebu dnes pěstujeme již jen hrách. Další 

luštěniny, jako třeba čočku nebo fazole, pak musíme, i přes vhodné klimatické podmínky, do 

České republiky dovážet. Důvodem je zejména skutečnost, že v intenzivní rostlinné produkci 

dnešní doby často vítězí krátkodobá ekonomika produkce nad trvalou udržitelností pěstebních 

systémů. V této souvislosti tak nemůžeme opomenout pěstování luskovin jako pícnin, které 

hraje důležitou roli v ochraně a zlepšování kvality půdy. 

Věřím, že i tento seminář na půdě Ministerstva zemědělství pomůže povzbudit zájem 

o luskoviny jak mezi spotřebiteli, tak mezi zemědělci a další odbornou veřejností. Příspěvky, 

které zazní v rámci dnešních přednášek, se budou věnovat luštěninám jako významné 

potravině a luskovinám, které jsou jako plodiny významným přispěvatelem k udržitelnosti 

zemědělské produkce. Pevně věřím, že díky účasti zástupců širokého spektra státních 

i nestátních institucí, odborníků, studentů a veřejnosti se na dnešním semináři můžeme těšit na 

bohatou diskuzi.  

 

Děkuji za pozornost. 


