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Jak v této souvislosti zdůrazňuje 

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární 

komory: „Každá suverénní země své 

zemědělce a potravináře chrání 

a podporuje, vědoma si strategického 

významu těchto sektorů a s výhledem 

do budoucnosti také v reakci na 

možné celospolečenské otřesy, kdy 

se potraviny a voda opět mohou stát 

základním předpokladem přežití 

společnosti. Podívejme se třeba jen 

na to, jakou paniku – a zde podotýkám 

v současné době blahobytu, na trhu 

způsobil nárůst cen másla a vajec. 

Z pohledu na aktuální dopad na 

spotřebitele šlo rozhodně o minoritní 

záležitost, ale jako varování 

do budoucnosti to nelze brát 

na lehkou váhu.“

Právě relativně nízké ceny základních 
potravin a jejich každodenní dostup-
nost dnes vnímáme jako samozřej-
most, což nikdy v lidské historii nebylo. 
Jak vnímáte toto téma vy?
Celá problematika má hlubší příčiny 

a souvislosti. Na jedné straně lze na-

prosto vnímat a chápat historický úkol 

poválečné Evropy zajistit svým obyvate-

lům dostatek potravin, který posléze vy-

ústil v širokou Společnou zemědělskou 

politiku na jedné straně s podporami 

„ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI MAJÍ V EVROPĚ SVÉ MÍSTO 
A JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE I BUDOUCNOST“, 

17. Agrární ples společně zahájil Jiří Milek, ministr zemědělství, Milan Štěch, předseda Senátu a Zdeněk Jandejsek, 

prezident Agrárni komory České republiky (zleva doprava), moderátorkou večera byla Štěpánka Duchková

ŘÍKÁ ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. PRVNÍ POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU S NEJVĚTŠÍ 
PRAVDĚPODOBNOSTÍ JIŽ ROZHODNE O TOM, JAKÝ BUDE RÁMEC EVROPSKÉHO I ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ PO ROCE 2020 
A ZA JAKÝCH PODMÍNEK BUDOU ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI NADÁLE PŮSOBIT A PODNIKAT. VZHLEDEM K TOMU, ŽE ČESKÁ 
REPUBLIKA MÁ DÍKY SVÉ HISTORII A VÝVOJI PO ROCE 1990 SVÁ SPECIFIKA SPOČÍVAJÍCÍ PŘEDEVŠÍM VE VĚTŠÍCH VÝROBNÍCH 
CELCÍCH, VZNÁŠÍ TAKÉ POŽADAVKY, KTERÉ BUDOU SOUČASNOU PODOBU SEKTORU RESPEKTOVAT A ZÁROVEŇ UMOŽNÍ DALŠÍ 
VÝVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU IDEÁLNĚ VE VŠECH FORMÁCH I VELIKOSTI.
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a růstem produkce a posléze na straně 

druhé s nezbytnou regulací nadproduk-

ce neuplatnitelné na evropském trhu. 

Připomeňme jen zrušení mléčných kvót 

před třemi lety a cukerných kvót vloni 

na podzim, a to po desetiletích jejich 

fungování. 

Tato nadvýroba úzce souvisí i s plýtváním 

potravinami. Podle ofi ciálních statistik 

dochází na průměrného Evropana ke 

ztrátě více než 170 kilogramů potra-

vin, přičemž v domácnostech je to více 

než polovina tohoto objemu. Tato čísla 

jsou doslova alarmující a svědčí o tom, 

že dnešní společnost nemá k potravi-

nám dostatečný respekt, bere je jako 

samozřejmost a nakládá s nimi bez větší 

úvahy. Ostatně to se týká i spotřebního 

zboží. Ztratili jsme pojem o realitě, 

o práci a všech dalších vstupech, které 

za každým kilogramem potraviny stojí. 

Z toho zřejmě pramení celospolečenská 

iluze našeho vyspělého světa, že potra-

vin je dostatek, jsou levné, dostupné 

a bude tomu tak nejlépe navždy. Stejným 

příkladem může být pitná voda.

Ale opak je pravdou, potraviny a voda 

jsou základním limitujícím faktorem 

lidského života a jako takových si jich 

musíme vážit a nakládat s nimi s dlou-

hodobou rozvahou. Ta začíná u ochrany 

půdy, u šetrných postupů v pěstování 

plodin i v chovech zvířat, v racionálním 

nakládání s hnojivy, chemií i s odpady, 

ale i ve zpracování a prodeji a samozřej-

mě i osvětě spotřebitelů. Uvědomme 

si fakt, že jen v potravinách k nám 

dovezeme zboží ve sto tisících kamio-

nech ročně, pak se logicky ptám, kde je 

ochrana přírody a krajiny, kde je důraz 

na místní zemědělce a jejich dostupnou 

a bezpečnou produkci?

Otevření trhu a volný pohyb zboží 
souvisí i s rozšířením EU v roce 2004 
a posléze v dalších vlnách, kdy EU 15 
využila zemí střední a východní Evropy, 
vědoma si síly svého kapitálu, poskyto-
vaných podpor, efektivity výroby 
i propojení národních řetězců. Jsme 
tedy zeměmi druhé kategorie?
Pokud se na to podíváme silně kritickým 

pohledem, tak ano. Ve státech, které do 

EU přistoupily později, byla přes skryté 

podpory, masivní dovozy a supermarkety 

zlikvidována živočišná výroba, ale i mno-

há odvětví speciální rostlinné produkce, 

ukázat mohu na ovoce, zeleninu, ale i na 

květiny. Země jako Německo či Holand-

sko mají na hektar zemědělské půdy 

více než desetinásobně vyšší produkci, 

jejíž přebytky řeší právě umístěním na 

naše trhy za zvýhodněné ceny, kterým 

nejsme schopni konkurovat. Tyto lepší 

ceny ale nesouvisí s efektivitou vstupů 

či práce, ale spočívají jen a především 

ve skrytých národních podporách na 

jednotku produkce. Posuďte sami – ze-

mědělec dostane vedle běžných unijních 

podpor také národní motivační příplatky 

na zaměstnance, což jsou u středoškol-

sky a vysokoškolsky vzdělaných lidí 

dvacet, resp. třicet tisíc eur. Dostane 

vyrovnávací příspěvek 1,25–5,65 

eurocentů na kilogram mléka, 260 Euro 

na tele či na 480 Euro na prasnici a ná-

sledně je tu i podpora 450 Euro na tunu 

produkce u odbytových organizací. Za 

likvidaci kejdy se připlácí 14–18 Euro za 

tunu. Popravdě, to se to pak zrovna vůči 

východní a střední Evropě konkuruje 

a vyváží.

A jaké jsou dopady těchto nestandard-
ních zásahů do našeho zemědělství?
Následků je mnoho a zasahují celou 

strukturu národní agrární soustavy, kte-

rá je už řadu let strukturálně nezdravá 

a nevyrovnaná. Výrazně většinový podíl 

má rostlinná produkce a rozměr chovů 

zvířat klesá co do počtů i objemu. 

Místo zhodnocení místní produkce 

vyvážíme komodity, jako je obilí, řepka, 

syrové mléko či zástav skotu. Posléze 

dovážíme potraviny, čímž ještě dále 

prohlubujeme nejenom závislost na 

dovozech, ale i problémy s kapacitami 

místních zpracovatelů a samozřejmě 

také saldo agrárního obchodu… chová-

me se tedy spíše jako rozvojová země. 

V celkových výkonech agrární produkce 

jsme ostudně propadli až mimo ofi ciální 

statistiky vedené státem, tedy až pod rok 

1920, a kupodivu naši politici zůstávají 

stále a bohužel klidní.

Přitom s tím v praxi souvisí také špatné 

osevní postupy, nedostatek organické 

hmoty v půdě, devastace půdy a nega-

tivní vliv na životní prostředí, již zmíněná 

obrovská logistika a vliv dopravy na 

životní prostředí. Přesto, že výrobní 

výsledky a náklady jsou u nás a v řadě 

nových členských zemí srovnatelné 

s EU15, nedokážeme konkurovat síle 

národních rozpočtů. A pokud zvedneme 

hlas, že výsledky fungujících podniků 

v nových členských zemích je třeba 

využít, dozvíme se z Bruselu pravý opak, 

tedy požadavek na zastropování, tedy 

omezení plateb na větší a velké podniky, 

přesahující úředně určenou výměru.

S ohledem na vyjednávání o rozpoč-
tu Společné zemědělské politiky se 
objevují signály o snížení či rozdrobení 
agrárního rozpočtu, jak byste tyto 
fi nance obhájil?
Jak jsem již zmínil, potraviny, voda 

a vzduch pochází z krajiny, kterou je ne-

zbytné obhospodařovat, a to nikoliv se-

káním trávy jednou ročně, ale klasickými 

agrotechnickými zásahy včetně hnojení, 

sklizně a jejího zhodnocení. Potraviny 

a voda jsou zároveň strategické 

suroviny, na kterých je naše společnost 

životně závislá. Vnímám, že dnes se to 

může zdát jako strašení, ale o migrační 

vlně a všech problémech, které způsobí, 

jsme před pár lety také neměli ponětí, 

a dnes se s ní více či méně úspěšně po-

týkáme. Vezmeme-li v úvahu fakt, že ve 

skutečnosti je z rozpočtů členských stá-

tů EU na zemědělství určeno jen 0,38 % 

podílu na HDP, pak nevím, o jaké masiv-

ní podpoře je řeč a nechci ani připouštět 

diskuzi o krácení tohoto rozpočtu. Není 

rozumné snižovat fi nance ze zemědělství 

k pokrytí nákladů na obranu či migraci 

a zbavovat se funkčního evropského 

modelu v čase nejisté budoucnosti, 

protože i přes veškerou kritiku, kterou 

ke Společné zemědělské politice mám, 

vnímám její zásadní úlohu a funkci.

Pane prezidente, můžete se tedy blíže 
zastavit u jednáních o budoucnost 
zemědělství a potravinářství po roce 
2020?
O novém rámci Společné zemědělské 

politiky se mluví již více než rok, a to jak 

na úrovni organizací, tak národních vlád 

a logicky také všech dotčených brusel-

ských institucí. Proběhla řada diskuzí, 

veřejných konzultací, ale i mezinárod-

ních konferencí, kde se prezentovaly 

nejenom priority a požadavky, ale také 

se již hledala jejich průřezová podpora. 

Tím zásadním dokumentem, od kterého 

se nyní vše vyvíjí, je tzv. Sdělení komise 

Evropskému parlamentu, Evropské radě 

a Výboru regionů z 29. listopadu 2017. Za 

sebe i z okolních ohlasů vidíme, že příliš 

konkrétních věcí Sdělení neřeší, spíše 

otvírá oblasti, nabízí témata i možnosti 

řešení. O jejich fi nální podobě se bude 

jednat v tomto pololetí.

Zemědělci napříč Evropskou unií 

dlouhodobě volají po spravedlivější, 

jednodušší a fl exibilnější politice, 

která bude motivovat k produkci 

potravin, a nikoliv stohů papírů. Široká 

veřejnost očekává, že zemědělci budou 

výměnou za veřejnou podporu, které 

se jim dostává, přispívat k potravinové 

bezpečnosti Evropské unie, k tomu, aby 

na pultech obchodů ve všech členských 

zemích Evropské unie byl dostatek 

kvalitních potravin vyprodukovaných 

udržitelným způsobem za dostupné 

ceny. A tento názor směrem k Bruselu 

obhajuji také.

Lze ze sdělení vyčíst také nějaká pozi-
tivní signály k diskuzi?
V obecné rovině lze vnímat, že komise 

vychází ve svých návrzích vstříc praxi 

a současným trendům, ale na jejich kon-

krétní zapracování si ještě počkáme. Ka-

ždopádně vidím zde posílení pravomocí 

při koncipování cílů a zároveň větší díl 

odpovědnosti členských států, to zname-

Vedle Jiřího Milka, ministra zemědělství, který přišel s manželkou (společně vlevo), přijal pozváni na ples také Jaroslav Faltýnek, 

předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny s partnerkou. Uprostřed je Zdeněk Jandejsek, prezident komory
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XXVI. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY SE BUDE KONAT V NEDĚLI 8. DUBNA 
2018 V PROSTORÁCH ROTUNDY VÝSTAVIŠTĚ BRNO V RÁMCI

 VELETRHU TECHAGRO

Pod patronací a za uvítacího proslovu 

velvyslance České republiky při Evrop-

ské unii Jaroslava Zajíčka, který vedle 

působnosti Společné zemědělské politi-

ky a debaty k její budoucnosti zdůraznil 

také význam této akce při příležitosti 

100 let oslav založení Československé 

republiky, kdy právě společná historie 

obou zemí předurčuje společná témata 

a jejich obhajobu. 

Moderátorkou večera byla Rose O’Dono-

van, šéfredaktorka nejvýznamnějšího 

a nejčtenějšího evropského zemědělské-

ho periodika Agra Facts. Seminář uvedla 

jako reakci na Sdělení komise, signály 

předsednictví Bulharska a zároveň blížící 

se diskusi o víceletém fi nančním rámci. 

Vedle prezidenta Agrární komory ČR 

Zdeňka Jandejska a místopředsedy 

Slovenské poľnohospodárske a potravi-

nárske komory Alexandera Pastorka se 

panelové diskuse účastnili další význam-

ní hosté, a to Franc Bogovič, slovinský 

europoslanec, člen Výboru pro regionál-

ní rozvoj a náhradní člen Zemědělského 

výboru Evropského parlamentu, Pavel 

Sekáč, náměstek Sekce pro fondy EU, 

vědu, výzkum a vzdělávání Ministerstva 

zemědělství, Pekka Pesonen, generální 

tajemník COPA/COGECA a Tassos Hanio-

tis, ředitel Úseku pro strategii, zjedno-

dušení a analýz zemědělské politiky DG 

AGRI. 

Zemědělství po roce 2020
V rámci otevřené diskuse měl každý 

z hlavních hostů možnost vyjádřit se 

k základním okruhům současné i bu-

doucí Společné zemědělské politiky, a to 

jak v rámci evropského, tak i národního 

pohledu a také k aplikacím jednotlivých 

opatření. 

První kolo diskuse otevřel europosla-

nec Bogovič. Podle jeho vyjádření se 

Evropská unie potýká s mnoha výzvami, 

je zde dopad brexitu, otázka společného 

rozpočtu a podíl národních příspěvků, 

kde se očekává jejich zvýšení. Mimo jiné 

zdůraznil: „U nové politiky lze s ohledem 

na národní rozdíly očekávat větší fl exi-

bilitu. Zároveň je zásadní, aby podpory 

mířily k těm, kteří na venkově skutečně 

hospodaří. Jsme si vědomi, že nás trápí 

generační výměna, vždyť 21 %

zemědělců je starších šedesáti let 

a zároveň méně než 5 % mladších 

35 let. Právě k mladým musí směřovat 

větší podpora, protože tato generace 

může lépe vnímat a absorbovat 

změny, jako jsou například zásady 

a principy precizního zemědělství.“

Náměstek Sekáč komentoval Sdělení 

komise tím, že v něm lze vnímat nové 

výzvy a náznaky nových trendů, jako je 

právě precizní a inteligentní zeměděl-

ství a důraz na inovace. Jak ale uvedl: 

ná větší přenos zemědělské politiky na 

národní úroveň. Je zde podpora inteli-

gentního a precizního zemědělství, které 

více vyhovuje požadavkům prostředí 

a zároveň znamená úsporu v nákladech 

na hnojení či ochranu porostů. 

Za zcela zásadní považuji fakt, že důraz 

je kladen na zaměření podpor na sku-

tečné zemědělce, tedy na ty, kteří 

se zemědělstvím skutečně primárně 

a podnikatelsky živí. Což je provázáno 

i na pomoc zemědělcům, aby se jejich 

příjmy přiblížily příjmům běžným v jiných 

odvětvích. Významná je tvorba pracov-

ních míst ve venkovských oblastech. 

Rozhodně se přimlouvám za větší za-

traktivnění odvětví pro mladou generaci, 

což je tedy i o tom, změnit celospolečen-

ské vnímání zemědělské prvovýroby. Ta 

již dávno není jen lidově řečeno o vidlích 

a holínkách, ale pracuje s nejmodernější 

technikou a technologiemi a i řidič trak-

toru je spíše IT specialista a operátor. 

Trendem je stále užší specializace, 

znalosti přírodních zákonitostí a potřeb 

půdy, plodin i zvířat, ale třeba i genetiky 

a šlechtění, a to vše ve vzájemné prová-

zanosti. A zde jsem přesvědčen, že právě 

střední a větší podniky mají být nositeli 

nových myšlenek a inovací.

Jaké jsou vaše konkrétní návrhy a před-
stavy k řešení nastavení budoucí Společ-
né zemědělské politiky Evropské unie?
EU musí být v porovnání s vyspělými 

státy ve světě konkurenceschopná, což 

vidím v koncentraci výroby či v posilo-

vání produktivity práce. Inspirovat se 

můžeme u tradičních lídrů, kteří mají 

historicky silná odvětví, jako je vepřové 

v Dánsku či mléko v Holandsku. Kon-

centrace kapitálu a produktivita práce 

musí růst jako v ostatních sektorech. 

Globalizaci nezastavíme, proto je třeba 

úplně zapomenout na zastropování 

a podporovat to, co výrobu zlevní. Dále 

je potřeba vytvořit podmínky k důstojné-

mu životu na venkově, což vedle logické 

podpory malých a rodinných farem, ale 

znamená také zvětšování podniků kde 

je možné vzájemná zastupitelnost, a ne 

práce 365 dní v roce. Zapomenout 

nechci ani na zjednodušení pravidel 

a snížení byrokratických výmyslů, kvůli 

nimž živíme stále větší armádu 

úředníků.Důraz kladu na ochranu 

životního prostředí, na rozvoj precizního 

zemědělství, na vyváženost rostlinné 

a živočišné výroby. Nelze donekonečna 

pokračovat v neproduktivních podporách 

venkova přes zemědělství, na to zde 

máme jiné programy. Nutné je omezit 

skryté národní podpory, které ústí v 

nekalou soutěž. Nezbytné je také udržet 

a posílit rozvoj výroby podle přírodních 

podmínek a zajistit export případné nad-

produkce mimo EU. Faktem je, že někdy 

po roce 2050 se očekává zlomení hranice 

světové populace 10 miliard obyvatel 

a i tito lidé logicky budou chtít jíst a pít. 

Zajistíme jim to klidným postupem, nebo 

se raději budeme chystat na migraci 

a celosvětové otřesy?

Kde tedy vidíte budoucí Evropskou unii, 
její zemědělce a jejich práci v krajině, 
ve výrobě potravin pro naši společnost. 
Jakou máte ideální vizi rozvoje?
Evropská unie musí fungovat jako silná 

a efektivní ekonomická protiváha světo-

vým velmocem. Dosahujeme špičkových 

výsledků v kvalitě výrobků, v hygieně 

výroby potravin, v užitkovosti jednotlivých 

odvětví, to vše s výrazným společen-

ským bonusem, který se skrývá ve velmi 

vysokých standardech péče o krajinu, ale 

i o plodiny či hospodářská zvířata určená 

posléze k výrobě potravin. Zemědělství 

tedy je komplexní službou naší společnos-

ti, které si zasluhuje podporu dnes, ale i do 

budoucnosti. Brusel a národní vlády musí 

vytvářet podmínky, aby výroba rostla, pře-

bytky je přece možné exportovat. Všechny 

členské státy musí vidět, že i v zemědělství 

dochází postupně ke zlepšování podmínek, 

a hlavně k postupnému sbližování životní 

úrovně. V tomto směru se i já, jménem 

českých zemědělců, snažím o maximálně 

aktivní komunikaci k bruselským institu-

cím, naší vládě i všem spotřebitelům, aby 

všichni vnímali nejenom naše problémy, 

ale i celkový přínos naší práce.

Poslední otázka směřuje k volbám pre-
zidenta republiky, kde komora zacho-
vávala profesní odstup a apolitičnost. 
Jak nyní hodnotíte výsledek z pohledu 
zemědělců a potravinářů?
Jsem přesvědčen, že kampaň k prezi-

dentským volbám byla mimo jiné zcela 

zbytečně postavena jako konfrontace 

mezi městem a venkovem. Žijeme v rela-

tivně malé České republice a z podstaty 

věci bychom tak měli hledat témata, ale 

i osobnosti, které nás spojují a ve svém 

důsledku náš národ posílí. Komora má 

mezi svými členy rodinné farmy, menší, 

střední i velké podniky a hlavním měřít-

kem hodnocení v mých očích není jejich 

velikost či zaměření, ale výsledky jejich 

práce, péče o půdu a působení v krajině, 

nabídka zaměstnanosti a tvorba přidané 

hodnoty či aktivní zapojení do života na 

vesnici, který pro své trvalé obyvatele 

musí zůstat živý a plnohodnotný. Do 

toho myslím zapadá i obhajoba mandátu 

prezidentem Milošem Zemanem, který 

jak vnímám, vyznává podobné hodnoty. 

Z mého profesního pohledu tak zvítězil 

kandidát, který dokázal našim zeměděl-

cům a potravinářům dlouhodobě naslou-

chat, vnímat jejich problémy a pomáhat 

v jejich řešení konkrétními radami 

a činy, ale třeba i proexportními aktivi-

tami. Čeští zemědělci a potravináři tak 

budou mít v čele státu i nadále svého pří-

znivce, přičemž právě tato kontinuita je 

nyní v době zásadních jednání o budoucí 

podobě národní i evropské zemědělské 

politiky o to významnější.

redakce Agrobase

V ÚTERÝ 23. LEDNA TOHOTO ROKU SE NA STÁLÉM ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BRUSELU KONALO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ 
AGRÁRNÍ KOMORY ČR, VEDENÉ JEJÍM PREZIDENTEM ZDEŇKEM JANDEJSKEM, A SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
A POTRAVINÁRSKE KOMORY, VEDENÉ MÍSTOPŘEDSEDOU ALEXANDEREM PASTORKEM, SE ZÁSTUPCI BRUSELSKÝCH INSTITUCÍ 
I PARTNERSKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH HOSTŮ. SEŠLI SE V RÁMCI SEMINÁŘE NA TÉMA SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ 
POLITIKA PO ROCE 2020: NA CESTĚ KE KONKURENCESCHOPNÉMU EVROPSKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ?

AGRÁRNÍ KOMORA V BRUSELU 
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„Problém systému je, že se neustále 

bavíme o zjednodušení, ale v pohledu na 

předvstupní období a například program 

SAPARD a následných několika vícele-

tých programovacích období pokaždé 

hovoříme o zjednodušení. Ale z pohledu 

administrátora a hlavně příjemců dotací 

ke zjednodušení nedošlo a nový model 

zavání ještě větší složitostí. Měli bychom 

se právě zde inspirovat minulostí a do 

nového rámce převzít to lepší.“ Česká 

republika se slovy náměstka Sekáče vý-

razně hlásí právě k zacílení svého sekto-

ru na precizní zemědělství, které snižuje 

vstupy hnojiv i ochranných prostředků 

a lze je aplikovat i u ozelenění. Dále chce 

podpořit inovace a klást větší důraz na 

výzkum. Udržet by se pak měly fungující 

systémy, jako jsou platby SAPS, podpora 

citlivých komodit i mladých zemědělců, 

ale i podpory méně příznivých oblastí. 

Podstatné pak bude nastavení systému 

řízení rizik. Podle Pekky Pesonena vstu-

puje  evropské zemědělství do nové éry 

a přijímá nové výzvy, jako je potravinová 

bezpečnost, kvalita životního prostředí, 

řešení klimatických změn, ale zároveň 

čelí rostoucím problémům, jako je

zvyšující se byrokratické břemeno 

či tlaky aktivistů. Zdůraznil, že zásad-

ní výzvou je zatraktivnění sektoru pro 

mladou generaci a jak doplnil: „Mladí 

lidé musí vidět v oboru budoucnost, jde 

o velmi náročný obor, který vyžaduje 

celoživotní vzdělávání a velké osobní 

nasazení, který nyní nemá silné 

zázemí a podporu zbytku 

společnosti.“

Československý pohled na 
problematiku
Prezident Agrární komory ČR Zdeněk 

Jandejsek k tématu uvedl: „Jestliže 

rozpočet pro Společnou zemědělskou 

politiku je 0,38 % hrubého domácího 

produktu (HDP) členských zemí, tak to 

rozhodně není málo, ale také to není 

zásadní objem, protože například na 

zbrojení jdou celá dvě procenta HDP. 

Uvažovat tedy musíme směrem, jak ze-

mědělskou výrobu posilovat, aby Evropa 

vytvářela důstojnou protiváhu světovým 

velmocem. Máme nejlepší hygienu po-

travin, nejlepší sledovatelnost produkce, 

jsme na špičce, co se týká efektivity. 

I proto bychom měli přestat zemědělce 

rozdělovat podle velikosti a podporovat 

ty, kteří jsou schopni být konkurence-

schopní a zároveň hospodaří dobře 

a zodpovědně.“ Dále doplnil, že součas-

nou i budoucí výzvou rozhodně je velký 

nárůst populace ve světě, který potáhne 

poptávka po potravinách, protože stále 

je nezbytné mít na paměti, že potraviny, 

voda a energie jsou základní atributy 

existence lidstva. Alexander Pastorek 

mimo jiné uvedl, že: „Česká i Slovenská 

republika mají specifi cké podmínky 

zemědělských sektorů dané historic-

kým vývojem, kterému se bylo potřeba 

přizpůsobit. Dosavadní zemědělská 

politika rozhodně nesnížila rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi, vždyť Slovensko je 

v současnosti na pouhých 30 % produkce 

v porovnání s obdobím před vstupem do 

Evropské unie. Proto je zde silný poža-

davek, aby podmínky po roce 2020 byly 

spravedlivé ve všech členských zemí. 

Agrární politika by měla být konečně 

společná a jednotná, nelze přece budovat 

konkurenceschopnost vůči světu, pokud 

nebude vytvořeno jednotné a konkurenč-

ní prostředí v rámci Evropské unie.“

Trvalé priority i nové výzvy
Tassos Haniotis z DG Agri vidí v evrop-

ském zemědělství tři hlavní výzvy. 

Jsou to za prvé – cenová nestabilita

v návaznosti na probíhající enormní 

změny světového zemědělství, což může 

být příležitost, ale i problém. Za druhé – 

výzvou je regionální obchodování, kdy se 

uzavírají nové obchodní dohody, ale také 

vznikají konfl ikty. A za třetí – jde o oblast 

klimatických změn, a to nejenom 

v debatách o budoucnosti, ale již 

i v řešení současných problémů. 

„Evropa musí mít větší ambice v ochraně 

životního prostředí, musí prostřednic-

tvím spravedlivější politiky lépe zacílit 

podpory, také lépe využívat nové techno-

logie, a hlavně musí dokázat vybalanco-

vat úroveň odpovědnosti mezi Evropskou 

unií, členským státem a zemědělcem,“ 

uvedl za DG Agri ke Sdělení. Jak se 

diskutující shodli, Evropská unie 

dosahuje špičkových výsledků 

v kvalitě výrobků, hygieně výroby potra-

vin i užitkovosti jednotlivých odvětví. Tuto 

úroveň je nezbytné nejenom udržet, ale 

prostřednictvím Společné zemědělské 

politiky nadále stimulovat racionální 

hospodaření v krajině, ale také růst

v sektorech, ve kterých existuje reálný 

potenciál posílení jejich významu i roz-

měru. Zemědělství je i nadále nezbytné 

vnímat jako strategické odvětví, a to 

o to více, že s růstem světové populace 

i vyšších stravovacích požadavků roste 

poptávka po kvalitních a bezpečných 

potravinách, kde by vůdčí roli ve výrobě, 

výzkumu a inovacích měla převzít právě 

Evropská unie. Zemědělská politika tedy 

musí být silná a skutečně společná. Při-

tom, jak v další diskusi například uvedl 

Pekka Pesonen: „Evropští zemědělci 

jsou dlouhodobě schopni dodávat zpra-

covatelům, obchodníkům a samozřejmě 

i spotřebitelům cenově dostupné 

a kvalitní potraviny, ale na těch přitom 

právě maloobchod velmi silně profi tuje. 

Zrovna Česká i Slovenská republika 

jsou negativním příkladem, jak silného 

monopolu mohou obchodní řetězce 

dosáhnout. Přitom do budoucna je tato 

situace neudržitelná, protože zemědělci 

jsou trvale nejslabším článkem.“ 

Nastavení plateb stále k jednání
V následné diskusi bylo otevřeno také 

téma o zastropování. Podle Tassose 

Haniotise chce Evropská komise tímto 

návrhem otevřít téma lepšího zacílení 

podpor až na jednotlivou farmu, země-

dělce či hektar, přičemž faktorů, které 

to ovlivňují, je více. A to od vlastnictví, 

pronájmu a ceny půdy přes rozdílnou ná-

rodní legislativu až po celkový rozpočet 

Společné zemědělské politiky a snahu 

o férové rozdělení plateb.  Viceprezident 

Agrární komory ČR Martin Pýcha se 

v této souvislosti přihlásil s úvahou, jaká 

je vlastně přidaná hodnota zastropování: 

„Jde Evropské komisi skutečně 

o férovějšího rozdělení dotací? Nebo 

vnímá jako sociální nebo environmentál-

ní aspekt, když zemědělské podniky pře-

stanou provozovat živočišnou výrobu ve 

prospěch zvýšení ploch obilnin a jiných 

komerčních plodin? Přidaná hodnota 

v konkurenceschopnosti zemědělců je 

zde minimální, protože se ptejme, zda 

budou ti menší skutečně konkurence-

schopní, nebo naopak dojde spíše 

k zániku fi rem.“ 

Podle Zdeňka Jandejska lze problema-

tiku vidět také prostřednictvím analýzy 

objemu poskytnutých dotací na 100 ko-

run tržeb a výkonů, kde nejméně berou ti 

velcí, ti menší přestávají dělat živočišnou 

výrobu a soustředí se na investičně 

méně náročné činnosti. Větší podniky 

jsou z tohoto pohledu efektivnější. 

Podle Světlany Bojanovové ze Sdružení 

producentů obilovin Bulharska je otázka 

konkurenceschopnosti důležitá i pro 

zemědělce v Bulharsku. Otázka zastro-

pování není jen o rovnováze mezi malými 

a velkými, ale také o rovnováze mezi 

konkurenceschopností a nekonkuren-

ceschopností, a proto by se měl každý 

členský stát rozhodnout, jaké kroky 

učiní k dosažení co nejlepšího posílení 

vlastních zemědělců. 

Základní myšlenky
I přes některé osobní rozdíly v názorech 

na diskutovanou problematiku se 

setkáním vinula základní myšlenka

a to, že je zapotřebí zachovat silnou 

a férovou Společnou zemědělskou poli-

tiku otevřenou v podporách pro všechny 

zemědělce, které tato práce profesně 

živí. Dále je nezbytné minimálně udržet 

a ještě lépe posílit peníze v rozpočtu 

pro Společnou zemědělskou politiku 

a nedrobit je na jiné priority.  Zeměděl-

ství a potravinářství je nezbytné vnímat 

jako zásadní a strategická odvětví, na 

kterých evropská společnost existenčně 

závisí.  Na diskusní panel navázal spo-

lečný raut s prezentací a ochutnávkou 

českých a slovenských potravin.

Ing. Jan Doležal

tajemník Agrární komory ČR
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Například z dříve nejúrodnějších oblastí 

Jihomoravského kraje se stala vyprahlá 

krajina, kde voda pro vegetační růst 

dlouhodobě prostě chybí. Podobně je na 

tom mnoho dalších míst naší republiky, 

a co hůř také původně vysoce úrodných 

regionů. Mění se tak také mapa výrob-

ních oblastí. Když k tomu přibydou další 

klimatické jevy jako nadměrné srážky 

v krátkém časovém období nebo pozdně 

jarní mrazy zasahující již narašené plo-

diny, tak se rostlinná i živočišná výroba 

přímo i nepřímo dostává do ekonomic-

kého ohrožení. Ostatně právě to na svém 

průběhu příkladně ukázal i rok 2017 

s jarními mrazy, červnovým suchem 

a vysokými teplotami a dešti v období 

sklizní. Celkové ztráty dosáhly odhadem 

11–12 miliard korun. Tyto dopady jsou 

u nás doposud řešeny mimořádnou 

státní pomocí, která však také nemusí 

přijít a která často nedosahuje potřebné 

úrovně tak, aby dokázala zemědělcům 

účinně překonat toto kritické období. 

Jak říká Zdeněk  Jandejsek, prezident 

Agrární komory ČR: „Přikláníme se 

k vybudování efektivního nastavení 

eliminace rizik a krizí v zemědělském 

podnikání, která by podpořila účinná 

opatření v krajině s účelem zadržení 

vody, ale i ve vlastním systému 

hospodaření vycházejícího z důrazu 

na živočišnou výrobu. Vyjít můžeme 

například z již hotových etap Generelu 

vodního hospodářství v krajině České 

republiky, který vyhodnocuje reálná data 

a předkládá středně i dlouhodobé návo-

dy i směr změn,“ dále dodává: „k tomu 

je nezbytné vytvořit účinnou, stabilní 

a dlouhodobou formu fi nančního zajiš-

tění, která by nahradila nárazové státní 

kompenzace škod. Tu vidíme právě ve 

Fondu těžko pojistitelných rizik.“

Tento Fond by vytvořil zajišťovací prvek 

při řešení rizik, která nejsou kryta ko-

merční nabídkou nebo jen v úzce vyme-

zeném rozsahu. Fond musí fungovat na 

několika zásadních pilířích. Mezi ně patří 

opora v legislativě, samostatnost na 

národní bázi, provázanost na komerční 

pojištění a povinná účast všech země-

dělců od stanovené minimální hranice 

hospodaření. Na fi nancování by se svými 

odvody podíleli jak zemědělci, tak stát 

a dále EU v předpokládaném poměru 

1 : 1 : 1. Forma odvodů u zemědělců 

by se stanovila podle druhu plodiny na 

hektar nebo v případě živočišné výroby 

na jednotku produkce. Diskutovat se 

může i o zapojení pojistitelů. Předpoklá-

daný roční objem fi nancí by byl na úrovni 

1 miliardy korun s možností víceleté 

kumulace. Inspirací může být funkční 

maďarský model, který je propracovaný 

a již lety prověřený. 

Jak shrnuje prezident Jandejsek: „Zcela 

zásadní pro nás je precizní, stabilní, 

pružný a dlouhodobý systém, který bude 

administrativně jednoduchý, s rychlým 

mechanismem kontroly i výplat. Systém, 

který by zahrnoval například již funkční 

projekt Intersucho.cz, využíval dat Čes-

kého hydrometeorologického ústavu, byl 

propojen na certifi kované likvidátory 

a činnost komerčních pojišťoven. Vzhle-

dem k tomu, že mnohé vyspělé země již 

podobný Fond spravují, můžeme se inspi-

rovat a vybudovat jej jako moderní a účinný 

nástroj pomoci českým zemědělcům.“

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR

„Za základní pro budoucí podobu Spo-

lečné zemědělské politiky považuji zajiš-

tění dostatečných fi nančních prostředků. 

Naší prioritou je, aby zemědělci v celé 

EU měli rovné podmínky. Proto zásadně 

odmítám jakékoliv povinné zastropování 

přímých plateb. Pravidla nesmí 

nikoho diskriminovat a musí zohled-

ňovat specifi ka zemědělského sektoru 

v jednotlivých členských státech,“ řekl 

ministr zemědělství Jiří Milek. Komisaři 

zdůraznil, že povinné zastropování,

 při němž by velké podniky přišly 

o prostředky z přímých plateb, by mohlo 

mít skutečně devastační dopad na 

české zemědělství. Vedlo by ke ztrátě 

pracovních míst a snížení soběstač-

nosti. Současně uvedl, že si je vědom 

důležitosti malých podniků, a je proto 

připravený podpořit zavedení platby na 

první hektary.

Komisař Hogan uvedl, že nechce ohrozit 

zaměstnanost ve velkých podnicích, 

a proto je jeho záměrem zohlednit 

náklady na zaměstnance v jednotlivých 

podnicích. Dále uvedl, že Sdělení o bu-

doucnosti Společné zemědělské politiky 

představuje alternativy a konkrétní as-

pekty budoucího nastavení nebyly zatím 

rozhodnuty.

Důležitým tématem bilaterálního jednání 

bylo i zlepšování postavení zemědělců 

v dodavatelském řetězci a s tím souvise-

jící problematika nekalých obchodních 

praktik. „Velký potenciál vidím v posílení 

sdružování producentů. Vítám i rozšíření 

monitorování cen a rozdělování marží 

u hlavních komodit. Je však potřeba najít 

společné účinné legislativní řešení,“ 

uvedl ministr Milek.   

Komisař Hogan si je problému v potra-

vinovém řetězci vědom, a proto se snaží 

zemědělcům pomoci legislativním řeše-

ním na evropské úrovni. V této souvis-

losti předloží na přelomu dubna a května 

legislativní návrh, který se bude zabývat 

rovnými a spravedlivými podmínkami 

v potravinovém řetězci.

S eurokomisařem Hoganem hovořil 

ministr Milek i o snížení administrativní 

zátěže zemědělců. Podle ministra dosud 

prezentované návrhy budoucí podoby 

SZP přílišnému zjednodušení nenasvěd-

čují. Požádal proto komisaře, aby se 

v tomto směru udělaly patřičné úpravy.

Ministr Milek pozval komisaře Hogana 

na návštěvu ČR, aby se osobně podíval 

na jednotlivé zemědělské podniky 

a poznal odlišnosti struktury českého 

zemědělství, kvůli kterým ČR odmítá 

povinné zastropování. Eurokomisař 

pozvání přijal.  

Tiskové oddělení Ministerstva

zemědělství

AGRÁRNÍ KOMORA SI JE VĚDOMA DLOUHODOBÉHO A STÁLE VĚTŠÍHO TLAKU VLIVŮ POČASÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ 
NEJENOM V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY, ALE VLASTNĚ V CELÉ EVROPĚ. EXTRÉMNÍ VÝSKYTY POČASÍ JSOU STÁLE 
ČASTĚJŠÍ A TAKÉ S FATÁLNĚJŠÍMI DOPADY, A PRÁVĚ TYTO VLIVY DNES NEJZÁSADNĚJŠÍM ZPŮSOBEM ROZHODUJÍ O ÚSPĚCHU 
ČI NEÚSPĚCHU SKLIZNĚ. 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ JIŘÍ MILEK JEDNAL 29. LEDNA 2018 S EUROKOMISAŘEM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA 
PHILEM HOGANEM. POSTAVIL SE ZA ČESKÉ ZEMĚDĚLCE, KDYŽ ODMÍTL POVINNÉ ZASTROPOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB. KOMISE 
MUSÍ PODLE MINISTRA KONEČNĚ VYŘEŠIT I NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY VČETNĚ DVOJÍ KVALITY POTRAVIN A ZÁSADNĚ SNÍŽIT 
ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ ZEMĚDĚLCŮ.

KOMORA OTEVÍRÁ DALŠÍ DISKUZI 
K ŘEŠENÍ TĚŽKO POJISTITELNÝCH RIZIK

MINISTR MILEK ODMÍTL PŘI JEDNÁNÍ S EUROKOMISAŘEM 
HOGANEM ZASTROPOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB, VYŘEŠIT 
CHCE I NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
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Ministr Milek ve svém vystoupení upo-

zornil na svá jednání ohledně agrární 

politiky na radě ministrů v Bruselu i na 

jednání ministrů V4 v Budapešti, která 

vede s ohledem na obhajobu národních 

zájmů a priorit. V jejich rámci také 

bilaterálně jednal s Philem Hoganem, 

komisařem pro zemědělství a rozvoj 

venkova, kterého při této příležitosti 

pozval do České republiky k představení 

struktury a podmínek našeho zeměděl-

ství. Jedním z podpůrných argumentů 

proti zastropování je majetková struktu-

ra velkých podniků, které jsou v naprosté 

většině vlastněny desítkami až stovka-

mi akcionářů a podílníků, v celkovém 

nápočtu totiž jde o více než stopadesát 

tisíc osob. A zároveň, jestliže Evropská 

komise ve svých stanoviscích klade 

důraz na propojení prvovýroby, zpraco-

vání a odbytu, pak právě řada středních 

a velkých podniků v České republice 

tuto vizi naplňuje a byl by nesmysl tento 

proces uměle bourat.

Intenzivně je také řešena záležitost 

výskytu afrického moru prasat na našem 

území, který se díky nastoleným řešením 

podařilo udržet v místě výskytu, přičemž 

jednou z výhod je vysoká standardní 

úroveň biologické ochrany komerčních 

chovů. S ohledem na vývoj ve východní 

Evropě a na fakt, že největším přenaše-

čem je člověk, lze v Evropě očekávat 

rostoucí tlak a rizika. Důležitá je inten-

zivní ochrana hranic a jedním 

z možných řešení, které však je výhledo-

vě vzdálené, je plošná vakcinace. Z uve-

dených důvodů ministerstvo posiluje pro 

letošní rok fi nance na eliminaci moru 

v místě výskytu i na opatření směřující 

ke snížení populace divokých prasat na 

celém území republiky až na celkových 

850 miliónů Kč.

V dalších tématech ministr upozornil 

také na posílení fi nancí národních pod-

por až do výše 4,2 miliardy Kč k plnému 

pokrytí potřeb titulů, řešení novely 

zákona o významné tržní síle s důraz-

nější ochranou dodavatelů, urychlené 

odstranění dvojí kvality potravin, řešení 

kompenzací za dopady sucha 2017 

prostřednictvím nastavení na katastrální 

území u krmných i tržních plodin, ak-

tuální problémy v lesnictví a kůrovcem, 

ale i jednání s Ministerstvem životního 

prostředí téma ochrany půdy aj. Uvedl 

také, že podle dostupných analýz bude 

resort zemědělství schopen jako jediný 

plně vyčerpat peníze z evropských fondů.

Ředitel SZIF Martin Šebestyán přítomné 

následně informoval o průběhu a výši 

výplat podpor, které probíhají v mírném 

předstihu ke stanovenému harmonogra-

mu. Celkově je prostřednictvím rozhod-

nutí přiznáno již 22,5 miliardy Kč.

Z další agendy fondu zmínil práce na 

zjednodušení podmínek Programu 

rozvoje venkova či welfare, otázku na-

stavení institutu aktivního zemědělce, na 

zvýšený tlak převodů a vlastnictví půdy či 

přípravy SZIF na školení žadatelů o jed-

notnou žádost, které budou v regionech 

probíhat v březnu a dubnu.

Zdeněk Jandejsek ve svém vystoupe-

ní zdůraznil tři hlavní aktuální směry 

činnosti komory, tím prvním je jednání 

směrem k Evropské unii v oblasti Spo-

lečné zemědělské politiky a nastavení 

podmínek pro nový rámec podmínek, 

dále národní priority a za třetí je to plně-

ní usnesení ze sněmu Agrární komory 

z roku 2017. Směrem k bruselským 

partnerům je Agrární komora výrazně 

aktivní s tím, že zhruba 1–2 krát měsíč-

ně se zástupci vedení účastní schůzek 

a jednání se zástupci Evropské komise, 

Evropského parlamentu, Výboru 

regionů, Evropského hospodářského 

a sociálního výboru, Stálým zastoupením 

ČR v Bruselu, orgánů COPA COGE-

CA, agrárních organizací zemí EU 28 

a s mnoha dalšími partnery. Cílem je 

upozorňovat opakovaně na podmínky 

a strukturu zemědělství v našich pod-

mínkách, obhajovat priority a průřezově 

hledat jejich podporu. Argumentem na-

příklad je i současná podoba zeměděl-

ství, především pak pokles rozměru, 

kdy u rostlinné výroby dosahujeme pou-

ze zhruba dvou třetin výkonů k roku 

1990 a u živočišných odvětví to není 

v průměru ani polovina. Přitom 

80–90 % této produkce zajišťuje 20 % 

především středních a velkých podniků. 

Z porovnání národních podpor vyplývá, 

že staré země EU poskytují například na 

1 litr mléka až 3–4 Kč z místních rozpo-

čtů, ale třeba i 20 Kč na kilogram pro-

dukovaného červeného masa. Tomuto 

zvýhodnění nelze konkurovat jakýmkoliv 

klasickým podnikatelským opatřením a 

trh východních a středoevropských zemí 

je tak pod trvalým likvidačním tlakem. 

Důraz však klademe i na zachování výše 

rozpočtu pro kofi nancování Společné 

zemědělské politiky a vzhledem k vývoji 

trhu s komoditami 

i možnost zvýšení podpory citlivých 

odvětví z 15 na 30 %. 

V oblasti národních priorit pak je komora 

připravena řešit zaměření podpor na 

skutečné zemědělce, nastavení preciz-

ního zemědělství do praxe, vyváženost 

rostlinné a živočišné produkce, zvyšování 

národní potravinové soběstačnosti, posi-

lování konkurenceschopnosti, povinnou 

registraci zemědělců, nastavení podmí-

nek prodeje zemědělské půdy, prodlou-

žení zelené nafty i po roce 2018, zjedno-

dušení zaměstnávání cizinců, intenzivní 

kontroly dovozů, otevření Fondu těžko 

pojistitelných rizik a další. Požadujeme 

zároveň, aby předseda vlády nepodpořil 

víceletý fi nanční rámec bez toho, aniž by 

bylo zachováno fi nancování obálky pro 

Českou republiku. Plnění usnesení XXV. 

sněmu bude připraveno jako materiál 

pro delegáty blížícího se sněmu.

Bylo konstatováno, že současný vývoj na 

trhu s komoditami není z pohledu odbytu 

a cen optimální, u některých komodit, 

například vepřového masa, ale třeba 

i dřeva až tragický. Naprostá většina 

produkce je obchodována za průměrné 

či podnákladové ceny a ani výhled není 

příliš optimistický. O to větší význam 

má součinnost a spolupráce s Minister-

stvem zemědělství a nastavení podpor 

jednotlivých opatření do konkrétních 

odvětví živočišných a rostlinných výrob, 

jako je mléko, vepřové maso, drůbež 

a vejce, cukrovka, ovoce či zelenina, 

přičemž cílem je v současné době udržet 

a do budoucna oživit jejich produkci.

Přítomní byli seznámeni také s pří-

pravou a organizačním zabezpečením 

XXVI. Sněmu Agrární komory ČR, který 

se uskuteční v neděli 8. dubna od 9:00 

hodin v Rotundě Výstaviště Brno 

a následně bude navazovat na slavnostní 

zahájení mezinárodního komplexu vele-

trhů Techagro. Delegáty je do kanceláře 

Agrární komory v Olomouci nezbytné 

nahlásit do 9. března 2018 s tím, že 

příspěvek za účast jednoho delegáta 

sněmu je stanoven opět na 2000 Kč. 

Předsněmovní jednání představenstva 

a dozorčí rady se bude konat 

7. dubna odpoledne také v Brně.

Ing. Jiří Felčárek, 

Úřad Agrární komory ČR

ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AGRÁRNÍ KOMORY DNE 13. ÚNORA 2018 BYLO ZAMĚŘENO NA PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍ 
PROBLEMATIKY, A TO PŘEDEVŠÍM VE VZTAHU K PROBÍHAJÍCÍM JEDNÁNÍM OHLEDNĚ RÁMCE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 
EU PO ROCE 2020 A NA STAV TRHU S KOMODITAMI. JEDNÁNÍ SE ÚČASTNIL JIŘÍ MILEK, MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ, MARTIN 
ŠEBESTYÁN, ŘEDITEL STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO A INTERVENČNÍHO FONDU A DALŠÍ HOSTÉ A PARTNEŘI KOMORY. NA JEDNÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA POSLÉZE NAVÁZALA CELOSTÁTNÍ PŘEDSNĚMOVNÍ DISKUZE VEDENÍ KOMORY S DELEGÁTY SNĚMU, 
S PŘEDSEDY A ŘEDITELI REGIONÁLNÍCH KOMOR A S PŘEDSTAVITELI ČLENSKÝCH SPOLEČENSTEV.

VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU JEDNALO 
PŘEDSTAVENSTVO A SNĚMOVNY KOMORY 



7

ZPRAVODAJ

1 > 2018

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Agrární komora ČR v obou výše uve-

dených projektech plní úlohu garanta, 

kterému zaměstnavatel – uchazeč 

o zařazení do projektů posílá dokumen-

taci ke schválení a další administraci. 

Informace a metodiky k projektu jsou 

průběžně zveřejňovány a aktualizovány 

na: www.agrocr.cz. Cílem projektu je 

dosáhnout časových úspor při přijímá-

ní žádostí o zaměstnanecké karty pro 

pracovníky v oblasti zemědělské a potra-

vinářské výroby, kteří budou na území 

České republiky vykonávat práce delší 

než šest měsíců, ale nepřesahující jeden 

rok. Nábor na období prvního čtvrtletí 

2018 je stanoven ve výši třikrát 60 osob, 

to je celkem 180 osob, a následně od 

1. března bude zahájen příjem žádos-

tí na druhé čtvrtletí ve výši třikrát 30 

osob, tedy 90 osob celkem. Po naplnění 

příslušné kvóty budou garanti projektu 

ihned informování o pozastavení příjmu 

žádostí. V případě překročení kvóty bude 

pro další období třeba podat žádost 

v novém termínu znovu. Cílovou 

skupinou projektu jsou pracovníci do 

zemědělství a potravinářství, kteří budou 

žádat o zaměstnaneckou kartu.

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele 
do projektu 
Pro zařazení zaměstnavatele do projektu 

jsou stanovena následující kritéria. Do-

ložení informace o čísle, pod kterým je 

neobsazené pracovní místo evidováno na 

Úřadu práce České republiky. Uvedené 

neplatí, pokud se jedná o cizince, který 

má volný přístup na trh práce ČR. 

Zaměstnavatel je přímým zaměstna-

vatelem pracovníků, podniká na území 

ČR minimálně dva roky a je daňovým 

rezidentem v ČR. 

Zaměstnavatel musí být subjekt podni-

kající v zemědělské výrobě nebo výrobce 

potravin nebo registrovaný výrobce 

hotových krmiv pro zvířata a má vyrov-

nané závazky vůči České republice, tedy 

nemá daňové nedoplatky z podnikání, 

nedoplatky pojistného na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní poli-

tiku zaměstnanosti a nemá nedoplatky 

na pojistném na veřejném zdravotním 

pojištění. 

Zaměstnavatel musí být v ČR registro-

ván jako plátce zdravotního a sociálního 

pojištění a nebyla mu v období dvou let 

před podáním žádosti o zařazení 

pozice do projektu uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce vyšší 

než 100 000 Kč anebo opakovaně pokuta 

vyšší než 100 000 Kč za porušení povin-

ností vyplývajících z právních předpisů 

kontrolovaných Úřadem práce České re-

publiky, Státním úřadem inspekce práce 

nebo oblastními inspektoráty práce 

anebo povinnosti výběru pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel musí doložit čestné 

prohlášení o tom, že se zaměstnaným 

bude uzavřen pracovní poměr na plný 

úvazek na dobu delší než šest měsíců, 

ale nepřesahující jeden rok, a zároveň 

čestné prohlášení o tom, že v období 

dvou let před podáním žádosti zaměst-

nal na území ČR alespoň tři osoby. 

Kritérii pro účast zaměstnance v projek-

tu jsou – ukrajinská státní příslušnost, 

doložení informace o čísle, pod kterým je 

neobsazené pracovní místo zveřejněno 

v centrální evidenci volných pracovních 

míst obsaditelných držiteli zaměstna-

necké karty. To neplatí, pokud se jedná 

o cizince, který má volný přístup na trh 

práce ČR v souladu se zákonem. 

Zaměstnavatel podává žádost na pří-

slušném formuláři, který je uveden na 

stránkách Agrární komory ČR jako Pří-

loha č. 1. Do projektu je možné se hlásit 

pouze s konkrétním uchazečem 

o pracovní místo.

Zaměstnavatelé, které nelze zařadit do 
projektu
Do projektu nelze zařadit zaměstnava-

tele, který nepředloží řádně vyplněný 

tiskopis Žádost o zařazení do projektu 

společně se všemi povinnými přílohami, 

který vykonává činnost zprostředkování 

zaměstnání s výjimkou zákonem uvede-

ných činností, anebo z důvodů hodných 

zvláštního zřetele, které posoudí garant 

po konzultaci s příslušným resortem. 

Zaměstnavatel, který je zapsán v ob-

chodním rejstříku a do Sbírky listin ob-

chodního rejstříku v rozporu s příslušný-

mi právními předpisy neuložil své účetní 

závěrky. Posléze také v případě, jestliže 

mzda nabízená v centrální evidenci 

volných pracovních míst obsaditelných 

držiteli zaměstnanecké karty uchazeči 

nedosahuje příslušné úrovně zaručené 

mzdy. A v neposlední řadě také, jestliže 

garant nebo některý z participujících 

orgánů státní správy má pochybnosti, 

zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči 

nepůjde o dočasné přidělení či zastřené 

zprostředkování zaměstnání. 

Princip postupu nahlášení
Zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce 

Úřadu práce České republiky volné 

pracovní místo, které pokud nebude 

obsazeno po uplynutí 30 dní, automa-

ticky propadne do Centrální evidence 

volných míst a tím je obsaditelné držiteli 

zaměstnanecké karty. Zaměstnavatel si 

na předepsaném tiskopise vyplní Žádost 

o zařazení do projektu (dále jen Žádost), 

kterou společně s předepsanými přílo-

hami doručí garantovi. V případě splnění 

podmínek zaměstnavatelem garant 

neprodleně informuje o zařazení do 

projektu elektronicky dopisem do datové 

schránky Ministerstva vnitra, Minis-

terstva zahraničních věcí, Ministerstva 

práce a sociálních věcí a Ministerstva 

zemědělství, přičemž zaměstnavatel 

bude garantem o zařazení do projektu 

PROJEKT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ZÍSKÁVÁNÍ SEZÓNNÍCH PRACOVNÍKŮ SCHVÁLILA VLÁDA V SRPNU 2017. JEHO 
REALIZACE BYLA NÁSLEDNĚ DOČASNĚ POZASTAVENA A POSLÉZE ZAHÁJENA OD 1. LEDNA 2018 V OMEZENÉM REŽIMU, COŽ 
V PRAXI ZNAMENÁ ZATÍM 350 PRACOVNÍKŮ ZA ROK. NICMÉNĚ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO GESTOR DÁLE JEDNÁ 
V SOUČINNOSTI S DALŠÍMI RESORTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DODATEČNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO NAVÝŠENÍ NA 
1 500 PRACOVNÍKŮ ZA ROK. PROJEKT BĚŽÍ PARALELNĚ S PROJEKTEM V GESCI MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU REŽIM 
UKRAJINA S ROČNÍ KVÓTOU DESET TISÍC PRACOVNÍKŮ ZA ROK, KDE SE PROJEDNÁVÁ DALŠÍ NAVÝŠENÍ KVÓTY AŽ NA 20 000 
PRACOVNÍKŮ, PŘÍPADNĚ S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁVÁNÍ OSOB Z JINÝCH ZEMÍ NEŽ Z UKRAJINY, KONKRÉTNĚ Z MONGOLSKA A FILIPÍN.

PRACOVNÍCI Z UKRAJINY
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Ministerstvo zemědělství 
bude zřejmě čelit omezení 
svého vlivu
Zatím je záměr redukce stávajících 

kompetencí Ministerstva zemědělství 

ve stadiu cvrlikání vrabců na střeše – 

jenže, jak se v kraji praví, na každém 

šprochu pravdy trochu. Nejde přitom 

o nic menšího než o převod kompeten-

cí týkající se oblasti vody na Minis-

terstvo životního prostředí (MŽP), což 

ostatně již několikrát veřejně zmínil 

bývalý i současný ministr Richard 

Brabec. Nemusí jít ale jen o vodu –

zmiňované cvrlikání totiž také obsahu-

je spekulaci, že by kromě vody mohla 

na MŽP přejít také oblast lesnictví, tedy 

fakticky stanovování pravidel hospoda-

ření v lesích a s tím spojené legislativy. 

K tomu všemu by nicméně bylo třeba 

otevřít kompetenční zákon, což ovšem 

může být pověstným vypuštěním džina 

z lahve. Nejlepší by proto bylo nechat 

vše tak, jak je tomu dnes, přestože by 

změna kompetencí mohla v některých 

oblastech přinést i pozitiva. Negati-

va, zejména pro zemědělství, by ale 

převažovala.

Kudy přes jez a kudy 
kolem něj?
Právě projednávaná novela vodního 

zákona má, jako každá novela, celou 

řadu úskalí, o jednom z nich se ale 

příliš nemluví. Totiž o prostupnosti řek 

a vodních toků (a krajiny obecně) pro 

vodní turistiku, což je hobby činnost, 

které se v naší zemi věnuje každoročně 

zhruba tři čtvrtě milionu lidí. Ti ovšem 

řeší, a to dlouhodobě, dva zásadní 

problémy. Tím prvním, možná jedno-

dušším, je, jak pokračovat ve sjíždění 

řek pod příčnými překážkami (obvykle 

jezy) za situace, kdy je na jezu dodržen 

takzvaný minimální zůstatkový průtok 

(MZP), ale množství vody nestačí pro 

splutí příslušných úseků řek. Druhým 

problémem je, jak přenést lodě po bře-

hu v místech, kde plavba není možná, 

ale kde je pozemek u řeky oplocen až 

k samotné řece. Minimálně první 

informován prostřednictvím kontaktní 

adresy. Žádosti jsou na Ministerstvu 

zahraničních věcí řazeny podle pořadí, 

ve kterém dorazily do datové schránky. 

Aktuálně je mezi doručením žádosti 

a počátkem jejího vyřizování časová 

prodleva asi 14 dní. 

Zařazení do projektu má platnost po 

dobu jednoho roku s možností prodlou-

žení v případě splnění podmínek. Tím 

však není dotčena možnost, že dojde 

k pozastavení či ukončení projektu 

i před uplynutím této doby. V případě, 

že žádost nemá předepsané náležitosti, 

garant zaměstnavatele o uvedeném 

faktu písemně informuje. Ministerstvo 

zahraničních věcí informuje o zařazení 

do projektu zastupitelský úřad v Kyjevě. 

Pokud je zaměstnavatel již zařazen do 

projektu a má zájem zaměstnat dalšího 

cizince, respektive další cizince, vyplní 

formulář Nahlášení dalšího uchazeče 

a odešle jej garantovi, který jej do pro-

jektu dříve zařadil.

Zastupitelský úřad informuje zaměstna-

vatele o termínu pro uchazeče k podání 

žádosti. Osoba, která byla zařazena do 

projektu, se dostaví ve stanoveném ter-

mínu na zastupitelský úřad, kde odevzdá 

řádně vyplněnou žádost o zaměstnanec-

kou kartu a zároveň předloží požadované 

náležitosti žádosti, cestovní doklad, foto-

grafi e a všechny požadované podpůrné 

doklady k žádosti. Zastupitelský úřad 

odešle žádost Odboru azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra. Tento odbor 

rozhodne o žádosti o zaměstnaneckou 

kartu a v případě splnění podmínek vydá 

zastupitelskému úřadu pokyn k udělení 

víza za účelem převzetí zaměstnanecké 

karty. Cizinec do tří pracovních dnů po 

příjezdu do ČR poskytne své biometric-

ké údaje, na jejichž základě je vydáno 

potvrzení o splnění podmínek pro vydání 

zaměstnanecké karty, a cizinec může 

začít pracovat. Na základě odůvodněné-

ho podnětu lze zaměstnavatele 

z vážných důvodů z projektu vyřadit, a to 

na dobu jednoho roku. Mezi vážné dů-

vody patří zejména dodatečné porušení 

podmínek sjednání pracovního poměru, 

účelové zneužívání nebo porušování 

podmínek zařazení zaměstnavatele do 

projektu, včetně porušení pravidel pro 

plnění odvodů České správě sociálního 

zabezpečení za příslušné zaměstnance, 

porušení čestného prohlášení nebo 

předložení nepravdivého prohlášení, 

porušení dalších podmínek projektu 

a podobně.

Realizace hromadné žádosti
Výše uvedený proces realizace se 

použije s mírnými odchylkami také na 

hromadnou žádost zaměstnavatele. Za 

hromadnou se považuje taková žádost, 

kdy zaměstnavatel žádá o zařazení do 

režimu pro deset a více státních občanů 

Ukrajiny. V hromadné žádosti zaměst-

navatel určí koordinátora, který bude 

v případě zařazení žádosti do režimu 

kontaktován Zastupitelským úřadem ČR 

v Kyjevě za účelem informování 

o termínu pro podání žádostí o vydání 

zaměstnaneckých karet a zároveň bude 

na Ukrajině zodpovídat za efektivní 

přípravu náborů všech žádostí. Vedle 

standardních příloh doloží zaměstnava-

tel k žádosti čestné prohlášení o tom, 

že bude spolupracovat s Centrem na 

podporu integrace cizinců v jeho kraji 

a čestné prohlášení o projednání svého 

záměru se zaměstnanci ve smyslu 

ustanovení zákoníku práce. Hromadnou 

žádost zaměstnavatel doručí se všemi 

náležitostmi a přílohami garantovi. 

Garant žádost zkontroluje, vyhodnotí 

a v případě splnění podmínek informuje 

o podání žádosti elektronicky dopisem 

do datové schránky Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva zahraničních věcí 

a Ministerstva zemědělství, a to včetně 

zaslání kontaktu na koordinátora, který 

je zaměstnavatelem určen v hromad-

né žádosti. Příslušné resorty zašlou 

garantovi do 14 dnů od doručení výše 

uvedené informace své písemné vyjád-

ření, a to dopisem do datové schránky. 

Po písemném souhlasu všech resortů 

zařadí garant zaměstnavatele do režimu 

a informuje o tom zaměstnavatele pro-

střednictvím kontaktní adresy. 

Ing. Václav Suchan, MBA

ředitel úřadu Agrární komory ČR

problém je přitom v novele vodního 

zákona řešitelný, a to doplněním usta-

novení, že MZP zohledňuje možnosti 

plavby. Tak uvidíme, jestli se to podaří.

Kdo to komu osladil?
Pamětníci si jistě vybaví, že heslem 

ČR v dobách našeho předsednictví byl 

slogan „Evropě to osladíme“. Moc se 

to nepodařilo, horší ale je, že konec 

kvót na cukr postupně generuje zcela 

opačný problém – totiž, že to Evropa 

osladí nám a s námi i všem pěstitelům 

cukrovky v evropských zemích. Ačkoli 

někdejší ministr zemědělství Marian 

Jurečka v souvislosti s ukončením 

kvót opakovaně veřejně deklaroval, 

že naši pěstitelé cukrovky jsou na 

situaci dobře připraveni a nic zásadně 

negativního je nepostihne, reálně se 

(celkem logicky) snížila cena cukrovky 

a cukru a tento proces není ještě podle 

všeho u konce. Ukončení kvót totiž 

samozřejmě vedlo k navýšení ploch 

cukrovky po celé EU, ale pěstební plo-

chy na třtinový cukr navýšily také země 

mimo EU a stále je navyšují. Jestli se 

EU nepodaří vyvézt přebytky komodity 

mimo své území, čeká producenty 

cukrovky, nejen u nás, zásadní ekono-

mický problém.

Jak vydělat na africkém 
moru prasat
Vynalézavost malého českého člověka 

je léta známa. Opětně se to projevuje 

na celé řadě nápadů v souvislosti 

s africkým morem prasat, kdy

(doufejme v nadsázce) spekulují 

někteří amatérští střelci s možností 

usmrtit divočáky v místě svého 

bydliště a pak je převézt do 

rizikových oblastí na Zlínsku a zkasí-

rovat 8 000 Kč za zástřelné. Jiní zase 

chtějí klást v lese železné pasti a další 

použít bojové psy. Zbývá jen doufat, že 

současný ministr Jiří Milek v demisi, 

který problematice myslivosti naštěstí 

rozumí, zatne takovým spasitelským 

nápadům tipec. 

Petr Havel
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Ze statistiky vyplývá, že jestliže v roce 

2010 u nás bylo 359 163 kusů krav,

 v roce 2017 to bylo 352 162 krav, což je 

pokles „jen“ o 7 001 kusů krav. Dá se 

říci, že došlo k určité stabilizaci chovu, 

zejména dojeného skotu u nás. Proto 

jsme o vysvětlení toho, co se vlastně sta-

lo, požádali předsedu Svazu chovatelů 

holštýnského skotu ČR Ing. Karla Horá-

ka a výkonného ředitele svazu doc. Ing. 

Jiřího Motyčku, CSc.

Výrazná podpora českého státu 
v posledních čtyřech letech
„Ano, prudký pokles počtu dojnic se 

v posledních šesti sedmi letech podařilo 

zmírnit. Důvodů, proč se tak stalo, je 

několik. Když jsme začali před sedmi 

šesti lety bít na poplach, ze strany vede-

ní českého státu v té době jsme slyšeli 

spíše slovní proklamace, protože tehdej-

ší státní rozpočty na nějakou výraznou 

fi nanční podporu příliš nepamatovaly. 

Situace se výrazně změnila po přícho-

du předcházející vlády, kdy se ministr 

zemědělství Marian Jurečka postaral 

o razantní zvýšení dotační podpory Mini-

sterstva zemědělství,“ prohlásil v úvodu 

naší diskuze předseda chovatelského 

svazu Karel Horák. 

Výkonný ředitel svazu Jiří Motyčka 

k tomu dodal, že oproti předcházejícím 

vládám, se ministru Jurečkovi podařilo 

přesvědčit vládu o roli zemědělství 

a významu živočišné výroby pro zacho-

vání zaměstnanosti a dobrých podmínek 

života lidí na venkově. „Dotační politika 

státu se změnila, stala se více promyš-

lenou a koncepční. Je třeba vzít v úvahu, 

že dotační politika musí být chápaná 

tak, že jak prostředky z EU, tak i národní 

dotace tvoří jeden celek, jehož smyslem 

je pomoci našim chovatelům na nejvíce 

zranitelných místech,“ zdůraznil výkonný 

ředitel Motyčka. Mléko, resp. dojnice 

patří mezi citlivé komodity. Dále se po-

dařilo ministerstvu připravit a v Bruselu 

notifi kovat nové dotační programy. Jedná 

se o dobré životní podmínky zvířat 

v rámci PRV, národní dotace na pohodu 

zvířat, program kvality mléka pro chova-

tele a mlékárny, dále zelená nafta do ŽV 

a v době mléčné krize to byly mimořádné 

podpory z evropských a národních zdro-

jů. Výsledkem toho komplexu opatření je 

stabilizace sektoru produkce mléka. Je 

nezbytné, aby tyto podpory pokračovaly 

i za nové vlády ČR, která bude úřadovat 

v příštích čtyřech letech, zdůraznil Jiří 

Motyčka. Je skutečností, že po zrušení 

V ROCE 1990 BYLO V TEHDEJŠÍM ČESKOSLOVENSKU 1,23 MILIONU KRAV. V DŮSLEDKU SPOLEČENSKO-EKONOMICKÝCH ZMĚN, 
KTERÉ NASTALY POČÁTKEM 90. LET MINULÉHO STOLETÍ, JEJICH POČET ZAČAL DRAMATICKY KLESAT. NAPŘÍKLAD V ROCE 
2010 JEJICH POČET V ČESKÉ REPUBLICE POKLESL NA NECELÝCH 400 000 KUSŮ. TAKŽE PŘEDSTAVITELÉ JEDNOTLIVÝCH 
CHOVATELSKÝCH SVAZŮ ZAČALI BÍT NA POPLACH A POŽADOVALI PO TEHDEJŠÍ ČESKÉ VLÁDĚ, ABY VYTVOŘILA PODMÍNKY PRO 
ZASTAVENÍ TOHOTO PRUDKÉHO POKLESU POČTU DOJENÝCH KRAV. FAKTEM JE, ŽE OD ROKU 2010 SE PRUDKÝ POKLES POČTU 
KUSŮ DOJENÝCH KRAV ZNAČNĚ ZMÍRNIL. I KDYŽ TO BYLO SPÍŠE NA ZÁKLADĚ TOHO, ŽE JEDNOTLIVÍ CHOVATELÉ SE SNAŽILI 
LÉPE A AKTIVNĚJI PŘIZPŮSOBIT NOVÝM EKONOMICKÝM PODMÍNKÁM A PŘIZPŮSOBILI TOMU SVOJE CHOVY.

CHOVY HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU JSOU 
I PŘES KRIZI V ODBYTU MLÉKA STABILNÍ
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mléčných kvót ceny mléka více kolísají, 

o to více stoupá význam stabilizační 

funkce systému podpor. 

Postupná změna struktury stavů dojnic
Oba představitelé Svazu chovatelů hol-

štýnského skotu mě zároveň upozornili 

na skutečnost, že od roku 1990 do sou-

časnosti se pozvolna mění i struktura 

chovů krav. Ekonomické podmínky vedly 

řadu chovatelů k určité specializaci 

svých chovů. Výsledkem je, že počet do-

jených krav, zejména u českého straka-

tého plemene, pozvolna klesal, zatímco 

u holštýnského plemene se stavy příliš 

neměnily a tím se zvyšoval podíl dojnic 

tohoto plemene. „Jestliže v roce 2000 

bylo u nás 197 968 kusů holštýnských 

krav, tak v roce 2017 je to 198 643 kusů.“ 

Celkové stavy dojnic se za toto období 

snížily téměř o 130 tisíc, konstatoval Jiří 

Motyčka. Díky tomu se podíl holštýnské-

ho skotu během let postupně zvyšoval 

z původních 35 % na současných 60 %. 

Uvedené údaje si můžete ověřit i v přilo-

žené tabulce o počtu kusů krav, kterou 

v rámci tohoto článku uveřejňujeme.

Samozřejmě, že jsem se zajímal, v čem 

spočívá podstata této specializace chovů 

krav. „U holštýnského plemene, speci-

alizovaného na produkci mléka, je výše 

užitkovosti rozhodujícím ukazatelem, 

který ovlivňuje náklady na litr mléka. Je 

nutné si uvědomit, že s rostoucí užitko-

vostí se obvykle zvyšují celkové náklady, 

ale náklady na litr mléka se snižují, 

zejména náklady fi xní. Tento vztah má 

své hranice. Z toho vyplývá, že ekono-

micky nejvýhodnější výše užitkovosti 

není u všech chovatelů stejná, protože se 

odvíjí od konkrétních podmínek každého 

chovu,“ vysvětlil situaci předseda Karel 

Horák. Podle něho tyto závislosti potvr-

zuje dlouhodobý trend vývoje užitkovosti. 

Jak je to s užitkovostí holštýnských 
krav?
„V roce 1995 byla průměrná užitkovost 

u holštýnského skotu 4 650 kg mléka,“ 

pokračoval ve výkladu Karel Horák. Zdů-

raznil, že za 20 let se více než zdvojnáso-

bila, což je každoročně nárůst o 230 kg 

mléka při současném nárůstu obsahu 

bílkovin v mléce, snížila se tučnost.

Aktuální výkonnost holštýnských krav 

za obě barevné variety (černostrakatá 

a červená – Red) činí 9 713 kg mléka při 

tučnosti 3,86 % a obsahu bílkovin 3,36 %.

 Průměrná užitkovost černostrakaté 

holštýnské populace dosáhla 9 789 kg 

mléka (tučnost 3,84 % a 3,35 % bílkovin), 

u červených holštýnských krav 8 604 kg

s tučností 4,12 % a 3,54 % bílkovin. Me-

zidobí u holštýnského skotu je 407 dnů. 

Svojí výkonností holštýnské plemeno 

v ČR patří v mezinárodním srovnání 

ke špičce. Jedná se o údaje za rok 

2016/2017, kdy se počítá tzv. kontrolní 

rok, který začíná prvního října a končí 

30. září následujícího roku,“ konstatoval 

Jiří Motyčka.

„Zde je potřeba zdůraznit, že chovatelé 

nezvyšují užitkovost proto, aby se 

umístili na předních místech různých 

žebříčků, ale vede je k tomu ekonomika

 výroby mléka,“ prohlásil Karel Horák. 

Souvisí to mimo jiné i s velikostí stáje, 

kde jsou krávy umístěny. Současný 

průměrný počet dojnic ve stáji činí 292 

holštýnských krav. „Chovy, kdy chovatel 

měl 30 až 50 krav“, které se vyrojily 

hlavně na počátku 90. let, postupně 

zanikají,“ doplnil tento výklad výkonný 

ředitel Motyčka. Současný stav doku-

mentoval tabulkou, ze které vyplývá, 

že z celkového počtu 774 holštýnských 

stájí v plemenné knize je 181 s počtem

5 až 100 krav, což představuje pouze 

5 % z celkového stavu holštýnských krav, 

stájí o velikosti 100 až 300 krav je 315 

a chováno je v nich 31 % krav. V 204 

stájích s kapacitou 300 až 500 krav je 

chováno 39 % dojnic a v 74 stájích 

s kapacitou nad 500 krav je téměř 25 % 

dojnic. To dává českým chovatelům vý-

hodu koncentrace, odpovídající produk-

tivity práce, což v kombinaci s vysokou 

užitkovostí umožňuje dosahovat nižších 

nákladů na litr vyrobeného mléka. 

Výkupní ceny mléka se stabilizovaly
V roce 1998 byla cena mléka okolo 8 Kč 

a od té doby se v dlouhodobém horizontu 

pohybuje okolo této úrovně. Za stejné 

období, ale výrazně stouply ceny vstupů. 

Chovatelé jsou pod stálým ekonomickým 

tlakem a musí snižovat náklady, aby se 

udrželi na trhu. Jde o to, aby náklady na 

litr mléka byly dlouhodobě nižší, než je 

jeho výkupní cena, a chovatelům ještě 

zbylo na investice a rozvoj. Cena se 

v současné době stabilizovala a vyšpl-

hala se přes 9 Kč za litr mléka, což je 

ekonomicky dobré. Tlak na pokles ceny 

ale v posledních týdnech sílí. Připo-

meňme si, že v krizi v roce 2008 klesla 

výkupní cena až pod 6 Kč za litr, což byl 

zoufalý propad pod výrobní náklady. Tyto 

ztráty museli chovatelé kompenzovat 

z jiných komodit. Ostatně nemusíme 

jít zpátky tak daleko. V roce 2013 byla 

obdobná krize, byť již ne tak dramatická, 

dále uvedl Karel Horák. „Bohužel cena 

kolísá a je jak na houpačce. Vývoj nikdo 

dopředu neví, protože zde působí celá 

řada vlivů. U holštýnského plemene jsou 

tržby za mléko rozhodujícím zdrojem 

příjmů. Tržby z prodeje plemenných 

jalovic jsou dodatečné příjmy ovlivňující 

celkovou rentabilitu holštýnských stád. 

Faktem je, že v době, kdy jsou výkupní 

ceny stabilizované, počty zvířat tolik 

neklesají. U nás u holštýnského plemene 

dokonce v posledních letech mírně rost-

ly, s výjimkou loňského roku. Ale může 

nastat situace, kdy výkupní ceny budou 

opět pod náklady na litr mléka, což 

povede řadu chovatelů k tomu, že budou 

snižovat počty svých stád, či dokonce 

rušit chovy. Opět se dostáváme k dotační 

politice českého státu, že nesmí polevit,“ 

znovu vyjádřil názor chovatelů dojeného 

skotu Karel Horák.

V souvislosti s cenou mléka a jeho 

prodejem k tomu zároveň pozname-

nal, že „tržby za mléko nejsou jediným 

zdrojem příjmů v chovu skotu. Většina 

farem jde cestou prodeje nadbytečných 

březích jalovic. Je to nezanedbatelný 

zdroj příjmů. Problémem ale někdy bývá 

cena. My jsme se ve fi rmě rozhodli jinak. 

Jalovice většinou zapouštíme sexovaným 

semenem a část dojnic připouštíme býky 

masného plemene. Březí jalovice cho-

váme pouze pro vlastní obměnu stáda. 

Proto můžeme produkovat vlastní telecí, 

hovězí, ale i vepřové maso, které zpra-

cováváme ve své bourárně a prodáváme 

nejen ve svém hotelu, ale i v našich 

podnikových prodejnách. Nejen maso, 

ale i výrobky z nich tvoří nezanedbatel-

nou část tržeb ze živočišné výroby,“ říká 

Karel Horák.

Boj o trhy se zahraniční konkurencí
Na otázku, jak je to se zahraniční kon-

kurencí, reagoval Jiří Motyčka, že čeští 

chovatelé velmi výrazně investovali do 

svých chovů. To je také pro další chov 

rozhodující. Postavili si moderní stáje 

na špičkové úrovni, které jsou srovnatel-

né nejen v rámci EU, ale prakticky 

i celého světa. Ale bohužel, zahraniční 

konkurence využívá nejen ofi ciálních 

dotací od svých vlád, ale i skrytých 

podpor, o kterých ani nevíme, protože 

tyto ekonomické záležitosti jsou logicky 

tajemstvím jejich vlád i samotných 

chovatelů v řadě zemí EU. Velkou roli 

podle Jiřího Motyčky v tom u nás hrají 

i zahraniční obchodní řetězce. Ty se sna-

ží prodat zboží, které pochází z mateř-

ských zemí. Udává se, že uplatňují nižší 

marže na toto zahraniční zboží, takže je 

levnější než to od domácích dodavatelů. 

Ministr Jurečka se snažil to rozkrýt 

a věříme, že v toto úsilí bude pokračovat 

i nový ministr. 

Podle výkonného ředitele svazu Jiřího 

Motyčky v boji se zahraniční konkurencí 

svoji roli hraje i to, že u nás máme jednu 

z nejvyšších koncentrací dojnic na jednu 

stáj. Téměř 65 % holštýnských dojnic 

u nás je ve stájích s kapacitou 300 a více 

krav. K tomuto počtu se blíží sousední 

Slováci či Maďaři. Naproti tomu napří-

klad v německém Bavorsku mají tamější 

chovatelé 35–40 krav na jednu stáj 

a v sousedním Rakousku ještě méně. 

Ovšem ve Španělsku či Kalifornii v USA 

i jinde jsou stáje s kapacitou několika 

tisíc krav v jednom chovu. Potom lze po-

ložit otázku, jaká je defi nice velkochovu, 

dodal Jiří Motyčka. Zároveň upozornil, 

že řada „ochranářů“ považuje umístě-

ní stovek krav, neřku-li tisíců krav na 

jedné farmě, za týrání zvířat. Ale to už 

je podle Motyčky téma na jiný článek.  

Svaz sleduje celoživotní užitkovost krav. 

Každoročně přibývá téměř sto krav 

s celoživotní produkcí 100 tisíc kg mléka. 

Zajímavé je, že této obdivuhodné dlouho 

výkonnosti dosahují v mnoha případech 

krávy ve stájích s vysokou kapacitou 

a koncentrací krav.

Šlechtění je významným prvkem
k dosažení konkurenceschopnosti stád 
dojnic
Svaz je chovatelskou organizací, která je 

zodpovědná za vedení plemenné knihy, 

defi nování chovného cíle, stanovení 

Ukazatel 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Rozdíl

Počet krav v KU celkem 667973 481162 421708 359163 358004 352162 -315811

H včetně kříženek 50 % a více 227381 218657 228981 205290 212597 211726 -15655

Podíl holštýnského plemene (%) 34,04 45,44 54,3 15,06 15,48 60,12 26,08

Užitkovost včetně kříženek (kg) 4651 6490 7887 8785 9546 9 713 5 062

Tučnost (%) 4,26 4,13 3,86 3,74 3,78 3,86 -0,4

Tuk (kg) 198 268 305 329 361 375 177

Bílkoviny (%) 3,23 3,31 3,26 3,27 3,34 3,36 0,16

Bílkoviny (kg) 150 215 257 288 319 327 177

Věk při 1. otelení  (měs./dny) 28/25 27/28 27/01 25/27 25/05 24/27 -3/28

Mezidobí (dny) 398 405 423 419 412 407 9

Vývoj stavů a ukazatelů výkonnosti holštýnských krav od roku 1995 do roku 2017
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Od roku 1990 došlo v chovech dojeného 

skotu k mnoha razantním změnám, 

které změnily jeho ráz i podmínky. Tento 

vývoj se samozřejmě dotknul také červe-

nostrakatého skotu, a tak jsem se obrá-

til na předsedu Svazu chovatelů českého 

strakatého skotu Mariana Bílého, MBA 

a ředitele Svazu Ing. Pavla Krále, aby 

mně vysvětlili, jaká je současná situace. 

Podle nich současnou situaci s tehdej-

ším ekonomickým vývojem na počátku 

90. let a po vstupu do EU v roce 2004 

nemůžeme porovnávat. „Pokud jde 

o stabilizaci chovu krav u nás, došlo 

k tomu, že tehdejší prudký pokles 

počtu dojených krav se značně zpomalil. 

V roce 2017 jsme měli 352 162 krav, 

z toho bylo necelých 130 000 krav české-

ho strakatého plemene zapsaných 

v plemenné knize,“ konstatoval 

Marian Bílý. Navíc již po r. 1990 se 

u nás objevili chovatelé masného skotu, 

kteří se dali cestou produkce masa 

pro náš a evropský, potažmo i světový 

trh. „My, chovatelé českého strakatého 

skotu – skotu s kombinovanou užitko-

vostí, se zaměřujeme ve šlechtění na 

produkci mléka a masa. Nesmíme však 

opomenout také prodej živých zvířat do 

zahraničí, a to především jalovic, jako 

dodatečný zdroj příjmů pro chovatele 

české straky,“ doplnil svůj výklad Marian 

Bílý. Podle něho jde v posledních letech 

již o mírný pokles počtu krav. Takže se 

dá říci, že sice počet krav i nadále klesá, 

ale na druhé straně za ta léta roste jejich 

užitkovost, a to dost výrazně. To má 

přirozeně i vliv na ekonomiku hospo-

dářství jednotlivých chovatelů českého 

strakatého skotu. Zároveň vysvětlil, že 

růst užitkovosti těchto zvířat se projevuje 

i tím, že o naše jalovice je značný zájem 

v zahraničí a naši chovatelé je vyváže-

jí do různých zemí, v současné době 

převážně do Turecka. Je to okolo deseti 

tisíc jalovic ročně. Zároveň je logické, že 

když existuje vývoz tak velkého množství 

živých zvířat, tak potom tato zvířata mo-

hou chybět v domácích chovech, doplnil 

svůj výklad Marian Bílý.

Velmi důležitou otázkou je zajištění 
odbytu
Ředitel svazu Pavel Král na to navázal, 

že stěžejní kategorie živých zvířat, se 

kterými chovatelé obchodují, a to zejmé-

na do zahraničí, jsou především březí ja-

lovice a chovné jalovice do jednoho roku 

věku. Samozřejmě se k tomu přidává 

i vývoz jatečných býků a také zástavových 

býčků do jednoho roku jejich věku. To 

se děje v případě, že příslušný chova-

tel nemá uzavřený obrat svého stáda. 

Pokud jde o vývoz krav, čeští a moravští 

chovatelé pochopitelně využívají 

i nabídky zahraničních jatek, kde mohou 

ve většině případů výhodněji zpeněžit 

svá vyřazená zvířata. Podle Pavla Krále 

jsou naši chovatelé spíše představi-

selekčních kritérií v jednotlivých úsecích 

šlechtitelského programu a dalších 

nástrojů a opatření vedoucích k dosažení 

chovného cíle a realizaci šlechtitelské-

ho programu. V souladu s potřebami 

genetického zlepšování rozhodujících 

ekonomicky významných vlastností je 

sestaven ekonomický index SIH pro býky, 

krávy a jalovice. Složení indexů vychází 

z potřeb chovatelů dojnic, kterými je sys-

tematické zlepšování rentability chovu 

genetickým zlepšování vlastností zvířat, 

což je také hlavním posláním svazu.

Když jsme se dostali opět k myšlence 

konkurenceschopnosti, Karel Horák 

uvedl, že „v roce 2008 byl v České re-

publice významným způsobem přede-

fi nován chovný cíl plemene, kterým se 

stala celková rentabilita výroby mléka 

a konkurenceschopnost jeho chovate-

lů. Šlechtění se zaměřilo na souhrnný 

genotyp, tzn., že jsou v indexu zahrnuty 

ekonomicky významné a rozhodující 

znaky a vlastnosti, na které se šlechtí. 

Dá se říci, že vedle mléčné užitkovosti 

se šlechtění stále více zaměřuje na 

dobrou reprodukci, zdraví zvířete, na 

jeho odolnost vůči onemocněním a také 

na dlouhou výkonnost. Významným 

pomocníkem a nástrojem ve šlechtění je 

genomická selekce, která mění situaci 

ve šlechtění a dá se přirovnat k revoluci 

v tomto oboru. „Její význam je často 

srovnáván se zavedením inseminace 

před více než padesáti lety“, zdůraznil 

Karel Horák. Podle něho genomika 

umožňuje stanovit genetickou kvalitu 

mladých zvířat z informací o jejich DNA 

a jejich porovnání s DNA zvířat se zná-

mými plemennými hodnotami stanove-

nými na potomstvu prověřených zvířat. 

Kromě zvýšení genetického zisku toto 

šlechtění přináší i významné rozšíření 

nabídky nejen černostrakatých, ale také 

red býků stejně jako bezrohých býků.

Jiří Motyčka doplnil, že genomika se 

stala dalším zdrojem informací, které 

slouží k odhadu genetické hodnoty zvíře-

te. Rodokmenová plemenná hodnota od-

povídá průměru rodičů a má spolehlivost 

na úrovni 35 %. Konvenční plemenná 

hodnota má na základě informací 

o potomstvu při dostatečném množství 

dcer spolehlivost až 99 %. Někde mezi 

těmito spolehlivostmi je genomická 

plemenná hodnota, která významně 

zpřesňuje rodokmenovou plemennou 

hodnotu a umožňuje tak využívání 

plemenných zvířat ve velmi raném 

věku, což významně zkracuje generační 

interval a zvyšuje genetický zisk. 

To je podle Jiřího Motyčky významné 

zejména u vlastnosti s nízkou dědivostí, 

jako je plodnost, dlouhověkost a znaky 

zdraví.

ČR má vypracovanou metodu genomic-

kého hodnocení u holštýnského skotu. 

Svaz připravuje projekt genotypování 

plemenic. Chovatel si bude moci zjistit 

genomickou plemennou hodnotu jalovi-

ce, na základě které rozhodne 

o vhodném býkovi k zapuštění, dalším 

využití v chovu nebo o jejím prodeji. Nej-

lepší jalovice může zapouštět sexovaným 

semenem, tím dosahovat vyšší genetický 

zisk u svého stáda. Část krav pak zapus-

tit býky masných plemen a získat další 

tržby z prodeje zástavového skotu nebo 

prodeje jatečně zralých zvířat. Genomika 

se tak stává nástrojem managementu 

stád a zvyšování jejich genetické úrovně 

a tím i konkurenceschopnosti. 

Budoucnost chovu holštýnského skotu 
u nás zůstane zachována
V závěru naší besedy předseda Svazu 

chovatelů holštýnského skotu Karel Ho-

rák zdůraznil, že výrobní náklady našich 

chovatelů jsou nižší oproti chovatelům 

z ostatních zemí EU. To znamená, že 

naši chovatelé vyrábět kvalitní mléko 

za konkurenceschopných nákladů umí. 

Pokud budou zachovány dotace na 

národní úrovni, jako tomu bylo v posled-

ních čtyřech letech, tak naši chovatelé 

holštýnského skotu v této konkurenci 

plně obstojí a své pozice na trhu i nadále 

obhájí. Zkrátka je nutné, aby svaz pro-

střednictvím Agrární komory ČR budoucí 

vládě ČR připomínal, že obhajoba 

zájmů českých zemědělců by měla 

být na stejné úrovni, jako je tomu 

i v jiných zemích EU.

Miroslav Svoboda

ČESKÝ STRAKATÝ SKOT JE DRUHÝM NEJROZŠÍŘENĚJŠÍM PLEMENEM V ČESKÉ REPUBLICE A TŘETÍM VE SVĚTĚ. V NAŠICH 
ČLÁNCÍCH, KTERÉ VĚNUJEME ZHODNOCENÍ SITUACE V CHOVU SKOTU U NÁS A JEHO DALŠÍ BUDOUCNOSTI, SE LOGICKY MUSÍME 
PODÍVAT I NA TO, JAK JSOU NA TOM NAŠI ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ CHOVATELÉ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V SOUČASNÉ DOBĚ.

KOMBINOVANÉ ČERVENOSTRAKATÉ PLEMENO 
MÁ NA TRHU SVOU POZICI I VÝZNAM

Plemeno/stav krav v roce 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Krav celkem 481 162 421 708 359 163 358 004 355 094 352 162

Z toho: České strakaté 244 263 189 397 139 003 130 091 127 054 124 724

             Holštýnské (včetně převodného křížení) 197 968 206 214 205 290 212 597 212 452 211 726

                             z toho černostrakaté holštýnské   188 473 198 249 198 801 198 643

                             z toho červené holštýnské   16 817 14 348 13 651 13 083

Kříženky s podílem černostrakatého skotu 

méně než 50 %
29 310 14 761 9 842 10 185 10 037 9 624

Ostatní 9 621 11 336 5 028 5 131 5 551 6 088

Vývoj plemenné skladby populace dojených krav v kontrole užitkovosti od roku 2000
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telé velkých zemědělských podniků, 

na rozdíl od sousedního Rakouska či 

německého Bavorska. Podstatnou částí 

jejich každodenní práce je skutečnost, 

že musejí najít vhodný odbyt pro svoji 

produkci, kterou je, kromě živých zvířat, 

i mléko a maso. Ukazuje se, že jen malá 

část chovatelů u nás má odbyt svých 

produktů ve vlastních prodejnách přímo 

spotřebitelům. Doba mlékomatů, s níž 

přišli mnozí producenti mléka v době 

mléčné krize v roce 2008 je, podle Pavla 

Krále, již za námi.

Je zapotřebí docenit význam mlékař-
ských odbytových družstev u nás
Pokud jde o odbyt mléka, ten je v sou-

časné době zajišťován přes mlékařská 

odbytová družstva, ať již do tuzemských, 

či zahraničních mlékáren, zejména 

v sousedním Německu, k dalšímu 

zpracování a jeho prodeji spotřebitelům 

přes obchodní řetězce. „Prodej vlastních 

mléčných výrobků je spíše okrajová zále-

žitost. Je to dáno i tím, že když například 

krávy příslušného chovatele vyprodukují 

za den 20 000 litrů mléka, je potom 

otázka, kam je může chovatel na trhu 

umístit? I když by měl vlastní prodejny 

v nedalekém malém městečku, tak toto 

množství je obrovské na to, aby jeho 

obyvatelé tuto denní produkci mléka 

vůbec spotřebovali. Takže chovatel musí 

hledat odbytiště jinde,“ uvedl Pavel Král. 

„Navíc, členové našeho svazu jsou cho-

vatelé s poměrně velkými stády krav. Na 

jejich produkci musejí mít zajištěn odbyt, 

což znamená mít uzavřené smlouvy. 

Systém: chovatel – odbytové druž-

stvo – mlékárna – prodejna – vyžaduje 

dlouhodobé obchodní partnery, kteří si 

navzájem zajišťují stabilní tržní 

prostředí,“ konstatoval Marian Bílý.

V našem rozhovoru jsme se dostali 

i k otázce, jak chovatelé hodnotí činnost 

mlékařských odbytových družstev 

u nás. Někteří chovatelé se do činnosti 

mlékařských odbytových družstev ani 

nezapojují, a navíc v tak malém prosto-

ru, jako je Česká republika, bohužel asi 

v současné době působí příliš mnoho 

družstev. Musíme si uvědomit, proč 

tato mlékařská odbytová družstva u nás 

vlastně vznikla? Proto, aby dokázala 

vyjednat mnohem lepší pozici pro naše 

chovatele při stanovování výkupní ceny 

mléka, za kterou je toto mléko prodá-

váno mlékárnám. Když to poměříme se 

zahraničními zkušenostmi, například 

v sousedním Německu, tam je vyjed-

návací síla těchto odbytových družstev 

nesrovnatelně mnohem vyšší. V České 

republice by tato mlékařská odbytová 

družstva stačila klidně tři čtyři. To by 

byla jiná vyjednávací síla,“ prohlásil 

předseda svazu Marian Bílý. 

Podle ředitele svazu Pavla Krále by to 

chtělo nastartovat proces slučování 

těchto družstev. To by potom změnilo 

pozici chovatelů skotu při dodávkách 

mléka, protože by si jejich zástupci moh-

li říci o vyšší cenu mléka – zlepšila by se 

vyjednávací pozice. Problém spočívá 

v tom, že o slučování družstev se 

hovoří v obecné rovině, ale k nějakému 

faktickému slučování těchto odbytových 

družstev zatím nedochází. Z pohledu 

chovatelů je jich na trhu jen pár, která 

dobře pochopila svoji funkci na trhu 

s mlékem a snaží se svým členům vyho-

vět při prosazování své obchodní politiky 

vůči mlékárnám. Ale obvykle to naráží 

na argument mlékáren, že jsou jejich 

prodejní ceny limitovány nákupními ce-

nami zahraničních obchodních řetězců.

Podpora státu v uplynulých čtyřech 
letech značně vzrostla
V naší diskusi jsme se logicky dostali 

i ke zhodnocení podpory státu českým 

zemědělcům. Předseda svazu Bílý pro-

hlásil, že „za čtyři roky práce ministra 

Jurečky se ve prospěch českých 

a moravských zemědělců udělalo mno-

ho“. Ministerstvo tak plnilo svoje funkce 

téměř na plný výkon. Když vypukla mléč-

ná krize v roce 2016, přispělo minister-

stvo svou pomocí k tomu, aby se výroba 

mléka dostala alespoň na kladnou nulu. 

„Za ty peníze, které jsme dostali 

z Ministerstva zemědělství, potažmo od 

vlády ČR, se již dalo mléko vyprodukovat 

rentabilně,“ konstatoval Marian Bílý. 

„Podpora například v podobě zelené 

nafty do živočišné výroby pokračuje 

i v roce 2017, takže jednání ministra 

Jurečky oceňuji a musím ho, byť tímto 

článkem dodatečně, pochválit,“ dodal.

Slova o výraznější podpoře českého státu 

našim zemědělcům podpořil i Pavel 

Král, který upozornil na skutečnost, 

že zahraniční konkurence zemědělců, 

zejména v řadě zemí původní EU 12, vy-

užívá skrytých podpor. „Podpora nemusí 

být formou dotace, nýbrž i odpuštěním 

konkrétní fi nanční částky z odevzdáva-

ného pojištění, což je příklad Polska. 

O tomto nápadu, uplatnit tuto formu 

i v České republice jsme s ministrem 

Jurečkou rovněž hovořili, neboť 

českému sedlákovi, chovateli je nakonec 

jedno, zda dostane peníze formou 

podpory, či zda se k ní dostane tím, že 

odevzdá méně peněz v rámci odvodů. 

„Ale myslím si, že by se o tomto 

námětu dalo diskutovat i s příští vládou 

ČR, která nastoupí,“ vysvětlil Pavel Král.

Marian Bílý k dotační politice státu 

dále poznamenal, že budoucí ministr 

zemědělství v příští vládě ČR by měl 

v této úspěšné práci, kterou v posledních 

čtyřech letech předvedl bývalý ministr 

Jurečka, i nadále pokračovat.

Šlechtění krav podporuje jejich 
konkurenceschopnost
V našem rozhovoru o budoucnosti 

chovu českého strakatého plemene 

jsme se dostali k tématu šlechtění

těchto zvířat. Oba představitelé svazu 

k tomu poznamenali, že každý chovatel 

skotu chápe šlechtění krav a býků jako 

samozřejmost, která mu pomáhá být na 

evropském a světovém trhu konkuren-

ceschopným. „V současné době“, pokra-

čoval ve výkladu ředitel Pavel Král „je 

naše plemeno chováno a šlechtěno pro 

jeho dvoustrannou užitkovost, to je pro 

produkci mléka a masa. Naši chovatelé 

se šlechtěním zvířat snaží dosáhnout 

lepší užitkovosti, hospodárné produkce 

a tím rentability tohoto chovu,“ dodal 

Pavel Král. Podle něho je rentabilita 

chovu kombinovaného plemene podmí-

něna i dlouhověkostí chovaných krav. 

Dalším faktorem, o který se chovatelé 

snaží, je, aby byla zvířata zdravá a odol-

nější proti nemocem. I to má zásadní vliv 

na rentabilitu chovu.

V globální ekonomice se prosazují velké 

farmy, které mají stáda o několika 

stovkách až tisících kusů. Výjimkou ve 

středoevropském prostoru nejsou ani 

stáda, která mají 1 300 kusů krav. „Většina 

našich velkých zemědělských společností 

si nechala postavit stáje, kde běžně 

chovají 300 až 500 kusů krav,“ shrnul 

svůj výklad Pavel Král. Předseda svazu 

Marian Bílý k tomu sdělil, že český stra-

katý skot je původním plemenem cho-

vaným v České republice, ale v okolních 

zemích se chovají populace fylogenetic-

ky příbuzných plemen. Prakticky v celém 

středoevropském prostoru se chovají 

kombinovaná plemena stejného založe-

ní, jako má české strakaté plemeno. Ať 

již je to na Slovensku, nebo Polsku, Itálii 

a Švýcarsku. Velké populace fl eckvieh 

krav chovají naši sousedé v Rakousku 

a Německu. Chovatelé v České republi-

ce, Německu a Rakousku se před deseti 

lety dohodli a přikročili k projektu spo-

lečného výpočtu plemenných hodnot pro 

zvířata kombinovaného plemene. Tím 

mají naši chovatelé obrovskou konku-

renční výhodu před ostatními v přístupu 

k plemenným hodnotám obrovského 

balíku krav a býků bez nutnosti tyto 

plemenné hodnoty jakkoli přepočítávat 

či měnit. Obdobná spolupráce se již 

několik let rozvíjí i v oblasti genomických 

plemenných hodnot, dodal Pavel Král. 

Budoucnost dojeného skotu
„Kdybych měl hovořit za české 

chovatele dojeného skotu, nerozlišuji 

mezi různými plemeny skotu, ale 

rozlišuji, jestli jsou chovatelé dobří, či 

nikoliv. V tomto mám docela jasno. 

Do budoucna se dobří chovatelé určitě 

prosadí. Horší chovatelé se svých 

chovů postupně vzdají a nahradí ho jinou 

zemědělskou činností, případně i orien-

tací na rostlinnou výrobu, mají-li dosta-

tečné plochy, kam mohou zasít obilí 

či jiné plodiny,“ pokračoval ve svém 

shrnutí podmínek chovu českého 

strakatého plemene Marian Bílý. V této 

souvislosti připomněl zájem zahranič-

ních partnerů či zpracovatelů masa 

o naše jalovice, krávy či býky. Konstato-

val, že naše jalovice se skutečně

v zahraniční velmi dobře prosazují, 

a proto budoucnost našeho plemene 

vidím velmi dobře, uzavřel rozhovor 

předseda Svazu chovatelů českého 

strakatého skotu Marian Bílý. 

Miroslav Svoboda
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 IFOAM JE MEZINÁRODNÍ FEDERACE HNUTÍ EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ A JEJÍM CÍLEM JE CELOSVĚTOVÝ ROZVOJ ŠETRNÉHO 

HOSPODAŘENÍ

SZP – včera, dnes a zítra
Kořeny Společné zemědělské politiky 

sahají do padesátých let dvacátého sto-

letí. Země západní Evropy se tehdy sna-

žily vyrovnat s následky druhé světové 

války, kdy bylo zemědělství z větší části 

ochromeno a lidé strádali nedostatkem 

potravin. SZP byla defi nována jako spo-

lečná politika, jejímž cílem je poskytnout 

občanům EU cenově dostupné potravi-

ny a zajistit zemědělcům přiměřenou 

životní úroveň. Již koncem 60. let však 

začínalo být zřejmé, že SZP nefunguje 

tak, jak by měla. Začala se objevovat 

nadprodukce, podpůrný cenový systém 

se ukázal být iracionální. SZP byla zalo-

žena na principu intervenčních nákupů 

zemědělských produktů při poklesu 

tržních cen pod dohodnutou úroveň, dále 

bylo v 70. letech zavedeno zdanění do-

vozů a naopak dotování vývozu vlastních 

zemědělských výrobků. Protekcionistic-

ká opatření přinesla vysokou nadpro-

dukci, protesty zahraničních producentů 

a rozpočtový kolaps, kdy SZP spotřebo-

vávala až 70 % celkového rozpočtu EU. 

V důsledku toho si SZP prošla řadou 

reforem, zásadními v roce 1992 

(McSharryho reforma), 2003 (Fischlerova 

reforma) a 2013 s cílem přizpůsobit ze-

mědělskou politiku měnícímu se světu.

Dnešní pohled na zemědělství se 

naštěstí mění. Uznávána je jeho duální 

funkce – produkce zemědělských suro-

vin (tj. soukromých statků pro trh) 

a zajištění veřejných statků pro společ-

nost (např. úrodnost půdy, biodiverzita, 

správná péče o zvířata). Zemědělství je 

při produkci obou těchto statků vysoce 

závislé na životním prostředí a přírod-

ních zdrojích, z logických důvodů je tedy 

důležité o ně správně pečovat. Bohužel 

silné konkurenční tlaky ve stále globali-

zovanějším potravinovém systému tlačí 

zemědělce směrem k maximalizaci tržní 

produkci a chybí dostatečná ekonomic-

ká motivace poskytovat veřejné statky, 

které jsou však pro společnost stejně 

důležité. Tržní systém v adekvátním 

oceňování veřejných statků jednoznačně 

selhává, proto by tuto roli měla zastoupit 

politika.

Již reforma SZP z roku 2013, uplatněná 

na programové období 2014–2020, se 

snažila o větší začlenění environmentál-

ních zájmů do SZP pod heslem „veřejné 

prostředky pro veřejné statky“. Za tímto 

účelem bylo využito jak Pilíře 1 skrze 

zajištění udržitelného způsobu hospo-

daření s vyloučením environmentálně 

škodlivých zemědělských aktivit, tak 

Pilíře 2 skrze poskytování pobídek pro 

environmentálně prospěšné veřej-

né služby v rámci Programu rozvoje 

venkova. Celkově ovšem reforma vedla 

k mnoha kontroverzním výjimkám pro 

povinná opatření a k redukci ve fi nanco-

vání dobrovolných opatření, která jsou 

obvykle ambicióznější. Přes určitý posun 

SZP udržitelnějším směrem zůstává 

primárním tématem konkurenceschop-

nost a mezinárodní obchod. Zhruba 

70 až 80 % rozpočtu SZP je použito na 

přímé platby na plochu, důsledkem jsou 

rostoucí ceny půdy a další intenzifi kace. 

Pouhých 20 až 30 % celkového rozpočtu 

SZP je zacíleno na opatření k ochraně 

životního prostředí a klimatu, z toho 

necelá 2 % jdou na podporu systémů 

ekologického zemědělství.

Rozvoj udržitelnějších potravinových 

a zemědělských systémů tedy evident-

ně dosud není hlavním cílem SZP a její 

příští reforma směřovaná k roku 2020 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP), KTERÁ VZNIKLA V ROCE 1962, JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH POLITIK EVROPSKÉ UNIE. 
PŘESTO – NEBO PRÁVĚ PROTO – BÝVÁ ČASTÝM TERČEM KRITIKY, MIMO JINÉ KVŮLI SVÉ SETRVALÉ ORIENTACI NA EKONOMICKÉ 
CÍLE A NEDOSTATEČNÉMU ZAČLENĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁJMŮ VČETNĚ POBÍDEK NA POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ. 
Z TOHOTO DŮVODU PŘICHÁZÍ IFOAM EU S NOVOU KONCEPCÍ SZP PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ PO ROCE 2020.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
PO ROCE 2020 – KONCEPCE IFOAM EU

Aktuální výdaje SZP Nové výdaje SZP

  Platby pro jednotlivá PRV opatření 

(částečně cílená)

  Platby pro jednotlivá greeningová 

opatření (částečně cílená / necílená)

  Základní platby (necílené)

  Platby za poskytování veřejných statků (plně cílené)

  Doplňková (podpůrná) opatření* (plně cílená)

• 1 pilíř, 1 rozpočet
•  Hodnota veřejných statků je hlavní 

součástí
•  Cílení na dosažení environmentálních 

a klimatických výsledků
•  Zohledňována je celková výkonnost 

poskytování veřejných statků celého 
zemědělského podniku

•  2 pilíře, 2 rozpočty
•   Hodnota veřejných statků není brána 

v úvahu
• Většina výdajů není cílená
•  Celková výkonnost celé farmy není 

zohledněna

Pilíř 2, fi nancovaný EU 

s národním kofi nancováním:

PRV 20 %

*např. poradenské a školicí služby pro zemědělce, rozvoj 

dodavatelského řetězce, investice do infrastruktury, inovace, 

platby pro ekologické zemědělství, propagační aktivity atd.

Pilíř 1, fi nancovaný 

EU: platby za

Greening 30 %

Jednotný Pilíř, 

fi nancovaný 

EU s národním 

kofi nancováním: 

Doplňková…

Jednotný Pilíř,

fi nancovaný EU:

platby za poskytování

veřejných statků

80 %

Pilíř 1, 

fi nancovaný

EU: Přímé 

platby 50 %

Pilíř 1 Pilíř 2 Jednotný pilíř
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nabízí obrovskou příležitost výrazněji 

stimulovat zemědělce k poskytování 

environmentálních i jiných sociálních 

služeb. Takový přístup by měl umožnit 

vyrovnání příjmů, které zemědělským 

podnikům plynou za prodej soukromých 

statků na trhu a za poskytování veřej-

ných statků pro společnost. Do popředí 

veřejných debat o budoucnosti SZP se 

ve větší míře dostává i faktor udržitel-

nosti. Opomenutí hlediska udržitelnosti 

oslabuje SZP v oblasti řešení nových 

výzev, kterým zemědělsko-potravinářský 

sektor čelí, ať už se jedná o zajištění 

kvalitních a bezpečných potravin, rozvoj 

venkova, či ochranu životního prostředí 

včetně klimatu.

Jiná vize Společné zemědělské politiky
Snahou IFOAM EU – Mezinárodní fede-

race hnutí ekologického zemědělství 

Evropské unie – je navrhnout nový mo-

del plateb, který by posílil environmen-

tální, sociální a ekonomickou výkonnost 

zemědělsko-potravinářského sektoru 

a začlenil hledisko udržitelnosti mezi 

priority SZP. Pokud 40 % rozpočtu EU 

připadá na SZP, pak rozhodování 

o tom, které zemědělské systémy a po-

stupy budou podpořeny, přímo ovlivňuje 

formu potravinového systému, který 

v EU máme. IFOAM EU proto vyzývá 

k uplatnění nové koncepce SZP, která je 

schopna posunout zemědělství směrem 

k udržitelnosti a je založena zejména na:

• platbách za poskytování veřejných 

statků, jež motivují a odměňují země-

dělce, kteří realizují řadu environmen-

tálních a socioekonomických služeb na 

úrovni podniku (100% fi nancování 

z rozpočtu EU), 

• doplňkových opatřeních zahrnujících 

podporu poradenských služeb pro 

zemědělce, rozvoj dodavatelského 

řetězce, investice do infrastruktury, 

inovace, platby pro ekologické země-

dělství, propagační aktivity a podobně 

(spolufi nancování na národní úrovni),

• jednopilířové struktuře SZP s jedním 

rozpočtem, orientované plně na 

podporu agroekologických výsledků – 

platby za poskytování veřejných statků 

by tvořily 80 % rozpočtu a podpůrná 

opatření zbývajících 20 % rozpočtu.

IFOAM EU navrhuje postupnou změnu 

SZP s cílem zavést princip veřejných 

prostředků pro veřejné statky plně od 

roku 2034. Znamenalo by to zásadní 

změnu ve struktuře výdajů SZP, a to 

sloučení dvou pilířů v jeden, přičemž 

80 % rozpočtu připadne na environmen-

tální a socioekonomické služby posky-

tované na úrovni zemědělských podniků 

a zbylých 20 % je určeno na doplňková 

opatření (viz obrázek).

Celý text Koncepce IFOAM EU pod 

názvem „SZP pro zdravé farmy, zdravé 

lidi a zdravou planetu“ s podtitulem 

Veřejné prostředky pro veřejné statky 

z ledna 2017 je v originále ke stažení na: 

www.ifoam-eu.org/sites/default/fi les/

ifoameu_policy_cap_post_2020_vision_

paper_201701.pdf a jeho český překlad 

zpracovaný ČTPEZ najdete zde: http://

www.ctpez.cz/cz/clanky/smerem-k-no-

vemu-modelu-plateb-za-verejne-statky-

-pro-odmenovani-zemedelcu-v-ramci-

-szp-po-roce-2020.

Jak zefektivnit SZP při poskytování 
veřejných statků
Z analýz vyplývá, že stávající opatření 

Pilíře 1 i 2 určená na podporu poskytová-

ní většího objemu veřejných statků spo-

lečnosti nejsou ani účinná, ani efektivní. 

Stávající rámec SZP má odlišné 

a často nekompatibilní mechanismy, 

které mohou demotivovat zemědělce či-

nit udržitelná rozhodnutí v oblasti řízení 

zemědělských podniků. Různé politické 

cíle v rámci Pilíře 1 i 2 si často vzájemně 

konkurují a brzdí tak proces přechodu 

EU k udržitelnějším zemědělsko-potra-

vinovým systémům. Proto je doporučeno 

sloučení dvou pilířů v jeden.

Poskytování veřejných statků lze 

podpořit řadou různých politických 

opatření, například nařízeními, zda-

něním nežádoucích efektů, aukčními 

opatřeními či opatřeními, která zvyšují 

investice do vzdělávání, výzkumu 

a poradenských služeb. Z rozborů 

však vyplývá, že nejlepším řešením 

pro takový druh podpory jsou cílené 

oddělené platby. Prostředkem mohou 

být agroenvironmentální opatření (AEO), 

která však budou nově zaměřena „na 

výsledek“ namísto stávajícího zaměření 

„na činnost“, umožní zohlednit různo-

rodé kontexty venkovských prostředí 

napříč EU, jejich součástí bude funkční 

poradenský systém a budou konzistentní 

se změnami dalších politických opatření. 

Výhodou AEO zaměřených „na výsledek“ 

je, že přímo spojují poskytování plateb 

s environmentálním výsledkem, 

propojují výši plateb s odpovídajícím 

environmentálním výsledkem, mohou 

být aplikována konkrétně na podmínky 

v dané lokalitě a umožňují zemědělcům 

rozhodovat se, jak co nejlépe dosáhnout 

žádoucího výsledku. Jejich nevýhodou 

jsou zatím vysoké transakční náklady. 

K většímu efektu AEO je doporučeno 

kombinovat cílená opatření s celofarem-

ními přístupy zaměřenými na více cílů, 

jako je ekologické zemědělství. 

Další zvýšení efektivnosti a přijatelnosti 

zemědělské politiky pro zemědělce 

a společnost přinese začlenění hodnoce-

ní udržitelnosti zemědělství a potravi-

nových systémů do SZP a pro stanovo-

vání plateb zemědělským podnikům. 

Zemědělci by pak byli placeni na základě 

výsledků, kterých dosáhli při plnění 

různých politických cílů zaměřených na 

udržitelnost. Takový přístup by zeměděl-

cům přinesl větší fl exibilitu 

a inovativnost. Zemědělci by se mohli 

svobodně rozhodovat o celkovém port-

foliu zemědělských komodit a společen-

ských služeb, které chtějí poskytovat pro 

trh nebo pro společnost.

Zpracovala Andrea Hrabalová pro 

Českou technologickou platformu pro 

ekologické zemědělství

BIOAKCE 2018 
Největší světový veletrh biopotravin 29. BIOFACH proběhl 
14.–17. února 2018 v německém Norimberku za účasti přes 3 000 vystavovate-

lů. Díky podpoře Ministerstva zemědělství se pravidelně prezentuje také Česká 

republika, letos s rekordní účastí 31 vystavovatelů.

Národní přehlídka domácích producentů – to je veletrh Bio styl v rámci jar-
ního Festivalu Evolution, který se bude konat v Praze v Holešovicích 23.–25. 

března 2018. Představí se ekologičtí zemědělci, výrobci biopotravin i obchodníci. 

Blok přednášek o ekologickém zemědělství se uskuteční v sobotu 24. března od 

10:30–13:30 hod. v sále č. 6 a přinese příběhy těch, kteří se vydali ekologickou 

cestou, i zkušenosti gastroprovozů s vařením z bio surovin.

Sluneční máj s oslavou Dne matek proběhne v Čejkovicích ve dvou termínech –

1. a 8. května 2018. Je připravena zážitková exkurze provoněným skladem 

s bylinkami a výrobní prostory, kde je k vidění zrození čajového sáčku od výkupu 

bylinek až po konečné zabalení krabičky a další program.

 

V pořadí již  3. Den otevřených faremních vrat na Ekofarmě Šťastná koza ve 
Velkých Abrechticích se uskuteční 19. května 2018. Návštěvníci se podívají, jak 

funguje malá rodinná farma. Na dvoře vyroste i farmářské tržiště, kde budou 

k dispozici výrobky z Moravského Kravařska.

 

Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji jsou celodenní akce určená hlavně pro 

rodiny s dětmi. Konají se pravidelně v druhé polovině května – letošní, již 11., 

ročník připadá na sobotu 19. května 2018.

 

Mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe v Uherském Hradišti 
upozorňuje veřejnost na fi lmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým 

stránkám v dnešním světě. Jeho součástí je jedno odpoledne věnované tématu 

ekologického zemědělství – fi lmům, prezentacím i ochutnávkám.

Další zajímavé akce v bio světě…
Sledujte kalendář akcí na http://biospotrebitel.cz/akce

(brzy již na www.lovime.bio)

Dobrá kvalita vody a ovzduší 
 

 

Dlouhodobě stabilní půdy  
Zmírnění změny klimatu a adaptace na ni

  

  

 Vysoká biodiverzita v zemědělských podnicích  

 

CELKOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ SYSTÉM  

SZP CÍLE 

=   

VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY pro VEŘEJNÉ STATKY 

= celkové platby zemědělcům za poskytování veřejných statků 
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Vysoká péče o zvířata

Rozmanité zemědělské systémy

Estetická a odolná krajina

Sociální kapitál
 So

ci
o-

ek
on

om
ic

ké
 

as
pe

kt
y  

+ Doplňková (podpůrná) opatření  
 Např. poradenské služby pro zemědělce, rozvoj dodavatelského řetězce, investice do infrastruktury, inovace 
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Po roce 1990 v České republice 
postupně došlo v sektoru chovu skotu 
podle výrobních oblastí k rozdělení 
zaměření na mléčná a masná plemena, 
jaká je situace dnes?
V současné době je evidováno okolo 

224 tisíc krav bez tržní produkce mléka, 

což je meziroční nárůst o 8,6 %. Dá se 

říci, že poslední čtyři roky je tento trend 

stejný. Příznivé je, že poslední rok to 

není na úkor mléčných krav, takže cel-

kový počet krav v ČR mírně roste. Roste 

i členská základna a Svaz v současné 

době registruje 1 024 členů, přičemž 

během posledních čtyř let se počet členů 

zvýšil o třetinu. Svaz eviduje 23 masných 

plemen. V plemenné knize je zapsáno

34 tisíc plemenic. Takže je z čeho 

vybírat.

Jaká je současná situace pro chovatele 
masného skotu a to ve vztahu
k zahraniční konkurenci v rámci EU, 
potažmo ve světě?
Mám-li porovnat situaci u nás, v Evropě, 

potažmo ve světě s obdobím před pěti 

šesti lety, mohu konstatovat, že obecně 

došlo ke značnému pokroku. Úspěš-

nost každého odvětví se hodnotí podle 

uskutečněných obchodů a u chovatelů 

masného skotu je to o prodeji zvířat, ať 

plemenných, nebo užitkových. Pokud 

však zhodnotím situaci u nás, tak není 

nijak růžová. S roční spotřebou cca 

7 kg hovězího masa na spotřebitele se

z hovězího stává až delikatesa a statis-

ticky lze snadno říci, že je naše repub-

lika ve výrobě hovězího soběstačná. Pro 

chovatele masného typu skotu však není 

potěšitelné, že většina z tohoto množství 

je původem z dojeného skotu nebo 

z dovozu. Situace v prodeji plemenných 

zvířat odpovídá nárůstu počtu masných 

krav i nárůstu členské základny. Takže 

lze říci, že poptávka převyšuje nabídku.

V rámci EU, potažmo celé Evropy, 

zaznamenali chovatelé masného skotu 

největší pokrok. Od roku 2012 začal Svaz 

provozovat obchodní činnost a do sou-

časné doby se podařilo zprostředkovat 

obchody za více jak 100 mil. Kč. Obchody 

se zvířaty, zejména s plemennými, 

ovlivňuje nákazová situace daného státu 

a kvalita zvířat. Za nákazovou situaci 

naší republiky, která mimochodem patří 

k nejlepší v Evropě, je nutné poděkovat 

státní veterinární správě naší republiky 

za systémovou práci a důslednost jed-

notlivých inspektorů na krajské 

a okresní úrovni. Kvalitu zvířat ovlivní 

sami chovatelé. O česká zvířata je zájem 

v Evropě, ale neznamená to, že je každé 

zvíře prodejné – rozhoduje kvalita. To, 

co jsem nyní zmínil, se týká plemenných 

zvířat, ale máme u nás značné množství 

kříženců a zástavového skotu. Bohužel 

ze strany našeho zpracovatelského prů-

myslu neregistrujeme příliš velký zájem 

o masná zvířata a ani o zástavový skot 

určený na výkrm, takže většina těchto 

zvířat končí v zahraničí. Co se týče 

srovnání se světem, tam je to pro nás 

zatím nesrovnatelné. Mám na mys-

li Ameriku, Austrálii a Nový Zéland. 

Nemůžeme se rovnat s milionovými 

stády krav a rovněž s velice rozdílnou 

legislativou. Takže pro blízkou budouc-

nost je naším cílem soustředit se na 

evropské trhy a Turecko a budeme se 

snažit udělat maximum, aby co nejvíce 

zvířat skončilo doma.

Přirozeně se vás také musím 
zeptat, jak to vypadá s užitkovostí 
u masného skotu?
Užitkovost u masného skotu hodnotíme 

podle přírůstků a počtu odchovaných 

telat na 100 krav. Dle údajů z kontroly 

užitkovosti, kterou Svaz vede, se oproti 

roku 2000 do roku 2016 zvedla roční 

hmotnost zvířat o 100 kg a ze 78 odcho-

vaných telat na 100 krav jsme na 

87 telatech. Takže zvyšující se úroveň 

chovů našich chovatelů je patrná. Jako 

každé odvětví i chov masného skotu 

u nás prošel určitým vývojem. Chovatelé 

se naučili pracovat s informacemi. Svaz 

vede kontrolu užitkovosti, počítá ple-

menné hodnoty a zpracovává další údaje 

o zvířatech a chovatelé dokáží těchto 

informací využít ve šlechtitelské práci 

ve svých stádech. Rovněž tak využívají 

internetu a informací ze zahraničí. Chov 

masných krav není jen o zvířatech, ale 

i o porostech, na kterých se pasou, výži-

vě a technickém zázemí. Jak ukazují vý-

sledky, chovatelům se podařilo za určité 

období tyto faktory propojit a užitkovost 

vzrostla. Na druhé straně nelze říci, že 

by nebylo co zlepšovat.

Jaká je nyní poptávka po hovězím mase 
na českém i zahraničním trhu a jak 
jsme na tom v cenovém boji se zahra-
niční konkurencí?

Už jsem o tom částečně hovořil. Dle 

našich informací se jatečná zvířata 

masných plemen převážně vyváží do 

Rakouska, Německa a Itálie. U nás 

zpracovatelský průmysl o masná zvířata 

nejeví zájem a není ochoten připlatit za 

kvalitu, takže český spotřebitel si může 

koupit hovězí, dnes již označené buď 

z krávy, nebo býka, anebo dle 

různých letáků a televizních pořadů

z Irska, Brazílie… Mohu s určitostí říci, 

že maso z těchto zemí pochází 

z masných plemen. Poptávku po hově-

zím odráží již zmiňovaná spotřeba 7 kg 

na hlavu, v roce 1990 to bylo okolo 27 kg. 

Podobný trend je ale i v jiných zemích 

Evropy. V USA a Kanadě se spotřeba po-

hybuje okolo 40 kg na hlavu, v Argentině 

až 70 kg. Nutno poukázat, že značná 

část z těch 7 kg u nás je zpracována ve 

výrobcích. Situaci rovněž komplikuje, že 

hovězí maso patří mezi dražší masa 

a v gastronomii je jeho příprava složitější 

a delší v porovnání třeba s drůbežím.

Výjimkou jsou prodeje ze dvora, kdy sami 

chovatelé si vybudovali bourárny 

a chladírny a dokážou svá zvířata v rámci 

regionů zobchodovat a myslím, že velice 

úspěšně. Jedná se však v rámci celé 

republiky o velmi malé množství.

Pokud bych měl do poptávky po hovězím 

mase zahrnout i plemenná zvířata, tak 

mohu konstatovat, že tam je situace 

úplně odlišná. Daří se prodávat zvířata 

jak doma, tak do zahraničí, zejména na 

Slovensko, do pobaltských republik, Ru-

munska, Německa, nově v poslední době 

do Španělska a Portugalska. Probíhají 

intenzivní jednání o vývozech do Turecka 

a Ruska. O faktorech, které tyto obchody 

umožňují a umocňují, jsem již hovořil.

V minulých letech šlo také o to 
přesvědčit české spotřebitele, aby 
odebírali české masné výrobky, ať je 
již nakupují v obchodních řetězcích, 
či u řezníků v jejich prodejnách. Jak 
pokračuje přesvědčovací kampaň na-
šich spotřebitelů a co by se mělo v této 
propagaci ještě zlepšit?
Svaz chovatelů je organizace, jejíž 

členové produkují živá zvířata, která 

částečně vykrmují nebo nabízejí jiným 

subjektům provozujícím výkrm do 

jatečné hmotnosti a následně je nabízejí 

POČÁTKEM 90. LET MINULÉHO STOLETÍ NASTAL ZNAČNÝ POKLES DOJENÝCH KRAV, ALE NAOPAK NASTAL URČITÝ PŘÍKLON 
K CHOVU MASNÉHO SKOTU, JEHOŽ POČET POSTUPNĚ ROSTE. KE ZMAPOVÁNÍ AKTUÁLNÍ SITUACE V TOMTO ODVĚTVÍ JSME 
POŽÁDALI O ROZHOVOR PŘEDSEDU SVAZU CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU ING. VÁCLAVA JUNGWIRTHA, KTERÉMU JSME POLOŽILI 
NĚKOLIK OTÁZEK.

POČET KRAV BEZ PRODUKCE 
MLÉKA POZVOLNA ROSTE

Ing. Václav Jungwirth, předseda svazu Foto: osobní archiv
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zpracovatelům a ti pak obchodníkům. To 

je všem asi známý řetězec. Bohužel ten 

řetězec není úplně tak dobře spojený 

a některé články jsou natržené. Už jsem 

o tom hovořil, že ze strany zpracovatelů 

není příliš zájem o masná plemena 

a obchodní řetězce… to je jiná kapitola. 

Takže z našeho pohledu největší propa-

gaci kvalitního hovězího z českých chovů 

dělají chovatelé provozující domácí 

porážky a maso prodávají převážně ve 

svém okolí a drobní řezníci v menších 

městech a obcích. Svaz se snaží těmto 

lidem pomoci, zprovoznili jsme na 

webových stránkách Svazu odkaz – 

milujuhovezi.cz, kde se můžete dovědět 

spoustu informací o tom, kde lze koupit 

kvalitní hovězí, jak ho upravit apod. 

V další propagaci budeme pokračovat – 

na výstavách, seminářích apod. Přesvěd-

čit českého spotřebitele není jednodu-

ché, potřebovali bychom i legislativní 

změny, a to změny v označování masa 

na pultu, aby bylo pro spotřebitele 

jednoduché, rychle informativní, aby se 

mohl okamžitě rozhodnout, co chce kou-

pit, a jediným měřítkem nebyla cena.

Vraťme se k ekonomickým otázkám. 
Jaká je současná podpora českého 
státu a co by se mělo zlepšit?
Ekonomiku chovu masného skotu mu-

sím rozdělit na dvě části, jedna je chova-

telská – prodej vlastních zvířat a druhá 

část jsou dotace, které se vyplácejí v celé 

Evropě. Pokud by se mělo porovnávat 

období před rokem 2004 a současnost, 

tak si myslím, že je to problematické. 

Budu se ale držet jen oblasti chovu mas-

ného skotu. V poslední době se hovořilo 

hodně o podpoře živočišné výroby, ale 

plošné dotace jsou stále daleko vyšší. 

S růstem počtu masných krav klesá 

chovatelům sazba na masné tele, což je 

nejvyšší a rozhodující podpora v chovu 

masných krav. V roce 2003 byla podpora 

7 000 Kč na tele, v roce 2016 to bylo jen 

3 424 Kč. Jak už jsem uváděl, většina 

těchto krav se pak chová v LFA oblas-

tech. Jedná se o plošnou dotaci, která 

má v posledních letech z různých důvodů 

sestupnou tendenci. Celkově lze tedy 

říci, že chovatelé masných krav 

dostávají méně dotací než v minulosti.

Pokud jde o zlepšení pomoci ze strany 

státu, potažmo Ministerstva zemědělství, 

uvítal bych konkrétní pomoc v otázce 

odbytu a obchodu do zahraničí a zvýšení 

spotřeby hovězího masa doma v ČR.

Co by se mělo změnit v dotační politice 
státu, případně v přidělování podpor?
Je těžké říkat, co by se mělo změnit 

v dotační politice státu. Jsme v EU 

a dotační pravidla se tvoří v Bruselu. 

V současné době je v běhu SZP platná 

pro programové období do r. 2020. Zatím 

se o novém programovém období jen 

hovoří, jaké by mělo být a na co by se 

měl klást důraz. Pokud by ale mělo dojít 

ke změnám prováděcího mechanizmu 

a posílení tzv. subsidiarity členských 

států, pak by si měl náš stát při vypra-

covávání strategických plánů určit jasné 

priority, jak plnit požadavky EU. Pokud 

bude hlavními prioritami udržení vody 

v krajině, zvýšení organických látek 

v půdě, snížení eroze, tak mi jednoznač-

ně připadá logické maximální podpora 

živočišných výrob.

A co otázka šlechtění masných plemen 
skotu. Jaký je zájem o tato vámi 
šlechtěná zvířata v zahraničí?
Zájem rozhodně je, zmínil jsem 

Slovensko, Litvu, Estonsko, Německo, 

Rumunsko, Španělsko, Portugalsko. 

Snad se nám podaří úspěšně 

dotáhnout Turecko a Rusko. Znovu

uvedu několik argumentů, proč tomu 

tak je. Předně je nutné zmínit, že náš 

systém plemenářské práce, kterou 

zabezpečuje Svaz, tj. vedení plemenné 

knihy, výpočet plemenných hodnot, 

odchov plemenných býků, lineární 

hodnocení zvířat, způsob selekce a další, 

je v zahraničí uznávaný. Při setkání se 

zahraničními chovateli je tato otázka 

často diskutována a některé země mají 

velký zájem dát se podobnou cestou. 

Musím říci, že náš systém není nejjedno-

dušší a nejlevnější, ale přináší úspěchy. 

Opět musím zmínit velmi dobrou 

nákazovou situaci v naší zemi a velmi 

dobrý zdravotní stav našich zvířat, 

což se stává jedním z nejdůležitějších 

faktorů pro obchod. Vzhledem k růstu 

počtu zvířat, jsme schopni dát dohro-

mady požadované kolekce jednotlivých 

plemen. Kvalita zvířat je výsledkem 

vysoké úrovně práce chovatelů, kteří 

dokáží využít poskytované informace ke 

šlechtění ve svých stádech. Ukazuje se, 

že směr, který se nastavil na začátku, byl 

správný a za současnými úspěchy stojí 

mnoho práce jak zaměstnanců Svazu, 

tak chovatelů.

Největší přehlídkou vaší práce
 je národní výstava hospodářských 
zvířat, která se jedenkrát za dva 
roky koná v Brně. Co hodláte 
v dalším ročníku návštěvníkům 
představit?
Výstavnictví je jednou z nejlepších 

propagací masného skotu. Národní 

výstava je přehlídkou toho nejlepšího, co 

se u nás chová. Na posledním ročníku, v 

květnu loňského roku, bylo vystavováno 

366 masných zvířat, hodnocení se 

zhostili zahraniční bonitéři a ohlasy jsme 

zaznamenali až z amerického konti-

nentu. V letošním roce plánujeme dvě 

regionální výstavy, a to plemen Aberdeen 

Angus a Limousine v rámci výstavy 

Země živitelka. Na tuto výstavu bychom 

chtěli pozvat i zahraniční chovatele, 

takže by se mohlo jednat o první mezi-

národní výstavu masných zvířat 

u nás. Druhá výstava se bude týkat nej-

početnějšího plemene u nás, Charolais, 

která se uskuteční v Lysé nad Labem 

v rámci výstavy Zemědělec a Náš chov. 

Výstavnictví bylo podporováno ze strany 

ministerstva a doufáme, že tomu bude 

tak i nadále.

Jak byste závěrem shrnul váš názor 
na budoucnost chovu masného skotu 
u nás?
Jsem optimista a věřím, že tento chov 

je perspektivním odvětvím zeměděl-

ství. Klimatické podmínky u nás jsou 

předurčeny k chovu skotu a i v rozmezí 

místních podmínek si lze vybrat intezivní 

nebo extenzivní směr v horách a pod-

horách. Přestože v Evropě je spotřeba 

hovězího nízká, tak ve světě je všeobec-

ně jeho nedostatek. Přitom zvýšit počty 

zvířat u skotu je dlouhodobá záležitost. 

Přestože genetika zaznamenala značný 

pokrok, tak ještě asi dlouho bude mít 

kráva jen jedno tele za rok. Pokud se po-

týkáme s nedostatkem organické hmoty 

v půdě, tak by podpora chovu skotu měla 

být prioritou následného programového 

období SZP. Věřím, že i český spotřebitel 

se k tomuto masu vrátí a především pak 

bude ve větší míře konzumovat kvalitní 

hovězí z českých chovů.

Miroslav Svoboda
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Loňské ceny zemědělců se meziročně 

zvýšily o 8 %, ale na vyrovnání našeho 

bývalého a současného evropského 

standardu to nestačí. Realizační ceny 

zemědělců v České republice zaostávají 

nejen za Evropou, ale i za tím, co se 

u nás vyplácelo například před deseti 

i dvaceti lety. U některých rozhodujících 

komodit je naše cena nejenže nižší než 

v řadě předchozích let, k tomu nižší než 

v zahraničí, ale je i pod úrovní nákladů. 

K lepšímu postavení na trhu a k větší 

vyjednávací síle lze dojít v případě sdru-

žování ve větší zemědělské celky. 

Čeští zemědělci už nemohou vyrábět 
levněji
Čeští zemědělci jsou bohužel v situaci, 

kdy nemohou už levněji vyrábět potra-

viny. „Nemáme radost z toho, že kvůli 

nízkým realizačním cenám jsou země-

dělci závislí na dotacích,“ říká předseda 

Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha 

a dodává: „Čeští zemědělci se snaží 

dělat maximum, ale podpory jsou pro 

ně velmi důležité. Bez nich by bohužel 

nemohli fungovat.“ Jedním ze zásadních 

problémů našeho zemědělství je dovoz 

za podnákladové ceny a tomu se bohužel 

konkurovat nedá. 

Alarmující situace v živočišné výrobě
Cena mléka, české zemědělské komo-

dity číslo jedna, byla v loňském roce 

zhruba na úrovni průměrných nákladů. 

Loňská cena mléka se zvýšila dle ČSÚ 

na 8,44 Kč/l, což je méně, než se za mlé-

ko vyplácelo např. v r. 2008 (8,76 Kč/). 

Dle Zelených zpráv MZe byly průměrné 

náklady na výrobu mléka za posledních 

deset let na úrovni cca 8,43 Kč/l. 

Porovnáme-li tento průměr nákladů 

s průměrem ceny za mléko dle ČSÚ 

v uvedeném období (7,95 Kč/l) – je zřej-

mé, že za uplynulých deset let cena 

v průměru uhrazovala 94 % nákladů.

Loňská cena jatečných prasat se sice dle 

ČSÚ zvýšila na 32,52 Kč/kg živé hmot-

nosti, ale je to nižší cena než v letech 

1995 až 1998, 2000 až 2002 i v dalších 

letech. Navzdory zvýšení se stále jedná 

o cenu podnákladovou. Dle Zelených 

zpráv MZe byly průměrné náklady na 

výrobu za posledních deset let na úrovni 

cca 34,90 Kč/kg živé hmotnosti.

 Porovnáme-li tento průměr nákladů 

s průměrem ceny dle ČSÚ v uvedeném 

období (30,50 Kč/kg živé hmotnosti) – je 

zřejmé, že za uplynulých deset let cena 

v průměru uhrazovala 87 % nákladů.

Řepka vede 
Co se obilovin týče, průměrné ceny 

z loňského roku u hlavních obilovin, jako 

je potravinářská pšenice, krmná pšeni-

ce, sladovnický ječmen, krmný ječmen 

a kukuřice, jsou nižší než v porovnání 

s předchozími lety. Jediná z rozhodují-

cích komodit, u které cena z roku 2017 

překonala úroveň většiny předcházejí-

cích let a dosáhla 10 573 Kč/t, je řepka. 

Dnes však cena řepky výrazně klesá.

Mezinárodní srovnání 
V cenách mléka zaostáváme v řádu 

o 8 až 10 %. Ceny jatečných prasat jsou 

v ČR oproti průměru unie nižší, i když 

zde nejsou takové rozdíly jako u jiných 

hlavních komodit. Tradičně zaostáváme 

v cenách skotu. A to vůbec nejvíce 

v cenách jatečných jalovic (více než 

o 30 %). U býků a krav zhruba o 15–20 %. 

U jatečné drůbeže zaostáváme cca 

o 20 % a v cenách vajec více jak o 30 %.

V cenách obilí dlouhodobě zaostáváme 

o 10–20 % (a to zvláště v cenách krmného 

obilí). Vloni se míra zaostávání zmírnila 

cca o 5 %. Srovnatelná hlavní komodita, 

co se týče zpeněžení, je pouze řepka. 

Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR

V ČESKÉ REPUBLICE ZEMĚDĚLCI DLOUHODOBĚ VYRÁBÍ KVALITNÍ VÝROBKY, OVŠEM NEJSOU ZA TO DOSTATEČNĚ FINANČNĚ 
OHODNOCENI. ZEMĚDĚLCI NAVZDORY NÍZKÉ CENOVÉ ÚHRADĚ, PŘEVÁŽNĚ V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ, ZE SVÉHO PŘISPÍVALI 
A PŘISPÍVAJÍ NA SOCIÁLNÍ SMÍR: V R. 2017 OPROTI R. 1989 SE CENY ZEMĚDĚLCŮ ZVÝŠILY CCA 1,7 KRÁT, ZATÍMCO INFLACE 
VZROSTLA VÍCE NEŽ TROJNÁSOBNĚ RYCHLEJI (5,5 KRÁT). 

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: KVALITNÍ 
SUROVINY ZA LEVNÉ PENÍZE

Foto: David Král

Foto: Tomáš Vilím
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SVAZY A SPOLEČENSTVA

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY V ZÁVĚRU ROKU 2017 AKTIVNĚ REAGOVAL NA PROBÍHAJÍCÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇ 
K BLÍŽÍCÍ SE ÚČINNOSTI OBECNÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ČÍSLO 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH 
OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (GDPR - GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) A PRO SVÉ ČLENY ORGANIZOVAL CYKLUS SEMINÁŘŮ K ZÁKLADNÍM OTÁZKÁM TOHOTO NAŘÍZENÍ 
A OCHRANY SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE V PRAXI ZEMĚDĚLSKÝCH ZÁVODŮ. SEMINÁŘE V TROUBELICÍCH SE ZÚČASTNILO 35 LIDÍ 
A VE VĚTRNÉM JENÍKOVĚ NAVŠTÍVILO SEMINÁŘ 96 LIDÍ.

INFORMACE O SEMINÁŘÍCH K NAŘÍZENÍ EU 
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Přednášejícími byli právník svazu JUDr. 

Stanislav A. Marchal, CSc. a JUDr. Pavel 

Truxa, advokát a člen právní komise Ze-

mědělského svazu ČR. Semináře dosud 

proběhlé v roce 2017 se setkaly s velkým 

zájem členů svazu a budou pokračovat 

na dalších místech republiky podle 

požadavků územních organizací. 

Účastníci seminářů aktivně v jejich 

průběhu konzultovali své praktické 

dotazy k obecnému nařízení a k jeho 

důsledkům do každodenní praxe jejich 

zemědělských závodů. S ohledem na 

očekávané zveřejnění podrobnějších 

informací k implementaci obecného 

nařízení do běžné praxe podnikatelů 

před datem jeho účinnosti (25. 5. 2018) 

pak svaz připravuje druhý blok 

seminářů, které se budou především 

zaměřovat na praktickou aplikaci 

obecného nařízení v praxi zemědělských 

závodů. Jejich konání je plánováno pře-

devším na první polovinu měsíce dubna 

2018. Cílem tohoto druhého 

bloku seminářů bude poskytnout 

jejich účastníkům konkrétní praktické 

náměty na přijetí organizačních a tech-

nických opatření implementace GDPR do 

jejich podnikové praxe. V současné době 

je v legislativním procesu návrh zákona 

o zpracování osobních údajů, který by 

měl nahradit stávající zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. V době konání druhého bloku 

seminářů by již také mělo být zřejmé, 

zda v době nabytí účinnosti GDPR 

zůstane v platnosti stávající vnitrostátní 

právní úprava, a nebo již bude nahraze-

na právní úpravou novou.

Mgr. Stanislav A. Marchal

Zemědělský svaz ČR

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ ČINNOSTI ČTPZ V ROCE 2017
Činnost ČTPZ probíhala v období od 1. dubna 2017 do 20. listopadu 2017, v tomto  uvedeném období probíhaly následující 

aktivity a bylo dosaženo uvedených výstupů.

NAUČNÝ 
PROGRAM 
V BRNĚ
Zemědělský svaz ČR v rámci projektu 

Zemědělství žije! připravuje netradiční 

naučný program v rámci veletrhu Techa-

gro, který se uskuteční ve dnech 8. až 12. 

dubna na výstavišti v Brně. Od pondělí do 

čtvrtka se základní a střední školy mohou 

objednat na zajímavou přednášku o mo-

derních technologiích a zemědělských 

strojích využívaných v rostlinné i živočiš-

né výrobě. Žáci a studenti se dozví zají-

mavosti o technologiích zpracování půdy, 

využívání navigace, ošetření vegetace, 

sklizni plodin a mechanizaci živočišné 

výroby. Besedu doplní poznávací soutěže 

se zemědělskou tematikou. V neposlední 

řadě se uskuteční také komentovaná 

prohlídka u některých výrobců a prodejců 

zemědělské techniky s reálnou ukázkou 

a popisem funkce zemědělské techniky. 

Program je určen pro 7. a 8. třídy základ-

ních škol, gymnázia, střední školy 

a speciálně pro střední zemědělské školy 

a učiliště. Besedy se uskuteční v přednáš-

kovém sále P3 umístěném v hale P, a to od 

pondělí do čtvrtka vždy v 9:30 a 11:00 hod., 

ve čtvrtek od 13:30 a 15:00 hod. Čtvrtek je 

věnován především školám a zájezdům, 

vstupné na výstavu pro tento den je pro 

objednané skupiny za splnění podmínek 

daných Veletrhy Brno zcela zdarma.  Ob-

jednávky na naučný program Zemědělství 

žije! směřujte na e-mail: jelinkova@zscr.cz.

Soňa Jelínková, Zemědělský svaz ČR

1) Sestavení pracovních skupin dle priorit, určení garantů pracovních skupin
1. Půda + Voda v půdě a krajině 

2. Lesnictví 

3. Živočišná výroba 

4. Rostlinná výroba + Biodiverzita + Klimatické změny 

5. Kontrola zdraví hospodářských zvířat

6. Zemědělská technika

Členové pracovních skupin jsou zástupci univerzit, výzkumných ústavů a zemědělských podniků.

 

2) Analýza potřeb/problémů zemědělců v oblasti inovací – dotazníkové šetření v zemědělských podnicích
Pracovní skupiny vytvořily dotazníky, které byly počátkem července rozeslány do zemědělských podniků po celé ČR 

s cílem zjistit, v jakých oblastech je nejvíce potřebné zavádění inovací a jaké problémy požadují řešit od výzkumných 

organizací. 

Celkem se zapojilo 110 zemědělských podniků.

3) Stanovení směrů další činnosti ČTPZ na základě dotazníkového šetření
Jednotlivé pracovní skupiny projednaly výsledky dotazníkového šetření nejprve samostatně a poté se sešli dohromady 

zástupci všech pracovních skupin. Pro monitoring nejnovějších poznatků v ČR i v zahraničí a dále jako podklad pro 

plán aktivity na rok 2018 byly stanoveny směry pro další činnosti v korelaci s výsledky dotazníkového šetření.

4) Monitoring top know-how v oblasti výzkumu a inovací u každé priority
a) studium literatury

Celkem bylo vytvořeno 405 abstraktů. Tyto abstrakty ze zahraničních a českých článků se týkají nejnovějších poznatků 

vědy a výzkumu. Abstrakty přinesou zemědělcům nejnovější poznatky vědy a výzkumu v ČR a zahraničí a zároveň jsou 

psány srozumitelnou formou. Vytvořené abstrakty jsou k dispozici na webu platformy www.ctpz.cz 

b) zahraniční pobyty

Byly uskutečněny 4 pobyty v zahraniční, kde účastníci navštívili jednak výzkumná pracoviště a jednak podniky, které 

zavedly nejnovější poznatky vědy a výzkumu. Shrnutí průběhu zahraničních cest včetně hodnocení účastníků z řad 

zemědělců jsou uvedena na webových stránkách ČTPZ.

5) Zpětná vazba pro MZe
Na základě všech výše uvedených aktivit byla v závěrečné zprávě o činnosti ČTPZ za rok 2017 defi nována zpětná vazba 

pro MZe obsahující doporučení, jaká témata výzkumu jsou požadována ze strany zemědělské praxe a jaký je stav 

výzkumu v těchto oblastech u nás a v zahraničí.

6) Webové stránky a prezentace materiálů a další činnosti.  www.ctpz.cz
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V roce 2017 se na brněnském výstavišti 

objevil veletrh pro živočišnou výrobu 

ANIMAL TECH, proto výstavní prostor, 

který byl dříve na veletrhu TECHAGRO 

věnován živočišné výrobě, je obsazen 

exponáty z oblasti rostlinné výroby. Také 

montovaná hala je proti poslednímu 

ročníku větší, v oblasti zemědělské tech-

niky pro rostlinnou výrobu TECHAGRO 

narostlo. Novinkou letošního ročníku je 

hala posklizňových technologií (A1).

Zemědělská technika
V oblasti zemědělských stojů jsou 

zastoupeny prakticky všechny značky 

působící v Evropě. Pro většinu výrobců 

je TECHAGRO jedním z nejdůležitějších 

evropských veletrhů, návštěvníci se 

proto mohou těšit na nejzajímavější 

stroje a novinky. Například John Deere, 

který letos slaví 100 let výroby traktorů, 

přichází jak s akčními nabídkami, tak 

například s první automatizovanou sklí-

zecí mlátičkou, novou řadou lisů nebo 

osmiřádkovým přesným secím strojem. 

Zetor přichází s českou premiérou strojů 

UTILIX a HORTUS, dále pak s moder-

nizovanou řadou FORTERRA. Novou 

sklízecí mlátičku přiveze na výstaviště 

Massey Ferguson, kompletní modelové 

řady a novinky představí i další výrobci. 

Návštěvníkům se představí samozřejmě 

velké množství dalších značek země-

dělských strojů – z traktorů lze uvést 

například značky Valtra, Kubota, New 

Holland, Case, Fendt, Kirovec nebo 

Ferrari.

Ze sklízecích mlátiček a řezaček je 

možné jmenovat například New Holland, 

Case, Sampo, Claas, Krone, Gomselhash 

nebo Fendt. V oblasti půduzpracujících 

strojů návštěvníci uvidí stroje napří-

klad značek Lemken, Opall Agri, SMS 

Rokycany, Farmet, Bednar, Köckerling, 

Pöttinger, Kverneland, G. Besson nebo 

Maschio Gaspardo. Další důležitou bran-

ží na veletrhu TECHAGRO jsou postři-

kovače, návštěvníkům se představí jak 

samojízdné, tak návěsné stroje – napří-

klad od značek Agrio, Mazzoti, Tecnoma, 

Hardi, Amazone, Berthoud.

Posklizňové technologie jsou v roce 

2018 soustředěny v pavilonu A1, budou 

vystaveny například technologie pro 

skladování a konzervaci zrnin od značek 

Siagra, Intabo, Agroing, JK Machinery, 

Farmix, Pawlica, Bühler, Interagro. 

Trendem současné doby je precizní 

zemědělství, v tomto oboru se představí 

například  Leadingfarmers, Fons, Kleff-

mann, Agriprecision, Ag Info.

Mnozí výrobci přicházejí s elektrickými 

pohony. Technika vystavená na veletrhu 

TECHAGRO 2018 je určena nejen 

zemědělcům, mnozí vystavovatelé 

přicházejí se stroji vhodnými pro komu-

nální sektor.

Doprovodný program zdůrazní 
udržitelnost
TECHAGRO provází řada ofi ciálních 

akcí, například v neděli se koná sněm 

Agrární komory, přijede několik 

obchodních misí. Zdůraznit se určitě 

dá konference Budoucnost českého země-

dělství (úterý 10. dubna) a nová kategorie 

ocenění exponátů, která bude udělována 

strojům a technologiím, které pomohou 

zachovat retenční vlastnosti půdy. V pavi-

lonu C bude umístěna včelařská výstava 

a budou se prodávat regionální a farmář-

ské potraviny.

Lesnická technika a myslivost
Do komplexu brněnských zemědělských 

a lesnických veletrhů patří také SILVA 

REGINA, na níž vystavovatelé předsta-

vují lesnickou techniku a potřeby pro 

myslivce a myslivost. Její součástí je 

jak odborný, tak zábavný doprovodný 

program, SILVA REGINA je také mimo-

řádnou příležitostí k nákupu všeho, co 

s myslivostí souvisí. Během veletrhu 

proběhne také evropská dřevorubecká 

soutěž. Mottem letošního ročníku je 

„ochrana lesa hospodařením“.

Ekologické a levné topení
Veletrh BIOMASA v pavilonu Z a na 

volných plochách nabídne návštěvníkům 

především přehled technologií k ener-

getickému využití zemědělské a lesní 

biomasy – kotle, technologie pro výrobu 

pelet, štípačky, kráticí pily a podobně. Na 

volných plochách budou v provozu stroje 

na zpracování lesní biomasy.

Výhodné podmínky pro návštěvníky
Jako v každém roce jsou připraveny 

výhodné podmínky jak pro jednotlivce, 

tak skupinové návštěvy. Jednotlivci pořídí 

vstupenku nejvýhodněji při nákupu přes 

web za 130 Kč. Členové organizovaných 

skupin mají vstup na výstaviště za 80 Kč, 

ve čtvrtek 12. dubna pak mají skupiny 

vstup zdarma. Pro on-line nákup 

vstupenek navštivte etickets.bvv.cz.

Více informací o veletrhu naleznete na 

www.bvv.cz/techagro

V NEDĚLI 8. DUBNA BUDE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI ZAHÁJEN VELETRH MEZINÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY TECHAGRO, 
STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH POTRVÁ DO ČTVRTKA. SOUBĚŽNĚ S TÍMTO VELETRHEM PROBĚHNOU LESNICKÝ 
A MYSLIVECKÝ VELETRH SILVA REGINA A VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ BIOMASA. TENTO 
KOMPLEX JE STŘEDOEVROPSKÝM LÍDREM VE SVÉM OBORU A I LETOŠNÍ ROČNÍK JEDNOZNAČNĚ POTVRDÍ TUTO POZICI. 
BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ JE ZCELA ZAPLNĚNÉ, JSOU VYUŽITY I GALERIE NĚKTERÝCH PAVILONŮ A U PAVILONU P BUDE 
POSTAVENA MONTOVANÁ HALA. ZCELA ZAPLNĚNÉ JSOU I VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY. STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH 
BUDOU BRNĚNSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VELETRHY I V ROCE 2018 PŘEHLÍDKOU NOVINEK A TRENDŮ.

TECHAGRO 2018 DÁVÁ VĚTŠÍ 
PROSTOR ROSTLINNÉ VÝROBĚ
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Garantujeme nejvýhodnější 
pojištění na trhu
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 

a vstřícného přístupu ke klientům.  Posoudíme možná rizika Vaší profese 

a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.

Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 

k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky

� Garance kvality

� Široký rozsah pojistného krytí

� Rychlé řešení škod

� Speciální pojistné programy

Pojišťujeme
� Zemědělská rizika

� Majetek, stroje a vozidla

� Odpovědnost, finanční škody

� Zaměstnance

� Výrobní rizika

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

Zveme Vás na

MEZINÁRODNÍ VELETRH 

ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

TECHAGRO 

8. – 12.4.2018, BVV BRNO

RENOMIA AGRO
veletržní stánek č. 012
pavilon C
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Studie byla zaměřena především na 

zjišťování stavu neprovozovaných nebo 

zaniklých závlahových staveb, resp. 

soustav. Řešení probíhalo ve třech eta-

pách. První etapa spočívala ve vymezení 

provozovaných závlah z důvodu prvního 

kroku základního rozdělení na provozo-

vané a neprovozované závlahy. V druhé 

etapě bylo provedeno šetření neprovozo-

vaných závlah na základě uživatelských 

vztahů pozemků, na kterých se závlahy 

v minulosti provozovaly. V poslední etapě 

byl zjišťován stav povolení k nakládání 

s vodami a ofi ciální stav neprovozova-

ných závlahových staveb dle evidence 

dotčených vodoprávních a stavebních 

úřadů obcí s rozšířenou působností. Celá 

studie byla řešena v prostředí GIS ESRI.

V první etapě řešení byly shromáždě-

ny podklady k předmětu řešení dané 

zakázky. Mezi stěžejní podklady patřila 

informační vrstva závlah zpracovaná 

bývalou ZVHS k roku 2008 pro území ČR. 

Dalšími podklady byly databáze podniků 

povodí s údaji o odběrech povrchových 

a podzemních vod určených pro závlahy 

zemědělských pozemků. Jako další vý-

znamné zdroje informací byly použity da-

tabáze privatizačních projektů (seznam 

privatizačních jednotek), databáze MIV 

(evidence meliorační investiční výstavby 

bývalé ZVHS, resp. SMS – registr 03 /

závlahy/ a 06 / přivaděče závlah a nádrží, 

kostry závlah/) a přehled závlahových 

zařízení v majetku státu s příslušností 

hospodařit prostřednictvím SPÚ.

Celá koncepce řešení zakázky byla 

založena na webové mapové aplikaci 

ISMS – Informační systém melioračních 

staveb, vyvíjený v rámci hlavní činnosti 

na VÚMOP, s účelově vytvořeným mo-

dulem Závlahy. Předností tohoto postupu 

je snadnější provázání na územní datové 

podklady, které jsou a byly rozdílným 

způsobem evidovány jednotlivými 

správci (dříve ZVHS, nyní SPÚ, podniky 

Povodí), kdy je základem databáze ÚIS, 

resp. MIV zrušené ZVHS. Tento nástroj 

zvýšil efektivitu práce při potřebě sou-

běžného působení několika pracovních 

týmů zhotovitele a eliminuje možné pře-

kryvy a umožňuje jednoznačně vymezit 

hranice zpracovávaných území, zvyšuje 

i kvalitu výstupů, neboť GIS umožňuje 

pracovat s objekty bodovými, jako jsou 

čerpací stanice a vodní nádrže, liniovými, 

například přivaděče, i plošnými, tedy 

zavlažovatelná plocha. Následně byly 

výstupy strukturovány do formy databází, 

„tabelárních přehledů“.

V druhé části řešení byla pozornost 

orientována na závlahové stavby nepro-

vozované, přičemž byl zjišťován jejich 

fyzický stav, byl šetřen stav čerpacích 

stanic, akumulačních vodních nádrží, 

hydrantů a rozvodů, případně dalších 

objektů. Tyto informace byly pořizovány 

terénní pochůzkou a konzultacemi 

s uživateli pozemků, případně majiteli, 

resp. provozovateli sousedních částí 

závlahových staveb, kde se předmětné 

závlahy vyskytovaly či vyskytují. Zájem 

o případné oživení nebo nové budování 

závlahových systémů byl zjišťován 

u dominantních uživatelů jednotlivých 

staveb závlah.

Při srovnání zkušeností provozovatelů 

s náročností oprav u provozovaných 

systémů závlah lze dovozovat často 

velmi špatný technický stav těchto roz-

V ROCE 2016 BYLA NAŠÍM ÚSTAVEM ZPRACOVÁNA STUDIE OVĚŘENÍ STAVU ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH INVENTARIZACE 
PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. ZADÁNÍ TÉTO STUDIE VYCHÁZELO Z USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 620 ZE DNE 29. 7. 2015 
K PŘÍPRAVĚ REALIZACE OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY. 

STAV A POTENCIÁL OBNOVY ZÁVLAHOVÝCH 
SYSTÉMŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zastoupení závlahových ploch (v %)

neprovozované

provozované

částečně provozované

neurčeno

chyba podkladů
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vodů s ohledem na velkou poruchovost 

podzemních trubních rozvodů, což je 

dáno do značné míry dříve používanými 

materiály i dalších stavebních objektů, 

jako vodních nádrží, strojní technologie 

čerpacích stanic atd. Opravy jsou velmi 

nákladné a původních náhradních dílů

 je nedostatek. Z celkové plochy nepro-

vozovaných závlah lze identifi kovat na 

34 % zájem o obnovení, na 66 % nezájem 

o obnovení závlahových systémů.

Důvody nezájmu o obnovení závlah:
• složité majetkoprávní vztahy, nutná do-

mluva s ostatními uživateli pozemků,

• potenciální zájem/nezájem konečných 

uživatelů závlah je podmíněn odbytem 

pěstovaných plodin, rizikem návrat-

nosti investic vzhledem k zemědělské 

politice, konkurencí zahraničních 

dodavatelů (zelenina, ovoce, …),

• nepříznivé podmínky dotační politiky,

• ekonomické podmínky provozu závlah –

velká fi nanční náročnost – cena vody 

pro závlahu, vybudování závlahových 

systémů, nákup speciálních techno-

logií,

• obtížné zabezpečení majetku před 

vandalismem a s tím související otázka 

pojištění,

• nedostatek vodních zdrojů v okolí, 

popř. nemožnost přístupu ke zdroji, 

omezení velikosti odběru vody pro 

závlahu, případně špatná kvalita závla-

hové vody,

• pěstování plodin, pro které by zavlažo-

vání nemělo dostatečný fi nanční efekt 

(např. obilí, řepka).

Důvody zájmu o obnovení závlah:
• zájem o využití nových modernějších 

technologií (kapková závlaha),

• zájem některých provozovaných závlah 

o dotace na údržbu a rekonstrukci 

závlah, které jsou již na hranici život-

nosti, popř. na jejich rozšíření,

• po vybudování závlah by se uživatelé 

zaměřili především na pěstování ze-

leniny, zelí, cukrovky nebo ovoce, dále 

mají o závlahy zájem provozovatelé 

chmelnic a vinic,

• zájem také vyvoláván v současné době 

opakujícími se obdobími sucha a reak-

cí na klimatickou změnu.

Pro správu a editaci dat závlah bylo 

využito webové mapové aplikace ISMS, 

který je dostupný na adrese 

http://meliorace.vumop.cz.

Vyhodnocení sběru dat a závěr
Dosažené výsledky této studie dokládají 

následující skutečnosti. Závlahové sou-

stavy v České republice jsou na hranici 

své životnosti, zejména z pohledu stavu 

trubních systémů. Provoz u provozo-

vaných závlah vyžaduje v některých 

oblastech téměř permanentní opravy dle 

informací provozovatelů závlah. V pro-

vozu zůstávají převážně velké závlahové 

soustavy v povodí středního Labe a na 

jižní Moravě.

U neprovozovaných závlah je situace 

ještě horší, ve většině případů chy-

bí veškeré technické zázemí těchto 

staveb, jejich destrukce byla způsobena 

zejména zcizením technických prvků 

a u stavebních objektů zanedbanou 

údržbou či opět vandalismem či využitím 

jako stavebního materiálu. V současné 

době mají o závlahu zájem zejména 

pěstitelé ovoce a zeleniny, a to s využitím 

především nových technologií. Posled-

ní komoditou, kde trvá poptávka po 

závlaze, je pěstování chmele. Závěrem 

lze konstatovat, že aktivní provozovatelé 

závlah projevili vesměs zájem o podporu 

oprav nebo případně o jejich rozšíření. 

V březnu loňského roku byl založen 

Spolek uživatelů, provozovatelů a 

vlastníků závlahových zařízení s cílem 

zefektivnit spolupráci a organizaci 

závlahářů včetně využívání dotací. 

Ministerstvo zemědělství otevřelo 

dotační program na podporu investic 

do závlahových systémů tak, aby jejich 

rekonstrukce, modernizace a rozvoj byly 

rychle umožněny a provozovatelé závlah 

zmodernizovali či rozšířili infrastrukturu 

závlahových systémů.

Pavel Novák

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i.

Poděkování:

Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva 

zemědělství při České technologické 

platformě pro zeměmělství.

Rozmístění závlah na území ČR

Závlahy
neprovozované
provozované

částečně provozované
neurčeno

chyba podkladů hranice kraje
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Praxi v AGROTECu v tomto školním 

roce 2017/2018 vykonává aktuálně 

46 žáků v 10 pobočkách společnosti.  

Střídají se v lichých a sudých týdnech. 

Jejich praxi vedou zkušení odborníci 

AGROTECu, kterým za to patří obrovský 

respekt a poděkování. Jsou to právě oni, 

kteří utváří odbornost absolventů, 

jež chce fi rma po ukončení studia uvítat 

ve svých zaměstnaneckých řadách. 

O to větší význam je kladen na 

pozitivní přístup stávajících pracovníků 

k praktikantům, díky kterému se dotváří 

vizitka společnosti jako takové u mladé 

generace. 

Nový obor „na míru“ pro AGROTEC
Naprostá většina škol, se kterými 

společnost spolupracuje, se specializuje 

pouze na obor automechanik. Bohužel to 

však neodpovídá zcela poptávce AGRO-

TECu. Skutečností je, že schází odborníci 

zejména v oblasti servisu zemědělské 

a stavební techniky. Tento nedostatek 

je odrazem současného stavu českého 

vzdělávání, kdy školy, které se speciali-

zují na zmíněné oblasti, buď úplně 

chybí, nebo velmi degradovaly 

a potýkají se s nezájmem uchazečů 

o studium. Situaci nepřispívá ani fakt, že 

tyto školy často pracují se zastaralými 

učebními pomůckami, stroji a technikou. 

Dalo by se pokrčit rameny a čekat, že se 

něco změní, ale to není styl AGROTECu. 

Na základě několikaměsíčního vy-

jednávání došlo na první úspěchy. Ve 

spolupráci AGROTECu a Integrované 

školy automobilní Brno bude ve školním 

roce 2018/2019 otevřen nový tříletý obor 

s výučním listem Mechanik/diagnos-

tik zemědělské a stavební techniky. 

Jedná se o novinku, přičemž AGROTEC 

zde vystupuje v roli garanta oboru, tj. 

plnohodnotného partnera vzdělávání 

mladých odborníků. Oddělení A-tech již 

nyní v úzké spolupráci se školou připra-

vuje vzdělávací plány, moderní výukové 

materiály a pomůcky. A především bude  

AGROTEC  hlavním garantem zajištění 

odborných praxí studentů. Došlo 

tedy k vytvoření oboru „na míru“ 

šitého požadavkům zaměstnavatele. 

V AGROTECu věří, že tento krok po-

může předejít kritickému nedostatku 

odborníků v zemědělské a stavební 

sekci. Podrobnosti o novém oboru lze 

najít například i na webových stránkách 

www.agrotec.cz v sekci Kariéra/Studuj 

s námi. 

Škola nabízí kvalitní zázemí zájemcům 
o studium z celého Česka
Obor je určen pro zájemce z celé 

České republiky, neboť škola má 

kvalitní zázemí i v oblasti ubytování, 

stravování a volnočasových aktivit. 

Žáci získají během studia spoustu 

výhod, ať už se jedná o příspěvek na 

cestovné, ubytování, stravování, 

řidičské oprávnění skupin B, C a T, 

nebo o prospěchová stipendia a placené 

odborné praxe či brigády. Žáci díky 

tomu mohou již během studia získat 

nezávislost na rodičích nebo přinejmen-

ším vylepšit vlastní fi nanční situaci. 

Že budou po absolvování studia 

vyhledávanými odborníky s jistou

budoucností nejen v AGROTEC Group, 

ale jiných servisních střediscích, je jen 

dalším bonusem. A co se stane, 

pokud se absolvent oboru rozhodne 

pokračovat v maturitním studiu či na 

vysoké škole? I tehdy se mladí odborníci 

mohou spolehnout na podporu ze 

strany fi rmy a na její pomoc v profesním 

rozvoji. Strategií společnosti AGROTEC 

je stát po boku mladých odborníků, 

být jejich profesním partnerem, 

a to v jakékoli fázi vzdělávání. Firma 

si profesionálů v oboru opravdu váží, 

a proto chce být u toho již ve fázi, 

kdy se z nich odborníci stávají. 

Text a foto: Ivana Middleton, AGROTEC a.s.

NA DORŮSTAJÍCÍ GENERACI ZÁVISÍ „BUDOUCNOST“ PRAKTICKY VŠECH FIREM. TOHO SI JE VĚDOMA I SPOLEČNOST AGROTEC, 
A PROTO VĚNUJE ZVÝŠENOU POZORNOST ŠKOLÁM, STUDENTŮM A SPOLUPRÁCI S NIMI. JEDNÍM Z PROJEKTŮ JSOU I PRAXE 
ŽÁKŮ PŘÍMO VE FIRMĚ. OD ROKU 2016 DOŠLO K POSÍLENÍ ODBORNÝCH STÁŽÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ PŘEVÁŽNĚ UČEBNÍCH 
OBORŮ AUTOMECHANIK. 

BUDOUCNOST MLADÉ 
GENERACE S AGROTECEM
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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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VÝZNAM SZP EU NENÍ JEN VE VÝROBĚ POTRAVIN, ALE V CELKOVÉM 
KOMPLEXU SLUŽEB PÉČE O KRAJINU A PŘÍRODNÍ ZDROJE A JEJÍ 

FINANCOVÁNÍ JE DLOUHODOBOU INVESTICÍ

Jsem totiž přesvědčen, že je to sice 

jenom malý, ale další důležitý krůček 

k postupnému navyšování záporného 

salda agrárního sektoru České repub-

liky. To systematicky klesá již od roku 

1993, nejstrměji v letech 2010–2013 

a „nejúspěšněji“ právě u vepřového, ale 

i hovězího a drůbežího masa. Agrární 

sektor tak plně potvrzuje hlas našich 

ekonomických odborníků o potřebě zlep-

šení přidané hodnoty ve všech odvětvích 

našeho hospodářství. Skutky naší vlády 

jsou však právě opačné. 

Spotřeba masa na jednoho obyvatele 

u nás klesla od roku 1989 pouze o 18 kg 

za rok. Ruka trhu totiž zvyšuje spotře-

bitelské ceny kupodivu pouze o infl aci, 

trochu víc u kdysi zdravého hovězího, 

kterého si tak dovolíme zkonzumovat 

o tři čtvrtiny méně než kdysi, ale překva-

pivě i ekologického skopového, kozího 

a koňského. Nezdravého vepřového 

už nedokážeme vyrobit ani polovinu 

vlastní spotřeby. Asi před rokem jsem se 

pousmál nad názorem jednoho našeho 

zemědělsko-ekonomického odborníka 

v Deníku, že je to důsledek lepší produk-

tivity Dánů na jatkách. Ono totiž stejné 

platí o vejcích, másle, bramborách, zele-

nině a dalších komoditách, které myslím 

jatka nepotřebují.

Místo čísel jednotlivých výrobků stačí 

uvést, že roční hrubá zemědělská 

produkce ve stálých, tedy srovnatelných 

cenách, bez infl ace je v současnosti cca 

68 mld. Kč, tedy o pětinu nižší než 

81 mld. Kč v roce 1936, každoročně dále 

klesá, a to i při několikanásobně vyšších 

výnosech obilovin, řepky a cukrovky.

K úvodní větě, dle mého názoru, patří 

i závěry Mendelovy zemědělské universi-

ty v Brně o ekologickém zemědělství.

V roce 2013 u nás hospodařilo ekologicky 

více než 4 000 podniků na téměř 12 % 

zemědělské půdy a jejich počet a výměra 

se zvyšuje. Produkce biopotravin z těch-

to téměř 12 % zemědělské půdy tvoří 

pouze 0,5 % naší celkové produkce a to 

celková spotřeba je vyšší o již zmíněné 

dovozy. Pro srovnání, Evropa hospodaří 

ekologicky na 2,2 % zemědělské půdy 

a samotná EU na 5,5 %.

„Dotace blbnou hlavu,“ bylo a jsem 

přesvědčen, že stále je, další oblíbené 

rčení jednoho bavorského podnikatele 

a hospodáře, se kterým jsem 11 let 

spolupracoval a kterého si velice vážím. 

Ekologickým hospodářům přináší dotace 

2x vyšší zisk na jednotku produkce než 

v klasickém (konvenčním) způsobu hos-

podaření. Ještě větší zisk však přináší 

obchodníkům, když spotřebitelské ceny 

biopotravin jsou o cca 30 % vyšší než 

těch běžných potravin. Je to něco 

podobného jako vliv neviditelné ruky 

na zisky pasáků elektřiny, jejich přínost 

a ceny pro spotřebitele.

Ještě jedno zajímavé srovnání. V roce 

1990 hospodařilo přes půl milionu 

zemědělců, dnes je to cca 100 000, tedy 

pětkrát méně. Počty studentů na země-

dělských universitách v Praze, Brně 

a Českých Budějovicích se naopak ně-

kolikanásobně zvýšily až na 40 000. Jistě 

se tedy blýská na lepší časy. Rektoři si 

chodí pro penízky, namísto předložení 

výsledků naznačují možnosti protestních 

akcí, a tak další hláška, tentokrát 

Miloše Kopeckého, je nasnadě. „To se 

nám to hoduje, když nám lidi půjčujou.“ 

 Vzdělanost a erudovanost se už projevu-

je například na internetových stránkách, 

když ekologický odborník opomene, že 

fi nopril, nalezený v dovezených vejcích, 

je u nás už 15 let zakázán jako postřik do 

řepky, že existují hygienické normy pro 

aplikaci všech přípravků, kritické dávky 

pro včely, ostatní živočichy, pro pronikání 

přes kůži, LD 50 a další závazné normy 

a opatření. Rozdíly jsou v registracích 

pro jednotlivé sektory, polní výrobě, ve-

terinárních léčivech a mezi jednotlivými 

státy EU. Tlaku argumentů „co kdyby“, 

rádi ustoupí politici a šup, už je Roundup 

s účinnou látkou glyfosátem alespoň na 

indexu. Je to stejné konkrétní opatření, 

jako když naše zástupkyně v EU dá kaž-

dému státu peníze, aby si mohl kontrolo-

vat kvalitu potravin. Jenom nevím, jestli 

už je dala všem. 

Jistě je daleko více otazníků a potřeb 

k řešení než těch několik uvedených. 

Zda mezi ně patří, nebo naopak není 

důležitá naše potravinová soběstačnost, 

o tom se taktně, podle mého názoru 

trestuhodně, mlčí. Nemohu se ale zbavit 

dojmu, že k ní přistupujeme stejně jako 

k likvidaci Afrického moru prasat. Dvě 

klece, kýbl voňavky a divočáci třeste se. 

Po pravdě, s tím úvodním výrokem, mě 

stejně okamžitě napadl ještě jeden – ten 

Hamletův.  

Ing. František Šusta

ředitel OAK Kolín  

S odchodem Velké Británie, ke kterému 

by podle článku 50 Smlouvy o fungování 

EU mělo dojít nejpozději v dubnu 2019, 

bude v rozpočtu Evropské unie chybět 

ročně přibližně 12 miliard euro. Celkově 

přitom ročně v rámci vyrovnaného 

ročního rozpočtu a podle rozpočtových 

pravidel Evropská unie utratí přibližně 

150 miliard euro. To přitom představuje 

přibližně 1 % ročního HDP současné 

unijní osmadvacítky. Obálka pro 

zemědělství a venkov potom představuje 

asi 55–60 miliard, přičemž se podíl na 

celkovém rozpočtu s každou reformou 

snižuje. V současné době tak zeměděl-

ství, jediná skutečně společná politika 

Evropské unie, členské státy stojí méně 

než 0,4 % HDP. S odchodem Velké Bri-

tánie, která měla od dohody z Fontaine-

bleau vyjednaný tak zvaný rabat, tedy 

snížení příspěvku vzhledem k odlišné 

struktuře britského zemědělského 

sektoru a velké provázanosti na země 

Commonwealthu, budou v obálce pro 

Společnou zemědělskou politiku chybět 

přibližně 4 miliardy euro ročně. 

Navýšení příspěvků jako řešení
I z těchto důvodů se očekává, že se roz-

počet pro zemědělství bude po roce 2020 

snižovat. Tento předpoklad komisař pro 

zemědělství a venkov Phil Hogan odmítl 

ve svém vystoupení v rámci konference 

European Agriculture Outlook 2017, kde 

mimo jiné uvedl: „V novém roce 2018 

nás čeká návrh víceletého fi nančního 

rámce pro období 2021–2027. Tento 

fi nanční rámec pak určí také výši roč-

ních zemědělské rozpočtů. O konečné 

podobě rozpočtu samozřejmě nakonec 

rozhodne Rada a Parlament, přičemž se 

nějakým způsobem budou muset vypo-

řádat s propadem příjmů, který vznikne 

odchodem Velké Británie z unie. Ten by 

se podle mého názoru dal jednoduše 

vyřešit zvýšením fi nančních příspěvků 

zbývajících členských států do společné-

ho unijního rozpočtu. Jestliže dnes strop 

rozpočtu představuje 1 % HDP 

členských států, bylo by vhodné se 

začít bavit o navýšení tohoto limitu 

na 1,1 nebo 1,2 % HDP, což by zna-

menalo udržení obálky pro Společnou 

zemědělskou politiku a zároveň otevřelo 

možnost pro fi nancování nových priorit 

unie.“ 

Strategické zveřejnění sdělení 
Phil Hogan se vyjádřil také ke kritice za 

uspěchanost vydání Sdělení k budouc-

nosti SZP ještě před schválením vícele-

tého fi nančního rámce. Hogan argumen-

toval snahou dát ještě před debatou 

o penězích na stůl současný stav unijní-

ho zemědělství, budoucí výzvy a priority 

tak, aby Rada a Parlament věděly, na co 

schválené peníze půjdou.   

Ing. Jan Doležal, Agrární komora

„MNĚ SE CHCE NĚCO ŘÍCT,“ JEDNA Z HLÁŠEK VLASTY BURIANA, KTERÁ MĚ OKAMŽITĚ NAPADLA, KDYŽ JSME SE LETOS KONEČNĚ 
ROZHODLI INVESTOVAT DO CHOVU PRASAT V JIŽNÍCH ČECHÁCH, DOKONCE Z PENĚZ, NEBO ALESPOŇ ZÁSLUHOU, KULTURNÍ 
FRONTY. TAK DOVOLTE, ABYCH SE PODĚLIL O SVŮJ NÁZOR PROČ.

KOMISAŘ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV EVROPSKÉ UNIE PHIL HOGAN SE JEDNOZNAČNĚ VYSLOVIL PRO NUTNOST UDRŽENÍ 
STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ OBÁLKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE I PO ROCE 2020.  

ZAMYŠLENÍ NAD ABSURDITAMI

HOGAN PRO UDRŽENÍ ROZPOČTU 



JAK DÁL V PRODUKCI, ZPRACOVÁNÍ 
A VYUŽITÍ ČERVENÉHO MASA?
LÉTA KLESAJÍCÍ OBJEM PRODUKCE ČERVENÉHO MASA V ČESKÉ REPUBLICE JE JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH PROBLÉMŮ 
TUZEMSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ. SITUACE SE NAVÍC DLOUHODOBĚ NEMĚNÍ, A PODLE POSLEDNÍCH DAT 
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU (ČSÚ) SE DOKONCE STÁLE ZHORŠUJE. V LOŇSKÉM ROCE PODLE ČSÚ TOTIŽ KLESLA 
NEJEN VÝROBA VEPŘOVÉHO, ALE I HOVĚZÍHO MASA.

Kromě toho, jak také informoval ČSÚ, 

dosáhl loňský schodek agrárního 

zahraničního obchodu 30,8 miliardy Kč, 

a byl nejhorší od roku 2011. Maso se 

přitom do ČR dovezlo za 28 miliard Kč, 

což je podle Zemědělského svazu ČR 

čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno 

v roce vstupu naší země do Evropské 

unie. „Úměrně tomu byla omezena 

tuzemská živočišná výroba,“

uvedl svaz. To už opravdu není 

žádná legrace.

I když je přitom mnoho minut po dva-

nácté, je bezpodmínečně nutné otevřít, 

respektive spíše dotáhnout k nějakému 

závěru diskuse o tom, jak dosavadní 

trendy změnit. Dosavadní témata by také 

bylo vhodné obohatit nejen přístupem 

k problému z pohledu zemědělství a 

potravinářství, ale také o nutnost řešení

 z hlediska školství, IT technologií, ap-

likace chování spotřebitelů či o pohledy 

na bázi komunitního zemědělství a no-

vých způsobů distribuce zemědělských 

surovin i potravin z nich vyráběných ke 

konečnému spotřebiteli. 

Problém č.1: Image tuzemských 
potravin
I když to už zní jako klišé, bylo by žá-

doucí analyzovat problém především na 

samotném jeho konci, tedy u konečného 

spotřebitele. Ten dlouhodobě čelí, díky 

zastáncům a zejména zastánkyním 

„zdravého“ životního stylu, záplavě 

údajů o škodlivosti červeného masa, což 

ještě navíc zhruba před rokem přiživila 

i samotná FAO (Organizace pro výživu 

a zemědělství). Za těchto okolností je 

obtížné najít vhodné známé osobnosti, 

které by podpořily konzumaci tuzem-

ských produktů z červeného masa, 

přesto by bylo vhodné se o to pokusit. 

Je dlouhodobě známo, že veřejnost ve 

svém chování kopíruje vzory, s jejichž 

chováním se ztotožní. A známé osobnos-

ti také přispívají ke zlepšení image celé 

řady našich potravin a nejde jen o víno 

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

26. ÚNOR 2018ŽIJEME
na venkově
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či ovoce – v oblasti zpracování masa se 

tak ale neděje. Spotřebitel kromě toho 

také čelí tezím o špatné kvalitě potravin 

prodávaných na našem trhu, přičemž 

obvyklá doporučení zní: Nakoupit si 

obdobné výrobky v zahraničí, především 

v Německu. Ne že by se tím řídila velká 

část spotřebitelů, někteří ale ano, čímž 

samozřejmě klesá odbyt tuzemských 

produktů. Je proto třeba přestat s deho-

nestací naší produkce, třeba i prostřed-

nictvím žalob na šiřitele zavádějících 

informací.

Problém č. 2: Odborný personál
Velmi nízké procento nezaměstnanos-

ti, kterou se naše země již několik let 

veřejně chlubí, má i své stinné stránky. 

Tou hlavní je neochota lidí manuálně 

pracovat a s manuální prací svůj budoucí 

profesní život jakkoli spojovat. Pokud se 

k tomu ještě přidají ne zrovna nejvyšší 

platy v tuzemském potravinářství 

(i zemědělství), ocitá se (nejen produkce 

a zpracování masa) v pasti nedostatku 

kvalifi kovaných pracovníků, což logicky 

brzdí rozvoj jakéhokoli i tohoto obo-

ru. Budoucí zaměstnance je tak třeba 

mnohem aktivněji než dosud vyhledávat, 

nabízet jim různá stipendia a sociální jis-

toty a především v rámci takových kam-

paní vysvětlovat, že moderní potravinář-

ství ani zemědělství není žádná fyzická 

dřina, ale naopak možnost seberealizace 

v zaměstnání, které je svým způsobem 

„věčné“. Lidé jedli, jedí a jíst budou, 

takže potravinářství a zemědělství, byť 

v technologicky třeba jiné podobě, bude 

existovat i za 20, 30 nebo 50 let, což se 

o všech možných sociálních a dalších 

oborech říci rozhodně nedá.

Problém č. 3: Kontakt se zákazníkem
Existuje-li v něčem trvale se rozvíjející 

a doslova expandující pokrok, pak jsou 

to komunikační technologie, jejichž 

důležitou součástí je snaha o co největší 

pohodlí zákazníka (zde spotřebitele) 

a nabídka služeb všeho druhu, například 

také v identifi kaci potravin. Hodně se 

o tom hovořilo na letošní Retail summi-

tu, kde zazněly i takové údaje, podle 

nichž se 82 % zákazníků maloobchodu 

(zřejmě to není přímo případ ČR, 

ale jiných zemí) rozhoduje při výběru 

zboží na základě různých edukativních 

aplikací ve svých mobilních telefonech. 

Jedná se především o mladé lidi ve věku 

do 34 let, ale právě to jsou zákazníci, 

kteří by měli producenty zemědělských 

surovin a z nich vyráběných potravin 

zajímat také proto, že budou potenciál-

ními zákazníky ještě dlouho. Fenomén 

mobilních aplikací je až neuvěřitelný – 

údajně až 25 % lidí s pomocí 

aplikací nakupujících potraviny je 

schopna na základě dat v mobilu změnit 

výběr zboží, které chtěli původně koupit. 

Poselstvím uvedených trendů zejména 

pro velké fi rmy tak zní: Vytvářet vlastní 

mobilní aplikace pro spotřebitele tak, 

aby napomáhaly při nákupu potravin 

preferovat jejich produkty. Opačnou ces-

tou, nicméně se stejným cílem, je 

pěstovat fyzický kontakt se svými zákaz-

níky. Činit tak lze nejspíše prostřednic-

tvím vlastních podnikových prodejen, 

a to jak ze strany zemědělců, tak výrob-

ců potravin. Že to spotřebitelé ocení 

a k nákupu v atmosféře pultové prodejny 

se opakovaně vrací, prokázal na zmíně-

ném Retail summitu druhým místem 

v soutěži „Nový zákaznický zážitek

v době digitální“ masokombinát Písek 

(MÚÚÚ zážitek z nákupu masa).  

Problém č. 4: Byrokracie
O tom, že se v houšti evropské země-

dělské a potravinářské legislativy musí 

domácí zemědělci a zpracovatelé potý-

kat s ještě hustší legislativou tuzemskou, 

již byly popsány stohy papíru. K nějaké 

zásadní revizi byrokracie ale nedošlo, 

a pokud se státní správa nějakým zjed-

nodušením chlubí, obvykle se to týká 

nějakého typu elektronizace služeb, třeba 

podávání žádostí o dotace. Zakopaný pes 

je ale především v podzákonných nor-

mách, jejichž znění by bylo třeba podrobit 

revizi a porovnání s parametry takových 

dokumentů v zahraničí, a vše, co jde 

nějakým způsobem nad rámec povinností 

daných Bruselem, zrušit. Je to samozřej-

mě heroický úkol, kdyby se ale do něj ně-

jaký ministr zemědělství pustil a alespoň 

polovinu nadbytečných povinností zrušil, 

patřily by mu čest a sláva navěky.

Problém č. 5: Přidaná hodnota 
Stejně jako je přetrvávajícím trendem 

pokles živočišné produkce a zejména 

produkce červeného masa, je přetrvá-

vajícím problémem nedostatečná tvorba 

přidané hodnoty jak v zemědělství, 

tak potravinářství. Kardinální otázkou 

ovšem je, jak by měla ona vyšší přidaná 

hodnota vypadat, protože ta může mít 

nekonečné množství podob. Zdá se ale, 

že nejvhodnější cestou je produkce „po-

travin nového typu“ s nějakými benefi ty, 

které potenciální zákazník požaduje. 

Ten obvykle hledá „vyšší kvalitu“, 

často ale neví, co to vlastně ta vyšší 

kvalita ve skutečnosti je. Jedním 

z mála parametrů kvality, na kterém 

se prakticky všichni shodnou, je přitom 

čerstvost. Pozitivní na tomto faktoru je, 

že čerstvost lze téměř vždy ztotožnit 

s tuzemským původem produktu, pro-

tože je celkem snadno vysvětlitelné, že 

zboží překonávající kratší vzdálenost ke 

spotřebiteli je jistě čerstvější od nás než 

z dalekého (i blízkého) zahraničí. Dalším 

parametrem kvality je nutriční hodnota 

a také v tomto případě existuje neko-

nečné množství možností, jak nutriční 

hodnotu zemědělských surovin i potravin 

zvýšit. Veškerá snaha je samozřejmě 

přichází vniveč, pokud se to spotřebitel 

nedozví a s argumenty prokazující vyšší 

nutriční hodnotu se neztotožní.

Problém č. 6: Nastavení dotací  
I když se právě tento faktor obvykle dis-

kutuje jako první, poněkud provokativně 

jsem jej zařadil jako poslední. Především 

proto, že především objem dotací není 

všespasitelný, což ostatně dokazuje 

vývoj několika posledních let, kdy šlo na 

podporu živočišné produkce a speciálně 

červeného masa oproti předchozímu 

období v naší zemi více peněz, ale jak již 

bylo řečeno, trendy se nemění, a naopak 

se spíše zhoršují. To v praxi znamená, 

že dotace neplní svůj účel a je nutné je 

jinak než dosud nastavit. Samozřejmě 

to znamená udělat komplexní audit 

dotací, které jsou využívány v zahraničí,

a aplikovat je na domácí půdě. Ani 

v tomto případě, i když tu určité náznaky 

byly, nebyl takový audit stejně jako revize 

byrokracie nikdy dotažen do konce. 

Samozřejmě i tohle je složité – prováza-

nost toků peněz do identické komodity 

(například vepřové) je v každé zemi jiná, 

případně se obdobné dotační tituly jinak 

nazývají. To vše proto, že zrovna 

v případě vepřového jsou verbálně zaká-

zány přímé produkční podpory, a proto 

se skrývají za programy, které jakoby 

neměly s produkcí nic společného. Často 

také ani nemají, příkladem jsou různé 

marketingové nebo ekologické projek-

ty a podpory, které skutečně nejsou 

dotacemi v pravém slova smyslu. Ve vý-

sledku ale přispívají ke snížení nákladů, 

respektive ke zvýšení příjmů producentů 

příslušné zemědělské suroviny a z ní 

vyrobené potraviny. ČR je přitom v EU už 

dost dlouho na to, aby se podařilo našim 

úředníkům podpůrné fi nanční zdroje 

identifi kovat, rozklíčovat a v nějaké, pro 

prostředí v naší zemi vhodné podobě, 

aplikovat. Je nejvyšší čas s tím začít.

Petr Havel 

Foto Nina Havlová
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V našich tělech je 99 % vápníku ob-

saženo právě v kostech. Zbývající 1 % 

vápníku pak má zásadní význam pro 

mnohé životní funkce organismu, a to od 

srážlivosti krve přes srdeční a svalovou 

činnost, krevní tlak po přenos nervového 

popudu svalu či fungování mnohých en-

zymů. Obsah vápníku v krvi musí zůstat 

stálý, protože i jeho nepatrná změna 

může vyvolat potíže, která se může pro-

jevit zvýšenou dráždivostí nervového sys-

tému, nebo dokonce srdeční zástavou. 

Je důležité si uvědomit, že vápník je 

z těla průběžně vylučován ať již močí, 

stolicí, nebo i potem. Pokud je jeho 

přísun nedostatečný, organismus začne 

využívat jako zdroje právě vápník obsa-

žený v kostech, aby udržel jeho obsah 

a zajistil tak životní funkce. Proto je kon-

zumace vápníku tolik důležitá. „Protože 

si organismus vápník sám nevytváří, 

musí být tato látka dodávána výživou. 

Nejbohatší potraviny na vápník jsou mlé-

ko a mléčné výrobky. Další potraviny jako 

sardinky – ideálně i s kostmi, některé 

ovoce nebo zelenina, převažující je na-

příklad kapusta, ale i ořechy či mandle 

a také některé minerální vody obsahují 

vápník, ale v daleko menším množství. 

Vzhledem ke své vstřebatelnosti a bio-

disponibilitě  nejsou však všechny zdroje 

vápníku rovnocenné, jak si vysvětlíme 

následovně,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopá-

ček, CSc., předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského.

Jak se vápník vstřebává?
Vápník musí být našemu tělu dodáván 

v rozpustné formě, aby se v něm mohl 

vstřebávat. Je třeba mít na paměti, že se 

tento proces snižuje s věkem a naopak 

zvyšuje v některých fyziologických sta-

vech, jako jsou přirozené fáze dospívání 

nebo výživa plodu v těhotenství apod. 

„Aby mohl být vápník v organismu vstře-

bán, musí být dodán v rozpustné formě, 

což u mléčných výrobků představuje 

zhruba jedna třetina mléčného vápníku. 

Zbývající část se snadno uvolňuje 

v žaludku a dvanácterníku. Ke vstřebá-

vání vápníku rovněž přispívají v mléce 

obsažené fosfopeptidy a laktóza, která 

navíc podporuje vstřebatelnost vápníku 

i v dolní části střeva, a to zejména v pří-

padě nedostatku vitaminu D,“ objasňuje 

odborník. Většina rostlinných zdrojů – 

s výjimkou kadeřavé kapusty – obsahuje 

látky, kvůli nimž je vápník nerozpustný, 

a tedy málo vstřebatelný. Jsou to 

například fytáty v pečivu, cereáliích, 

sóje, luštěninách aj., dále oxaláty, 

například ve špenátu, rebarboře, řeřiše, 

šťovíku aj., ale i taniny, například v čaji.

Vstřebatelnost vápníku u člověka je 

u jednotlivých potravin velmi různá. 

U mléka se pohybuje na průměrné 

úrovni 32,4 %, u sýrů 32,8 %, jogurty 

25 %, špenát a řeřicha 5–13 %, kadeřavá 

kapusta 29–32 %, obohacená sójová 

šťáva 23,7 % a u vápenatých minerálních 

vod na 32,3 %. 

Jsou všechny zdroje vápníku rovno-
cenné?
„Přestože je vápník obsažený v kapustě 

vstřebáván stejně dobře jako vápník 

obsažený v mléce, kapusta není na 

vápník tak bohatá. Jeden litr mléka 

obsahuje přibližně 1 200 mg vápníku, 

zatímco 1 kg vařené kapusty pouze asi 

300 mg. Abychom tedy získali 300 mg 

vápníku, musíme vypít hrnek mléka, což 

je reálné, nebo sníst téměř kilogram ka-

pusty. To množství je však z praktického 

pohledu již vlastně nereálné,“ vysvětluje 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Poté, co je vápník ve střevě vstřebán, 

musí zůstat zadržený v kostech 

a nesmí se vyloučit močí. Proto mu-

síme rozlišovat mezi vstřebatelností 

ve střevě a reálnou využitelností, tak 

zvané biodisponibility pro kosti. Mléčný 

vápník přitom vykazuje velice dobrou 

biodisponibilitu a povyšuje tak význam 

mléčných výrobků. „Mléčný vápník navíc 

využívá „efektu hlavních denních jídel“. 

Tedy rozložené a prodloužené vstřebání 

vzhledem ke zpomalenému střevnímu 

vyprazdňování, což příznivě působí na 

jeho vstřebávání a kostní retenci. To však 

neplatí pro ostatní zdroje vápníku, které 

se přijímají mimo hlavní denní jídla,“ 

pokračuje předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského.

Jaký je doporučený nutriční přísun 
vápníku? 
Denní příjem vápníku se v evropské 

či americké stravě pohybuje mezi 

600–1 200 mg. Z tohoto množství se 

vstřebává jen 5–50 %. Přibližně 50–70 % 

celkové denní spotřeby se hradí mlékem 

a mléčnými výrobky. Ve většině případů 

se uvádějí tyto doporučené denní dávky:

- 500 mg u dětí ve věku od 1–3 let 

- 700 mg u dětí ve věku 4–6 let

- 900 mg u dětí pro 7–9 let

- 1 200 mg u mládeže ve věku 

mezi 10 a 19 lety 

- 900 mg u těhotných a kojících žen

- 1 200 mg u žen nad 55 let a u mužů 

nad 65 let. 

„Odborníci na metabolismus se sho-

dují v názoru, že využitelnost vápníku 

z mléka a mléčných výrobků je vysoká. 

Mléko totiž neobsahuje látky, které 

vážou vápník do nevstřebatelné hmoty, 

čímž znemožňují jeho využití, a naopak 

obsahuje laktózu a některé aminokyse-

liny, které využitelnost vápníku zvyšují. 

Pro pokrytí potřeb vápníku bychom měli 

denně sníst 3 porce mléčných výrobků, 

např. jednu sklenici mléka + jeden jogurt 

+ kousek sýra o velikosti porce 50–100 

gramů,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc., 

předseda Českomoravského svazu 

mlékárenského.

Úřad Agrární komory ČR

VÁPNÍK NEBO-LI KALCIUM JE MINERÁLNÍ PRVEK, KTERÝ MÁ PRO ORGANISMUS ZÁSADNÍ VÝZNAM. JE PŘEDEVŠÍM KLÍČOVÝM 
PRVKEM PRO STAVBU PÁTEŘE A PRO UDRŽENÍ DOBRÉHO STAVU KOSTÍ PO CELÝ ŽIVOT. ODKUD HO ALE DOKÁŽE NAŠE TĚLO 
NEJVÍCE ZUŽITKOVAT? CO JÍST, ABYCHOM MĚLI OPTIMÁLNÍ HLADINU VÁPNÍKU?

VÁPNÍK… JAKÉ ZDROJE JSOU 
PRO TĚLO NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ?

EKVIVALENCE 
ZDROJŮ VÁPNÍKU 
300 mg vápníku je možno získat 
např. z těchto zdrojů:
- 3 kg pomerančů

- 2 jogurty

- 5 baget

- ¼ litru mléka

- 1 kapusta o váze asi 850g

- 30 g tvrdého sýra, např. ementálu

- 40 g sýra s modrou plísní

- 300 g tvarohu nebo čerstvého sýra

- 4 kg hovězího masa

- 120 g mandlí

- 80 g sardinek s kostmi

- 2,5 l pomerančového džusu

- 10 talířů sójových klíčků



ZPRAVODAJ

1 > 20184

PŘÍLOHA > 26. ÚNOR 2018   

„HLAVNĚ SÁDLÍČKO NA CHLEBA 
ABY Z TOHO PRASÁTKA BYLO... 
HLAVNĚ SÁDLO“
POKLIDNÉ SOBOTNÍ LEDNOVÉ MRAZIVÉ RÁNO A V MALÉ VESNIČCE SVATOBOŘICE-MISTŘÍN NA MORAVSKÉM SLOVÁCKU 
ROZČÍSNE ZVONIVÝ ŽENSKÝ SMÍCH. JE TEPRVE PŘED SEDMOU A VZDUCHEM ZAČÍNAJÍ POLETOVAT SNĚHOVÉ VLOČKY, 
TAK JAK TO MÁ O SPRÁVNÉ MASOPUSTNÍ MORAVSKÉ ZABIJAČCE BÝT. 

Vypadá to trochu jako o Vánocích, i když 

je už pár dní po Novém roce. „Děcka, to 

není prase, to je snad bizon!“ rozchechtá 

se při pohledu do vymydlených dřevě-

ných řeznických troků, kde leží čerstvě 

zabité prase, pětačtyřicetiletá pohled-

ná černovláska. Sympatická partička 

bývalých gympláků z Hodonína, která se 

schází několikrát do roka už od maturity 

u vína, burčáku, na vánočním pivu 

a v posledních pár letech i u zabijačky, 

na sebe nedá dopustit. Jako by jim bylo 

pořád těch „sladkých sedmnáct“.

„No šak! Dvě stě třicet kilo letos mělo, 

Jituš!“ hlásí spokojeně bývalý spolužák 

Radim, který má každoročně veškeré 

přípravy pod palcem. O zabijačkové spe-

ciality a maso se totiž pravidelně kolem 

masopustu dělí asi desítka lidí, takže je 

potřeba vybrat si už dopředu pořádný 

vepřový kus.

„Hlavně aby bylo sádlíčko, hlavně to 

sádlo na chleba,“ libuje si nad zabitým 

pašíkem partička kluků, která je po 

studiích rozesetá po celé republice. Od 

Karlových Varů a Kutné Hory až po jiho-

moravské vinařské Mutěnice a Hodonín. 

Na společnou zabijačku si ale každý čas 

vždycky udělá, kdyby cokoliv jiného bylo. 

Než ráno zazvoní řezník, je už hotová 

spousta práce. Uvařený kastrol krup, 

které se nesmí připálit, a hlavně se musí 

proplachovat, protože by pak v jelítkách 

špatně „vázaly“. Taky už je naloupaná 

pořádná miska česneku a hora cibule, 

nastrouhaný křen s jablky, nakoupené 

sáčky s majoránkou, paprikou a pepřem 

a taky čerstvě upečený křupavý chleba 

k ovaru. Ten peče jeden z těchhle kluků.

Za chvilku už to pěkně lítá. Zhruba pade-

sátiletý místní řezník Michal Bachorec, 

který byl kdysi mistrem republiky v boxu 

v kategorii do 90 kg, je mistrem svého 

oboru i v řezničině. Na zabijačce všem 

a všemu velí. Rozverná partička, která 

se nezapomíná posilňovat domácí sli-

vovicí, hruškovicí nebo meruňkovicí, ho 

musí na slovo poslouchat. Než se totiž 

více než dvousetkilový vepřík pověsí na 

háky, vyjmou se z něj opatrně vnitřnosti 

a sádlo a začne se porcovat maso, je 

potřeba jej pořádně spařit vřelou vodou. 

A do poslední štětinky precizně očistit, 

aby kůže na škvarcích nebyla samý 

chlup. „Děcka, schovejte mně uši, ty 

mám nejradši!“ „Zdeňo, podej ně ten 

ostrý velký nůž z kuchyně!“ „Přistrčte ně 

sem tu lódnu, ať mám kam dávat maso, 

hoši!“ „Už jste dali vyškvařit ty brzlíky 

a očistili játra? A kdo se vrhne na stře-

va?“ „Vydrhnite někdo kotel na ovar!“ 

„Tak ten chleba je snáď lepší jak celá 

zabijačka!“ „A už jste měli ty Hančiny 

laty s povidlama a makem a makový 

závin? Mňam!“ ozývá se už za chvilku 

slováckým nářečím odevšad ze dvora.

Kdo byl někdy na zabijačce, ten ví, že to 

znamená být celý den v poklusu a k ruce 

řezníkovi. Aby bylo všechno hotové do 

večera, musí se každý z chlapů pořádně 

otáčet. Zatímco jedni krájí vnitřní sádlo 

a porcují v přípravně maso, v kotli se 

mezitím vaří vepřová hlava rozseknutá 

napůl, laloky, vepřové kolínko, ve vedlej-

ším kotli zase vnitřnosti, aby nezakalily 

světlý vývar. Asi po dvou hodinách už se 

ovar tahá z vroucího kotle ven. Na pr-

kýnku leží kousek jater, slezina, ledvinky, 

kousek srdíčka i jazyk. „Tak toto nemá 

chybu. Není nad čerstvě nastrouhaný 

křen, co, Radime?“ smějí se všichni 

u stolu, protože na stole s ovarem se 

místo křenu objevila petržel. „Chybička 

se vloudila,“ krčí omluvně rameny jeden 

z gymplácké partičky. Ovarové delikatesy 

se pokaždé krájí na tenké plátky 

a podávají s hořčicí, čerstvým křenem 

s jablky, přikusuje se k nim syrový 

Moravské zabijačky jsou rituálem. Dřívější povinnost naplnit spíž dnes nahradila společenská událost, většinou spojená s fašan-

kem a maškarami. Konají na mnoha místech v Čechách i na Moravě
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česnek nebo plátky cibule. A kdo chce, 

může si je i mírně pokapat octem. „Hani, 

dej si kousek rypáčku, nechceš? A Jituš, 

tady máš to ucho, cos chtěla odložit,“ 

vtipkuje mužské osazenstvo, když 

mezitím promíchává škvařící se cibulku 

do jelit a vnitřní sádlo. Až se pořádně 

vyškvaří, scedí se a pomleté škvarky se 

taky přidají do jelítek.

Zabijačka, to je na moravském 

Slovácku hlavně velký svátek. Na stole 

nesmí nikdy chybět něco sladkého. 

Koláče, kynuté záviny, laty, beleše 

nebo nadýchané boží milosti obalené 

v moučkovém cukru se skořicí. Sotva 

se sklidí po ovaru ze stolu, vypije 

poobědová káva a pojí buchty, už se 

zase frčí za řezníkem. Je potřeba 

chystat rychle na jitrnice, jelita 

a tlačenky. Odřezky masa se dávají

 péct do trouby, k nim se vaří kyselkavé 

zelí s neomaštěným bramborem. Nebo 

se z nich udělají bochníky sekané. Občas 

se k večeři pečou jitrničky a jelítka. 

V některých domácnostech se na morav-

ském Slovácku dokonce vaří zabijačková 

„máčka“ z mozečku, zabijačkový guláš 

z plecka a jatýrek nebo se připravují 

játra na víně a pórku, která se nakrájená 

na plátky zapečou v troubě s podbrad-

kem. Zkrátka co řezník, to jiný recept na 

zabijačkové speciality a jiné pochoutky 

na zabijačkovém stole.

Vše je ale v poklusu, na dlouhé vybavo-

vání není u zabijačky čas. „Holky, ulejte 

něco řezníkovi, ať nám ty jelita nepo-

kazí,“ zavelí Roman, který se živí jako 

ajťák. „Tak jo, ale enom malů slivovicu, 

ať mně neujede ruka s pepřem nebo 

majoránků,“ směje se nad mísou plnou 

jitrnicového prejtu asi padesátiletý 

sympaťák, který o masopustu skrz 

zabijačky neví, kam dřív skočit. „Holky, 

a která mně půjdete nasazovat střívka 

na jitrničky? Hmm? Pojďte obě, ať to 

tady mezi těma chlapiskama aspoň na 

chvilku zkrásní,“ směje se řezník 

s pístovou narážečkou v ruce. Přitom 

hodí po obou nenápadně očkem. „Holky, 

nasazujete to pořádně?“ huláká z kuchy-

ně skoro dvoumetrový Broněk, chemický 

inženýr. Na zabijačce má každý rok funk-

ci „hlavního škvařiče škvarků“. „Přidals 

tam mlíko? A proč ti ten kotel tak pění?“ 

diví se Mirek. „Hele, Mirku, klídek. Svěř 

to odborníkovi. Voda se za moment od-

paří a zůstane jen čistý tuk,“ vysvětluje. 

Po dvou hodinách pomalého promíchá-

vání obřího kotle s hromadou nakrájené-

ho sádla leží na stole obří plechová mísa 

plná dozlatova vyškvařených škvarků. 

„Ty jsou! Krásně křupavé. Broňo, povedly 

se ti!“ pochvalují si jeden přes druhého. 

Teplota při škvaření nesmí prý překročit 

130 °C, jinak hrozí připálení. Když 

škvarky začnou vyplouvat na povrch, je 

načase začít je velkým cedníkem vybírat. 

Sádlo se pak slije do sklenic nebo do 

kbelíků. Škvarky krásně voní, a tak 

každý, kdo jde kolem, nenápadně 

uždibuje. Mezitím zbývá ještě dodělat 

tlačenky, napěchovat střeva jelitovým 

prejtem, to všechno uvařit a pak už jen 

rozložit vedle sebe na obří dřevěnou 

desku vedle tuhnoucího masa a nechat 

vychladnout.

Kolik vesnic na Slovácku, tolik chutí. Ko-

lem sedmé hodiny večer je už konečně 

všechno hotové. Zbývá už jen vydrhnout 

umaštěné mísy, hrnce, kotle, dřevěné 

desky a hory nádobí, vysmýčit podlahu 

a poumývat obklad, na který sem tam 

při čištění narážečky řezníkovi prskl 

kus jelitového prejtu. A ještě rozdělit 

do konviček ovarovou polévku, sádlo do 

pětilitrových sklenic od okurek, nařezat 

kosti na polévku, z masa všechno, co 

půjde, naložit do láku a pak šup s tím 

do udírny. Na uzenou bokovinu a maso 

si tahle povedená zabijačková partička 

nerozlučných kamarádů počká ještě 

aspoň dva týdny. „Děcka, tak zase za 

rok! Opatrujte se, a hlavně dobře dojeďte 

na ten opačný konec republiky!“ loučí se 

všichni další den dopoledne. Je neděle 

a nad jihomoravskými Svatobořicemi už 

zase poletuje sníh…

Text a foto: Hana Raiskubová,

Dagmar Sedláčková
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KVĚTINÁŘI NA AGRÁRNÍM PLESE
VÝZDOBU PROSTOR PALÁCE ŽOFÍN PRO 17. AGRÁRNÍ PLES ZAJISTILY SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR, OVOCNÁŘSKÁ UNIE ČR, 
ZELINÁŘSKÁ UNIE ČR A LNÁŘSKÝ SVAZ ČR. PŘISPĚLY TAK SVÝM ZÁSADNÍM DÍLEM K PŘÍJEMNÉMU PRŮBĚHU SLAVNOSTNÍHO 
VEČERA A TAKÉ PLNÉ SPOKOJENOSTI VŠECH NÁVŠTĚVNÍKŮ.



ZPRAVODAJPŘÍLOHA > 26. ÚNOR 2018   

1 > 2018 7

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 
17. AGRÁRNÍHO PLESU

Mezi významné čestné hosty, kteří 

ples navštívili, patřil jmenovitě 

například Milan Štěch, předseda Senátu 

Parlamentu ČR, Jiří Milek, ministr 

zemědělství ČR, Jaroslav Faltýnek, 

předseda Zemědělského výboru 

PSP ČR a mnoho dalších, jako senátoři

a poslanci, představitelé státních institu-

cí, zástupci podnikatelské a akademické 

sféry, diplomatického sboru, společnos-

tí, svazů a dalších organizací z domova 

i ze zahraničí, včetně jejich vzácného 

doprovodu. 

Úřad Agrární komory ČR tímto 

děkuje všem členům představenstva 

a dozorčí rady Agrární komory a dále 

regionálním komorám a členským 

organizacím, kteří společně pomohli 

k zajištění fi nancování této akce. 

Děkujeme samozřejmě také všem níže 

jmenovaným partnerům, kteří svým 

významným fi nančním vkladem či 

věcným darem do tomboly přispěli ke 

konání tohoto svátečního večera. 

Poděkování patří následujícím partne-

rům 17. Agrárního plesu:

Generální partneři: 
• Agrofert Holding, a.s.  

• Česká pojišťovna, a.s. 

Mediální partneři: 
• Profi Press s.r.o. 

• Magazín Agrobase

Dalšími partnery plesu byli:
• Rozhodčí soud při Hospodářské komo-

ře ČR a Agrární komoře ČR 

• Ministerstvo zemědělství ČR

• Česká asociace ochrany rostlin

• BOHEMILK, a.s.

• Agrární komora Olomouckého kraje

• Česká pojišťovna České Budějovice

• FARMTEC a.s.

• Iniciativa zemědělských a potravinář-

ských podniků

• Komerční banka, a.s.

• LYCKEBY AMYLEX, a.s.

• MACH DRŮBEŽ a.s.

• MONETA Money bank

• PGRLF, a.s.

• Potravinářská komora České republiky

• Regionální agrární komora Králove-

hradeckého kraje

• Regionální agrární komora Pardubic-

kého kraje

• Regionální agrární rada Libereckého 

kraje

• RENOMIA, a.s.

• Sano - Moderní výživa zvířat 

spol. s r.o.

• Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

• Svaz chovatelů holštýnského skotu

• Tereos TTD, a.s.

• Výstaviště České Budějovice a.s.

• ZD Mír se sídlem v Ratiboři

• Zemědělský svaz České republiky

• Vojenské lesy a statky, s.p.

• Státní zemědělský a intervenční fond

• MIKROP ČEBÍN a.s.

• Okresní agrární komora Opava

• Ovocnářská unie České republiky

• Svaz chovatelů prasat

• Svaz pěstitelů cukrovky Čech

• TEKRO, spol. s r.o.

• Zemědělská společnost Dobříš, spol. 

s r.o.

• AGROSPOL Czech spol. s r.o.

• Cattle Market

• Český modrý mák

• Svaz chovatelů českého strakatého skotu

• Unie chovatelů

• ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

• DAGROS, s.r.o.

• UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

• Hnilica Jan Praha

• Regionální agrární komora Karlovy 

Vary

• ROSTĚNICE, a.s.

• Svaz pěstitelů cukrovky České republiky

• Okresní agrární komora Rakovník

• AGRICO s.r.o.

• Agrární komora Děčín

• Agrární komora Litoměřicka

• LUPOFYTs.r.o.

• Lyckeby Culinar, a.s.

• Okresní agrární komora Louny

• Okresní agrární komora Most

• Svaz pěstitelů chmele České republiky

• Zelinářská unie České republiky

• Okresní agrární komora Chomutov

• Agrární komora Pelhřimov

• Okresní agrární komora Havlíčkův 

Brod

• Okresní agrární komora Jihlava

• Okresní agrární komora Třebíč

• Okresní agrární komora Žďár nad 

Sázavou

Poděkování dále patří Svazu květinářů 

a fl oristů České republiky, Zelinářské 

unii České republiky, Ovocnářské unii 

České republiky a Lnářskému svazu 

České republiky a společnosti Selgen

za spolupráci při výzdobě sálů.

Všem partnerům, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu 17. Agrárního plesu 
jménem Agrární komory ČR a všech 
zúčastněných hostů i touto cestou 
mnohokrát děkujeme!

Úřad AK ČR Praha

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY USPOŘÁDALA DNE 2. ÚNORA 2018 VE SPOLUPRÁCI SE SVÝMI PARTNERY 
JIŽ 17. AGRÁRNÍ PLES, KTERÝ SE TRADIČNĚ KONAL V REPREZENTAČNÍCH PROSTORÁCH PALÁCE ŽOFÍN V PRAZE. 
TOTO VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SE USKUTEČNILO ZA VYSOKÉHO ZÁJMU VÍCE NEŽ JEDENÁCTISET HOSTŮ, 
KTEŘÍ SI V PŘÍJEMNÉ A PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE UŽILI PESTRÝ PROGRAM, BOHATÉ OBČERSTVENÍ I ZAJÍMAVOU TOMBOLU. 
PLES SE KONAL POD ZÁŠTITOU PANA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ JIŘÍHO MILKA.
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TROJSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA 
ZAHAJUJE NOVOU SEZONU 2018
HLEDÁTE MÍSTO PRO RELAXACI, CHCETE SE POBAVIT NEBO TOUŽÍTE ODHALIT TAJEMSTVÍ PŘÍRODY? VYDEJTE SE V TOMTO 
ROCE DO BOTANICKÉ ZAHRADY HL. M. PRAHY, KDE JE PRO VÁS PŘIPRAVENA ŠIROKÁ NABÍDKA AKCÍ, Z NICHŽ SI VYBERE 
OPRAVDU KAŽDÝ. NENECHTE SI UJÍT OBLÍBENÉ VÝSTAVY RAFINOVANÝCH ORCHIDEJÍ, KŘEHKÝCH MOTÝLŮ ČI VESELÝCH DÝNÍ. 
ČEKÁ NA VÁS I CELÁ ŘADA NOVINEK. V TROPICKÉM SKLENÍKU FATA MORGANA BYLO SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVENO PRVNÍ 
ZASTAVENÍ SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU VONNÁ STEZKA, KTERÝ POTĚŠÍ VŠECHNY MILOVNÍKY KRÁSNÝCH VŮNÍ. 
JEHO SOUČÁSTÍ JE I UNIKÁTNÍ PARFÉM FATA MORGANA NO. 1, JEHOŽ KMOTRAMI SE STALY TŘI KRÁSNÉ HEREČKY DANA 
MORÁVKOVÁ, KLÁRA ISSOVÁ A ANDREA KERESTEŠOVÁ.

Botanická zahrada hl. m. Prahy se 

neustále proměňuje a její rozvoj bude 

pokračovat i v roce 2018. Díky důležitým 

stavbám se postupně stane moderní 

zahradou 21. století, která pro své ná-

vštěvníky vytvoří příjemné zázemí 

a představí rostlinné bohatství zajímavou 

a zábavnou formou. „Pokud jde o ná-

vštěvnost, zaznamenali jsme v roce 2017 

velký úspěch, když počet návštěvníků 

překonal 344 tisíc. Velmi si této přízně 

cením a přeji si, aby i nadále zájem 

o botanickou zahradu rostl. Proto jsme 

pro naše příznivce na rok 2018 připra-

vili několik desítek zajímavých akcí, od 

odborných přednášek po velké výstavy 

a návštěvnicky úspěšné akce, jako je vý-

stava orchidejí, motýlů, dýní či vinařská 

slavnost Vinobraní sv. Kláry. Nechybějí 

ale ani novinky, ze kterých bych chtěl 

zmínit zcela novou expozici věnovanou 

medonosným rostlinám a včelám, která 

jistě zaujme jak velké, tak malé návštěv-

níky,“ říká Bohumil Černý, pověřený 

řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Zavřete oči a nechte se vést vůní rostlin –

 botanická zahrada představuje 

exkluzivní parfém Fata Morgana No. 1.

Zahradou návštěvníky nově provede Von-

ná stezka, originální vzdělávací projekt, 

který postupně zahrnuje jednotlivé ex-

pozice. Vznikl díky spolupráci Botanické 

zahrady hl.m. Prahy s přední českou 

odbornicí na vůně Petrou Hlavatou. 

„Jedním z hlavních poslání botanické za-

hrady je i výchova a vzdělávání zábavným 

či netradičním způsobem. Vonná stezka 

propojí celou naši zahradu prostřed-

nictvím sedmi vonných stanovišť, na 

nichž zážitkovou formou návštěvníkům 

představíme aromatické rostliny a jejich 

vůně,“ uvádí Bohumil Černý. „Více než 

20 let se snažíme přibližovat unikátní 

svět rostlin a celé přírody nejširší 

veřejnosti včetně návštěvníků se speci-

fi ckými potřebami. Vzdělávací projekt 

Vonná stezka je dalším krokem na této 

cestě,“ dodává Černý.

První zastavení Vonné stezky se nachází 

v tropickém skleníku Fata Morgana. 

Návštěvníkům představí zrod unikát-

ního parfému, který vznikl přímo zde 

v pokladnici rostlinných druhů, jejich 

rozmanitých tvarů, barev a samozřejmě 

i vůní. „Parfém byl vytvořen ze silic 

z 21 vybraných exotických rostlin, 

kterým dominuje vůně květů stromu 

ylang-ylang (Cananga odorata) 

a citronové trávy (Cymbopogon citratus). 

Vzácné silice jsme přivezli ze zahraniční 

expedice na Madagaskar,“ říká Klára 

Lorencová, kurátorka tropických užit-

kových rostlin. Přivonět si lze k devíti 

vybraným složkám parfému na dopro-

vodném edukačním panelu umístěném 

uvnitř skleníku, k vidění je i speciální 

kotel, v němž olejová směs zrála 

v průběhu minulého roku a část parfému 

je tu uložena dodnes. Výslednou vonnou 

kompozici pojmenovanou Fata Morgana 

No. 1 je nyní možno zakoupit ve skleníku 

Fata Morgana za 499 Kč (objem balení 

5 ml). Jelikož vznikla v rámci vzděláva-

cího projektu Vonná stezka, je v nabídce 

pouze limitovaná edice 950 fl akonků 

tohoto unikátního tělového parfému.

Rok 2018 přinese řadu jak oblíbených, 

tak i nových výstav i zcela nové expozice.

Událostí letošního jara bude velká 

výstava orchidejí, které ovládnou skleník 

Fata Morgana. V tomto roce bude věno-

vána zejména rostlinám pocházejícím 

z jihovýchodní Asie a lákadlem budou 

nejen botanické skvosty, ale i fascinující 

aranžmá s asijskou tematikou. Chybět 

nebude doprovodný program ani prodej 

rostlin. 

Zůstáváte letos v létě v Praze? 

Nevadí, vypravte se do trojské 

botanické zahrady za Africkým létem. 

Ani na podzim se nudit nebudete, čeká 

vás oblíbená expozice dýní i zcela nová 

výstava jehličnanů, která představí tyto 

dřeviny rostoucí od rovníku po tundru. 

V průběhu měsíce června se pro 

návštěvníky slavnostně otevře nová 

Expozice medonosných rostlin a včel. 

„Expozice vzniká podle ideového záměru 

architektky Ing. Kláry Nepustilové. 

Naším záměrem je seznámit návštěvníky 

botanické zahrady s životem včel 

v české krajině a přiblížit vztah člověka, 

rostlin a včel v prostředí, které je všem 

blízké a dobře známé,“ říká Bohumil 

Černý. Součástí expozice bude množství 

edukativních prvků, prezentace různých 

způsobů chovu včel, ovocný sad i dům 

včelaře s interaktivní expozicí věnova-

nou včelám a medonosným rostlinám. 

Novinky jsou připraveny i na vinici sv. 

Kláry. Nová expozice Od korkového dubu 

po korkový špunt interaktivní formou 

přiblíží příběh vzniku korkového špuntu. 

Návštěvník se může těšit i na nové 

degustace, oslavu svátku Kláry a další 

akce pro všechny gurmány a milovníky 

dobrého vína.

V Troji vzniká moderní botanická 
zahrada 21. století 
Do botanické zahrady se v budoucnu 

bude vcházet zcela novými vstupními 

objekty. Hlavní vstup vznikne v severní 

části venkovních expozic dle návrhu ate-

liéru Fránek Architects Zdeňka Fránka. 

Projekt počítá s návštěvnickým centrem, 

knihovnou se studovnou, přednáškovým 

sálem, restaurací s kavárnou, ale 

i s parkovištěm a subtropickým skle-

níkem. U skleníku Fata Morgana bude 

postupně vybudován areál s novými 

pokladnami, občerstvením s venkov-

ní terasou a sociálním zázemím. Ke 

skleníku se bude po dokončení stavby 

přicházet po venkovních schodištích 

nebo výtahem. Novou tvář dostane 

i vstup z ulice Nádvorní, kde vznikne 

návštěvnické centrum, a vstup bude 

umožněn i u zastávky hromadné dopravy 

Kovárna.

„Botanická zahrada se díky nadšení 

a skvělé práci zaměstnanců stává stále 

větším a větším lákadlem pro Pražany 

i turisty. Rozhodně si zaslouží fi nanční 

podporu Prahy a jsem rád, že se díky 

investicím zahrada mění doslova před 

očima k lepšímu. Nepochybuji, že 

v letošním roce bude návštěvnický 

rekord opět překonán,“ uvedl náměstek 

primátorky pro dopravu, sport a volný 

čas Petr Dolínek.

Podrobnější přiblížení veškerých akcí 

a novinek najdete na www.botanicka.cz.

Darina Miklovičová

Botanická zahrada chystá na 2. až 25. března výstavu fascinující křehké krásy 

a rafi novaných tvarů tropických orchidejí. Foto archiv Botanické zahrady
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PRVNÍ V REPUBLICE. V BZENCI 
SPUSTILI SUPERMODERNÍ LINKU 
NA BALENÍ VÍN DO BAG IN BOXŮ
SÁČEK V KRABICI, TAKHLE ZJEDNODUŠENĚ BY SE DALO NAZVAT NOVÉ BALENÍ SUDOVÝCH VÍN. DO TAKZVANÝCH BAG IN BOXŮ 
JE PODLE NOVÉ LEGISLATIVY MUSÍ BALIT VINAŘI V CELÉ REPUBLICE. TECHNOLOGIE JE V TUZEMSKU NOVINKOU A V ČESKU 
TAKOVOU BALICÍ LINKU NIKDO NEVYRÁBÍ. VINAŘSTVÍ VINNÝ DŮM V BZENCI NA HODONÍNSKU JI KOUPILO V ITÁLII.  NÁKLADNÁ 
TECHNOLOGIE PŘIŠLA NA ASTRONOMICKÝCH 13 MILIONŮ KORUN. JE TO PRVNÍ BALICÍ LINKA V TUZEMSKU.

Nová úprava vinařského zákona teď 

ukládá vinařům balit sudová vína pouze 

do tzv. bag in boxů. Tedy plastových 

sáčků v krabici. Zatímco doteď mohli do 

vinoték dodávat „sudovku“ v plechovém 

„keg balení“, podobně jako je tomu 

u piva, s novým rokem je vše jinak.

Nákladná technologie především pro 
malá vinařství
Aby si nákladné zahraniční balicí 

linky mohli pořídit, musí vinaři sáhnout 

hluboko do kapsy. Plně automatizovaná 

„baginboxová“ linka totiž vyjde na více 

než deset milionů korun. Pro menší 

vinařské fi rmy by taková investice měla 

nejspíš fatální následky. Spousta z nich 

navíc vůbec nevěřila, že podobná situace 

od nového roku skutečně nastane. 

V České republice je tak s novým rokem 

jen několik málo fi rem, které se rozhodly 

zariskovat a na úpravu legislativy zare-

agovaly včas. Daly by se ale spočítat na 

prstech jedné ruky. Nákladnou technolo-

gickou novinku si koncem minulého roku 

pořídil právě Vinný dům Bzenec, který 

loni uvedl do provozu jedno z největších 

a nejmodernějších vinařství v České re-

publice. Investoval do ní ale astronomic-

kých 13 milionů korun. „Úprava zákona 

nyní přímo vyžaduje, aby od 1. ledna 

2018 probíhala distribuce sudových 

vín do vinoték pouze v BiB balení 

(bag in box – pozn. redakce). Kegy jsou 

zakázané. Zareagovali jsme už v červnu, 

kdy jsme zkontaktovali výrobce této 

technologie v Itálii a od konce prosince 

tímto způsobem denně balíme deseti-

tisíce litrů vína denně, abychom dostáli 

nové legislativě,“ vysvětluje jednatel 

bzeneckého Vinného domu Dušan 

Černoch. Vinařství je jedním z největších 

dovozců sudových vín u nás. Jeho italská 

linka už dva měsíce chrlí naplněné 

plastové sáčky s vínem o objemu tři, 

pět a dvacet litrů.

Snadná skladovatelnost i přeprava
„Začali nás poptávat naši zákazníci, kteří 

zjistili, že je toto opatření po Novém roce 

nevyhnutelné. Stejně tak se na nás obrá-

tila s požadavkem o možnost balení vín 

na naší lince už i konkurence,“ prozradil 

Černoch s tím, že proces od nákupu 

k instalaci linky trval zhruba půl roku. 

Výhodou plně automatizované plnicí 

linky na zahraniční vína je fakt, že ji 

může obsluhovat jediný zaměstnanec. 

Další potřebnou lidskou sílu nahradila 

před pár dny tzv. robotická ruka. Ta 

manipuluje na druhé straně linky s kon-

covým výrobkem a naplněné bag in boxy 

skládá na palety. „Výhodou takto balených 

vín je snadná skladovatelnost i přeprava. 

Trvanlivost vína po otevření bag in boxu, 

tedy plastového sáčku se stáčecím uzávě-

rem, umístěného v papírové krabici, je až 

pět měsíců. To vše při zachování kvality, 

svěžesti a původních vlastností vína,“ 

zdůraznil jednatel vinařství, které muselo 

zariskovat, aby vyhovělo zákonu a nepřišlo 

o své zákazníky. „Dnes se tímto moder-

ním, šetrným způsobem balí již přes 50 % 

produkce, a to včetně těch nejkvalitnějších 

vín,“ dodává ještě Černoch.

Řešením může být spolupráce
Zda se tímto opatřením „vyčistí trh“ od 

nepoctivců, si ale renomovaní vinaři 

nejsou zdaleka jistí. Vadí jim také, že 

vinařský zákon je nepřehledný. Přesto 

na úpravu legislativy budou muset dříve 

či později zareagovat i další vinařské 

fi rmy. Zejména malým vinařům způsobí 

podle jejich slov velké problémy. „Než 

bych si pořizoval další nákladnou tech-

nologii, skončím raději úplně s výrobou 

sudového vína. Ještě si to rozmyslím, 

ale spíše to vidím tak, že budu vyrábět 

už jen vína lahvová,“ zareagoval jeden 

z malých vinařů z Břeclavska, který si 

nepřál uvést své jméno. Redakce jej 

ale zná. Náročná je úprava zákona i pro 

vinotéky. Kvůli přechodu na novou le-

gislativu probíhají nyní úpravy stáčecích 

zařízení. Pokud vinař dodává do desítek, 

či dokonce stovek vinoték, může ho jen 

tato procedura vyjít na částku převyšující 

milion a půl korun.

Co je bag in box?
Bag in box znamená v překladu 

z angličtiny sáček v krabici. Toto tren-

dové, moderní balení sudových vín má 

celou řadu výhod. Je nejen levnější, 

trvanlivější a skladnější, ale také 

mnohem bezpečnější. Jde o elegantní 

řešení třeba pro případ cestování na 

dovolenou s přáteli.  Takové jsou největší 

výhody moderního způsobu balení vín, 

jakým je tzv. BiB, tedy bag in box. 

Tento způsob balení je vysoce efektivní 

a v poslední době i celosvětově velmi 

oblíbenou a žádanou metodou, jak vína 

dopravit co nejelegantněji a nejekono-

mičtěji ke spotřebiteli. V papírové krabici 

se totiž skrývá speciální potravinářský 

plastový sáček, opatřený vlastním samo-

statným uzávěrem. Zatímco otevřenou 

lahev musíte spotřebovat velmi rychle, 

aby nedocházelo k oxidaci, víno v sáčku, 

který se po odlití určitého množství 

tekutiny smrští, umožní uchování jeho 

kvality až po dobu několik měsíců. 

Navíc dokáže ušetřit místo i peněženku 

spotřebitele.

Hana Raiskubová

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
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NESEĎTE „ZA PECÍ“, POJEĎTE 
NA JIŽNÍ MORAVU! 
TIPY NA VÝLETY ZA VÍNEM, FOLKLOREM I REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ
PŘEMÝŠLÍTE, KAM SI VYRAZIT O MASOPUSTU A V OBDOBÍ PŘED VELIKONOCEMI? NA MORAVSKÉM SLOVÁCKU ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ 
OBDOBÍ KOŠTŮ PÁLENEK I VÍN. CO SE VYPRAVIT ZA FOLKLOREM, REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ, VÍNEM, VÝTEČNOU SLIVOVICÍ ČI TŘEBA 
PÁLENKOU Z MRKVE NA POHODOVÝ JIH MORAVY? AGRO BASE VÁM I V TOMTO ČÍSLE OPĚT PŘINÁŠÍ PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ VÁM 
ZPŘÍJEMNÍ PŘEDJARNÍ MĚSÍCE A PŘINESOU NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KRAJE DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.  

Fašank Strání – festival masopustních 
tradic
Strání, okres Uherský Brod – 13. 2. 2018

Festival masopustních tradic probíhá 

zpravidla v měsíci únoru či začátkem 

března již od roku 1987. Začíná vždy 

v pátek, pět dnů před Popeleční středou, 

a končí v úterý masopustní obchůzkou, 

při které tančí „fašančáři“ všech věko-

vých kategorií mečový tanec Pod šable. 

Tento festival je největším festivalem 

masopustních tradic v České republice. 

Letos se bude slavit již 31. ročník festi-

valu masopustních tradic FAŠANK 2018 

ve Strání. Termín konání: 4.–13. 2. 2018 

(pátek–úterý). Hlavním organizátorem 

festivalu je Obec Strání, na festivalu se 

podílí desítky ochotníků. V soboru 

10. února se můžete těšit na ukázku 

ruční výroby skla ve Sklárně Květná, 

košt koblihů, zabijačkové hody či besedu 

u cimbálu, v neděli 11. února pak čeká 

na návštěvníky košt slivovice a dětský 

karneval. Vyvrcholením programu je 

zábava s pochováváním basy v úterý 

13. února 2018.  Vstupné na jednotlivé 

programy fašanku je 30 až 50 Kč.

Více informací na www.strani.cz

14. ročník Mistrovství ČR v řezu révy 
vinné
Dolní Dunajovice, 23. 2. 2018

Přijeďte fandit vinařům do Dolních 

Dunajovic! V soutěži v řezu révy vinné se 

o speciální trofej „zlaté nůžky“ 

utkají nejlepší tuzemští řezači. 

Jejich úkolem je řez provést s důrazem 

na co nejvyšší kvalitu a čistotu, 

čas je pouze pomocným kritériem. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích –

ELITE pro ženy a muže nad nad 

21 let a JUNIOR pro studenty do 21 let. 

V průběhu celého dne bude pro 

přítomné vinaře a diváky připravený 

bohatý program, jehož součástí bude 

kromě prezentace vinařských pomůcek 

také řada odborných přednášek. Akci již 

tradičně pořádá Svaz vinařů ČR a spo-

lečnost BS vinařské potřeby. Vznikla jako 

neformální setkání vinařů, postupně se 

z ní stala celostátně vyhledávaná akce 

nejlepších řezačů révy vinné. Mistrovství 

začíná v 8:30 hod.

Více na www.vinarskepotreby.cz

Valtický košt 2018
Zámek Valtice, Barokní divadlo 

(Zimní jízdárna), 3. 3. 2018

Jedná se o 19. ročník tradičních slavnos-

tí Valtického koštu, který se letos nově 

koná v prostorách valtického zámku. 

Organizátoři nabízí 800 míst k sezení, 

vstupné je 350 Kč. V ceně je vstupné, 

katalog a sklenička. Začátek akce je 

v 10:00 hod. Od 15 do 20 hodin zahraje 

cimbálová muzika.

Pro více informací klikněte na: 

www.vinarivaltice.cz, www.valtice.eu

9. ročník koštu slivovice a ovocných 
pálenek
Dubňany, kulturní dům, 3. 3. 2018

Košt se uskuteční od 13:00 hod., 

návštěvníci mohou ochutnat také 

zabijačkové speciality.

Více na www.zsprunus.cz

Vinum Juvenale 2017 – 20. ročník 
mezinárodní soutěže vín vyrobených 
v roce 2017
Brno, Orea Hotel Voroněž, 7. 3. 2018

Společenský večer vinařů České repub-

liky, kde budou vyhlášeny výsledky vý-

ročního 20. ročníku mezinárodní soutěže 

vín VINUM JUVENALE 2017 a soutěže 

Královna vín České republiky pro rok 

2018.  Předávání cen je každoročně 

spojené s degustací všech soutěžních 

vzorků, slavnostním rautem a kulturním 

programem. Na akci je k dispozici 

omezený počet vstupenek, 

vstupné 1500 Kč. Objednávky vstupenek 

na info@mika.cz.

Více na www.mika.cz

 

Výstava vín brněnské a břeclavské 
oblasti Vranovice
Vranovice, Sportovní hala Lipová, 

10. 3. 2018 od 14:00 hod.

Už 49. ročník oblastní výstavy vín, na 700 

vzorků vín,  Cimbálová muzika Lália, 

soutěže o nejlepší vína, bohatá tombola, 

občerstvení.

Více na www.vranovice.eu 

nebo na FB Vinaři Vranovic

Výstava vína mikulovské vinařské 
podoblasti
Mikulov, zámek, Zámecký sál, 

10. 3. 2018

Výstava vín od producentů z Mikulova 

a okolí. Začátek je v sobotu 10.3. 

v 10:00 hod., v 10:15 hod. vyhlášení vítěz-

ných vín a předání ocenění. Od 14:00 hod.

zahraje návštěvníkům cimbálová muzika 

Kasanica pod vedením primášky Věry 

Kunovové. Ochutnat můžete asi 600 

vzorků od malovinařů i vinařských 

fi rem. Vína budou seřazena do katalogu, 

v každé kategorii pak komise vybere 

šampiona výstavy a nejlepší vína v dané 

kategorii. K dispozici bude také bufet 

a restaurace v zámecké vinárně.

Pro více informací klikněte na: 

www.moravinmikulov.eu

Košt destilátů, likérů a domácích 
pomazánek
Svatobořice-Mistřín, kulturní dům, 

10. 3. 2018

Již 7. ročník koštu ovocných 

destilátů, likérů a domácích 

pomazánek, který proběhne od 14

do 21 hodin. Organizátoři slibují, že letos 

překonají loňskou hranici 1500 vzorků

a stanou se tak jedním z největších

koštů v republice. Akcí provází herci 

David Suchařípa a Pavel Nečas,

k poslechu hraje cimbálová 

muzika KAPRIC.

Více na www.facebook.com/mankyz

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková

Fašank Strání. Foto: Archív Obec Strání

Košt vín Vránovice: Foto: Archiv pořadatele



ZPRAVODAJPŘÍLOHA > 26. ÚNOR 2018   

1 > 2018 11

Moje babička vždycky o fašanku, které-

mu se jinde říká masopust, ostatky nebo 

také šibřinky, přesně takové koblihy 

smažila. Byly to takové ty „obyčejné“, 

babičkovské. Každá kobliha jinak velká, 

některé malinko připálené, protože 

u smažení běhala po kuchyni a dělala 

milion dalších věcí, ale právě proto byly 

nejlepší. Byly s láskou dělané. Babička 

chodila do kostela, a tak držela tradice, 

které souvisely s církevním rokem. Ne-

nutila nám je, ale my jsme přesto doma 

všichni cítili, jak jsou pro ni důležité.

O fašanku, který se slaví ve dnech před 

Popeleční středou, od které se odpočítá-

vá čtyřicet dní do Velikonoc, jsme někdy 

dělávali zabijačku. Některý rok kolem 

Mikuláše, jindy až v únoru, o fašanku. 

Podle toho, jestli jsme ten rok chtěli 

pašíka spíš na maso, nebo víc na sádlo. 

Taky tyhle fašankové koblihy na tom 

úžasném domácím sádle moje babička 

smažila.

Že po koblihách přijde brzy Popeleční 

středa, to jsem si spojovala už asi od čtyř 

let. Babička mě totiž ten den vždycky 

s sebou brávala na večerní mši svatou. 

Kněz rychlým pohybem „namaloval“ 

palcem namočeným do popela každému 

na čelo křížek. Popelec, jak se mu říká, 

se ten večer už neumýval. Pro mě jako 

děcko byl tenhle rituál něčím tak ma-

gickým, že jsem v té dlouhatánské řadě 

dospěláků a dětí, která vedla pomalu až 

na kostelní schody, ani nedutala. Každý 

má pár zážitků z dětství, na které nikdy 

nezapomene. Tento z období kolem 

fašanku patří k těm mým.

Ale zpátky ke koblihám, které alespoň 

o fašanku rozvoněly náš domek 

v Čaganově, jak se této části Vracova na 

moravském Slovácku, kde jsem vyrostla, 

vždycky říkávalo. Těsto se dá vyválet na 

plát a rádýlkem rozkrájet na různé tvary, 

které se usmaží a obalí v moučkovém 

cukru s vanilkou. Dozlatova usmažené 

Babiččiny koblihy se hodí nejen 

o fašanku, ale i na páteční sladký oběd 

či k nedělní kávě nebo čaji. Delikátně 

na nich chutná právě pěna z meruněk 

či želírovaných broskví, lahodně kyselá 

a osvěžující je zase pěna rybízová nebo 

borůvková. A nadýchaná pěnová čepice 

z jahodové marmelády, ta vás spolehlivě 

vrátí do dětství, do časů prázdnin, které 

jsme trávili se svými babičkami. A když 

ne tam, tak alespoň do horkého léta.

Text a foto: Hana Raiskubová

RECEPT MASOPUSTNÍ KOBLIHY
Ingredience na cca 45 ks 
• 1 kg hladké mouky

• 700 ml mléka

• 1 kostka kvasnic

• 4 vejce – 1 celé a 3 žloutky

• sůl

• 1 dcl oleje (může být i ½ kostky 

Hery, případně másla – budou ještě 

chutnější a vláčnější)

• 10 lžiček krystalu na kvásek

• 2 lžíce rumu

Ovocná pěna:
• meruňková marmeláda

• 3 vaječné bílky

• moučkový cukr na doslazení

• olej na smažení – asi ½ litru

Postup:
Těsto na koblihy se připravuje stejně 

jako na ostatní kynuté buchty. Nejpr-

ve si v kastrolku připravíme kvásek. 

Ohřejeme mléko, rozpustíme v něm 

krystalový cukr a poté rozdrobíme 

kostku droždí. Necháme asi 15 minut 

vzejít, dokud se z kvasnic nevytvoří 

bohatá „čepice“.

Mezitím si do mísy prosejeme hlad-

kou mouku, do které uděláme důlek. 

Mouku osolíme, přidáme 1 celé vejce 

a tři žloutky a přidáme vzešlý kvásek. 

Nakonec vlijeme olej nebo rozpuš-

těnou Heru či máslo a přidáme rum, 

díky němuž těsto nevypije při smažení 

příliš oleje. Všechny ingredience pak 

poctivě mísíme, dokud se těsto neod-

děluje samo od mísy.

Přikryjeme utěrkou a necháme 

v teple kynout alespoň hodinu. 

Poté jej znovu vymísíme, abychom 

zapracovali co nejvíc vzduchu. Až je 

těsto na koblihy pořádně nakynuté 

(mělo by kynout i dvě hodiny, aby bylo 

nadýchané), pomoučíme vál a velkou 

lžící odkrajujeme kousky těsta. 

Z nich utvoříme úhledné bochánky, 

které necháme znovu na vále kynout 

dalších 20 minut.

Rozpálíme olej v pánvi. Každý 

bochánek těsně před vložením do 

horkého oleje roztáhneme prsty ve 

vzduchu, aby nám uprostřed vznikl 

důlek. Kobliha by před smažením 

měla mít zhruba 8 cm v průměru. 

Smažíme po obou stranách asi 

3 minuty. Usmažené koblihy klademe 

vedle sebe na plech, na který vložíme 

ubrousky, aby odsály přebytečný tuk.

Meruňková pěna:
Tři vaječné bílky vymícháme ručním 

šlehačem, dokud nebudou tuhé. 

Pozor, nesmí být čerstvě vytažené 

z ledničky, jinak je neušleháte. V zá-

věru zašleháme do bílků meruňkovou 

nebo jakoukoli jinou marmeládu. Po-

kud bude pěna málo sladká nebo málo 

tuhá, přidáme ještě trochu moučko-

vého cukru. Pěnu vložíme stěrkou do 

zdobicího sáčku a koblihy nazdobíme. 

Hodně pocukrujeme.  

POKLADY Z KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
NADÝCHANÉ MASOPUSTNÍ KOBLIHY S MERUŇKOVOU PĚNOU
KDO BY NEMILOVAL DOZLATOVA SMAŽENÉ KOBLIHY SE SLAĎOUČKOU DOMÁCÍ MARMELÁDOU? NEBO TY, KTERÉ PO VYTAŽENÍ 
Z HORKÉ VRSTVY OLEJE NAPLNÍTE ŠVESTKOVÝMI POVIDLY A PAK PŘI KAŽDÉM ZAKOUSNUTÍ SLASTNĚ PŘIVÍRÁTE OČI?
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FOTOREPORTÁŽ: STŘED EVROPY 
A TERMESIVSKÉ RYBNÍKY
Město Havlíčkův Brod je kromě toho, 

že je jedním z center Vysočiny, vnímáno 

především jako tradiční bramborář-

ské centrum. V jeho bezprostředním 

okolí se ale také nachází řada drobných 

rybničních soustav a v samotném středu 

města, alespoň podle Járy Cimrmana, 

střed Evropy.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Střed Evropy podle Járy Cimrmana v zahradě Kavárny U Notáře v Havlíčkově Brodu Havlíčkův Brod lze ale také pokládat za střed místních rybničních soustav…

…a samozřejmě i za centrum zemědělství v regionu Soustava jedenácti Termesivských rybníků se rozkládá na ploše přes 12 hektarů

Na tomto malém území se vyskytuje 143 různých organismů, z toho 58 zvláště chráněných Procházkou polní cestou dává možnost vše si zblízka prohlédnout
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

„Je veľmi dôležité, aby sme na 

európskom poli boli aktívnym hráčom 

v pripomienkovaní pripravovanej 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

po roku 2020. Od toho totiž závisí, akú 

budeme mať konkurencieschopnosť 

voči ostatným krajinám EÚ. Preto už 

teraz náš rezort aktívne pripomienkuje 

všetky návrhy Európskej komisie. Za 

prioritu považujem vyrovnanie rozdielov 

medzi členskými štátmi Únie. Slovensko 

sa síce v priamych platbách blíži k pri-

emeru EÚ, ale stále existuje množstvo 

krajín, ktoré dostávajú z rozpočtu EÚ 

výrazne viac peňazí. Výsledkom toho je 

okrem iného aj nadmerný dovoz potravín 

zo zahraničia,“ vyhlásila vo štvrtok 

25. januára podpredsedníčka vlády 

a ministerka pôdohospodárstva a rozvo-

ja vidieka SR Gabriela Matečná.

Na potrebu dorovnať priame platby na-

prieč všetkými krajinami únie dlhodobo 

poukazujú aj samotní poľnohospodári.

„Z 55 miliárd eur v spoločnej poľnohos-

podárskej politike chceme, aby sa nám 

ušiel väčší podiel ako doteraz a chceme 

dosiahnuť aj zmeny, najmä konečné 

vytvorenie rovnakých podmienok pre 

podnikanie v oblasti európskych a aj 

národných podpôr. Keď toto sa nedosia-

hne, zase budeme v závese. Spoločná 

poľnohospodárska politika by mala byť 

spoločnou, ale my stále hovoríme, že 

nie je. Východná Európa ťahá za kratší 

koniec a peňazí je tam menej,“ vyjadril 

sa pred časom predseda SPPK Milan 

Semančík.

Odborník OECD na poľnohospodársku 

politiku pritom problém dvojakého 

metra v priamych platbách z odborných 

analýz nevidí. „Dvojaký meter je trochu 

účelová argumentácia. Vždy si z nej 

môžem zobrať to, čo chcem analyzovať. 

Buď to postavím do lepšieho svetla, 

alebo poukážem na nekalú konkurenciu. 

Rovnako uvažujú napríklad vo Francúz-

sku, keď sa hovorí o liberalizácii služieb. 

Poukazujú, že v iných štátoch sú oveľa 

nižšie náklady. Tu je jedno nebezpečen-

stvo, a to, že každý si vytrhne argument, 

ktorý sa mu hodí, a postaví si ho do 

nejakej pozície. V OECD nemáme žiadnu 

ekonomickú analýzu, ktorá by hovorila, 

že starí členovia sú proti novým. Že tu 

existuje nejaká nekalá konkurencia 

a jeden je  oproti druhému zvýhodňo-

vaný, “ uviedol Václav Vojtěch z OECD. 

Podľa neho viac peňazí v rezorte ešte 

nemusí znamenať lepšiu pozíciu v rámci 

celej Európy.

„Samozrejme, sú rôzne národné platby 

v jednotlivých členských štátoch. Na-

príklad Fínsko má platbu, ktorá sa volá 

Nordic Payment. Je veľmi vysoká 

a kompenzuje extrémne podmienky 

výrobcov vo Fínsku. Ide zrejme o platbu, 

ktorá má opodstatnenie, ale z toho dôvo-

du sú platby vo Fínsku vyššie. Nemô-

žeme ale v žiadnom prípade povedať, 

že by sa Fínsko stalo takto konkuren-

cieschopnejšie. Skôr by som povedal, 

že pokiaľ chcem svoj sektor viesť ku 

konkurencieschopnosti, tak by som tie 

platby mal znižovať. A hovoriť, že niekto 

je konkurencieschopnejší a že nás to 

diskriminuje, nie je postavené na eko-

nomických argumentoch,“ dodal expert 

OECD. Postoj krajín najmä východnej 

Európy je spravidla odlišný. Ministri V4 

po štvrtkovom stretnutí naformulovali  aj 

spoločnú deklaráciu. V nej sa zhodli, že 

nechcú diskriminovať žiadne farmy ani 

farmárov stropovaním priamych platieb.

Taktiež ministri poľnohospodárstva kra-

jín V4+4 podporili zachovanie dvojpiliero-

vej štruktúry SPP, teda priamych platieb 

a rozvoja vidieka. Ministri zdôraznili, že 

SPP zaručuje fungovanie jednotného 

trhu v agropotravinárskom sektore a po-

skytuje občanom EÚ kvalitné a bezpečné 

potraviny. Zároveň zohráva kľúčovú 

úlohu pri posilňovaní životaschopnosti 

vidieckych oblastí a prispieva k ochrane 

prírodných zdrojov a krajiny.

Ivana Kaliská, polnoinfo.sk

Regulácia z roku 1968 mala zamedziť 

tomu, aby vyspelá Európa ohrozovala 

obchod s menej rozvinutými štátmi. 

Cukru na našom kontinente bol aj v mi-

nulosti vždy prebytok a po zrušení kvót 

sa výrazne zvyšuje.  Cena cukru klesá 

a teraz padla na najnižšiu úroveň za po-

sledných osem rokov. V decembri kupo-

vali zákazníci v Česku jeho kilogram za 

menej ako 18 Kč (0,71 eura). Vlani v máji 

zaň platili o 2 Kč viac. Klesajú aj ceny 

veľkovýrobcov. V máji predávali tonu 

cukru za 14.500 Kč. O sedem mesiacov 

neskôr ju znížili takmer o 4000 Kč.

Cukor zlacňuje aj na svetovom trhu. 

Oldřich Reinberger, riaditeľ najväčšieho 

českého cukrovaru Tereos TTD, pou-

kazuje na to, že sa na trh s komoditou 

čoraz viac tlačia jej veľkí producenti, ako 

sú Brazília, India, Čína či Rusko.

V Európe sa v kampani 2017/18 vyrobí 

asi 20 miliónov ton cukru. Jeho množ-

stvo medziročne vzrastie o 3 milióny ton.

K výsledku prispeli aj českí poľnohospo-

dári. Vlani vysiali cukrovú repu na plo-

che, ktorá bola o 8 % väčšia než v roku 

2016. O štvrtinu zväčšili repné plochy 

farmári vo Francúzsku a v Nemecku. 

V Česku sa počet cukrovarov znížil z bý-

valých 70 na sedem. Produkcia sedmičky 

je však vyššia ako starej spracovateľskej 

kapacity. Samotná spoločnosť Tereos 

TTD v súčasnej repnej kampani vyrobí 

asi 370.000 ton cukru. Taký limit malo 

v období kvót celé Česko. Môže sa zdať 

zvláštne to, že v čase nadprodukcie sa 

českí cukrovarníci rozhodli pre zvyšo-

vanie výroby. Ale v súčasnosti sa tvorí 

nová cukrová mapa Európy. „Ak by sme 

nezvyšovali výrobu, naše miesto na trhu 

by obsadil niekto iný. Veľmi ťažko by sme 

ho v budúcnosti získavali späť,“ dodáva 

Reinberger. Niektoré spoločnosti už 

v nedávnej minulosti počítali s tým, že sa 

prebytok svojej produkcie cukru pokúsia 

predať na Slovensku, v Maďarsku alebo 

v krajinách tretieho sveta, jednoducho 

v oblastiach, kde ho je nedostatok.

TASR

BUDÚCNOSŤ SPOLOČNEJ EURÓPSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY PO ROKU 2020 BOLA HLAVNOU TÉMOU STRETNUTIA 
MINISTROV POĽNOHOSPODÁRSTVA ROZŠÍRENEJ VYŠEHRADSKEJ SKUPINY V4+4 V BUDAPEŠTI. SLOVENSKO NA NEJ VYJADRILO 
ODMIETAVÝ POSTOJ PROTI STROPOVANIU PRIAMYCH PLATIEB, ALE AJ PROTI DVOJAKÉMU METRU VO VÝŠKE PRIAMYCH PLATIEB 
MEDZI STARŠÍMI A NOVŠÍMI ČLENMI ÚNIE.

VLANI V OKTÓBRI PO TAKMER 50 ROKOCH PRESTALI PLATIŤ KVÓTY, KTORÉ V EURÓPE JEDNOTLIVÝM KRAJINÁM LIMITOVALI 
KAŽDOROČNÚ VÝROBU CUKRU. ICH PREKROČENIE SA POKUTOVALO.

NIE DVOJAKÉMU METRU V PRIAMYCH PLATBÁCH!

ZRUŠENIE KVÓT NA CUKOR VEDIE 
K RASTU PRODUKCIE
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Technologie v pavilonu V
Letos nově došlo k oddělení technologií 

v podobě SALIMA Technology od 

tradiční SALIMY zaměřené na prezentaci 

potravin. „Cílem je zejména zefektivnit 

propagaci obou veletrhů a přivést kaž-

dému z vystavovatelů ty správné klienty. 

Rozdělení potravinářských veletrhů se 

nijak nedotkne vystavovatelů v obou 

částech,“ vysvětluje ředitel projektu Ra-

dim Tichý.  Návštěvu pavilonu V by si tak 

neměli nechat ujít zájemci o novinky 

a trendy v oblastech automatizace

 a robotizace. Prezentovat se budou 

například fi rmy Asseco Solutions, AWH, 

Bohemilk, CEIA, Delikomat, ELIN, Ishi-

da, Keiblinger, KONEKO marketing, PA-

NINI, Stäubli Systems nebo VAC-STAR.

Komplexní prezentace potravin
Chybět nebude samozřejmě ani tradiční 

SALIMA zaměřená na prezentaci po-

travin. Najdete ji v pavilonech A1 a A2, 

společně s veletrhem VINEX. Tradičně se 

představí dodavatelé masa, potravinář-

ských přísad, čajů, kávy, alkoholických 

i nealkoholických nápojů či cukrovinek. 

Vybrané produkty budete moci ochutnat 

a zakoupit. „O významu a kvalitě veletr-

hu SALIMA svědčí i podpora odborných 

garantů, jakými jsou například Minis-

terstvo zemědělství ČR, Agrární komora 

ČR, Státní zemědělský intervenční fond 

nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu 

v ČR,“ doplňuje Tichý.  

Silná zahraniční účast
SALIMA se těší oblibě také u zahranič-

ních vystavovatelů. Nově se veletrhu 

zúčastní i indonéské fi rmy, které se 

budou prezentovat na společné expozici 

v pavilonu A2. Účast probíhá pod záštitou 

Velvyslanectví Indonéské republiky. 

Indonésští výrobci představí autentické 

regionální potraviny z různých oblastí 

Indonésie a také řadu indonéských spe-

cialit. Jednat se bude zejména o kávu, 

čaje, těstoviny, výrobky z rýže, koření, 

cukrovinky a mnoho dalšího. Návštěvníci 

se dále budou moci na veletrhu sezná-

mit například s řeckými, maďarskými, 

polskými a samozřejmě i slovenskými 

specialitami. 

Odborný program zaměřený 
na konkurenceschopnost a podporu 
exportu
K veletrhu SALIMA patří také odborný 

doprovodný program. Uskuteční se 

Mezinárodní konference FOOD FORUM, 

které se zúčastní i ministr zemědělství 

České republiky Jiří Milek. Konference 

se bude zabývat tématem konkurence-

schopnosti evropského potravinářství. 

Konat se bude dále Seminář podpory 

podnikání a exportu, který organizuje 

Česká exportní banka, nebo seminář 

Jak se stát dodavatelem řetězců, pořá-

daným Svazem obchodu a cestovního 

ruchu. Zajímavá bude také konference 

Jak na export, kterou organizuje společ-

nost EXPANDIST, a vystoupí na ní napří-

klad zástupci Google Česká republika 

nebo Procter&Gamble. 

Nechybí ani veletrhy MBK a INTECO
Potravinářské veletrhy nezapomínají ani 

na pekařství, cukrářství či vybavení pro 

restaurace a provozovny. Prvním dvěma 

zmiňovaným oborům je věnován veletrh 

MBK. Představí se například fi rmy 

Jarospol, Kornfeil, J4, TOPOS či TEN 

ART. Na veletrhu INTECO se představí 

fi rmy BUKOTEC, Eiskon, Hraspo, GAST-

RO MACH, GOZ Gastro, Maláč, MONTY-

CON gastro, RETIGO, UNIS COOL a další.

Pekařské soutěže
Ve spolupráci se Svazem pekařů a cuk-

rářů v ČR se v průběhu potravinářských 

veletrhů uskuteční soutěž Pekař roku 

2018 – Junior a také soutěž Atraktivní 

výrobek roku 2018. Návštěvníci tak uvidí 

mladé pekařské talenty přímo v akci. 

Soutěže se uskuteční první dva dny 

veletrhu, zbylé dny bude připraveno pe-

kařské centrum, kde si zájemci mohou 

vyzkoušet vytvarovat vlastní pekařské 

výrobky. Generálním partnerem soutěží 

je společnost Albert.

Ocenění Zlatá SALIMA 2018
Také během letošního ročníku veletr-

hů dojde k vyhlášení výsledků soutěže 

Zlatá SALIMA o nejlepší exponáty veletrhů 

SALIMA, MBK a INTECO. Oceněné exponáty 

budou vyhlášeny na slavnostním večeru 

27. února. Návštěvníci si je budou moci pro-

hlédnout v dalších dnech konání veletrhů. 

Hodnotitelská komise je složena z předních 

odborníků v dané oblasti. Předsedou komi-

se je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní 

zemědělské  a potravinářské inspekce. 

Festival chutí v pavilonu C
Všechny milovníky dobrého jídla a pití 

potěší nový Festival chutí, který se usku-

teční v pavilonu C od 1. do 3. března. 

Hlavní součástí je festival minipivovarů, 

na kterém se představí 50 českých 

i moravských producentů piv. K ochutná-

ní bude více než 300 pivních vzorků 

a chybět nebudou ani jedinečné pivní 

speciály. Kromě minipivovarů však 

budou přítomni i prodejci různých po-

chutin, vinaři a podobně. 

Vstupné pro odbornou veřejnost činí 

250 Kč a lze jej zakoupit první dva dny 

konání veletrhů v dopoledních hodi-

nách. Další dny činí vstupné 100 Kč. Se 

vstupenkou se zájemci dostanou také na 

Festival chutí. Bližší informace najdete 

na www.salima.cz. 

OD 27. ÚNORA DO 2. BŘEZNA SE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI USKUTEČNÍ 31. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO POTRAVINÁŘSKÉHO 
VELETRHU SALIMA. DOPLNÍ JEJ VELETRHY MBK, INTECO A VINEX. NOVĚ SE BUDE KONAT MEZINÁRODNÍ VELETRH 
POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ SALIMA TECHNOLOGY. NOVINKOU JE FESTIVAL CHUTÍ. 

POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SE ZAMĚŘÍ NA 
TECHNOLOGIE I PREZENTACI POTRAVIN
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S odstupem času se proto jeví jako prak-

tické otevřít pokud možno bez emocí 

diskusi o uplatňování biotechnologií opět 

i v zemědělství také proto, že biotechno-

logie mohou a jistě také budou hrát svou 

roli ve zvyšování konkurenceschopnosti 

zemědělské produkce. Třeba v urychlení 

procesů vývoje nových odrůd plodin, kte-

ré budou odolnější na klimatické změny 

nebo které mohou zajistit vyšší nutriční 

hodnotu (a tedy přidanou hodnotu) 

zemědělských surovin a potažmo i z nich 

vyrobených potravin.

Symbolem modifi kovaných plodin je již 

řadu let sója, přičemž ve všeobecném 

povědomí je zakotveno, že EU se vehe-

mentně brání dovozům této komodity ze 

zahraničí, především z obou amerických 

kontinentů. Tak úplně pravda to ale 

není – koncem loňského roku, konkrétně 

21. prosince, povolila Evropská Komise 

zpracování a dovoz čtyř nových odrůd 

GM sóji do Evropy a jeden hybrid řepky

a kromě toho Komise obnovila povole-

ní pro kukuřici 1507 na dalších 10 let. 

Důležitý přitom je signál z rozhodnutí 

Komise vyplývající – totiž, že biotechno-

logiemi vyšlechtěné plodiny se budou 

i nadále do EU dovážet, a to v širším 

spektru než doposud, což samozřejmě 

představuje konkurenční nevýhody pro 

evropské zemědělce, zejména z hle-

diska ekonomiky. Dlouhodobě jediným 

logickým řešením, jak na takovou situaci 

reagovat, je proto vlastní biotechnolo-

gický výzkum a osvěta týkající se pozitiv 

nových šlechtitelských metod. Řada 

zemědělsky významných zemí, mimo 

jiné i Francie, která patří navenek mezi 

hlavní odpůrce GMO na celonárodní 

úrovni, samozřejmě dlouhodobě vlastní 

výzkumy provádí. Jen to není schopna 

říci svým spotřebitelům.

Potřebu osvěty ostatně konstatovali na 

celoevropské konferenci „Moderní biolo-

gie v zemědělství“ v listopadu 2017 také 

zástupci Evropské semenářské asociace 

(ESA). Ti na konferenci představili kam-

paň s názvem „Embracing the Power 

of Nature“, jejímž cílem je  „přiblížit 

a vzdělat širokou veřejnost v oblasti no-

vých technik šlechtění rostlin a současně 

poukázat na několik závažných problé-

mů v této oblasti“. Podle prezidenta ESA 

Nigela Moore totiž laická veřejnost nové 

techniky buď ignoruje, nebo se k nim 

staví odmítavě, a v tom má nepochybně 

pravdu. „Je nutné si uvědomit, že bez 

inovativních postupů v oblasti šlechtění 

a pěstování rostlin bychom nedosáhli tak 

vysoké kvality a různorodosti potravin, 

jaké dnes naše supermarkety nabízejí. 

Navíc nové techniky umožňují nejen 

uspokojit poptávku po potravinách, ale 

také současně obhospodařovat méně 

zemědělské půdy a použít méně 

vstupů při pěstování rostlin, například 

pohonné hmoty, lidské práce, chemikálií 

a dalších,“ uvedl Moore. Podle něj 

přitom není postoj veřejnosti jedinou 

překážkou v přijetí moderních biotech-

nologií. Další vývoj v oblasti inovativního 

šlechtění rostlin silně ovlivňují právní 

předpisy. ESA proto doufá, že rostlinné 

druhy vyvinuté posledními šlechtitel-

skými metodami nebudou podléhat 

dodatečné regulaci. „Evropa by tak ohro-

zila možnost vyvíjet nové druhy rychleji, 

ekonomičtěji a s přesným zacílením na 

potřeby zemědělců, spotřebitelů 

a s vyšší ochranou životního prostředí,“ 

konstatuje ESA. I to je důležitý signál, 

který by měl být vnímán i na půdě ČR.

Geneticky modifi kované přitom nemusí 

být jen hospodářské plodiny, a přesto 

mohou mít biotechnologie pro zeměděl-

ství velmi příznivý dopad. Například GM 

půdní mikroorganismy mohou zlepšit 

fi xaci dusíku v půdě, částečně nahradit  

průmyslová hnojiva i zvýšit výtěžnost 

pěstovaných plodin. Experiment v tomto 

duchu proběhl loni v Indii s bakterií 

Azotobacter chroococcum, která je důle-

žitým prvkem v koloběhu dusíku 

v přírodě, neboť umožňuje fi xaci at-

mosférického dusíku do organických 

sloučenin organismů. Při následném 

rozkladu organických látek se uvolňují 

živiny, které mohou být využity rostli-

nami. Prováděný experiment probíhal 

s pšenicí naočkovanou upravenou GM 

bakterií v rámci uzavřeného nakládání 

a v polních pokusech, přičemž v porov-

nání s kontrolními rostlinami stoupla 

výtěžnost u naočkované pšenice 

téměř o 60 %. Pokus také prokázal, že 

u naočkované pšenice ji mohli použít 

o 85 kilogramů na hektar méně, než je 

JE TO UŽ PÁR LET, KDY V TUZEMSKÝCH MÉDIÍCH, PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ I MEZI OCHRÁNCI PŘÍRODY ESKALOVALA 
DISKUSE O ŠKODLIVOSTI GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY). VÝSLEDKEM PAK BYLO TOTÁLNÍ OPUŠTĚNÍ PRODUKCE 
JEDINÉ POVOLENÉ MODIFIKOVANÉ ODRŮDY GM KUKUŘICE, ODCHOD NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI MONSANTO Z NAŠEHO TRHU 
A FAKTICKÉ VÍTĚZSTVÍ ODPŮRCŮ GMO U NÁS. JENŽE SITUACE SE MĚNÍ A BIOTECHNOLOGIE (COŽ JE ŠIRŠÍ POJEM ZAHRNUJÍCÍ 
TAKÉ GMO) SE ROZVÍJEJÍ I NA PŮDĚ EU, BYŤ TO NIKDO MOC NEZDŮRAZŇUJE, A Z OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ SE JEJICH APLIKACE 
PŘESUNULA VÍCE DO JINÝCH OBORŮ. COŽ UŽ KUPODIVU NIKDO NENAPADÁ.

BIOTECHNOLOGIE NENÍ 
VHODNÉ ZATRACOVAT

Modifi kovaný húseníček rolní může mít zajímavou budoucnost. Foto: Nina Havlová
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obvyklé množství, aniž by došlo ke 

snížení výnosu. Kromě toho nebyly

pozorovány žádné negativní dopady 

na ostatní půdní bakterie v důsledku 

přítomnosti GM mikroorganismů. Jde 

samozřejmě o jeden příklad z mnoha, 

dalším „nehospodářským“ organismem 

může být třeba využití huseníčku 

rolního. Prostřednictvím této rostliny 

s přečteným genem a jeho uzpůsobením 

lze například dekontaminovat půdu 

od nežádoucích látek, neboť vložený 

gen zvyšuje absorpční schopnost 

huseníčku „těžit“ z půdy libovolné látky. 

Týká se to především těžkých kovů, 

s trochou nadsázky ale upravený husení-

ček „umí“ z půdy těžit třeba i zlato.

Uvedené „vychytávky“ představují nic-

méně opravdu specializované možnosti, 

které, snad až na ty bakterie, nebudou 

zřejmě plošně uplatňovány v praxi. Jde 

spíše o to uvědomit si možnosti, které 

biotechnologie přinášejí. Nejde navíc jen 

o přínosy ekonomické, ale i ekologické, 

respektive „antioteplovací“. Konstatuje 

to celá řada dokumentů, například 

i zpráva „Global Socio-economic and 

Environmental impacts 1996–2015“, 

sledující data za pěstování GMO za 

posledních 20 let, uvádí, že biotechno-

logické plodiny pomohly zemědělcům 

efektivněji využívat zemědělskou půdu 

pro pěstování rostlin na výrobu potravin. 

„Při stejném množství jídla by v roce 

2015 bylo potřeba využít o 19, 5 miliónů 

hektarů zemědělské půdy více. Od roku 

1996 se díky používání GM rostlin snižuje 

negativní dopad zemědělské činnosti 

na životní prostředí. Zemědělci chrání 

rostliny před škůdci, plevely, plísně-

mi efektivněji a ušetřili tak až 18,6 % 

ochranných prostředků. Pěstováním GM 

rostlin se také snížila produkce oxidu 

uhličitého. Například v roce 2015 se oxid 

uhličitý snížil o 26,7 miliard kilogramů. 

To je stejné, jako bychom ze silnic od-

stranili 11,9 miliónů aut nebo 1/3 aut ve 

Velké Británii,“ uvádí se v dokumentu.

Což je ovšem opak toho, co se o biotech-

nologiích píše nejen v našich médiích. 

Otázkou je, komu dehonestace GMO 

slouží, jasné ale je, že v zájmu zeměděl-

ců, a to především evropských země-

dělců, odmítavý postoj k těmto tech-

nologiím není. Kromě těch evropských 

totiž nějakým způsobem modifi kované 

plodiny pěstují zemědělci na celém

 světě a EU se proti tomu musí bránit 

ochranářskými opatřeními a soudními 

spory se Světovou obchodní organi-

zací WTO, s níž ovšem většinou (skoro 

vždycky) prohrává. Výsledkem je pak 

povolování dovozu dalších zemědělských 

surovin a množství byrokracie s tím 

spojené. Lepším řešením by přitom bylo, 

aby se komodity s přínosem šlechtitel-

ských technologií produkovaly na půdě 

EU. Hlavním předpokladem k tomu je 

ale schopnost vysvětlit laické veřejnosti, 

že je to i v jejím zájmu.

Petr Havel

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN NA KONCI LOŇSKÉHO ROKU VYDALO A SPOLU S AUTORY A KMOTRY POČÁTKEM LETOŠNÍHO ROKU 
POKŘTILO INSPIRATIVNÍ PUBLIKACI VODA A KRAJINA, S NÍŽ JE VHODNÉ SE ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ SEZNÁMIT. JDE TOTIŽ O KNIHU 
NA POMEZÍ ODBORNÉ LITERATURY A ZÁROVEŇ O ČETBU, KTERÁ JE SROZUMITELNÁ I LAICKÉ VEŘEJNOSTI, COŽ SE OBVYKLE TAK 
ČASTO NEZDAŘÍ.

VODA A KRAJINA – 
BEZ LESA NENÍ VODY
Publikace Voda a krajina se skládá 

z celkem 12 kapitol a na jejím vzniku se 

podílela celá řada autorů v s čele popu-

larizátorem vědy Václavem Cílkem. Díky 

tomu obsahuje například zajímavé údaje 

o ne zcela známých vlastnostech vody, 

globální klimatické souvislosti či pohled 

na historii zásahů do krajiny člověkem, 

ale také popis různých vodních biotopů, 

situace v konkrétních tuzemských lokali-

tách a řešení, která je možné ke zlepšení 

vodní bilance v krajině přijmout. Jedním 

z témat je také role lesa v zadržování vody, 

což se v souvislosti s prevencí rizik sucha 

nebo povodní příliš často nezmiňuje.  

Bez lesa není vody
Pokud srovnáme jednotlivé typy ekosys-

témů, největší schopnost držet vodu vy-

kazují přirozené lesní biotopy. V takových 

porostech dochází k nejmenším ztrátám 

vody odparem z půdy (cca 10 % průměr-

ných ročních srážek) a k minimálnímu 

povrchovému odtoku srážek. Oproti 

tomu ztráty výparem z půdy na trvalých 

travnatých stanovištích dosahují zhruba 

25 %, v případě obhospodařovaných polí 

se dostáváme na 40 % a na holé půdě 

bez vegetace až k „pouštním“ 100 %. 

Rovněž ztráty odtokem povrchové vody 

jsou u některých luk a většiny polí výraz-

ně vyšší než v případě lesního prostředí.

Les, a to zejména starý nebo přestárlý 

les, má obecně největší schopnost zadr-

žet vodu. A co víc – přeměnit srážkovou 

vodu na zásobu vody podzemní. Retenční 

schopnost lesa se pak skládá ze tří hlav-

ních složek: (1) povrchové akumulace 

vody v nadložním humusu a mechu; (2) 

zachycení srážek v listoví stromů včetně 

odpaření do atmosféry (intercepce) a (3) 

převodu povrchového odtoku vsakováním 

do půdy na odtok podpovrchový (infi ltra-

ce). Zejména ve vyšších polohách, tj. cca 

od 750 m. n. m., k retenční schopnosti 

lesů výrazně přispívá i zachycování tzv. 

horizontálních srážek. V létě se usazují 

z mlhy a nízkých oblaků v podobě rosy, 

v zimním období ve formě jinovatky, 

námrazy, ledovky.

Vlastnosti jednotlivých typů lesa 

samozřejmě závisí na celém spektru

faktorů: na druhovém složení porostů, 

na stáří a vzrůstu stromů, na zapojení 

korun a hustotě zakmenění, na druhu 

a vlhkosti půdy či na aktivitě její 

mikrobiální složky, na sklonu svahů, na 

rychlosti větru aj. Některé vlastnosti se 

navíc mění nejen v průběhu roku, ale 

i v průběhu dne, například v souvislosti 

s fotosyntézou a rostlinným dýcháním. 

Celková retenční schopnost listnatých 

a jehličnatých porostů rozkládajících 

se na vhodných stanovištích se podle 

provedených srovnávacích výzkumů 

neliší a rozdíly můžeme nalézt spíše 

v jednotlivých složkách retence. Zatímco 

smrčiny vykazují vyšší podíl intercepce, 

a proto se také více hodí do hor s vyššími 

horizontálními srážkami, bučiny vyšší 

podíl infi ltrace. Buky a ostatní listnaté 

stromy jsou mimo vegetační sezónu bez 

listí a během srážek v tomto období se 

svými retenčními hodnotami blíží více 

mrtvému než živému lesu. 

Z mnoha důvodů tak vychází v našich 

podmínkách jako nejvýhodnější hyd-

rologický model porostu smíšený les. 

Pokud se zaměříme pouze na schopnost 

zadržovat vodu, výhodnější bude druhové 

složení vychýlené mírně v prospěch 

Foto: Nina Havlová
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jehličnatých stromů. Lesní porosty sice 

mají obecně vysokou retenční kapacitu 

bez ohledu na druhovou skladbu, ale 

problémem je rovněž zdravotní stav lesů 

– stromy rostoucí v nevhodných podmín-

kách a náchylné k vyššímu poškození 

imisemi, kůrovcem či zvěří samozřejmě 

nedokážou fungovat tak dobře jako 

stromy zdravé. Rovněž je důležité, zda 

situace podpoří vznik zdravého mecho-

vého patra, hrabanky o vhodném složení 

apod.

K řadě lokálních povodní může také 

přispívat nešetrné hospodaření v lesích, 

které snižuje zadržovací schopnosti les-

ních porostů. Nestojí za tím jen samotný 

vznik holosečí – zdá se, že lesní půda 

zůstává zachována ještě nějakou dobu 

a většinou je znovu rychle osidlována 

náletem. Problémem je spíše obnažený 

půdní edafon zvyklý na zastíněné lesní 

prostředí, který špatně přežívá a jen po-

malu kolonizuje letními horky postižené 

půdy na velkých vykácených plochách. 

Další potíže způsobují pojezdy těžké 

techniky. Při takové těžbě dřeva dochází 

ke značnému narušování nadložního 

humusu, k udusávání půdy, a hlavně ke 

vzniku sítě lesních cest.

Ty jsou mnohdy ve špatném technic-

kém stavu a kvůli vydatnějším dešťům 

se mění v erozní koryta. Soustředí se 

do nich odtok vody, který s sebou bere 

hlínu. Voda, jež odteče, by se mohla 

vsáknout do lesní půdy, a místo toho je 

urychlen její odtok z území do místní vo-

doteče. Tzv. odrážky přetínající lesní ces-

ty jsou pouhým nouzovým řešením. Díky 

nim se sice snižuje eroze nezpevněných 

cest, ale oproti vsaku převádějí podpo-

vrchový odtok na nežádoucí povrchový 

odtok, a tak musí být doplněny dalšími 

úpravami. Když procházíme lesy starých 

obor nebo jinými místy, kde lesu byla

v minulosti věnována velká péče, často 

narážíme na dnes většinou již zazem-

něné rýhy, které odváděly vodu desítky 

či stovky metrů dále do lesa, kde se 

vsakovala.

Z některých cest vznikají přímo erozní 

rokliny, které snižují hladinu podzemní 

vody a oslabují tak stromy s mělkým 

kořenovým systémem, jako jsou smrky.

 U některých z nich si můžeme povšim-

nout erozního zahloubení až o několik 

metrů a udělat si tak představu 

o množství odplavené půdy. Pokud 

prší v průběhu těžby dřeva a nezpevněné 

cesty se rozbahňují, řidiči většinou za-

čnou vytvářet nové, paralelní cesty, a tím 

se problém ještě znásobuje. Po skončení 

těžby nejsou nepotřebné cesty odstraně-

ny a les na nich dál zbytečně přichází 

o vodu i půdu.

Když chceme zlepšit hydrologické funk-

ce lesa, znamená to zapracovat nejenom 

na (1) ozdravení lesních porostů, ale 

i na (2) vhodnějším druhovém složení 

a zejména na (3) citlivém lesním 

hospodaření. To znamená co nejvíce 

omezit vjezd těžké techniky a vlečení 

klád, revitalizovat nepotřebné lesní 

cesty a další erozní rýhy a správně 

upravit potřebné cesty. Tyto postupy byly 

koneckonců vypracovány již více než 

před sto lety. Erodované cesty a rokle lze 

ošetřit hrazením. Na soustavách hrázek 

se postupně zadržuje odplavovaný sedi-

ment a zpomaluje se na nich proud vody. 

Zadržená půda, organický detritus i sa-

motná voda přispívají k obnově erozních 

ran. Zanesené hrázky rychle zarůstají 

vegetací, která zpevňuje sediment. Na 

vhodných místech podél stávajících cest 

je třeba zajistit prostory pro zadržování 

vody a bahna: zasakovací a kalové jámy 

a další malé vodní nádrže. Menší po-

vodně v rozsahu třeba dvacetileté vody 

lze stavem lesů ovlivnit, ale u větších 

povodní je vliv vegetace už malý.

Zdroj: Voda a krajina, Václav Cílek a kol.

CO DOKÁŽE STROM
Strom s průměrem koruny pět metrů má plochu asi 20 m². 

V jasném letním dni na tuto plochu dopadne nejméně 120 kWh sluneční 

energie. Jenom 1 % se spotřebuje na fotosyntézu, 10 % je odraženo jako 

světelná energie, 5–10% se vyzáří v podobě tepla a přibližně stejné množství 

zahřeje půdu. Největší část dopadající energie se spotřebuje evapotranspira-

cí, tedy výparem ze samotné rostliny. Má-li strom dost vody, odpaří za den asi 

100 litrů vody a na to se spotřebuje asi 70 kWh energie. Pokud toto množství 

přepočítáme na deset hodin intenzivního slunečního svitu, tak chladící výkon 

běžného, spíš menšího stromu, je 7 kWh, zatímco vaše lednička má kolem 

0,2 kWh a skutečně výkonná klimatizace asi 2 kWh. Jeden strom tedy chladí 

v měřítku tří luxusních klimatizací.

Odpařená vodní pára se časem v nějakém chladnějším prostředí – třeba 

brzy ráno – opět změní na vodu, v tomto případě na rosu a tím vyzáří teplo. 

Přítomnost vody a stromu ve dne prostředí ochlazovala, ale v noci jej otepluje. 

Strom navíc kořeny přijímá „špinavou vodu, ale odpařuje čistou vodní páru. 

Když sedíme v letní restauraci pod slunečníkem, který teplo pouze odráží, 

tak teplota může být až o 6–8 °C vyšší, než když sedíme pod kaštanem, který 

zároveň odráží i chladí. V zimě strom nechladí, protože mu opadaly listy, ale 

tím, jak je tmavý, tak prostředí mírně otepluje. 

(Podle Jana Pokorného v knize editora J. Kleczeka „Voda ve vesmíru, 

na Zemi, v životě a v kultuře, str. 430)

Ukázka variabilního lesního ekosystému, zde australský deštný prales. Foto: Nina Havlová
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Zajímat by to mělo i zemědělce, nejen 

kvůli možnému riziku zemědělského 

sucha (což ale není totéž jako sucho 

hydrologické), ale třeba i proto, že je 

stále častěji zmiňován jako jedna z příčin 

chov skotu, vzhledem k produkci metanu 

hovězím dobytkem. To je sice částečně 

pravda, příspěvek chovu skotu je ovšem 

nepatrný oproti úplně jiným vlivům, 

které byly prokázány, ale o nichž nemá 

většina společnosti potuchu.

Veřejnost se, obvykle zásluhou ekolo-

gických aktivistů, domnívá, že skot se 

produkcí metanu za předpokladu, že 

jeden kus skotu může denně vypustit 

200 až 500 litrů metanu, významně podílí 

na produkci skleníkových plynů, a to 

až 18 %. Jde ovšem o recyklaci studie 

zpracované pro Světovou organizaci pro 

výživu a zemědělství z roku 2006 

a obecně o starší materiály na toto 

téma. Pokud se ale použije jiná meto-

dika, kterou uplatnil například biolog 

Kalifornské univerzity Frank Mitloehner, 

vypadají katastrofi cká čísla úplně jinak 

a podíl skotu na oteplování se snižuje 

jen na 3 %. To je šestinásobně méně, 

než tvrdí katastrofi ci. Kromě toho se 

navíc pasoucí skot podílí i na opačném 

procesu – totiž snižování emisí, a to tím, 

že skot (a přežvýkavci obecně) spásáním 

trávy zvyšují její schopnost pohlcovat 

oxid uhličitý a navíc může pasoucí se 

dobytek také významně snížit emise 

oxidu dusného.

Na produkci metanu se přitom často 

podílí organismy, kterým se dosud nic 

takového nepřipisovalo. Jde například 

o mořské mlže, měkkýše a červy, kteří 

se podle nejnovějších studií podílejí na 

produkci metanu v Baltském moři zhru-

ba 10 %. To podle údajů Cardiff Univer-

sity a Stockholmské university odpovídá 

ekvivalentu stáda 20 000 krav. To ale 

není vše – tam, kde se mlži vyskytnou, 

se zvyšuje plocha pro produkci oteplova-

cích plynů osmkrát, což spolu s dalšími 

životními pochody těchto organismů ve 

výsledku znamená, že mlži a červi 

z Baltu produkují tolik metanu jako 

stádo 200 000 krav.

Uvedená zjištění nicméně nejsou nic 

proti tomu, s čím přišel v loňském roce 

mezinárodní tým vědců, který zkoumal 

vegetaci Amazonského pralesa. Ten 

totiž zjistil a také publikoval zprávu, 

která zcela obrací dosavadní představy 

o pozitivech tropických deštných pralesů 

zejména z hlediska vlivu těchto lokalit 

na globální klima. Amazonský prales 

totiž kromě žádoucího kyslíku 

produkuje právě také i metan a vypro-

dukuje ho tolik jako všechny světové 

oceány dohromady. Patnáctičlenná 

brazilsko-britsko-švédsko-kanadská 

skupina vědců, na rozdíl od svých před-

chůdců, v Amazonském pralese nejen 

měřila produkci metanu z tamních mo-

křadů, ale také emise plynů ve vyšších 

patrech vegetace. Z výsledků šetření 

vyplynulo, že se stromy chovají jako 

komíny a že metan vyprodukovaný 

v půdě převádějí způsobem, který 

výzkumníci nazvali difúzní emise. Laicky 

řečeno, nepozorovaně metan převá-

dějí tam, kde se s jeho uvolňováním 

nepočítalo. Proto dosud při měření 

velká část pralesní metanové produkce 

všem předchozím týmům zatím unikala. 

Pokud mají výzkumníci pravdu, tak jsou 

pralesy mnohem většími producenty 

metanu, než za jaké jsme je měli, a jen 

ty Amazonské by měly do atmosféry 

přispívat každoročně mezi 15,1 a 21,2 

miliony tun metanu. Právě to by zname-

nalo, že jsou většími producenty metanu 

než všechny oceány dohromady, neboť 

emise z oceánů činí „jen“ 18 milionů tun. 

Jen jako připomínku je vhodné dodat, že 

metan (podle systematického názvosloví 

karban) je z pohledu zachycování tepla 

v atmosféře 34krát „silnějším oteplova-

čem“, než jakým je oxid uhličitý.

Informací, které zpochybňují dosavadní 

teze o příčinách a důsledcích oteplová-

ní a proces změn klimatu jako takový, 

v poslední době přibývá. Loni na toto 

téma publikovala své závěry také dvojice 

australských vědců, v zásadě jako reakci 

na záměr australského Ministerstva pro 

změnu klimatu, které chtělo využít infor-

mace IPCC (Mezivládní panel pro změny 

klimatu) k prosazení daňové reformy. 

Základním závěrem práce obou vědců 

přitom bylo konstatování, že zvýšené 

teploty, které měříme v současnosti, 

odpovídají teplotám cyklickým 

a zákonitým. Jinými slovy, že se neděje 

v současnosti nic tak zásadně odlišného, 

co se v poměrně nedávné minulosti na 

planetě nedělo již dříve. Například 

v době mezi lety 986 až 1234 byly teploty 

zhruba stejné, jako jsou dnes. A tehdy 

ještě nemohl být na vině oteplování 

průmysl. Lidstva také ještě tehdy nebylo 

tolik, aby planetu oteplilo. Pokud se 

navíc vezme jako referenční rok 1998, 

tak se už dokonce řadu let ochlazuje, 

a ne otepluje. Pokud se zvolí rok 2002, 

tak zase nesedí předpoklad, že by teplo-

tu řídil uhlík (CO2) přítomný v atmosféře. 

To, že globální teplotní průměry po 

roce 1980 klesají, se shoduje s tím, co 

Australanům z vložených dat nasimulo-

val počítač zpomalení růstu teplot. Závěr 

autorů publikace proto zní: Čeká nás to 

samé, k čemuž v minulosti vždy došlo, 

a to je pokles teplot.

Posláním práce australských vědců je 

ovšem svým způsobem něco jiného než 

zpochybňování procesu oteplování. To 

nejdůležitější je, že výsledky mnohých 

výzkumů (ostatně platí to i pro šetření 

veřejného mínění) vyjdou nakonec tak, 

jaké je zadání, jaké se zvolí parametry 

(například referenční období) a jak jsou 

formulovány otázky. Informace vzešlé

z takových výzkumů a analýz pak mohou 

být zavádějící, a především mohou, 

a také se tak již děje, generovat na 

základě nesprávných předpokladů 

nesprávná podnikatelská rozhodnutí. 

Kromě toho je zřejmé, že především 

v tak složité oblasti, jako je interakce 

tisíců vlivů působících na vývoj klimatu, 

nelze fakticky žádné závěry vztahovat 

plošně na celou planetu, ale jen na ur-

čitá území, přičemž v každém z nich lze 

očekávat specifi cký lokální vývoj teplot, 

srážek, biodiverzity i změn, či naopak 

zachování podnikatelského přístupu ke 

krajině a přírodě. 

Důvěra ve výsledky výzkumů by tak 

neměla být bezmezná, ani k těm dří-

vějším, ani k těm současným. Dokazuje 

to nakonec i dopad práce zmiňovaných 

australských vědců. Proti jejím závěrům 

se totiž nejprve ohradili ti, kteří pro 

australské Ministerstvo pro změnu kli-

matu připravovali svými materiály 

o změnách klimatu půdu pro zmiňova-

nou daňovou reformu. Nakonec ale vyšlo 

najevo, že ve fi nancování 160 klimatolo-

gů a meteorologů, kteří pro ministerstvo 

pracovali, byly zjištěny „významné účetní 

nesrovnalosti ve výši 10 milionů dolarů“. 

Nejen v této kauze se tak potvrdilo, že 

výzkumníci byli fi nančně motivováni, 

aby své výzkumné snahy směrovali ke 

„správné“ formulaci výsledků.

Petr Havel

TÉMA GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ A DOPADY TOHOTO PROCESU NA LIDSKOU POPULACI A SPECIELNĚ NA ZEMĚDĚLSKÉ 
PODNIKÁNÍ JE V POSLEDNÍCH LETECH ČASTÝM NÁMĚTEM ANALÝZ, VAROVÁNÍ ČI DISKUSÍ O TOM, JAKÁ OPATŘENÍ PROTI 
TAKOVÉMU VÝVOJI PŘIJMOUT. NE VŽDY JSOU ALE INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ VEŘEJNOSTI OBJEKTIVNÍ, STEJNĚ TAK JAKO 
ÚDAJE O PŘÍČINÁCH TOHOTO JEVU.

TROCHU JINÝ POHLED NA KLIMATICKÉ 
ZMĚNY A JEJICH PŘÍČINY

Písečný přesyp u Píst nedaleko Nymburka. Foto: Nina Havlová
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Probíhající i očekávané klimatické 

změny na území ČR v odborném tisku 

opakovaně komentovány. Z hlediska 

ochrany lesa jsou rizika spojena s obě-

ma hlavními projevy klimatické změny –

se vzrůstající teplotou a se snižující se 

dostupností vody danou nerovnoměr-

ností srážek a zvýšenou evapotranspi-

rací. Sucho se přitom jeví jako základní 

spouštěč celé řady probíhajících epizod 

chřadnutí dřevin po celém světě. Allen 

a kolektiv (2010) dohledali pro období po 

roce 1970 celkem 88 případů odumírání 

lesa spojených se suchem. Chřadnutí 

iniciovaná suchem postihla v Evropě

 v posledních čtyřiceti letech všechny 

naše hlavní hospodářské dřeviny – 

borovici lesní (např. Andalusie, Walliské 

a Tyrolské Alpy, Provence), smrk ztepilý 

(např. jihovýchodní Norsko, jihovýchodní 

Slezsko a severozápadní Slovensko), 

duby i buk lesní (více oblastí ve Francii 

a Španělsku) či jedli bělokorou (sever 

Řecka, Pyreneje). 

Charakteristické pro velkou část epizod 

chřadnutí vyvolaných suchem je to, že 

převažujícím činitelem bezprostředně 

způsobujícím odumírání není často 

samotné sucho, ale následná biotická 

poškození. McDowell a kolektiv (2008) 

vymezili tři mechanismy, které mo-

hou při suchu vést k plošnému hynutí 

stromů: 

• Při extrémním suchu a teplu dojde ke 

kavitaci vodních sloupců ve dřevě, 

tj. ke vzniku vzduchových bublin přeru-

šujících tok vody v trachejích, a tak 

k hydraulickému selhání stromu. 

• Méně intenzivní, ale dlouhodobý nedo-

statek vody vede k defi citu uhlíku, tzv. 

„uhlíkovému vyhladovění“, a k souvi-

sejícím omezením metabolismu. Spolu 

s tím se snižuje schopnost bránit se 

biotickým činitelům. 

• Vyšší teploty vedou ke zvýšení počet-

nosti biotických činitelů, což spolu 

s oslabením stromů suchem vede ke 

zvýšení vlivu těchto činitelů na lesní 

porosty. 

Jednotlivé mechanismy se přitom 

uplatňují různě při různých intenzitách a 

délkách trvání stresu (obr. 1). 

Obecně očekávaná biotická rizika

Měnící se podmínky pravděpodobně 

povedou k následujícímu: 

• U některých druhů škůdců dojde ke 

změnám v délce, četnosti opakování 

a případně i v průběhu gradací a ke 

zvýšení počtu generací za vegetační 

sezónu. 

• Změny se projeví i v areálech rozšíření 

hmyzích škůdců a houbových chorob – 

posuny v rámci kontinentů, ale 

i mezikontinentální přesuny a intro-

dukce nových druhů. Migraci lze u nás 

očekávat především severním směrem 

a do výše položených poloh, se změnou 

kontinentality ovšem může docházet 

také k posunu ve směru východ–západ, 

spolu s tím bude narůstat i riziko zav-

lečení nových a karanténních druhů. 

• Změní se chování stávajících patogenů 

v důsledku změny fyziologických pro-

cesů hostitelů i patogenů v reakci na 

změněné životní podmínky (například 

urychlení metabolismu houbových 

patogenů a dřevních hub při vyšších 

teplotách).

Společné uplatnění houbových chorob 
a kůrovcovitých
Významným mortalitním faktorem při 

chřadnutí smrku na severní Moravě, ve 

Slezsku i jinde jsou václavky, zejména 

václavka smrková. Studie zabývající se 

václavkami na smrku ukazují, že nejvíce 

poškozené jsou často předrůstavé stro-

my (s širšími letokruhy v prvních 

30 letech života) s vyššími nároky na 

vodu. Václavky tak obecně destabilizují 

zejména sekundární smrkové porosty 

nižších a středních poloh. Jarní či letní 

přísušky jsou pak typickým spouštěčem 

akutního průběhu onemocnění, při kte-

rém dochází k rychlému hynutí

s opadem zeleného jehličí. 

Vyšší uplatnění hnilob (a to nejen václav-

kových) může být krom toho podpořeno 

zvýšenou přítomností přístupných forem 

dusíku (především amonných iontů) 

v půdě. Naopak zvýšení obsahu CO2 

v ovzduší by podle některých studií 

mohlo obecně vést ke zpomalení šíření 

hnilob kmenem nebo ke změně spektra 

uplatňujících se hub (Highley a kol., 

1983; Ebanyenle 2012), jiné studie však 

tento vliv neprokázaly.

Při extrémním suchu se objevuje také 

kombinovaný atak kůrovců a václavek, 

kdy menší druhy kůrovců (lýkožrout 

lesklý a severský) nalétávají na odumíra-

jící smrky v akutní fázi infekce václavky. 

Výskyt kořenové hniloby může také 

iniciovat napadení vaskulárními mykó-

zami. Postupující infekce kořenů snižuje 

možnosti příjmu vody, zavadající strom 

je nalétáván kůrovci, kteří na svém těle 

přenáší spory hub rodu Ophiostoma. 

Patogeni vaskulárních pletiv pak dále 

destabilizují hospodaření s vodou a pro-

hlubují oslabení umožňující další nálet 

kůrovců. V souvislosti se suchem jsou 

zmiňována i šíření dalších houbových 

onemocnění. Například výskyt hub rodu 

Phytophthora (P. citricola, P. cambivora, 

P. cactorum) na chřadnoucích bucích 

je mimo jiné spojován s klimatickými 

extrémy, jak tomu bylo například 

v Bavorsku po velmi vlhkém roce 2002 

a extrémně suchém roce 2003.

Změny početnosti a nebezpečnosti 
hmyzích škůdců
Obecně je v souvislosti s klimatickými 

změnami očekáván nárůst poškození 

KLIMATICKÁ ZMĚNA POVEDE VELMI PRAVDĚPODOBNĚ KE ZVÝŠENÍ ČETNOSTI EPIZOD CHŘADNUTÍ LESA VYVOLANÝCH 
KOMPLEXEM PŘÍČIN, EPIZOD, U KTERÝCH BUDE KOMPLIKOVANÉ ZJISTIT SOUSLEDNOST PŮSOBÍCÍCH STRESORŮ A JEJICH 
PODÍL NA ODUMÍRÁNÍ. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A UDRŽITELNOSTI PRODUKCE LESA BUDE KLÍČOVÝM LESNICKÝM ÚKOLEM. 
TO VŠE PŘINESE ŘADU PROBLÉMŮ OCHRANÁŘSKÉ TEORII I PRAXI, NĚKTERÉ Z NICH JSOU PŘITOM ZŘEJMÉ, JINÉ NEJISTÉ 
ČI JEN ZČÁSTI PŘEDVÍDATELNÉ.

DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY
NA ZDRAVÍ A VITALITU LESA

Bílé syrocium václavky při akutním napadení smrku. Foto: Petr Čermák
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hmyzími škůdci daný lepšími podmín-

kami pro jejich vývoj (vyšší teplota) 

a zvýšenou predispozicí dřevin. Lze 

očekávat příznivé podmínky pro gradace 

zejména vícegeneračních druhů – při 

vyšší teplotě bude na jaře dříve začínat 

aktivita zimujících jedinců, stejně tak 

budou příznivé podmínky pro vývoj trvat 

déle do podzimu. U lýkožrouta smrkové-

ho to může znamenat, že již kolem roku 

2050 budou na přibližně polovině území 

ČR podmínky pro tři generace a na konci 

století bude vývoj tří generací běžně 

dokončován po celém území s výjimkou 

nejvyšších poloh. V nejteplejších oblas-

tech je pak dokonce možné, že budou 

podmínky pro generace čtyři.

Důležitým faktorem ovlivňujícím počet-

nost listožravého hmyzu a velikost jím 

způsobených žírů nebude jen teplota, 

ale také srážky. Suchá období mohou na 

jedné straně přispět k vyššímu přežívání 

raných vývojových stádií díky nižšímu 

výskytu plísní či díky zvýšení atrakti-

vity potravy (například zvýšení obsahů 

cukrů v listech a v jehlicích v reakci na 

stres suchem). Na druhé straně však 

menší množství či horší kvalita dostupné 

potravy v důsledku sucha nebo zvýšení 

početnosti predátorů či parazitoidů kvůli 

příznivějším teplotám mohou úmrt-

nost listožravého hmyzu naopak zvýšit. 

Výsledné změny je tak obtížné přesněji 

předpovídat. Kromě druhů, které se 

u nás už v minulosti kalamitně uplatni-

ly – jako jsou zástupci čeledí Erebidae 

(zejména bekyňovití), obalečovitých 

(Tortricidae) či píďalkovitých (Geomet-

ridae) – je možné, že se kalamitně 

uplatní i druhy, které se dosud v našich 

podmínkách nepřemnožovaly, či dokonce 

nevyskytovaly.

Vědecké články často zmiňují předpo-

klad, že změna klimatu posílí schopnost 

nepůvodních druhů obsazovat nové 

oblasti a prosazovat se v nich na úkor 

druhů původních – narušené ekosysté-

my jsou totiž k invazím obecně náchyl-

nější. Řada lesnicky významných druhů 

hmyzu patří mezi organismy, kterým se 

dobře daří právě v rychle se měnícím 

prostředí – jsou krátkověcí, přizpůsobiví 

a jsou schopni se rychle šířit. Změny 

klimatu mohou nejen ovlivnit šíření sou-

časných invazivních nepůvodních druhů 

(včetně druhů karanténních) a cesty 

jejich zavlékání, ale také podnítit invaze 

druhů původních či sice nepůvodních, 

ale již aklimatizovaných, které se dosud 

invazně nechovaly. Stejně tak mohou 

mít klimatické změny vliv na účinnost 

podnikaných obranných či ochranných 

opatření. 

Zvýšení ohrožení živelními pohromami
Proředěné porosty (ať již suchem, či 

biotickými činiteli) budou náchylnější 

k poškození větrem a námrazou, riziko 

rozpadu porostu bude výrazně narůstat 

při proředění porostního pláště – 

vzniknou nové nepevné porostní stěny, 

zvýší se prostupnost porostu a tím

i riziko polomů, a to jak větrných, tak 

námrazových. Častější epizody jarního 

a podzimního sucha vedou a pravděpo-

dobně dále povedou k vysokým nezda-

rům zalesnění – sucho je hlavní příčinou 

hynutí stromků ve výsadbách v nižších 

polohách. Vysoké nezdary zalesnění byly 

v některých regionech zaznamenány 

například na jaře roku 2003, na podzim 

roku 2006, na podzim roku 2013 či na 

jaře roku 2014. 

Zvýšení rizika vzniku lesních požárů
V řadě regionů Evropy lze předpokládat 

nárůst četnosti a nebezpečnosti lesních 

požárů. Česká republika díky svým kli-

matickým a stanovištním podmínkám 

a dobré dopravní dostupnosti lesů ne-

měla dosud s lesními požáry význam-

nější problémy. Poté, co byl na konci 

sedmdesátých let minulého století ukon-

čen provoz parních lokomotiv, pominula 

naléhavost udržování protipožárních 

opatření a ochrana se soustředila na 

prevenci vzniku požáru, včasné rozpo-

znání požáru a jeho uhašení. 

Se zvýšením četnosti a závažnosti 

sucha a častějšími tropickými dny bude 

požární riziko narůstat a je velmi prav-

děpodobné, že bude potřebné některá 

lesohospodářská protipožární opatření 

znovu obnovit. Od roku 2006 je v České 

republice pro hodnocení nebezpečí vzni-

ku vegetačních požárů během 

vegetační sezony, tj. od dubna do října, 

využíván index nebezpečí požárů – 

INP (portal.chmi.cz/predpovedi/predpo-

vedi-pocasi/ceska-republika/nebezpe-

ci-pozaru). Průměrný počet dnů s INP 3 

a vyšším vykazuje pro Českou republiku 

statisticky významný vzestupný trend. 

Nárůst četnosti a velikosti požárů 

lze čekat zejména v nejohroženějších 

regionech s vysokým podílem snadno 

zápalných a dobře hořlavých porostů 

v západních a severních Čechách

(např. Českosaské Švýcarsko),

v Polabí a na jižní Moravě (zejména tzv. 

Moravská Sahara). V těchto oblastech 

ostatně riziko nejvíce narostlo již

v posledních desetiletích (obr. 3.) 

a tento trend bude s vysokou

pravděpodobností dále pokračovat. 

Práce byla realizována s podporou 

projektu EHP-CZ02-OV-1-019-2014 

FRAMEADAPT „Rámce a možnosti

lesnických adaptačních opatření 

a strategií souvisejících se 

změnami klimatu“. Seznam 

použité literatury je k dispozici 

u autora. Článek byl připraven pro 

oborový časopis Lesnická práce 

a se souhlasem autora použit pro 

zpravodaj AK Agrobase. 

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF 

MZLU v Brně

Výskyt AMP v Evropě
V roce 2008 byl AMP potvrzen v Ázer-

bájdžánu, odkud se nákaza postupně 

rozšířila na západ. Od roku 2014 se 

vyskytuje v pobaltských státech a Polsku 

a navzdory zavedeným opatřením nedo-

chází k eradikaci onemocnění. AMP byl 

potvrzen též na celém území Ukrajiny 

a na severozápadě Rumunska. V červnu 

2017 byl zavlečen do České republiky – 

na Zlínsko. Tam se ho daří udržovat na 

relativně malém území.   

Situace v České republice
Česká republika byla v červenci loňské-

ho roku rozdělena na základě mimořád-

ných veterinárních opatření vydaných 

Státní veterinární správou ČR (SVS) na 

tři oblasti (mapa 1):  

- zamořenou oblast (všechna katastrální 

území okresu Zlín), 

- oblast s intenzivním lovem černé zvěře

(ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyš-

kovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, poté 

dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 

směr Ostrava a Bohumín po hranici 

s Polskem, dále po státní hranici s Pol-

skem a Slovenskem až na hraniční pře-

chod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 

do Brna s výjimkou zamořené oblasti), 

- zbytek republiky. 

V jednotlivých oblastech byl zaveden 

specifi cký režim lovu černé zvěře 

a nakládání s ulovenými divočáky.   

Zamořená oblast
K 26. lednu 2018 bylo v tzv. „červené 

zóně“ zamořené oblasti uloveno celkem 

607 divočáků. U 16 z nich potvrdilo 

laboratorní vyšetření AMP. Ke stejnému 

datu bylo v tzv. vysoce rizikové 

oblasti v zamořené oblasti (oblast, 

která byla ohraničena pachovým 

AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) JE NEBEZPEČNÉ, VYSOCE NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH I DIVOCE ŽIJÍCÍCH PRASAT VŠECH 
PLEMEN A VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PŮVODCEM JE VIRUS VYVOLÁVAJÍCÍ U POSTIŽENÝCH ZVÍŘAT ŠIROKOU ŠKÁLU KLINICKÝCH 
PŘÍZNAKŮ. PRO AKUTNÍ FORMU ONEMOCNĚNÍ JE CHARAKTERISTICKÁ VYSOKÁ HOREČKA, KRVÁCENINY V JÁTRECH, SLEZINĚ, 
NA VÝSTELCE KREVNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLINÁCH A TAKÉ VYSOKÝ POČET ÚHYNŮ. NA ČLOVĚKA SE AMP NEPŘENÁŠÍ  
A NEPŘEDSTAVUJE PRO NĚJ ZDRAVOTNÍ NEBEZPEČÍ. V ČLÁNKU UVÁDÍME SOUHRN HLAVNÍCH FAKTŮ O VÝSKYTU AMP, 
PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH A AKTUÁLNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

AFRICKÝ MOR PRASAT 
A ČERNÁ ZVĚŘ
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a elektrickým ohradníkem) v „červené 

zóně“ nalezeno celkem 241 uhynulých 

divočáků, z nichž bylo 190 (téměř 80 %) 

s potvrzeným nálezem AMP. Dalších 

deset pozitivních kusů bylo nalezeno 

vně ohradníků, avšak stále v rizikové 

oblasti.Počet divočáků ulovených 

v tzv. „zelené zóně“ zamořené oblasti 

dosáhl k 26. lednu 1 711 kusů. 

Výsledky vyšetření na AMP jsou

 u všech těchto kusů negativní.

V zamořené oblasti vně ohradníků bylo 

dosud nalezeno a vyšetřeno 90 uhy-

nulých prasat divokých. Ani u jednoho 

nebyla nákaza AMP potvrzena.

Další okresy Zlínského kraje
Počet uhynulých kusů černé zvěře nale-

zených mimo zamořenou oblast (v dal-

ších okresech Zlínského kraje) dosáhl 

k 26. lednu čísla 70. Výsledek vyšetření 

na AMP byl u všech negativní.

Oblast s intenzivním lovem
V oblasti s intenzivním lovem bylo od 

1. do 26. ledna 2018 uloveno 1 203 prasat 

divokých. V roce 2017 (od 17. července 

do 31. prosince) dosáhl úlovek 10 917 

kusů (2017 + 2018: 12 120 kusů). Ani 

u jediného divočáka uloveného v této 

oblasti nebyla nákaza potvrzena.

Aktuální vývoj
V druhé polovině prosince loňského 

roku došlo k významné události – vně 

ohradníků, přibližně 1 500 metrů od plo-

tů (stále ještě v zamořené oblasti), bylo 

nalezeno šest kusů černé zvěře, 

u nichž byla potvrzena nákaza AMP. Do 

konce roku k nim přibyl další pozitivně 

testovaný divočák. V reakci na tyto nálezy 

uvedl ministr zemědělství Ing. Jiří Milek 

na pracovním jednání k aktuální situaci 

ohledně výskytu AMP, uspořádaném

5. ledna 2018 za účasti představitelů 

SVS, Ministerstva zemědělství, Zlínského 

kraje, Policie ČR, mysliveckých 

a chovatelských organizací, že nejen 

z důvodu snížení rizika šíření nebezpeč-

né nákazy je nutné radikálně zredukovat 

stavy černé zvěře v celé České republice. 

„Ministerstvo zemědělství a SVS proto ve 

spolupráci s dalšími subjekty usilovně 

hledají nástroje, které budou lovce 

k intenzivnímu lovu divočáků motivovat,“ 

uvedl ministr Milek. Nutná je podle něj 

také úprava legislativy, která zjedno-

duší zásah státu v případě podobných 

krizových situací. Během jednání došlo 

mimo jiné také k dohodě s Policií ČR, že 

v případě potřeby i letos policejní odstře-

lovači budou moci pomáhat myslivcům 

s lovem černé zvěře. To se o několik dní 

později naplnilo.

Nová mimořádná veterinární opatření
Krajská veterinární správa SVS pro 

Zlínský kraj vydala dne 9. ledna 2018 

nová mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření AMP, na jejichž 

základě došlo k rozšíření vysoce rizikové 

oblasti o katastrální území dalších obcí, 

kde následně začaly platit kromě jiného 

nové podmínky pro individuální lov černé 

zvěře. 

Změny v zástřelném a nálezném
Ministerstvo zemědělství upravilo ve 

spolupráci se SVS opatření zavedená 

v reakci na situaci s AMP. S účinností od 

19. ledna 2018 se lovcům v celém okrese 

Zlín vyplácí za každého uloveného di-

vočáka o hmotnosti nad 50 kg 8 000 Kč, 

za menší kusy 4 000 Kč. „Myslivci jsou 

jediná skupina, která může zásadně 

a dlouhodobě snížit populaci prasat di-

vokých. Chceme je proto motivovat, aby 

se do lovu zapojili ještě více. Pro boj 

s AMP je to naprosto zásadní,“ řekl mini-

str zemědělství Milek. Současně zůstává 

v platnosti i kompenzace pro uživatele 

honiteb za likvidaci prasat v asanačním 

podniku, a to ve výši 1 000 Kč za sele, 

2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za dospělý 

kus. Zvýšilo se i zástřelné za každé prase 

divoké ulovené v zóně intenzivního lovu. 

Nově by tam lovci měli za každý kus dostat 

2 000 Kč. Od 19. ledna 2018 bylo zvýšeno 

i nálezné za uhynulá prasata divoká.

 V okrese Zlín nově činí 5 000 Kč, v zóně 

intenzivního lovu 3 000 Kč a ve zbytku 

republiky vzrostlo z dosavadních 1 000 

na 2 000 Kč.

Od 1. února 2018 zmenšení zamořené 
oblasti
Ministr zemědělství Milek informoval 

o připojení České republiky k evropské 

deklaraci, jejímž cílem je společné úsilí 

v boji proti AMP. V materiálu se hovoří 

o nutnosti věnovat veškeré úsilí zabrá-

nění šíření choroby, o zaměření výzkumu 

na epidemiologii a vývoj vakcíny 

a o metodách udržitelného řízení popu-

lací prasete divokého.

AMP byl jedním z témat setkání 

států V4+4, které se konalo 25. ledna 

v Budapešti. Ministr Milek se 

k problematice AMP vyjádřil též 

29. ledna na Radě ministrů v Bruselu, 

kde upozornil na nutnou koordinaci 

evropských výzkumných pracovišť

 a potřebu nalézt efektivní metody 

snižování stavu černé zvěře. „Díky 

dobré spolupráci všech zainteresova-

ných subjektů se daří nákazu držet

 na malém území, takže jsme 

mohli zažádat o zmenšení zamořené 

oblasti přibližně o 60 %, s čímž 

Evropská komise souhlasila. 

Změna vejde v platnost od 1. února, 

kdy vyjde v Úředním věstníku EU, 

a bude také zohledněna v mimořádných 

veterinárních opatřeních SVS,“ informo-

val ústřední ředitel SVS MVDr. Zbyněk 

Semerád při jednání s chovateli prasat, 

zemědělci, myslivci a zástupci Zlínského 

kraje a okresní Agrární komory, uspořá-

daném 22. ledna. Zamořená oblast tak 

od 1. února zahrnuje pouze severní část 

okresu Zlín (mapa 2).

Hrozba AMP – reakce okolních států
Vývoj nákazové situace je bedlivě sle-

dován v celé Evropě. V Polsku je nákaza 

AMP rozšířena ve třech oblastech – na 

severovýchodě státu, jižně od Varšavy 

a na severu u hranic s Kaliningradskou 

oblastí. Stát postupně vydává další opat-

ření k zabránění šíření choroby.

Obava ze zavlečení AMP vzrůstá 

v Německu. V jednotlivých spolkových 

zemích se uvolňují pravidla pro lov černé 

zvěře, která sledují jediný cíl – jeho zin-

tenzivnění. Němečtí zemědělci požadují 

redukci stavů prasete divokého o 70 %.

Na Slovensku panuje strach ze zavlečení 

AMP ze západu (Česká republika), ale

i z východu (Ukrajina) a také jižní cestou 

(z Rumunska, kde již nákaza je, přes 

Maďarsko). Byl vydán Národní kontrolní 

program pro AMP v populacích černé 

zvěře v roce 2018.

Aktuální a komplexní informace 

o AMP se dozvíte na webu 

www.africkymorprasat.cz, jehož 

partnery jsou Státní veterinární správa 

ČR, Agrární komora ČR a Lesnicko-

dřevařská komora ČR.

 

 

 

 

Ing. David Vaca, Ph.D.

šéfredaktor časopisu Svět myslivosti

Foto: autor
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Otázka přitom nestojí, zda kůrovcová 

kalamita nastane, ale kdy nastane. 

Výsledkem ale nutně bude vysoká 

nabídka kůrovcového dříví na trhu, 

a tedy skutečná „doba dřevěná“, což je 

v tuto chvíli název projektu, jehož cílem 

je lesnictví, zpracování dřeva a jeho vyšší 

než stávající využití propagovat. Jinými 

slovy, projekt „doba dřevěná“ tak trochu 

nechtěně předjímá to, co nás bude zcela 

reálně v brzké budoucnosti čekat. Lesní 

porosty přitom zaujímají třetinu území 

republiky a tato plocha stále roste – jen 

za posledních 90 let se zvýšila o téměř 

300 000 hektarů. To v praxi znamená 

stále rostoucí riziko značného objemu 

kůrovcového dřeva, ale také nárůst mož-

ností takové dřevo v naší zemi zpracovat 

a vytvořit tak k primární surovině vyšší 

přidanou hodnotu.

Že je kůrovcová kalamita na spadnutí, 

si uvědomuje i ministr zemědělství

v demisi Jiří Milek. Ten sice zatím odmítl 

vyhlásit v aktuálně nejvíce postižených 

oblastech krizový stav, chce ale prosadit 

rychlou novelizaci vyhlášek, které podle 

jeho slov „lesním hospodářům příliš 

svazují ruce“. O možných opatřeních 

také v průběhu února jednali zástupci 

ministerstva, SVOL, Lesů České repub-

liky, Vojenských lesů a statků, majitelé 

církevních lesů i Lesnicko-dřevařská 

komora. Vlastníci a správci lesů se 

přitom při jednání shodli na tom, že pro-

blém přesahuje kompetence a možnosti 

jednoho resortu, a proto chtějí s žádostí 

o komplexní řešení přímo oslovit Vládu 

ČR.  Ta by měla dát zelenou především 

urychlenému legislativního řešení. 

Přehodnotit by bylo třeba zejména stá-

vající a v řadě ohledů nefunkční postupy 

prevence rizik přemnožení kůrovce, ale 

také aktualizovat podmínky obchodu 

s reprodukčním materiálem tak, aby 

se na území ČR nedostávaly nevhodné 

sazenice ze zahraničí. Sám Milek již 

dříve podpořil existenci mokrých sklá-

dek, které dokáží kůrovcovou expanzi 

zastavit, přičemž vznik takových skládek 

by byl podpořen i fi nančně.

Poměrně zásadní je ovšem také pro-

blematika certifi kace. Pokud by se totiž 

na větších plochách prosadila změna 

dosavadního (a všem udržitelným 

kritériím vyhovujícího) certifi kátu PEFC 

na takzvaně ekologický certifi kát FSC, 

mohl by to být do kůrovcové rakve onen 

pověstný poslední hřebík. Z historic-

kých zkušeností je zřejmé, že ekology 

prosazovaná bezzásadová území nebo 

ponechání vyššího objem dřevní hmoty 

v lese expanzi kůrovce značně podporují, 

nehledě na to, že v takovém případě není 

možné využít všech jinak povolených 

přípravků k hubení tohoto škůdce. Hrozí 

tak, že se léty emocemi živený problém 

kůrovce na Šumavě rozprostře po celém 

území země, která rozhodně není národ-

ním parkem, kde se dá přirozený úhyn 

stromů a jejich obnova ještě pochopit. 

Systémovým řešením je a bude pře-

devším kvalitní a včasné označování 

napadených stromů, což ovšem zname-

ná dostatečně odborně vzdělaný lesní 

personál. Ani to ale nemusí stačit –

podle  odborníků lze při současném 

vývoji počasí očekávat již do roku 2020 

v oblastech do nadmořské výšky 

500 až 600 metrů masivní úhyn smrků, 

což je proces, který již pomalu nastává. 

Bohužel nejde jen o smrky, usychají již 

i některá stanoviště borovic, a problém 

začíná zasahovat i některé listnáče. Zmi-

ňovaný certifi kát FSC přitom tyto trendy 

nezastaví, protože správná péče o les se 

neodvíjí od kusu papíru, ale od přístupu 

konkrétních lidí v konkrétní lokalitě. Po-

kud jde ekologům skutečně o zachování 

zdravých lesních porostů v ČR, měli by si 

to uvědomit, i když to vypadá, že už může 

být pozdě. Doba dřevěná je totiž  ve své 

podstatě již tady, i když v poněkud jiné 

formě, než si původně tvůrci zmíněného 

hesla představovali. 

Petr Havel, foto: Nina Havlová

STÁLE NE ZCELA VHODNÁ SKLADBA DŘEVIN V NAŠICH LESÍCH SPOLU S MĚNÍCÍMI SE PROJEVY POČASÍ, KTERÉ NAHRÁVAJÍ 
OPAKOVANÝM EXPANZÍM KŮROVCE POSTUPNĚ ÚSTÍ DO STAVU, KDY LZE V NEJBLIŽŠÍCH LETECH OČEKÁVAT PROBLÉM 
S PŘEMNOŽENÍM KŮROVCE PLOŠNĚ PO CELÉM ÚZEMÍ NAŠÍ ZEMĚ. SHODUJÍ SE NA TOM VŠICHNI, KDO MAJÍ S HOSPODAŘENÍM 
V LESÍCH PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI.

DOBA DŘEVĚNÁ NASTÁVÁ
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Během deseti let bylo podnikem realizo-

váno celkem sedm sanačních projektů. 

Během nich bylo prověřeno více než 900 

starých ekologických zátěží a vytěženo 

téměř 340 tisíc tun kontaminované 

zeminy. Závěrečný kontrolní den se 

uskutečnil v Hodoníně v prosinci 2017 

a týkal se projektů relikvidace ropoply-

nových sond v lokalitě Chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Kvartér řeky Moravy.

Tím ale sanace starých vrtů nekončí, 

pokračuje dál. „Letos zahajujeme další 

etapu, která bude trvat zhruba 4 roky 

a velká část vrtů se nachází právě  na 

Podluží,“ objasnil vedoucí střediska 

Hodonín  Marek Vybíral.

Nebezpečné vrty z původní těžby jsou 

staré i přes devadesát let. „Největší rizi-

ko představovaly staré ekologické zátěže 

v prostoru ochranného pásma jímacího 

území Moravská Nová Ves skupinového 

vodovodu Podluží. Ve směru proudě-

ní podzemních vod, které v důsledku 

deprese vytvořené odběrem podzemních 

vod mohly tento vodní zdroj znehodno-

tit,“ uvedl ředitel podniku Petr Lenc.

Odkopat, utěsnit, odkontaminovat
Prioritním cílem byla zpětná likvidace 

starých sond, spočívající ve spolehlivém 

utěsnění vrtů tak, aby ani v budoucnu 

nemohlo dojít k průniku škodlivin nejen 

na zemský povrch, ale ani k jejich přeto-

ku do jiných podzemních struktur. 

A následně v odtěžení nadlimitně kon-

taminovaných zemin a odstranění volné 

fáze ropy z hladiny podzemních vod. 

Pouze takto je podle odborníků možno 

odstranit riziko důsledku již existující 

nebo v budoucnosti vzniklé havárie 

spojené s úniky látek škodlivých 

vodám do horninového prostředí, pod-

zemních a následně i povrchových vod.

„Podrobný průzkum znečištění, reli-

kvidace a případná následná sanace 

navazuje na výsledky z předchozích 

průzkumů. Jedná se o pokračování reali-

zace nápravných opatření, které v oblasti 

CHOPAV probíhají již od roku 1999,“ 

přiblížil Marek Vybíral.

Statisíce tun zeminy a kontaminované 
vody
Za deset let pracovníci státního podniku 

prověřili více než 900 starých ekolo-

gických zátěží. „Bylo odvrtáno téměř 

20 tisíc průzkumných vrtů, zadáno 206 

tisíc laboratorních analýz, bylo vytěženo 

bezmála 336 tisíc tun kontaminované ze-

miny, ze které bylo odstraněno 8,5 tisíc 

tun ropných uhlovodíků. Bylo odčerpáno 

243 tisíc kubíků kontaminované vody, 

z níž bylo zachyceno 900 kubíků ropných 

uhlovodíků,“ vyčíslil Marek Vybíral.

Díky těmto pracím se podle něj přede-

vším znemožnilo pronikání ložiskových 

médií do zdrojů pitné vody. „Sanací 

byly odstraněny z prostředí cizorodé 

látky, čímž došlo k zlepšení stavu 

kvality podzemních a povrchových vod 

a snížení zátěže vodních ekosystémů

v prostoru jímacího území skupinového 

vodovodu Podluží, který je v současnosti 

nenahraditelný. Zároveň byla zajištěna 

ochrana zasažené části CHOPAV Kvartér 

řeky Moravy, lokalit Natura, biosférické 

rezervace a dalších jedinečných lokalit 

před dalším znečištěním,“ dodal.

Dříve se to bralo na lehkou váhu, 
chybí i dokumentace
V prvopočátcích byly totiž používány 

metody těžby ropy pomocí ražení důlních 

děl z povrchu či mělkých vrtaných sond. 

Byly uplatňovány eruptivní způsoby 

a lžícování bez hermetického uzavření 

zhlaví těžební sondy. Ropa byla vedena 

kanálky vykopanými přímo v terénu do 

sběrných nádrží a odtud převážena na 

vozech. Docházelo tak k dlouhodobému 

masivnímu znečišťování zeminy ropou. 

Na hladinu podzemních vod pak ropa 

migrovala gravitačně.

„Sondy, které byly odstaveny z těžby, byly 

průběžně likvidovány, i když někdy se 

značným časovým odstupem od ukon-

čení provozu a v řadě případů byly pone-

chány na místě bez likvidace. Pocházejí 

převážně z období let 1925–1945, menší 

počet také z období 1945–1965. Hloubka 

sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 

2 225 m. Část sond je zcela nezajištěna, 

to jest bez uzávěru. Všeobecně je 

u takovýchto historických sond problém 

s dokumentací, která je poplatná tehdej-

ší době. V mnoha případech dokumen-

tace zcela chybí nebo je nekompletní. 

Schází popis likvidace nebo z popisu 

vyplývá ponechání komunikačních cest 

mezi ložiskovými obzory a okolním pro-

středím bez provedení jejich přerušení 

technologicky pokročilým a bezpečným 

způsobem,“ píše se ve zprávě státního 

podniku.

„Od roku 1998, zejména po povodních 

v roce 1997, byly zahájeny práce směřu-

jící k postupné sanaci starých sond 

a reliktů po průzkumu a těžbě ropy. 

V roce 1997 byl rozsah záplav tak ob-

rovský, že došlo k protržení spojovacího 

kanálu mezi ramenem řeky Moravy 

a řekou Kyjovkou. Následně bylo zapla-

veno území od Hodonína až po soutok 

řek Moravy a Dyje. V oblasti Hodonín 

Nesyt se na hladině vytvořila obrovská 

ropná skvrna způsobená ropou unikající 

nejen ze sond, ale i ze zeminy nasycené 

ropnými látkami jakožto důsledku nedo-

statečně provedené likvidace v minulos-

ti,“ upřesnil vedoucí střediska Hodonín 

Marek Vybíral.

NATURA 2000
Ohrožené území se nachází mezi Hodo-

nínem a Břeclaví podél toku řeky Moravy 

v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV). Téměř celé je navíc totož-

né s biosférickou rezervací Dolní Morava 

a spadá do soustavy chráněných oblastí 

Natura 2000.

NA JEDNÉ STRANĚ CHRÁNĚNÁ KRAJINA SE ZDROJEM VODY A NA DRUHÉ STRANĚ ŠPATNĚ ZAJIŠTĚNÉ STARÉ VRTY Z DOBÝVÁNÍ 
ROPY A PLYNU A KONTAMINACE PŮDY I VOD. TO JE DĚDICTVÍ, KTERÉ SE SKRÝVÁ V PODLUŽÍ NA HODONÍSKU. NYNÍ JE PO DESETI 
LETECH PRÁCE VELKÁ ČÁST EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A NEBEZPEČÍ ZAŽEHNÁNA. OZNÁMIL TO STÁTNÍ PODNIK PALIVOVÝ KOMBINÁT 
ÚSTÍ (PKÚ). PRÁVĚ JEHO STŘEDISKO HODONÍN BYLO  POVĚŘENO SANACÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ.

NÁSLEDKY TĚŽBY ROPY A PLYNU NA 
PODLUŽÍ ODSTRAŇUJÍ UŽ DESET LET
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„Nejdříve bylo zapotřebí připravit 

projekty průzkumu, zpětné likvidace 

a sanace. Následně byly provedeny 

geologicko-průzkumné práce, kdy byly 

odebrány vzorky podzemní vody a zemin 

v okolí každé jednotlivé staré ekologic-

ké zátěže a laboratorně se pak vzorky 

vyhodnotily. Tak bylo možné ohraničit 

nadlimitní znečištění podzemní vody 

a zemin ropnými uhlovodíky v okolí staré 

ekologické zátěže a vymezit území, na 

kterém se provede sanační zásah. Při 

něm došlo nejdříve k provedení opako-

vané likvidace starého vrtu,“ přiblížil 

Marek Vybíral.

Cílem bylo podle něj uzavřít všechny 

dříve otevřené těžené i netěžené obzory. 

„Kromě toho mohly některé sondy 

představovat potenciální riziko přímého 

ohrožení zdraví a majetku v případě 

nekontrolovatelných tlakových proje-

vů a úniků plynu zejména v blízkosti 

obydlených prostorů nebo lidmi často 

využívaných území. Dále následovalo 

geologem řízené odtěžení kontaminova-

ných zemin a jejich odvoz na schválené 

biodegradační plochy,“ uvedl.

Při pracích od roku 2010 se zcela potvr-

dily původní předpoklady o nedostatečné 

nebo nevhodné likvidaci sond v minu-

losti. „Nesouhlasily především hloubky 

a mocnosti těsnících tlakových cemen-

tových mostků, byly zjišťovány plynové 

projevy, výskyty ropy nebo ložiskové vody 

s vrstvou ropy. V mnoha případech byla 

objevena proplyněná voda, úniky plynu 

a tlakové projevy. Všechny tyto okolnosti 

svědčí o tom, že likvidační práce nebyly 

v minulosti provedeny v dostatečném 

rozsahu a kvalitě a nezajišťovaly tak plně 

požadavky vyhlášky Českého báňského 

úřadu,“ dodal Vybíral.

Dagmar Sedláčková

Foto: Archív PKÚ

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 
Byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR 

ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků.

Hlavním předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí 

a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR rozhodnuto 

o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a součas-

ně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu 

Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného 

a uranového hornictví. V dubnu r. 1997 skončila veškerá těžba, zpracování 

a odbyt uhlí. V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p., realizuje komplexní 

revitalizaci krajiny dotčené těžební činností. Dále zajišťuje zahlazování následků 

hornické činnosti v oblasti opuštěných důlních děl, likvidaci starých ekologic-

kých zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, sledování 

režimu důlních vod v území v minulosti zasaženého hlubinným a povrchovým 

dobýváním uhlí, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje správu 

majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, vypořádání majet-

koprávních vztahů, restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebných 

objektů v souladu s programem ZNHČ státního podniku.

Hlavní předměty činnosti:
• vypořádání restitučních nároků

• sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených 

Státní báňskou správou ČR

• zahlazování následků hornické činnosti

• vedení správy fi nančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá 

z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hor-

nictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví, a to i za jiné hornické organizace 

a zařizování jejich výplaty

• správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu
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Společnost BILLA vyvinula v loňském 
roce silnou aktivitu v rozšiřování 
a v renovaci svých obchodních ploch. 
Je to velmi výrazná expanze na našem 
trhu. Mohl byste ji blíže charakterizo-
vat, prosím?
Je pravdou, že v rozšiřování našich ploch 

nebo jejich modernizaci jsme byli v loň-

ském roce velmi aktivní. BILLA otevřela 

celkem 9 nových prodejen a 10 stávají-

cích zmodernizovala, aby lépe vyhovo-

valy požadavkům a přáním zákazníků. 

Široký sortiment čerstvých a kvalitních 

potravin, včetně výrobků od lokálních 

dodavatelů a BIO produktů naleznou 

zákazníci nyní na celkem 220 prodejnách 

napříč Českou republikou. V tomto roce 

máme v plánu otevřít dalších 12 fi liálek 

a nabídnout zákazníkům kvalitní a čers-

tvé potraviny v dalších městech ČR.

Zajišťovat další rozvoj prodeje, to je 
hlavním motivem každého obchodní-
ka. Společnost BILLA vyhlásila svoje 
fi remní vize, jež by měly zákazníkům 
přinést významné bonusy a zájem 
o nákupy u Vás. Další aktivitou je akce 
BILLA - garance pro každého. Jaké 
efekty přinášejí tyto zajímavé obchodní 

aktivity a splňuje jejich vyhlášení Vaše 
očekávání?
Orientace na zákazníka a jeho požadavky 

je pro nás pochopitelně prioritní. V rámci 

zkvalitňování našich služeb proto neu-

stále rozšiřujeme sortiment čerstvých 

potravin a koncentrujeme se na kvalitu 

prodávaných výrobků a poskytovaných 

služeb. Zároveň podporujeme lokální 

pěstitele a výrobce v míře, která mezi 

konkurenty nemá obdoby. BILLA je syno-

nymem pro kvalitu a aktivity, jakými jsou 

například věrnostní akce nebo garance 

pro každého potvrzují, že si za svými 

tvrzeními stojíme. BILLA je vyhledávána 

zákazníky právě  díky těmto aspektům 

a je po právu lídrem mezi supermarkety. 

Při zběžnému pohledu ve Vašich pro-
dejnách se zdá, že množství nabíze-
ných netuzemských potravin dosahuje 
dost velkých podílů. Avšak dle Vašeho 
nedávno zveřejněného hodnocení 
převažuje výrazně prodej potravin od 
českých dodavatelů. Mohl byste uvést 
tuto statistiku? A je dle Vás zájem 
našich spotřebitelů ve prospěch našich 
potravin jednoznačný, nebo pořád ještě 
platí, že rozhodující je cena?

BILLA dlouhodobě podporuje české 

výrobce a producenty. Náš sortiment je 

tvořen ze 75 % výrobky české produkce, 

z nichž významnou částí jsou produkty 

vlastní výroby, regionální nebo stále 

více oblíbené BIO potraviny. Aktuálně je 

BILLA jedním z nejúspěšnějších podpo-

rovatelů regionálních výrobců 

a dodavatelů v České republice 

a v této podpoře nehodlá polevovat, prá-

vě naopak. Z pohledu chování zákazníka 

musím potvrdit, že cena je stále tím 

nejdůležitějším faktorem při nakupování, 

nicméně kvalita a místo původu hraje při 

rozhodování čím dál tím větší roli.

Ale ono je to s tou českou potravinou 
hodně zamotané. Termín ČESKÁ PO-
TRAVINA se dostal do novely zákona 
o potravinách jako nejčeštější z české-
ho a podle mne dost nešťastně. Takže 
když kritizuji, hledám spojence pro ná-
zor. Je dle Vás (jako podle mne) českou 
potravinou každá, která je vyrobena 
v české fi rmě, tedy v té, která má čes-
ké IČ? Nebo jen ta, která je vyrobena 
z české suroviny? Abych to upřes-
nil. Jsou mandle v hořké čokoládě 
vyrobené v POEXu ve Velkém Meziříčí 
českým výrobkem. A je párek např. od 
Dolejšího z Davle českým výrobkem, 
když obsahuje podíl českého vepřo-
vého masa nižší než 80%, když české 
chovy zvládnou stěží 45%?
Označení potravin termínem „Česká 

potravina“ se řídí jasnými  zákonnými 

pravidly. U jednodruhových potravin je 

„Českou potravinou“ ten výrobek, který 

je ze 100 % vyroben, případně vypěstován 

v České republice. U směsných potravin 

je „Českou potravinou“ produkt, jehož 

složky jsou min. ze 75 % českého původu 

a je balen a kompletován na území 

České republiky. Tyto potraviny mohou 

být označeny českou vlajkou s logem 

česká potravina, vzor loga je také pevně 

stanoven v zákoně. Ve Vámi zmiňovaných 

případech by párek od Dolejšího 

z Davle musel obsahovat min. 75 % slo-

žek českého původu a musel by být vyro-

ben, případně zabalen v Davli, aby tímto 

termínem mohl být označen. Mandle 

v hořké čokoládě by mohly být označo-

vány termínem „Vyrobeno v ČR“, který je 

podmíněn pouze tím, že je produkt v ČR 

kompletován a balen, ovšem suroviny po-

užité při výrobě českého původu nejsou.

Poslední dobou se dost diskutuje
v obchodním světě o účinnosti, či 
neúčinnosti prodejních akcí, ale
i letáků informujících o nich a distribu-
ovaných do domácností spotřebitelů. 
Jak se staví k tomuto problému 
společnost BILLA?
Distribuci letáků do schránek bereme 

stále jako jeden z hlavních nástrojů 

komunikace a dle mého názoru se 

v tomto směru v dlouhodobém horizontu 

nic nezmění. Český zákazník je oproti 

zahraničnímu více cenově senzitivní 

a slevové nebo věrnostní akce přímo 

vyhledává. BILLA pro komunikaci akcí 

využívá samozřejmě i jiných podpůrných 

nástrojů, včetně komunikace na interne-

tu a sociálních sítích.

Jedním z marketingových aktivit
 Vaší společnosti je i mobilní aplikace 
BILLA, ale i časopis GUSTO vydávaný 
pravidelně již několik let. Jaká 
je obchodní účinnost těchto 
obchodních nástrojů a budete 
v nich pokračovat?
S nástupem moderních technologií bylo 

přirozené přizpůsobit naše komunikační 

kanály požadavkům našich zákazníků. 

Náš web je plně responzivní i aplikace 

BILLA je velmi intuitivní a uživatelsky 

přívětivá, což dokládá stále větší počet 

návštěvníků a uživatelů. Odvrátíme-li se 

od moderních technologií, ani výroba ča-

sopisu neztrácí na oblibě, spíše naopak. 

Nejde jen o zákaznický časopis, ale 

o lifestylové médium, které je vydáváno 

v téměř 400 000 nákladu se zajíma-

vým obsahem a v moderním designu 

přizpůsobeném životnímu stylu našich 

zákazníků.

Každý obchodník a zvláště 
manažerská osobnost má svoje 
krédo. Jsme na počátku nového 
roku 2018 a to je příležitostí nechat 
se inspirovat. Jaké je to Vaše,
 prozradíte?
Každý z nás by měl mít to svoje, nicméně 

to mé zní nepolevovat ve svých snech 

a snažit se v maximální míře o dosažení 

stanovených cílů. Seberealizace nemá 

hranic a každý z nás by se měl snažit své 

sny a potenciál ve svém oboru využít 

a realizovat na maximum. 

S poděkováním, redakce Agrobase

„SPOLEČNOST BILLA SE ROZŠIŘUJE, 
MODERNIZUJE A JDE SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM STÁLE VÍCE VSTŘÍC“,
ŘÍKÁ JAROSLAW SZCZYPKA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
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Připadá vám dnešní máslo předražené 

a ceny vajec vysoké? Ale nic naplat, bez 

másla i vajec a také cukru a oříšků se 

oblíbené tradiční cukroví a sladké pečivo 

upéci nedá. Nebo snad ano? Možná vás 

bude zajímat, jak originálně si s nedo-

statkem potřebných surovin v dobách po-

válečné nouze před 71 lety poradili cuk-

ráři a pekaři v bývalém Československu. 

Například za náhražku slepičích bílků jim 

sloužily přípravky z volské krve, výtažky 

z mořských ryb nebo klíh ze zvířecích 

kostí a kůží. Tyto a další, z dnešního po-

hledu kuriozní recepty na vánoční „dob-

roty“, jsme našli v knize Zbožíznalství při 

výrobě cukrovinek od Bohumila Hlavsy 

a Františka Oseckého (Praha, 1947). Autoři 

vydali knihu vlastním nákladem a tehdy 

v roce 1947 šlo dokonce již o druhé vydání. 

O knihu tedy byl zřejmě zájem.

Falešná vejce pokaždé jinak
Sněhové pusinky z vaječných bílků 

nemohou chybět na žádné míse 

s tradičním cukrovím a nejinak tomu 

bylo i v roce 1947. Při čtení kapitoly Nové 

a úsporné hmoty však člověk až žasne, 

z čeho všeho se také dá našlehat sníh na 

jejich přípravu, zvláště když je podstata 

ingredience maskována nevšedním 

názvem. Tak třeba Wikingové bílky. Byla 

to prášková hmota původem z Německa, 

vyráběná z výtažku z mořských ryb.

„Přesto je vůně i chuti neutrální a přitom 

velice vydatná a dobře se s ní pracuje,“ 

ujišťovali autoři Hlavsa s Oseckým. 

A jako náhrada za slepičí bílky se prý 

„velmi dobře hodila“ zvláště do krémů 

a dortových hmot. Stojí za zmínku, že 

německý vynález z dob poválečné nouze 

nezapadal prachem ani v 21. století, 

když se v roce 2012 rozhořel v Polsku 

skandál kolem falšovaných sušených 

vajec, do kterých jeden tamní výrobce 

přidával drcené rybí kosti.

Také českoslovenští výrobci tehdy krátce 

po II. světové válce drželi krok s dobou. 

Právě v roce 1947 přišel na trh výrobek 

od fi rmy Řivnáč a spol. z Prahy nahrazu-

jící vaječné bílky. Pod názvem Plasma se 

ukrýval bílkovinový výtažek z volské krve. 

Výrobek Plasma se prodával v sušené 

i tekuté podobě a měl být dobře upotře-

bitelný v cukrářství namísto čerstvých 

bílků při výrobě mandlového a oříškové-

ho pečiva nebo různých dortovin. A jak 

autoři ujistili, při pečení se přípravek 

velmi dobře osvědčil.

Když kachna dělá ko-ko-dák
Na mandlové, kokosové a oříškové 

pečivo se v cukrářství používal z ciziny 

dovážený přípravek pod názvem Albu-

min. Šlo o směs podřadných slepičích 

bílků s bílky z kachních vajec a někdy 

i s páleným kamencem a tragantem. 

Na vysvětlenou – kamenec je podvojná 

sůl kyseliny sírové a kromě jiného se 

používá k ošetření poraněné pokožky při 

holení nebo jako čisticí prostředek.

Tragant, dnes známý v potravinářství 

též pod označením E413, je pryskyřice, 

vytékající z asijských keřů rodu kozinec 

(Astragalus gummifer) a používá se jako 

stabilizátor, zahušťovadlo či emulgátor.

Pálený kamenec byl také podstatnou 

složkou domácí, tedy československé 

náhražky slepičích bílků. Náhražka měla 

název Komposice a šlo o směs čistého 

Kolínského klihu, vody a páleného kamen-

ce. Komposice se používala na vánoční 

sušené sněhové pečivo a  lité arabesky.

Kolínský klih byl v té době nejlepší jedlý 

klih, protože byl čistý a velmi dobře se 

šlehal. Výrobek měl na obalu znak kotvy. 

Doplňme, že klíh se vyráběl ze zvířecích 

kostí a kůží a v podstatě šlo o levnější 

verzi želatiny. Ještě lépe než z Komposi-

ce se prý dal našlehat sněhový krém 

z odvaru mýdlových kořínků, tedy z koře-

nů rostliny mydlice lékařské (Saponaria 

offi cinalis). Dodejme, že pro výbornou 

pěnivost se odvar z kořenů mydlice dříve 

používal i při výrobě piva.

V PUTOVÁNÍ ČESKOU KULINÁRNÍ HISTORIÍ SE VRÁTÍME O ROVNÝCH 71 LET ZPĚT, TEDY AŽ DO ROKU 1947. TEHDEJŠÍ 
HOSPODYŇKY TO V PŘEDVÁNOČNÍM I PŘEDVELIKONOČNÍM ČASE VĚRU NEMĚLY JEDNODUCHÉ, KDYŽ V DOBĚ POVÁLEČNÉ 
NOUZE CHTĚLY UPÉCI NĚJAKOU TU SLADKOST ČI CUKROVÍ Z HUBENÝCH POTRAVINOVÝCH PŘÍDĚLŮ. ALE VYNALÉZAVOST 
CUKRÁŘŮ NEZNALA HRANIC. ÚSPORNÉ RECEPTY TEHDY OBSAHOVALY AŽ KURIOZNÍ SUROVINY.

POTRAVINY A POVÁLEČNÁ NOUZE
ÚSPORNÉ CUKROVÍ BEZ MÁSLA A VAJEC ANEB NÁHRAŽKY POTRAVIN PŘED 70 LETY
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Pro útlocitnější povahy měly poněkud 

přijatelnější původ tzv. mléčná vejce.

„Mléčné bílky, žloutky a mléčná vejce 

jsou novodobé produkty, vyráběné z od-

středěného mléka a tvarohu, které se 

v poslední době velice dobře osvědčily 

při výrobě cukrářského zboží. Používají 

se na šlehání sněhu a krémů, dortovin, 

těst a i moučníků,“ uvedli autoři knihy 

Zbožíznalství při výrobě cukrovinek 

Hlavsa a Osecký. Mléčné bílky se prodá-

valy pod názvem Synblanca a vyráběla je 

nejedna mlékárna v tehdejším Česko-

slovensku. Když se do mléčných bílků 

přidal pektin a škrob, vznikla náhradní 

hmota za vaječné žloutky, ba dokonce 

i za celá slepičí vejce. Tyto přípravky se 

prodávaly pod názvy Synthova, Koko 

a Lata. Dodejme, že pektin je želírovací 

přípravek z nezralých jablek, který se 

běžně používá i v současnosti při zavařo-

vání ovoce.

Tukoúsporná Těstola
Když se vejce dělala z mléka, pak mléko 

zčásti chybělo třeba pro výrobu másla. 

V takovém případě si pekaři museli 

vypomoci třeba přípravkem Těstola. Šlo 

o tukoúspornou hmotu do pečiva, která 

svým obsahem a dobrými vlastnostmi 

(jak ujistili Hlavsa s Oseckým) nahradí 

v těstech asi padesát procent umělého 

(rostlinného) tuku. Za války i po ní se 

Těstola používala v pekařství, cukrářství 

i při tovární výrobě do kynutých, sušen-

kových a lineckých těst. Přípravek Těsto-

la byl složen z mléčného cukru, tuku 

a sladové moučky, dále pak ze sušeného 

odstředěného mléka, sójové mouky 

a kypřicího prášku. „Podle vykonaných 

zkoušek je tato hmota dobrá a pečivo 

z ní vyrobené je sice o něco tužší první 

den, ale v pozdějších dnech je dobré 

a vláčné“, zhodnotili Těstolu autoři.

Částečně nahradit tuk a vejce měl 

přípravek zvaný Dickin, jinak též ovocná 

mouka. Dickin se vyráběl z ovocných 

zrníček a vyznačoval se velkou lepkavou 

a želírovací schopností. Používal se na 

zahušťování a jako želírovací prostředek 

do marmelád a želé bonbonů. Podle 

Hlavsy a Oseckého udržoval těsta 

a dortoviny vláčné a přitom částečně 

nahrazoval tuk i vejce.

Marcipán z brambor
Co by to bylo za velikonoční svátky bez 

fi gurek z marcipánu… Vybavujete si ještě 

marcipánové zajíčky a barevná vajíčka 

vymodelovaná ze sladkého marcipánu?

Pravý marcipán ovšem nutně vyžadu-

je pravé mandle. A kde je tehdy před 

jednasedmdesáti lety vzít a nekrást? 

Cukráři si však věděli rady i v takovém 

případě. Sloužila jim k tomu tzv. náhrad-

ní marcipánová hmota, jejíž podstatnou 

složku tvořily brambory. 

Hlavsa s Oseckým poskytli následující 

recept:

Deset kilogramů uvařených brambor 

rozdrtí se a smíchá se stejným množ-

stvím krupicového cukru. K tomu se 

přidá 1,5 kilogramů drceného persika, 

což byla jádra broskví či meruněk, a dva 

kilogramy chemicky čistého glycerinu. 

Hmota se po řádném propracování res-

tuje stejně jako hmota z mandlí, ale 

o něco méně a opatrněji. Kousek 

ochladlé hmoty nesmí být lepkavý, ale 

musí být vláčný, měkký. Po vyrestování 

se hmota rychle zchladí. K udržení vláč-

nosti můžeme při restování přidat jeden 

až půldruhého kilogramu škrobového 

sirupu.

Umělý med včely nepotřeboval
Zdobené vánoční či velikonoční perníčky 

patří k tradičnímu cukroví na slavnostní 

stůl. Ovšem nutnou součástí perníkového 

těsta je med. Také toho bylo málo. Ke slo-

vu tedy přišel med umělý. Jak se vyráběl? 

Možnosti byly různé, v některých přípa-

dech k tomu ani nebyly zapotřebí včely.

Základní surovinou pro umělý med byl 

krystalový cukr svařený s vodou, do 

kterého se přidala kyselina mravenčí, 

vinná nebo citronová. Přídavek kyseliny 

rozštěpil řepný cukr na rovnovážnou 

směs glukózy a fruktózy, což je podstata 

medu. To samé udělají ze sladkého 

nasbíraného nektaru rostlin včely svými 

trávícími šťávami. Jenže pravý včelí med 

navíc obsahuje ještě řadu dalších lidské-

mu organismu prospěšných látek, jako 

jsou například vitamíny, enzymy 

a jiné sloučeniny. I když má pravý 

i umělý med podobnou chuť, z výživové-

ho hlediska je v tom značný rozdíl. Cukr 

zkrátka zůstane cukrem a med medem. 

V současnosti se podle potravinových 

právních předpisů Evropské unie, platné 

také v České republice, smí medem 

nazývat výlučně produkt činnosti včel, do 

kterého se nic nesmí přidávat ani z něj 

ubírat. V lepším případě se umělý med 

v minulosti smíchal s medem včelím. 

Ani to v současné době není možné. 

Respektive možné to je, ale výrobek se 

již nesmí nazývat med.

Jednu pozitivní vlastnost však 

umělému medu přece jen nelze upřít. 

Tento produkt, chemicky zvaný inver-

táza, je snáze stravitelný na rozdíl od 

cukru řepného – sacharózy. Při požití 

normálního cukru sacharózy přemění 

žaludeční šťávy sacharózu nejprve na 

cukr invertní, tedy invertázu a teprve 

ta je stravitelná a přechází do lidského 

organismu. Požitím umělého medu – 

invertázy se tedy trávení namáhá méně, 

než je tomu v případě řepného cukru. 

Na rozdíl od obyčejného cukru má 

umělý med i další přednost, zachovává 

pečivu včetně perníků potřebnou 

a požadovanou vláčnost, zatímco pečivo 

s obyčejným cukrem rychleji tvrdne 

a okorá.

Co byla kokice či slivay
Abychom ale jenom nenaříkali. „Bene-

šovy“ děti, tedy generace našich babiček 

a dědečků, měly v letech těsně po válce 

i takové pamlsky, které by obstály 

s úspěchem také v dnešní době. Napří-

klad to byly tzv. kokice či jinak řečeno 

sněženky. Vyráběly se pražením drob-

ného druhu jugoslávské kukuřice. Ku-

kuřice je pěkně bílá a náhlým pražením 

puká a otevře se květ podobný sněžence, 

uvedli Hlavsa s Oseckým.

Pražení se provádělo nad žárem dřevě-

ného uhlí nebo nad plamenem suchého 

dřeva na zvláštním sítě. K tomu účelu 

byly zřízeny pojízdné pražiče na topení 

dřevěným uhlím. Tyto rozpuklé květy se 

pak cukrovaly a obalovaly v čokoládě 

a používaly ke zdobení zákusků nebo se 

prostě jen samotné prodávaly na trzích 

jako pochoutka. Americkou obdobou 

někdejších sněženek, ale bez vrstvy 

čokolády, je všeobecně známý americký 

popcorn.

A čemu se říkalo slivay? To nebylo nic 

jiného než dřívější název pro pozdější 

dětskou pochoutku zvanou burizony. 

Slivay se vyráběl ze zvláštního dru-

hu východoasijské rýže. Zrna rýže se 

náhlým zahřátím zvětšila a tento tvar si 

již podržela i při vychladnutí. Rýže takto 

upravená skýtala výživnou a chutnou 

pochoutku. Obalovala se v cukrovém 

prášku různých barev nebo se dále 

obalovala v čokoládě. Také se používala 

při výrobě cukrovinek nebo jako přísada 

do nugátových hmot či na obalování 

mandlových rohlíčků.

Zapomenuté šípky
Ať už bylo sladké pečivo před 71 lety 

šizené více či méně, jednu kvalitní 

surovinu můžeme našim předchůdcům 

jen závidět. A to byla šípková marmelá-

da, běžně prodávaná v letech těsně po 

II. světové válce. Šípky rostly všude na 

mezích a okrajích lesa a právě proto, že 

byly tak všudypřítomné, se ve velkém 

průmyslově zpracovávaly na džem, tehdy 

ovšem zvaný marmeláda. Dnes je podle 

nařízení Evropské unie název marmeláda 

povolen pouze pro výrobky z citrusových 

plodů, pro pořádek tedy zvolme 

v příštím textu neutrální název zavařeni-

na. Dodejme, že někdejší běžně dostupná 

šípková zavařenina se používala právě ke 

slepování tradičního vánočního pečiva.

Alice Olbrichová
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První z kontrolních akcí se uskutečnila 

od letošního června do září v celkem 

17 chovech dojnic, prasnic a kuřat ve 

výkrmu (brojlerů) v pěti krajích. V rámci 

kontrol byly vzorky masa, orgánů 

a mléka chovaných zvířat vyšetřeny na 

obsah dvaceti nejčastěji používaných 

biocidů. Stopy těchto látek byly zjištěny 

pouze u dvou vzorků syrového mléka. 

Jednalo se však o koncentraci na hranici 

měřících schopností analytických metod. 

Všechny vzorky byly proto posouzeny 

jako zdravotně nezávadné a poživatelné, 

vyhovující maximálním limitům přísluš-

ného nařízení EU.

Druhou akcí bylo každoročně 

prováděné vyšetřování reziduí pesticidů 

v mléce a mléčných výrobcích, vejcích, 

mase včetně masa z biochovů a medu. 

V rámci akce koordinované na národní 

úrovní Ministerstvem zdravotnictví ČR 

a na evropské úrovni Evropskou komisí 

se vyšetřovalo více jak 120 vzorků. 

V současné době zbývá k vyšetření 

jen několik posledních vzorků. Dosud 

nebyly zjištěny měřitelné koncentrace 

pesticidů.

Třetí kontrolní akci přímo vyprovokovala 

„fi pronilová kauza“ způsobená nelegál-

ním použitím látky proti parazitům – 

čmelíkům v chovech nosnic v Nizo-

zemsku a Belgii. SVS, která se do této 

iniciativy Evropské komise dobrovolně 

přihlásila, vybrala pro kontroly náhod-

ně 15 tuzemských chovů nosnic a zde 

odebrala vzorky vajec. Každý vzorek 

byl laboratorně vyšetřen na 50 druhů 

potenciálně použitelných pesticidů a to 

včetně těch, které se legálně v chovech 

používat nesmějí.

 „Všechny vzorky vajec na celý rozsah 

provedených vyšetření zcela bezpečně 

vyhověly z hlediska zdravotní nezávad-

nosti – koncentrace všech vyšetřovaných 

pesticidů byla neměřitelná,“ uvedl 

ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Výsledky byly v předepsaném formátu 

zaslány Evropskému úřadu pro bezpeč-

nost potravin (EFSA), který celoevropský 

projekt následně vyhodnotí.

SVS kontrole zdravotní nezávadnosti 

potravin z hlediska chemické a biolo-

gické bezpečnosti věnuje soustavnou po-

zornost, a to jak plánovanými kontrolami 

a monitorováním stavu, tak sledováním 

trendů v obsahu nežádoucích látek 

a patogenních mikroorganizmů. 

„Jak dokládají i výše popsané kontrolní 

akce, dovede veterinární dozor také 

pohotově reagovat na vzniklé problémy 

na našem i mezinárodním trhu,“ 

uzavřel Semerád.

Petr Vorlíček, SVS ČR

V loňské sezóně inspektoři Státní země-

dělské a potravinářské inspekce (SZPI) 

prověřili celkem 458 prodejních míst 

burčáku a částečně zkvašeného hroz-

nového moštu (ČZHM). V 51 případech 

inspektoři vedle kontroly provozovny 

a dokumentace přistoupili i k odběru 

vzorku pro analýzu v laboratoři. 

Inspektoři uskutečnili kontroly 

u prodejců i u výrobců, a to zejména 

u těch, jejichž vzorky v minulosti nevyho-

věly požadavkům právních předpisů. 

Tyto odběry se ve zvýšené míře uskuteč-

ňují i na základě podnětu spotřebitele.

Laboratorní rozbor prokázal pochybení 

u sedmi vzorků, přičemž v některých 

případech vzorek nevyhověl ve více 

hodnocených znacích. Inspektoři zjistili 

pochybení u následujících parametrů: 

přídavek vody (až 26 %), etanol 

z přidaného cukru, syntetická barviva: 

azorubin, tartrazin, patentní modř V, ne-

deklarovaný oxid siřičitý, neodpovídající 

geografi cký původ (zneužití chráněného 

tradičního výrazu – burčák). Kompletní 

přehled vyhovujících i nevyhovujících 

vzorků viz tabulka níže.

Dále inspektoři při kontrolách u šesti 

provozovatelů zjistili, že prodávali burčák 

a ČZHM bez úředně schválené průvodní 

dokumentace a na místě uložili opatření 

o zákazu uvádění potraviny na trh.

V předchozí sezóně 2016 inspektoři ode-

brali k laboratornímu rozboru 69 vzorků 

a nevyhověly 4 z nich, v roce 2015 prošlo 

laboratoří 79 vzorků a požadavkům 

právních předpisů nevyhověly 2 vzorky.

Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI 

mj. zaměřuje na hygienu prodeje, 

senzorické požadavky – inspektor na 

místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, 

označování a průvodní dokumentaci. Při 

odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně 

prostřednictvím hodnot izotopových 

poměrů stabilních izotopů vodíku měře-

ných na nukleární magnetické rezo-

nanci a izotopových poměrů stabilních 

izotopů kyslíku a uhlíku měřených na 

hmotnostním spektrometru, prověřuje 

geografi cký původ hroznů, ze kterých byl 

burčák vyroben. Dále je sledována např. 

přítomnost syntetických barviv, etanolu 

z přidaného cukru nebo množství přida-

né vody. Burčák je národní legislativou 

chráněný tradiční výraz, jehož použití 

je vyhrazeno pro částečně zkvašený 

hroznový mošt vyrobený z hroznů révy 

vinné sklizených a zpracovaných v České 

republice v daném roce a prodejní sezó-

na je ohraničena obdobím od 1. 8. do 30. 

11. Výrobek totožných parametrů, ovšem 

vyrobený z hroznů sklizených mimo ČR, 

je možné prodávat pod názvem „částečně 

zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „burčák“. 

Případné zneužití tradičního výrazu –

burčák je považováno za klamání spo-

třebitele a SZPI v takových případech 

přistupuje k zahájení správního řízení 

a uložení pokuty.

Pavel Kopřiva, SZPI

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (SVS) LETOS POSTUPNĚ USKUTEČNILA TŘI ROZSÁHLÉ KONTROLNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA 
POUŽÍVÁNÍ LÁTEK UŽÍVANÝCH V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PROTI HMYZU VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAZITŮ. DŮVODEM PRO 
USKUTEČNĚNÍ TĚCHTO AKCÍ BYLA I NEDÁVNÁ KAUZA SE ZBYTKY PŘÍPRAVKU FIPRONIL VE VEJCÍCH A VAJEČNÝCH VÝROBCÍCH. 
BĚHEM AKCÍ BYLY PROVEDENY V NĚKOLIKA DESÍTKÁCH CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT CELKEM STOVKY VYŠETŘENÍ NA OBSAH 
ZBYTKŮ PESTICIDŮ V ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTECH. VŠECHNY VZORKY BYLY POSOUZENY JAKO ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ 
A VYHOVUJÍCÍ LIMITŮM DANÝM EVROPSKOU LEGISLATIVOU. TO JE PRO ČESKÉ CHOVATELE A SPOTŘEBITELE JISTĚ DOBRÁ ZPRÁVA.

VÝSLEDKY KOMPLEXNÍCH LABORATORNÍCH ROZBORŮ BURČÁKU A ČÁSTEČNĚ ZKVAŠENÉHO HROZNOVÉHO MOŠTU (ČZHM) 
UKÁZALY, ŽE PRODEJNÍ SEZÓNA V ROCE 2017 PŘINESLA VYŠŠÍ PODÍL NEVYHOVUJÍCÍCH VZORKŮ NEŽ V PŘEDCHOZÍCH LETECH.

TŘI ROZSÁHLÉ KONTROLNÍ AKCE NEZJISTILY ZBYTKY 
PESTICIDŮ V PRODUKTECH Z ČESKÝCH CHOVŮ

KONTROLA BURČÁKŮ PROKÁZALA PŘÍDAVEK VODY, 
SYNTETICKÁ BARVIVA I ZNEUŽITÍ NÁZVU
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Jde o výrobky, které na sobě mají 

například chybnou etiketu nebo jsou 

deformované, ale jinak zcela bezpečné. 

Jídlo blížící se lhůtě spotřeby, nepro-

daná sezonní zelenina, ovoce a pečivo. 

Přebytky mohou darovat i jednotlivci či 

zemědělci. Projekt podporuje Minister-

stvo zemědělství i Agrární komora ČR.

Mnohem více jídla než dříve
Do potravinových bank tak nyní směřuje 

zhruba o polovinu větší objem komodit 

než dříve. Nápor se banky snaží zvládat 

logisticky, personálně i fi nančně.

„Do 14 potravinových bank v České 

republice se začalo od začátku roku 

dovážet jídlo ze všech velkých marketů 

a prodejen napříč celou republikou. 

V procesu darování potravin je nyní 

zapojeno přes 800 obchodů, dalších 

500 ještě čeká na navázání spolupráce,“ 

uvedla ředitelka České federace potravi-

nových bank Veronika Láchová a dodala. 

„Zavádění nového systému je spojeno 

s problémy, které se však daří opera-

tivně řešit. V současnosti jsou potraviny 

odmítány jen z menších obchodů, kde se 

nedaří propojit obchod s odběratelem 

přímo v místě a jiná forma odběru by zde 

byla fi nančně nevýhodná. Podle ní  lze 

v tuto chvíli považovat situaci ze strany 

bank za zvládnutou a kontrolovanou. 

„Potravinové banky přijímají mnohem 

více jídla než před platností novely 

zákona o potravinách a tabákových vý-

robcích a jsou schopné dodávat jídlo 

v dobré kondici a kvalitě svým odběrate-

lům. Zároveň pracují tak, aby nemusely 

jídlo likvidovat a nekazilo se ve skladech. 

V případě, že by k takové situaci mělo 

dojít, potravinové banky potraviny odmít-

nou, jelikož takovou možnost stanovuje 

příslušný zákon.“ dodala Láchová.

Zvýšené nároky na provoz vyžadují 
peníze. Zatím chybí
Podle předsedy Potravinové banky 

pro Brno a Jihomoravský kraj Pavla 

Kosorina se spolupráce tamní pobočky 

s příslušnými markety po novém roce 

více formalizuje. „Nyní jde o to, aby 

nárůst práce s větším objemem potravin 

byl kompenzován fi nanční podporou ze 

strany státu, protože jinak to nebude 

možné zvládnout. Pro představu naše 

potravinová banka zaměstnává pouze 

jednoho člověka na plný úvazek,“ upo-

zornil Kosorin. V celé republice mají 

potravinové banky dohromady méně 

než 50 zaměstnanců. „Stoupající počet 

zapojených prodejen zvládají potravinové 

banky se stále stejnou personální kapa-

citou,“ upozornila Láchová. To potvrzuje 

i předseda České federace potravinových 

bank Aleš Slavíček a dodává. „Klíčové je 

nyní přijmout další skladníky, řidiče 

a také administrativní pracovníky. 

I když počítáme s každoroční dotací od 

Ministerstva zemědělství, v každé bance 

potřebujeme aktuálně další 1 milion Kč 

na zajištění základního provozu. 

O navýšení dotací na naši činnost inten-

zivně jednáme,“ ubezpečil Slavíček.

Na milion porcí jídla ze sbírky
Potravinové banky organizují již pátým 

rokem také Národní potravinové sbírky. 

Ta poslední se uskutečnila na konci roku 

2017 a předčila veškerá očekávání. 

„Po sečtení váhy všech komodit překo-

nala hranice objemu 370 tun potravin 

a 41 tun drogistického zboží. Což se 

rovná 926 000 porcím jídla (to je 

o 139 tisíc více než loni). Do sbírky se 

celorepublikově zapojilo 750 prodejen, to 

je o 90 prodejen více než loni. Především 

z řetězců Tesco, Globus, Penny Market, 

Kaufl and, Albert, Lidl, BILLA, Makro, 

DM drogerie markt a ROSSMANN,“ vy-

počítala mluvčí Potravinové banky Brno 

Iveta Matoušková. Sbírky by se podle 

ní neobešly bez dobrovolníků. „Za tyto 

úžasné úspěchy patří poděkovat mnoha 

desítkám dobrovolníků, kteří často 

i v průběhu 12 hodinových směn neváha-

li napřít své síly při sbírání, manipulaci, 

nakládce a vykládce potravin. Hlavní dík 

si ale samozřejmě zaslouží štědří dárci, 

jejichž nákupy se kvůli potravinové sbír-

ce značně rozhojnily a v rámci fi nanční 

investice šly až do tisíců,“ dodala Ma-

toušková. Například zákazníci Kaufl andu 

darovali potřebným více než 56, 5 tun 

potravin a drogistického zboží. „Je vidět, 

že se sbírka každým rokem dostává do 

povědomí stále více lidem. Jde o velkou 

přímou pomoc lidem v nouzi,“ uvedla 

po sbírce Renata Maierl, tisková mluvčí 

společnosti Kaufl and Česká republika. 

„Velké díky samozřejmě patří i všem or-

ganizátorům, dobrovolníkům a zaměst-

nancům našich prodejen, díky kterým 

sbírka perfektně fungovala 

a proběhla bez komplikací,“ dodala.

Jaké potraviny jsou nejžádanější a kdo 
je využívá?
„Nejvíc stojíme o běžné trvanlivé potra-

viny, ze kterých lze uvařit plnohodnotné 

jídlo,“ upřesnil Pavel Kosorin z Brna.  

Nejtypičtějším klientem potravinových 

bank jsou podle něj lidé bez domova, 

ti, kteří se snaží odpoutat od závislosti 

na sociálních službách, ale zápasí s níz-

kými příjmy nebo zadlužením, například 

Armáda spásy, Charita ČR a další. 

„Máme téměř padesát smluvních odbě-

ratelů, malých, středních i velkých pomá-

hajících organizací,“ vyjmenoval Kosorin, 

který je  také ředitelem Centra sociálních 

služeb Armády spásy v Brně.

Food Boxy – prostor pro individuální 
dárce
Nápad, jak oslovit i domácnosti, v nichž 

se podle statistik plýtvá potravinami 

nejvíce, vznikl v hlavě Pavla Kosorina. 

Vymyslel sběrná zařízení, takzvané 

Food Boxy, které plánuje jihomoravská 

pobočka umístit v hypermarketech. 

„V současné době testujeme první dva 

v TESCO Brno a Boskovice. Naší vizí 

je, aby Food Boxy byly ve všech velkých 

marketech v Jihomoravském kraji 

a mohla tak permanentně probíhat 

potravinová sbírka,“plánuje Kosorin.

Jde o zamykatelnou schránku, od níž má 

klíč pouze pracovník potravinové banky, 

který s Food Boxem manipuluje „Lidé do 

nich mohou vkládat potraviny pro chudé, 

ale také přebytky ze svých domácností ve 

formě kvalitních a nezávadných potravin, 

které by jinak skončily v odpadkovém 

koši. Věnovat mohou i konzervy,“ uvedl 

Kosorin.

Podpora z ministerstva, krajů i měst
Humanitární činnost potravinových bank 

podporují ofi ciální instituce. Ministerstvo 

zemědělství ČR každoročně rozděluje 

fi nanční příspěvky na provoz a mzdové 

náklady nebo také na pořízení chladi-

cích aut. Nové auto na převoz potravin 

darovalo tamní organizaci například také 

město Plzeň. Podporu nacházejí také 

u Agrární komory ČR a jejich regionál-

ních poboček. S aktuálně potřebným 

rozšířením skladů má potravinovým 

bankám nyní pomoci i třicetimilionová 

dotace Ministerstva zemědělství.

Dříve musely markety v případě darování 

odvádět 15% daň z přidané hodnoty. Nyní 

zboží ocení nulou. Při porušení zákona na-

opak hrozí obchodům pokuta až 10 mil. Kč. 

Podobná opatření zavedli už v Itálii či ve 

Francii. Dobrovolné darování potravin od 

velkých obchodních řetězců do potravi-

nových bank v České republice již několik 

let funguje, avšak ne všechny obchody se 

zapojily. Nyní je to zákonná povinnost.

Dagmar Sedláčková, Foto: Archív PB

OD LEDNA 2018 VSTOUPILA V PLATNOST NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH, KTERÁ UKLÁDÁ 
POVINNOST PRO VŠECHNY OBCHODY S POTRAVINAMI A PRODEJNÍ PLOCHOU NAD 400 M2, DAROVAT A NABÍZET CHARITÁM 
NEPRODEJNÉ POTRAVINY. TY BY JINAK SKONČILY NA SKLÁDKÁCH. CHARITY JE PŘEROZDĚLÍ SVÝM KLIENTŮM, TJ. SOCIÁLNĚ 
SLABÝM, HENDIKEPOVANÝM, MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM, DĚTSKÝM DOMOVŮM A PODOBNĚ. NEJVĚTŠÍM PŘÍJEMCEM TĚCHTO 
POTRAVIN JE SÍŤ ČESKÝCH POTRAVINOVÝCH BANK. STATISTIKY UVÁDÍ, ŽE SUPERMARKETY V ČESKU ROČNĚ VYHODÍ PŘIBLIŽNĚ 
11 TISÍC TUN POTRAVIN.

KONEC PLÝTVÁNÍ. NEPRODANÉ 
JÍDLO POMÁHÁ CHUDÝM
POTRAVINOVÉ BANKY VŠAK ČELÍ NÁPORU I NEDOSTATKU FINANCÍ
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POTRAVINÁŘSTVÍ

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.00

12.00 – 12.45

12.45 – 13.00
13.00 – 13.45

7. 2. 2018 Ostrava
8. 2. 2018 Liberec
14. 2. 2018 Praha
15. 2. 2018 Pardubice

22. 2. 2018 Karlovy Vary
8. 3. 2018 Jihlava

21. 3. 2018 Ústí nad Labem
22. 3. 2018 Olomouc

24. 5. 2018 Zlín

 
 

svobodova@foodnet.cz  
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Z P R A V O D A J

Společně s dalšími členy vedení bude usi-

lovat o zajištění více provozních prostřed-

ků pro fakulty i rektorát, o lepší servis 

fakultám a fi nančně odpovědný rozvoj uni-

verzity. Zmínil také péči o zaměstnance 

a podporu studentských spolků a celkově 

méně formalismu a více věcnosti.

Členy nového vedení budou dále pro-

rektor pro mezinárodní vztahy a první 

prorektor prof. PhDr. Michal Lošťák, 

Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum 

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., prorektor 

pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jiří 

Remeš, Ph.D., prorektor pro rozvoj prof. 

Ing. Václav Hejnák, Ph.D., prorektor pro 

kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti doc. 

Ing. Petr Valášek, Ph.D., kvestorka Ing. 

Jana Vohralíková, kancléřka Ing. Bc. Iva 

Hrabánková, Ph.D. a ředitelka Odboru 

marketingu Ing. Tereza Kolbabová.

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (*1964), 

vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ, 

kde pokračoval v interní aspirantuře na 

Katedře biotechnických úprav krajiny. Od 

roku 1993 zde pracoval jako odborný asi-

stent a o deset let později se habilitoval 

v oboru Ochrana půdy a meliorace. V roce 

2006 působil jako „Visiting Professor“ 

na Utah State University. V roce 2007 byl 

zvolen prvním děkanem Fakulty životního 

prostředí, která vznikla transformací 

části Fakulty lesnické a environmentální. 

V roce 2008 byl jmenován profesorem 

pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie 

a o rok později se stal vedoucím Katedry 

biotechnických úprav krajiny. Od roku 

2015, po osmi letech v čele fakulty, je 

proděkanem pro vědu a výzkum.

Josef Beránek, ČZU

V čem je  váš projekt unikátní?
Jedinečnost naší technologie 

spočívá v tom, že optickým vláknem, 

popř. jinou vhodnou transparentní 

hmotou, vedeme světlo skrz 

konstrukční materiál a umožňujeme 

osvícení výrobku bez nutnosti 

současného vedení elektrické energie. 

Světelný zdroj může být ukrytý uvnitř 

výrobku nebo zcela mimo výrobek,

případně lze využít jeden zdroj pro 

současné osvětlení více předmětů 

nebo i jen rozvádět sluneční světlo. 

Technologii je vhodné využít zejména 

pro výrobu hraček, nábytku, stavebně 

truhlářských výrobků, ve stavebnictví 

a hodí se rovněž pro konstrukci 

bezpečnostních prvků nebo pro 

designové záležitosti. Použití je 

možné i pro výrobky do hlubokého 

mrazu, pod vodu nebo do jiných 

extrémních podmínek. U vyvinuté

 osvětlovací sestavy je například 

možné rozsvítit lampičku jejím 

prostým položením na stůl.

Jaké máte s výsledky projektu obchod-
ní záměry?
V současnosti máme laboratorně ově-

řené vlastnosti prototypů jednodušších 

výrobků. Projekt se nyní nachází teprve 

v prvním roce řešení a před zahájením 

průmyslové výroby nás v následujícím 

období čeká ještě ověření využitelnosti 

CNC obrábění a technologie 3D tisku pro 

rozvod světla u konstrukčně složitějších 

systémů. Povinný transfer znalostí 

a technologií plánujeme realizovat ve 

spolupráci se střední uměleckoprůmys-

lovou školou a Výzkumným a vývojovým 

ústavem dřevařským. 

Uvažujeme, že část výroby bychom 

realizovali vlastní hospodářskou činností 

skvěle vybavené truhlářské dílny FLD 

a zejména chceme od roku 2018 v 

našem podnikatelském inkubátoru ČZU 

Point One založit vlastní fi rmu – univer-

zitní spin-off. Svým produktům věříme 

a myslíme si, že na trhu najdou uplatně-

ní. Doufáme, že se již brzy budete moci 

s některým inovovaným typem výrobku 

setkat v praxi, například s bezpečnost-

ním osvětlením hran schodů nebo 

s nastavitelnou osvětlovací lištou 

kuchyňské linky. V současné době již 

máme pro námi vyvinuté řešení zapsané 

dva užitné vzory, jeden evropský patent 

a podané další přihlášky na Úřadě prů-

myslového vlastnictví. Možnosti využití 

této technologie jsou široké, neomezuje-

me se pouze na nějaký konkrétní sektor. 

Celkem jsme vytipovali přibližně třicet 

různých druhů výrobků a zjišťujeme, 

které budou nejvíce vhodné ke komer-

cializaci. 

Jak jste se vlastně ke dřevu dostal? 
Je i vaším koníčkem?
Pocházím z horského prostředí z les-

nické rodiny. Vystudoval jsem střední 

lesnickou školu, proto jsem nijak zvlášť 

neuvažoval o studiu jiného oboru. Od 

lesa ke dřevu mě přivedl pan profesor 

Roček, kterého obdivuji jako člověka 

a také jako pedagoga. Své znalosti 

předává poutavě, fundovaně a s velikým 

nadhledem. Dodnes si pamatuji na jeho 

první přednášku, kdy mluvil o nutnosti 

cílevědomého přístupu ke studiu a kdy 

naprosto přirozeně přešel od zajímavostí 

tropických dřevin k vlivu struktury dřeva 

na jeho vlastnosti a poté k technologiím 

zpracování dřeva. Již na této první před-

nášce vzbudil můj zájem o doktorské 

studium, tak jsem se nechal inspirovat 

a rozhodně toho nelituji.

Josef Beránek, ČZU

ÚČINNÉ PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ UNIVERZITY NAVENEK A OTEVŘENÝ A PŘÁTELSKÝ STYL ŘÍZENÍ BUDOU PRIORITY NOVÉHO 
REKTORA PROF. ING. PETRA SKLENIČKY, CSC. ZAMĚŘIT SE CHCE TÉŽ NA KVALITNÍ VÝZKUM A INOVACE A NA PODPORU 
SCHOPNÝCH STUDENTŮ. 

VÝVOJ KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI DŘEVA S TRANSPARENTNÍ VRSTVOU, OPTICKÝMI VLÁKNY A ILUMINACÍ JE CÍLEM 
STEJNOJMENNÉHO PROJEKTU, JEHOŽ MENTOREM JE DOC. ING. MARTIN BÖHM, PH.D., Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE.

VEDENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY 
V PRAZE SE UJAL PROF. PETR SKLENIČKA

HRA SE SVĚTLEM
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První pozemková reforma
K prvnímu velkému zásahu do držby 

a vlastnictví půdy došlo po roce 1918 

v rámci pozemkové reformy. Ta měla 

především odstranit letitý problém, totiž 

obrovské soustředění zemědělské 

a lesní půdy ve vlastnictví šlechtických 

a velkostatkářských vlastníků, které ve 

spojení s fi deikomisem (svěřenectví) 

silně omezovalo svobodný pohyb půdy 

a kapitalistických forem hospodaření. 

Rozhodující převahu v držbě půdy měla 

šlechta, jejíž majetky s výměrou nad 

1 000 ha představovaly skoro 30 % 

veškeré půdy. Mezi největší šlechtické 

velkostatkáře patřili Jan II. Liechten-

stein (155 093 ha veškeré půdy), Jan 

Schwarzenberg (90 269 ha v. p.), Collo-

redo-Mansfeld (57 545 ha v. p.), Adolf 

Waldstein (44 508 ha v. p.), Egon Czernin 

(31 767 ha v.p.), Z. Lobkowicz (27 140 ha 

v.p.), z církevních subjektů pak Arci-

biskupství olomoucké (46 535 ha v.p.). 

Kromě toho na území republiky bylo 

soustředěno velké množství půdy 

ve vlastnictví říšskoněmecké šlechty 

(Albert Thurn-Taxis, Hohenzollern-

Sigmaringen, Schaumbur-Lippe, Lich-

nowski a další). Pro potřeby připra-

vované pozemkové reformy byl vydán 

zákon č. 33/1918 Sb. z. a n., o obstavení 

velkostatků, který zakazoval bez souhla-

su ministerstva zemědělství velkostatky 

prodávat, postupovat a zadlužovat a ten-

to legislativní počin byl prvním krokem 

na cestě k podlomení ekonomické moci 

šlechty, neboť se vztahoval pouze na 

statky zapsané v zemských deskách. 

Provádění pozemkové reformy bylo 

věcně rozděleno do několika adminis-

trativně technických agend na základě 

přijatého zákonodárství, které stanovilo 

hlavní zásady uskutečňování reformy 

z hlediska záboru a přídělu půdy

a poskytování úvěru zemědělcům. 

Prvním důležitým zákonným opatřením 

byl zákon č. 215/1919 Sb. z. a n., 

o zabrání velkého majetku pozemkové-

ho. Zábor představoval v pojetí zákona 

právo státu, aby zabraný majetek přebí-

ral a přiděloval. Záboru podléhal 

zemědělský a lesní majetek větší než 

150 ha půdy zemědělské nebo 250 ha 

půdy vůbec. Ovšem i z této zásady byly 

podle § 11 citovaného zákona výjimky, 

které byly úspěšně uplatňovány 

u šlechtického nebo církevního majetku. 

Podle nich bylo možné majiteli ponechat 

výměru půdy až do výše 500 ha, když to 

vyžadovaly zájmy zemědělského průmy-

slu, účelného hospodaření, zásobování 

obyvatelstva nebo jiné důvody „veřejné-

ho blaha“. O náhradě za zabranou půdu 

rozhodoval tzv. náhradový zákon. Výše 

náhrady se řídila cenami pozemků z let 

1913–1915 při volném prodeji objektů 

nad 100 ha. V zákoně bylo stanoveno, že 

bez náhrady bude pouze vyvlastněn ma-

jetek příslušníků nepřátelských států, 

panovnické rodiny Habsbursko-Lotrin-

ské a majetek nadací spočívajících na 

právech vyplývajících ze šlechtictví. 

Konkrétním přídělem zabrané půdy 

v pozemkové reformě se zabýval zákon 

č. 81/1920 Sb. z. a n., tzv. přídělový 

zákon. Kolik a jaké půdy stát vlastně 

převezme, ale také přidělí, bylo pone-

cháno na rozhodnutí Státního pozem-

kového úřadu. Zabranou půdu, pokud ji 

stát nepoužil k všeobecně prospěšným 

účelům, přiděloval pozemkový úřad jak 

jednotlivcům, tak zemědělským sdruže-

ním, obcím a jiným právnickým osobám 

sledujícím všeobecně prospěšné zájmy. 

Celé přídělové řízení bylo rozděleno 

na dvě skupiny, a to na tzv. drobný 

příděl půdy asi do 30 ha a na příděl tzv. 

zbytkových statků o rozloze přibližně 

80–120 ha zemědělské půdy představu-

jící nejrentabilnější zemědělské podniky. 

Jednotlivcům byla půda přidělována 

ke zřízení samostatných hospodářství 

postačujících k obživě hospodáře a jeho 

rodiny. Přídělový zákon respektoval 

přání rolnictva, aby půda byla přidělová-

na do vlastnictví nebo nájmu. Přídělový 

zákon ovšem dovoloval, aby pozemkový 

úřad propustil ze záboru prakticky ja-

koukoli výměru, a to zvláštním zřetelem 

na zachování historických památek či 

historického rázu krajiny. 

Stát ve svém zákonodárství pamatoval 

vhodným způsobem na fi nanční podporu 

a zajištění zvláště drobných nabyvatelů 

půdy, ale i ostatních, kteří začínali hos-

podařit v nových podmínkách na větším 

zemědělském majetku. Podle zákona 

č. 166/1920 Sb. z. a n. měly poskytovat 

všechny veřejné ústavy nabyvatelům 

půdy úvěr za podpůrného ručení státu. 

Úvěr mohl být poskytnut: a) k získání 

půdy do vlastnictví až 9/10 ceny půdy, 

za kterou ji pozemkový úřad přidělil, 

b) k získání hospodářských a odbytových 

budov již postavených až do poloviny 

jejich ceny, c) ke stavbě hospodářských 

a obytných budov až do 9/10 ceny půdy 

a do poloviny stavebních nákladů.

Podle statistických údajů ze začátku 

roku 1938 podléhalo pozemkové reformě 

v ČSR celkem 4 066 221 ha veškeré, 

z toho 1 309 536 ha zemědělské půdy. 

Původním vlastníků bylo vráceno nebo 

bylo ponecháno celkem 56 % veškeré

a 34 % zemědělské půdy. Drobným 

a středním zemědělcům bylo přiděleno 

643 090 ha zemědělské půdy. Majitelé 

zabraného majetku byli fi nančně od-

škodněni, přídělci jako noví nabyvatelé 

půdy za ni zaplatili při poskytnutí úvěru. 

Tato pozemková reforma provedená na 

demokratických principech napomohla 

k zásadní úpravě vlastnických poměrů 

v zemědělství. K jejím kladům patří, že 

odstranila latifundia a umožnila drob-

ným zemědělcům včetně kovozemědělců 

získat půdu, na druhé straně ovšem po-

sílila střední zemědělský statek – podnik 

o přibližné rozloze 120 ha, který se stal 

ekonomickým základem meziváleč-

ného zemědělství. Z dalších zákonů je 

třeba také vzpomenout zákon o výkupu 

dlouhodobých pachtů z roku 1919. Právo 

na výkup půdy měli pachtýři zabraných 

velkostatků nebo církevní půdy, kteří ji 

měli pronajatou od roku 1901, přičemž 

nesměla vlastní i požadovaná půda mít 

větší výměru než 8 ha.

Období protektorátu
Jestliže v období let 1918–1938 došlo 

k legitimnímu a legálnímu záboru půdy, 

potom ve válečném období let 1939–1945 

byla česká půda v rámci nacistické 

„ochrany Protektorátu Čechy a Morava“ 

plánovitě zabírána a většinou převáděna 

do rukou německou fyzických a právnic-

kých osob. Pro zabrání zemědělského 

majetku v protektorátu si nacisté zvolili 

dva zdánlivě legální postupy. První před-

stavoval vyvlastnění půdy pro zřizování 

vojenských cvičišť v ryze českých krajích 

podle československého zákona z roku 

1935 o vyvlastnění půdy k účelům obrany 

státu. Pro druhou cestu germanizace 

české půdy bylo typické uvalování vnu-

cených správ na české majetky. Zde na-

cistům posloužilo jako podklad nařízení 

protektorátní vlády z března 1939 

o správě hospodářských podniků 

a dozoru nad nimi. Vnucené správy vzni-

kaly tak, že původní čeští nebo židovští 

majitelé byli pod různými záminkami 

vyháněni ze svých nemovitostí a ty byly 

následně přidělovány Němcům. Celkem 

byla uvalena vnucená správa v 1 162 ob-

cích na více než 6 000 zemědělských 

a lesních podniků o rozloze 1 500 000 ha 

zemědělské a 200 000 ha lesní půdy. 

Konečně součástí německých plánů na 

ovládnutí českého prostoru byla 

i německá kolonizace, jež bezprostředně 

souvisela s půdou. Kolonizace se prová-

V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČÁSTI SLEDOVANÉHO TÉMATU PŘEDSTAVÍME VÝVOJ PŮDNÍ DRŽBY V DYNAMICKÉM OBDOBÍ 
LET 1918–1960. TATO ZÁVĚREČNÁ ČÁST POJEDNÁVÁ O ROZSÁHLÉM A DRASTICKÉM ZÁSAHU STÁTU DO DRŽBY A VLASTNICTVÍ 
PŮDY A NAZNAČUJE I DOSUD NEVÍDANÉ CELOSPOLEČENSKÉ PROCESY, JEŽ TYTO INGERENCE STÁTU DOPROVÁZELY. JESTLIŽE 
V LETECH 1848–1900 DOCHÁZELO JEDNOZNAČNĚ K POSILOVÁNÍ SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A K JEJÍ KUMULACI, 
POTOM V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ ZEJMÉNA PO ROCE 1918 SE ZAČÍNAJÍ PROJEVOVAT SNAHY OPAČNÉ, KDYŽ DOCHÁZELO 
V RÁMCI PRVNÍ POZEMKOVÉ REFORMY PO ROCE 1918 K ZÁBORU PŮDY ZE STRANY STÁTU, POZDĚJI AŽ K JEJÍMU NÁSILNÉMU 
ODNÍMÁNÍ, A TO NEJPRVE LATENTNĚ HNED PO ROCE 1945 A PO ROCE 1948 RAFINOVANĚ A ZCELA OTEVŘENĚ.

PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH ((6. ČÁST6. ČÁST))

ZMĚNY PŮDNÍHO FONDU V OBDOBÍ 1918ZMĚNY PŮDNÍHO FONDU V OBDOBÍ 1918––19601960
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děla od září 1942 ve čtyřech osídlovacích 

obvodech, a to Praha-sever, Olomouc, 

Brno a České Budějovice, které byly 

z praktických důvodů členěny do 

menších územních celků. Zemědělství 

v protektorátu bylo ve svých důsledcích 

podřízeno válečným potřebám říše, a to 

například zavedením nucených výkupů. 

Změny vlastnických vztahů v období 
1945–1948
Rozsáhlé a namnoze drastické změny ve 

vlastnictví a držbě půdy, vyvolané hlavně 

mezinárodními a domácími okolnostmi 

a poválečnou revoluční euforii, probíhaly 

v letech 1945–1948 v rámci poválečné 

pozemkové reformy. Pozemková reforma 

v lidově demokratickém Československu 

nebyla provedena najednou, její prová-

dění se dělilo zhruba na tři samostatné 

a zcela právně i věcné odlišné části, 

respektive časové etapy:

1) Konfi skace, rozdělení a osídlení 
půdy Němců, Maďarů a zrádců, právním 

základem této dosud ojedinělé agendy 

byly dva dekrety prezidenta republiky: 

dekret prezidenta republiky č. 12/1945 

Sb., o konfi skaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, 

dále zrádců a nepřátel českého a slo-

venského národa (konfi skační dekret) 

a dekret č. 28/1945 Sb., o osídlení ze-

mědělské půdy Němců, Maďarů a jiných 

nepřátel státu českými, slovenskými 

a jinými slovanskými zemědělci (osídlo-

vací dekret). Provádění konfi skace 

a přídělu půdy mělo jiný charakter v po-

hraničí a jiný ve vnitrozemí. Ve vnitroze-

mí v okresech s českým obyvatelstvem 

se uskutečnilo místní přídělové řízení, 

což znamenalo rozdělení zkonfi sko-

vané půdy místním uchazečům, které 

proběhlo bez velkých nesnází a poměrně 

rychle. V pohraničí, v okresech s převa-

žujícím německým obyvatelstvem, došlo 

ke konfi skaci a osídlení statkářské půdy 

a k vytvoření zcela nové národnostní 

i hospodářské skladby zemědělství 

v této oblasti. Zemědělské osídlování, 

v němž spočívalo hlavní těžiště kon-

fi skačních, přídělových a osídlovacích 

zásahů, představovalo rozhodující 

a podstatnou část první etapy pozem-

kové reformy a další cesty poválečného 

zemědělství. Celkem bylo podrobeno 

konfi skačnímu řízení na území 

republiky 1 651 016 ha zemědělské 

a 1 295 379 ha lesní půdy, tj. celkem 

2 946 395 ha veškeré půdy. Avšak hlavní 

část konfi skované půdy připadala na 

české země, přitom 4/5 této půdy se 

nacházely v pohraničí. Z toho vyplývá, 

že osídlovací řízení v pohraničí českých 

zemí bylo nejrozsáhlejší a nejdůležitější 

přídělovou akcí v rámci celého konfi s-

kačního řízení.

2) Revize první předválečné pozemkové 
reformy. Revize byla prováděna podle 

zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první po-

zemkové reformy. Podle této normy ještě 

nešlo o konečnou likvidaci velkostatkář-

ské a statkářské půdy, ale o podstatný 

zásah do držby a vlastnictví půdy. Podle 

osnovy zákona se měla vlastníkům ode-

brat půda nad 150 ha zemědělské nebo 

250 ha veškeré půdy ponechané jim 

prvorepublikovým Státním pozemkovým 

úřadem. Každý případ revize musel být 

zkoumán a rozhodován revizní komisí 

složenou paritně ze zástupců politických 

stran Národní fronty, ale platila zásada, 

že u každého revidovaného zbytkového 

statku muselo být ponecháno nejméně 

50 ha zemědělské půdy. S prováděním 

revize se začalo v lednu 1948, ovšem 

v březnu 1948 byla přijata novela (zákon 

č. 44/1948 Sb.), podle níž bylo možné 

převzít veškerou půdu zbytkových statků 

v těch případech, kdy byla zjištěna potře-

ba půdy u oprávněných uchazečů, nebo 

byl uplatněn nezbytný veřejný zájem 

o půdu. Podle této novely byly ještě jed-

nou revidovány všechny již projednané 

případy a kromě toho bylo rychle roz-

hodnuto i o případech, jež se do konce 

února 1948 nedostaly na pořad jednání, 

v obou případech se tak stalo ke škodě 

majitelů. Dále u velkostatků šlo o to, 

aby byly anulovány tzv. generální dohody 

o odkladu první pozemkové reformy 

uzavřené v 1. polovině 30. let 20. století. 

Ustanovení zákona byla namířena proti 

výměře 250 ha půdy, přípustné podle 

§ 11 záborového zákona, a umožňovala 

její snížení až na 50 ha cestou vyvlast-

nění. Tato opatření vedla k tomu, že 

velkostatky se prakticky zmenšily až na 

výměru 50 ha u každého vlastníka nebo 

spoluvlastníka, což vlastně představova-

lo postupnou likvidaci velkostatkářské 

a statkářské držby. Během roku 1948 

byla provedena tzv. druhá etapa pová-

lečné pozemkové reformy, postihující 

hlavně velkostatkářskou, statkářskou 

a církevní půdu vlastníků převážně ve 

vnitrozemí republiky. 

3) Nová pozemková reforma. Nová 

pozemková reforma založená 

zákonem č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě 

vlastnictví k zemědělské a lesní půdě, 

představovala závěrečnou třetí etapu 

poválečné pozemkové reformy. Týkala 

se především určitých skupin českých 

a slovenských vlastníků i mimo rámec 

předválečné pozemkové reformy. 

V tomto případě šlo vesměs 

o zemědělské nemovitosti menší 

než 150 ha zemědělské nebo 250 ha 

veškeré půdy, protože větší majetky 

podléhaly již v roce záboru a v roce 

1948 revizi první pozemkové reformy. 

Zákon o nové pozemkové reformě 

rozlišoval dvě kategorie vlastníků. 

Byli to jednak majitelé statků o výměře 

od 50 do 250 ha půdy, jejichž vlastnictví 

se zmenšilo ve smyslu ustanovení zá-

kona na nejvyšší výměru 50 ha veškeré 

půdy, což představovalo maximální 

výměru, která směla být ve vlastnictví 

jednoho vlastníka, tj. v držení jedné 

rodiny. Avšak podmínkou k ponechá-

ní této zmenšené výměry musela být 

přesně zjištěná okolnost, že vlastník na 

této půdě osobně hospodaří, v opačném 

případě byl proveden výkup půdy beze 

zbytku. Podle zákona o nové pozemkové 

reformě měla být půda vykoupena, avšak 

v tomto případě nebyl zákon dodržen 

a původní vlastníci byli podvedeni. 

Zemědělcům byla půda odebrána 

s ujištěním, že fi nanční náhrada jim 

bude vyplacena dodatečně. Praxe byla 

taková, že jejich majetek byl převeden na 

stát. Vlastníci de facto pozbyli veškerá 

práva a v lepším případě museli země-

dělskou usedlost opustit a z vesnice byli 

vystěhováni. 

Od roku 1945 došlo k postupnému, leč 

systematickému omezováni vlastnického 

práva k pozemkovému a lesnímu

majetku. Během revize podle zákona 

o nové pozemkové reformě (zákon 

č. 46/1948 Sb.) mohl mít vlastník 

v držení pouze 50 ha zemědělské půdy 

a na této půdě musel osobně hospodařit 

a dále byl prováděn nucený výkup pro-

najaté půdy bez ohledu na její výměru. 

Tento zákon zasáhl a rozložil statkář-

skou a církevní půdu. Podle zákona 

měla být půda vykoupena, avšak v tomto 

případě (až na vzácné výjimky) k tomu 

nedošlo a vlastníci zemědělské půdy byli 

okradeni dvakrát, totiž zbaveni majetku 

a bez náhrady.

Výsledkem všech těch těchto pře-

vratných změn byla nová struktura 

vlastnických vztahů, odsun německých 

zemědělců, značná migrace zeměděl-

ského obyvatelstva a začínající změny 

ve struktuře a činnosti zemědělských 

závodů. Po únoru 1948 bylo rozhodnuto, 

že nejvhodnější organizační formou 

„socializace“ malorolnických hospo-

dářství (k čemuž došlo po provedení 

výše uvedených zákonů) je zemědělské 

družstvo. Základním právním nástrojem 

pro združstevňování našeho zemědělství 

byl zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných 

zemědělských družstvech. Združ-

stevňování zemědělství představovalo 

přestavbu malovýrobního zemědělství 

na socialistickou velkovýrobu. Bohužel, 

tento proces se neobešel bez materi-

álních a lidských obětí. Až na vzácné 

výjimky zmizela soukromá zemědělská 

hospodářství, a pokud existovala, pak 

byli jejich majitelé státními orgány zne-

výhodňováni a postihováni.

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.


