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ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NELZE ODDĚLIT OD PROBLEMATIKY ZEMĚDĚLSTVÍ V EU A VE VYSPĚLÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ OD PROBLÉMŮ 
GLOBALIZACE. DNES SE ZAPOMÍNÁ NA VÝZNAM ZEMĚDĚLCŮ A FAKT, ŽE ROZVOJ LIDSTVA NASTAL AŽ S ROZVOJEM ZEMĚDĚLSTVÍ. 

POZICE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
V SOUČASNÉ DOBĚ

Výročního setkání k 25. letému výročí působnosti AK ČR se v Paláci Žofín sešlo přes 400 hostů
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Dokud jsme byli jen lovci a sběrači, 
o zajišťování potravy se staral celý kmen. 
Teprve vznikem a rozvojem zeměděl-
ství se zvedla produktivita v zajišťování 
potravy a větší část společnosti se mohla 
začít věnovat řemeslům, obchodu, 
zkrátka mohla vzniknout civilizovaná 
společnost, tak jak ji známe dnes, kdy 
1 % zemědělců dokáže uživit celý národ. 
Má to ale jeden háček. Tím, že je nás 
jen jedno procento, tak jsme ztratili 
pozice ve společnosti. V době voleb jsme 
nezajímavá část voličů s malým počtem 
hlasů, a tak se problematika zeměděl-
ství dostává na okraj zájmu politických 
stran a celé společnosti. 

V Evropě po 2. světové válce bylo rozvrá-
cené hospodářství a byl velký hlad. Vlády 
států, aby udržely sociální smír a zajistily 
dostatek potravin, začaly zemědělství 
silně dotovat. Zemědělská produkce se 
začala rychle zvedat, a tak jsme se 
z nedostatku dostali do dalšího problé-
mu, do problému silné nadprodukce 
a řešili jsme, co s tím. Zemědělství se 

tak dostalo do začarovaného kruhu. 
S vyšší výrobou klesají ceny a tím se 
zhoršuje ekonomika. A tak dotace, které 
původně byly určeny na zemědělský roz-
voj, slouží dnes k tomu, aby zemědělství 
nezkrachovalo. Odbytové ceny jsou tak 
nízké, že nepokrývají výrobní náklady, 
a dotace představují 20–30 % příjmů 
zemědělců. Dnes jsme na tom tak, že 
čím více vyrábíme, tím jsme na tom hůř 
vlivem deformace cen. Když byl nedosta-
tek potravin,  za 1 litr mléka jsme dostali 
1 litr nafty, dnes dostaneme jen čtvrt 
litru nafty, to je 4x méně. Jdeme si kou-
pit půl kila hřebíků, ale za stejnou cenu 
musíme dát 100 kg kvalitní pšenice. 

Zemědělství se tak dostalo do pasti. 
Tím, že jsme se nechali vmanipulovat 
do situace, že prodáváme své výrobky 
pod výrobní náklady a ztráta se hradí 
dotacemi, jsme s dotacemi ztratili své-
právnost a o zemědělství nerozhodují 
zemědělci. Panuje názor, že když se 
dávají do zemědělství velké dotace, je 
možné zemědělcům také určovat, jak se 

mají chovat, co a jak mají pěstovat. A tak 
je nám nařizováno, jak máme obdělávat 
pole, co zasít a co nesít, jak velká mají 
být dvířka do kotce pro prasnici. My 
starší, co ještě pamatujeme zemědělské 
tajemníky KSČ, kteří nám dávali nesmy-
slná nařízení, jsme si naivně mysleli, že 
s pádem socialismu přestane neodborné 
zasahování do naší práce. Bohužel, po 
29 letech od něžné revoluce se situace 
moc nezměnila, a někdy je to ještě horší. 
Dnes panuje názor, že problémům 
v zemědělství rozumí každý a podle toho 
je taky konáno. A tak je nám zakázáno 
moření osiva řepky a cukrovky, kdy se 
používají gramy mořidel, aby se násled-
ně po vzejití používaly jiné pesticidy 
v dávkách tisíckrát větších. Jeden nám 
zakazuje zimní orbu, aby se zabránilo 
erozi půdy, druhý nám dává vinu, že 
pole nezadržují vláhu a přitom hrubá 
zimní brázda nejlépe zachytává vodu 
z tajícího sněhu. Takových příkladů bych 
mohl jmenovat desítky. Bohužel, mezi 
těmi, co vytváří tato nařízení, není skoro 
nikdo, kdo si prošel pár let zemědělskou 
prvovýrobou. A dnes nejvíce zemědělství 
rozumí noví obyvatelé vesnic, kteří 
přišli z ruchu měst do oázy klidu a míru 
na venkov. A pak se diví, že děláme 
i v noci, že když je sucho, tak se práší, 
když prší, tak je trochu bláta. Jeho bláto, 
když stavěl svůj domek, mu nevadilo. 
Diví se, že hnůj a kompost zapáchá, 
přitom kompost je i z odpadů jeho do-
mácnosti. Všude by chtěli mít chodníky 
a mimo ně jen rozkvetlou louku. 

Současný nadbytek potravin vyvolává 
mylnou představu, že tomu tak bude 
napořád a zemědělství je třeba přeorien-
tovat z výrobní funkce na ochranu život-
ního prostředí. A tak je dneska módní 
trend ekologické zemědělství a výroba 
biopotravin. Přitom výroba potravin dle 
současných norem ekologického země-
dělství zatěžuje životní prostředí zane-
chanou uhlíkovou stopou 1,5x více než 
výroba konvenční a není prokázáno, že 
biopotraviny jsou zdravější. Ekologická 
kráva, která se pase na rozkvetlé louce, 
vyprodukuje až 2x více metanu než kráva 
intenzivně krmená kvalitní krmnou 
dávkou s vyšší užitkovostí. Dnes 
máme 14,5 % zemědělské půdy
v režimu ekologického zemědělství, 
ale vyrábí se na ní jen 1 % potravin. 
Takovýmto zemědělstvím bychom národ 
neuživili. Uvědomme si, že by muselo 
v zemědělství pracovat 10x více lidí 
a potraviny by musely být několikaná-
sobně dražší. Existují i takové názory, 
které nám sdělila jedna aktivní ochrán-
kyně zvířat, když jsme během farmář-
ského dne ukazovali veřejnosti výrobu 
mléka. Cituji: „Proč týráte krávy, aby 
vyráběly tolik mléka, vždyť si ho můžeme 
koupit v supermarketu.“

K vlastní konkurenceschopnosti a udr-
žitelnosti českého zemědělství. Zde je 
hned několik rozporů. Když se podíváme 

na výsledky českého zemědělství 
z hlediska výnosů a užitkovosti, dostali 
jsme se na přední místa. Výnosy obilovin 
kolem 6 tun na hektar, řepky 3,5 tuny, 
cukrovky 80 tun, dojivost krav na laktaci 
přes 8 tisíc litrů, odstav 29 selat na 
prasnici a denní přírůstky přes 90 dkg ve 
výkrmu prasat nás řadí na přední místa 
v Evropě i ve světě. 

Když se ale podíváme na celkovou 
produkci českého zemědělství, propadli 
jsme se skoro o 100 let nazpátek, na 
začátek třicátých let minulého století. 
Dnes celková zemědělská produkce do-
sahuje jen 81 % úrovně roku 1936. Proč 
tomu tak je a kdo za to nese odpověd-
nost? Odpovědnost nese celá společnost 
a všechny polistopadové vlády. Tím, že 
společnost dává do zemědělství dotace, 
také nastavuje pravidla hry a zemědělci 
se jen přizpůsobují. A tak, když se začala 
podporovat nevýroba, se většina přizpů-
sobila a ztrátová odvětví, jako je celá 
živočišná výroba, ovoce a zelenina, dělá 
jen malá část těch „hloupějších“ země-
dělců. Pokud se podstatně nezmění do-
tační politika, náročné výroby postupně 
zaniknou a zbyde jen rostlinná výroba
v úrodnějších oblastech a travní porosty 
v LFA. Že to nemusí trvat dlouho, vidíme 
u prasat, kdy jsme se z výroby 105 % 
domácí spotřeby v roce 2004 propadli na 
současných 35 %.

Samozřejmě, že naše zemědělství je 
schopné obstát v konkurenci s ostatní 
Evropou a se světem. Máme k tomu 
ideální přírodní podmínky a vzdělané 
a pracovité zemědělce. K tomu je ale 
potřeba základní podmínka: dobré 
vedení a dobrá zemědělská politika. 
Většinová společnost, která dává dotace 
do zemědělství a přisvojuje si právo 
řídit zemědělskou politiku, přebírá také 
odpovědnost za jeho úroveň. 
Musí rozhodnout, co chce. Nelze mít 
dostatečné množství levných potravin 
na udržení sociálního smíru a přitom 
omezovat výrobu a zemědělce převádět 
jen na ochránce přírody. Že jde vyrobit 
dostatečné množství potravin a přitom 
mít hezkou zdravou krajinu, to nám 
ukázali naši předci. Dnešní nejnovější 
poznatky vědy a techniky při zavádění 
chytrého precizního zemědělství, tzv. 
smart agricultural, nám to umožňují 
také. Jde jen o to chtít a umět nastavit 
správnou zemědělskou politiku. 
K tomu je ale potřeba mít méně politiků 
a více národohospodářů. Rozvoj každé 
společnosti je závislý na tom, jak dokáže 
zajistit dostatek levné energie. Slunce 
nám jí dává dostatek zadarmo a její ne-
jefektivnější akumulaci přes fotosyntézu 
dokáže jen zemědělství. Proto bychom si 
ho měli vážit, protože dostatek potravin 
a energie je základ všeho.

Ing. Josef Kubiš
ředitel Agro Jesenice 
a viceprezident AK ČR
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Jedním z důležitých úkolů, které určitě 
Ministerstvo zemědělství ČR bude mít 
v příštích letech, bude vyhodnocení 
účinnosti zákona o významné tržní síle 
a případně i prosazení jeho novelizace. 
Jak v tomto smyslu MZe spolupracuje 
například i se Zemědělským výborem 
Poslanecké sněmovny PČR, případně 
i jinými orgány?
Problematika nekalých obchodních 
praktik je v současnosti diskutována jak 
na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. 
Ministerstvo zemědělství dlouhodobě 
apelovalo na ustanovení společného 
legislativního rámce EU pro potírání 
nekalých obchodních praktik. Díky úsilí 
několika členských států včetně ČR tak 
Evropská komise představila dne 
16. dubna Radě ministrů návrh Směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady
o nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v potravinovém řetězci, který je 
v současné době projednáván na Pracov-
ní skupině pro horizontální zemědělské 
otázky. Na přípravě směrnice Minis-
terstvo zemědělství spolupracuje také 
s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže.
Na vnitrostátní úrovni tyto otázky pro-
jednává Pracovní skupina pro dohled 
nad zákonem o významné tržní síle, jejíž 
jednání v dubnu a červnu letošního roku 
organizovalo Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci Podvýborem pro potravinář-
ství, veterinární činnost a živočišnou vý-
robu zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Další jednání 
proběhne v září tohoto roku.

Účastníci jednání byli vyzváni k prezen-
taci konkrétních podnětů z praxe zákona 
o významné tržní síle, které by 
mohly být podkladem pro zahájení
legislativních prací směřujících 
k předložení novely zákona o významné 
tržní síle. Bylo osloveno několik svazů 
se žádostí o jejich stanovisko k proble-
matice, a to Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR, Asociace českého tradičního 
obchodu, Svaz českých a moravských 
spotřebních družstev (COOP) a Svaz 
pekařů a cukrářů v ČR. Účastníci jednání 
zdůraznili, že je třeba řešit nastavení 
působnosti návrhu evropské směrnice 

a s ní související novelu zákona, nutnost 
prodloužení doby garantované platnosti 
kupní ceny, porovnávání vztahu mezi 
dodavatelem a odběratelem, poskytování 
obchodní obslužnosti venkova 
v obcích pod 1 000 obyvatel, tzv. nákupní 
aliance, požadavek obchodních řetězců 
na nejnižší nabídkovou cenu od všech 
dodavatelů, vynucování požadavku na 
cenovou podporu slevových akcí, prodej 
zboží za podnákupní nebo podnákladové 
ceny, dlouhodobý prodej zboží za nižší 
než obvyklé ceny, neuvedení minimální-
ho množství pro objednávku ve smlouvě.
Byly navrženy i možnosti řešení zahrnu-
jící například zákaz dovozu potravin 
za podnákladovou, podvýrobní a poddis-
tribuční cenu, povinnost prodávat 
v tuzemských maloobchodech většinově 
zboží českého původu, dotace provozů 
prodejen, veřejně prospěšná pracovní 
místa.

Případná novelizace zákona tak bude 
přímo odvislá od přijatých konkrétních 
podnětů na jeho úpravu a finální podobě 
připravované směrnice. Ministerstvo 
zemědělství dlouhodobě upozorňuje, že 
v prvé řadě je nutné využívat, a zejména 
v praxi důsledně vymáhat, stávající plat-
ný zákon o významné tržní síle.

V současné době se rovněž hovoří o po-
třebě urychleného zavádění robotizace 
a automatizace do českého zeměděl-
ství. Jak tomuto procesu bude pomáhat 
Ministerstvo zemědělství?
Máme například dotační program 
Centra odborné přípravy. Jeho smyslem 
je zvýšení kvality středního a vyššího 
odborného vzdělávání ve školách 
s rezortními obory. Školy z finančních 
prostředků nakupují nejnovější 
a nejmodernější učební pomůcky. Center 
odborné přípravy je třicet napříč Českou 
republikou, jsou zastoupeny v každém 
kraji. Školy z programu Centra odborné 
přípravy pořizují moderní učební pomůc-
ky, které zatraktivňují zemědělský rezort 
pro mladé lidi, potenciální i současné 
studenty. Zároveň jsou studenti díky 
moderním technologiím lépe připraveni 
na budoucí povolání, kde se s těmito 
pomůckami běžně setkávají. Mezi takové 
učební pomůcky patří například traktory, 
obraceče a shrnovače píce, mulčovače, 
multimetry, mobilní váhy, modely zvířat, 
hospitalizační boxy atd.

Generační obměna bude také jednou 
z priorit budoucí Společné zemědělské 

politiky. Rozhodně využijeme všech-
ny možnosti, které nabízejí oba pilíře 
návrhu Evropské komise, abychom 
podpořili razantnější vstup mladých lidí 
do zemědělského sektoru. Neustále 
postupující vývoj moderních technologií 
vyžaduje odpovídající odbornou přípravu 
a tato profese by vzhledem ke své spole-
čenské závažnosti měla být ve srovnání 
s ostatními profesemi rovněž adekvátně 
ohodnocena. Pokusíme se k tomuto cíli 
přispět mimo jiné efektivně nastavenou 
dotační politikou s co nejmenší adminis-
trativní zátěží pro začínající zemědělce.

Jak vypadá situace kolem středního 
odborného a učňovského školství 
v zemědělství?
MZe si pro sladění struktury rezortního 
vzdělávání a počtů absolventů 
s požadavky trhu práce nechává prů-
běžně zpracovat Ústavem zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI) Analýzy 
vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem 
na střední odborné školství. V rámci pro-
pagace rezortu MZe rovněž zadalo ÚZEI 
vytvoření marketingové a komunikační 
strategie pro střední školy zeměděl-
ského rezortu. S těmito výsledky MZe 
a školy dále pracují a využívají je pro 
naplnění svých cílů.

Do zemědělských a lesnických oborů 
středního vzdělání s výučním listem 
nebo maturitní zkouškou a do vyšších 
odborných škol (VOŠ) nastoupilo v roce 
2016 do prvních ročníků 4 838 žáků, což 
je o 506 žáků méně než před 5 lety, dle 
údajů Národního ústavu pro vzdělá-
vání. V zemědělských podnicích chybí 
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní 
odborníci nejen pro generační obměnu. 
Předsudky o tom, že zemědělství je 
náročná a namáhavá práce, jsou jedním 
z dlouhodobě přetrvávajících faktorů, 
který brání většímu zájmu o zemědělské 
obory. Proto je při získávání žáků pro 
studium zemědělských oborů nutné 
podchytit a stimulovat žáky již na základ-
ní škole, zaujmout žáky zemědělských 
oborů a tím získat kvalifikované pracov-
níky nezbytné pro konkurenceschop-
nost našeho zemědělství. Z učebních 
oborů mají žáci největší zájem o obor 
„Opravář zemědělských strojů“, jehož 
absolventi získají během studia řidičská 
a svářečská oprávnění a nově odbornou 
způsobilost pro aplikaci přípravků
 v ochraně rostlin. Absolventi tohoto 
oboru jsou na trhu práce žádáni 
a mají dobré uplatnění.

ŘÍKÁ V POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU MIROSLAV TOMAN, MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ, JEHOŽ PRVNÍ ČÁST JSME OTISKLI V SRPNOVÉM 
VYDÁNÍ AGROBASE.  

„MINISTERSTVO A VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
SE ZA SVÉ ZEMĚDĚLCE A VENKOV STAVÍ,“

Ministr Toman se během jednání s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí, 
shodli, že venkov musí být živým a atraktivním místem
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MZe úzce spolupracuje se středními 
školami a finančně je podporuje. Jednak 
zmiňovaným dotačním programem 
Centra odborné přípravy, jednak do-
tačním programem Školní závody, jenž 
podporuje zemědělské subjekty, které 
poskytují kvalitní odbornou praxi žákům 
a studentům zemědělských oborů. MZe 
také každoročně připravuje semináře 
s exkurzí pro odborné pedagogy v oblasti 
transferu nových poznatků vědy a vý-
zkumu do výuky škol. V letošním roce je 
seminář zaměřen na „Principy precizní-
ho zemědělství v pěstebních technolo-
giích“. Dále MZe podporuje zpracování 
e-learningových kurzů ve spolupráci 
s vysokými školami a výzkumnými insti-
tucemi k aktuálním odborným tématům 
pro výuku na středních a vyšších odbor-
ných školách.

Střední zemědělské školy provádějí 
cílený nábor žáků a zajišťují dostatečné 
kvalitní vzdělávání. Zemědělské podniky 
by měly vytvořit takové podmínky, aby 
byly pro mladé lidi dostatečně atraktivní 
– především se jedná o vybavení moder-
ní zemědělskou technikou, odpovídají-
cím sociálním zázemím a motivujícím 
mzdovým ohodnocením.

V České republice se nyní hodně hovoří 
o tom, že je třeba dovézt pracovní síly 
ze zahraničí. Týká se to i našeho země-
dělství a do jaké míry?
České zemědělství a potravinářství 
pociťuje nedostatek pracovních sil dlou-
hodoběji, proto Ministerstvo zeměděl-
ství zpracovalo pilotní projekt Zvláštní 
postupy pro pracovníky do zemědělství 
a potravinářství z Ukrajiny umožňující 
zemědělským a potravinářským firmám 

zjednodušený postup při zaměstnávání 
pracovníků z Ukrajiny. Tento projekt
je v současné době zpracován na 
1 500 pracovníků ročně. Požádali jsme 
o změnu režimu tohoto pilotního projek-
tu. Bude navýšena kvóta pro zahra-
niční pracovníky a doplněna možnost 
přijímání pracovníků pro práci v lesích. 
Je zažádáno o navýšení kvóty z 1 500 na 
2 000 pracovníků. Pokud bude vyčer-
pána, je možno žádat o další navýšení. 
Předpokládáme, že zrychlený režim pro 
udělování víz bude platit od srpna.

Na  doplnění pracovní síly pro práce
v lesích v oblastech, kde v souvislosti 
s kůrovcovou kalamitou a polomy citelně 
schází dostatek zaměstnanců, chceme 
využít nabídku všech zástupců asociací 
romských pracovníků a podnikatelů. Za-
žádat o pracovníky musí zaměstnavatel 
v lesním hospodářství. Obchodní model 
státního podniku Lesy ČR neumožňuje 
nabírat tisíce dělníků napřímo. Samotný 
nábor proto provádějí lesnické firmy, 
které si státní podnik pro práci v lese 
najímá na základě výběrových řízení. 
Samozřejmě bude záležet na konkrét-
ní nabídce a vzájemné dohodě mezi 
pracovníky, agenturami a firmami, tedy 
podle klasického fungování pracovního 
trhu. Obecně bych chtěl zdůraznit, že 
v případě pracovníků s vyšší kvalifikací 
mohou zemědělské a potravinářské fir-
my využívat obdobných programů řízené 
migrace v gesci Ministerstva průmyslu 
a obchodu.

V souvislosti s předchozí otázkou 
nedostatku pracovníků v zemědělství 
souvisí i problém postupného vylid-
ňování venkova. Bude se tím Vláda ČR 

intenzivně zabývat a jaké podklady pro 
řešení této situace připravuje Minis-
terstvo zemědělství?
Jedním z nástrojů pro řešení nedostatku 
pracovních sil jsou programy tzv. řízené 
ekonomické migrace. Ministerstvo 
zemědělství je gestorem pilotního pro-
jektu Zvláštní postupy pro pracovníky do 
zemědělství a potravinářství z Ukrajiny 
umožňujícího zemědělským a potravi-
nářským firmám zjednodušený postup 
při zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. 
Tento projekt je v současné době zpraco-
ván na 1 500 pracovníků ročně, nicméně 
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou 
Ministerstvo zemědělství požádalo 
o navýšení této kvóty na 2 000 pracovní-
ků a rozšíření projektu i na oblast lesnic-
tví a dřevozpracující průmysl. Schvá-
lení této změny se odhaduje v průběhu 
července 2018. 

Jelikož v souvislosti s kůrovcovou kala-
mitou a polomy citelně schází dostatek 
zaměstnanců, chceme dále využít 
nabídku zástupců asociací romských 
pracovníků a podnikatelů. Odliv lidí
z venkovských oblastí je důsledkem řady 
sociálně-ekonomických faktorů a jedi-
nou cestou, jak tomuto trendu zabránit, 
je podpora vytváření pracovních míst, 
kde místní obyvatelé naleznou odpoví-
dající uplatnění, včetně podpory rozvoje 
infrastruktury a dostatečného zázemí 
obcí. Svou úlohu zde musí sehrát i poli-
tika rozvoje venkova, vhodně doplňovaná 
nástroji operačních programů ostatních 
rezortů. Územní nadstavbou napříč čes-
kým venkovem bude komunitně vedený 
místní rozvoj, který reaguje na konkrétní 
požadavky formulované do strategií 
místního rozvoje.

Zemědělští odborníci nyní hodně 
skloňují, že řešením pro české země-
dělství, tedy zvýšení jeho konkurence-
schopnosti, je zavedení tzv. precizního 
zemědělství. Jak jsou, podle vás, na to 
české zemědělské podniky připraveny 
a co by se mělo udělat pro urychlení 
tohoto procesu?
Ministerstvo zemědělství podporuje 
rozvoj využití precizního zemědělství 
v rámci českého zemědělství. V případě 
České republiky se rozvíjí využití preciz-
ního zemědělství především jako využití 
modernizovaných sklízecích strojů 
a traktorů využívajících GPS a navigační 
technologie. Je však třeba rozvíjet i další 
oblasti a uplatnění precizního země-
dělství, například v oblasti aplikace pří-
pravků na ochranu rostlin. Ministerstvo 
zemědělství se maximálně snaží 
o využití nových inovativních postupů, 
a to i prostřednictvím podpory v rámci 
programů Národní agentury zeměděl-
ského výzkumu.

Postupy precizního zemědělství mají své 
místo v Programu rozvoje venkova jako 
součást nabídky dotačních podpor stro-
jového vybavení zemědělských podniků.
Urychlit zavedení precizního zemědělství 
by mohl napomoci výzkum v této oblasti. 
V rámci Programu aplikovaného výzku-
mu Ministerstva zemědělství na období 
2017–2025 ZEMĚ byla v letošním roce 
vypsána výzkumná témata, takzvaná aví-
za, zaměřená na ekonomickou efektivitu 
precizního zemědělství nebo návrh mo-
derních metod a systémů hospodaření 
na půdě za účelem snížení energetické 
náročnosti pěstebních systémů atd.

Miroslav Svoboda

Miroslav Toman se během Země živitelky účastnil konference AK ČR k budoucnosti SZP po roce 2020, vpravo od něj sedí Zdeněk Jandejsek, prezident komory, Martin Hlaváček, 
expert na SZP, a Jarmila Dúbravská z úřadu AK ČR
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Prezident Jandejsek své úvodní slovo 
otevřel zhodnocením sklizně 2018.
 I přes všeobecně spíše negativní názory 
by objemy i kvalita obilovin měly být pro 
zajištění národní potřeby krmiv a potra-
vin naprosto dostatečné. Zároveň se díky 
podobné situaci v Evropě a tedy rostoucí 
poptávce zvýšila i cena obilovin. Spíše 
bychom situace měli využít k tlaku na 
vznik Fondu těžko pojistitelných rizik se 
zapojením velkých podniků a nastavení 
fondu tak, aby byl v rukou zemědělců. 
Rozhodně je komora také připravena 
jednat o koncepčních opatřeních proti 
suchu, ať už úpravami krajiny, obnovou 
rybníků, či stavbou přehrad pro vodá-
renské účely. Ve shodě pak byl vznesen 
požadavek na MZe se žádostí o kompen-
zaci škod suchem pro nejvíce zasažené 
regiony. Celkové škody dosáhly 
podle dosavadních odhadů výše 
cca 9–11 mld. Kč, především pak 
na obilovinách, pastvinách, cukrovce, 
bramborách, máku, chmele, ale 
i ovoci a zelenině, přičemž požadavek na 
odškodnění je v objemu 2–2,5 mld. Kč. 
Snahou je prosadit administrativně co 
nejjednodušší systém kompenzací s vy-
užitím databáze intersucho.cz. Usilovně 
jednáme o nastavení podpor pro citlivé 
komodity a o posílení národních dotací, 
protože stavy zvířat nadále stagnují. 
Národní dotace na letošní rok jsou v op-
timální podobě napočítané až do objemu 
4,2 mld. Kč. Pro rok 2019 požadujeme 
částku 5,9 mld. Kč tak, aby šla cílená 
podpora do cukrovky, drůbeže, prasat, 
výkrmu skotu, ale i bílkovinných plodin či 
svozu mléka. Tato částka by již pro české 
zemědělství znamenala značnou pomoc. 
S Ministerstvem financí jednáme neje-
nom o posílení a udržení zemědělských 
podpor, ale také o důsledném plnění 
zákonu o cenách, který je vedle zákona 
o významné tržní síle jednou z efektiv-
ních cest k vyrovnání postavení dodava-
telů, zpracovatelů a řetězců. Prezident 
Jandejsek také zdůraznil potřebu zlep-
šení komunikace s médii a zprostředko-
vaně se spotřebiteli. Je nezbytné zlepšit 
dlouhodobě vytvářený negativní obraz 

zemědělství, ukazovat pozitivní příklady 
praxe, péče o půdu, krajinu, vodu, ale 
i ovzduší, snižování spotřeby chemických 
přípravků i léčiv a mnohé další.

I přes prázdniny pokračují jednání 
k nastavení rámce budoucí Společné 
zemědělské politiky EU. Začátkem 
července byli zástupci komory na kon-
ferenci a jednání V4 v Litvě, následně 
pak na dalším kole jednání v Bruselu, 
kam jedeme také 4.–5. září k projednání 
aktualizace pozice Copa-Cogeca 
k SZP. Všude vysvětlujeme pozici České 
republiky a hledáme podporu pro naše 
priority, tak aby naše zemědělství mělo 
zajištěnu budoucnost, prosperitu 
a konkurenceschopnost. Tento bod 
v samostatném vystoupení doplnil 
Martin Hlaváček, expert na SZP. Zdůraz-
nil, že nyní jsme uprostřed diskuzí 
o reformě, známe tedy hlavní směr, teze 
a základní legislativní návrhy, což je 
optimální čas pro prosazení společných 
národních priorit a nalezení podpory 
u nevládních organizací, ale i vlád dal-
ších členských zemí a posléze také jejich 
obhájení v Evropském parlamentu.

Ministr Toman ve svém vystoupení 
reagoval na vznesené podněty s tím, že 
ve většině případů je pohled na proble-
matiku do značné míry stejný. Aktuálně 
se dokončuje podoba protierozní vyhláš-
ky tak, aby v souladu s DZES 5 řešila 
konkrétní erozní případy a nebyla jen 
nástrojem k plošné diskriminaci. 
S tím úzce souvisí i potřeba účinně řešit 
sucho, a to všemi provázanými kroky, od 
zlepšení kvality půdy přes zjednodušený 
systém obnovování mokřadů 
a rybníků, zvednutí hladiny Nových 
Mlýnů pro potřeby závlah po výstavbu vo-
dárenských nádrží a cílené krajinotvor-
né pozemkové úpravy. Ministerstvo je 
připraveno jednat o kompenzacích za 
letošní škody suchem, a to ve výrazně 
jednodušším modelu, než byla metodika 
za rok 2017, matematický systém by 
prokázal, zda sucho na úrovni katastru 
bylo, a pokud ano, měla by kompenzace 

přijít co nejrychleji. Připraven je také 
soubor opatření, která budou reagovat 
na nedostatek krmiv, např. nezaorávání 
zeleného hnojení. Stále více se ukazuje 
potřeba mít k dispozici koncepční nástroj, 
kterým je Fond těžko pojistitelných 
rizik. Pro národní podpory je nyní aloko-
váno 3,4 mld. Kč a pro rok 2019 zatím 
3,8 mld. Kč, přičemž je připravena mož-
nost navýšení, jednotlivé tituly pak jsou 
alokovány ve vzájemné shodě. Aktuálně 
se zpracovává analýza návrhů SZP, na 
10. září a 19. října jsou připravena bilate-
rální jednání s komisařem pro zeměděl-
ství a rozvoj venkova Philem Hoganem 
a také průběžná jednání s členskými 
zeměmi o podpoře společných priorit.

Zástupce Lesnicko-dřevařské komory 
v diskuzi upozornil na soušovou kala-
mitu, jejímž důsledkem je i rozšiřování 
kůrovce. Kvůli panujícím podmínkám 
v posledních letech již schnou i listnaté 
stromy. Nejsou přepravní, skladovací 
a zpracovatelské kapacity ani pracovní 
síly a situace je pro mnohé vlastníky 
již kritická. V úvahu připadá možnost 
vyhlášení výjimečného stavu a využít 
přes zimu přepravní kapacity zeměděl-
ců. Sucho se promítá také do prvovýroby, 
chybí krmiva – cena sena rapidně roste, 

zároveň se v mnoha regionech odváží 
sláma na velké přepravní vzdálenosti 
do spaloven, sucho není jen problémem 
podhor a hor, ale v mnoha místech i ní-
žin. Další podnět přišel ve směru řešení 
srážkových vod ze starších průmyslových 
zástaveb, které nyní bez užitku odtečou 
z krajiny. V rámci komoditní problemati-
ky byl konstatován především nestan-
dardní průběh počasí během vegetace, 
kdy vysoké teploty a absence srážek 
způsobily škody a propady objemů 
i kvality prakticky u všech plodin 
a trvalých kultur se značným přesahem 
do živočišné výroby.

V další diskuzi byla otevřena témata 
jako normativy zelené nafty, řešení 
nadměrného počtu kontrol u zemědělců 
a další byrokratické zátěže, požadavek 
zrušení ohlašovací povinnosti k ochraně 
včel v rámci rostlinolékařského zákona, 
informace k přípravám konference 
k 25. výročí AK ČR a rozšířenému 
jednání zemí V4 ve dnech 25.–26. září 
na pražském Žofíně. Další jednání před-
stavenstva AK ČR se uskuteční dne 
16. října v prostorách Výzkumného ústa-
vu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni.

Ing. Jiří Felčárek

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY AK ČR, KTERÉ SE KONALO V RÁMCI VELETRHU ZEMĚ ŽIVITELKA V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH DNE 24. SRPNA 2018, BYLO ZAMĚŘENO NA AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKU SEKTORU Z POHLEDU KOMORY, TEDY 
VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU LETOŠNÍ SKLIZNĚ HLAVNÍCH A SPECIÁLNÍCH KOMODIT A DOPADŮ SUCHA DO ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY, DISKUZE K NASTAVENÍ NOVÉHO RÁMCE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 
A SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ V HLAVNÍCH PRIORITÁCH RESORTU, JAKO JE PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKA, ŘEŠENÍ 
SUCHA, NASTAVENÍ NÁRODNÍCH DOTACÍ, ROZPOČTU KAPITOLY MZE, ALE I ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ APOD. 
HLAVNÍM HOSTEM JEDNÁNÍ BYL PRÁVĚ I Z TOHOTO DŮVODU MIROSLAV TOMAN, MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ, V DOPROVODU NÁMĚSTKŮ 
A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SZIF.

INFORMACE Z PŘEDSTAVENSTVA 
NA ZEMI ŽIVITELCE 2018

Z tiskové konference po jednání představenstva AK ČR
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Zároveň je připravena zapojit se do 
odborné diskuze Ministerstva zeměděl-
ství k tvorbě metodiky aplikace pro praxi, 
která nastaví přesné podmínky užití 
glyfosátu v zemědělské prvovýrobě. 
Jak ale upozorňuje Zdeněk Jandejsek, 
prezident komory: „Na základě záměrů 
ministerstva je potřeba zohlednit opat-
ření užití a kontrol tak, aby nebyla ome-
zena konkurenceschopnost tuzemských 
zemědělců. Pokud by Česká republika 
uplatnila paušální zákaz plošné apli-
kace, stala by se Česká republika první 
zemí na světě s takto výrazným omeze-
ním. To by mělo mimořádný dopad 
jak pro zemědělce, kteří glyfosát použí-
vají v půdoochranných technologiích 
a přispívají tak ke snížení rizik vodní 
a větrné eroze, tak i pro farmáře 
používající konvenční technologie 
a glyfosát používají jen v případech 
většího zaplevelení.“ V tomto duchu 
byl 20. září také odeslán dopis 
prezidenta Jandejska směrovaný
k rukám ministra Tomana, kde je 

zdůrazněna připravenost nevládních 
organizací k odborné diskuzi. 
 Agrární komora ČR dlouhodobě usiluje 
o diskuzi k bezpečnému používání 
přípravků na ochranu rostlin s cílem 
ochrany veřejného za současného 
omezování vlivů na konkurenceschop-
nost tuzemského zemědělství. Vítáme 
iniciativy ministerstva, které k tomuto 
cíli směřují, jako je například Národní 
plán k bezpečnému používání pesticidů 
nebo zavádění 2D kódů. Ty přispějí 
k lepší dohledatelnosti v rámci 
dodavatelského řetězce a v případě,
že dojde k jejich úspěšnému rozšíření 
ke koncovému uživateli, také k lepší 
ochraně vod a trhu před ilegálními 
pesticidy, které podle našeho názoru 
a poznatků z praxe včetně kontrolních 
orgánů představují výrazné riziko. 
Riziko používání glyfosátu v zemědělství 
bylo v souvislosti s nedávnou diskuzí 
o obnovení jeho povolení na dalších pět 
let (až do roku 2022) posouzeno v rámci 
regulatorního procesu Evropské unie, 

který lze jistě označit za jeden 
z nejpřísnějších a nejkomplexnějších 
na světě. Byla předložena a opětovně 
posouzena řada studií, včetně studie 
Mezinárodní agentury pro výzkum 
rakoviny (IARC) v Lyonu, která gly-
fosát klasifikovala jako pravděpodobný 
karcinogen kategorie 2a. Pro představu, 
do této kategorie patří též konzumace 
červeného masa, pití nápojů o teplotě 
vyšší než 65 °C, emise při smažení za 
vysokých teplot, práce na střídavé smě-
ny či zaměstnání kadeřník/holič. Tato 
studie, která vyvolala velký zájem laické 
i odborné veřejnosti, byla následně 
podrobena odbornému zkoumání
mnoha národních i mezinárodních 
regulatorních orgánů, jako je EFSA 
(Evropský úřad pro bezpečnost potravin) 
a ECHA (Evropská agentura pro chemic-
ké látky). Ani jeden z nich však nepotvr-
dil závěry IARC a neklasifikoval glyfosát 
jako karcinogen.

Ing. Jiří Felčárek

Nová pravidla použití zakážou aplikaci 
přípravků s účinnou látkou glyfosát za 
účelem desikace (urychlení dozrávání 

některých plodin, zvýšení podílu sušiny) 
porostu před sklizní nebo usnadnění 
mechanizované sklizně.

„Zákaz se bude vztahovat i na plošnou 
aplikaci těchto přípravků. To znamená, 
že je bude možné použít pouze cíleně 
v případech, kdy nebude možné použít 
jiný účinný postup. Jde o první z důle-
žitých kroků, kterými chceme výrazně 
snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Změnu pravidel použití pro nakládání 
s přípravky obsahujícími glyfosát umož-
nilo prováděcí nařízení Evropské komise 
(EK). To sice obnovilo schválení účinné 
látky glyfosát, současně však umožnilo 
členským státům, aby na národní úrovni 
rozhodly o omezení jejího použití.

Omezení začnou platit ode dne obnovení 
povolení přípravků obsahujících glyfosát 
v České republice, tedy od 1. ledna 2019. 
Prováděcím nařízením EK bylo 12. pro-
since 2017 obnoveno schválení účinné 
látky glyfosát na období 5 let. Konec plat-
nosti je stanoven na 15. prosince 2022, 
a to pro veškeré užití této účinné látky.

Ministerstvo zemědělství (MZe) 
stále zdůrazňuje v případě používání
přípravků na ochranu rostlin, včetně 
účinné látky glyfosát, že nutností 
je dodržovat postupy v návodu 
k použití přípravků na ochranu rostlin 
a doporučené ochranné lhůty. 
Ministerstvo dlouhodobě podporuje 
udržitelné a bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin v rámci
Integrované ochrany rostlin a Inte-
grované produkce, podporuje rozvoj 
ekologického zemědělství a zavádění 
metod precizního zemědělství. MZe také 
rozšiřuje dotační tituly na biologickou 
ochranu rostlin.

Za posledních šest let se podařilo 
snížit používání pesticidů v ČR 
celkově o 7,1 %. Účinné látky glyfosát 
se v roce 2013 v ČR spotřebovalo 
935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 
750 tisíc litrů.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

AGRÁRNÍ KOMORA ČR JE PŘIPRAVENA JEDNAT O ZÁMĚRECH MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR SMĚŘUJÍCÍ K OMEZENÍ GLYFOSÁTŮ. 
PŘEDEVŠÍM PAK V DEKLAROVANÉM SMĚRU SNÍŽENÍ CELKOVÉ JEHO ROČNÍ SPOTŘEBY JAKO OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A V PŘÍPADECH, KDY JE FINÁLNÍ PRODUKCE URČENA K VYUŽITÍ DO POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE. 

OD 1. LEDNA 2019 NEBUDOU MOCI ZEMĚDĚLCI POUŽÍVAT PŘÍPRAVKY S OBSAHEM GLYFOSÁTU PRO TZV. DESIKACI, TEDY URYCHLENÍ 
DOZRÁVÁNÍ NĚKTERÝCH PLODIN ČI ZVÝŠENÍ PODÍLU SUŠINY POROSTU PŘED SKLIZNÍ, OMEZÍ SE ROVNĚŽ PLOŠNÉ POUŽÍVÁNÍ 
GLYFOSÁTU. ZMĚNU PRAVIDEL POUŽITÍ PODEPSAL MINULÝ TÝDEN MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN.

KOMORA CHCE JEDNAT  O POUŽITÍ GLYFOSÁTU

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝRAZNĚ OMEZÍ POUŽÍVÁNÍ 
GLYFOSÁTU, OD LEDNA ZAKÁŽE JEHO PLOŠNOU APLIKACI
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Z planety žádná voda nemizí
Odpůrci konzumace masných produktů 
zřejmě automaticky počítají s předpo-
kladem, který již kdysi pojmenoval Jan 
Werich jako „co čtenář, to blbec“ –  
a minimálně u části populace i médií 
jim to vychází. Poté, co byl vegany 
a vegetariány označen za jednoho z viní-
ků globálního oteplování skot, který do 
ovzduší vypouští metan (který skutečně 
vypouští, ale v mnohem menším množ-
ství, než uvádějí „spasitelé“), je hovězí 
dobytek také „viníkem“ ubývání vody na 
planetě. Alespoň to vyznívá z takzvané 
„vodní stopy“, podle které je třeba  
k výrobě kilogramu hovězího 15 000 litrů 
vody. Spasitelé ale opomíjejí dodat, 
že voda spotřebovávaná při produkci 
hovězího (i čehokoli jiného) se samozřej-
mě z prostředí neztrácí a nemizí někam 
do vesmíru, jak si to možná předsta-
vují. Naopak, voda se po planetě stále 
přesouvá, ale je to pořád ta samá voda, 
kterou již pili pravěcí dinosauři. Což je 
princip malého a velkého koloběhu vody 
v přírodě, což je učivem prvního stupně 
základních škol.    

Zákazy odběrů vod a hospodářská 
zvířata
Letošní suché a horké léto vedlo celou 
řadu obcí k zákazu odběrů povrchových 
i podzemních vod k zalévání zahrádek, 
rekreačním účelům, mytí aut a obecně 
k používání k jiným než pitným účelům. 
Uvedený zákaz ale bohužel některé obce 
vztáhly také na zákaz využívání zdrojů 
vod pro hospodářská zvířata, jednak 
z neznalosti, jednak proto, že regulace 
prostřednictvím zákazů není zrovna 
přesně specifikována. Bylo by tak žádou-
cí, aby se v připravované novele vodního 
zákona na hospodářská zvířata myslelo 
a aby byla tato zvířata ze zákazu odběrů 
vod vyjmuta.

V dopoledních hodinách se uskutečni-
la diskuse zemědělců s představiteli 
samosprávy a státní správy. Diskusi 
zaměřenou na aktuální dění v země-
dělství otevřela Margita Balaštíková, 
členka Rady Zlínského kraje. Prvním 
vystupujícím byl Miroslav Toman, ministr 
zemědělství, který informoval o řešení 
škod, které způsobilo v letošním roce 
sucho. Náhrady by se měly pohybovat na 
úrovni 2 až 2,5 mld. Kč, přičemž eviden-
ce a výplaty začnou krmnými plodinami, 
pak speciálními plodinami a v závěrečné 
fázi obilovinami. Ve svém vystoupení se 
zmínil také o ochraně půdy, protierozní 
vyhlášce, ale i o rozpočtu ministerstva 
na příští rok, nastavení zelené nafty či 
záborech zemědělské půdy na průmys-
lové zástavby.  

Následně vystoupil Zdeněk Jandejsek, 
prezident Agrární komory ČR, který se 
zaměřil na situaci v zemědělství. 
Zdůraznil, že od revoluce se průměrné 
ceny komodit v zemědělství zvýšily asi 
o 60 %, ale všechny ostatní vstupy se 
zvýšily výrazněji, a to o 100, 500 až 
1 000 % (jako příklad uvedl cenu nafty 
nebo cenu vody, kdy kubík vody stál 
0,80 Kč, dnes je to 80 Kč). Zdůraznil, že
v České republice jsou ideální podmínky 
pro zemědělskou produkci, tedy pro vý-
robní hospodaření, a zemědělci dokazují, 
že hospodařit umí. V užitkovosti hospo-
dářských zvířat patří Česká republika 
mezi nejlepší v Evropě. Například 
u dojnic v intenzivních chovech je prů-
měr 9,5 tis. až 12,5 tis. litrů mléka za 
laktaci. Obdobná situace je i v dalších 
komoditách. Čeští zemědělci zároveň 

hospodaří tak, aby co nejméně zatě-
žovali životní prostředí, což lze doložit 
spotřebou chemie na hektar zemědělské 
půdy, když v České republice je spotřeba 
v průměru 1,8 kg, v Německu 4,5 kg 
a v Holandsku 6,2 kg. Je potřeba si uvě-
domit a zároveň tuto informaci přenést 
k našim spotřebitelům, že produkty ze 
zahraničí nejsou lepší než domácí. 
V další části se prezident zaměřil na 
srovnání opatření v minulosti, kdy se 
dělaly úpravy toků, rekultivace, úpravy 
držeb pozemků a na činnost v součas-
nosti. Uvedl, že problémy nejsou ve veli-
kosti podniků, ale vždy jde jen o přístup 
hospodářů. Prezident komory zavedl řeč 
i na soběstačnost. Zhodnotil celkovou 
produkci mléka, v níž při započtení 
spotřeby výrobků není Česká republika 
soběstačná. Pro naši spotřebu, vycháze-
jíc ze statistiky, je potřebných 3,159 mld. 
litrů mléka, takže nám chybí asi 200 mil. 
litrů mléka ročně. U vepřového masa 
je situace zcela jiná, zde je soběstač-
nost jen 32 až 34 %. Hovězího masa má 
Česká republika dost, ale je to jen proto, 
že se výrazně snížila jeho spotřeba. Pre-
zident Jandejsek porovnal i vývoj ploch 
plodin na orné půdě v roce 2017 a v roce 
1936, kde upozornil zejména na vývoj 
v sektoru cukru a brambor. Dnes musí 
Česká republika využít své možnosti, 
využít koncentraci výroby a vysokou pro-
duktivitu práce. Příkladem jsou podniky 
v Německu, které se za přispění dotační 
politiky státu slučují.  

V rámci diskuze vystoupil i náměstek 
Petr Jílek s doplňujícími informace-
mi z Ministerstva zemědělství. Z řad 
zemědělců zazněly i dotazy k nasta-
vení Programu rozvoje venkova a jeho 
bodovacím kritériím, platbám na dobytčí 
jednotku, sucho a protierozní vyhlášku. 
Na dotazy reagoval ministr zeměděl-
ství a prezident Agrární komory České 
republiky. Na závěr Margita Balaštíková 
informovala o projektu zaměřeném na 
podporu pozitivního vnímaní zemědělství 
s dopadem na vyšší zájem žáků o studi-
um zemědělských odborů a zaměstnání 
v zemědělství.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
úřad AK ČR Praha

PREZIDENT NA DNI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE
DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE, KTERÝ SE USKUTEČNIL V SOBOTU 
22. ZÁŘÍ VE ZLÍNĚ, UKÁZAL KRAJ V CELÉ JEHO ROZMANITOSTI, 
PŘEDSTAVIL TRADICE I ŠIKOVNOST MÍSTNÍCH LIDÍ I BOHATOU 
ČINNOST SPOLKŮ A ŠKOL. HLAVNÍ PROGRAM BYL ZAMĚŘEN 
NA ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ. 

I břízy mají svého kůrovce
Z řady vyjádření na téma letošní kůrov-
cová kalamita to vypadá, jako by to byl 
pouze smrk, který má své škůdce, tedy 
kůrovce a spol., zatímco jiné druhy stro-
mů prakticky žádný škůdce nenapadá. 
Jenže své škůdce mají všechny stromy, 
existuje dokonce i kůrovec třešňový či 
kůrovec švestkový, a dokonce 
i „kůrovec“ březový, i když ten se 
druhově jmenuje jinak – má ale stejné 
projevy i účinky jako kůrovec smrkový. 
Stromům, a to všem, navíc neškodí jen 
brouci, ale také, a to velmi často, různé 
houby a další parazité, jako třeba vánoč-
ní ozdoba – jmelí. Jmelí se mimocho-
dem na našich stromech v posledních 
letech objevuje mnohem častěji než 
v minulosti – takže kůrovcová kalamita 
má už dnes své nekůrovcové alternativy.

Formulář, který by se hodil 
Množství dotazníků, metodických poky-
nů a všelijakých formulářů je trnem 
v oku prakticky všech podnikatelů, včet-
ně podnikatelů v zemědělství. Zatímco 
je ale značná část stávajících formulářů 
často zcela zbytečných, jeden navíc 
oproti současnému stavu by se hodil. Na 
mysli mám formulář (nebo jednoduchý 
metodický postup) pro obce, které chtějí 
na svých pozemcích vybudovat nebo 
obnovovat rybníky, zvláště za situace, 
kdy se sníží stavební byrokracie s těmito 
kroky spojená a kdy se chystají budovat 
rybníky stovky, ne-li tisíce obcí, což 
ovšem v praxi znamená stovky, ne-li 
tisíce projektů. Kdyby měli starostové 
nebo třeba Místní akční skupiny (MAS) 
po ruce jednotný obecný manuál, jistě 
by se ušetřily náklady na projektovou 
dokumentaci a obnova rybníků by se 
mohla ještě více urychlit.

Petr Havel 
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Hlavním tématem jednání v tomto obdo-
bí logicky bylo nastavení dalšího dialogu 
ohledně Společné zemědělské politiky 
po roce 2020, který se odehrává 
s Evropskou komisí, Evropským parla-
mentem, DG Agri, sdružením evropských 
farmářů a družstev COPA-COGECA, na 
úrovni národních vlád a napříč s dalšími 
partnery. Základním požadavkem je 
zachovat konkurenceschopný rozměr 
evropského zemědělství se zajištěním 
silného rozpočtu, adekvátního k rozsahu 
služeb, které současné zemědělství 
zajišťuje ve směru výroby kvalitních 
a bezpečných potravin, ale také v péči 
o krajinu a přírodní zdroje. Zdeněk 
Jandejsek, prezident Agrární komory 
ČR, je přesvědčen, že: „Další budoucnost 
zemědělství EU je v co nejrychlejším 
vyrovnání podmínek ve všech členských 
zemích a posílení vlastní výroby a vývozu 
směrem na světové trhy, nikoliv ve vzá-
jemném podrážení konkurenceschop-
nosti mezi členskými státy, které bylo 
založené při rozšiřování EU v roce 2004 
rozdílnou úrovní evropských i národních 
podpor. Nadprodukce států staré pat-
náctky dlouhodobě směřuje na středo 
a východoevropské trhy a s cenami pod 
úrovní výrobních nákladů a naší stále 
slabší ekonomikou se nelze dlouhodobě 
poměřovat. Není na co čekat, o výsledku 
budou rozhodovat již nejbližší týdny.“ 
I proto nadále přetrvává v platnosti 
souhrn požadavků agrárních komor 
definovaný v březnu 2017 v Bratislav-
ské deklaraci, která přispěla i k tomu, 

že pozice organizací COPA-COGECA je 
kvalitním základem pro další diskuzi 
s institucemi Evropské unie, které budou 
v příštích měsících finalizovat legisla-
tivní rámec nové Společné zemědělské 
politiky. 

Velmi významná je spolupráce organi-
zací na národní úrovni s vládami a par-
lamenty, které mají mandát a možnost 
účinně jednat na úrovni celé EU. Zároveň 
byla ve vzájemné shodě přijata myšlenka 
vzniku Iniciativy tří moří pro spolupráci 
nevládních agrárních organizací zemí 
střední a východní Evropy, jejichž celková 
populace v Evropské unii přesahuje 
100 mil. obyvatel. Iniciativa by cíleně 
obhajovala společné zájmy těchto zemí 
v oblasti zemědělství, potravinářství 
a rozvoje venkova při aktuálním vyjedná-
vání o novém rámci SZP tak, aby nedošlo 
k další diskriminaci zemědělců. 
    
Zásadní diskuze byla věnována současné 
situaci na trzích se zemědělskými 
a potravinářskými produkty. Prakticky 
celá EU byla v letošním roce zasa-
žena vysokými teplotami a suchem, 
které negativně ovlivnily výnosy všech 
hlavních plodin a také travních poros-
tů, s propadem produkce krmiv, které 
dosáhly historických hodnot. Na úrovni 
jednotlivých států tak dochází k různým 
formám finančních kompenzací a úlev. 
Jak uvedl Robert Nowak z předsta-
venstva Národní rady agrárních komor 
Polska: „Škody v Polsku zasáhly celkem 

200 tisíc hospodářství, celkové ztráty 
se momentálně upřesňují, ale stát již 
deklaroval připravenost pomoci. Pro 
zemědělce, jehož ztráty přesahují 70 %, 
bude připravena kompenzace 250 eur na 
hektar, při škodách mezi 70–30 % je to 
pomoc 60 euro na hektar. Stále větším 
problémem pak je Africký mor prasat.“ 
Ztráty na objemech sklizně polních 
plodin potvrdili také zástupci všech 
ostatních států, například u ovoce však 
produkce vzrostla natolik, že razantně 
poklesly ceny, v Maďarsku kvůli tomu 
došlo i k protestní akci. Situaci však 
mnohde komplikují příliš restriktivní 
pravidla Společné zemědělské politiky, 
které neumožňují efektivní a rychlou 
pomoc, jako je například možnost využití 
krmiv ze zeleného hnojení či biopásů.
Vývoj ve věci rychlého šíření nákazy 
Afrického moru prasat Evropou lze ze 
současných indicií předvídat jako velmi 
komplikovaný, s možnými katastrofický-
mi následky. Kvůli tomu se prohlubuje 
krize sektoru chovu prasat a produkce 
vepřového masa, kde jsou výkupní ceny 
dlouhodobě pod výrobními náklady. Pro-
to agrární komory u Evropské komise 
požadují co nejrychlejší řešení v podobě 
záchranného balíčku pro chovatele 
v podobě mimořádných finančních pod-
por vyplácených na chované prasnice, 
případně dalších nástrojů, včetně ochra-
ny před dalším šířením moru. 

Zástupci komor jednali také o nekalých 
obchodních praktikách v maloobcho-

dě, regulacích na úrovni jednotlivých 
členských států a chystané směrnici EK 
na potírání nekalých obchodních praktik. 
Jak upřesňuje prezident Jandejsek: „Ur-
čitě je to směr, kudy by měla komise jít, 
ale současný návrh je málo ambiciózní, 
například jde o malý záběr zakázaných 
nekalých praktik, kde chybí nákup zboží 
pod výrobními náklady nebo není ošet-
řen nepřiměřený tlak na dodavatele, kte-
rý je nucen investovat do výroby, nikoliv 
na základě zákazníka, ale rozhodnutím 
řetězce.“ V současnosti také je potřeba 
řešit iniciativu obchodních řetězců 
k ukončení odběru vajec z obohacených 
klecových chovů, jejichž technologie jsou 
nové a u kterých neexistuje racionální 
důvod a prvovýrobci požadují jeho odklad 
s důrazem na ekonomické ohledy i na 
zdravotní nezávadnost této produkce.

Tématem schůzky byl také rozvoj udr-
žitelného zemědělství jako příležitosti 
pro evropský model zemědělství, šetrný 
ke krajině a ochraně přírodních zdrojů, 
živého venkova, udržení zaměstnanosti, 
zvýšením atraktivity, posílením živočiš-
ných výrob a využití organické hmoty 
v půdě. Zásadní je také racionální využití 
hnojiv a především přípravků na ochranu 
rostlin s důrazem na jejich bezpečné po-
užívání, včetně důsledné evidence, boje 
s ilegálními přípravky a černým trhem 
například v souladu s českým Národním 
akčním plánem pro bezpečné používání 
pesticidů. Tomuto tématu byl následující 
den věnovaný samostatný seminář. 
S využitím principů precizního země-
dělství jde o směr, kterým se může 
evropský agrární sektor úspěšně rozvíjet 
k získání další konkurenceschopnosti. 
Agrární komory zemí střední a východní 
Evropy souběžně s tím dlouhodobě 
a aktivně podporují vize EU v oblastech 
využití obnovitelných zdrojů energie 
využívající přiměřeně a v souladu se 
správnou zemědělskou praxí produkci 
plodin, přispívající tak k efektivnímu 
zvýšení energetické nezávislosti EU 
a ke snižování emisí skleníkových plynů 
z dopravy. Využití obnovitelných zdrojů 
energie a biopaliv ze zemědělské pro-
dukce napomáhá k udržení směrnice 
RED II, a proto je potřeba pro období 
let 2020–2030 udržet alespoň 7% podíl 
obnovitelných zdrojů v dopravě původem 
ze zemědělských komodit. 

Ing. Jiří Felčárek 

V PRAZE SE 25. ZÁŘÍ 2018 SETKALY U PŘÍLEŽITOSTI SVÉHO 69. JEDNÁNÍ DELEGACE AGRÁRNÍCH KOMOR VISEGRADSKÉ ČTYŘKY, 
TEDY POLSKA, MAĎARSKA, SLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY. ROZŠÍŘENÉHO JEDNÁNÍ SE DÁLE ZÚČASTNILI ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ 
Z RUMUNSKA, BULHARSKA, CHORVATSKA A LITVY. 

AGRÁRNÍ KOMORY V4 POŽADUJÍ SILNOU 
A SPRAVEDLIVOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKU
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AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY SI 26. ZÁŘÍ 2018 NA PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ PŘIPOMNĚLA 25 LET SVÉ EXISTENCE A BOHATÉ 
PŮSOBNOSTI. POBLAHOPŘÁT PŘIŠEL TAKÉ MILAN ŠTĚCH, PŘEDSEDA SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, MIROSLAV TOMAN, 
MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ, VLADIMÍR DLOUHÝ, PŘEDSEDA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR, PŘEDSTAVITELÉ RESORTNÍCH ORGANIZACÍ, 
AKADEMICKÉ SFÉRY, PARTNERŮ, ALE I ZÁSTUPCI DELEGACÍ AGRÁRNÍCH KOMOR SLOVENSKA, POLSKA, MAĎARSKA, CHORVATSKA, 
LITVY A BULHARSKA. BĚHEM SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ, NA KTERÉM SE SEŠLO PŘES 400 HOSTŮ, DOŠLO TAKÉ K OCENĚNÍ 
OSOBNOSTÍ, KTERÉ PŘISPĚLY K ROZVOJI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA.

AGRÁRNÍ KOMORA OSLAVILA 25 LET
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Hlavním tématem letošního 45. ročníku 
agrosalonu Země živitelka bylo připome-
nutí 100 let českého zemědělství 
a 100 let od vzniku republiky. Ostatně 
tomu odpovídala i struktura jednotlivých 
expozic, kdy kromě historie jednotlivé 
expozice přiblížily i chytré zemědělství.

Nejnovější technika na hlavní trase
Agrosalon Země živitelka velmi často 
navštěvuji od poloviny 80. let minulého 
století, takže mohu srovnávat. Když jsem 
při své letošní návštěvě prošel hlavní 
branou Výstaviště České Budějovice, 
vydal jsem se automaticky směrem 
k pavilonu Z. Jako každý rok, tak i letos 
tuto hlavní trasu lemuje výstava nejmo-
dernější zemědělské techniky. Vystaveny 
byly nejnovější traktory, secí technika, 
rozmetadla, manipulační technika, stro-
je pro zpracování půdy, secí stroje 
a stroje pro sklizeň pícnin atd. Přirozeně 
řada těchto technických novinek měla 
na výstavišti i svoji premiéru. Jako každý 
rok se i letos na výstavišti představila 

společnost Zetor Tractors a.s., která své 
typicky červené traktory prezentovala 
v pavilonu Z. Zvláštní pozornost ná-
vštěvníků vzbudila modernizovaná řada 
Zetor Crystal ve verzi HD s maximálním 
výkonem 171 koní. Na venkovní ploše 
byl zájem především o techniku 60., 70. 
a 80. let minulého století. K vidění byly 
například Zetor 20, Zetor 30 a Zetor 49 
s valníkem, dále obracečka 70 
a Tatra 138 a Tatra 148.

Expozice Národního zemědělského 
muzea
Tato expozice byla převážně v pavilonu 
Z. Vystaven byl například motorový pluh 
Praga K, jehož prototyp byl vyroben 
v roce 1913 a představoval přechodnou 
fázi mezi tradičními způsoby orání půdy 
a motorizovanými pluhy, které jsou taže-
né traktorem. Další exponát – motorový 
pluh Excelsior P5 z továrny Laurin 
a Klement v Mladé Boleslavi nejen oral, 
ale také poháněl různé zemědělské 
stroje, především mlátičky obilí. Poprvé 
byl představen veřejnosti již v roce 1918. 
Oba motorové pluhy zapůjčilo Muzeum 
zemědělské techniky Čáslav.

Snad největší zájem vzbudilo legen-
dární práškovací letadlo Z-37 Čmelák, 
což je československý jednomotorový 
dolnoplošník. Jenom připomenu, že 
jeho nejznámější zemědělská verze 
byla určena pro rozpráškování sypkých 
hmot i k postřiku. Přirozeně že expozice 
Národního zemědělského muzea obsa-
hovala i řadu dalších cenných exponátů, 
například obilní kombajn Fortschrift 
E 514, vyrobený v tehdejší Německé 
demokratické republice v roce 1983, 
který k nám byl dovážen. Zvláštní
 kapitolou této expozice bylo i předsta-
vení 11 nejvýznamnějších českých osob-
ností na různě rozmístěných panelech, 
které se zasloužily o české zemědělství. 
Představeni byli Antonín Švehla, Rudolf 
Beran, František Bílek, František 
Duchoň, Vilém Kraus, Josef Lux, Karel 
Osvald, Adolf Prokůpek, Edvard Reich, 
Julius Stoklasa a Josef Taufer. Návštěv-
níci se mohli seznámit s historií jejich 
podílu na rozvoji českého zemědělství.
Opravdu výjimečným exponátem byla 

mlátička CRIO 90 od New Holland 
Agriculture, která pokořila dosavadní 
sklízecí rekord zapsaný do Guinnessovy 
knihy rekordů. Za osm hodin sklidila 
neuvěřitelných téměř 800 tun pšenice.

Zemědělství budoucnosti
V českém chovu zvířat se chytré ze-
mědělství nejvíce prosazuje v chovech 
dojnic, kdy se elektronická a on-line 
komunikace například využívá ke sle-
dování říje dojnic a kontrole užitkovosti. 
Pro návštěvníky byly připraveny k vidění 
například automatický systém dojení 
Lely Astronaut, automatický přihrno-
vač krmiva Lely, automatický systém 
Lely Vector. Dále to byly samořiditelné 
traktory s vestavěnou GPS navigací. Tuto 
sbírku doplňovaly i drony s kamerou, 
které umožňují rychlou kontrolu celého 
pole ze vzduchu. Rovněž byla vystavena 
i IOT čidla pro zjištění vlhkosti půdy.
Jedním z exponátů byl také bezorebný 
secí stroj Claydon Hybrid s průkopnic-
kými hřeby určenými pro páskové setí. 
Vodicí hřeby lze totiž nastavit tak, aby 
stimulovaly zakořenění v požadované 
hloubce mezi 0–15 cm pro hluboko 
kořenící rostliny.

Dětský zemědělský svět
Rovněž „Dětský zemědělský svět“, 
který byl novinkou loňského ročníku, 
si letos vydobyl srdce malých návštěv-
níků. Program, který pro ně výstaviště 
připravilo, byl opravdu bohatý. Významná 
část areálu byla vyhrazena pro nauč-
nou stezku, dětský zemědělský koutek, 
živou farmu, lesní školu a další aktivity. 
Mimochodem, pod názvem Zemědělství 
žije v pavilonu D organizoval Zemědělský 
svaz ČR bohatou nabídku aktivit pro děti, 
ať již šlo o poznávání sušených plodin, 
semen, obrázků zvířat, zemědělské 
techniky, traktorů a plemen zvířat a také 
již zmiňovanou naučnou stezku.

Pavilon nejlepších vín České republiky
Na agrosalonu Země živitelka byl histo-
ricky poprvé otevřen Pavilon nejlepších 
vín České republiky, a to ve spolupráci 
s časopisem Wine & Degustation. Vína, 
která byla v tomto pavilonu prezento-
vána, byla podle organizátorů této akce 

zárukou nejvyšší kvality. Návštěvníci 
měli možnost tato vína nejen degustovat, 
ale i si je zakoupit. 

Také hospodářská zvířata měla svůj 
prostor
Tradičně i letos na předvadišti proběhl 
velmi bohatý program, který organi-
zuje Národní hřebčín Kladruby nad 
Labem, Zemský hřebčinec Písek a další 
organizace. Když jsem se v odpoledních 
hodinách na předvadiště při zaháje-
ní agrosalonu dostavil, zhlédl jsem 
klasické ukázky jízdy žáků Střední školy 
chovu koní a jezdectví Kladruby nad 
Labem, což se přítomným návštěvníků 
samozřejmě líbilo. Ale musím k tomu 
poznamenat, že v dalších dnech zdejší 
organizátoři připravili pro návštěvníky 
řadu zajímavých ukázek. Patřily k nim 
třeba akce Svazu chovatelů masného 
skotu nebo Svazu chovatelů ovcí a koz. 
Zkrátka, pro obdivovatele skotu, koní 
a dalších zvířat byl připraven zajímavý 
program, a to včetně aukce plemene 
Limousine, kdy byly nabídnuty nejen 
špičkové jalovice, ale i plemenní býci.

I další expozice s vysokou návštěvností
Nesmíme opomenout i další expozice, 
které nabídly návštěvníkům agrosalonu 
řadu zajímavých zemědělských a potra-
vinářských výrobků. Svoji expozici si na-
šli milovníci chytání ryb, když zavítali do 
Rybářského pavilonu. Rovněž Myslivecký 
pavilon nabídl vyznavačům lovu vysoké 
zvěře, ale i zajíců, koroptví či bažantů, 
myslivecké a lovecké potřeby. K vidění 
byla i expozice kynologie a sokolnictví.
Velmi významnou část agrosalonu zau-
jímaly expozice českého potravinářství 
a středních a vysokých zemědělských 
škol, ať již to byla Zemědělská fakulta 
Jihočeské univerzity, Agronomická fa-
kulta Mendelovy univerzity v Brně, nebo 
Technická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Neopo-
meňme i expozici Výzkumného ústavu 
potravinářského se svým minipivovarem, 
který vhodně doplňovaly i univerzitní 
minipivovary. Vysokou úroveň měly také 
odborné doprovodné programy.

Miroslav Svoboda

MEZINÁRODNÍ AKCE ZEMĚ ŽIVITELKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JE JEDINOU VÝSTAVOU U NÁS, KTERÁ ZAHRNUJE CELÝ 
ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR. TRADIČNĚ JE ZDE ZASTOUPENA ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A SLUŽBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, 
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, EXPOZICE, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ RŮZNÉ TECHNOLOGIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, DÁLE LESNÍ A VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ. ZASTOUPENI JSOU I MYSLIVCI, RYBÁŘI, VČELAŘI I DROBNÍ CHOVATELÉ. JEDNOTLIVÉ OBORY JSOU PREZENTOVÁNY 
NAPŘÍČ CELÝM AREÁLEM, MAJÍ SVÉ PAVILONY I VLASTNÍ PROGRAM.

100 LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
NA ZEMI ŽIVITELCE
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Jaké byly vaše myšlenky a plány, které 
vás katapultovaly do této pro vás nové 
funkce, a co jste chtěl změnit oproti 
předcházejícím ročníkům?
Hned po nástupu jsem pochopil, že 
musím zareagovat na aktuální stav, ve 
kterém se Výstaviště v Českých Budějo-
vicích nacházelo. Vzhledem k některým 
organizačním změnám jsme museli za-
reagovat hlavně na záležitosti, které se 
týkaly průběhu a organizace agrosalonu. 
Jednalo se hlavně o podpis a vyjednání 
podmínek s realizační firmou na výstav-
bu expozic, neboť vlastní zdroje v rámci 
realizace na výstavišti chyběly od před-
chozího roku. Dále jsme se chtěli hned 
pustit do demolic pavilonů, které nejen 
že dlouhodobě nevyhovovaly, ale rovněž 
nebyly ani dlouhodobě pronajímány. Tím 
jsme výstaviště obohatili o nových téměř 
8 000 m2 ploch, které jsme mohli v ome-
zeném režimu využít pro venkovní aktivi-
ty či expozice. Naším cílem je pokračovat 
v posilování odborného zaměření výstavy 
Země živitelka, tak abychom zajistili její 
prestiž a do budoucna vystupovali jako 
kontraktační, diskusní a společenská 
platforma českého zemědělství. 

Letošní 45. ročník mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka měl podtitul 
100 let českého zemědělství a navázal 
na oslavy 100 let vniku republiky. 
S čím vším se v této souvislosti mohli 
návštěvníci seznámit?
Ročník s číslem 45 se také nesl v duchu 
připomenutí 100 let od založení repub-
liky, proto jsme i do průběhu výstavy 
zakomponovali ohlédnutí za 100 lety 
československého zemědělství. Návštěv-
níky jistě zaujaly milníky mapující země-
dělství v letech 1918–2018. Dále byla 

k vidění historická zemědělská technika, 
Národní zemědělské muzeum připravilo 
hned dvě expozice, a to motorové pluhy 
Praga K a Excelsior P, které stály za pře-
klenutím fáze mezi tradičními způsoby 
orání půdy a motorizovanými pluhy. 
Druhé stanoviště NZM a Jihočeského 
zemědělského muzea Netěchovice před-
stavilo výstavu historické zemědělské 
techniky a zábavný kout pro děti na volné 
ploše areálu, kde si malí návštěvníci 
vyzkoušeli i mlácení obilí. Nepřehléd-
nutelná byla jistě expozice práškovacího 
letadla Čmelák, který do historie našeho 
zemědělství neodmyslitelně patří.

Když jste uvažovali o struktuře letošní-
ho ročníku Země živitelky, rozdělili jste 
ji do čtyř směrů. Prvním z nich byl Ná-
kup a prodej zemědělských produktů 
a služeb. V čem byl letošní ročník jiný 
než ty předcházející?
V tomto směru jsme se snažili pro od-
borné vystavovatele zajistit lepší servis. 
Mohli bychom jmenovat například záze-
mí v rámci našeho tiskového střediska, 
rozvoz občerstvení či obědů na jednotlivé 
expozice. S tímto servisem pro vystavo-
vatele máme zájem i nadále pokračovat 
a hlavně jej zlepšovat. Musím přiznat, že 
zájem vystavovatelů nás hned v prvních 
dnech zaskočil. Na to se pro příští ročník 
musíme lépe připravit.

Druhým samostatným celkem bylo 
100 let českého zemědělství a význam-
né osobnosti. Co vše jste představili
a o co byl největší zájem návštěvníků?

Naší další aktivitou související se 
100 lety zemědělství bylo ohlédnutí se 
za uplynulými lety formou prezentace 
významných osobností, které přispěly
k rozvoji našeho zemědělství. Návštěvní-
ci se mohli seznámit s úspěchy a životy 
těchto osobností přímo v areálu na infor-
mačních tabulích.

Třetím celkem bylo představení toho, 
jaké bude zemědělství budoucnosti. Co 
se zde, na Zemi živitelce, z této nabídky 
tzv. chytrého zemědělství objevilo?
Jednalo se o pokus demonstrovat, že 
i zemědělství je oborem, ve kterém se 
člověk může potkat s pojmy jako IoT či 
robotizace. Přestože se jednalo o malou 
expozici, její naplnění nebylo úplně jed-
noduché. Bereme to jako první pokus 
a budeme v tomto směru do budoucna 
pokračovat. Myslím si, že to je právě 
jedna z aktivit, která zvyšuje zájem 
o zemědělství, a to hlavně u mladších 
návštěvníků, o což tady jde především.

V loňském ročníku jste dali značný 
prostor i dětským návštěvníkům, což 
jste letos zopakovali, a dokonce jste 
pro ně připravili i zvláštní program 
Dětský zemědělský svět. Jaká byla 
reakce těchto dětských návštěvníků 
a co se jim nejvíce líbilo?
U těchto aktivit jsme zaznamenali velmi 
pozitivní zpětnou vazbu. Kolegové, kteří 
měli tyto expozice na starosti, si dali 
s přípravou velmi záležet, což se jim 
vrátilo právě v podobě velkého zájmu 
malých návštěvníků.

Oceňuji i to, že jako pořadatelé aktu-
álně reagujete pořádáním akcí, které 
jsou vysoce aktuální. Mám na mysli 
například Konferenci o budoucnosti 
českého zemědělství a potravinářství 
po roce 2020. 
Jak jsem již říkal, naším cílem je posi-
lovat odbornou stránku výstavy. V rámci 
příštího ročníku budeme chtít uspořá-
dat některé vlastní akce, které s tímto 
trendem budou korespondovat. Spousta 
vystavovatelů a odborné veřejnosti si 
dobře uvědomují, že prostředí výstaviště 
během agrosalonu je skvělou příležitostí 
se setkat se zásadními představiteli sek-
toru. K tomu přispívá bezpochyby i Večer 
vystavovatelů, který se letos konal na 
zámku Ohrada.

Významným úspěchem letošního 
45. ročníku agrosalonu Země 
živitelka byla i nejvyšší návštěvnost, 
tj. 116 000 lidí. Jak jste toho dosáhli 
a co plánujete v tomto směru i pro 
příští ročníky?
Již v květnu jsme spustili cíleně 
segmentovanou kampaň. Pro každou 
cílovou skupinu návštěvníků jsme 
vybrali to, proč by měli naši výstavu 
navštívit, a to jsme prezentovali pro-
střednictvím medií a nově jsme výrazně 
posílili aktivity na sociálních sítích. 
A tato strategie zabrala. Při přípravě 
dalšího ročníku se budeme daleko více 
zabývat posilováním zájmu u odborných 
návštěvníků.

Jakou budoucnost chcete vy osobně dát 
agrosalonu Země živitelka do budou-
cích let?
Letošní výsledek byl skvělý, ale přijímám 
ho velmi pokorně a děkuji všem vysta-
vovatelům, návštěvníkům a lidem, kteří 
nám s tak obrovskou akcí pomáhali. 
Je to velký závazek do dalšího ročníku 
Země živitelky, který již nyní začínáme 
připravovat. Do budoucna bychom chtěli 
podporovat odbornou stránku výstavy, 
která by posilovala význam českého ze-
mědělství a propagovala kvalitu českých 
potravin. Pravidelně je s tímto agrosalo-
nem spjata soutěž o nejlepší vystavené 
exponáty Zlatý klas, která probíhá pod 
odbornou garancí Ministerstva zeměděl-
ství ČR, budeme se tedy snažit mediálně 
daleko více podpořit vítěze kategorií 
i v průběhu celého roku a akcentovat tak 
význam soutěže.

Miroslav Svoboda

V DUBNU 2018 PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND (PGRLF) ZVOLIL DO FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE ING. MOJMÍRA SEVERINA. PŘIROZENĚ, ŽE JSME SE ZAJÍMALI O JEHO ZHODNOCENÍ LETOŠNÍHO 
45. ROČNÍKU AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA A TAKÉ, CO BY CHTĚL ZMĚNIT DO BUDOUCNA, ABY TENTO U NÁS JEDINEČNÝ VELETRH 
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY A PREZENTACE NAŠEHO POTRAVINÁŘSTVÍ PŘITÁHL POZORNOST MNOHA DALŠÍCH LIDÍ U NÁS, PŘÍPADNĚ 
I ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ.

CÍLEM JE ZVÝŠIT PRESTIŽ ŽIVITELKY

Ing. Mojmír Severín

V rámci letošní Země živitelky vysadili členové vlády a další čestní hosté při příležitosti 
100 let československé státnosti památeční lípu
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Tyto informace zveřejněné Eurostatem, 
statistickým úřadem Evropské unie, 
pocházejí z předběžných výsledků prů-
zkumu struktury zemědělských podniků 
EU v roce 2016 a jsou nejnovějšími do-
stupnými daty. Tento průzkum pomáhá 
lépe pochopit strukturu zemědělských 
podniků v EU, která je důležitá pro spo-
lečnou zemědělskou politiku.

Zemědělství v EU je obecně charakteri-
zováno třemi odlišnými skupinami:
- samozásobitelé, kteří se zaměřují na 

produkci určenou pro zemědělce  
a jejich rodiny,

- malé a střední podniky, které jsou 
obecně rodinnými podniky, 

- velké zemědělské podniky.

Rumunsko má jednu třetinu zeměděl-
ských podniků EU, ale jejich velikost 
je malá. Jedna třetina zemědělských 
podniků EU v roce 2016 se nacházela 
v Rumunsku (33 %), další třetina byla 
v Polsku (14 %), Itálii (10 % v roce 2013) 
a ve Španělsku (9 %). V České republice 
hospodaří přes 48 tisíc subjektů, 
z nichž 95,9 % vykazuje minimální výmě-
ru zemědělské půdy. Přestože většina 
zemědělských podniků v EU byla malá; 
65 % zemědělských podniků EU mělo 
velikost menší než 5 ha, 7 % zeměděl-
ských podniků s rozlohou 50 ha nebo 
více obhospodařovalo o něco více než 

dvě třetiny (68 %) využívané zeměděl-
ské plochy EU (UAA). Ačkoli průměrná 
velikost zemědělského podniku v EU 
byla v roce 2016 16,6 ha, medián byl pod 
5 ha. V České republice je přes 50 % 
zemědělských podniků menších než 5 ha 
a hospodaří celkem na 1,1 % obhospoda-
řované zemědělské půdy. Celkem 16,3 % 
podniků s rozlohou nad 50 ha hospodaří 
v ČR na více než 91 % využívané zeměděl-
ské plochy. Mezi členskými státy bylo toto 
rozložení nejvíce kontrastní v Rumunsku; 
devět z deseti farem (92 %, což je 3,1 
milionů farem) bylo menší než 5 ha, ale 
0,5 % zemědělských podniků s rozlohou 
50 ha nebo více hospodařilo na více než 
polovině (51 %) celkové výměry zeměděl-
ské půdy v zemi. V Lucembursku (52 % 
zemědělských podniků), ve Francii (41 %), 
ve Spojeném království (39 %) a v Dánsku 
(35 %) byly mnohem častější farmy  
o 50 hektarech a více. Ve většině členských 
států byla převážná část zemědělské půdy 
soustředěna do největších zemědělských 
podniků o velikosti 50 ha a více.

Více než polovina obratu EU v zeměděl-
ství pochází z Francie, Německa, Itálie 
a Španělska
Kontrasty velikosti zemědělských podni-
ků se odrážejí také z hlediska jejich eko-
nomické velikosti. Z 10,3 milionů farem 
v EU mělo 4,0 milionu standardní pro-
dukci nižší než 2 000 eur a odpovídalo 

pouze 1 % celkové zemědělské hospo-
dářské produkce. 296 000 zemědělských 
podniků (3 % všech podniků) v EU, 
z nichž každý produkoval standard-
ní produkci ve výši 250 000 eur nebo 
více, odpovídala většině (55 %) celkové 
zemědělské hospodářské produkce EU 
v roce 2016. Přibližně polovina (54 %) 
standardu produkovaného zemědělstvím 
v EU pocházelo z farem ve Francii (17 %), 
Německu (13 %), Itálii (12 % v roce 2013) 
a Španělsku (11 %). Rumunsko předsta-
vovalo přibližně jednu třetinu zeměděl-
ských podniků EU, které ale vytvořily 
pouze 3,4 % standardní produkce EU.

Francie, Španělsko, Spojené království 
a Německo mají dohromady polovinu 
zemědělské půdy EU
Francie využívala v roce 2016 pro země-
dělské účely 27,8 milionu hektarů, více 
než v kterémkoli jiném členském státě 
(16 % z celkové výměry EU). Dalších 23,2 
milionu hektarů bylo ve Španělsku (14 %), 
16,7 milionu hektarů ve Velké Británii  
(10 %), 15,2 milionu hektarů v Německu 
(9 %) a 14,4 milionu hektarů v Polsku  
(8 %). V některých členských státech 
dominovalo zemědělství krajině; více než 
dvě třetiny pozemků ve Velké Británii  
(69 %) a Irsku (72 %) byly využívány 
jako zemědělská půda a jejich podíl byl 
rovněž velmi vysoký v Dánsku (62 %). To 
bylo ve výrazném kontrastu s Finskem 

(8 %) a Švédskem (7 %), kde většinu roz-
lohy zaujímají lesy, stejně jako s Kyprem 
(12 %). V České republice se zemědělství 
na celkové rozloze státu podílí 4,2 mil. 
ha, což představuje 53,3 %.

Mužské povolání s relativně malým 
počtem mladých zemědělců
Průměrný věk zemědělců je na konci 
věkového spektra; jedna třetina (32 %) 
dosáhla 65 let nebo více. Pouze 11 % 
zemědělců bylo mladších 40 let. V ČR podíl 
zemědělců ve věku nad 60 let činí přes 14 %. 
Nejsilnější věkovou skupinou jsou zemědělci 
v rozmezí 45–59 let (42,5 %). 43 % pracovní-
ků v zemědělství je mladších 44 let. Dochází 
ale k prudkému zhoršování věkové struktury 
a narůstá podíl starších generací zeměděl-
ců. Obzvlášť málo mladých zemědělců bylo 
na Kypru – 3,3 % všech zemědělců, Por-
tugalsku (4,2 %) a ve Spojeném království 
(5,3 %). Větší zastoupení měli v Rakousku 
(22,2 %), v Polsku (20,3 %) a na Slovensku 
(19,0 %). Nicméně nejmladší zemědělci měli 
tendenci mít větší farmy, pokud jde o plochu, 
živočišnou výrobu a standardní produkci 
než ti nejstarší (starší 65 let). Zemědělské 
profese ovládají muži, přičemž jen asi tři  
z deseti (29 %) vedoucích zemědělských 
podniků v EU jsou ženy. Podíl žen mezi  
mladými zemědělci byl ještě nižší (23 %).  
V ČR činí podíl žen 28,5 %.

Vladimír Pícha, ZS ČR

Znatelný dopad mělo a má sucho na 
sklizeň objemných krmiv, která jsou 
určena pro výživu přežvýkavců. Země-
dělský svaz ČR provedl šetření u svých 
členů, jaký dopad mělo letošní sucho 
na sklizeň sena, slámy, senáže a siláže, 
které jsou hlavními složkami výživy 
hospodářských zvířat. Dotazníkového 
šetření se zúčastnilo 217 zemědělských 
podnikatelů z 12 krajů České republiky. 
Odpovídali na otázky, kolik plánovali 
sklidit jednotlivých krmiv (sklizeň 
v běžném roce), kolik činí plánovaná 
spotřeba na výživu hospodářských zvířat 

a jaká byla skutečná sklizeň sena, slámy, 
senáže a siláže. Další otázkou bylo, zda 
budou nuceni snížit stav hospodářských 
zvířat z důvodu nedostatku krmiva.

Celkově se produkce těchto krmiv snížila 
oproti předpokladu o 33 %. Ve srovnání 
s potřebou je celkový objem nižší o 29 %. 
Podle jednotlivých komodit je nejvyšší 
nedostatek travních a bílkovinných sená-
ží. Ve srovnání s plánovanou výrobou jde 
o 41% snížení a v krmných dávkách bude 
chybět více než polovina senáží (55 %). 
Výrazný pokles zaznamenali chovatelé 

skotu u sena. Sklizeň se snížila o 36 %, 
což znamená, že v krmných dávkách 
bude chybět 31 procent této složky. Za 
výrazným poklesem těchto dvou krmiv 
je nedostatek vláhy na trvalých travních 
porostech (které jsou paradoxně 
nejlepším protierozním opatřením 
a trvalé travní porosty mají významnou 
funkci při zadržování vody v krajině). 
Produkce kukuřičné siláže se oproti 
plánované výrobě snížila o 27 %, takže 
chovatelům se nedostává zásoba ve výši 
34 %. Výsledek by byl ještě horší, ale 
většina pěstitelů vysévá větší výměru 

kukuřice, která se při zajištění 
dostatečného množství na krmení skotu 
sklízí na zrno. Množství těchto porostů 
bylo sklizeno předčasně jako součást 
krmivové základny. Nejmenší, ale 
v žádném případě nízký, byl pokles 
sklizně slámy. Oproti plánu se jí sklidilo 
o 19 % méně, takže bude chybět 23 % 
potřeby. I v tomto případě se výrazný 
výpadek podařilo snížit sklizní slámy, 
která byla původně určena na zaorání 
a doplnění organické hmoty.

Jana Sixtová, ZS ČR

V ROCE 2016 BYLO V EVROPSKÉ UNII (EU) VYUŽÍVÁNO PRO ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI VÍCE NEŽ 171 MILIONŮ HEKTARŮ PŮDY, COŽ JE 
ASI 40 % CELKOVÉ VÝMĚRY PŮDY EU. NA NICH HOSPODAŘILO ASI 10,3 MILIONU HOSPODÁŘSTVÍ. VĚTŠINA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
EU PATŘILA MEZI MALÉ, DVĚ TŘETINY MĚLY VÝMĚRU MENŠÍ NEŽ 5 HEKTARŮ. NAPROTI TOMU 3 % ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ EU 
O VELIKOSTI 100 HA NEBO VÍCE HOSPODAŘILA NA VÍCE NEŽ POLOVINĚ ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY EU. POUZE 11 % ZEMĚDĚLCŮ V EU 
BYLO MLADŠÍCH 40 LET, NA ROZDÍL OD JEDNÉ TŘETINY (32 %), KTERÁ BYLA VE VĚKU 65 LET NEBO STARŠÍ.

LETOŠNÍ SUCHO, KTERÉ NAVÁZALO NA NĚKOLIKALETÝ VLÁHOVÝ DEFICIT, SE VÝRAZNĚ PODEPSALO NA LETOŠNÍ SKLIZNI VĚTŠINY 
ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT. 

VĚTŠINU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 
ZAJIŠŤUJÍ VELKÉ PODNIKY

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ DOPADU SUCHA NA PRODUKCI OBJEMNÝCH KRMIV
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Co jsou v současné době ty nejzásad-
nější body, o které se bude jednání 
o zemědělské a potravinové politice 
opírat?
Evropská komise v letošním roce 
předložila několik legislativních návrhů, 
mezi ty nejzásadnější patří návrh Nové 
politiky pro spotřebitele, který by měl 
upravovat i dvojí kvalitu potravin, návrh 
směrnice pro nekalé obchodní praktiky, 
legislativní návrh pro Víceletý finanční 
rámec, tedy pro rozpočet EU na roky 
2021–2027, a především legislativní 
návrhy pro budoucí Společnou země-
dělskou politiku. Aktuálně je zásadním 
tématem vyjednávání o Víceletém 
finančním rámci, ze kterého následně 
budou vycházet parametry vyjednávání 
o dalších politikách. Komise navrhuje 
celkové krácení rozpočtu pro SZP, což 
by se samozřejmě mohlo dotknout řady 
opatření nejen investičních, ale i ploš-
ných. Výrazné krácení rozpočtu by navíc 
samozřejmě zvýšilo tlaky v rámci celého 
dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Jak daleko je tedy dění v ostatních ev-
ropských institucích a jakým směrem 
očekáváte další posun?
Hlavní roli nyní přebírá Evropský parla-
ment a Rada EU. V rámci Rady EU, tedy 
na úrovni členských států, se již vyjedná-
vá velmi usilovně. Z některých členských 
států zaznívá podpora řady zásadních 
priorit České republiky, například 

podpora dobrovolného zastropování či 
odmítnutí významného krácení rozpočtu. 
Bude klíčové rozvinout a udržet koalice 
členských států až do závěrů vyjednává-
ní. O něco složitější může být vývoj v Ev-
ropském parlamentu, kde panují odlišné 
názory, mnohdy protichůdné, a to ať už 
se jedná o otázku zastropování přímých 
plateb, externí konvergenci, či platby 
vázané na produkci. Určitým omezením 
v Evropském parlamentu je i skutečnost, 
že žádný z českých ani slovenských 
europoslanců není členem Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova. Na druhou 
stranu se zdá, že v otázce financování 
Evropský parlament nebude souhlasit se 
zásadním snižováním rozpočtu pro SZP. 

Pokud nyní přejdeme k SZP a průbě-
hům jednání, čeho se zatím podařilo 
dosáhnout?
Důležitým milníkem pro nevládní 
organizace, který jsem zaznamenal, je 
prosazení většiny hlavních priorit do 
pozice největší evropské zemědělské 
organizace Copa a Cogeca, která nyní 
odmítá povinné zastropování, požaduje 
minimálně zachování současné obálky 
pro platby vázané na produkci a odmítá 
krácení rozpočtu SZP. Za povšimnutí sto-
jí i iniciativa 15 zemědělských organizací 
z celkem 11 zemí napříč Evropskou unií, 
které sjednaly společné prohlášení proti 
povinnému zastropování. 

Jaká je tedy Vaše budoucí vize, co je 
potřeba vzít v úvahu a čeho dosáhnout? 
Dle mého názoru je zásadní, aby byly vy-
jednány opravdu spravedlivé a nediskri-
minační podmínky pro všechny zeměděl-
ce i potravináře, a to bez ohledu na jejich 
velikost. To je jediná záruka dobrého 
ekonomického rozvoje sektoru v rámci 
konkurence na trhu EU do budoucna. 
Musíme totiž vnímat světovou poptávku 
a konkurenci, stupňující se požadavky na 
vyšší standardy v oblasti péče o životní 
prostředí a klima, kvalitu, bezpečnost 
a dostupnost potravin. V kontextu 
současných politických a obchodních 
rizik narůstá i význam potravinové 
bezpečnosti. Proto je zajištění konku-
renceschopnosti našeho zemědělství 

a potravinářství v rámci budoucí SZP 
klíčové.

Velmi živým tématem je i otázka dvojí 
kvality potravin a nekalých obchodních 
praktik. Jaké jsou šance obhájit naše 
postoje v těchto dvou oblastech? 
Evropský parlament přijal v září usne-
sení k dvojí kvalitě výrobků, na němž 
se podílela česká europoslankyně, paní 
Olga Sehnalová. Usnesení poukazuje na 
existenci dvojí kvality u potravin 
a dalších výrobků na vnitřním trhu EU 
a podporuje změnu Směrnice o nekalých 
obchodních praktikách. Rovněž zdůraz-
ňuje, že výsledkem by měla být jasná 
definice toho, co lze považovat za dvojí 
kvalitu a jak by měl být každý případ 
příslušnými orgány posouzen. V otázce 
nekalých obchodních praktik se situace 
rovněž vyvíjí. Řada členských států 
v Radě i řada europoslanců podporuje 
rozšíření směrnice tak, aby nechránila 
pouze malé a střední producenty, ale 
i větší subjekty vůči nekalým praktikám. 
Evropský parlament i Rada by měly 

získat mandát na vyjednávání s Komisí 
již v průběhu října, je proto možné, že by 
mohlo dojít k uzavření kompromisu ještě 
v rámci letošního roku. 

Naší zemědělskou veřejností hýbe 
i téma národních dotací. Existují nějaké 
možnosti, jak se vlivu rozdílných dotací 
bránit?
O existenci různých forem národních 
podpor se obecně ví. Některé jsou po-
skytovány v rámci pravidel SZP, jiné 
mají národní oporu mimo SZP a členské 
státy se jimi většinou veřejně nechlubí. 
S ohledem na zajištění spravedlivých 
podmínek a rozvoj konkurenceschop-
nosti do budoucna by stálo za pokus 
je lépe a komplexněji zmapovat
 a pokusit se získat maximální množství 
dostupných informací. V případě zásad-
nějších finančních škrtů v zemědělském 
rozpočtu EU by totiž jejich dopad na 
konkurenceschopnost mohl nabýt na 
významu.

Redakce Agrobase

KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ORGANIZACÍ A ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY A SLOVENSKA BYLO ZNOVU USTAVENO V LOŇSKÉM ROCE S CÍLEM PROSAZOVAT PRIORITY ZEMĚDĚLCŮ 
A POTRAVINÁŘŮ PŘI NASTAVENÍ NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020. DŮLEŽITÉ BYLO ZAHÁJIT JEHO 
PRÁCI VČAS, PROTOŽE VYJEDNÁVÁNÍ PROBÍHAJÍ JIŽ OD LOŇSKÉHO LEDNA, KLÍČOVÉ OBDOBÍ PROBÍHÁ OD ZÁŘÍ LETOŠNÍHO 
ROKU A MĚLO BY VYVRCHOLIT KONCEM PRVNÍHO POLOLETÍ 2019. Z TOHOTO DŮVODU JSME POŽÁDALI MARTINA HLAVÁČKA 
Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY, EXPERTA NA VYJEDNÁVÁNÍ O SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE, O VYJÁDŘENÍ A NÁZORY, 
KTERÝMI MŮŽE POODHALIT AKTUÁLNÍ SITUACI I OČEKÁVANÝ VÝVOJ.

KLÍČOVÁ DOBA PRO VYJEDNÁVÁNÍ 
O SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE 

Martin Hlaváček
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AGROEKOLOGIE SE POSTUPNĚ ROZROSTLA: STALA SE Z NÍ VĚDA, 
PRAXE I HNUTÍ, JEHOŽ HLAVNÍM CÍLEM JE TRANSFORMACE 

ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE POTRAVIN K ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI 
VE VŠECH ČÁSTECH POTRAVINOVÉHO SYSTÉMU, Z EKONOMICKÉHO,

EKOLOGICKÉHO I SOCIÁLNÍHO POHLEDU.

Ambicí a zastřešujícím cílem projektu 
UNISECO je posílit udržitelnost země-
dělských systémů EU prostřednictvím 
společného budování zdokonalených 
a praxí ověřených strategií a pobídek na 
podporu zlepšených agroekologických 
přístupů. Navzdory značnému úsilí 
vnitrostátních vlád a zúčastněných stran 
není poskytování veřejných statků spolu 
s tržním/soukromým zbožím v rovnováze 
a často není udržitelné na úrovni země-
dělských podniků. Klíčovým dilematem 
je, jak zajistit poskytování veřejných 
statků  a zároveň udržet životaschopnou 
produkci zboží a dále jak zajistit hospo-
dářskou a sociální udržitelnost na 
úrovni zemědělského podniku, 
která by nebyla příliš závislá na veřej-
ných fondech. Zemědělská produkce by 
měla poskytovat dostatečné množství 
potravin pro narůstající populaci, zatím-

co by byla ekonomicky prospěšná pro 
zemědělce, šetrná k životnímu prostředí 
a sociálně přijatelná. Právě agroekologie 
pohlíží na zemědělství v těchto širších 
souvislostch. Nejde tu pouze 
o produkci potravin, kritéria fungování 
zemědělských systémů zahrnují i trvalou 
udržitelnost, potravinovou bezpečnost, 

ekonomickou životaschopnost, zachová-
ní přírodních zdrojů a sociální přijatel-
nost.

Udržitelné potravinové systémy 
= agroekologie
Agroekologie se poprvé objevila na 
počátku osmdesátých let 20. století jako 
reakce na takzvanou zelenou revoluci. 
Tímto termínem se označuje globální 
proces industrializace výroby potravin. 
V zemědělství se začaly využívat mo-

derní technologie, hnojiva a pesticidy, 
šlechtily se nové odrůdy, plošně zaváděly 
monokultury. To vše vedlo k výrazné-

mu nárůstu zemědělské produkce. Ta 
díky tomu udržela krok s požadavky 
narůstající populace, zároveň to však byl 
také počátek nekontrolované degra-
dace krajiny a životního prostředí, jejíž 
důsledky dnes řešíme. Zpočátku se 
agroekologie primárně zaměřovala na 
zemědělské hospodaření – povzbuzo-
vala zemědělce k tomu, aby nahrazovali 
vstupy a praktiky konvenčního průmys-
lového zemědělství (zejména co se týče 
hnojiv a chemických látek založených na 
fosilních palivech) a přecházeli na certi-
fikované ekologické zemědělství. Cílem 
byla celková transformace zemědělské-
ho systému, jelikož se ukázalo, že pouhá 
náhrada vstupů k překonání problémů 
konvenčního zemědělství nestačí.

V další fázi vývoje se definice agroeko-
logie rozšířila na celý proces výroby 
potravin. Snahou je vybudovat udržitelné 
potravinové systémy, obnovit přímé vzta-
hy mezi lidmi, kteří potraviny produkují, 
a těmi, kdo je konzumují, při současném 
snížení negativních dopadů v rámci 
celého dodavatelsko-odběratelského 
řetězce. K tomu, aby v systému produkce 
potravin došlo k celkové změně, bylo 
třeba se soustředit také na oblast poli-
tické ekonomie. Agroekologie potře-
bovala dostatek argumentů pro rozvoj 
alternativ vůči politické a ekonomické 
moci. Agroekologie se tedy postupně 
rozrostla: stala se z ní věda, praxe 
i hnutí, jehož hlavním cílem je transfor-
mace zemědělství a produkce potravin 
k zajištění udržitelnosti ve všech částech 
potravinového systému, z ekonomické-
ho, ekologického i sociálního pohledu.

Agroekologie může nakrmit Evropu 
v roce 2050 i bez pesticidů
Opakem agroekologických postupů je 
monokulturní intenzivní zemědělství, 
které je typické pro současnou českou 
krajinu. Nekonečné lány řepky 
a kukuřice přinášejí zpočátku vysoké 
zisky, v průběhu několika málo let se 
však úrodnost půdy a tím pádem i výnosy 
dané plodiny značně sníží, je nutné na-
kupovat další a další hnojiva a chemické 

MEZI VEŘEJNOSTÍ NARŮSTÁ POVĚDOMÍ O TOM, ŽE POKUD CHCEME ZAJISTIT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ POTRAVIN A BIOMASY 
A SOUČASNĚ OCHRÁNIT PŮDU, VODU A BIOLOGICKOU ROZMANITOST PŘED DEGRADACÍ, S DOMINANTNÍMI TYPY KONVENČNÍHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ SI NEVYSTAČÍME. POKUD MÁ BÝT PRODUKCE POTRAVIN PRO LIDSTVO UDRŽITELNÁ I DO BUDOUCNA, AGROEKOLOGICKÉ 
PŘÍSTUPY A EKOLOGICKÁ INTENZIFIKACE JSOU ZCELA ZÁSADNÍ. K VĚTŠÍ UDRŽITELNOSTI EVROPSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ 
MÁ PŘISPĚT NOVĚ PROJEKT UNISECO.

UNISECO - POROZUMĚNÍ A ZLEPŠENÍ 
UDRŽITELNOSTI AGROEKOLOGICKÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ V EU

2010 2050
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Scénář pro agroekologickou Evropu v roce 2050

Zdroj: Studie Agroekologická Evropa v roce 2050: multifunkční zemědělství pro zdravou výživu, Iddri, září 2018 
www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa_0.pdf
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prostředky. Náklady postupně začnou 
převyšovat zisk a vše může skončit až 
u nevratného vyčerpání dané půdy.
Umělá hnojiva, pesticidy a další che-
mické látky užívané v zemědělství navíc 
vytlačují z polí vše kromě pěstovaných 
plodin. V české zemědělské krajině žije 
o třetinu méně ptáků než v roce 1982. 
(https://issar.cenia.cz/prehled-klicovy-
ch-indikatoru-podle-hlavnich-temat/
priroda/indikator-beznych-druhu-pta-
ku/). Kriticky ubylo také hmyzu, splavy 
chemikálií z polí znečišťují podzemní 
vody a chemické látky se dostávají do 
lidského potravního řetězce. Ve spojitosti 
s postupným vyčerpáváním půdy tak 
intenzivní zemědělství není z dlouhodo-
bého hlediska ani šetrné a udržitelné, 
ani ekonomicky výhodné.

Debata o budoucnosti zemědělství se tak 
postupně dostala do slepé uličky: není 
možné, aby zemědělská produkce neu-
stále rostla a zároveň se redukovaly její 
dopady na životní prostředí. Otázku, jak 
zajistit, aby bylo zemědělství dlouhodobě 
udržitelné a současně zajistilo lidstvu 
potřebnou výživu, však můžeme položit 
i jinak: Jaké jsou vlastně potřeby Evro-
panů, co se týče produkce kvalitních, 
zdravých a udržitelných potravin? Jsou 
dnešní požadavky kladené na zeměděl-
skou produkci realistické? 

Odpovědi přinesl francouzský Institut 
pro udržitelný rozvoj a mezinárodní 
vztahy (Iddri) ve své studii Agroekolo-
gická Evropa v roce 2050: multifunkční 
zemědělství pro zdravou výživu.
Zpráva, která byla publikována letos 
v září, se prvotně zabývá současnými 
stravovacími návyky Evropanů a tím, 
jaké mají tyto návyky vliv na jejich zdraví. 
Upozorňuje na alarmující nárůst chorob 
souvisejících s výživou (diabetes, 
obezita, kardiovaskulární onemocnění 
atd.). Odborníci se shodují na tom, že 
v Evropě máme potravin nadbytek, jíme 
příliš mnoho a naše strava je v rozporu 
s výživovými doporučeními Evropské 
organizace pro bezpečnost potravin 
(Efsa) a Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO). Studie ukazuje, že pokud se 
podaří optimalizovat stravu – zařadit více 
ovoce a zeleniny, obilovin a bílkovinných 
plodin a snížit potřebu masa, vajec, ryb 
a mléčných výrobků, je agroekologická 
Evropa schopna nasytit Evropany i v roce 
2050. Zároveň se sníží emise skleníko-
vých plynů o 40 % a obnoví biologická 
rozmanitost (viz obr. ). 

„Evropské zemědělství může vyřadit 
pesticidy, snížit jejich dopady na klima 
a biologickou rozmanitost a zároveň za-
jistit bezpečnost potravin pro Evropany,“ 
řekl francouzský výzkumník Pierre-Ma-
rie Aubert a expert z organizace Iddri 
Xavier Poux na konferenci, která se 
konala 13. září v Paříži.  Agroekologický 
přístup znamená postupné vyřazování 
pesticidů a dalších zemědělských vstupů 

při současném zařazení zelených země-
dělských postupů, jako je střídání plodin, 
využívání organických hnojiv k ozdravení 
půdy a zavádění ekologické infrastruktu-
ry (např. živé ploty, rybníky, stromy 
nebo zídky).

Studie předpokládá 10 až 50% snížení 
produkce v závislosti na typu plodiny. 
Znamená to snížení příjmů pro zeměděl-
ce, ale tyto ztráty by měly být kompenzo-
vány jednak úsporou nákladů v důsledku 
nákupu menšího množství zeměděl-
ských vstupů, jednak případně také 
vyšší cenou za výsledné potraviny.
Publikovaný agroekologický scénář 
umožňuje evropskému zemědělskému 
odvětví zásobovat zákazníky kontinentu, 
ale zachovává také jeho exportní kapaci-
tu pro obiloviny, mléčné výrobky a víno. 
Naopak výrazně snižuje jeho závislost na 
dovozu zemědělského zboží. „Evropská 
unie dnes dováží ekvivalent 35 milionů 
hektarů zemědělské půdy, zejména v po-
době jihoamerické sóji, která slouží jako 
krmivo pro dobytek,“ zdůraznil expert 
z Iddri a dodal: „Uplatnění agroekologie 
představuje řešení řady problémů naší 
doby, a to nejen v zemědělství, ale 
i v ekonomické a sociální sféře.“

Příležitost podpořit udržitelné 
zemědělské systémy v České republice
Na posílení udržitelných zemědělských 
systémů cílí také výše zmíněný projekt 
UNISECO. Prostřednictvím patnácti 
případových studií z různých regionů 
EU představí příklady dobré praxe – 
fungující agroekologické faremní 
systémy. Ty budou podrobeny detailní 
analýze a výsledkem budou doporučení 
a strategie, jak zvýšit udržitelnost
agroekologických zemědělských 
systémů napříč EU.

Aktivní zapojení zájmových skupin, 
poradců, výzkumu, lokální samosprávy 
i samotných zemědělců má zásadní 
význam pro úspěšné řešení projektu. Je 
důležité, aby navržené inovativní nástro-
je a politická doporučení odrážely názory 
a zkušenosti těch, kteří se na posílení 
udržitelnosti zemědělských systémů pří-
mo podílejí. Případová studie startuje od 
září i v České republice a jejím koordi-
nátorem je obecně prospěšná společ-
nost Bioinstitut. Pokud máte zájem se 
dozvědět více, neváhejte sledovat web 
projektu https://uniseco-project.eu nebo 
českou verzi na http://bioinstitut.cz/cz/
projekty-spoluprace.

Zpracovala Andrea Hrabalová 
pro Českou technologickou
platformu pro ekologické 
zemědělství
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Název projektu: UNISECO – Understanding and improving the sustainability of 
agro-ecological farming systems in the EU / UNISECO – Porozumění a zlepšení 
udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

ID projektu: 773901 – Rámcový program pro výzkum a inovace EU – Horizont 2020

Doba řešení: květen 2018 až duben 2021

Projekt koordinuje Johann Heinrich von Thuenen-Institut v Německu a zapojeno 
je 18 partnerských organizací z 16 zemí Evropy. Českou republiku zastupují 
hned dvě instituce: Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze a obecně 
prospěšná společnost Bioinstitut v Olomouci.

Projekt je rozdělen do osmi pracovních balíčků (WP) – viz schéma: WP1 zahrnuje 
celkovou koordinaci projektu, WP2 má na starosti návrh rámce sociálně-ekolo-
gických systémů (SES) pro hodnocení udržitelnosti agroekologických faremních 
systémů (AEFS), WP3 hodnotí udržitelnost AEFS s pomocí vybraných modelů 
na úrovni farmy, WP4 hodnotí udržitelnost AEFS s pomocí vybraných modelů na 
teritoriální úrovni (region, stát, EU), WP5 analyzuje vládní politiku, tržní podněty 
a vládní struktury podporující AEFS a jejich udržitelnost, WP6 provádí syntézu 
zjištěných výstupů a na jejich základě vybuduje znalostní centrum a online 
nástroje k užití veřejností, WP7 koordinuje zapojení expertů, výzkumníků 
a dalších zájmových skupin během celého projektu a WP8 má na starosti 
komunikaci a celkovou distribuci výstupů projektu. 

Hlavním cílem projektu UNISECO je posílení udržitelnosti zemědělských 
systémů EU prostřednictvím společného budování strategií a pobídek 
potvrzených praxí na podporu vylepšených agroekologických přístupů.
 Projekt se zaměřuje na lepší pochopení sociálně-ekonomických a politických 
hnacích sil a překážek dalšího rozvoje a zavádění agroekologických přístupů
v zemědělských systémech EU s cílem identifikovat a usnadnit efektivnější 
strategie řízení pro evropské zemědělství. To vyžaduje širší systémovou per-
spektivu vzhledem k rozdílným sociálně-ekonomickým, ekologickým a politic-
kým podmínkám na územní úrovni. 

UNISECO poskytne metodický soubor nástrojů pro posouzení environmen-
tálních, ekonomických a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro 
agroekologické přístupy v zemědělských systémech EU na úrovni zemědělských 
podniků i pro různé teritoriální úrovně. Metodická sada nástrojů bude testována 
v případových studiích v 15 evropských zemích s různými biofyzikálními, socio-
ekonomickými a sociálně-kulturními kontexty zemědělských systémů. 

Více o projektu: https://uniseco-project.eu

Projekt, který se snaží porozumět 
a zlepšit udržitelnost agroekologických 
zemědělských systémů v EU.
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Začalo to neonikotinoidy, tedy mořidly 
u řepky. To je příběh, kde se všichni 
agronomové shodujeme, jak nahra-
dit gramy účinných látek litry. Místo 
jednoho mořidla ho nahradíme několika 
foliárními postřiky. Stín podezření do-
padu těchto mořidel na včely slavnostně 
odrazíme a zároveň foliární aplikací za-
hubíme řadu jiných druhů. A mimocho-
dem se k nám dováží med ze zemí, kde 
se používají více problémové přípravky 
na ochranu rostlin. Copak myslíte, že 
tohle lze selským rozumem pochopit? 
Zemědělec není ten, kdo v přírodě, která 
ho živí, chce cokoliv zbytečně zabíjet. Ze-
mědělci na přírodě záleží, a proto takové 
protiekologické opatření nechápe.

Další příklad je zákaz používání pří-
pravků na ochranu rostlin v greeningu. 
Důsledek v zemědělské praxi je takový, 
že greening se už neřeší tolik dusík 
vázajícími plodinami, ale místo toho 
meziplodinami. Konkrétněji řečeno na 
polích ubyde hrách a jetel, který vyžado-
val minimální nebo žádné hnojení 
a průměrně 2 max. 3 postřiky za sezónu 
a je nahrazen obilím nebo řepkou, kde je 
vstupů podstatně více. Taková lusko-
obilní směska nebo hrách, bez ošetření 
v letošním roce proti mšicím, pak hně-
dou barvou greening nepřipomínaly ani 

při velké barvosleposti. Zemědělec opět 
nechápe, proč takto bylo hlasováno na 
plénu Evropského parlamentu navzdory 
jinému doporučení odborného Země-
dělského výboru. Ptám se, jak hlasovali 
naši poslanci? Proč se zakazuje šma-
hem? Nešla by výjimka, třeba alespoň 
u množitelských porostů, jako jsme 
navrhovali, kde není dopad do potravino-
vého řetězce?

Další příklad účinné látky je diquat. 
Pokud bude zakázána, v řadě případů 
nás v praxi nenapadá náhrada, např. na 
desikaci množitelského porostu jetelovin 
či brambor (tedy opět mimo potravinový 
řetězec), což jsou plodiny s ohromnou 
tradicí a úrovní pěstování v České re-
publice. Chci poukázat, že diquat, stejně 
jako třeba dnes populárnější glyfosát, 
jsou přece látky staré téměř jako jedna 
lidská generace. Jak Evropa podporuje 
vývoj nových látek, aby zemědělec měl 
možnost moderního pěstování? A nebo 
si snad myslíme, že jak přibývá obyvatel 
na Zemi a ubývá půdy, že přechod na 
bioprodukci je řešením tohoto vývoje? To 
mi přijde jako velká potravinářská teorie 
relativity. Když už jsem zmínil glyfosát, 
budeme opravdu ti první, kdo zakáže 
plošnou aplikaci? A nejsme tak náhodou 
hyperaktivní v zakazování a hyperpasivní 

třeba v porovnání s USA či Izraelem 
v zavádění nových látek a metod?
Když zakazujeme, jistě myslíme na zdra-
ví našich spoluobčanů, a máme-li tak 
své zákazy přesně podložené, požaduj-
me to prosím i po těch mimoevropských 
zemích, co k nám potraviny dováží! 
Zakazujeme-li glyfosát paušálně, jak 
pak budeme řešit různé půdo-ochranné 
a protierozní technologie? Nahradíme 
snad glyfosát tím, že použijeme mix dvou 
herbicidů na dvouděložné plevele 
a graminicidu? To by však znamenalo, že 
jeden relativně pravděpodobný karcino-
gen nahradíme 2 až 3 účinnými látkami 
ve směsích.

Poslední můj příklad je účinná látka 
asulam na šťovík v jetelových porostech. 
Pro naši středoevropskou krajinu je 
z řady důvodů žádoucí kombinace chovu 
skotu a pěstování pícnin. Při této kombi-
naci se nevyhneme v našich podmínkách 
výskytu šťovíku v jetelovinách. Látku 
asulam uvádím jako příklad toho, že 
opravdu neexistuje náhrada na ochranu 
jetelových porostů před zaplevelením 
šťovíkem. Zároveň upozorňuji, že vedle 
toho zemědělec po zákazu asulamu 
v roce 2011 nemá alternativu na tento 
plevel v jetelovinách a zároveň má dle   
rostlinolékařského zákona povinnost 
bojovat proti šíření škodlivých činitelů, 
včetně plevelů. Ale jak, když není čím? 
Do stejné situace se zemědělec dostává 
v pásmu hygienické ochrany vod – jako 
uživatel pozemku – odškodnění za eko-
nomickou újmu žádné – a přípravky čím 
dál víc omezované bez alternativy, jak 
pak lze mít pestrý osevní postup. Nebo 
je snad řešením tzv. metoda Volksw-
agen – velmi sofistikované zákazy a ještě 
sofistikovanější obcházení?

Uděláme v AK ČR vše proto, abychom 
zemědělství udrželi na slušné úrovni, 
hodné 100leté tradice v ČR. Za neudrži-
telné ale dnes i do budoucna pokládám:
• aby o odborných zemědělských 

záležitostech pouze rozhodovaly hlasy 
bez zemědělského vzdělání a praxe, 
neznající zemědělských souvislosti,

• aby docházelo k zákazům účinné 
látky, kde není v praxi povolena účinná 
alternativa, včetně pásem hygienické 
ochrany,

• aby se zemědělský provoz obyvate-
lům vysvětloval jako to, co je na obtíž, 
přičemž se zapomíná, že stačí 2–3 
suché roky, aby nás mrzelo, v kolika 
základních komoditách jsme ne-
soběstační. Je potřeba jasně říkat, že 
rozměr živočišné výroby a vůbec vnos 
organických látek do půdy je u nás  
v tak nízkém stavu vůči okolním 
zemím, že další snižování stavu je 
ohrožení úrodnosti krajiny a i její 
schopnosti udržovat vodu a tím ohro-
žení budoucích generací.

• aby nové země EU a zejména jejich 
zemědělci měli pocit, že jsou pouze 
odbytištěm přidané hodnoty ze starých 
zemí a jednání je tak trochu „o nás, 
bez nás“.

• aby zemědělské podpory ve skuteč-
nosti směřovali často mimo to, co 
je výrobní zemědělství, tj. produkce 
surovin pro výrobu potravin.

Na závěr chci zdůraznit, že nemluvím 
proti společné Evropě a její zemědělské 
politice. Naopak. Jsem přesvědčen, 
že Evropa ve svém zájmu musí více 
naslouchat hlasům svých obyvatel, 
a to i  z nových zemí než dosud. Velmi 
špatným vysvědčením pro EU, ale 
i Velkou Británii je brexit a také 
špatným vysvědčením pro SZP je 
stav zemědělství v nových členských 
zemích EU.

Chci připomenout, že příroda, jejíž je 
zemědělství součástí, je ohromně složitý 
mechanismus, plný různých vazeb 
a souvislostí, tak to prosím chápejme při 
rozhodnutích EU o zemědělství, třebas 
i legislativních, a berme výrazně v potaz 
názory těch, co v zemědělství pracují.
Věřte, že to jsou často ti největší milovní-
ci a znalci přírody, protože příroda je živí 
a oni se v ní pohybují. Toto vše je důleži-
té, abychom měli u nás, jako tomu bylo 
po celých 100 let republiky, moderní, 
pokrokové zemědělství i do budoucna,
a tomu se budeme snažit s naší krásnou 
jubilantkou 25letou Agrární komorou 
výrazně přispět.     

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR
z vystoupení na Konferenci k udržitelné-
mu zemědělství z 26. září 2018

RÁD BYCH SE VYJÁDŘIL K UDRŽITELNÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ NEJEN Z POHLEDU PŘEDSTAVITELE VEDENÍ AGRÁRNÍ KOMORY, ALE
I Z POHLEDU PRAKTICKÉHO AKTIVNÍHO AGRONOMA V ZEMĚDĚLSKÉM  PODNIKU, KTERÝ PŘED PÁR DNY PŘEMÝŠLEL MIMO JINÉ 
O TOM, JESTLI LETOS BUDE ZIMA STŘEDOEVROPSKÁ, NEBO STŘEDOMOŘSKÁ, A TO Z HLEDISKA VOLBY SPRÁVNÉ ODRŮDY OZIMÉ 
PŠENICE. VELICE MĚ TRÁPÍ, ŽE NĚKTERÁ ROZHODNUTÍ, KTERÁ DOPADAJÍ V POSLEDNÍ DOBĚ DO NAŠÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE, NEUMÍM 
SVÝM KOLEGŮM SELSKÝM ROZUMEM VYSVĚTLIT. NAVÍC PROTI TĚMTO ROZHODNUTÍM KOMORA AKTIVNĚ PROTESTOVALA, A PŘESTO 
SE JE NEPODAŘILO ZVRÁTIT.

POŽADAVKY NA ZEMĚDĚLCE JSOU POHLEDEM 
KAŽDODENNÍ PRAXE STÁLE VÍCE ABSURDNÍ
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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.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

Pojistíme Vám rizika pro
každé roční období:
� Krupobití a požár
� Vichřice, povodeň i záplava
� Vyzimování, jarní mráz, 

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

V SOUVISLOSTI SE ZHORŠUJÍCÍ SE NÁKAZOVOU SITUACÍ V EVROPĚ 
ZVAŽUJE SVS POVINNÉ VYŠETŘOVÁNÍ VEPŘOVÉHO  MASA ZE ZEMÍ 

S VÝSKYTEM AMP.

Zjistili jste, odkud k nám byl virus 
zavlečen?
Nejpravděpodobnější variantou, jak se 
AMP do ČR dostal, je zavlečení nákazy 
člověkem. SVS v této věci podala loni 
v červenci trestní oznámení policii, avšak 
její šetření nevyústilo k objasnění ná-
kazy. Stále tak platí hypotéza zavlečení 
prostřednictvím nedostatečně tepelně 
ošetřeného vepřového masa (či masa 
z divočáka) nebo skrze mysliveckou 
trofej z divokého prasete. Vyloučit lze 
šíření nákazy přirozenou migrací divo-
čáků, protože nejbližší ohnisko se tehdy 
nacházelo více než 400 km.

Jaká opatření v té první fázi výskytu 
Afrického moru prasat SVS přijala?
Zamořená oblast byla vymezena dne 
27. června 2017, přičemž v souladu 
s rozhodnutím komise byla 3. července 
rozšířena na celý okres Zlín. Komise 
zároveň stanovila mimořádná veterinár-
ní opatření včetně zákazu lovu a zákazu 
krmení divokých prasat (27. 6. 2017). 
Současně jsme nechali vypracovat sou-
pis všech kategorií prasat v jednotlivých 
hospodářstvích v zamořené oblasti na 
Zlínsku. Byla přijata veterinární opatření 
v chovech prasat s tím, že důraz byl po-
ložen na zamezení kontaktu s divokými 
prasaty. Byla definována pravidla biolo-
gické bezpečnosti, jako je zákaz přemis-
ťování prasat, desinfekce jednotlivých 
chovů apod. V celé zamořené oblasti 
se průběžně provádělo šetření včetně 
prohlídky okolí místa nálezů uhynulých 
divokých prasat pozitivních na AMP.
Zároveň byla zřízena expertní skupina 

pod názvem Národní centrum pro tlu-
mení nákazy. V průběhu loňského čer-
vence byla v zamořené oblasti stanovena 
oblast s intenzivním odlovem, kdy byla 
rozdělena na dvě části – oblast s vyšším 
rizikem a oblast s nižším rizikem výsky-
tu AMP. Celkově se dá říci, že v reakci 
na vývoj nákazové situace bylo postupně 
vydáno 38 mimořádných veterinárních 
opatření. Pomocí pachových a elektric-
kých ohradníků byla například vymezena 
tzv. vysoce riziková oblast. 

Jaké byly postupy při nálezu uhynulé-
ho divokého prasete a při lovu?
SVS stanovila postupy při nálezu uhy-
nulého prasete, které se od sebe liší, 
jde-li o nález na území ČR či při nálezu 
uhynulého prasete v zamořené oblasti. 
Zároveň je stanoven i postup lovu prasat 
v oblasti s intenzivním odlovem prasat 
divokých. Podrobné informace o těchto 
postupech naleznete na webových strán-
kách Státní veterinární správy. 

V průběhu těchto opatření SVS byla 
zvýšena cena za odstřel divočáků. Jak 
se to projevilo v odstřelu? 
V zamořené oblasti činilo původní nález-
né za kus uhynulého divočáka 3 000 Kč 
a bylo postupně zvýšeno až na 5 000 Kč. 

Pokud jde o zástřelné, tak pro kusy do 
50 kg činilo původní zástřelné 3 000 Kč 
a bylo zvýšeno na 4 000 Kč. U kusů nad 
50 kg bylo původní zástřelné 3 000 Kč 
a poté bylo zvýšeno na 8 000 Kč.
Zejména zvýšení zástřelného u dospě-
lých kusů nad 50 kg na 8 000 Kč za kus 
se projevilo výrazným nárůstem odlovu 
dospělých divokých prasat. Do té doby 
převažovala selata a lončáci. Redukce 
dospělé populace přitom byla zásadní
z hlediska zabránění dalšího množe-
ní prasat. V zamořené oblasti bylo od 
vypuknutí nákazy uloveno a vyšetřeno 
více než 3 500 divokých prasat, přitom 
Africký mor prasat byl testován jen 
u 18 z nich!

V určitou dobu pomáhali s odstřelem 
nakažených divočáků i policejní 
odstřelovači, ale posléze se od toho 
upustilo. Proč?

Odlov prasat divokých v zamořené 
oblasti Policií ČR byl zahájen 16. října 
2017. Policejní odstřelovači ulovili  
170 prasat divokých, z toho bylo 8 pozitiv- 
ních. Odstřel byl organizován na základě 
průzkumu výskytu a pohybu divočáků 
v oblasti vrtulníkem s termovizí. Odlov 
probíhal z pevných stanovišť (posedů) 
vytipovaných ve spolupráci s místními 
mysliveckými sdruženími. Díky význam-
nému snížení populace prasat již poslé-
ze nebylo efektivní využívat policii.

Jak byla nastavena opatření v chovech 
prasat a jak probíhaly kontroly?
V zamořené oblasti byla následující 
opatření: soupis všech kategorií prasat 
v hospodářství; ustájení domácích prasat 
tak, aby nemohla přijít do kontaktu 
s divokými prasaty; zákaz přesunů pra-
sat bez souhlasu KVS; dezinfekční pro-
středky na vstupech, hygienická opatření 
ke snížení šíření viru; zákaz manipulace 
s ulovenými nebo uhynulými prasaty, 
materiály a předměty, které by mohly být 
kontaminovány virem; zákaz zkrmování 
zelené píce a stlaní slámou; k ošetřová-
ní prasat používat výhradně vyčleněný 
pracovní oděv a pracovní obuv; povinnost 
ohlásit veškerá uhynulá anebo nemocná 
domácí prasata s příznaky nasvědčují-

cími výskyt nákazy (např. nechutenství, 
horečka, apatie), dále povinnost hlásit 
domácí porážky 3 dny předem na KVS; 
v oblasti zvýšeného veterinárního 
dozoru zákaz vstupu do hospodářství 
registrovaných všem osobám, které 
přišly v předcházejících 48 hodinách
do kontaktu s divokými prasaty nebo 
se účastnily lovu divokých prasat 
v zamořené oblasti; ve vysoce rizikové 
oblasti zákaz chovu prasat v neregistro-
vaných hospodářstvích od 1. 12. 2017; 
zákaz chovu domácích prasat v celé
 nově definované zamořené oblasti 
(s výjimkou hospodářství registrovaných) 
od 12. 3. 2018.

Vaše laboratoře dělaly vyšetření uhy-
nulých prasat v okrese Zlín. K jakým 
závěrům většinou došly?
Do dnešního dne byla na našem území 
nákaza prokázána u 230 uhynulých či 

ulovených divokých prasat. Aktuální 
situace ohledně AMP je klidná, poslední 
případ prokazatelně čerstvě nakaženého 
prasete divokého, u kterého byl diagnos-
tikován virus AMP, pochází z 8. února 
2018. Jednalo se o prase divoké ulovené 
v KÚ Lužkovice. Všechny další pozitivní 
nálezy byly zjištěny u uhynulých prasat 
divokých, jejichž kadávery byly staré 
3–6 měsíců.

Jakým způsobem Státní veterinární 
správa reagovala na vzniklou situaci 
po stránce legislativní?
Pro budoucí účinnější přijímání nutných 
veterinárních opatření ve vztahu k volně 
žijícím zvířatům jsme již na základě 
zkušeností s AMP iniciovali novely 
několika zákonů, na jejichž základě
 budeme schopni pružně reagovat 
na vývoj nákazové situace. Zejména 
se jedná o veterinární zákon, zákon 
o myslivosti či zákon o krajích a další 
právní normy. 

Jaký je předpoklad, že se bude situace 
kolem výskytu Afrického moru prasat 
v nejbližší době vyvíjet příznivým 
směrem?
Nákazu se po celou dobu podařilo 
udržet na velmi malém území v části 
okresu Zlín a AMP se nedostal do 
žádného chovu prasat domácích, což 
je z mezinárodního hlediska ojedinělý 
úspěch. Poslední pozitivní nálezy pochá-
zejí z poloviny dubna a jednalo se o kusy 
uhynulé několik měsíců předtím, zdá 
se proto, že se podařilo šíření nákazy 
zastavit. Musíme však být připraveni 
na možné opakování zavlečení nákazy 
prostřednictvím člověka, současně 
i na postup nákazy přirozenou cestou 
z východu. Nákazová situace na východě 
i západě Evropy je důvodem k opatrnosti. 
K obraně nákazy z východu (Polsko, 
Maďarsko, Rumunsko) i k prevenci 
rozšíření Afrického moru prasat ze 
Zlínska by mělo přispět důkladné
oplocení dálnic D1 a D2, které by 
bránilo případnému postupu nákazy 
na západ. Na toto téma vede SVS 
diskusi s ŘSD.

Miroslav Svoboda

PRVNÍ PŘÍPAD NÁKAZY AFRICKÉHO MORU PRASAT (AMP) BYL POTVRZEN 26. ČERVNA 2017 U UHYNULÉHO DIVOČÁKA V PŘÍLUKÁCH 
U ZLÍNA. UPLYNUL JIŽ NĚJAKÝ ČAS, A TAK JSME O ZHODNOCENÍ SITUACE POŽÁDALI TISKOVÉHO MLUVČÍHO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVY PETRA VORLÍČKA.

OBLAST ZAMOŘENÁ AFRICKÝM MOREM PRASAT 
MUSÍ BÝT POD VETERINÁRNÍM DOZOREM

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí 
Státní veterinární správy ČR
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Choroba se vyskytuje například v Belgii 
nebo Polsku, které jsou třetím a čtvrtým 
největším dovozcem vepřového masa do 
ČR. Výrobky tak budou moci být uvolňo-
vány rovnou na trh bez kontroly na mor.
„O situaci v oblasti Afrického moru pra-
sat budu v nejbližších dnech intenzivně 
jednat s eurokomisařem (pro zdraví 
a bezpečnost potravin) Vytenisem An-
driukaitisem a do budoucna nevylučuji 
ani eventuální zavedení mimořádných 
veterinárních opatření,“ uvedl ministr 
zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).
Podle něj je ministerstvo pod velkým 
tlakem Komise, který by mohl mít do 
budoucna negativní dopady na české 
zemědělství a potravinářství. „Na jedné 
straně chápu obavy komise z ohrožení 
trhu s vepřovým masem, na druhé stra-
ně je mojí prioritou ochrana bezpečnosti 
a zdraví chovů prasat v České republi-

ce,“ dodal ministr. Podle ministerstva 
dosavadní opatření na utlumení choroby 
stála Českou republiku 300 milionů Kč, 
kdyby se rozšířila do chovů prasat v ČR, 
šlo by o miliardy.

Povinnost kontrol vepřového masa se 
měla vztahovat na všechny tuzemské 
provozovatele potravinářských pod-
niků dovážejících produkty z Belgie, 
Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Polska nebo Rumunska. 
Za nesplnění povinností měla hrozit až 
dvoumilionová pokuta. Čeští dovozci 
podle veterinářů v současnosti odebírají 
ze zemí s výskytem moru zhruba 
3 000 zásilek vepřového masa v celkové 
hmotnosti kolem 4 000 tun měsíčně.

Veterináři letos odebrali na testování 
Afrického moru prasat přes sto vzorků, 

ani v jednom ho nezjistili. České produ-
centy vepřového nyní trápí nízké výkupní 
ceny, podle ředitele Svazu chovatelů 
prasat Jana Stibala jsou nejnižší od roku 
2004, chovatelé by tak chtěli záchranný 
balíček od Evropské unie. Podle Stibala 
se nyní prasata vykupují za 35,56 koruny 
za kilogram jatečně upraveného trupu. 
Například v roce 2013 to bylo 44,98 Kč za 
kilogram. Stibal minulý týden dodal, že 
se obává zvýšeného dovozu masa z Bel-
gie, která kvůli výskytu Afrického moru 
prasat bude mít problém s exportem na 
trhy mimo EU.

Ředitel Českého svazu zpracovatelů 
masa Jan Katina ČTK minulý týden řekl, 
že plošný příkaz ke kontrolám je těžko 
zdůvodnitelný. Podle něho EU totiž obec-
ně volá po regionalizaci, což znamená 
posuzování rizik v rámci menších území, 

než jsou celé státy. Situace v Belgii je 
navíc podle něj podobná jako v ČR, kdy 
se choroba nedostala do komerčních 
chovů.

V Česku se Africký mor prasat, který 
není nebezpečný pro člověka, objevil 
poprvé loni v červnu na okraji Zlína. 
Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené 
v okolí krajského města dosud 
veterináři potvrdili Africký mor prasat 
u více než 200 uhynulých, zastřelených 
nebo odchycených divokých prasat. 
Do konce srpna bylo v Evropě 
nahlášeno 4 800 případů nákazy divoce 
žijících prasat a jedinců žijících v domá-
cích chovech. Představuje to nárůst 
o 700 případů v porovnání s celým
předchozím rokem.

ČTK

Jedno vyšetření stojí 1 100 Kč, kontroly 
tak vyšly stát na zhruba 100 000 Kč. 
ČTK to dnes sdělil zástupce mluvčího 
Státní veterinární správy Petr Majer. 
Plošné odběry byly zahájeny dnes. 
Původně Ministerstvo zemědělství ČR 
plánovalo, že kontroly budou provádět 
příjemci dovozového masa, nakonec ale 
kvůli tlaku Evropské komise přešlo na 
kontroly státu.

„Pokud jde o výsledky vyšetření, státní 
veterinární ústavy jsou schopny vyšetřo-
vat vzorky do 24 hodin od jejich přijetí,“ 
uvedl Majer. Peníze by měla nyní hradit 
ze svého rozpočtu veterinární správa.
Veterináři se měli zaměřit na maso 
z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Ru-

munska, tedy ze zemí, kde nemoc 
napadla buď domácí, nebo divoká 
prasata.Belgie a Polsko představují 
třetího a čtvrtého největšího dovozce 
vepřového masa do ČR. Podle minis-
terstva dosavadní opatření na utlumení 
choroby stála Českou republiku 
300 milionů Kč, kdyby se však 
rozšířila do chovů prasat v ČR, šlo by 
o miliardy Kč.

Čeští dovozci podle veterinářů 
v současnosti odebírají ze zemí 
s výskytem moru měsíčně zhruba 
3 000 zásilek vepřového masa v celkové 
hmotnosti kolem 4 000 tun. Veterináři 
přitom do dnešního dne v letošním roce 
odebrali na testování Afrického moru 
prasat pouze přes 100 vzorků, ani 

v jednom ho nezjistili. V Česku se 
Africký mor prasat, který není 
nebezpečný pro člověka, objevil 
poprvé loni v červnu na okraji Zlína.
 Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené 
v okolí krajského města dosud
 veterináři potvrdili Africký mor 
prasat u více než 200 uhynulých, za-
střelených nebo odchycených divokých 
prasat.

Do konce srpna bylo v Evropě nahláše-
no 4 800 případů nákazy divoce žijících 
prasat a jedinců žijících v domácích 
chovech. Představuje to nárůst 
o 700 případů v porovnání s celým 
předchozím rokem.

ČTK

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PODLE KTERÝCH MĚLI PŘÍJEMCI DOVÁŽENÉHO VEPŘOVÉHO MASA KONTROLOVAT ZBOŽÍ NA 
AFRICKÝ MOR PRASAT, SE OD ÚTERÝ VYPISOVAT NEBUDOU. ZMĚNU DNES ČTK OZNÁMILO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. PODLE 
INFORMACÍ Z MINULÉHO TÝDNE SE POVINNOST MĚLA VZTAHOVAT NA DOVOZCE ZE ZEMÍ, KDE SE NEMOC VYSKYTUJE. PO NÁMITKÁCH 
EVROPSKÉ KOMISE PLÁNUJE MINISTERSTVO PLOŠNÉ KONTROLY, KTERÉ BUDE PROVÁDĚT STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. ZÁROVEŇ 
VŠAK ÚŘAD NEVYLUČUJE ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V BUDOUCNOSTI.

VETERINÁŘI BĚHEM ÚTERÝ (2. ŘÍJNA) ZKONTROLOVALI 94 ZÁSILEK VEPŘOVÉHO MASA NA AFRICKÝ MOR PRASAT, VÝSLEDKY BY MĚLI 
MÍT DO JEDNOHO DNE. 

POVINNÉ KONTROLY VEPŘOVÉHO 
MASA NA MOR NEBUDOU

VETERINÁŘI ZA PRVNÍ DEN ODEBRALI 
VZORKY Z 94 ZÁSILEK VEPŘOVÉHO
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

„Posláním našeho profesního svazu je 
hájit zájmy pěstitelů a usilovat o zvýšení 
spotřeby zeleniny v ČR,“ uvedl předseda 
Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav 
Zeman. „Za velmi důležité považujeme 
realizovat propagaci na podporu konzu-
mace lokální produkce ovoce a zeleniny, 
která je vypěstovaná v našich místních 
podmínkách směrem k dětem či mláde-
ži. Jedná se o velmi podstatnou složku 
z hlediska zdravého životního stylu 
a návyků přecházejících až do dospělos-
ti,“ doplňuje Zeman.  

Na stánku unie se zelinářský tým 
postaral hned o několik vzdělávacích, 
zábavných i požitkových činností najed-
nou. Podával informace o stavu českého 

zelinářství, nových metodách v pěstování 
zeleniny a benefitech, jaké konzumace 
lokální a čerstvé zeleniny přináší.
Ke kulinářskému umění stačilo „Šéfovi 
na grilu“ to nejpodstatnější – čerstvě 
sklizená zelenina.  Rajčata, papriky, 
okurky, mrkev, petržel, lilky, cukety, ce-
lery a bylinky všeho druhu. Na své si při-
šli také milovníci zelí. Lehký zelný salát 
se zálivkou z citrónu, slazený třtinovým 
cukrem a ochucen olivovým olejem 
a drobně nasekanou petrželovou natí byl 
překvapením pro mnohé hospodyňky, 
které ocenily originální chuť i rychlou 
přípravu salátu. 

Podporu projektu a dodávku produktů 
poskytli sami pěstitelé, členové ZUČM 

– Bramko Semice, Hanka Mochov 
s.r.o., Agrokomplex Ohře a.s., Sdru-
žení Svačina V+M, Halbich Emanuel, 
Farma Smotlacha, Ondra Jaromír, Kozel 
Vlastimil, Procházka Jan, Jihomoravská 
zelenina, družstvo JIŽNÍ MORAVA a.s., 
ZOŠI Agro s.r.o., NWT a.s. (Farma Kame-
ničany a Farma Bezdínek).

Nejvíce pozornosti bylo na stánku 
věnováno dětem. Ve snaze vštípit dětem 
základy zdravé stravy není správnou 
cestou je do konzumace zeleniny nutit, 
prosit, smlouvat, nebo dokonce jim 
vyhrožovat. Děti daleko spíše vyzkoušejí 
něco, co samy pomáhaly připravovat.  
„Připrav si svůj vlastní zeleninový špízek 
– tak jsme pojmenovali samoobslužný 

koutek, kde si děti samy dle své 
fantazie a chuti napíchly na špejli 
kousky zeleniny a zkonzumovaly ji jen 
tak čerstvou nebo na grilu,“ uvedla 
Monika Zábojníková, členka týmu zeli-
nářského stánku. ZUČM připravuje 
další sérii kontaktních kampaní. 
V sobotu 29. září 2018 to bylo Zelnobraní 
ve Vidově. Od října míří zelinářská hlídka 
se svým edukačním programem mezi 
školáky do vybraných základních škol 
a center volného času. Do konce sezony 
zrealizuje také akce na exponovaných 
místech před nákupními centry 
a v supermarketech.

Alice Kouřilová, 
Zelinářská unie Čech a Moravy

V tomto roce bylo přihlášených téměř 
50 exponátů. Soutěž proběhla pod 
dohledem odborných komisí ve dnech 
22. a 23. srpna. Ve skupině Mechanizace 
bylo přihlášených 15 exponátů, přičemž 
do soutěže se zapojili i členové Agrární 
komory ČR. Významné ocenění ve skupi-
ně Mechanizace získala v soutěži ZLATÝ 
KLAS 2018 společnost FARMATEC a.s. 
Jistebnice za exponát „Přiháněč dojnic 
se shrnováním kejdy PD-23S“. Jde 
o výrobek ryze český, který se zde vyrábí 
a zaměstnává tak lidi v regionu. Firma 
FARMATEC a.s. vznikla v roce 1996 
a v současné době zaměstnává 
250 zaměstnanců.

Automatický Přiháněč PD-23S je nový 
typ přiháněče dojnic s rozšířením 
o funkci úklidu čekárny pomocí pry-

žových stěrek, které kejdu stírají do 
příčného kanálu. Výrazně se snižuje 
fyzická námaha obsluhy a spotřeba vody. 
Konstrukce dělených pryžových stěrek 
umožňuje lepší kopírování nerovností 
povrchu, což zlepšuje kvalitu čištění. 

V čekárně před dojením, kam se vejde 
celá skupina zvířat, popojíždí přiháněč 
velmi pomalu, jak se krávy dojí. Auto-
matický přiháněč jede takovou rychlostí, 
jakou jdou krávy, přičemž zmenšuje 
prostor, aby krávy vešly do dojírny bez 
stresu. Přiháněč je jištěný, aby se zvíře 
nezranilo. V případě, že si kráva lehne 
nebo se zastaví, zastaví se i přiháněč. 
Evropskou novinkou přiháněče je, že 
automaticky v čekárně shrnuje i kejdu. 
Takovým způsobem se šetří i životní pro-
středí, protože se šetří voda i energie. 

Společnost FARMATEC a.s. Jistebnice 
je schopná vyrábět přiháněč s délkou až 
12 či 14 metrů. Primárně se přiháněč 
prodává pro dojírny uvedené společnosti, 
ale kupují jej i konkurenční firmy.

Ve skupině Mechanizace byli dál ocenění 
vystavovatelé Agrozet České Budejovice, 
a.s. za secí stroj, PERAGRO Příseč-
ná s.r.o. Český Krumlov za sklízecí 
mlátičku, P & L, spol. s r.o. Biskupice za 
kypřič brambor, Zemědělská a doprav-
ní technika, spol. s r.o. Nové Veselí 
za sklápěcí traktorový návěs, ZETOR 
TRACTORS a.s. Brno za traktor, GARNEA 
a.s. Dolní Bukovsko za traktor pro práce 
ve vinohradech a sadech a U+M Servis 
s.r.o. Třeboň za kolový nakladač. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. 

ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY ODSTARTOVALA NA ZAČÁTKU MĚSÍCE ZÁŘÍ PROJEKT S NÁZVEM „OSVĚTOVÁ KAMPAŇ 
NA PODPORU KONZUMACE LOKÁLNÍ PRODUKCE V OVOCI A ZELENINĚ“, KTERÝ JE REALIZOVÁN S PODPOROU MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. NÁZEV PROJEKTU PLNĚ VYSTIHUJE JEHO ZÁKLADNÍ CÍL, KTERÝM JE DOSTAT SE DO POVĚDOMÍ LAICKÉ 
I ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, RESP. SPOTŘEBITELSKÉ VEŘEJNOSTI V OBLASTI PODPORY KONZUMACE LOKÁLNÍ PRODUKCE 
POTRAVIN VYPĚSTOVANÝCH V REGIONÁLNÍCH PODMÍNKÁCH ČR. PO ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENÉ KONTAKTNÍ TOUR NA RAJSKÉM 
DNI V HLAVENCI 1. ZÁŘÍ 2018 SE VYDALA ZELINÁŘSKÁ HLÍDKA TENTOKRÁT NA CHOMUTOVSKO. V OBCI RAČETICE SE KONALY 
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2018 TRADIČNÍ SLAVNOSTI CIBULE. LETOŠNÍ NÁVŠTĚVNOST AKCE PŘEDČILA VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ 
POŘADATELŮ. V POŘADÍ 8. ROČNÍK TÉTO AKCE NAVŠTÍVILO BEZMÁLA 10 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

SOUTĚŽ ZLATÝ KLAS 2018 O NEJLEPŠÍ VYSTAVENÝ EXPONÁT NA MEZINÁRODNÍM AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA BYLA 
I V ROCE 2018 TRADIČNĚ POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. SOUTĚŽNÍ EXPONÁTY 
BYLY ROZDĚLENY DO ČTYŘ KATEGORIÍ, A TO ROSTLINNÁ VÝROBA, ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MECHANIZACE A POTRAVINÁŘSTVÍ 
A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL. 

ORIGINÁLNÍ PROPAGACE ZELENINY

OCENĚNÍ ZLATÝ KLAS ZEMĚ ŽIVITELKY 
PUTUJE DO JISTEBNICE
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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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KOMODITY

Ano, k těmto otázkám se určitě ještě 
vrátíme v příštích číslech, a to určitě 
do doby, než bude tato nová Společná 
zemědělská politika po roce 2020 
v rámci EU schválena. Pro článek 
v tomto říjnovém čísle časopisu AGRO-
base jsme požádali o rozhovor předsedu 
Okresní agrární komory Blansko Karla 
Kambu, abychom získali i jeho pohled 
přímo z praxe. Tedy od člověka, který 
aktivně podniká ve své firmě ORELIO 
s.r.o. a přitom se stará o to, aby „jeho“ 
zemědělci v okrese úspěšně produkovali 
své zemědělské produkty rostlinné 
a živočišné výroby a úspěšně je uplat-
ňovali na trhu u nás, případně i v jiných 
zemích. Proto jsme mu také položili 
několik otázek na toto téma.

Okres Blansko se nachází v severní 
části Jihomoravského kraje. Jak byste 
charakterizoval vaši zemědělskou 
činnost z pohledu jeho umístění?
Západní část našeho okresu se dotýká 
Českomoravské vrchoviny a východní 
část leží v Drahanské vrchovině. Jeho 
celková plocha je cca 942 km2, z toho 
téměř 47 % je zemědělských pozemků, 
které ze 72 % tvoří orná půda, což je 
skoro 34 % rozlohy našeho okresu. 
Z 53 % ostatních pozemků tvoří lesy té-

měř 83 %. Náš okres je logicky převážně 
hornatý, kdy nejvýše položeným místem 
jsou Skály s výškou 724 metrů nad 
mořem a nejnižším místem je údolí řeky 
Svitavy u Adamova, kde je nadmořská 
výška 248 metrů.

V našem okrese převažují hnědozemě, 
půdy jílovito-hlinité a jílovité, v povodí 
Svitavy se vyskytují i černozemě. To
 také určuje podmínky naší zemědělské 
činnosti. V rámci okresu hospodaří 
zhruba 25 větších zemědělských podni-
ků, které jsou zaměřeny na rostlinnou 
a živočišnou výrobu. Částečně jsme 
zaměřeni na pěstování brambor a v dolní 
části okresu pěstujeme cukrovku. 
Pokud jde o živočišnou výrobu, jedná 
se o chov skotu, ať již Holštýnského, 
či Červenostrakatého skotu. Několik 
zemědělských podniků se věnuje i chovu 
prasat, ale oproti minulým letům je jich 
již poměrně málo. Bojují o přežití 
v současných ekonomických podmín-
kách. Ostatně je to vidět i v jiných oblas-
tech naší republiky, chov prasat u nás 
postupně klesá. Přirozeně se některé 
naše zemědělské podniky věnují i chovu 
drůbeže. Musím také poznamenat, že 
díky pastvinám u řady našich farmářů 
naleznete i chov koní.

Letos jsme prožili období dlouhého 
a značného sucha. Jak to poznamenalo 
výsledky ve vaší rostlinné výrobě?
Pokud jde o naši rostlinnou výrobu, 
v roce 2018 jsme, díky letošnímu suchu, 
dosáhli v podstatě průměrných výsledků 
s tím, že v některých místech okresu 
jsme přece jenom zaznamenali určitý 
pokles výnosů obilí či jiných plodin. Nej-
větší problémy měla kukuřice, jetelovi-
na. Záleželo na tom, jaká půda se v dané 
oblasti nacházela. Když to shrnu, dá se 
říci, že jsme byli v průměru o 10 % níže 
v rostlinné výrobě, než je obvyklý 
průměr.

Zmínil jste se o tom, že zemědělci 
bojují o přežití chovu prasat. Tím se 

dostáváme k otázce podpory živočišné 
výroby u nás. Jak by to měl stát, podle 
vašeho názoru, řešit?
Nejde jen o prasata. Česká republika 
postupně ztratila hodně své dřívěj-
ší soběstačnosti ve výrobě hovězího, 
vepřového a drůbežího masa, a to nejen 
v průběhu 90. let minulého století, ale 
zejména po vstupu do Evropské unie 
po roce 2004. Je to především otázka 
ekonomická, jak to vidíme my, zde 
dole, přímo v zemědělské praxi. Jde 
o to, že zpracovatelské závody, řezníci 
a uzenáři dávají mnohdy přednost masu 
ze zahraniční, které je díky podporám 
cenově přijatelnější a tím i ekonomicky 
výhodnější, než když jim ho nabízejí naši 
farmáři. Takže nemají příliš velký zájem 
o porážku našich prasat. Výsledkem je, 
že naši chovatelé prasat potom hledají 
odbyt jinde, a to i například na Sloven-
sku. To naprosto přesně ukazuje celý 
problém živočišné výroby u nás. Jako 
zkušený hospodář vím, že rostlinná výro-
ba sama o sobě nestačí. Naši předkové 
vždy dbali na to, aby bylo úzké propojení 
mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, 
protože oboje se navzájem doplňovalo 
a podporovalo. Takže, z hlediska čes-
kého státu, je zapotřebí zvýšit podporu 
živočišné výroby u nás, aby bylo zase 
lidem na venkově dobře. Vždyť postupné 
rušení živočišné výroby v naší zemi se 
prolíná i do snižování zaměstnanosti na 
vesnicích. Což se nakonec odráží i v tom, 
že se vesnice postupně vylidňují a je na-
konec potom problém vůbec někoho do 
zemědělství sehnat. Zejména mladého 
člověka!

V našich článcích v časopise AGROba-
se píšeme o tom, že se zde projevuje 
negativní vliv dovozu levných masných 
a mléčných výrobků ze zahraničí. Jaké 
jsou vaše zkušenosti?
Máte pravdu. Maso ze zahraničí se 
k nám dováží za levný peníz, prakticky 
za podnákladové ceny, protože tamější 
farmáři mají otevřenou i skrytou pod-
poru vlád těchto zemí. To není správné 

z hlediska konkurence s výrobky a pro-
dukty našich farmářů. Problém hlavně 
spočívá v obchodní politice zahraničních 
obchodních řetězců, neboť oni v zájmu 
svých zemědělců té které země, odkud 
ten obchodní řetězec pochází, dovezou 
levné maso či mléčné výrobky, které 
si spotřebitelé mnohdy raději koupí 
kvůli nižší ceně, než jsou výrobky našich 
zemědělců a potravinářů. Ty jsou sice 
většinou kvalitnější, ale o něco málo 
dražší. Chybou je, že jsme tento ostrý 
nástup zahraničních řetězců nezachytili 
v 90. letech, kdy se v republice z úst teh-
dejších činitelů šířilo heslo, že trh vyřeší 
vše. Bohužel zde nemáme alespoň jeden 
český řetězec o stejné ekonomické síle, 
takže tyto zahraniční řetězce si myslí, že 
mohou určovat, co se u nás bude prodá-
vat. Takže výsledkem je, že tyto řetězce 
určují situaci na trhu s potravinami, kdy 
řada malých obchůdků na tuto konku-
renci nestačí a postupně zaniká…
Ano, zejména to vidíme v menších 
obcích. Jak jsem se již zmínil, je zde 
problém s dovozem levného masa. Když 
vezmete ekonomické náklady na dopra-
vu, kdy například se sem maso dováží 
ze Španělska či Belgie, jak je možné, že 
ho supermarket a hypermarket prodává 
levněji než maso od našich farmářů? 
To jen potvrzuje naši silnou domněnku, 
že jde o podporu tamějších vlád jejich 
farmářům! Z pohledu předsedy Okresní 
agrární komory Blansko k tomu mohu 
jen říci, že čeští a moravští zemědělci 
tomuto ekonomickému tlaku zahranič-
ních farmářů mohou čelit jen důrazem 
na podporu výroby a prodeje regionál-
ních potravin, případně výrobků, které 
nesou označení KLASA. Jde o to našim 
spotřebitelům neustále vysvětlovat, že 
české potraviny jsou kvalitnější než ty 
dovážené ze zahraničí. Ostatně dokazuje 
to i fakt, že nyní se na úrovni orgánů EU 
projednává otázka dvojí kvality výrobků 
prodávaných v západoevropských zemích 
a v zemích střední a východní Evropy. 
Prostě našeho spotřebitele musíme 
umět podchytit, aby si skutečnost

ZÁKLADNÍ LINIÍ PUBLICISTIKY LETOŠNÍHO ROKU V NAŠEM ČASOPISE AGROBASE BYLA OTÁZKA ZVEŘEJŇOVÁNÍ NÁZORŮ NA TO, 
JAK BY MĚLA VYPADAT SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) PO ROCE 2020. V MINULÝCH ČÍSLECH JSME VYZPOVÍDALI NĚKOLIK 
VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ AGRÁRNÍ KOMORY ČR A DALŠÍCH INSTITUCÍ, AŤ JIŽ ŠLO O MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, ČI 
O ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR POSLANECKÉ SNĚMOVNY, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ORGANIZACÍ. V TĚCHTO ČLÁNCÍCH A ROZHOVORECH JSME 
UVEŘEJNILI JEJICH NÁZOR, CO BY MĚLA SZP OBSAHOVAT, ABY ZAJISTILA ROVNÉ PODMÍNKY PRO ČINNOST VŠECH ZEMĚDĚLCŮ 
JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU. VYZPOVÍDALI JSME JE ZEJMÉNA V OBLASTI, CO BY MĚLA DĚLAT VLÁDA ČR, POTAŽMO 
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A DÁLE I VEDENÍ AGRÁRNÍ KOMORY ČR A DALŠÍCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU JEJÍ SOUČÁSTÍ, 
PŘI OBHAJOBĚ ZÁJMŮ NAŠICH ZEMĚDĚLCŮ.

NAŠI ZEMĚDĚLCI SI ZASLOUŽÍ 
VYŠŠÍ PODPORU STÁTU

Ing. Karel Kamba
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Firma Orelio spol. s r.o. byla založena 
28. ledna 1991, a to původně pěti společ-
níky. Jednatelem a ředitelem byl zvolen 
Karel Kamba, který v těchto řídicích 
funkcích působí dodnes. V průběhu let 
odkoupil obchodní podíly ostatních spo-
lečníků a dnes je jediným majitelem.
Působení na našem trhu tato firma 
začala svojí obchodní činností – to je 
velkoobchodem s jatečnými zvířaty 
a masem. V roce 1996 začala podnikat 
rovněž v maloobchodě a hostinské 
činnosti. Budovu svého původního 
sídla v Letovicích přebudovala na hotel, 

který byl následně vyčleněn do
samostatné společnosti. Z bývalého 
kravína ve Vískách u Letovic zbudo-
vala za pomoci programu SAPARD 
z předvstupních fondů EU rekreační 
zařízení Agrocentrum Ohrada. V něko-
lika etapách zde zbudovala ubytování, 
restauraci, wellness centrum a provoz 
chovu koní. V roce 2009 začala firma 
hospodařit a chovat hovězí dobytek ple-
mene Highland – skotský náhorní skot. 
Tato zvířata jsou z části prodávána jako 
plemenná a dále také pro restauraci jako 
hovězí speciality ze stařeného masa. 

Hospodaří zhruba na 40 ha trvalých 
travních porostů. V roce 2013 syn pana 
Kamby Michal otevřel v rámci Agrocent-
ra minipivovar nazvaný Vesnický pivovar 
Ohrada. Zde vaří vlastní pivo s názvem 
Bejček a další speciály. Jeden z nich, 
polotmavý ležák Pacholek, byl v roce 
2015 oceněn Zlatou pivní pečetí a rovněž 
byl v roce 2017 vybrán jako vítěz soutěže 
Regionální potravina Jihomoravského 
kraje. V letošním roce byla v návaznosti 
na rozšíření produkce piva nově otevřena 
stáčírna. V ní bude probíhat stáčení piv 
do sklenic a PET lahví pro distribuci do 

pivoték a dalších obchodů v regionu.
Velkoobchodní činnost společnost roz-
šířila na Slovensko, kam se dlouhodobě 
snaží dodávat jatečná zvířata, zejména 
prasata. Důraz je kladen na dlouhodobé 
obchodní vztahy, s některými dodavateli 
a odběrateli spolupracuje již 27 let. 
Když jsem se Karla Kamby zeptal, kdo 
jsou jeho zákazníci, odvětil mi, že svoje 
obchodní styky udržuje jak s velkými 
producenty jatečných zvířat, tak i s malý-
mi drobnými chovateli. Rovněž podobnou 
obchodní strategii uplatňuje i v oblasti 
prodeje masa, které dodává na trh.

o kvalitě našich výrobků uvědomil a dal 
jim nakonec přednost při koupi.
Také je to i o tom, že by se měla zajistit 
vymahatelnost práva pro naše výrobce 
při prodeji jejich výrobků a produktů 
v supermarketech a hypermarketech 
zahraničních obchodních řetězců tak, 
aby řetězce nebyly o krok napřed vůči 
našim lidem. V tomto smyslu je zapo-
třebí novelizovat zákon o významné tržní 
síle. Přitom doporučuji převzít i některé 
zkušenosti, které uplatňují některé 
západoevropské vlády vůči obchodním 
řetězcům u nich a prostřednictvím 
správně stanovených formulací zákona 
dosáhnout tak vymahatelnosti práva pro 
naše zemědělce a potravináře.

V současné době se také v orgánech 
EU vede dosti rázná diskuse o tom, jak 
by měla vypadat Společná zemědělská 
politika po roce 2020. Jak to vidíte vy, 
z pohledu předsedy Okresní agrární 
komory Blansko?
Krácení financí by nemělo být, zvláš-
tě když rostou nároky na zemědělce, 
zejména z důvodu ochrany krajiny. Ale 
mnohem horší otázkou je návrh na za-

stropování přímých plateb podle velikosti 
farmy, a to v situaci, kdy české země-
dělské podniky jsou, oproti rodinným 
farmám u našich západních sousedů, 
velké. Myslím, že by se mělo přihlédnout 
k tomu, že každý stát má jiné, odlišné 
podmínky, v nichž se jeho zemědělství 
nachází. Nejlepší by bylo, kdyby žádné 
dotace nebyly. Metody práce českých 
zemědělců patřily vždy k nejlepším. 
Například, zde v České republice, máme 
jednu z nejvyšších užitkovostí ve výrobě 
mléka, v produkci masa. Pokud jde 
o živočišnou výrobu, tak podpora státu by 
měla být cílená, a to na podporu chovu 
prasat. Tak, aby české prase bylo na trhu 
za lepších podmínek než to zahraniční. 
Prostě, to je jediná cesta českého státu, 
jak opět pozvednout živočišnou výrobu 
a snažit se napravit situaci v oblasti 
soběstačnosti nejen ve výrobě vepřového 
masa, ale i jiných živočišných produktů. 
Je zapotřebí to probojovat tak, aby čeští 
řezníci měli zájem porážet naše prasata, 
náš skot a nedovážet maso ze zahraničí, 
které je levnější. Přimlouval bych se za 
to, aby česká vláda postupovala razant-
něji. Musíme reagovat na tlak zahraniční 

konkurence. Snažit se opět o návrat 
k soběstačnosti ve výrobě masa hovězího 
i vepřového. Nízká cenová nabídka ze 
západoevropských zemí musí být vyvá-
žena kvalitou českých výrobků. Jinak se 
nepohneme nikam.

Vraťme se k životu ve všem okrese 
z hlediska toho, že je zapotřebí udržet 
vodu v krajině, aby sucho nezničilo 
budoucí úrodu vašich zemědělců 
v příštích letech. Co je zapotřebí 
učinit k eliminaci těchto hrozeb?
Otázka zadržení vody v krajině je zále-
žitostí, kterou se nyní musíme velice 
vážně zabývat. Proto vítám iniciativu 
ministra zemědělství Miroslava Tomana, 
že vzniká tým, který se tímto problémem 
bude zabývat. Jenom k tomu pozna-
menám, že když nebudeme nic dělat, 
situace se bude postupně zhoršovat. 
Ovšem základ této situace spočívá v tom, 
že neprší. Faktem je, že některé kroky, 
které po zemědělcích v současné době 
chce EU, nás ekonomicky nutí k tomu, 
aby se co nejvíce zjednodušovalo. Chce 
to nastavit jiným způsobem dotace, aby 
se nevymýšlely věci, které jsou dražší, 

aby se opět rozvinula živočišná výroba, 
aby se organická hmota opět dostávala 
do půdy, aby se peníze nemusely vydávat 
jenom na boj proti suchu, ale přinášely 
širší efekt. Měly by se opět obnovovat 
remízky a meze, po kterých se volá, 
i když z ekonomického hlediska tomu 
současná legislativa nepřeje. Vždyť 
z ploch remízků by musel každý majitel 
této půdy odvádět státu daně, zatímco 
z orné půdy má zisk. To zemědělce eko-
nomicky nevede k tomu, aby obnovovali 
remízky, neboť zemědělci mají půdu 
většinou pronajatu a museli by se ma-
jitele této půdy zeptat, zda souhlasí se 
snížením hodnoty jejich orné půdy jejím 
převodem v remízku. Tam by sice našla 
svoje útočiště i řada drobných živočichů, 
ale asi by s tím nesouhlasil. 

Takže by se, podle vás, měla změnit 
legislativa v této věci. A co ještě dále 
doporučujete?
Nic není zadarmo. Prostě si musíme 
uvědomit, že když zde chceme mít kva-
litní prostředí, vyrábět kvalitní potraviny, 
tak to něco stojí. To by si mělo uvědomit 
i vedení řady zemědělských podniků, 
aby se nestalo, že když budou neustále 
tlačit na výtěžnost jejich zemědělské 
produkce, tak aby jejich půda nakonec 
neztratila svoji bonitu. Znovu připomí-
nám, že toto znali naši předkové, a proto 
měnili plodiny, které zaseli do své půdy. 
Dělali to dobře, ale nebyli pod takovým 
ekonomickým tlakem jako naši země-
dělci v současné době. 

Navíc je zapotřebí říci, že naši zemědělci 
se snaží. Čím dál tím více. Jenže stále je 
zatěžuje růst administrativy místo toho, 
aby se věnovali své zemědělské činnosti. 
Nad tím by se měl někdo zamyslet, aby 
zemědělci neřešili „papíry“, ale aby se 
více starali o přírodu a vlastní zeměděl-
skou výrobu.

Miroslav Svoboda

KDYŽ JSEM UDĚLAL ROZHOVOR S PŘEDSEDOU OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY KARLEM KAMBOU O SITUACI V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 
Z POHLEDU ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE, KTERÝ ÚSPĚŠNĚ ŘÍDÍ SVOJI FIRMU JIŽ 27 LET, TAK JSME SE LOGICKY DOSTALI 
I K OTÁZCE, ABYCHOM TUTO JEHO ÚSPĚŠNOU FIRMU PŘEDSTAVILI.

S KARLEM KAMBOU PÁR SLOV  O SOUČASNOSTI FIRMY ORELIO
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Co by všechno měla obsahovat vyvážená 
strava našich nejmenších? Podstatné 
je dbát na dostatečný přísun nutričních 
látek, vitaminů a minerálních látek. 

V období dětství a dospívání je zvlášť 
důležitý dostatek vápníku, protože kost 
dosahuje svého maxima (jak objemu, tak 
kvality) kolem 20. roku života. Co si tedy 
do té doby „nastřádáme“, ve stáří jako 
když najdeme. Pravidelná konzumace 
mléka a mléčných výrobků v dětství 
a dospívání pomáhá splnit výživové poža-
davky pro daný věk a celkově zvyšuje 
kvalitu a pestrost stravy. 

Aby dítě jedlo jídlo s chutí, je dobré jej 
zapojit do přípravy jednotlivých svačinek. 
Ideální příležitostí je příprava mléčných 
svačinek, jejichž sortiment je velmi 
pestrý. 
Na dětech nechte výběr ovoce, zdobení. 
Starší děti se mohou ujmout mixéru 
nebo šlehače. Hotové pokrmy je vhodné 
hezky servírovat, dávat jim nádech svá-
tečnosti, aby vypadaly jako „z cukrárny“. 
Neopomíjejte ani hezké stolování.

V případě, že dítě trpí alergií na mléčnou 
bílkovinu, je potřeba všechny mléčné

výrobky z jídelníčku vyřadit, včetně 
másla. K doplnění bílkovin a vápníku 
je třeba hledat jiné zdroje (sójové, 
ořechové nebo obilninové nápoje), 
dostatečně často zařazovat ryby, libové 
maso, luštěniny. 

„U dětí laktózově intolerantních můžeme 
bez obav podávat bezlaktózové mléčné 
výrobky nebo tvrdé sýry. Vždy záleží na 
stupni intolerance. Někteří dobře tolerují 
zakysané mléčné výrobky nebo tvarohy, 
jiní nesnáší laktózu ani v léku. Pro 
zmírnění potíží po požití mléka je možné 
využívat laktázové tablety.“

TIPY NA MLÉČNÉ SVAČINKY:
1) mléčné koktejly
- Využít můžeme mléko, zakysané 

mléko, tvaroh, jogurt a samozřejmě 
ovoce, př. mléko s banánem/malinami/
jahodami/ananasem.

- Obměnou je přídavek jogurtu, pro zvý-
šení obsahu bílkovin lžíce tvarohu.

- Základem pro shaky může být i ovoce, 
mléčný výrobek se přidává v podo-
bě menšího množství tvarohu nebo 
jogurtu (př. ½ banánu, ½ oloupaného 
manga, voda, 2 lžíce bílého jogurtu, 
lžička sušených klíčků).

- Pro zvýšení nutriční hodnoty nápoje 
můžeme přidat nastrouhané ořechy, 
semínka, strouhanou čokoládu.

2) mléčné dezerty
- Základem může být tvaroh s ricottou, 

navrch horké ovoce (př. 1 tvaroh,  
1 ricotta, vanilkový cukr, rozšlehat, 

navrch horké borůvky s trochou  
cukru).

- Ovoce/ovocný salát se zakysanou sme-
tanou/šlehačkou.

- Kombinace pudinku a tvarohu, tvaroh 
se želatinou – tato náplň je ideální pro 
lehké dorty, ať už z piškotů, nebo  
z piškotového těsta.

- Lze využít i tučnější výrobky, např. 
mascarpone, žervé, lučinu.

3) tvarohové pomazánky v kombinaci  
s ovocem nebo zeleninou

- Variant je mnoho, na pomazánky se 
hodí i žervé, lučina (př. 1 lučina,  
2 lžíce rostlinného tuku, 2 lžíce tva-
rohu, uvařený žloutek, ryby ve vlastní 
šťávě. Vše promícháme, přidáme na-
drobno nasekanou cibuli, vaječný bílek 
a okurku. Dochutíme solí a citronovou 
šťávou).

4) tvarohové buchty, koláče  
(př. rychlý tvarohový koláč: 

2 polotučné tvarohy, 1 zakysaná smeta-
na, ½ hrnku mléka, 1 pudinkový prášek, 
vanilkový cukr, 1/3 hrnku moučkového 
cukru, 200 g drobného ovoce nebo jahod. 
Na žmolenku: hrnek polohrubé mouky, 
max. ½ hrnku cukru, ¾ prášku do 
pečiva, 120 g másla. Polovinu žmolenky 
nasypeme do pekáče, navrstvíme tvaro-
hovou směs, navrch nasypeme zbytek 
žmolenky. Pečeme na 175 °C, dokud 
povrch koláče nezrůžoví.)

5) mléko, tvaroh nebo jogurt 
Nezapomínáme na ně ani při přípravě  
obilninových kaší –  k obohacení stačí 
jedna lžíce

DESATERO „ZDRAVÉHO ŽÁČKA“
Jak by tedy měla vypadat výživa dětí 
a dospívajících, aby byla plnohodnotná, 
vyvážená a nepřinášela výše zmíněná 
rizika? Důležité je zacílit pozornost 
nejen na děti, ale celou rodinu, protože 
rodina je místem, kde se vytvářejí 
a posilují stravovací a pohybové 
zvyklosti. 

  1.  Snažme se, aby děti měly pestrý 
jídelníček.

  2.  Dbejme na dostatečný příjem ovoce 
a zeleniny (celkem alespoň 5 porcí, 
z toho 3 porce zeleniny a 2 porce 
ovoce).

  3.  Dbejme, aby strava dětí byla bohatá 
na obilniny a výrobky z nich. 

  4.  Ve stravě sledujme množství tuku, 
omezte příjem uzenin a tučného 
masa. 

  5.  Ve výživě dětí má být dostatek 
mléka a mléčných výrobků, ve 
výběru upřednostňujte polotučné 
mléčné výrobky, sýry do 30 % tuku  
v sušině, přírodní sýry. V dětské 
výživě má být dostatek kvalitních 
bílkovin. Dobrými zdroji je libové 
maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, 
luštěniny.

  6.  Opatrně se solí; hotové pokrmy 
nedosolujte, nedávejte dětem  
slané pochutiny a instantní potra-
viny.

  7.  Zajistěme střídmost v konzumaci 
cukru, sladkostí a slazených nápojů. 

  8.  Dbejme na dostatečný pitný režim 
(alespoň 1,5 l/den).

  9.  Nenechejme děti přejídat ani hlado-
vět, často se zamýšlejme nad jejich 
růstem, tělesnou výškou a hmot- 
ností. 

10.  Učme děti zdravému způsobu života 
svým vlastním příkladem. 

Více na www.mlecnavlna.cz.

O projektu Naskoč na mléčnou vlnu:
Projekt Agrární komory „Naskoč na 
mléčnou vlnu“ má za cíl podpořit zvý-
šenou konzumaci zejména zakysaných 
mléčných výrobků (tj. jogurty, jogurtové 
nápoje apod.) ve skupině dětí a mládeže 
se zacílením na základní a střední školy. 
Projekt Naskoč na mléčnou vlnu je spo-
lufinancován z prostředků Ministerstva 
zemědělství České republiky.

NENÍ SNAD DISKUTOVANĚJŠÍHO TÉMATU NEŽ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SI SVÉ NÁVYKY PŘENÁŠEJÍ DO DOSPĚLOSTI. DŮLEŽITÉ JE, 
ABY SI DĚTI VYTVOŘILY K JÍDLU „ZDRAVÝ“ VZTAH. JE PROTO DOBRÉ JE ZAPOJOVAT DO SAMOTNÉ PŘÍPRAVY POKRMŮ. 

MLÉČNÉ SVAČINKY DĚTI 
BAVÍ A OBOHATÍ JE

doporučený denní příjem vápníku pro děti 
(podle Společnosti pro výživu)

předškoláci 900 mg

děti 7–10 let 1 000 mg

děti 11–14 let chlapci 1 100 mg

děti 11–14 let dívky 1 100 mg
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SPOTŘEBU HOVĚZÍHO V ČR 
BY BYLO VHODNÉ ZVÝŠIT
JE TO VÝZVA PRO BUDOUCNOST – VE VŠECH VYSPĚLÝCH ZEMÍCH SVĚTA JE SPOTŘEBA HOVĚZÍHO PODSTATNĚ VYŠŠÍ NEŽ 
V NAŠÍ ZEMI. A TO I V RÁMCI EU A V ZEMÍCH, KTERÉ BYLY STEJNĚ JAKO ČR V 90. LETECH MINULÉHO STOLETÍ POSTIŽENY 
NEMOCÍ ŠÍLENÝCH KRAV (BSE). ZATÍMCO V ZAHRANIČÍ SE ALE PO ODEZNĚNÍ KAUZY BSE KONZUMACE HOVĚZÍHO MASA 
V ZÁSADĚ VRÁTILA NA PŮVODNÍ ÚROVEŇ, U NÁS SE TAK NESTALO A V POSLEDNÍCH LETECH SE POHYBUJE PRŮMĚRNÁ 
SPOTŘEBA HOVĚZÍHO U NÁS MEZI 8 AŽ 9 KILOGRAMY NA OSOBU A ROK. 

V EU přitom činí v průměru téměř 
20 kilogramů na osobu a rok, v Dánsku 
dokonce téměř 28 kilogramů, ve Francii 
27 kilogramů a ve Švédsku 25 kilogra-
mů. Nejblíže naší zemi je ve spotřebě
hovězího Německo (necelých 13 kilogra-
mů), i to je ale zhruba o polovinu více, 
než je tomu v ČR. V předlistopadové 
minulosti se přitom i u nás pohybovala 
průměrná spotřeba hovězího kolem 
30 kilogramů na osobu a rok. Kardinální 
otázka tak zní, zdali se k tomu můžeme 
alespoň částečně přiblížit.

K tomu je však třeba si uvědomit 
některé příčiny, které k současnému 
stavu vedou a vedly. Kromě již zmíněné 
BSE je to především vysoká cena hovězí-
ho, které je nejdražší ze všech základ-
ních druhů červených mas, což je hlavně 
u nás problém, neboť spotřebitelé se 
i přes opakované proklamace o prefe-
renci kvality stejně stále většinově řídí 
výší cen potravin. Kdyby se totiž řídili 
kvalitou, mělo by hovězí mnohem větší 
prostor ke stálému odbytu.

Druhou, zejména historickou příčinou, 
je ne zcela pozitivní image hovězího 
při kulinářské úpravě. Několik hodin 
se vařící hovězí na guláš, které i poté 
bylo obtížně porcovatelné, vykonalo pro 
hovězí medvědí službu a s tezí tuhého 
a dlouho připravovaného hovězího žije 
značná část spotřebitelů v ČR dodnes. 
Svým způsobem jde o doklad zkušenosti, 
podle které se krátkodobý zisk 
a „nepéče“ o spotřebitele z dlouhodobé-
ho pohledu nevyplácí. Těžko jej pak po 
negativních zkušenostech přesvědčovat 
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o tom, že v současné době prodávané 
hovězí už nepochází ze starých krav, 
ale většinou z dvouročních býků, což je 
kvalitativně něco úplně jiného. Zvláště 
pak jde-li o maso ze smíšených, nebo 
dokonce masných plemen, a zejména 
jde-li o maso, které týden či dva zrálo. 
V tom jsou nicméně ještě stále rezervy, 
prodej odvěšeného masa není ani dnes 
běžným zvykem také proto, že při odvě-
šování vznikají ztráty na hmotnosti masa 
a rostou i náklady na energii potřebnou 
k udržování optimální teploty při zrání 
masa. Výsledný produkt by pak byl ještě 
dražší, což by paradoxně opětovně ome-
zovalo možnosti odbytu. Možnost kon-
zumace hovězího však také omezovala a 
ještě určitým způsobem omezuje přísná 
veterinární legislativa. Částečně to lze – 
po kauze s BSE – pochopit, mezitím ale 
uběhlo více než 10 let, takže zejména 
z pohledu domácích porážek skotu se 
mohlo k liberalizaci přistoupit dříve. 
Stejně tak jako bylo možné dříve nastavit 

pravidla pro porážku zvířat na pastvě, 
o nichž se aktuálně mluví až 
v posledních několika měsících s tím, že 
takový akt možný za určitých podmínek 
bude. Lze samozřejmě namítnout, že 
domácí ani pastevní porážky nemají 
pro odbyt hovězího valný význam – to je 
pravda. I tak jde o kamínek do mozaiky 
četnějšího setkávání nezemědělské 
veřejnosti s konzumací hovězího, třeba 
v rámci různých slavností a oslav, který 
by mohl přispět k osvětě prostřednictvím 
prožitého zážitku i k osvětě kulinářské.

Právě osvěta je přitom hlavním nástro-
jem, jak konzumaci hovězího v naší 
zemi zvýšit. Nejde navíc pouze o osvětu 
týkající se pozitiv hovězího masa, ale 
také o aktivní odpor a argumentaci vůči 
mýtům, které produkci hovězího i vlastní 
chov hospodářských zvířat provázejí 
(hlavním mýtům je věnován samostat-
ný článek). Laik tak má často pocit, 
že konzumací hovězího škodí přírodě, 

zvláště když si přečte články s titulky 
jako „Velkochovy hospodářských zvířat 
představují do budoucna větší hrozbu 
než spalování fosilních paliv“ a mnohé 
další, ještě negativnější. I vzhledem 
k tomu, že je český a moravský spotřebi-
tel stále ještě poměrně snadno manipu-
lovatelný, dostala se dokonce Praha pod-
le internetového portálu HappyCow mezi 
„TOP 10“ veganských měst světa. Což 
si pochvaluje zejména Česká veganská 
společnost, z čehož lze usuzovat, kdo je 
největším škůdcem produkce a odbytu 
našeho hovězího.

Rezervy jsou ovšem i v prvovýrobě, 
respektive ve zpracování masa. Je totiž 
mnohaletou skutečností, že se z ČR 
vyváží především živá zvířata, zejména 
zástavový skot, případně plemenný 
materiál. U toho jde nepochybně o vyšší 
přidanou hodnotu – v případě exportu 
zvířat to ale neplatí ani náhodou. Mimo-
chodem, i když se hovězí z ČR exportuje 

a „zemědělská soběstačnost“ je vysoko 
nad 100 %, „potravinová soběstačnost“ 
činí v případě hovězího jen 79 %. Loni se 
u nás například vyrobilo jen necelých 
68 tisíc tun hovězího masa. Příliš zřejmě 
nelze spoléhat na diplomatický úspěch 
veterinářů, kteří otevřeli možnost vývozu 
masa (nejen hovězího) do Číny. Nejlepší 
by prostě bylo sníst si „naše hovězí“ 
doma – například v restauracích, jako 
je kultovní steaková restaurace v centru 
Prahy, v blízkosti Českého rozhlasu, Bílá 
kráva. Už jen sama existence nedale-
kého veřejnoprávního média vnucuje 
přitom myšlenku, zda-li by se nedaly 
organizovat některé tiskové konference 
na téma hovězí právě tam nebo i v jiných 
restauračních zařízeních, kde kvalitní 
pokrmy z kvalitního hovězího tradičně 
prodávají. V minulosti tomu tak bylo 
a třeba v Bílé krávě se setkáních s novi-
náři uskutečnilo nemálo.

Petr Havel, foto Nina Havlová

TRADIČNÍ POKRMY Z HOVĚZÍHO – 
KLASIKA JE SVÍČKOVÁ
MNOHÉ POKRMY Z HOVĚZÍHO MASA PATŘÍ MEZI TRADIČNÍ ČESKOU KLASIKU. KROMĚ HOVĚZÍHO GULÁŠE LZE JMENOVAT 
PŘEDEVŠÍM HOVĚZÍ PLÁTEK S RAJSKOU OMÁČKOU (DNES JE OVŠEM PLÁTEK NAHRAZOVÁN PLNĚNÝM PAPRIKOVÝM LUSKEM) 
NEBO ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK. 
V poslední době nicméně roste také 
zájem spotřebitelů o celosvětovou hovězí 
klasiku – steaky. I proto se letos poprvé 
stala novou kategorií v soutěži „Biopo-
travina roku“ kategorie steaků, přičemž 
jeden ze soutěžních vzorků se stal 

absolutních vítězem soutěže 
a mezi prvními sedmi biopotravinami 
byly různé steaky hned tři. I to je jedna
z cest, jak k propagaci konzumace 
hovězího přispět. Českou klasikou je ale 
svíčková s knedlíkem, při níž velmi záleží 

na úpravě masa. Ta správná má svůj 
rituál, který je ovšem časově náročný 
– a možná proto z domácností svíčková 
alespoň v určité míře vymizela – 
v hektice všedních, ale i víkendových dní, 
na to není čas. Připomeňme si proto, 

jak by to se svíčkovou mělo správně být. 
Základem pro zpracování masa je přitom 
jeho marinování v den, který předchází 
vlastní přípravě svíčkové.

Petr Havel, foto Nina Havlová

RECEPT: SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ S KNEDLÍKEM
Po důkladném omytí a osušení masa do něj vytvoříme otvory, do kterých vložíme 
slaninu, pro snažší vkládání je praktické nechat maso na chvíli ztuhnout v lednici. 
Maso pouze opepříme, protože sůl porušuje masovou strukturu, takže by nám
z něj vytekla šťáva. Zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme na kostičky. Takto 
připravenou zeleninu smícháme s kořením a polovinou oleje, prošpikované maso 
vložíme do hlubší mísy a zeleninovou směsí ho zalijeme. Uložíme do lednice 
a necháme marinovat jeden den. Po této době, která může být i delší, maso ze 
zeleninového nálevu vyjmeme a na rozpáleném oleji vcelku ze všech stran orestujeme. 
Potom ho z kastrolu vyndáme a na tomtéž oleji orestujeme zeleninu s tím, že je možné 
také přidat kůru z citronu. 

K orestované zelenině přidáme cukr, necháme zkaramelizovat a vše zalijeme hovězím
vývarem. Ten přivedeme k varu a do hrnce vložíme opečené maso, které dusíme zhruba 
dvě hodiny, dokud nezměkne. Při přípravě omáčky nejprve rozpustíme máslo, přidáme 
mouku a tuto směs postupně zašleháváme do hrnce s vařícím vývarem a zeleninou. 
Dochutíme solí, převařeným octem, cukrem a citrónovou šťávou a vaříme přibližně půl 
hodiny. Nakonec přidáme smetanu a ještě chvíli povaříme. Potom zeleninu scedíme 
přes hustý cedník tak, abychom jí skrz cedník co nejvíce protlačili, opět krátce povaříme 
a případně dochutíme. Co se týče knedlíků, tradiční jsou houskové, které lze dnes 
bez problémů koupit v obchodech a není třeba je připravovat doma.
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MÝTY O HOVĚZÍM MASU
TAKZVANÁ ČERVENÁ MASA, A HOVĚZÍ MASO ZVLÁŠTĚ, JSOU ČASTÝM A OBLÍBENÝM TERČEM ODPŮRCŮ STRAVY ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU. JE PŘITOM AŽ NEUVĚŘITELNÉ, KOLIK DEZINFORMACÍ RŮZNÍ „SPASITELÉ“, VĚTŠINOU ALE „SPASITELKY LIDSTVA“ 
DOKÁŽÍ V SOUVISLOSTI S HOVĚZÍM VYPRODUKOVAT A MANIPULOVAT TAK SE SPOTŘEBITELSKOU VEŘEJNOSTÍ, ZEJMÉNA 
KDYŽ TITÍŽ SPASITELÉ NEBO OSOBY S NÁZORY JIM BLÍZKÝMI HORUJÍ ZA KVALITNÍ POTRAVINY A ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, K NIMŽ CHOV SKOTU PROKAZATELNĚ PŘISPÍVÁ. 

Bohužel, k negativní image hovězího 
přispívá nepřímo i organizace, která 
by měla zásady správného stravování, 
včetně konzumace kvalitního masa, ob-
hajovat, totiž WHO (Světová zdravotnická 
organizace). Ta vydala na základě IARC 
(International Agency for Research on 
Cancer – Mezinárodní agentura pro vý-
zkum rakoviny) v roce 2015 zprávu, která 
byla mediálně interpretována jako zpráva 
o škodlivosti červeného masa. Přestože 
na zavádějící údaje reagovali naši přední 
výživoví odborníci, jako například vedoucí 
centra zdraví, výživy a potravin ze Státní-
ho zdravotního ústavu (SZÚ) Prof. MVDr. 
Jiří Ruprich, CSc., spotřebitelé měli 
jasno – je třeba dále omezit konzumaci 
masa, včetně hovězího.

V první řadě je třeba zopakovat, že IARC 
pouze identifikoval potenciální karci-
nogenní nebezpečnost různých druhů 
potravin a smyslem sdělení bylo něco, co 
se dnes nazývá „předběžnou opatrností“, 
ne však samotné hodnocení rizika, tedy 
dopad na zdraví člověka. Zpráva, kterou 
IARC vydal, ovšem k záměně s hodnoce-
ním zdravotních rizik evokovala, což byl, 
zdá se, úmysl s cílem zviditelnění této 
agentury. Naopak EFSA (Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin) se k informa-
cím IARC nevyjádřil právě proto, že je 
to EFSA, který zdravotní rizika hodno-
tí. Skutečností přitom je, že výsledky 
epidemiologických studií (studium na 
velkých souborech spotřebitelů masných 
výrobků a červeného masa) již dlouhou 
dobu naznačovaly vztah se zvýšeným 
počtem některých typů nádorových 
onemocnění. Přímá souvislost ale pro-
kázána není, neboť, a to je zcela zřejmé 
každému, kdo používá selský rozum, je 
ve hře mnoho dalších faktorů, jako je 
druh masa, jeho partie, množství masa 
a především způsob zpracování, včetně 
zpracování v domácnosti spotřebitele. 
Bude-li někdo při vysokých teplotách 
péci nebo grilovat maso v rozpáleném, 
nekvalitním a opakovaně použitém oleji, 
jsou karcinogenní rizika zřejmá. Jenže to 
platí jen pro některé případy a postupy. 
V současné době se většina odborníků 
shoduje v tom, že by člověk neměl kon-
zumovat více než 70 gramů červeného 
masa denně nebo více než 500 gramů 
týdně. Doporučení pro denní dávky tedy 
podle Rupricha již dlouho existují, stejně 
tak ale existují i doporučení k výběru 
šetrných metod kulinární úpravy masa. 

„Agresivní záhřev používaný v kuchyni 
vždy vede ke vzniku látek, které mohou 
mít karcinogenní charakter, od grilování 
přes smažení až po pečení. Při těchto 
úpravách se tvoří látky s prokazatelně 
karcinogenní povahou, například hete-
rocyklické aminy vznikající při pečení 
masa jsou obsaženy ve výpeku, který je 
tak chutný pro mnohé gurmety a gurmá-
ny. Přitom jsou na jednotku hmotnosti 
více karcinogenní než například známý 
mykotoxin aflatoxin, kterého se všichni 
tolik bojí,“ konstatuje Ruprich.

Další soubor mýtů pak tvoří teze, podle 
níž přispívá chov skotu k oteplování 
planety. K tomu jen krátce – obsáhlý 
článek na toto téma vyšel v AGRObase 
počátkem tohoto roku v rámci mýtů 
týkajících se právě oteplování. Podstatné 
nicméně je, že podíl skotu na produkci 
metanu – „nejintenzivnějšího oteplovače 
planety“ – činí podle věrohodných údajů 
něco mezi 2 až 3 %, zatímco ekologičtí 
aktivisté, vegani a vegetariáni uvádějí 
podíl 18 %. A samozřejmě cudně mlčí 
o tom, že skot a další hospodářská 
pasoucí se zvířata snižují naopak spásá-
ním trávy emise oxidu siřičitého i oxidu 
dusného. Mnohem více metanu než skot 
přitom produkují rostliny, zejména sou-

vislé plochy vegetace, jako jsou deštné 
pralesy nebo tundry, a také oceány – ve 
všech případech se počítá produkce me-
tanu z těchto zdrojů na desítky milionů 
tun ročně. V médiích se ovšem čtenář 
dočte, že „polovina všech vymýcených 
tropických pralesů jde na vrub masného 
průmyslu, aby na uvolněných plochách 
vznikly pastviny nebo monokultury krm-
ných plodin“. I když s kácením deštných 
pralesů lze skutečně obtížně souhla-
sit, protože mají pro lidstvo a obecně 
biodiverzitu nezastupitelný význam, 
lze naopak s trochou nadsázky říci, že 
pastviny místo pralesů jsou vlastně pro 
planetu lepším řešením z pohledu rizik 
oteplování, respektive produkce metanu.

Asi nejfrekventovanějším mýtem, 
respektive mýtem v dalších souvislos-
tech, jsou v současné době oblíbené 
statistiky „vodní stopy“ potravin, ale 
i užitkových předmětů nebo třeba oděvů. 
Díky tomu se podle různých aktivistů 
z planety „ztrácí voda“, což je ovšem 
naprostý nesmysl, jak konstatuje 
i náměstek ředitele Českého hydromete-
orologického ústavu pro vodní 
hospodářství Jan Daňhelka. Naopak, 
voda, kterou v současné době pijeme 
a která se na planetě nachází, byla podle 

hydropaleontologů na Zemi minimálně 
již v dobách dinosaurů. Skutečnost, že 
voda po planetě neustále koluje, je navíc 
známa a popsána v podobě malého 
a velkého koloběhu vody v přírodě. 
„Voda se z planety neztrácí, pouze se 
mění její rozložení z geografického 
pohledu, ale i podle jednotlivých složek, 
které se na koloběhu vody podílí, což je 
množství vody v atmosféře, podzemní 
voda a voda v půdě, voda v ledovcích, ve 
vodních tocích a v moři. Poměr, kolik 
vody je v jednotlivých složkách, se ale 
mění – například v době ledové bylo 
daleko větší množství vody vázáno 
v ledovcích, v současné době je zase 
větší množství vody v atmosféře, protože 
teplejší vzduch je schopen pojmout větší 
množství vody, aniž by se z atmosféry 
vracela voda zpět na zem v podobě 
srážek,“ vysvětluje Daňhelka. Právě 
z atmosféry se nicméně určité množ-
ství vody skutečně ztrácí, neboť z ní 
určité nepatrné množství látek a plynů, 
například v podobě vodní páry, uniká do 
vesmíru. To je ale podle Daňhelky téměř 
nezměřitelné a natolik zanedbatelné 
množství, že nejde o žádný závažný pro-
blém, kterým by bylo třeba se zabývat.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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REGIONÁLNÍ POTRAVINA ZNÁ 
VŠECHNY LETOŠNÍ VÍTĚZE
VE VŠECH KRAJÍCH NAŠÍ REPUBLIKY PROBĚHLY HODNOTITELSKÉ KOMISE A ŘADY VÝROBKŮ S LOGEM ZELENOMODRÉ KRAJINY 
SE ROZROSTLY.  TO NEJLEPŠÍ Z NAŠICH KRAJŮ MAJÍ ZÁKAZNÍCI MOŽNOST OCHUTNAT NA ČETNÝCH AKCÍCH, KTERÉ SE 
KONAJÍ V REGIONECH. NA JAKÝCH KONKRÉTNÍCH AKCÍCH NARAZÍTE NA STÁNKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA  INFORMUJEME NA 
FACEBOOKU A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, KTERÉ JSME OBOHATILI O NOVOU MICROSITE „S CHUTÍ NA VÝLET“. SPOTŘEBITELŮM 
PREZENTUJEME NEODMYSLITELNOU SOUČÁST KVALITNÍCH POTRAVIN Z NAŠICH REGIONŮ PROSTŘEDNICTVÍM RECEPTŮ A TIPŮ 
NA VÝLETY.   WWW.REGIONALNIPOTRAVINA.CZ/SCHUTINAVYLET/ 

Výleťák jako výborný rádce na podzimní výlety
Prázdniny už sice skončily, ale pojďme využít krásných podzimních dnů k toulkám 
naší krajinou. Rozšířili jsme spolupráci s pořadem Výleťák, který pro nás nově 
připravuje díly zaměřené pouze na „Příběhy regionálních výrobců“, jak je speciál 
nazván. Nahlédněte s námi do nově připravovaného dílu: 
https://www.stream.cz/porady/vyletak/serie/pribehy-regionalnich-vyrobcu



ZPRAVODAJPŘÍLOHA > 12. ŘÍJEN 2018  

5 > 2018 5

Tohl e  s lu p nu  h n e d !

   Kupujte čerstvá zralá 
jablka podle sezóny

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutíNakupujte kvalitu s chutí

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

Inzerce_Klasa_Jablka_215x130.indd   1 11.09.17   12:23

ČOKOLÁDOVO-HRUŠKOVÝ KOLÁČ

Suroviny:
• 160 g hladké mouky, 1 vejce
• ¼ hrnku polohrubé mouky
• ¼ hrnku hruškové pálenky
• ½ balíčku kypřicího prášku 
   do pečiva
• ½ hrnku mléka
• ¾ hrnku cukru krystal
• 1 ks citrón
• 100 g čokoláda na vaření

• 2 lžíce kakaa
• 2 hrnky mletých mandlí
• 200 g máslo
• 4 ks vejce
• 6 ks hrušek
Na formu
• 1 lžíce másla
• 1 lžíce mouky
Podle potřeby
• hoblinky hořké čokolády

Ušlechtilá odrůdová pálenka hrušková Madam Verte, ÚSK

Postup:
1. Z hrušek oloupejte slupku, překrojte na polovinu a zbavte jádřince. Nakrá-

jejte na menší části a pokapejte citronovou šťávou z 1 citronu a hruškovicí.
2. Vejce vyšlehejte s cukrem a máslem do pěny.
3. Přidejte mandle, mouku, prášek do pečiva, mléko a všechno  

zamíchejte.
4. Do těsta zapracujte kakao a nasekanou čokoládu. Pokud je těsto příliš 

tuhé, přidejte ještě trochu mléka.
5. Plech vymažte a moukou vysypte. Těsto přelijte na plech a povrch vyhlaďte.
6. Potom rovnoměrně pokládejte hrušky.
Dejte péct na 50 až 60 minut do vyhřáté trouby na 180 ºC.
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VÝSTAVY A VELETRHY 
ROK 2018 PŘINÁŠÍ OPĚT PRESTIŽNÍ VÝSTAVY A VELETRHY, KTERÝCH SE STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND SPOLEČNĚ 
S VÁMI AKTIVNĚ ÚČASTNÍ. FESTIVAL GASTRONOMIE A NÁPOJŮ OLIMA SE LETOS USKUTEČNIL OD 4. DO 7. ŘÍJNA TRADIČNĚ 
V OLOMOUCI. STEJNĚ TAK V TOMTO TERMÍNU PROBĚHL VELETRH FOR GASTRO & HOTEL. KROMĚ NÁRODNÍCH VÝSTAV SE 
ZÚČASTNÍME VELETRHU SIAL V PAŘÍŽI, KDE ZÁSTUPCI NAŠICH VÝROBCŮ BUDOU PREZENTOVAT KVALITNÍ POTRAVINY Z ČESKÉ 
REPUBLIKY OD 21. DO 25. ŘÍJNA. 

Státní zemědělský intervenční fond na 
podzimní floře Olomouc
Ve čtvrtek 4.října 2018 byla slavnostně 
zahájena tradiční podzimní přehlídka 
ovoce a zeleniny na olomouckém 
výstavišti Flora. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý program, jehož 
součástí byl i oblíbený festival gastrono-
mie a nápojů Olima. Při přehlídce těch 
nejlepších plodů naší země 

nesměl chybět ani Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF) se svým 
infostánkem a „naši“ výrobci kvalitních 
potravin s lákavou nabídkou. Zároveň 
zde letošní vítězové převzali ocenění 
Regionální potravina Olomouckého 
kraje. 

Odbor administrace podpory kvalitních 
potravin

Značku Regionální potravina Olomouckého kraje získaly 
letos následující výrobky:

Kategorie: Výrobek a výrobce:

Masné výrobky tepelně 
opracované

Bránice, Zemědělské družstvo 
Újezd u Uničova

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neo-
pracované, konzervy a polokonzervy

Paštika bez éček, VÁHALA a spol. 
s.r.o. výroba a prodej masných 

a lahůdkářských výrobků

Sýry, včetně tvarohu
Senický smraďoch,

Zemědělské družstvo 
Senice na Hané

Mléčné výrobky ostatní Čerstvé máslo – BIO,
Farma Kozí Hrádek s.r.o.

Pekařské výrobky, 
včetně těstovin

Svatební koláčky,
Střední škola gastronomie 

a farmářství Jeseník

Cukrářské výrobky, 
včetně cukrovinek

Makový dort se 
zkaramelizovanými švestkami 

a lískovými ořechy,
Mgr. Alice Bačíková, Olomouc

 Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

Jakamarus,
TŌSH Distillery s.r.o.

nápoje
Jablka Jonagold,

Hospodářské družstvo Určice, 
družstvo

nápoje
Skaličský med – květový pastový,

Jaroslav Juráň – Včelí farma 
Skalička
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VČELAŘSKÝ ROK 2018 NA NÁCHODSKU
NA ROZDÍL OD ŽIVOTA BĚŽNÝCH OBČANŮ ZAČÍNÁ VČELAŘSKÝ ROK V DOBĚ VRCHOLNÉHO LÉTA, KDY PROBÍHÁ ČI KONČÍ SKLIZEŇ 
ZÁKLADNÍCH OBILOVIN. V TOMTO OBDOBÍ MAJÍ VČELAŘI HLAVNÍ ÚKOL, SPOČÍVAJÍCÍ V ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉ A SILNÉ GENERACE 
DLOUHOVĚKÝCH VČEL. NA ROZDÍL OD KRÁTKOVĚKÝCH VČEL BUDOU TY DLOUHOVĚKÉ SOUČÁSTÍ VČELSTVA DO PŘÍŠTÍHO ROKU 
– DO BŘEZNA ČI DUBNA. DALŠÍ STAROSTÍ JE DOPLNIT ZA ODEBRANÝ MED GLYCIDOVÉ ZÁSOBY, PROVÉST PREVENTIVNÍ ČI 
LÉČIVÉ ZÁSAHY PROTI PARAZITICKÉMU ROZTOČI VARROA DESTRUKTOR. 

Je to rovněž období bilancování průběhu 
celé sezony. Stejně jako pro celou 
přírodu to nebylo období jednoduché. 
Neexistuje snad žádného pamětníka 
nejenom mezi včelaři, že by rok 2018 
byl svým průběhem pro naše klima-
tické pásmo typickým. Zima byla sice 
relativně mírná, chyběly ale ve větší míře 
srážky, zvláště sněhové, střídaly se peri-
ody nižších a netypicky vysokých teplot. 
Závěr se potom neustále prodlužoval. 
To mělo celkem neblahý vliv na rozvoj 
včelstev zvýšenou spotřebou zimních 
zásob. Nastala situace, že počet jedinců 
včel ve včelstvu se zvyšoval jen velmi 
pozvolna naprosto odlišně od nástupu 
fenologických fází vegetace, především 
doby rozkvětu jednotlivých rostlinných 
druhů. Klíčové jsou například ovocné 
dřeviny, které tak nakvétaly celkem 
překvapivě o několik týdnů dříve, než je 
obvyklé. Včelstvům se vlivem opožděné-
ho vývoje nedostávalo létavek, tj. včel, 
které mohou do úlu donášet pyl, nektar 
či vodu. Pouze silná a početná včelstva 
v této době mohla včelařům přinést ně-
jaký medný užitek. Včelstva s pozdějším 
vývojem měla dostatek létavek později 
a v té době ovocné stromy dokvétaly, 
takže zdroje nektaru a pylu byly již ome-
zené. Vydařil se ovšem rozkvět lip a po 
delší době včelaři získali tento aromatic-
ký med. Téměř vůbec se však nevysky-
tovali producenti medovice, nebyl zdroj 
žádaného „tmavého lesního medu“. 
Takřka ve všech částech okresu skončila 
vlivem velkého sucha nektarová snůška 
již koncem června. Někteří včelaři, kteří 
odebrali včelstvům ve větší míře medové 
zásoby, tak museli začít podstatně dříve 
přikrmovat cukerným sirupem, aby včel-
stva vůbec přežila toto období. Celkově 
přes všechny těžkosti lze včelařský rok 
na Náchodsku hodnotit jako snůškově 
průměrný. Včelaři tak mohou nabídnout 
při „prodeji ze dvora“ dostatek kvalitní-
ho, především květového (nektarového) 
medu za příznivou cenu kolem 150 Kč 
za sklenici. 

Ukazatele včelařství
Na území okresu Náchod od Jaroměř-
ska po Broumovsko působí 14 základ-
ních organizací Českého svazu včelařů, 
sdružující 727 členů a 16 neorganizova-
ných včelařů, kteří chovají kolem 8 000 
včelstev na skoro 1 000 stanovištích. 
Členská základna se na rozdíl od jiných 
spolků každoročně rozšiřuje o několik 
desítek nových členů, což je jistě velmi 

pozitivní jev. Bohužel mnoho z nich 
z počátku nepředpokládá, o jak náročný 
koníček se jedná. Nejenom po stránce 
finanční, kdy na chov 10 včelstev 
je třeba investovat přibližně kolem 
100 000 Kč. Je třeba mít velmi dobré 
znalosti z biologie či legislativy a dalších 
oborů. Je třeba si uvědomit, že každý 
chovatel včel přímo ovlivňuje prostor 
doletu včely, a to v okruhu minimálně
 3–5 km! Včelu nelze jako jiné hospo-
dářské zvíře izolovat pouze do výběhu. 
Zootechnické zásady chovu se v podstatě 
včelař učí „celý život“. Legislativní pod-
mínky pomáhá začínajícím včelařům 
z vlastních prostředků přiblížit okresní 
organizace Českého svazu včelařů na 
pravidelných seminářích. Poslední se 
konal v únoru 2018. Další tradiční akcí 
okresní organizace je Včelařský ples, 
letos se 9. března pod záštitou předsed-
kyně Českého svazu včelařů, starostů 
města Náchod a Nové Město nad Metují 
konal již jeho XXII. Ročník, a to v Novém 
Městě nad Metují. 

Podpora Královéhradeckého kraje
Jak je chov včelstev důležitý pro přírodu, 
zemědělce a všechny obyvatele si neuvě-
domovala pouze Marie Terezie, která je 
svými „patenty“ cíleně velmi podporova-
la. Uvědomuje si to i současné zastupi-

telstvo Královéhradeckého kraje, které 
každoročně uvolňuje z rozpočtu částku 
kolem 1 milionu Kč. V roce 2018 se 
okres Náchod prostřednictvím okresní 
organizace Českého svazu včelařů, 
z. s. zapojil do Programu podpory život-
ního prostředí a zemědělství projektem 
Obnova úlů v okrese Náchod. Částka 
230 000 Kč umožnila pokrýt požadavky 
47 včelařů, kteří splnili náročné podmín-
ky. Celkově je předpoklad, že bude do 
obnovy včelařského inventáře investová-
no kolem 400 000 Kč. Jako včelaři 
si této podpory velmi vážíme a děkujeme 
za ni. Bohužel tato aktivita má i docela
 stinné stránky. Deformuje trh, kdy 
výrobci či prodejci neúměrně zvyšují 
ceny a funkcionáři se nedobrovolně 
stali proti své vůli byrokraty bez pat-
řičného vzdělání a zkušeností v tomto 
směru. Oproti minulosti je příjemcem 
podpory nikoliv jednotlivec (včelař) a zá-
kladní organizace, ale výhradně okresní 
organizace. Nastává nutný přerozdělova-
cí proces, prováděný okresní organizací, 
který je náročný nejen časově, ale 
především administrativně kvůli pod-
mínkám nastaveným oddělení dotací 
Královéhradeckého kraje. Podstatně 
diskriminuje ty, kteří administraci 
provádějí (statutární orgán okresní 
organizace) a neorganizované včelaře. 

Přitom v minulosti existoval bezkon-
fliktní systém, kdy žádost předkládal 
a za provedení byl zodpovědný vždy 
jednotlivec. Lze doufat, že administ-
race proběhne do konce roku úspěšně 
správně a včas.

150 let včelařského spolku v Jaroměři
Zajímavou včelařskou událostí letošní-
ho roku je, že již plných 150 let působí 
na území Jaroměřska řádný včelařský 
spolek, který vznikl jako jeden z několika 
prvních v rámci tehdejšího Rakouska-
-Uherska. V současnosti sdružuje jako 
největší v okrese již 105 členů, obhospo-
dařujících kolem 1 250 včelstev v obvodu 
32 katastrů obcí. V rámci tohoto výročí 
byl pořádán v průběhu celého roku 
cyklus několika odborných přednášek za 
vydatného zájmu i nevčelařské veřej-
nosti. Vyvrcholení oslav byl „Jaroměřský 
medový jarmark“, který se konal 22. září 
2018 s bohatým doprovodným progra-
mem pro děti i dospělé v historickém 
prostoru Bastionu I Josefovské pevnosti.

Ing. Jiří Valtera, předseda
Český svaz včelařů, 
z. s. okresní organizace Náchod
člen Republikového výboru 
Českého svazu včelařů, z.s.
oonachod@vcelarstvi.cz
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10 VĚCÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE 
VĚDĚT O MÁKU
KDYŽ SE ŘEKNE MÁK, NEJSPÍŠE SE VÁM VYBAVÍ MALÁ MODRÁ SEMÍNKA, MAKOVICE NEBO MAKOVÉ BUCHTY. JE TO JEDINEČNÁ, 
ČASTO OPOMÍJENÁ PLODINA. VÍTE, JAKOU ROLI HRAJE V NAŠÍ VÝŽIVĚ? NEBO PROČ JE PRO ČESKOU REPUBLIKU MÁK 
SPECIFICKÝ A JAK SE LIŠÍ OD ZBYTKU SVĚTA? 

Přestože se o máku traduje, že by jej 
měl člověk konzumovat s rozvahou, patří 
mezi potraviny s nejvyváženějším obsa-
hem nutričně významných látek, které 
navíc mají vysokou stravitelnost. „Dodá-
vá našemu tělu vápník, kvalitní bílkoviny, 
esenciální nenasycené mastné kyseliny 
a má skvělou schopnost nás zasytit. To 
vše, a nejenom to, můžeme říct pouze 
o kvalitním modrém máku,“ říká 
Mgr. Markéta Chýlková, vedoucí legisla-
tivního oddělení Potravinářské komory.

1. Pravěká historie
Historie máku je dlouhá a její kořeny se 
proplétají celou naší civilizací. Sahají až 
do dob neolitu. Svůj význam měl mák 
například i v antickém Řecku. Záznamy 

o nejstarším nálezu máku na území 
České republiky je z pozdní doby bronzo-
vé (Ostrov u Stříbra, asi 800 let př. n. l.). 
V Evropě se mák jako zahradní a okras-
ná plodina pěstuje od středověku. Vždy 
s oceněním jeho kulinářských vlast-
ností, ale i s povědomím o narkotických 
účincích bílé latexové šťávy, která vytéká 
z makovic. Mák v minulosti sloužil i k oz-
době, jako platidlo či lék. Byl tak žádaný, 
že se kvůli němu vedly i války, respektive 
kvůli opiu. „Ve velké míře pomohl rozvoji 
pěstování farmaceutický průmysl, teď 
se pěstuje téměř veškerý mák pro potra-
vinářské využití, ten však nemá s opiem 
nic společného,“ říká Vlastimil Mikšík
z České zemědělské univerzity.

2. Mák – potravina i droga
Z hlediska využitelnosti máku se nabízí 
dvojí pohled – mák coby léčivá rostlina 
pěstovaná pro farmaceutické účinky 
a mák jako potravina. Pro potravinářské 
účely se používají odrůdy, které obsahují 
nízké hladiny morfinových alkaloidů. Jde 
o mák semenného typu, tzv. mák setý. 
V České republice se na 97 % ploch 

pěstují modrosemenné odrůdy, např. 
Major, Aplaus, Onyx. Bělosemenné 
odrůdy se pěstují zejména na vývoz. 
Téměř všechna produkce v ČR je určena 
pro potravinářství. Hlavním produktem 
je pouze semeno máku.

U odrůd technických máků, pěstovaných 
pro farmaceutický průmysl zejména 
v západní Evropě, je hlavním produktem 
makovina, což je drť makovice s částí 
stonku, kde je obsaženo nejvíce 
morfinových alkaloidů. Semeno 
technického máku je odpadem, který 
se zpeněží za hranicemi, zejména ve 
slovanských zemích. V západních zemích 
jsou makové produkty často pokládány 
za nevhodné, protože panuje mylná 
představa, že obsahují návykové látky. 
V potravinářském máku, který je pěsto-
ván v České republice, je morfinu 
a dalších morfinových alkaloidů
zanedbatelné množství. Kromě výše 
zmíněných látek obsahuje mák velké 
množství zdraví prospěšných látek. 
Například vápníku obsahuje 
12x více než kravské mléko.

3. Jak a kdy se mák sklízí?
Mák je jednoletá rostlina, která vykvétá 
během června, makovice postupně 
dorůstají a zrají až do poloviny září. Aby 
mák měl co nejnižší vlhkost, je dobré 
sklízet kombajnem v teplých dnech za 
poledne. Do násypky sklízecí mlátičky 
padá semeno máku spolu s jemnými ne-
čistotami, ostatní zbytky rostlin zůstávají 
rozdrcené na poli. Z pole jde semeno 
máku na tzv. aktivní větrání, kdy se 
v hale naskladní do výšky asi půl metru 
a intenzivně profukuje. Primárně čištěný 
mák pak musí být na dalších linkách 
zcela zbaven všech nečistot. Následuje 
zabalení podle požadavků obchodníků. 
Ti ho posílají dál třeba do Ruska, 
Ukrajiny, Nizozemí, Rakouska, 
Německa i Polska.

4. Využití máku
Hlavní využití najde modrý mák 
v kuchyni. Používá se jako náplň do 
buchet, koláčů nebo jako posyp pečiva. 
Receptů s ním je nepočítaně. Jeho chuť 
má charakteristické ořechové aroma, 
které můžete ještě zvýraznit tím, že jej 
opražíte na pánvi. Díky tomu se totiž 
z máku uvolní aromatické oleje a zvýší
se i jeho křupavost. Mák můžete kon-
zumovat jak v syrovém, tak i tepelně 
upraveném stavu. Z umletého máku se 
do těla lépe vstřebají potřebné vitamíny 
a živiny, ale řádným rozkousáním máku 
celého tohoto efektu docílíte také.
Věděli jste, že maková semena se vyu-
žívají nejen k jídlu, ale také do olejových 
barev pro výtvarníky? Respektive se pro 
jejich výrobu používá lisovaný olej 
z máku. 

5. Superpotravinu jménem mák jezte 
alespoň jednou týdně
Tato plodina má prospěšných látek 
a vlastností jako „máku“. Malá semena 
s velkými benefity můžeme nazývat po 
právu superpotravinou. Mezi lidmi je 
tato plodina velmi oblíbená. Málokdo ale 
ví, že nejvíce vápníku není v mléčných 
výrobcích, ale v máku. „Obsahuje až 
12x více vápníku než kravské mléko. Je 
tedy ideální k prevenci zdravých kostí 
a zubů,“ říká Mgr. Markéta Chýlková. 
„Pokud bychom srovnali obsah bílkovin 
v máku a v libovém hovězím nebo 
vepřovém mase, tak se dostaneme na 
stejné hodnoty,“ srovnává dále Chýlková.  
Díky vysokému množství dietní vlákniny 
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RECEPT: V HLAVNÍ ROLI MÁK
V JEDNÉ MAKOVICI JE PŘIBLIŽNĚ PĚT TISÍC NAMODRALÝCH SEMÍNEK. TAKÉ RECEPTŮ S MÁKEM JE NESPOČET. DOVEDETE SI 
PŘEDSTAVIT, ŽE BYSTE SE O TUTO RYZE ČESKOU PLODINU – SUPERPOTRAVINU – V PODOBĚ MAKOVÝCH BUCHET, KOLÁČKŮ 
NEBO ZÁVINŮ OCHUDILI? Z MÁKU MŮŽETE VAŘIT NEJENOM PODLE TRADIČNÍCH RECEPTŮ. ZKUSTE ŠVESTKOVOU MARMELÁDU 
S MÁKEM, MAKOVÉ SMOOTHIE NEBO MAKOVÉ LÍVANCE. 

Mák voní téměř opojně. Kdo mu jednou 
podlehne, tomu se na jídelníček bude 
často vracet.  Má mimořádně vysoký 
obsah vápníku, ale i dalších minerálů. 
Zjednodušeně řečeno obsahuje tolik pro-
spěšných látek, že jej můžeme nazývat 
naší superpotravinou. Mák je v české ku-
chyni oblíbenou ingrediencí a každý z nás 
spotřebuje okolo 430 gramů za rok. To 
je asi nejvyšší průměrná spotřeba máku 
na jednoho obyvatele ve světě.  Při jeho 
nákupu byste si ale měli dát pozor, abyste 
vybrali ten správný. Náš modrý mák 
má namodralou barvu, krásně voní a je 
nasládlý. Pokud upřednostňujete nákup 
již mletého máku, může se stát, že kromě 
kvalitního máku se do směsi dostal 
i technický, který kvalitu máku značně 
degraduje. Proto dejte raději přednost 
máku celému a doma si jej umelte. Čers-
tvě namletý bude vonět ještě více.

(23 g na 100 g máku) zlepšíte konzu-
mací modrých semen zažívání a snáze 
si navodíte pocit sytosti. Semena jsou 
obzvlášť bohatá na olejové a linolové ky-
seliny. Kyselina olejová a mononenasy-
cené mastné kyseliny pomáhají snižovat 
hladinu „špatného“ cholesterolu 
a zvyšovat hladinu „dobrého“ choleste-
rolu v krvi. Mák je dále zdrojem proteinu, 
omega-3 a omega-6 mastných kyse-
lin a podporuje využitelnost vitaminů 
rozpustných v tucích. Každá porce máku 
obsahuje významné množství vitamínu E 
a řadu minerálních látek (měď, zinek, 
hořčík, železo a vápník). „Konzumace 
máku je pak v neposlední řadě dobrým 
zdrojem energie, prevencí proti osteo-
poróze, zlepšuje paměť či nehty a vlasy,“ 
shrnuje Mgr. Markéta Chýlková.

6. Druhy máku
Mák je krásná, ale náročná plodina. 
Odhaduje se, že na světě existuje okolo 
120 druhů máku. V České republice se ale 
většinou pěstují modrosemenné odrůdy 
máku setého. Existují však i bílé, šedé 
nebo okrové odrůdy. Mezi nejrozšířenější 
modrosemenné odrůdy pěstované v Česku 
patří Major, Opál, Aplaus, Opex nebo Onyx. 
Každá z odrůd má své specifické nároky. 
Některé druhy, které se úspěšně pěstují na 
Vysočině, by v sušší oblasti Středočeského 
kraje hůře vzcházely a opačně. Pěstování 
máku na plochách větších jak 100 m2 musí 
být schváleno celními úřady. 

7. Jak poznat kvalitní mák od 
pančovaného?

Při výběru máku dbejte na jeho kvalitu. 
Modrý mák má mít příjemnou makovou 
vůni, nasládlou chuť a modrou barvu. 
Levný technický mák se obvykle přimí-
chává do máku vypěstovaného 
v Čechách a znehodnocuje jeho typickou 
chuť i kvalitu. Konzumace technického 
máku může přinést navíc zdravotní rizi-
ka kvůli vysokému obsahu morfinových 
alkaloidů, a to zejména při konzumaci 
ve větším množství v čerstvém stavu. Od 
kvalitního máku se semeno technického 
máku liší barvou, která je obvykle reza-
vá, dohněda či šedá. Semena technické-
ho máku jsou bez vůně a chutnají hořce 
až pálivě. Technický mák se pěstuje pro 
farmacii v západní Evropě, semena jsou 
odpadní surovinou a do ČR se dováží 
kvůli nízké ceně.

8. Kde mák nakupovat?
Na celý či mletý mák narazíte v běžných 
obchodech. Na mletý nejspíše o něco 
častěji. „Bohužel s pančovaným či upra-
veným technickým mákem či výrobky 
z něj se můžete setkat i v maloobchodu. 
Zejména jde o výrobky s cenou levnější, 
než je v daný moment obvyklá. Pozor 

byste si měli dát na mletý mák, ve kte-
rém se nekvalitní semeno lépe skryje. 
Podezřelé může být i makové semeno, 
jehož dodavatelem je obchodní firma bez 
doložení původu. Jistotou je nakupovat 
mák přímo u pěstitele. V obchodech pak 
výrobky, kde je pěstitel na obalu výrobku 
přímo uveden,“ upozorňuje Vlastimil 
Mikšík. Nejvhodnější je kupovat mák 
čerstvý a nemletý. Jen tak spolehlivě po-
znáte, že nejde o technický mák. Nutné 
je také všimnout si doby spotřeby, čímž 
se vyvarujete koupi starého hořkého 
nebo žluklého máku. 

9. Skladování máku
Věděli jste, že mák je olejnina? Maková 
semena obsahují až 60 % oleje. Určitě 
jste se už setkali s tím, že když jste si 
po delší době otevřeli sáček namletého 
máku z obchodu, tak nehezky voněl. 
Může za to právě olej v semenech, 
který je náchylný k oxidaci a žluknutí. 
A samozřejmě i špatné skladování. 
Doporučené skladování je v uzavřené 
nádobě, temnu, suchu a chladu. Vůbec 
nejlepší je si vždy mák umlít dle spotře-
by a namletý mák skladovat co nejkratší 

dobu, ideálně v mrazničce, kde pak 
vydrží i půl roku.

10. Náš modrý mák vs. mák dovážený
I přesto, že jsme největším světovým 
producentem makového semene, 
v posledních cca osmi letech se k nám 
dováží semeno máku ze třetích zemí.
A to jak semeno máku potravinářského, 
tak i odrůd máku vyšlechtěných pro far-
maceutické účely. Jeho kvalitativní ukaza-
tele, zvláště chuť, vůně a barva se s naším 
mákem nedají srovnávat. Navíc tento tzv. 
technický mák obsahuje na semeni vyšší 
podíl opiových alkaloidů. Důvodem těchto 
dovozů (ročně v rozmezí 3–6 tis. tun) 
 je podstatně nižší cena.  „Náročnost 
pěstování stanovená českými tradicemi 
a propracovanou pěstební technologií 
vyzdvihuje v mnohých aspektech náš mák 
nad dováženým,“ tvrdí Mikšík, který ještě 
doplňuje, že nákupem místních komodit 
a výrobků podporujeme rozvoj ekonomiky 
v regionech ČR a nezatěžujeme životní 
prostředí kamionovou dopravou.

Více informací se dozvíte na 
www.nasmodrymak.cz

Projekt „Náš modrý mák“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství ČR 
a za spolupráce spolku Český modrý mák  a Agrární komory ČR.

Český
modrý mák z.s.

MAKOVÉ LÍVANCE SE ŠVESTKOVÝM ROZVAREM

Recept:
4 osoby – 45 minut
• 180 g hladké mouky
• 4 lžíce cukru krupice
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 2 velké lžíce mletého máku
• 2 vejce
• 250 ml mléka

Švestkový rozvar:
• 0,5 kg švestek
• 4 lžíce cukru krupice

Kdo by neměl rád lívance! K snídani, k večeři nebo jako dezert. Už se vám sbíhají chutě? Zkuste do nich přidat mák a přelít 
švestkovým rozvarem. Kombinace těchto ingrediencí vám doslova učaruje. Lívanečky vypadají pro oko fantasticky, ale stejně 
tak i chutnají.

Nejdříve smíchejte veškeré sypké 
ingredience, přidejte vejce, mléko 
a vše promíchejte ručním  šleha-
čem. Těsto nechejte odstát přibližně 
15 minut. Mezitím připravte švest-
kový rozvar. Švestky pokrájejte na 
menší kousky, přidejte cukr a na 
mírném ohni povařte 10 minut. 
Do rozpáleného lívanečníku nabě-
račkou vlijte těsto a smažte z obou 
stran dozlatova na malém množství 
slunečnicového oleje nebo másla. 
Ještě horké lívanečky zalijete 
švestkovým rozvarem.
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PASTEVEČTÍ PSI JAKO OCHRANA 
STÁD OVCÍ A KOZ PŘED VLKY
NĚKOLIK LET DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ V NAŠÍ KRAJINĚ. PŘÍČINOU JE, ŽE SE U NÁS V NĚKTERÝCH ČÁSTECH ČESKÉ 
REPUBLIKY OPĚT OBJEVILI VLCI, A TO PO VÍCE NEŽ 250 LETECH JEJICH ABSENCE. VLK BYL BĚŽNÝM ZVÍŘETEM DO KONCE 
17. STOLETÍ, TAKŽE CO Z NAŠICH LESŮ ZMIZEL, MĚLI LIDÉ VE VESNICÍCH, KTEŘÍ CHODILI DO LESŮ, VCELKU KLID. V SOUČASNÉ 
DOBĚ SE VLCI POHYBUJÍ V BESKYDECH, NA ŠUMAVĚ, V KRUŠNÝCH HORÁCH, NA KOKOŘÍNSKU A NA BROUMOVSKU, A TO 
K VELKÉ RADOSTI OCHRANÁŘŮ Z AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY.

Jenže právě jejich výskyt na Broumovsku 
se dostal do roviny ostrého sporu mezi 
ochranáři z CHKO Broumovsko a míst-
ními zemědělci, z nichž mnozí jsou také 
chovatelé ovcí či koz. Tento názorový 
střet mezi těmito rozhořčenými chovateli 
hospodářských zvířat a ochranáři dokon-
ce vyvrcholil demonstrací farmářů v září 
2017 v Polici nad Metují, kdy se farmáři 
dožadovali přijmout dočasnou výjimku 
ze zákona a počet vlků regulovat, neboť 
za poslední tři roky jim vlci zadávili 
stovky ovcí a jiných zvířat, například 
i několik desítek telat či koz. Mnozí 
z nich poukazují na utrpení a stres, která 
napadená zvířata prožívají, když je vlci 
potrhají. Přitom farmáři potom musí 
takto potrhaná zvířata sami zabít, aby se 
netrápila. Proto také farmáři požadují 
regulaci počtu vlků. Problém spočívá ale 
v tom, že za nezákonné zabití vlka hrozí 
podle zákona dotyčnému člověku až tři 
roky vězení. Ochranáři regulaci vlků 
odmítají a tvrdí, že si každý hospodář má 
lépe a účinněji ochránit svá stáda ovcí či 

jiných hospodářských zvířat. Proto jsme 
o názor požádali obě strany sporu.

Návrat vlků – očekávaný pomocník, 
nebo nebezpečná šelma?
„Vlk je vrcholový predátor, který nemá 
v našich podmínkách přirozeného ne-
přítele kromě člověka. To, co v současné 
době prožíváme, je velmi zvláštní. Aby 
v přírodě došlo k dobrovolné rezignaci 
jednoho druhu, tedy v našem případě 
člověka, ve prospěch jiného druhu, tedy 
vlka, nemá v živočišné říši obdobu,“ sdě-
lil nám Ing. Tomáš Havrlant z Ekofarmy 
ve Verneřovicích na Náchodsku, která je 
zaměřena na chov ovcí. Mimochodem, 
pan Havrlant je zde i místním starostou. 
V souvislosti s problémem současného 
výskytu vlků zároveň upozornil, že v bý-
valém Československu do roku 1975 bylo 
možné lovit vlky celoročně bez omezení. 
Tehdy žilo ve východních Karpatech 
zhruba 40 jedinců. V roce 1975 byla uzá-
koněna jejich ochrana v době rozmno-
žování, přesto se každý rok odlovila asi 

třetina populace, což je, podle něho, její 
přirozený přírůstek.

Podle Tomáše Havrlanta chování vlka 
v současné době již neodpovídá zažité 
představě o jeho životním stylu, tedy, 
že je vlk plaché zvíře, které se vyhýbá 
člověku. Naopak, v dnešní době dochází 
k častému kontaktu s lidmi, tvrdí cho-
vatelé ovcí. Vlci podle nich nemají svoji 
přirozenou plachost a odvažují se i přes 
den k obydleným sídlům, což pan Havr-
lant může doložit osobním pozorováním 
i svědectvím řady obyvatel z Broumovska. 
Říká, že důkazy o tom lze najít v médiích 
i na sociálních sítích. Zároveň Havrlant 
upozorňuje, že na základě vědeckých 
výzkumů z Velké Británie a Francie se 
určitá část populace vlků v Evropě 
a v Asii zkřížila se psem, což dokládá 
právě ztráta jejich přirozené plachosti.

Zkušenosti z Evropy
Aby doložil svoji argumentaci, proč regu-
lovat počet vlků, uvádí i několik postřehů 

z řady evropských zemí. Například ve 
Francii do konce prosince 2017 došlo 
k celkem 3 192 útokům vlků, které mají 
na svědomí 11 741 mrtvých zvířat. Což je 
ve veřejných výdajích 21,4 mil. eur (asi 
556 mil. Kč). Přitom počet útoků roste, 
neboť v roce 2014 to bylo 2 305 útoků 
a zabitých 8 576 kusů. Čísla se zvyšují 
každý rok.

Obdobně je to ve Španělku a v Itálii, 
kde dochází k postupnému vylidňování 
tradičních pasteveckých oblastí. Velmi 
vyhrocená situace je ve španělské Ara-
gonii – 348 mrtvých ovcí a 170 tisíc eur 
ztráty za několik měsíců. To se odráží 
i v politické oblasti, kdy se regionální 
vlády dostávají do rozporu s požadavkem 
centrální vlády na ochranu vlků. Rovněž 
v Německu a ve Švýcarsku se také ozý-
vají hlasy volající po regulaci vlků.

Názor Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR
„Uvědomujeme si, že pro chovatele je 
těžké vidět zvířata napadená velkou 
šelmou, je to pohled, kterému jsme si 
v posledním století odvykli. Na druhou 
stranu – zkušenosti z Německa či Bes-
kyd ukazují, že v krajině je možné hos-
podařit a zároveň tu mohou žít i divoké 
šelmy. Je ale potřeba s jejich přítomnos-
tí počítat a přizpůsobit jí způsob chovu 
hospodářských zvířat,“ sdělila nám 
Karolína Šůlová z Agentury ochrany pří-
rody a krajiny (AOPK) ČR. Podle ní škody 
způsobené velkými šelmami operativně 
pracovníci agentury řeší. Přičemž přímo 
na místě posuzují, zda má majitel nárok 
na náhradu škody. S chovateli jednají, 
vysvětlují jim, jak stáda zabezpečit. 
K zapůjčení jim nabízí také sítě a elek-
trické ohradníky. Karolína Šůlová dále 
uvádí, že konkrétně zástupci Správy 
CHKO Broumovsko se s chovateli na 
Broumovsku několikrát sešli a o vhod-
ných preventivních opatřeních i aktuál-
ním výskytu vlků je informovali v rámci 
besed. Aktuality zasílají prostřednictvím 
jejich zájmových sdružení (Svaz PRO-BIO, 
Agrární komora, Asociace soukromého 
zemědělství, Svaz chovatelů ovcí 
a koz), resp. prostřednictvím jednotli-
vých obcí. Například nedávno byla obcím 
rozeslána informace o zvýšeném počtu 
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hlášených škod na Machovsku, znovu se 
připomněly webové stránky Návrat vlků 
a brožura o chovu pasteveckých psů. 
Zástupci Správy CHKO Broumovsko také 
průběžně řeší škody na hospodářských 
zvířatech, aby chovatelé mohli žádat 
o jejich náhradu. 

Podle Karolíny Šůlové opatření proti 
škodám způsobených vlkem lze hradit 
v rámci výzvy č. 110 (v režimu veřejné 
podpory) nebo v rámci výzvy č. 107 na 
specifický cíl 4.2 (v režimu de minimis). 
V režimu de minimis je možné poskyt-
nout jednomu žadateli na jednu žádost 
maximálně 15 000 eur, a to pouze tehdy, 
nemá-li již tento limit vyčerpán jinými 
dotacemi, které za poslední 3 roky 
obdržel jinde (například od Ministerstva 
zemědělství / MZe). Navýšení tohoto 
limitu až do výše cca 20–25 000 eur 
je diskutováno na úrovni Ministerstva 
zemědělství. Alokace na výzvu č. 110, 
která je určena výhradně na opatření 
proti škodám způsobených zvláště 
chráněnými druhy, je vyčleněno 
40 mil. Kč. V případě velkého zájmu
 žadatelů je v záloze dalších 20 mil. Kč. 
U ostatních výzev na specifický cíl
4.2 není přesná alokace určená 
výhradně na škody způsobené vlkem 
stanovena.

Agentura Ochrany přírody a krajiny ČR 
vydala letos metodickou příručku 
„Jak pastevečtí psi chrání stáda“, která 
je sice neprodejná, ale lze ji stáhnout 
z webových stránek agentury. Příručka 
byla prostřednictvím Svazu chovatelů 
ovcí a koz rozeslána všem chovatelům. 
Kromě této příručky, letáku o tom, jak 
žádat o náhradu škody i o preventivních 
opatřeních, která mohou škody výrazně 
omezit, agentura spustila webové strán-
ky www.navratvlku.cz, kde umisťuje 
aktuální informace.

Dále v rámci Operačního programu 
Životní prostředí připravila dotační titul, 
kde mohou chovatelé žádat o finance na 
lepší zabezpečení stád. Ve spolupráci 
s národními parky, kde se vlci začali ob-
jevovat, také pořádá informační setkání 
pro chovatele hospodářských zvířat, 
aby je informovala o této problematice 
pokud možno v předstihu. Ministerstvo 
životního prostředí také doporučilo 
krajským úřadům zvýšení vyplácených 
částek dle návrhu Svazu chovatelů ovcí 
a koz.

Příprava Programu péče o vlka
AOPK ČR nyní připravuje Program 
péče o vlka, protože je potřeba nastavit 
koncepční přístup jak k jeho ochraně 
(při respektování požadavků evropských 
předpisů a mezinárodních závazků), 
tak především k řešení konfliktů, které 
s výskytem této šelmy bezprostředně 
přichází. Připravovaný dokument se sou-
středí na opatření k předcházení škodám 
a zefektivnění poskytování náhrad vznik-

lých škod chovatelům, včetně otázky 
možné úpravy výše nájmů ve státních 
honitbách, kde se vyskytuje vlk, resp. 
velké šelmy obecně. Dalším okruhem je 
řešení problematických situací – včetně 
identifikace jedinců s narušeným cho-
váním nebo hybridů, stanovení přístupu 
k nim až po jejich případné odstranění 
a opatření k zajištění objektivních infor-
mací (monitoring a výzkum populace 
vlka, jeho vlivu na kořist atp.) i jejich 
sdílení se zainteresovanými subjekty 
a poskytování informací širší veřejnosti. 
Část programu věnovaná opatřením 
k ochraně druhu bude vycházet ze 
zákonné ochrany a kontroly nelegálního 
lovu. Snahou bude především zajiště-
ní konektivity populací, tedy zajištění 
migrační prostupnosti krajiny. Klíčové 
bude v návaznosti na program péče řešit 
jak koordinaci mezi resorty životního 
prostředí a zemědělství v oblasti podpo-
ry zemědělského hospodaření a zajištění 
prevenci či náhrad škod i přístupu k ře-
šení problematických situací s ohledem 
na zařazení vlka mezi zvěř podle zákona 
o myslivosti, tak rozvíjet spolupráci 
s jednotlivými zainteresovanými sub-
jekty, jako jsou svazy chovatelů, ČMMJ 
a případně další myslivecké organizace, 
Klub českých turistů atp. Program péče 
o vlka AOPK ČR projednává už během 
přípravy s nejrůznějšími zájmovými 
skupinami, mimo jiné myslivci či právě 
chovateli. Dokument bude po zapra-
cování získaných podnětů předložen 
Ministerstvu životního prostředí, které jej 
projedná s Ministerstvem zemědělství 
a po nalezení shody jej schválí.

Pro rovnováhu v naší krajině jsou podle 
Karolíny Šůlové potřeba jak chovatelé 
hospodářských zvířat, která jí pomáhají 
udržovat bez náletových dřevin, tak vlci. 
Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat 
regulovat přemnoženou spárkatou zvěř, 
která způsobuje značné škody zeměděl-
cům i lesníkům. Program péče o vlka by 
měl napomoci tomu, aby soužití s naším 
staronovým sousedem – vlkem – přiná-
šelo co nejméně konfliktů. 

Podle chovatelů opatření nejsou tak 
účinná
Tomáš Havrlant k tomu namítá, že 
z vlastní zkušenosti může doložit, že 
ochranáři navrhovaná opatření nejsou 
dostatečně účinná. Například elektric-
kou síť stádo ve strachu před predáto-
rem lehce protrhne a metrový ohradník 
vlk lehce překoná. Což, podle něho, kon-
krétně dokládá i případ vlčice ze srpna 
v Krkonoších. Podle Havrlanta je 
určitě účinný pastevecký pes. S jeho 
chovem má osobní zkušenosti. Ale
v držení nezkušeného chovatele je 
takový pes nebezpečím pro okolí. Upo-
zorňuje, že naše krajina je jiná než ve 
Španělsku, Turecku či jiných podobných 
státech. Pastevecký pes ano, ale ne všu-
de. Rozhodně ne za „měkkou“ ohradou 
v turisticky navštěvovaných oblastech. 

V důsledku to může být pro okolí větší 
ohrožení než vlci.

Metodická příručka pro ochranu stád 
ovcí
Podle ochranářů je klasickou ochranou 
hospodářských zvířat na pastvině trvalá 
přítomnost velkého pasteveckého psa 
nebo pasáka u stáda – vyplatí se zejmé-
na při chovu většího počtu ovcí nebo 
koz. Proto také AOPK ČR letos vydala 
metodickou příručka pro ochranu stád 
pomocí pasteveckých psů pod názvem 
„Jak pastevečtí psi chrání stáda“, jejímiž 
autory jsou Linda Blättler a Slavomír 
Finďo. Předmluvu k této příručce
napsal prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., 
rektor České zemědělské univerzity 
v Praze, který píše, že všechny tři 
druhy velkých šelem, tedy vlk, rys 
a medvěd, jsou u nás chráněny podle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. V úvodu zároveň 
píše, že velké šelmy potřebují pro svoji 
existenci rozsáhlá území čítající stovky 
čtverečních kilometrů. V krajině pak 
urazí i stovky kilometrů, než nalez-
nou vhodné místo k trvalému usazení. 
Dále uvádí, že zákon o ochraně přírody 
a krajiny zakládá povinnost chránit 
nejen jedince jako takové, ale i všechny 
využívané biotopy zvláště chráněných 
druhů živočichů. Proto podle profesora 
Skleničky je správnou cestou spolupráce 
orgánů státní ochrany přírody 
a krajiny na jedné straně a sedláků, 
ale i dalších skupin lidí hospodařících 
v krajině na straně druhé. Podle něho 
východiskem takové spolupráce musí být 
nejen tolerance až velkorysost, ale také 
porozumění a vzájemná odborná pomoc. 
Domnívá se, že tato publikace přispěje 
i ke smířlivějšímu pohledu společnosti 
na tyto krásné šelmy.

I Mezinárodní kynologická federace 
(FCI) se věnuje pasteveckým psům
Celou publikaci velmi výstižně charak-
terizuje i doslov, který napsal i člen 
komise pasení Mezinárodní kynologické 
federace (FCI) Ing. Radko Loučka, CSc., 
který mj. uvádí, že název příručky – „Jak 
pastevečtí psi chrání stáda“ – plně 
vystihuje její obsah. Cílem jejího vydání 
je reagovat na tlak ze strany ochranářů, 

farmářů i veřejnosti, jakým způsobem 
řešit ochranu přírody na jedné straně 
a na straně druhé ochránit stáda od vlků 
a jiných šelem, které se vracejí do naší 
přírody. Mimo jiné zde píše, že zdaleka 
ne každý pastevecký pes se k ochraně 
stád hospodářských zvířat hodí. Základní 
otázkou je i to, jaká plemena psů lze 
zařadit mezi pastevecká. Poukazuje 
na to, že to není vůbec jednoduché. 
V současné době jsou některá plemena 
psů dost specializovaná, jiná jsou spíše 
všestranná. Tvrdí, že již zdaleka není 
pevná hranice mezi tím, co je pes pas-
tevecký, ovčácký či honácký. I ovčáčtí psi 
se již dělí na přiháněče (border kolie) 
a ty ostatní, kteří pracují u stád tradič-
ním způsobem, v jeho blízkosti se na 
základě instinktu pohybují na opačné 
straně stáda než ovčák.

Podle autora doslovu, pokud má 
pastevecký pes vykonávat to, na co byl 
šlechtěn, musí být totiž součástí stáda, 
tudíž ovce se ho nesmějí bát. Pes mezi 
nimi může chodit a ovce si ho nebudou 
zdánlivě všímat. Z toho je patrné, že 
vzhled a povaha téměř všech plemen 
pasteveckých psů vyplývá z požadavku 
„být součástí stáda“ (splynout s ním) 
a „být jeho ochráncem“.

Autor doslovu dále zdůrazňuje, jak je 
velmi důležitý individuální přístup 
majitelů psů k jejich výchově, a to včetně 
výběru správného psa pro typ práce, 
které má vykonávat. Mnoho farmá-
řů si myslí, že může u stáda využívat 
všestranného psa, který umí ovce hlídat 
i s nimi manipulovat dle jeho povelů. To 
je ale zásadní omyl. Pokud má být u stá-
da pastevecký pes užitečný, musí se na 
hlídání specializovat. Při vybírání jedinců 
do dalšího chovu by se měly upřednost-
ňovat jejich pracovní vlastnosti a povaha, 
tedy ne líbivý exteriér.

Bylo by dobré, aby se podařilo chov 
pasteveckých psů u nás více zaměřit 
na uchování vlastností, pro které byli 
šlechtěni. Tato metodika je, podle autora 
doslovu, vhodným příspěvkem k hlubší-
mu porozumění pasteveckých psů.

Miroslav Svoboda
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ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY
MARHULOVÉ SLADKÉ Z VINAŘSTVÍ LACINA
MERUŇKY, KAM SE PODÍVÁŠ, NEBO TAKÉ MARHULE, JAK SE JIM ŘÍKÁ V NEJJIŽNĚJŠÍM CÍPU JIŽNÍ MORAVY. PRÁVĚ TAM, 
V SRDCI MORAVSKÉHO VINAŘSTVÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH, SE NA MALEBNÝCH SVAZÍCH ROZPROSTÍRAJÍ VINICE
A MERUŇKOVÉ SADY RODINNÉHO VINAŘSTVÍ LACINA. A PRÁVĚ TADY VZNIKL UNIKÁTNÍ PITELNÝ DEZERT MARHULOVÉ 
SLADKÉ, KTERÝ LETOS ZÍSKAL OCENĚNÍ ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2018 V KATEGORII ALKOHOLICKÉ NÁPOJE. A TAKÉ CENU 
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2017 A 2018.

„Pěstováním vinné révy a výrobou vína 
se naše rodina zabývá od nepaměti. 
Významnou stopu ve vinařství zanechal 
můj otec, Pavel Lacina, který je známým 
oenologem s mezinárodními degustá-
torskými zkouškami. Svůj profesní život 
spojil nejprve se společností Vinium 
a asi nejznámějším počinem z jeho 
působení v tomto podniku je recept na 
legendární Vineu. Nyní z jeho bohatých 
znalostí čerpáme v našem vinařství a 
jeho vinařský rukopis nesou mnohá naše 
medailová vína“, přiblížil držitel ocenění 
Pavel Lacina mladší.

Po svém otci zdědil odvahu k technolo-
gickým experimentům a je nyní hlavním 
představitelem vinařství. Právě jeho 
dílem je recept na Marhulové, které si 
získává srdce nejen tuzemských zákaz-
níků, ale našlo si cestu také do Japonska 

a dalších zemí. Pod jeho vedením se 
vinařství stalo také členem VOC Modré 
hory, které se zaměřuje na produkci 
vín typických pro tuto oblast, v nichž je 
zdůrazněn typický charakter místních 
odrůd.  Dalším členem rodinného vinařství 
je Marek Lacina, který  je hlavním vino-
hradníkem. „Zastane velký kus práce na 
vinicích a pečuje o úrodu. Kromě toho je 
také talentovaným vinařem s darem „chuti 
a nosu“, říká o něm Pavel Lacina mladší.

Kateřina Lacinová se do vinařské rodiny 
přivdala a brzy se stala významnou posi-
lou rodinného týmu. Stará se o veškeré 
objednávky a zařizuje řízené degustace 
a další služby zákazníkům. Pomáhá 
s agendou vinařství a řídí administrativu.
 
Za každou láhev ručí svým jménem
Na svazích kolem Velkých Pavlovic pěs-

tují Lacinovi odrůdy charakteristické pro 
Velkopavlovickou vinařskou podoblast, 
kde se daří především červeným vínům – 
Modrý portugal, Frankovka, Zweigeltre-
be, Dornfelder. Z bílých je to například ve 
Velkých Pavlovicích vyšlechtěná Pálava, 
tradiční Veltlínské zelené, Ryzlink 
vlašský, Rulandské šedé, Chardonay či 
Aurelius. „Necháváme vyniknout jejich 
typické vlastnosti. Naše vína poznáte 
podle učebnicově čistého charakteru. 
Smysl naší práci dává přízeň mnoha 
věrných zákazníků, s nimiž máme často 
dlouholeté přátelské vztahy. Vážíme si 
ale také četných ocenění odborníků 
z mezinárodních vinařských soutěží 
a každá šarže našich vín se může po-
chlubit medailovým oceněním,“ přiblížil 
Pavel Lacina. 

Klade důraz na to, že vína zpracovávají 
bez zbytečné chemie. „Naše vína se tvoří 
zejména ve vinohradě a za jejich kvalitou 
stojí zdravé hrozny. U bílých a rosé nám 
ji pomáhá uchovat zátkování vinolokem 
(skleněná zátka, s níž se dá láhev opa-
kovaně otevírat a zavírat, pozn. redakce). 
Vína nalahvovaná v nejlepší kondici se 
tak po dlouhý čas nemění,“potvrzuje 
Lacina.

Vína zrají v 500 let starých sklepech
Rodina Lacinů vlastní jeden z nejstarších 
dochovaných historických sklepů na jižní 
Moravě. I když jeho přesné stáří nebylo 
dosud zjištěno, předpokládá se, že mohl 
být postaven Habány, kteří v 16. století 
ve Velkých Pavlovicích žili. Dodnes se 
historické prostory využívají nejen 
k archivaci, ale i ke zrání vína 
v dřevěných sudech.

Celá stavba s historickým sklepem, 
lisovnou, sýpkou a plochým kameným 
křížem nad žudrem (zdobený přístavek 
před domovními dveřmi pozn. redakce), 
je památkově chráněná. Právem. Tato 
patrová budova s malými okénky a sed-
lovou střechou patří k lidově technickým 
stavbám, které jsou typické pro hanácké 
Slovácko z přelomu 17. a 18. století. 
V přízemí se nachází lisovna s barokní 
křížovou klenbou a dřevěným lisem 
z roku 1886. Dnes je lisovna upravena 
na malou degustační místnost a víno 
vypěstované na nejteplejších velkopavlo-
vických stráních si zde můžete koupit. 

Sýpka v patře budovy sloužila svému pů-
vodnímu účelu – skladování obilí a sena 
až do 3. srpna 1920, kdy došlo k požáru. 
V současnosti slouží sýpka s dubovým 
stropem, vyrobeným podle původního, 
pro pořádání různých setkání 
milovníků vína.  Sklep, který se nachází 
v lokalitě historických sklepů pod vinař-
skou tratí Stará Hora, dodnes slouží 
svému původnímu účelu. Vyrábí se 
v něm za zručné péče vinaře skvělé 
víno, jak tomu bylo za doby původních 
majitelů. Tyto sklepní prostory také 
dotváří jedinečnou atmosféru řízených 
degustací.

Z lásky k meruňkám
„Marhulové je naší poctou Velkopavlovic-
ké meruňce, která pochází ze stejného 
kraje jako naše rodina. Ze všech odrůd 
má nejbohatší chuť sladkých, zralých 
meruněk. Tu se nám podařilo díky 
našim vinařským znalostem vtisknout 
i Marhulovému, dezertnímu vínu pro 
mimořádné chvíle. 

Inspirací nám bylo ledové a slámové 
víno. Výsledkem je Marhulové Sladké 
se 107g zbytkového cukru. Příjemná 
kyselinka ve výši 10,4g však tomuto 
sladkému marhulovému dodává 
svěžest,“ přiblížil Pavel Lacina. 
Sytější jantarová barva se zlatými 
odlesky je lákavá. Intenzivní aroma 
naprosto potvrzuje ovocný původ 
a připomíná čerstvě utržené, velmi 
zralé meruňky nebo třeba 
meruňkový koláč. Chuť je sladká 
a současně svěží. Čerstvé meruňky se 
v ní nezapřou a lehkým dotekem lze 
dohledat i pomerančové pikantnosti.
Dezert je k dostání 0,2l lahvích a obsa-
huje 10,5% alkoholu. Kromě ocenění 
Zlatá chuť jižní Moravy 2018 a Potravi-
nářský výrobek Jihomoravského kraje 
2017 a 2018 získal dezert stříbrnou 
medaili IWC San Francisco.

Kdy otevřít Marhulové?
Výrobci doporučují spojení Marhulového 
Sladkého s čokoládovými a skořicovými 
dezerty, se sýry s tmavou plísní nebo 
husími játry. Jako dezert se výborně hodí 
k zahájení výjimečných chvil nebo jako 
tečka za slavnostním menu.

Dagmar Sedláčková

ING. PAVEL LACINA – ZAKLADATEL
„Mým krédem je vyseparovat čisté kultury kvasinek z tuzemských odrůd 
a vyrábět nenapodobitelná odrůdová vína z regionu Velkopavlovické 
vinařské podoblasti.“

Ing. Pavel Lacina je jedním z nejznámějších a předních oenologů v České 
republice. Po absolvování vysokoškolského studia se zaměřením na vinař-
skou a vinohradnickou specializaci strávil svůj dosavadní profesní život ve 
společnosti Vinium, kde postupně zastával funkce samostatného chemika, 
vedoucího laboratoře, vedoucího výroby a hlavního technologa.
Od roku 2001, jako jeden z prvních v České republice, vlastní certifikát mezi-
národního degustátora uděleného zástupcem mezinárodní vinařské federace 
OIV Paříž. Od roku 2005 se plně věnuje rodinné vinařské firmě a diagnostické 
a poradenské činnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství.

MARHULOVÉ SLADKÉ 2017 – MERUŇKOVÉ
• Inspirací bylo ledové a slámové víno,
• Výsledkem je Marhulové Sladké se 107g zbytkového cukru.
• Příjemná kyselinka ve výši 10,4g však tomuto sladkému marhulovému 

dodává svěžest.
• Sytější jantarová barva se zlatými odlesky a střední viskozita.
• Aroma velmi intenzivní, naprosto potvrzující svůj ovocný původ a připomíná 

tedy čerstvě utržené, velmi zralé meruňky a meruňkový koláč.
• Chuť je sladká a současně svěží s chutí čerstvých meruněk a dotekem 

pomerančové pikantnosti. Delší svěží závěr.
• Alk.: 10,5%
• Objem láhve: 0,2l
• Ocenění:  Zlatá chuť jižní Moravy 2018
  IWC San Francisco – stříbrná medaile
  Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2017 a 2018
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LOGOTYP / ZNAČKA – SVATOMARTINSKÉ, AUTOR: IVAN ŠTROUF 1

A Základní jednobarevné
provedení:
černá, zlatá nebo šedá

B Doporučená barevnost:
červená – Pantone 1945
+ černá

C Doporučená barevnost:
zelená – Pantone 364
+ černá

D Negativní provedení
se nedoporučuje.
Kůň by měl být bílý (světlý)

ZPRAVODAJPŘÍLOHA > 12. ŘÍJEN 2018 

11. 11. V 11:00 NA MORAVĚ I JINDE 
ODZÁTKUJÍ SVATOMARTINSKÉ VÍNO
HROMADNÝ ZVUK ŠPUNTŮ VYTAHOVANÝCH Z LAHVÍ A PRVNÍ CINKNUTÍ SKLENIČEK S MLADÝM VÍNEM. NA MNOHA MÍSTECH 
V REPUBLICE, ALE PŘEDEVŠÍM NA MORAVĚ TAK VYPUKNE SYNCHRONIZOVANÉ KOŠTOVÁNÍ A PRODEJ SVATOMARTINSKÝCH VÍN. 
DATUM, KDY SE MŮŽE MLADÉ VÍNO POPRVÉ OCHUTNÁVAT, JE SLOŽENO ZE ČTYŘ JEDNIČEK A DOPLŇUJÍ HO DALŠÍ DVĚ. 
NA VĚTŠINĚ SLAVNOSTÍ SE PRVNÍ ZÁTKY VYŠROUBUJÍ 11. 11. V 11 HODIN. NEJVĚTŠÍ OCHUTNÁVKU SVATOMARTINSKÝCH VÍN 
TRADIČNĚ POŘÁDÁ VINAŘSKÝ FOND 11. 11. V BRNĚ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY, KDE JE KAŽDÝM ROKEM K OCHUTNÁNÍ 100 DRUHŮ 
SVATOMARTINSKÝCH VÍN OD 100 RŮZNÝCH VÝROBCŮ.

Zájem spotřebitelů výrazně stoupá  
a vinaři reagují vyšší produkcí mladého 
vína, které chtějí pod značkou Svatomar-
tinské prodat. Když Vinařský fond v roce 
2004 s jednotnou propagací mladých vín 
začínal, šlo na pulty vinoték asi 
350 tisíc lahví, loni to už bylo přes 
2 miliony a letos je předpoklad, že do 
distribuce půjde zhruba stejné množství. 
Lidé tak ochutnají kolem 400 vzorků 
mladých vín. „Vysoký počet úspěšných 
vzorků vypovídá o přístupu vinařů, kteří 
v krátkém čase od sklizně zvládají vína 
připravit rok od roku lépe,“ komentoval 

počty Svatomartinských vín Ing. Jaroslav 
Machovec, ředitel Vinařského fondu. 
A Pavel Krška předpokládá výjimečný 
ročník. „Letos to zatím vypadá velmi 
dobře. Kvalita vín se jeví průměrná až 
nadprůměrná,“ dodal.

Třebaže by někteří vinaři chtěli, ne-
smějí Svatomartinské víno nabídnout 
spotřebitelům dříve než 11. listopadu. 
Vinařský fond si dodržení termínu jistí 
licenční smlouvou, ve které se majite-
lé cenné značky upíšou k závazku, že 
prodej nezahájí ani o den dříve. „Tradice 

Svatomartinského by tak ztratila veškeré 
kouzlo, je to stejný svátek jako třeba 
křesťanské Vánoce,“ přirovnal již dříve 
Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu.

Doba mezi podzimní sklizní hroznů  
a distribucí mladého vína je poměrně 
krátká, podle odborníků to ale není na 
úkor kvality, naopak vznikají velmi spe-
cifická vína. „Jsou mladá, svěží, květnatá 
s primárním charakterem a s čerstvou 
vzpomínkou na zralé hrozny. V červených 
vínech můžeme hledat ovocné chutě po 
třešních či višních,“ láká k ochutnávce 
Marek Babisz. Jestli svatý Martin přijede 
letos na bílém koni a přiveze k mladé-
mu vínu sněhové vločky, nikdo neví, ale 
jisté je, že jeho vyobrazení na etiketě 
lahve garantuje prvotřídní kvalitu. 
Přísná degustační komise pod dohledem 
Národního vinařského centra neodpustí 
žádný prohřešek.

Pokud se vzorek porotě nelíbí, 
nedostane pečeť
„Víno nesmí mít žádnou vadu ani choro-
bu, musí splňovat analytické hodnoty  
a senzorické vlastnosti dané ochrannou 
známkou. Na trh se dostane jen víno, 
které splní všechna náročná kritéria 
a komise se shodne v nadpoloviční 
většině. Pokud je víno komisí v nadpo-
loviční většině zamítnuto, nesmí se pod 
známkou Svatomartinské prodávat,“ 
uvádí Marek Babisz, hlavní sommeliér 
Národního vinařského centra ve Valti-
cích, kde se hodnocení odehrává.
Navzdory nekompromisním degustá-
torům uspěje každým rokem zhruba 
devadesát procent vinařství, která se 
o značku Svatomartinské uchází. Do 
vinoték, obchodů i restaurací tak putuje 
přes dva miliony lahví s bílým, červeným, 
ale také růžovým vínem.

Jako SVATOMARTINSKÉ se mohou 
vyrábět tři typy vín z šesti tradičních 
odrůd:
1. bílé – odrůdy Müller Thurgau, Veltlín-

ské červené rané a Muškát moravský
2. růžové – odrůdy Modrý Portugal, 

Svatovavřinecké a Zweigeltrebe
3. červené – odrůdy Modrý Portugal  

a Svatovavřinecké 

„Je to zejména proto, že jsou to jedny  
z nejranějších odrůd a víno z jejich 
hroznů se dá vyrobit velmi brzy,“ zdůvod-
nil výběr ředitel Národního vinařského 
centra Pavel Krška. Nejvíce zastoupena 
bývají tradičně bílá vína, následována 
růžovými a červenými víny. 

Hodnocení vín se uskuteční koncem 
října ve dvou termínech a bude ho prová-
dět nezávislá komise z řad vinařských 
odborníků, sommelierů a uznávaných 
degustátorů za asistence a kontroly 
Vinařského fondu a zástupce SZPI. 
Všichni členové komise musí mít platné 
senzorické zkoušky SZPI nebo dle evrop-
ských norem ISO. Členy komise jmenuje 
Národní vinařské centrum ve spolupráci 
s vlastníkem známky „Svatomartinské“ 
– Vinařským fondem ČR.

Loni poprvé bylo Svatomartinské víno 
označeno jednotným logem v podobě 

POD ZNAČKOU 
SVATOMARTINSKÉ
LZE VYRÁBĚT 
POUZE VÍNA 
RANÝCH ODRŮD:
• Bílé víno: Müller Thurgau, 

Veltlínské červené rané, Muškát 
moravský 

• Červené víno: Modrý Portugal  
a Svatovavřinecké 

• Růžové víno, klaret: Modrý Portu-
gal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké 



NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE 
ZA SVATOMARTINSKÝM VÍNEM NA 
MORAVU I DO ČECH
PODZIM LÁKÁ PŘEDEVŠÍM NA SVATOMARTINSKÉ OSLAVY LETOŠNÍCH MLADÝCH VÍN, HUSÍCH SPECIALIT I FOLKLÓR.

Svatomartinské lázeňské veselí
Hodonín 9. 11. 2018 
Degustace mladých vín po „lázeňsku“
Místo konání: Lázně Hodonín 
www.laznehodonin.cz 

Husí hody
Bukovanský mlýn 9.–11. 11. 2018 
Přijďte ochutnat husí a kachní speciality 
do stylové slovácké restaurace na Buko-
vanském mlýně. 
Místo konání: Bukovany
www.bukovansky-mlyn.cz 

Blanenské vítání sv. Martina
Blansko 9.–11. 11. 2018
Historický průvod se sv. Martinem na 
bílém koni, jarmark s regionálními 
produkty a tradičními řemesly, bohatý 
kulturní program v zámeckém parku, 
prohlídky zámku, dětský světýlkový 
průvod městem, slavnostní mše 
v kostele, ohňostroj.
Místo konání: Blansko – zámecký park, 
kostel sv. Martina
www.blansko.cz 

Svatomartinský Mikulov
Mikulov 9.–18. 11. 2018 
Svěcení vína ročníku 2018, příjezd sva-
tého Martina s družinou, svatomartinský 
jarmark, ochutnávky svatomartinských 
a mladých vín, gastronomické specia-
lity, zpřístupnění památkových objektů, 
bohatý program pro celou rodinu. 

Místo konání: Mikulov 
www.mikulov.cz

TOP! Festival otevřených sklepů – 
Sv. Martin pod Pálavou 
Obce pod Pálavou 10.–11. 11. 2018 
Během festivalu otevře své sklepy 
zhruba třicítka vinařů ve čtyřech až 
pěti sousedních obcích. Degustaci vín 
doplňuje bohatý doprovodný program 
a dobré jídlo, zejména místní speciality. 
Mezi obcemi autobusová kyvadlová 
doprava zdarma. 
Místo konání: Pálava 
www.otevrenesklepy.cz  

Martinské hody
Strážnice 10. 11. 2018
V dopoledních hodinách bude postavena 
mája ve Starém městě, odpoledne se 
uskuteční krojovaný průvod pro povolení 
hodů na městský úřad a pro požehnání 
na faru. Večer bude následovat hodová 
zábava na KD Strážničan s úvodním 
vystoupením krojovaných.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz  

Žehnání svatomartinského vína
Uherské Hradiště 11. 11. 2018
Tradiční obřad s ochutnávkou mladých 
vín.
Místo: Masarykovo náměstí 21
V neděli 11. listopadu bude před jede-
náctou hodinou dopolední zahájen slav-

nostní obřad Žehnání svatomartinského 
vína. Do povolaných rukou předá 
nové víno svatý Martin na bílém koni 
v doprovodu římských vojáků 
a krojované chasy.
www.uherske-hradiste.cz 

Valtické Svatomartinské slavnosti 
a Husí hody ve Valtickém Podzemí 
Valtice 10. 11. 2018
Na Svatého Martina husa a džbánek 
vína! Svatomartinská husička, menu 
a mladá vína ročníku 2018 v Podzemním 
městě vína – unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. Jezte 

a pijte, co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava 
při cimbálce. Losování privátního boxu 
na víno, láhev vína Svatomartinského 
s sebou. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí 
www.valtickepodzemi.cz 

TOP! Svatomartinský košt v Brně 
Brno 11. 11. 2018 
Náměstí Svobody zaplní stánky 
s mladým Svatomartinským vínem, 
příjezd sv. Martina na koni se 
svatomartinským průvodem. 
Místo konání: Brno, Náměstí Svobody 
www.wineofczechrepublic.cz 
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známého symbolu skleničky v národních 
barvách (na horní části kapsle/šroubo-
vého uzávěru), jak určuje nová vinařská 

legislativa. Logo Martina na koni zůstává 
na etiketě. Stejné to bude i letos.
Ochranná známka „Svatomartinské“ 

byla registrována v roce 1995 a od 
roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský 
fond. Ten v letošním roce již počtrnácté 
organizuje propagaci těchto vín pod 
jednotným logem.

Chybět nesmí tradiční pečená husa
V Čechách a na Moravě se tradice 
oficiálně ujala ve velkém v roce 2004, 
ale její kořeny sahají už do doby císaře 
Josefa II. Přesně na svátek Martina 
končila vinařům, kteří pracovali u sedlá-
ků, služba. Sklenička lahodného 
jiskrného vína z podzimní sklizně byla 
v tu dobu pravděpodobně rozhodující. 
Když byl sedlák s výsledkem celoroční 
práce vinaře spokojen, přiťukli si 
společně na další spolupráci v příštím 
roce. Gurmánská specialita v podobě 
pečené husy pramení také z historie. 

Vztahuje se k ukončení polních prací 
a k období před vánočním půstem. 
Hodování je v tuto dobu namístě. 
Vyhledávanou pochoutkou je pečená 
husa s lokšemi, k zapíjení doporučuji 
gastronomové především červená
vína s nižším obsahem kyselin. 
Na výběr je ale mnoho dalších 
gurmánských specialit, ke kterým 
se hodí naopak bílá vína. Jedná se 
o speciality z bílého masa a ryb.

Abychom si však mohli vychutnat 
přirozenou svěžest mladého vína, 
měli bychom jej spotřebovat 
nejpozději do jara, poté víno může 
ztratit svoji výjimečnou chuť 
i svěžest.

Text a foto Dagmar Sedláčková

CO JE TO SVATOMARTINSKÉ VÍNO
• Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice 

můžeme přiťuknout poprvé na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin.
• Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za 

tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.
• Vína, která se prodávají pod společným označením Svatomartinské na 

etiketě (logo svatého Martina na bílém koni), musí splňovat požadovaná 
kritéria.

• Kvalitu a senzorické vlastnosti (barvu, aroma, chuť) musí každoročně 
schválit odborná komise. Až po tomto úspěšném hodnocení mohou vinaři 
dodávat na trh svá vína pod známkou Svatomartinské.

• Láhve musí být také označeny společnými záklopkami či šroubovými uzávě-
ry se značkou „Svatomartinské“.



Svěcení Svatomartinského vína 
a Martinská husa
Bukovany 11. 11. 2018 
Slavnostní svěcení vína s večerem 
u cimbálu a s ochutnávkou 
mladých Svatomartinských vín 
a Svatomartinské husy. 
Místo konání: Bukovany, Bukovanský 
mlýn 
www.bukovansky-mlyn.cz 

Slavnosti Svatomartinských 
a mladých vín
Znojmo 11. 11. 2018 
Ochutnávka nových vín znojemských 
vinařů. Večerní průvod svatého Martina 
městem s možností degustace. 
Místo konání: Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz  

Svatomartinský přípitek v LVA
Valtice, Lednice 11. 11. 2018 
Stylový a romantický přípitek na 
sv. Martina Svatomartinským vínem. 
Ochutnávky vín, cimbálová muzika, 
svatomartinské husí a drůbeží lahůd-
ky. Součástí akce jsou Svatomartinské 
slavnosti v zámecké jízdárně ve Valticích 
a v Lednici. Tato místa budou propojena 
kyvadlovou dopravou historickým auto-
busem Praga RND. Vstup zdarma. 
Místo konání: Státní zámek Valtice 
– jízdárna 
www.vinobezhranic.cz  

Martinský hody 
Kyjov 9.–11. 11. 2018 
V pátek rozmarýnová beseda u cimbálu, 
v sobotu krojovaný průvod, povolení 
hodů ke starostovi, večerní taneční 

zábava s dechovou hudbou a cimbálo-
vou muzikou. V neděli krojovaný průvod 
zakončený mlácením káčera, taneční 
zábava s dechovou hudbou. 
Místo konání: Kyjov 
www.dum-kultury-kyjov.cz  

Martinské Šidleny
Milotice 17. 11. 2018 
Ochutnávka mladých vín nového ročníku 
v areálu vinných sklepů Šidleny. 
Místo konání: Milotice 
www.zahradkari-milotice.cz 

Svatomartinská Univerzitní Olomouc
Olomouc 11. 11. 2018
Místo: Univerzitní ulice
Ochutnávky svatomartinských a mladých 
vín moravských vinařů. Probíhat budou 
od 11.00 do 22.00 hod.
www.olomoucka-vinna.cz  
 
Valtické Svatomartinské slavnosti 
a Husí hody ve Valtickém Podzemí
Valtice 17. 11. 2018
Na Svatého Martina husa a džbánek 
vína! Svatomartinská husička, menu 
a svatomartinská vína v Podzemním 
městě vína – unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů. Jezte a pijte, 
co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava při 
cimbálce, láhev vína Svatomartinské 
s sebou. Zahájení v 18 hodin. 
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí 
www.valtickepodzemi.cz  

K Nechorám do sklepa za mladým 
vínem
Prušánky 24. 11. 2018 
Přijďte ochutnat mladé víno 

nechorských vinařů. 
Místo konání: Prušánky-Nechory 
www.nechory.cz , www.obecprusanky.cz  

OSLAVY SVATOMARTINSKÝCH VÍN 
V ČECHÁCH
Svatomartinské slavnosti a pečená 
husa
Praha 2, 11. 11. 2018
Místo: náplavka Rašínova nábřeží
Degustační festival svatomartinských vín 
a husí gastronomie snoubící se s mla-
dým vínem, živá hudba, od cimbálovky 
po world music.
www.svatomartinskeslavnosti.cz 

Příjezd sv. Martina a slavnostní 
otevření Svatomartinského vína
Český Krumlov 11. 11. 2018
Místo: náměstí Svornosti
Tradiční otevírání prvních mladých vín 
spojené s příjezdem sv. Martina na 
náměstí Svornosti v Českém Krumlově. 
První víno roku společně otevřeme 
a ochutnáme v 11 hodin a 11 minut.
www.festivalvinack.cz 

Slavnost svatomartinských vín 
v Karlštejně
Karlštejn 11. 11. 2018
Místo: sál restaurace U Janů
Tak jako se rodí život, zrodila 
se i tato krásná svěží mladá vína. 
Přijďte je ochutnat spolu s námi 
a poslechnout si krásné zvuky 
cimbálu a něco pěkných písniček. 
K poslechu a tanci bude hrát 
cimbálová muzika Žandár. První 
láhev otvíráme v 11.11 hod.
www.karlstejnske-vinobrani.cz 

Svatomartinská vína a slavnosti v OC 
Olympia Mladá Boleslav
Mladá Boleslav 11. 11. 2018
Místo: OC Olympia, Jičínská ulice
Největší akce svatomartinských vín v re-
gionu. Degustace a možnost zakoupení 
desítek svatomartinských a mladých vín 
různých moravských vinařů. Jaký bude 
ročník 2018? Svatomartinské vinařské 
speciality. Slavnostní přípitek a začátek 
v 11 hod. a 11 min. www.dum-vina.cz 

Svatomartinská vína v Domě Vína 
Annovino
Jablonec nad Nisou 11. 11. 2018
Místo: Komenského 23
Největší akce svatomartinských vín 
v regionu. Degustace a možnost 
zakoupení desítek svatomartinských 
a mladých vín různých moravských 
vinařů. Jaký bude ročník 2018? Svato-
martinské vinařské speciality. Slavnostní 
přípitek a začátek v 11 hod. a 11 min.
www.dum-vina.cz 

Svatomartinská vína a slavnosti v OZC 
Forum Liberec
Liberec 11. 11. 2018
Místo: Soukenné náměstí
Největší akce svatomartinských vín 
v regionu. Degustace a možnost 
zakoupení desítek svatomartinských 
a mladých vín různých moravských 
vinařů. Jaký bude ročník 2018? 
Svatomartinské vinařské speciality. 
Slavnostní přípitek a začátek 
v 11 hod. a 11 min.
www.dum-vina.cz 

Text a foto Dagmar Sedláčková
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FOTOREPORTÁŽ: BORKOVICKÁ 
BLATA NA TÁBORSKU
Kousek za obcí Mažice u Soběslavi na 
Táborsku začíná naučná stezka Blatská 
stezka, jedna z nejatraktivnějších 
a nejudržovanějších stezek v ČR v sou-
časné době, přestože není příliš známá. 
A ne vždy je plně průchodná – fotorepor-

táž vznikala v období v Česku vrcholícího 
sucha, vody v tamních močálech bylo 
však i tehdy docela dost. 

Petr Havel, 
foto Nina Havlová

Rašeliniště Borkovická blata jsou součástí evropsky významné lokality Rozkládají se na ploše 91 hektarů

Chodníčky mezi mokřady jsou za sucha docela pohodlné Na 60 doprovodných tabulích se návštěvník seznámí nejen s místní flórou

Na údržbě se podílí také žáci ze SOŠ Veselí nad Lužnicí Hladinu stezku lemujících potůčků pokrývají chráněné a vzácné rostliny
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SLOVENSKÉ OKÉNKO

„V júli sa nám podarilo predať 18 kusov 
vysokoteľných jalovíc na turecký trh. 
Následne sme mali pripravené ďalšie 
zvieratá na vývoz, ktoré mali už aj 
veterinárne skúšky, ale žiaľbohu, pokles 
tureckej líry spôsobil, že jalovice sú 
v Turecku nepredajné. Cena sa pre Tur-
kov výrazne zvýšila a preto o ne nemajú 
záujem,“ vysvetlil Patrik Piterka, zoo-
technik z Vysokoškolského poľnohospo-
dárskeho podniku SPU v Oponiciach. Na 
vývoz bolo pripravených 20 kráv, ktoré 
nakoniec zostali na Slovensku a v podni-
ku ich začlenili do základného stáda.

„Pred niekoľkými rokmi sme prišli 
o lukratívny trh Ruskej federácie, a to 
vinou embarga Európskej únie, ktoré 

zamedzilo vývoz do Ruska. Išlo o veľmi 
dobrý trh, bol z tej strany záujem aj 
slušné peniaze. Potom nám zostal 
turecký trh, ktorý opäť z dôvodu sankcií 
a poklesu hodnoty tureckej líry zostal 
pre nás nedobytný,“ dodal Piterka. Na 
Slovensku ale ide skôr o ojedinelý prípad 
vplyvu oslabenia tureckej ekonomiky.

„Tým, že naši chovatelia sa sústreďujú 
na to, aby dojili na Slovensku, sa do 
zahraničia veľmi nevyváža. Takže 
v segmente to výrazne nepociťujeme,“-
dodal Alexander Pastorek zo Slovenské-
ho zväzu prvovýrobcov mlieka. Našim 
chovateľom nateraz nahráva aj to, že 
úrody krmovín u nás sucho neovplyvnilo 
natoľko, ako v iných krajinách. Problémy 

v tomto smere hlási napríklad Nemecko, 
ktoré smerom do Turecka vyváža 
aj mliečne plemená kráv, ktoré nemá 
doma čím kŕmiť. Podľa niektorých názo-
rov to môže viesť aj k poklesu produkcie 
mlieka, čiže aj mliečnych výrobkov 
a zvyšovaniu cien mlieka a masla. Situá-
cia by ale podľa analytika mala 
byť len dočasná.

„Turecká líra posilnila oproti minimu 
asi o 10-15 percent a momentálne je 
trochu silnejšia. Je to tým, že centrálna 
banka posilnila svoje úrokové sadzby až 
o 6-percent, čo je významný skok, ktorý 
tureckej líre pomohol stabilizovať sa. 
Ale to, ako na tom bude turecká mena 
naďalej, či posilní alebo oslabí, to závisí 

najmä od toho, ako sa bude vyvíjať situá-
cia v Číne, teda či budú hroziť obchodná 
vojna medzi Čínou a USA. Turecká líra je 
totiž akýmsi rukojemníkom toho, čo sa 
deje v svetovej ekonomike. Súčasný stav 
ale môže prispieť k tomu, že sa výrazne 
zvýši medzinárodný obchod medzi 
Európou a Čínou a zároveň to pomôže 
aj periférnym krajinám ako je Turecko,“ 
vysvetlil analytik Ronald Ižip. Podľa neho 
je Turecko štvrtým najväčším obchod-
ným partnerom Európskej únie, ktorá 
potrebuje stabilných partnerov, a preto 
bude v budúcnosti podnikať kroky sme-
rom k tomu, aby sa situácia v Turecku 
stabilizovala.

Ivana Kaliská, polnoinfo.sk

Poslanci predloženou novelou reagujú 
na legislatívu platnú od 1. mája tohto 
roka a ku ktorej boli podľa nich búrlivé 
reakcie najmä zo strany menších far-
márov, ktorí užívali náhradné pozemky. 
Preto navrhujú zmeny.

„Návrh zákona je reakciou na požiadav-
ky praxe tak, aby náhradné pozemky 
užívané aj po strate platnosti rozhod-
nutia o vyčlenení náhradných pozem-
kov z dôvodu prechodu alebo prevodu 
pôvodného pozemku boli užívané na 
základe právneho titulu, ktorým bude 
nové rozhodnutie okresného úradu, po-
zemkového a lesného odboru,“ zdôvodnil 
v pléne jeden z predkladateľov novely 
Peter Antal (Most-Híd).

S cieľom zjednotiť prístup k nájmu 
poľnohospodárskych pozemkov sa za 
pozemok má považovať aj jednotlivý 
spoluvlastnícky podiel k poľnohospodár-
skemu pozemku.

„Potrebné je aj odstrániť situáciu, 
keď bolo možné v určitých prípadoch 

predlžovať užívanie pozemku do konca 
roka na úkor vlastníka. V prípade 
užívania pozemku bez nájomnej zmluvy, 
ak ide o neprístupný pozemok alebo ho 
nie je možné racionálne využívať, zákon 
neumožňoval postupovať formou podná-
jomného pozemku. Zmena zákona má 
umožniť riešiť aj takéto, v praxi pomerne 
časté situácie,“ uvádzajú poslanci.

Zákon doteraz neumožňoval ani novým 
vlastníkom pozemkov, ako napríklad de-
dičom či kupujúcim, pokračovať v užívaní 
doterajšieho náhradného pozemku, ku 
ktorému vznikol podnájomný vzťah.

„Navrhovaná zmena umožní pri precho-
de alebo prevode všetkých nehnuteľností 
nadobúdateľovi požiadať okresný úrad 
o vydanie rozhodnutia a zaevidova-
nie takejto zmeny v osobe užívateľa 
podnájomného pozemku. Týmto sa zrov-
noprávni postavenie dedičov alebo ku-
pujúcich pri podnájomných pozemkoch,“ 
doplnili poslanci v dôvodovej správe.

TASR

EKONOMICKÁ SITUÁCIA V TURECKU A VÝRAZNÝ POKLES KURZU TURECKEJ LÍRY VOČI EURU UŽ V UPLYNULÝCH TÝŽDŇOCH POZNAČILI 
SITUÁCIU S VÝVOZOM HOVÄDZIEHO MÄSA U NÁS I V SUSEDNEJ ČESKEJ REPUBLIKE. HOCI V TOMTO SEGMENTE SÚ DOSAHY 
AMERICKO-TURECKÝCH OBCHODNÝCH VZŤAHOV NAJVÝRAZNEJŠIE, NEOBCHÁDZAJÚ ANI SEGMENT MLIEKA.

PRÍSTUP MENŠÍCH FARMÁROV K POZEMKOM BY SA MOHOL ZJEDNODUŠIŤ. POČÍTA S TÝM NOVELA ZÁKONA O NÁJME 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV, POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU A LESNÝCH POZEMKOV Z DIELNE KOALIČNÝCH POSLANCOV 
MOST-HÍD A SNS, KTORÚ PARLAMENT POSUNUL DO DRUHÉHO ČÍTANIA.

NAJSKÔR STRATILI RUSKÝ TRH, NESKÔR TURECKÝ

PRÍSTUP K UŽÍVANIU POZEMKOV 
SA MÁ ZJEDNODUŠIŤ
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VODA V KRAJINĚ

Ministerstvo přitom vychází z izraelské-
ho dokumentu, který poukazuje na riziko 
používání takových vod pro zhoršení 
kvality půdy kvůli tomu, že i čištěná voda 
může obsahovat některé rizikové látky, 
jako jsou anorganické soli nebo bór. MZe 
ale přiznává, že řada zemí, jako je právě 
Izrael, ale i Kypr, Malta nebo Španělsko, 
takové vody (jde o systém water reuse) 
k závlahám používají, důvodem k tomu 
je však nedostatek vhodných vodních 
zdrojů v těchto zemích. ČR se ale podle 
MZe v takové situaci nenachází. „Vzhle-
dem k tomu Ministerstvo zemědělství 
využívání čištěných vod v zemědělství ani 
pro dotování podzemních vod v současné 
době nepodporuje. Touto problematikou 
se však bude i nadále zabývat, například 
v souvislosti s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady na stanovení mini-
málních požadavků na kvalitu recyklova-
né odpadní vody,“ konstatuje se 
v odpovědi MZe.

Vzhledem k tomu však, že novelu vod-
ního zákona předkládá MZe společně 

s Ministerstvem životního prostředí 
(MŽP), lze předpokládat, že plošný zákaz 
využívání vyčištěných odpadních vod do 
novely prosadilo MŽP, které se jednak 
nechává v oblasti vodohospodářství 
Izraelem často inspirovat, jednak je 
MŽP autorem celé řady omezení, která 
neumožňují vracet zpět na zemědělskou 
půdu například kaly z čistíren odpadních 
vod (ČOV) nebo materiál po odbahnění 
rybníků. (Ne)použití vyčištěných odpad-
ních vod na závlahy přitom spadá do 
stejné kategorie.

Některé technologicky méně vyspělé 
ČOV, stejně tak jako nadměrně kontami-
nované rybníky, mohou riziko chemic-
kého zatížení při zavlažování hospodář-
ských plodin samozřejmě představovat. 
Poukazuje na to i rektor České zeměděl-
ské univerzity v Praze Petr Sklenička 
s tím, že není odpadní voda jako odpadní 
voda. Podle Skleničky je proto třeba 
debatovat o tom, jaké parametry taková 
voda musí mít. „Vytrhávat z kontextu, že 
někde se ukázalo, že tam je moc bóru 

a podobně, je zavádějící. Jinde to 
může být jiný prvek a jinde zase může 
být vše v pořádku,“ podotýká rektor.
Že je přitom vyčištěná odpadní voda 
na řadě míst čistší, než je tomu 
u běžné nečištěné vody v přírodě, 
dokazuje i skutečnost, že pod pražskou 
Ústřední čistírnou odpadních vod 
chytají běžně tamní rybáři zdravotně 
nezávadné ryby. 

Připravovaná novela vodního zákona 
bude zcela jistě předmětem velké
diskuse, do které by se měli zapojit 
i zemědělci, jichž se bude schválené 
znění v mnohých souvislostech, nejen 
ohledně závlah, dotýkat. V uvedeném 
případě by přitom bylo žádoucí, aby 
zákaz využití vyčištěných odpadních 
vod nebyl plošný, ale aby se posuzovala 
kvalita možných vodních zdrojů podle 
místní situace v jednotlivých lokalitách. 
Skutečností totiž je, že v řadě míst není 
dostatek potřebných přirozených vod-
ních zdrojů na zavlažování, nehledě na 
to, že se při současném vývoji 

počasí bude potenciál těchto zdrojů 
snižovat. Podle Czech Globe možná 
až o 50 %, a to v období již po roce 
2020. Naopak ČOV jsou na území naší 
země rozmístěny plošně, a protože 
pitná voda, která by byla případnými 
regulacemi (které ale v praxi v zásadě, 
minimálně pro občany ČR, nehrozí) 
postižena až jako poslední, znamená 
to také, že ČOV budou mít i v období 
významného sucha „co čistit“, a tedy že 
voda z ČOV bude fakticky vždy využitelná. 
Nejde ale jen o vyčištěnou odpadní 
vodu z ČOV. Na místě je také uvažovat 
o liberalizaci možné aplikace hmoty 
z odbahněných rybníků na zemědělské 
pozemky, o kterou se snaží, jak potvrzuje 
i šéf Rybářského sdružení ČR Jan Hůda, 
naši rybáři. Jak kaly,  tak odpadní vody 
i hmota z rybníků přitom obsahují orga-
nické látky, jimiž by se pole a zeměděl-
ské pozemky obecně obohatily. Což je 
žádoucí, jen nám v tom nesmí bránit 
naše vlastní zákony.

Petr Havel 

V PŘIPRAVOVANÉ NOVELE VODNÍHO ZÁKONA NEPODPORUJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZE) VYUŽÍVÁNÍ VYČIŠTĚNÝCH 
ODPADNÍCH VOD K ZAVLAŽOVÁNÍ. UVÁDÍ SE TO V ODPOVĚDI MZE V REAKCI NA PŘIPOMÍNKY ZEMĚDĚLCŮ K UVAŽOVANÉMU ZÁKAZU.

NOVELA VODNÍHO ZÁKONA NEPOČÍTÁ 
S VYUŽITÍM ODPADNÍCH VOD NA ZÁVLAHY
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VAŠE PLÁNY PADNOU
NA ÚRODNOU PŮDU
PŘIJĎTE K NÁM PRO FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INVESTIC. 
USNADNÍME VÁM CESTU K DOTACÍM A DALŠÍM PODPORÁM.

800 521 521
kb.cz/agri
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V posledních měsících se začaly šířit 
informace vztahující se k tématu týrání 
zvířat. Samozřejmě, pokud jde o psí 
množírny nebo fyzické násilí páchané na 
zvířatech, týrání formou například hla-
dovění, zde jsou podobné kampaně na 
místě. Pokud ale označujeme zemědělce 
za barbary, jejichž jediným cílem je týrat 
zvířata, a to pouze s vidinou zisku a vybití 
si své vlastní agrese, potom je zde asi 
něco špatně. Za poslední eskalaci mů-
žeme označit reportáž České televize, 
pořadu 168 hodin, která byla zaměřena 
na klecový chov slepic. Po zhlédnutí 
reportáže musela mít většina z nás, co 
konzumujeme vejce, pocit, že jsme spo-
lupachatelé podílející se na zvěrstvech 
prováděných na nebohých slepicích.

Zkuste si však pustit pořad znovu 
a poslouchat pozorněji. V příspěvku 
byly zmíněny celkem čtyři velkochovy 

– podle informací reportáže se jedna-
lo o 753 000 kusů slepic. Zajímavé je, 
že uhynulých nebo zraněných slepic 
bylo v celé reportáži celkem asi devět 
kusů. Ano, opravdu pouze devět kusů. 
V reportáži, jejíž aktéři vnikli do chovů 

protiprávně, byly pouštěny zejména 
sestříhané záběry těchto devíti zvířat. 
Ostatní záběry obvykle opeřených a spo-
kojených slepic byly zveřejněny pouze na 
webu a dohledal si je nejspíše jen ten, 
koho tato problematika zajímá opravdu 
do hloubky. Takto bychom mohli k dané 
reportáži oponovat většinu „faktů“, které 
v pořadu zazněly. Je smutné sledovat, 
jak se veřejnoprávní médium nechá 
zatáhnout do kampaně zaměřené jed-
noznačně neobjektivně proti chovatelům 
zvířat – zemědělcům.

Mezi pojmy velkochov a týrání ne-
lze v žádném případě vložit rovnítko. 
Argumentů pro potvrzení tohoto faktu je 
mnoho a jedním z nich je také ekono-
mika. Bude-li jakékoli zvíře v nepoho-
dě, projeví se to na nižším váhovém 
přírůstku, reprodukční schopnosti 
nebo počtu narozených mláďat. A právě 

negativní výsledky nejsou cílem žádného 
správného hospodáře. Jistě, mohou se 
vyskytnout výjimky, kdy může dojít 
k selhání jednotlivce, ale podle čísel zve-
řejněných Státní veterinární správou je 
častější týrání zvířat v domácnostech než 
ve velkochovech. Nenechme se klamat 
fotografiemi nebo záběry týraných zvířat, 
které jsou tendenčně sestříhány nebo 
pocházejí z úplně jiných koutů země, 
jako tomu ve většině případů je. Snad se 
shodneme, že hospodářská zvířata mají 
mít důstojný život a stejně tak i rychlý 
a humánní odchod z něj. Předcházejme 
tedy zbytečnému transportu živých zvířat 
a vybírejme taková, jejichž chovy jsou 
kontrolovány. Kupujme proto maso a vej-
ce z českých chovů a přemýšlejme, jaké 
informace k nám přicházejí a čí zájem za 
jejich šířením stojí.

Českomoravská drůbežářská unie

Řada médií podává zavádějící informace 
o chovu slepic nebo následném prodeji 
souvisejících produktů, proto se Česko-
moravská drůbežářská unie rozhodla 
pro vlastní informační kanál, a to jak
 v podobě webových stránek, tak stejno-
jmenného facebookového profilu.

Na stránkách www.ceske-drubezi.cz 
naleznete zajímavé články a příspěvky 
týkající se kuřecího masa, jeho složení 
a dalších aktualit. Stejným způsobem 
se tento portál věnuje i vejcím.

Chovatelé, ale i široká veřejnost mají 
možnost čerpat z těchto stránek jak ak-
tuální informace, tak i inspiraci v podobě 
receptů. Mimo jiné bude pro spotřebitele 
k dispozici také připravovaná „mapa 
vajec“, v níž si každý může najít nejbližší 
drůbežárnu, odkud může odebírat vajíč-

ka či slepice „napřímo“, bez prostřední-
ka v podobě maloobchodu.

Do projektu se může zapojit každý, kdo 
má k danému tématu co říci. Náměty 
můžete zasílat na e-mail: gabriela.dlou-
ha@cmdu.cz. Nezapomeňte nám projevit 
svou přízeň a dejte svůj LIKE stránkám 
české-drůbeží na facebooku.

Českomoravská drůbežářská unie, z. s.

V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH ZAZNAMENALA VĚTŠINA Z NÁS ŘADU KAMPANÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI TÝRÁNÍ ZVÍŘAT. TOTO TÉMA JE SAMO 
O SOBĚ VELMI DOBRÁ MYŠLENKA – NESMÍ SE VŠAK DOSTAT DO RUKOU FANATIKŮ, KTEŘÍ PŘEKRUCUJÍ INFORMACE ZA KAŽDOU 
CENU. VÝSLEDKEM TAK JE DEZINFORMOVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. OVĚŘUJME SI TEDY INFORMACE, KTERÉ VSTŘEBÁVÁME, ANEBO 
DOKONCE ŠÍŘÍME DÁLE. POUŽÍVEJME SELSKÝ ROZUM A DEJME NA NÁZORY SKUTEČNÝCH ODBORNÍKŮ.

ČESKOMORAVSKÁ DRŮBEŽÁŘSKÁ UNIE SPUSTILA NOVÝ WEB 
WWW.CESKE-DRUBEZI.CZ/, KTERÝ MÁ ZA ÚKOL INFORMOVAT 
ŠIROKOU VEŘEJNOST O ZAJÍMAVÝCH ZPRÁVÁCH TÝKAJÍCÍ SE 
KONZUMACE KUŘECÍHO MASA A VAJEC POCHÁZEJÍCÍCH 
Z ČESKÝCH CHOVŮ.

VEZMĚME ROZUM DO HRSTI

NOVÉ STRÁNKY 
ČESKÉ-DRŮBEŽÍ.CZ
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÉ STRÁNKY 
ČESKÉ-DRŮBEŽÍ.CZ

PŘEVIS NABÍDKY KALAMITNÍHO DŘÍVÍ NA TRHU SE PROJEVIL DRASTICKÝM PROPADEM JEHO CEN. PŘÍJMY Z PRODEJE DŘÍVÍ JIŽ 
VLASTNÍKŮM LESŮ NEMUSÍ POKRÝT ANI NÁKLADY NA POVINNOU ASANACI KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ A OBNOVU LESA, K TOMU SE 
PŘIDALY ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ASANACI, ŠKODY VE ŠKOLKÁCH ČI PŘI ZALESNĚNÍ. EXPERTI Z CZECH FOREST THINK TANK 
ODHADUJÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ SUCHEM A KŮROVCOVOU KALAMITOU V ROCE 2018 NA VÍCE NEŽ 12 MILIARD KORUN.

Od letošního dubna byl zatím každý 
měsíc teplotně nadprůměrný, a to 
většinou o více než 2 °C. Teploty 
v období od dubna do září byly 
dokonce vyšší o 3 °C. Dlouhodobý vláho-
vý deficit se dále prohluboval podprů-
měrnými srážkami, často v podobě 
rychlých dešťů, které se nestihly vsák-
nout do půdy, ale i zvýšeným výparem. 
Vysoké teploty také vedly k bezprece-
dentnímu urychlení vývoje lýkožrouta 
smrkového, který se dnes objevuje 
v místech, kde nebyl desítky let ve
zvýšeném stavu zaznamenán. Tyto 
klimatické podmínky vedly nejen 
k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity, 
ale i přímému usychání dřevin. 

V návaznosti na vývoj počasí a rozvoj 
kůrovcové kalamity došlo k významnému 
nárůstu kůrovcových těžeb, což mělo 
mimo jiné za následek vznik takového 
objemu kalamitního dříví, které již není 
možné při současných kapacitách zpra-
covat. Proti dlouhodobým průměrným 
cenám smrkových sortimentů na úrovni 
2 000 Kč/m3 se dnes ceny pohybují pod 
částkou 1 000 Kč/m3.

Lesní ochranná služba odhaduje objem 
vytěženého kůrovcového dříví za rok 
2018 na 10–12 mil. m3. Poklesu cen 
o více než 1 000 Kč/m3 znamená tedy pro 
vlastníky lesů škody v hodnotě přesahu-
jící 10 miliard korun.

„Dramatické snížení cen dříví spolu 
s velmi omezenými odbytovými mož-
nostmi představují obrovský zásah do 
hospodaření všech vlastníků lesů. 
I vlastníci v zatím nepostižených oblas-
tech nejsou již v některých případech 
schopni zobchodovat své dříví, a to ani za 
cenu sníženého zpeněžení. Do velkých 
obtíží se dostanou zejména vlastníci 
či správci lesů, kteří z lesního provozu 
financují ostatní provozy, například cír-
kevní a šlechtické majetky, obce, které 
jsou na příjmech z lesa závislé. Může se 
stát, že výnosy z pokáceného a prodané-
ho dříví pokryjí jen náklady na výrobu 
a už nezbude na následné zalesnění 
a výchovu mladých porostů. Bez pomoci 
státu mnoho takovýchto vlastníků zkra-
chuje,“ vysvětluje Michal Pernica, ředitel 
největšího soukromého lesního majetku.
Ke škodám na zpeněžení dříví se přidá-

vají náklady na povinnou asanaci 
a následné uskladnění kůrovcového 
dříví, které se pohybují v průměru kolem 
150 Kč/m3, jedná se tedy o vícenáklady 
v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. 
Další stovky miliónů korun škod lze 
očekávat ve školkařských provozech 
a na ztrátách při zalesnění, kdy sazenice 
lesních dřevin v letošním roce neměly 
dostatek vláhy a v nejsušších lokalitách 
plošně odumíraly.

„I když škody na sadebním materiálu 
v lesních školkách ještě nelze přesně 
vyčíslit, určitě přesáhnou výši škod 
suchého roku 2015. Školkaři očekávají 
ztráty na sazenicích okolo 200 mil. Kč. 
Další škody vznikly v důsledku extrémní-
ho sucha na výsadbách sazenic v lesích. 
Zde činí náš kvalifikovaný odhad škod 
300 mil. Kč. Na mnoha lokalitách došlo 
k uschnutí více druhů vysazených dřevin, 
jelikož srážky byly nedostatečné a přišly 
až ke konci jarního zalesňování,“ říká 
Petr Martinec, odborník na problematiku 
pěstování sazenic lesních dřevin.

Při takto razantním poklesu příjmů 
z prodeje dříví nelze podle členů CZECH 

FOREST think tank očekávat, že by 
vlastníci lesů dokázali bez masivní 
a rychlé pomoci státu situaci zvládnout. 
Doposud byli vlastníci příjemci zhruba 
3 % dotací z resortu zemědělství. Podpo-
ra by měla být navýšena tak, aby alespoň 
z části kompenzovala vznikající ztráty 
a umožnila zachování funkčních lesních 

ekosystémů a všech jejich pro společ-
nost nezbytných funkcí. Razantní pomoc 
státu by měla být v co nejkratší době 
směřována k zastavení nebo alespoň 
zpomalení kůrovcové kalamity 
a podpoře obnovy kalamitních ploch.

Členové CZECH FOREST think tank

ŠKODY V LESÍCH LETOS PŘESÁHNOU 
DVANÁCT MILIARD KORUN
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LETOŠNÍ STAV V OBLASTI OCHRANY LESA A VÝVOJE LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO STAVÍ LESNÍKY DO DOSUD NEPOZNANÉ SITUACE 
A ZÁROVEŇ PŘINÁŠÍ NOVÉ POZNATKY A VYBÍZÍ K ZAMYŠLENÍ NAD MOŽNOSTMI OBRANNÝCH OPATŘENÍ A DOSTUPNOSTÍ KAPACIT PRO 
EFEKTIVNÍ BOJ S KŮROVCOVOU KALAMITOU. 

Průběh jara 2018
Protože rychlost gradace nemá v daném 
měřítku obdoby, pokusili jsme se pro 
lepší pochopení již nyní vyhodnotit dění 
letošního roku. Předně je třeba po-
dotknout, že samostatnou kapitolou byl 
velmi vysoký podíl živelné nahodilé těžby 
z orkánu Herwart a řady epizod v průbě-
hu zimy (prakticky každý měsíc), který 
nepředvídatelně a podstatně odčerpával 
zpracovatelské a odbytové kapacity, kte-
ré by jinak vlastníci mohli využít k reakci 
na schnoucí stromy napadené kůrovci 
(především lýkožroutem smrkovým, 
případně severským). 

Jarní rojení začalo okolo 12. dubna, tedy 
přibližně o týden dříve, než je obvyklé, 
a o téměř měsíc dříve než v loňském 
roce. Od počátku bylo velmi intenzivní 
a silné napadení lapáků i odchyty v lapa-
čích byly zaznamenány prakticky vzápětí. 
K 20. dubnu byli nalezeni první brouci 
s úspěšným napadením na porostních 
stěnách, což by samo o sobě nebylo nic 
negativního. V dubnu a první polovině 
května bývá chladnější počasí, takže 
vývoj kůrovce probíhá pomaleji a umož-
ňuje tak využít delší čas na jeho včasné 
zpracování než při opožděném rojení. 
V letošním roce ale průměrné teploty 

v dubnu, resp. květnu odpovídaly 
normálu května, resp. června. Na 
tuto skutečnost zareagoval kůrovec 
zrychlením vývoje o měsíc – první noví 
brouci v požercích se začali objevovat 
již na konci května a začátek druhého 
rojení je možné odhadovat na počátek 
června, což potvrzují i odchyty evidované 
na www.kurovcoveinfo.cz. Oproti běžným 
rokům se tak doba na zpracování první 
generace kůrovců zkrátila o měsíc, což 
samo o sobě po odpočtu času nutné-
ho na vyhledání napadených stromů 
znamenalo předem nepředvídatelnou 
potřebu navýšení zpracovatelských ka-
pacit minimálně o 50 %. Navíc kůrovec 
létal vzhledem k teplu do porostů, což 
komplikovalo vyhledávání.

Sesterské rojení
Sesterská rojení jsou historicky známa 
(pracuje s nimi i bývalá ON 482711) 
a jejich současný význam byl podrobněji 
zkoumán v rámci výzkumných projektů 
řešených Biologickým centrem AV ČR, 
v. v. i., České Budějovice, financovaných 
Lesy České republiky, s.p. v rámci Gran-
tové služby LČR.
Během sesterských rojení dochází 
k tomu, že oplozená samice po nakla-
dení první snůšky vajíček doplní zásoby 

energie tzv. regeneračním žírem, po 
němž zakládá další pokolení, aniž by se 
nutně musela znovu pářit. To se může 
opakovat až třikrát za sezónu. V závis-
losti na teplotách mohou přelety násle-
dovat již dva týdny po prvotním napadení, 
což vysvětluje rychlý nárůst napadených 
stromů ještě před dokončením vývoje 
první generace. Tomu při tomto počasí 
nelze v praxi zabránit, protože k nalezení 
napadených stromů a jejich zpracování 
dojde po přesunu mateřské generace na 
další stromy a cyklus se opakuje. Poz-
dější zpracování tak eliminuje vyvíjející 
se dceřinou generaci lýkožroutů.

V letošním roce byla provozem zazna-
menána extrémní síla sesterského 
rojení v druhé polovině května. Podle do-
hledaných nově napadených stromů v již 
vyznačených či zpracovaných ohniscích 
s přítomností kůrovcového dříví lze 
odhadnout, že i v praxi mohlo v tomto 
období dojít k navýšení napadených 
stromů až o 50 %. Znamenalo to nejen 
pokračování ve zpracování stromů 
z jarního rojení, ale v řadě případů i ná-
vrat do již zpracovaných ohnisek, pokud 
vůbec lesník tuto skutečnost zazname-
nal, protože řada takto vzniklých ohnisek 
nenavazovala na ohniska původní, ale 
vznikala uvnitř porostů. Brouci nové 
generace z tohoto sesterského rojení šli 
vzhledem ke stále rostoucím teplotám 
pravděpodobně do rojení někdy v druhé 
polovině července, kdy lze současně 
odhadovat i sesterské rojení druhé ge-
nerace. Polovina července tak pravděpo-
dobně byla definitivně obdobím, kdy 
i u posledních vlastníků s původně 
relativně nízkým stavem kůrovců vznikl 
nedostatek kapacit pro včasné zpracová-
ní všech napadených stromů.

Léto
Za posledních 24 let bylo několik sezón 
s třetí generací kůrovců na konci srpna 
nebo na přelomu srpna a září. V letoš-
ním roce ale došlo k takovému urychlení 
vývoje, že třetí rojení začalo na počátku 
srpna, a to v okamžiku 30stupňových 
veder a extrémního sucha, tedy 
s maximální intenzitou a minimálními 
obrannými schopnostmi stromů. Obvyklý 
poměr mezi generacemi 10 : 1 proto 
mohl být i překročen. Počty napadených 
stromů tak nezadržitelně rostly doslova 
před očima a v některých oblastech 
kůrovec napadl kompletní zásobu smrku 
od nejmladších věkových stupňů 

a ohrožuje i další jehličnaté dřeviny. 
Třetí generace tak má v některých 
oblastech, zejména na Vysočině, doslova 
devastující efekt, jaký historie v tak 
velkém rozsahu nepamatuje. Navíc se 
jedná o aktivní kůrovcové stromy, které 
budou kalamitním základem pro jaro. 
Jediným pozitivem je urychlení ukončení 
rojení. Z každoročních pozorování po-
sledních let vyplývá, že na počátku září 
je schopna letu již jen minoritní část po-
pulace a po polovině září již jen skutečně 
ojedinělí dospělci. Obdobný trend je 
zřejmý i na záznamech z feromonových 
lapačů. Příčinou překvapivě rychlého 
ukončení aktivity i přes vysoké teploty 
v září mohl být právě i potravní signál 
suchem poškozených hostitelských 
dřevin.  

MOŽNÉ PERSPEKTIVY DAL-
ŠÍHO VÝVOJE KŮROVCOVÉ 
KALAMITY 

Půjde to bez pomoci počasí?
Letošní rok v lese je bezpochyby nejvíce 
ovlivněn počasím a s ním spojeným 
kalamitním šířením kůrovců. Některé 
odhady mluví až o 15 milionech m³ na-
padeného dříví, padají i další hodnoty. 
V tuto chvíli se jedná o hrubé kvalifi-
kované odhady, protože podstatná část 
stromů napadených třetí generací kůrov-
ců v srpnu je stále bez barevných změn 
a je zčásti dohledatelná jen při pozemní 
rekognoskaci dle drtinek (od konce září 
jen podle loupající se kůry a opadávají-
cího zeleného jehličí), přesto lze ale říci, 
že číslo bude skutečně extrémně vysoké. 
Je proto dle našeho názoru nutné se za-
myslet nad reálnými možnostmi řešení 
a zpomalení nebo zastavení gradace. 
Základním problémem je potřebné 
množství těchto opatření, kam dnes pa-
tří především asanace aktivních kůrov-
cových stromů, v reálném čase, který je 
potřeba k jejich realizaci. Pokusili jsme 
se proto kvantifikovat základní předpo-
klady k zastavení další gradace.

Předpoklad první
Prvním předpokladem pro zastavení 
gradace je asanace kůrovcem napadených 
stromů do jarního rojení. Asanace snižuje 
množství ohrožených stromů při jarním 
rojení a při vlhčím počasí v době rojení 
oddaluje jeho počátek. Při větším množství 
stojících kůrovcových stromů, ze kterých 
rojení probíhá, současně prudce klesá 
účinnost odchytových zařízení až k nule.

KALAMITNÍ PŘEMNOŽENÍ KŮROVCŮ – VÝVOJ 
LETOŠNÍHO ROKU A VÝHLED DO ROKU 2019
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Vezmeme-li v úvahu, že letošní rojení 
skončilo v polovině září, a budeme-li 
předpokládat, že jarní rojení začne v po-
lovině dubna, pak je na zpracování napa-
dených stromů sedm měsíců. Budeme-li 
počítat průměrný výkon harvestoru 
2 500 m3/měsíc, pak ke zpracování 
1 milionu m3 za sedm měsíců je potřeba 
přibližně 60 harvestorových uzlů. Při 
odhadovaných 6 milionech by se jednalo
o 360 uzlů, při deseti už o 600 a při 
15 pak o 900 uzlů. Pro srovnání, o jak 
velkou kapacitu se jedná, uvádíme, 
že zelená zpráva pro rok 2016 uvádí 
přítomnost 595 harvestorů, převážně ve 
stáří 10–20 let. Budeme-li počítat, že 
přibližně polovinu bude nutné zpracovat 
klasicky, pak sice potřebné počty har-
vestorů klesnou na polovinu, ale teore-
tická potřeba těžařů pro druhou polovinu 
bude odpovídat přibližně pětinásobku 
(spíše více) ušetřené potřeby harvestorů 
– na 3 miliony m3 – 900 těžařů, 5 milionů 
– 1 500 těžařů, 7,5 mil. – 2 250 těžařů. 
Tento propočet ale vychází z ideálního 
stavu, kdy lze rovnoměrně pracovat po 
celé období a žádná jiná ani nahodilá 
těžba se neprovádí. S časem na přípravu 
obranných opatření se nepočítá. Skuteč-
nou potřebu kapacit tak lze odhadovat 
přibližně na dvojnásobek.
 
Na skutečném množství napadeného 
dříví tedy bude záležet, zda se alespoň 
teoreticky dá počítat se splněním tohoto 
bodu. V praxi je totiž situace daleko 
komplikovanější s ohledem na podíl 
dříví napadeného v soukromých lesích, 
zejména drobných vlastníků, protože při 
nedostatku odbytových možností musí 
vlastník financovat náklady ze svého, 
aniž by věděl, zda se mu prodejem dříví 
vrátí (či spíše může předpokládat, že 
ne). V těchto lesích tedy napadené dříví 
nejspíš bez finanční podpory státu 
zůstane bez zpracování. Kromě tě-
žebních kapacit je ale nutné počítat 
i s adekvátní potřebou přibližovacích 
kapacit a v neposlední řadě i odvozních 
souprav, vagónů a skladovacích kapacit 
pro dlouhodobé skladování.

Předpoklad druhý
Druhým předpokladem je asanace mini-
málně 90 % kůrovcem nově napadených 
stromů po začátku jarního rojení. Při 
horším podílu dojde mezi generacemi 
k dalšímu navýšení počtu napadených 
stromů a tím i k nárůstu nepoměru ka-
pacit a aktivních kůrovcových stromů.
Asanace stojících stromů snižuje 
množství kůrovců připravených pro 
jarní rojení. Počet na jaře napadených 
stromů osciluje někde mezi 10–100 % 
kalamitního základu, v letošním roce 
se počet napadených stromů při jarním 
rojení pohyboval okolo 40 % kalamitního 
základu. Při ponechání stromů v lese 
by se samozřejmě tento poměr rovnal 
přibližně 100 %. I při 100% zpracování 
by tak bez odchytových zařízení bylo po 
začátku rojení napadeno přibližně 40 %

z kalamitního základu, tj. např. při 
6 milionech m3 kalamitního základu 
by se jednalo o 2,4 mil. m3, na jejichž 
asanaci by při opakování letošního roku 
byl jen měsíc (po odečtení minimálního 
času na vyhledání). Při 10 milionech to 
ale jsou již 4 miliony a při 15 pak 6 milio-
nů m3. Pokud vezmeme v úvahu, že část 
napadeného dříví nebude zpracována 
vůbec, bude toto číslo nejspíš významně 
větší. Při opakování letošního průběhu 
počasí tedy není vůbec reálné kůrovco-
vou kalamitu s dostupnými kapacitami 
zastavit. Pokud by byl například zpraco-
ván v průběhu vývoje první generace 
1 milion napadených stromů, lze již 
v druhé generaci předpokládat existenci 
14 milionů, bude-li kalamitní základ 
„jen“ 6 milionů, při 10 pak už 30 a při 
15 až 50 milionů m3 aktivního kůrovco-
vého dříví. Sice lze předpokládat, že při 
takto velkých objemech by zafungoval 
efekt nedostatku potravy a gradace 
by nemusela jít tímto tempem, ale ve 
skutečnosti bude záležet na velikosti 
komplexů, ve kterých bude kůrovec 
přemnožen, a vzdálenostech od dalších. 
Při třetí generaci v roce by rozsah napa-
dení samozřejmě dále násobně narůstal.

Předpoklad třetí
Třetí předpoklad není v rukou vlastníků, 
protože se jedná o počasí. Při stávajícím 
kalamitním základu sice počasí samo 
o sobě vývoj již nezvrátí, ale může čás-
tečně ovlivnit počet napadených stromů 
(dostatek vody zlepší obranyschopnost 
stromů) a především délku vývoje 
jednotlivých generací a tím i dobu na 
zpracování dříví. Tři generace v příštím 
roce by znamenaly pro řadu oblastí 
postižených suchem definitivní rozvrat 
porostů.

Co lze dělat pro zastavení gradace? 
Hledat cesty ke zrychlení zpracování 
a asanace dříví. 
Je jasné, že v Česku není dostatek kapa-
cit v rámci celé logistiky dříví. Současně 
je velmi pravděpodobné, že malí a střed-
ní vlastníci lesa nebudou hledat kapacity 
v zahraničí (v okolních zemích pravdě-
podobně nebudou) a řešit komplikovaný 
postup pro zaměstnávání zahraničních 
pracovníků. U veřejných zadavatelů je 
v těchto případech problémem postup 
podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, resp. obráceně pro zahraniční 
subjekty není v případě dostatku práce 
ve své vlasti, případně při jednodušších 
pravidlech okolních zemí žádná moti-
vace pro studování našich komplikova-
ných předpisů a předkládání nabídek. 
Minimem je dočasná úprava příslušných 
předpisů a poptávání kapacit prostřed-
nictvím vládních agentur v zahraničí.
Asanace kůrovcového dříví v letním 
období rovněž spotřebovává kapacity. 
Alespoň část vlastníků by si možná ráda 
pečlivě zasanovala své dříví. Insekticid 
v dostatečném množství ale bez přísluš-
ných oprávnění nekoupí. Změna před-

pisů, případně výjimka na dobu trvání 
kalamity, by měla přístup k insekticidům 
pro vlastníky lesa zjednodušit. Vzhledem 
k principu působení insekticidů se musí 
jednat o období březen–září běžného 
roku. Současně je potřeba podporovat 
asanaci kůrovcového dříví odkorněním 
všemi technikami – adaptéry na pilu, 
odkorňovacími hlavicemi, odkorňovači 
mobilními i stacionárními, dotacemi na 
ruční odkornění. V neposlední řadě je to 
otázka financování. Při převisu nabídky 
dříví bude mít řada vlastníků bez dotací 
problém hradit náklady.

Hledat cesty ke snížení počtu napade-
ných stromů
Nad úlohou odchytových zařízení se 
trvale vedou dlouhé diskuze. Ačkoli 
jsou autoři článku přesvědčeni, že není 
správné ukládat realizaci obranných 
opatření předpisy, je nepochybné, že od-
chycením a zahubením kůrovce v odchy-
tových zařízeních je objektivně snižován 
počet napadených stromů. Včasná, resp. 
dobře načasovaná příprava maxima 
možného počtu obranných opatření 
v porostech a komplexech, kde došlo ke 
zpracování kůrovcového dříví do počátku 
rojení, proto může zásadním způsobem 
snížit počty napadených stromů a tím 
i potřebu kapacit. Je jasné, že obvykle 
nejrozšířenější zařízení – lapáky – nelze 
za současného stavu masivně použít, ale 
v praxi byla odzkoušena celá řada
 dalších typů, které množství kůrovců 
mohou snižovat – lapače, otrávené 
lapáky, otrávené stojící lapáky či insek-
ticidní sítě. Pokud nelze kůrovce aktivně 
redukovat, je možné jej pomocí stojících 
lapáků koncentrovat do předem vytipo-
vaných míst a alespoň zrychlit začátek 
a průběh asanace. Na majetcích s dosud 
ne plně rozvinutou gradací a možností 
vlastního zpracování a asanace dříví lze 
využít i lapáky hromadné.

Podpora realizace obranných opatření 
spočívá jak v metodické stránce 
s praktickými ukázkami, tak samo-
zřejmě ve finanční pomoci a v nepo-

slední řadě pak i v úpravě předpisů pro 
nakládání s chemikáliemi zmíněné výše, 
stejně jako v prodloužení registrace 
insekticidních sítí.

Podpořit logistiku a skladování nadby-
tečného dříví
Opakující se problémy s odvozem dříví 
a uzavírání cest v obcích je potřeba řešit 
ve spolupráci s MMR. Mimoprodukční 
funkce lesů jsou bohužel brány jako 
samozřejmost, přičemž ve většině je 
v místě využívají právě obyvatelé obcí, 
které zpomalují asanaci dříví kompliko-
váním odvozu. Tyto spojené nádoby 
evidentně nejsou vůbec nebo dostatečně 
ze strany státu akcentovány. Při nedo-
statku odvozních souprav je nutné zvážit 
i navýšení tonáže alespoň pro vybrané 
úseky cest, například spojené se slibem 
financování přednostní opravy v případě 
nadměrného opotřebení. Řešit je třeba 
i možnosti vagónování – nejen navýšení 
počtu vagónů, ale i opravy vytipovaných 
vleček a slepých kolejí tak, aby bylo možné 
nakládat potřebný počet vagónů. Zjedno-
dušit odběr vody pro mokré skladování 
dříví.

Věnovat se metodické podpoře vlastníků
Současné dění je jednoznačně primárně 
vyvoláno extrémním vývojem počasí. 
Přestože sekundární gradace kůrovců 
jsou v odborné literatuře popsány, přes-
tože škody suchem v zemědělství 
a jiných odvětvích nikdo nezpochybňuje, 
přestože jsou postiženy i okolní státy, je 
smutnou skutečností neustálé hledání 
viníků této situace. Ač můžeme vnitřně 
diskutovat o vlivu jednotlivých kroků na 
průběh gradace, je dle názoru autorů 
nezpochybnitelné, že při nepříznivém 
vývoji počasí v posledních pěti letech, 
zejména v letech 2015 a 2018, nebylo 
v silách ochrany lesa gradaci zabránit.

Text a foto: Ing. Ladislav Půlpán
Lesy České republiky, s.p.
RNDr. Petr Doležal, Ph.D.
Entomologický ústav, Biologické 
centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
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CELOU ŘADU OPATŘENÍ VYVOLALA A JEŠTĚ VYVOLÁ LETOŠNÍ KŮROVCOVÁ KALAMITA V ČR, KTERÁ SE ROZROSTLA DO ZNAČNÝCH 
ROZMĚRŮ TAKÉ KVŮLI POČASÍ, KTERÉ NEBÝVALE PŘÁLO NADSTANDARDNÍMU PŘEMNOŽENÍ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO, ALE NEJEN 
JEMU. JEDNOU Z REAKCÍ JE PŘIPRAVOVANÁ NOVELA LESNÍHO ZÁKONA, KTERÁ BY ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ MOHLA POMOCI JAK 
VLASTNÍKŮM LESNÍCH POROSTŮ, TAK ODLIŠIT DOBRÉ A ŠPATNÉ ODBORNÉ LESNÍ HOSPODÁŘE.

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR DLOUHODOBĚ SLEDUJE A VYHODNOCUJE NEPŘÍZNIVÝ STAV V ČESKÝCH LESÍCH A OPAKOVANĚ 
SE ZA SEKTOR VYJADŘUJE K ZÁVAŽNÉ SITUACI V ČESKÝCH LESÍCH. JIŽ V BŘEZNU OSLOVIL ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT 
AGRÁRNÍ KOMORY ČR, JEHOŽ JE LDK ČLENEM, PREMIÉRA ANDREJE BABIŠE A INICIOVAL TÍM JEDNÁNÍ NA MEZIREZORTNÍ ÚROVNI. 
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V LESÍCH VŠAK POTVRZUJE STÁVAJÍCÍ NEGATIVNÍ TRENDY. 

„KŮROVCOVÁ“ NOVELA LESNÍHO 
ZÁKONA BUDE PŘÍNOSEM

Vlastníky lesů bude přitom zejména 
zajímat úprava současných pravidel 
týkající se zákazu úmyslných těžeb, což 
je noční můrou řady z nich. Novela by 
přitom měla změnit především tři věci. 
V prvé řadě je to urychlení realizace 
opatření v době krizí na trhu se dřevem 
s tím, že zakázat úmyslné těžby bude 
možné okamžitě. V současné době trvá 
takový proces zhruba dva měsíce, což 
výrazně snižuje schopnost operativní 
reakce. V druhé řadě – a to je důleži-
té – se případný zákaz nemusí týkat 
všech druhů porostů, ale jen některých, 
například smrkových. Konečně za třetí 
bude možné případné zákazy vyhlašovat 

regionálně, s důrazem na mnohem větší 
lokální detail, než je tomu nyní.

Vlastníci také budou moci za určitých 
podmínek použít při obnově lesa širší 
spektrum stromů. Novela totiž libera-
lizuje dosavadní praxi, která poměrně 
striktně stanovuje, odkud a kam lze 
přenášet semena a sadební materiál. Po 
konzultaci s Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů (ÚHÚL) bude možné použít 
sadební materiál i z jiných oblastí ČR, 
než je tomu dosud. Možnosti zalesňo-
vání bude navíc specifikovat vyhláška, 
která byla v poslední době terčem kritiky 
takzvaných ochránců přírody a částečně 

Důsledky klimatických změn a přede-
vším opakující se sucho vedlo k oslabení 
porostů a  enormnímu přemnožení 
podkorního hmyzu. Tato situace se zcela 
jistě bude opakovat i v příštích letech 
a bude mít jednoznačně celoplošný cha-
rakter. Kolaps mnoha lesních porostů, 
který ústí v tzv. kůrovcové kalamity, 
postihuje celý středoevropský prostor 
včetně Německa, Rakouska, Polska, 
Slovenska a Slovinska. Tato skutečnost 
komplikuje i potenciální odbyt dřeva 
a výši jeho zpeněžení.

Ze strany vlády a zodpovědných minis-
terstev je třeba urychlit přijetí 
a realizaci komplexního souboru opat-
ření a finančních podpor, která pomohou 
vlastníkům a správcům lesních majetků 
tuto situaci zvládnout. „Vládě ČR byl 
předložen soupis potřebných opatření 
a nyní je třeba jejich bezodkladné zave-
dení do praxe tak, aby došlo k maximální 
eliminaci škod a ke zlomu současného 

vývoje. Zdůrazňujeme proto nejen časo-
vou naléhavost, ale i potřebu adekvátní 
finanční podpory pro její zvládnutí,“ zdů-
razňuje Jandejsek s výstupy a požadavky 
Lesnicko-dřevařské komory ČR. Jedním 
z klíčových legislativních opatření, na 
které lesnický provoz již netrpělivě čeká, 
je přijetí novely vyhlášky č. 83/1996 Sb. 
o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských sou-
borů. Tento legislativní podklad má bez-
prostřední vliv zejména na přípravu obnov 
kalamitních ploch, využití všech dřevin pro 
obnovu včetně přípravných dřevin, úpravu 
obmýtí a vhodné dřevinné skladby.

Řešení situace v lesích se však zcela 
nepochopitelně politizuje a sílí tla-
ky některých organizací a zájmových 
skupin měnit postupy a řešení navržená 
Ministerstvem zemědělství ČR. Lesnic-
ko-dřevařská komora zaslala Miroslavu 
Tomanovi, ministrovi zemědělství, dopis, 
ve kterém vyjadřuje podporu urychle-

ného schválení novely této vyhlášky ve 
znění, které bylo zpracováno na základě 
řádného připomínkového řízení. Toto 
znění považuje za vyvážený kompromis 
a výsledek práce erudovaných lesnic-
kých odborníků, vědců a výzkumných 
pracovníků. 

Aktuální kalamitní stav v lesích nelze 
spojovat pouze s nevhodně pěstovaným 
smrkem. Jeho usychání je nejviditel-
nější, protože má z historických důvodů 
nejvyšší zastoupení v našich lesích, ale 
zde je nezbytné si uvědomit, že skladba 
dnešních produkčních lesů byla založena 
v období již před 80–120 lety. Vlivem ex-
trémů klimatu a dlouhotrvajícím suchem 
však v současnosti chřadnou i borovice, 
jedle, duby a u řady dalších listnáčů se 
vlivem oslabení vyskytují noví škůdci.
V této situaci je další regulace a zásah 
do vlastnických práv spolu s potlačením 
hospodářské funkce lesů z pohledu 
členů Lesnicko-dřevařské komory dále 

stěží akceptovatelné. Při všech potřeb-
ných krocích je třeba i nadále sledovat 
udržení konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a podpořit i jeho dřevo-
-produkční funkci. Jak upřesňuje Andrea 
Pondělíčková, tajemnice LDK: „Dřevo 
je nenahraditelnou a obnovitelnou 
surovinou a jeho produkce a násled-
né zpeněžení byly vždy pro vlastníka 
hlavním zdrojem příjmů. Z těchto zdrojů 
mohl financovat všechny ostatní činnosti 
a zákonné povinnosti, od zalesnění až po 
podporu všech ochranných, rekreačních 
a jiných tzv. mimoprodukčních funkcí. 
Pokud by tomu tak nebylo, musel by 
náklady na jejich zajištění jednoznačně 
hradit stát.“ I proto požaduje odborná 
veřejnost zastoupená Lesnicko-dřevař-
skou komoru ČR věcnou diskuzi k další-
mu harmonogramu činností tak, aby byly 
celkové škody a dopady do lesnického 
sektoru co nejnižší.

Ing. Jiří Felčárek

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA:  
SITUACE V LESNICTVÍ JE VELMI VÁŽNÁ!
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i Ministerstva životního prostředí, kteří 
tvrdí, že Ministerstvo zemědělství (MZe) 
nutí vlastníky k příliš vysokému podílu 
smrku. To ale není pravda, vyhláška má 
pouze doporučující charakter, přičemž 
spektrum zalesňovacích a takzvaných 
pionýrských dřevin se oproti současné-
mu stavu zvyšuje zhruba o 50 %.

Zkvalitnit by se také měla příprava 
lesních hospodářských plánů připra-
vovaných odbornými lesními hospodáři 
(OLH). Jejich činnost v současné době 
není dostatečně podrobně specifiková-
na, což se snaží novela lesního zákona 
řešit. Ta by nyní měla nastavit rámec 
povinností OLH s tím, že při pochybení 
budou OLH hrozit sankce a v krajním 
případě i odebrání licence, kterou 
uděluje MZe. Uvedené opatření by mělo 
přispět k „vyčištění“ trhu OLH od méně 
zodpovědných hospodářů a vlastníci lesů 
by tak měli čelit nižšímu riziku nespráv-
ného zpracování lesních hospodářských 
plánů.

Změny se budou částečně týkat i 
veřejných výběrových řízení na práce 
pro státní podnik Lesy České republiky 
(Lesy ČR). O něco by se měl zvýšit počet 
smluvně územních jednotek (SÚJ), 
zejména v kalamitních oblastech, což by 
mělo zvýšit prostor pro budoucí partnery 
Lesů ČR z řad místních lokálních firem. 
Kromě toho bude možné v případě ka-
lamitní situace možnost těžit více dřeva 
nad rámec původních smluvních vztahů 
(vysoutěženého objemu dřeva), 
a to v systému OM (odvozní místo). Tako-
vé navýšení těžeb bude možné vysoutěžit 

operativně, zhruba v průběhu jednoho 
týdne. 

Lesy ČR také vytvořily několik 
demonstračních projektů, v nichž se 
bude dřevo těžit probírkovým způsobem. 
O tom již podnik před časem informoval 
v oficiální tiskové zprávě, důležité ale 
je, že uvedené projekty by měly sloužit 
zároveň jako pilotní pro vlastníky lesních 
porostů, kteří se mohou průběžně 
seznamovat se zkušenostmi z tohoto 
způsobu obhospodařování lesa. Tento 
způsob přitom preferuje řada ochránců 
přírody a v praxi jej uplatňují i někteří 
vlastníci, zatím ne zcela zodpovězenou 
otázkou je ale ekonomika takto pojatého 
hospodaření. Z pohledu ochrany přírody 
a omezení rizik přemnožení kůrovce je 
to nicméně dobré řešení – při obhospo-
dařování probírkovým způsobem vzniká 
v lesním porostu několik generačních 
pater, les neustále dorůstá a nevznikají 
holiny. Na druhou stranu ale takový les 
neposkytuje tak velký okamžitý objem 
dřeva, který by vznikl jeho vykácením. 
Probírkový způsob hospodaření je tak 
vhodný zejména pro menší vlastníky 
a menší zpracovatelské subjekty (pily), 
které velké objemy dřeva ke zpracování 
nepotřebují, ale potřebují spíše trvalý 
předvídatelný přísun dřevní suroviny. 
To probírkový (výběrový) způsob těžby 
umožňuje.

Vzhledem k tomu, že celá řada ochrán-
ců, politiků a lesních spasitelů lidstva 
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou 
volá po výrazné redukci smrkových 
porostů a operuje přitom nepřirozenými 

tuzemskými smrkovými monokulturami, 
není na škodu uvést tyto teze na pravou 
míru. Skutečností totiž je, že smrkové 
monokultury v ČR tvoří zhruba jen 15 %
 území, drtivá většina smrků roste ve 
smíšených lesích. Na řadě míst je navíc 
smrk přirozeně vitální a i ve smíše-
ných porostech dochází k přirozenému 
zmlazení pouze smrkem, ačkoli tam 
rostou i jiné dřeviny. Sami ochránci 
přitom obvykle uznávají, že v lokalitách, 
kde dochází k přirozenému zmlazení 
smrkem, (a je tomu často v polohách 
pod magických 600 metrů nad mořem), 
má smrk v krajině své místo.

Z dat ÚHÚL nicméně vychází, že 
v naší krajině dochází z více než 60 % 
k přirozené obnově listnáčů a zároveň, 
že umělá obnova má v procentuál-
ním zastoupení základních typů dřevin 
prakticky stejné parametry jako obnova 
přirozená. Z toho jednoznačně vyplývá, že 
dosavadní způsob zalesňování v ČR ko-
píruje přirozené přírodní procesy a není 
tedy třeba skladbu dřevin v naší zemi 
zásadně měnit. Jinými slovy, právě teze 
ochránců přírody jsou nepřirozené, na 
což dává v realitě odpověď sama příroda. 

Mimochodem, v naší zemi nejsou jen 
smrkové monokultury, ale také listnaté 
monokultury, přičemž za monokulturu 
se považuje nižší než desetiprocentní 
příměs jiné dřeviny v určitém území. 
Listnatých monokultur je přitom v ČR 
zhruba stejné množství jako jehlična-
tých (nejde jen o smrky, ale také třeba 
o borovice) a lze jen připomenout, že 
stejně tak jako má smrk svého kůrovce, 

mají i jiné dřeviny, včetně listnatých, 
také své škůdce. Nikdo přitom nedo-
káže odhadnout, zdali budoucí změny 
počasí nevytvoří podmínky pro expanzi 
jiných škůdců, tudíž teoreticky můžeme 
vykácet smrkové lesy a jako ochranu 
před kůrovcem nasadit listnaté lesy, 
které ovšem následně podlehnou jinému 
škůdci stejně tak, jako jsou dnes ohrože-
ny porosty smrkové.

Ne ale všude, jak ukazují šetření 
v terénu, kde i v suchých oblastech ne-
jsou smrkové porosty poškozeny, neboť 
součást jejich značné adaptační schop-
nosti tvoří schopnost sáhnout si svými 
kořeny pro vodu a zdroje živin do větších 
hloubek. Smrk má navíc velký retenční 
potenciál – schopnost zadržovat vodu 
na svém jehličí a zpomalovat tak při 
deštích odtok vody z krajiny. Také 
skutečnost, že smrk je zdrojem viskózy, 
vláken pro výrobu textilu, představuje 
argument pro další existenci smrků 
v české a moravské krajině, nehledě 
na další praktické vlastnosti smrkového 
dřeva. Například minimální odpad při 
zpracování, pružnost, malá hmotnost či 
již zmíněná dlouhá vlákna, které mají 
naprosto univerzální použití, třeba 
i k výrobě papíru. Propadat panice a ve 
velkém a cíleně kácet smrky, pokud ne-
jsou napadeny kůrovcem, se tak jeví jako 
velmi krátkozraké a nelze než věřit, že 
věda, výzkum a zdravý selský (zde lesnic-
ký) rozum dokáží čelit emotivním  
a neodborným tezím, jejichž autoři, zdá se, 
ve skutečném lese zas tak často nebyli.

Petr Havel, foto Nina Havlová



ZPRAVODAJ

5 > 201836

INZERCE

Znáte ten pocit, když se zakousnete do 
čerstvě utrženého jablka na zahrád-
ce? Nebo ten zvuk hrušky, která vám 
křupne v puse? Přesně to můžete zažít 
i s ovocem, které nakoupíte v PENNY. 
Do jeho regálů totiž putují čerstvé 
hrušky i jablka od českých farmářů 
krátce po utrhnutí. Lidé v PENNY kla-
dou důraz nejen na to, aby každý kus 
chutnal správně, jak má, tedy sladce, 
šťavnatě nebo nakysle, ale zajímá je 
i prostředí, kde se ovoce pěstuje.

Drží v ruce ostré nůžky a prořezává 
výstavní jabloně. Jana Balcárková, 
hlavní ovocnářka v Králové, je soustře-
děná, ale rychlá. Je nejvyšší čas. Její 
zřetelné zaujetí profesí by tehdy, když 
vycházela základní školu, těžko někdo 
předvídal. „Nedostala jsem se na školu, 
kterou jsem chtěla, a tak mě naši bez 
řečí přihlásili na střední zahradnickou 
školu. Naprosto proti mé vůli. Jenže 
ono mě to chytlo hned na začátku. Jsem 
ze zemědělské rodiny, tak si se mnou 
možná zahrály geny.“ A tak přirozeně 
a už dobrovolně pokračovala ve studiu 
na zahradnické fakultě v Lednici, aby 
se z ní stala skutečná odbornice. „Teď 
jsem ráda. Je to nádherná práce, i když 
těžká.“

Naše stromy se mají krásně

Jablka a hrušky se v Králové pěstují 
tradičně. A právě zde vypěstované plody 
najdete také v PENNY. „Od mala mám 
vždycky doma jablka, mám je strašně 
ráda, hrušky taky, ale ty tvrdší, co při 
zakousnutí křupnou,“ říká Jana Balcár-
ková o „předmětu“ své profese a v jejím 
hlase je stále slyšet zaujetí. Má na 
starosti 130 hektarů osázených stromy. 
„Různé odrůdy jabloní nebo hrušní se 
rozpínají jinak, na jeden hektar sázíme 
2500 až 3800 stromků. Nedávno jsme 
začali s velkou obnovou sadů, nejstarší 
stromy jsme nahradili novými, mladý-
mi. Půdu jsme předtím nechali odpoči-
nout, nabrat sílu.“

A co přihnojování a ochrana proti 
škůdcům? „Na to jsme hodně opatrní 
a vybíráme prostředky, které skuteč-
ně lidskému zdraví neškodí. Hnojíme 
cíleně, přímo ke kořenům, i postřiky 
máme šetrné. A je to vidět. Naše sady 
jsou živé, spousta hmyzu, i ještěrky se 
nám mezi stromy prohánějí.“ V Králové 
pěstují několik odrůd jablek: nejvíce 
Gala, Golden Delicious a Red Prince. 
Hruškám vévodí odrůdy Konference, 
Lukasova máslovka a Boscova lahvice.

Na nové technologie a složité stroje při-
tom v Králové moc nehrají. Většina práce 
zůstává na lidských rukách: prořezávání 
větví, letní prořez a vyvazování stromů 
kvůli váze plodů i jejich probírání. To když 
jsou plody poškozené nebo je jich příliš 
a strom by je neuživil. Ve firmě pracuje 
jen deset stálých zaměstnanců, na se-
zonní práce si najímají brigádníky.

Jaká bude úroda letos?

Na tuhle každoroční otázku každý země-
dělec odpoví: „Ne vyloženě špatná nebo 
mizerná, uvidíme.“ Jana Balcárková řek-
ne okamžitě bez váhání: „Dobrá, hodně 
dobrá.“ Stromy si po loňské smůle, když 
mráz zasáhl v nejcitlivější chvíli rozkvě-
tu, odpočinuly a letos to vracejí. Janu je 
radost poslouchat.

„Nejen já, ale vůbec čeští ovocnáři mají 
stromky rádi. Opravdu. A podle toho se 
k nim chovají. Dopřejí jim to nejlepší, co 
jim prospívá. Všichni pořád pracujeme 
v přírodě, bez ohledu na počasí, jsme 
prostě její součástí. Sklidíme každý plod, 
na zemi nezůstane ani jeden. Když ne-
odpovídá normám, prodáváme ho v nižší 
kvalitě a mám radost, že se toho PENNY 
ujalo.“ 

Naše jablka a hrušky

Také si pamatujete poučku z první třídy, 
když jste se učili množiny, že se nemají 
míchat jablka s hruškami? Rychle na ni 
zapomeňte, protože jablka a hrušky tvoří 
skvělou dvojici. Oba druhy ovoce se dají 
snadno při pečení vzájemně nahrazovat. 
V PENNY najdete jak klasické, prvotřídní 
plody, tak i ovoce, které nemá zcela kla-
sický tvar, ale na kvalitě mu to neubírá. 
Vůbec nevadí, že jsou to „neobyčejné 
kousky“. To v PENNY znamená, že jde 
o ovoce a zeleninu nestandardních tvarů 
a velikostí, které jsou ovšem k dostání za 
zvýhodněnou cenu.

Prvním řetězcem v Česku, který začal 
ne zcela „přehlídkovou“ zeleninu a ovoce 
prodávat, se stalo právě PENNY. Neoby-
čejné kousky ve svém sortimentu nabízí 
již od srpna 2016. Za tu dobu jich prodalo 
přes 6 mil. kg. Jen pro představu, podíl 
tohoto „neobyčejného“ sortimentu k běž-
nému je v PENNY zhruba 10 procent. 
Nabídka neobyčejného ovoce a zeleniny 
se prů běžně přizpůsobuje sezonní pro-
dukci českých farmářů, od kterých 
PENNY zboží odebírá, a jedná se hlavně 
o brambory, cibuli, česnek, jablka, hruš-
ky, okurky a mrkev.

Více na www.penny.cz

JABLKA A HRUŠKY JAKO ZE 
ZAHRÁDKY? PENNY NABÍZÍ
OVOCE OD ČESKÝCH FARMÁŘŮ. 

PENNY_Jablka_a_hrusky_inz_Agrobase_215x269_dvojstrana_zrc.indd   1 10.09.18   17:16
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Opravdu místní.
od opravdových lid í.

Exkluzivně v

PENNY_Jablka_a_hrusky_inz_Agrobase_215x269_dvojstrana_zrc.indd   2 10.09.18   17:16



ZPRAVODAJ

5 > 201838

ČLOVĚK A  KRAJINA

Dalším důkazem byl i fakt, že se mode-
race tématu „Voda a stromy v krajině“ 
ujal sám předseda Národní sítě Místních 
akčních skupin (MAS) ČR Jiří Krist, a do 
třetice i skutečnost, že z diskuse o mož-
ných opatřeních, které by vedly k zajiš-
tění dostatečných zdrojů pitné vody pro 
obce, zlepšení stavu krajiny a k prevenci 
rizik sucha, což jsou svým způsobem vše 
spojené nádoby, vyšlo ze zmiňovaného 
workshopu nejvíce doporučení a námětů 
pro politiky a zákonodárce k nápravě 
současného stavu.

Nejvíce hlasů nakonec získal apel 
účastníků konference na to, aby se 
změnil systém zemědělských dotací tak, 
aby tyto finanční prostředky končily 
u zemědělců „z místa“, tedy u těch, kteří 
v daných obcích skutečně zemědělsky 
hospodaří a také tam bydlí a žijí. Na 
druhém místě pak skončil požadavek na 
razantní snížení byrokracie spojené
s realizací opatření na zadržování vody 
v krajině, na třetím pak apel na 
všeobecnou osvětu, formulovaný jako 

„zapojení dětí i dospělých do výchovy 
o udržitelném rozvoji“. Celá řada dalších 
požadavků, jako podpora živočišné výro-
by pro zlepšení stavu půdy nebo zvýšení 
motivace zemědělců k budování „zelené 
infrastruktury“, se přitom, byť šlo pri-
márně o vodu v krajině, týkala zeměděl-
ského podnikání. To znamená, že obce 
vnímají klíčovou roli zemědělství jak pro 
život v malých i větších sídlech, tak také 
pro stav krajiny, kvalitu půdy a zajištění 
zdrojů vody. I proto se prakticky všichni 
diskutující shodli, že je nutné prohloubit 
spolupráci mezi vedením obcí a místními 
hospodařícími zemědělci, což na řadě 
míst celkem bez problémů funguje, 
v některých lokalitách ale ne. Stejně 
tak ale v diskusi několikrát padlo, že do 
změn struktury intravilánů i extravilá-
nů obcí je nutné zapojit vlastníky. To je 
důležité mimo jiné proto, že značná část 
plánovaných opatření na zadržení vody 
v krajině by se měla a bude muset ode-
hrávat na privátních pozemcích, k tomu 
podle stávající legislativy musí vlastníci 
dát ovšem souhlas. Ten se ale ne vždy 

daří získat, a to proto, že krajinnými 
prvky a drobnými vodními díly nenaruše-
né pozemky mají v očích vlastníků vyšší 
hodnotu – někdy v budoucnosti by třeba 
bylo z pohledu vlastníků možné prodat 
je na stavební účely, pokud se v tomto 
směru změní obecní rozvojové plány. Ve 
skutečnosti mají ale pozemky s krajin-
nými prvky, především pro přírodu, cenu 
vyšší. Historie přitom říká, že kdo měl 
na svém pozemku vodu, měl oproti těm, 
kteří ji tam neměli – výhodu. K takovému 
uvažování by přitom bylo vhodné se opět 
vrátit, což fakticky znamená naplnění 
„bodu tři“, tedy potřebu obecné osvěty 
(nejen) vlastníků půdy.

Krajinné prvky, respektive „ostatní 
plochy“, přitom v současné chvíli před-
stavují komplikace i pro zemědělce – 
Ministerstvo financí ČR totiž z ostatních 
ploch vybírá vyšší daň z půdy než ze 
zemědělsky obhospodařovaných ploch. 
To se ale změní, jak (zatím neoficiálně) 
deklarovala i ministryně financí Alena 
Schillerová a jak už i oficiálně uvedl 

ministr zemědělství Miroslav Toman. 
Výsledkem by mělo být stejné zdaně-
ní „ostatních ploch“ se zemědělskou 
půdou, ve hře je ale také možnost, aby 
byly „ostatní plochy“ od daně z pozemků 
zcela osvobozeny. Podmínkou k tomu 
je zpracování evidence takových ploch 
tak, aby byly známy dopady na státní 
rozpočet. Vzhledem k tomu, že jde sice 
o hodně „kousků půdy“, ale rozměro-
vě marginálních, lze předpokládat, že 
propad příjmů státního rozpočtu při 
odpuštění daně by se počítal v řádech 
milionů – a tedy by byl zanedbatelný. 
Jsme-li u krajinných prvků, pak je ve hře 
také jejich dotační zvýhodnění – i o tom 
už mluvil ministr Toman, mimo jiné na 
agrosalónu Země živitelka. V praxi by 
to znamenalo vyšší sazbu dotace buď 
v rámci stávajících SAPS, nebo agroen-
vironmentálních opatření, i když je třeba 
vědět, jak na konferenci venkov 2018 
informoval Josef Tabery z Ministerstva 
zemědělství ČR, že se po roce 2020 bu-
dou dotace v rámci Společné zeměděl-
ské politiky EU nazývat jinak než nyní. 

Na konferenci také vystoupili 
představitelé jihomoravských obcí, kteří 
prezentovali projekty, jejichž cílem 
a výsledkem byly nové vodní plochy na 
pozemcích obcí nebo v zemědělské 
krajině. Zmiňovaný apel na snížení 
byrokracie přitom bude (lze fakticky říci, 
že už je) vyslyšen. Ještě před konferencí 
deklaroval opakovaně ministr Toman vý-
razné zjednodušení stavebních procesů 
při výstavbě a obnově rybníků s tím, že 
k obnově nebo vybudování nového rybní-
ku do dvou hektarů na vlastním pozem-
ku nebude třeba žádného řízení a stavba 
bude podléhat jen ohlašovací povinnosti. 
To je pro obce, vlastníky a potažmo 
i nájemce zemědělských pozemků velmi 
dobrá zpráva, neboť byrokracie spojená 
s novými rybníky byla a je dosud největší 
brzdou při jejich výstavbě. To nicméně 
znamená, že lze předpokládat poměrně 
masivní obnovu drobných vodních ploch 
jak na pozemcích obcí, tak v krajině, 
a zejména starostům obcí by se tak ho-
dil, například podle Jiřího Krista, obecný 
manuál, jak při realizaci těchto staveb 
postupovat. Podle něj bude v praxi každý 
starosta budovat rybník nebo nějakou 
drobnou vodní plochu ve svém životě jen 

ZŘEJMĚ NEFREKVENTOVANĚJŠÍM TÉMATEM JUBILEJNÍ 10. NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2018, KTERÁ PROBĚHLA VE DNECH 
19. AŽ 21. ZÁŘÍ VE STRÁŽNICI NA HODONÍNSKU, BYLA – KVŮLI LETOŠNÍMU PRŮBĚHU POČASÍ CELKEM LOGICKY – VODA A MOŽNOSTI 
PREVENCI RIZIK SUCHA. SVĚDČILA O TOM MIMO JINÉ VYSOKÁ ÚČAST NA JEDNOM ZE ČTYŘ TEMATICKÝCH WORKSHOPŮ S NÁZVEM 
„VODA A STROMY V KRAJINĚ“, V JEHOŽ PRŮBĚHU SE ÚČASTNÍCI DO MÍSTNOSTI, KDE WORKSHOP PROBÍHAL, ANI NEVEŠLI.

OBCE SE CHTĚJÍ AKTIVNĚ ZAPOJIT 
DO PREVENCE RIZIK SUCHA
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„Letošní rok nám jasně ukázal, že do bu-
doucna bude sucho velkým problémem. 
Je jasné, že opatření na zadržení vody 
v krajině nebudou stačit. Budou možná 
třeba další přehrady, proto připravujeme 
rozšíření takzvaného Generelu lokalit 
pro akumulaci povrchových vod,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.
Generel obsahuje lokality, které je 
v případě potřeby teoreticky možné 
využít pro stavbu velkých vodních 
nádrží. Nejde o plán výstavby přehrad, 
jak se často mylně uvádí, jde skutečně 
o zajištění ochrany lokalit územním 
hájením před využitím zástavbou zejmé-
na velkých staveb (dopravní infrastruk-
tura, průmyslové podniky, rozsáhlá 
zástavba obytnými komplexy apod.). 
To by znemožnilo využít v budoucnu 

(pro příští generace) tuto výhledovou 
rezervu pro zabezpečení vodních zdrojů 
výstavbou vodních nádrží s efektivním 
objemem vody. Ještě v roce 2006 bylo 
v Generelu chráněno téměř 200 lokalit, 
po nátlaku obcí a Ministerstva životního 
prostředí jich je nyní jen 65.

„Pro rozšíření Generelu chceme využít 
původní profily z let 1953 a 1975 a sou-
středit se přitom na boční nádrže, které 
by podpořily průtoky významných řek 
v době sucha. To, že se některá lokalita 
objeví v Generelu, ale hned neznamená, 
že zde přehradu postavíme, to je nutné 
si uvědomit,“ uvedl ministr Toman.
MZe má v rámci Koncepce na 
ochranu před suchem a nedostatkem 
vody připravený soubor podpůrných 

programů, kterými všechna opatření 
postupně realizuje. Programy jsou 
plánovány na tři šestileté etapy až do 
roku 2033. 

Aktuálně patří mezi nejdůležitější akce 
navýšení hladiny Novomlýnských nádrží 
o 35 cm, čímž bychom získali 9 mil. m3 
vody pro zavlažování. Vodohospodářské 
řešení vodních zdrojů na Rakovnicku 
počítá s výstavbou tří nových nádrží – 
Senomaty, Šanov a Kryry, jejich 
propojením a vybudováním přivaděče
z Nechranické přehrady. V přípravě je 
také stavba přehrady Vlachovice na Zlín-
sku a změna suchého poldru Skalička 
v Pobečví na nádrž se stálým napuště-
ním. Zjednodušit chce MZe výstavbu ma-
lých nádrží do 2 ha s výškou ohrázování 

pod 1,5 m, pro jejich stavbu by
nově mělo stačit tzv. ohlášení. Zjedno-
dušené řízení „na ohlášení“ by mělo 
stačit rovněž pro terénní úpravy, 
které budou pomáhat zadržet vodu
v krajině, zejména při prudkých 
deštích.

Podpora bude směřovat také do výstavby 
zavlažovacích nádrží na Rakovnicku 
(Lišno, Chrášťany) a v Podyjí (Podhradí, 
Hustopečsko). V programu Podpora kon-
kurenceschopnosti agropotravinářského 
komplexu, závlahy II, přijalo MZe přes 
100 žádostí v objemu 180 mil. Kč, MZe již 
uvolnilo zhruba 60 mil. Kč.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

jednou, takže již aplikované zkušenosti 
by v tomto směru velmi uvítal. Možná je 
to i výzva pro Ministerstvo zemědělství, 
aby nějaký dokument tohoto typu připra-
vilo, neboť by tím starostům, z nichž jistě 
není většina vodohospodářů, výstavbu 
rybníků usnadnilo i urychlilo.

Na konferenci se také hodně mluvilo 
o roli a významu pozemkových úprav, 
respektive komplexních pozemkových 
úprav, i o konkrétních příkladech, na-
příklad v katastru obce Šardice. Projekt 
malého mokřadu a biopásů prezentoval 
Petr Marada, který zmínil mimo jiné 
dobrou spolupráci s místním pozem-
kovým úřadem. Nejen Marada přitom 
konstatoval, že krajinné a vodní prvky 
zvyšují turistickou atraktivitu i takových 
lokalit, které nedisponují přírodními 
zvláštnostmi, historickými památkami 
nebo nějakým zařízením pro volnočaso-
vé aktivity. Jinými slovy se takové prvky 
podílejí na rozvoji venkova, ze kterého 
mohou při vhodně pojatém marketin-
gu těžit samotné obce – a nakonec i ti 
„zemědělci z místa“. Z ekonomického 
pohledu je pak důležitá teze, že „krajinu 
lze při troše snahy poměrně snadno 
obnovovat a nejsou k tomu ani třeba 
velké peníze“. S tím lze jen souhlasit 
i navzdory tomu, že se dnes v souvislosti 
s „bojem proti suchu“ hovoří o desít-
kách, ba o stovkách miliard korun, které 
bude třeba do zajištění dostatečných 
zásob vody pro budoucnost investovat. 

Zdá se tak, že v ČR začíná něco jako 
„byznys s vodou“, na němž se bude chtít 
leckdo dobře živit. Zvítězit by ale měl 
spíše zdravý selský rozum a osvícenost 
obecních zastupitelů. Například v tom, 
aby rozvojové plány obcí respektovaly 
přirozená záplavová území, aby se 
v takových lokalitách nic nestavělo 
a půda aby se tak zbytečně nepokrývala 
neprostupnými povrchy. 

Voda, respektive prevence rizik sucha, 
ale samozřejmě nebyla jen tématem 
Národní konference Venkov 2018. Kon-
cem září proběhla na stejné téma také 
konference „Voda 2018 – umíme sklízet 
dešťovou vodu“ za účasti celé řady na-
šich, ale i zahraničních hostů, ve stejný 
den oznámil rektor České zemědělské 
univerzity v Praze Petr Sklenička úmysl 
propojit stávající roztříštěné aktivity 
v projektu „Chytrá krajina“ a do třetice 
také ve stejný den oznámilo Ministerstvo 
životního prostředí změny v dotačním 
programu Dešťovka s tím, že zatímco 
dosud se mohly ucházet o dotaci domác-
nosti zhruba z tisícovky obcí, nyní mají 
šanci i obyvatelé v dalších zhruba pěti ti-
sících obcí. Výše příspěvku na nejjedno-
dušší dotovaný systém se přitom může 
vyšplhat až na 55 tisíc Kč, pokud se ale 
žadatelé rozhodnou využít srážkovou 
vodu také ke splachování a recyklaci, 
mohou získat až 105 tisíc Kč. Nově 
také mohou o podporu žádat i majitelé 
obytných rekreačních domů, objekty 

musí ale sloužit k trvalému rodinnému 
bydlení. Koncem měsíce se také po delší 
době sešla meziresortní komise VODA-
-SUCHO, která již v minulosti připravila 
pro vládu výčet opatření k prevenci rizik 
sucha na víceleté období, ministr Toman 
na jednání této komise navíc oznámil, 

že je třeba rozšířit stávající počet lokalit 
chráněných před průmyslovým využitím 
pro potenciální výstavbu nových vodních 
nádrží. Takže „ledy“ se hýbou, snad ve 
prospěch zemědělců, obcí i krajiny.

Petr Havel , foto Nina Havlová

BUDOVÁNÍ NOVÝCH PŘEHRADNÍCH NÁDRŽÍ, JEJICH POSÍLENÍ PŘIVEDENÍM DALŠÍCH PŘÍTOKŮ, VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ 
VODÁRENSKÝCH SOUSTAV, ALE I STAVBY A REKONSTRUKCE STOVEK RYBNÍKŮ ČI ZAVLAŽOVACÍCH SOUSTAV. TO JSOU NĚKTERÉ 
Z DLOUHODOBÝCH PLÁNŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ (MZE) NA OCHRANU ČR PŘED SUCHEM A NEDOSTATKEM VODY. 

MINISTR TOMAN NA JEDNÁNÍ KOMISE VODA-SUCHO: 
MUSÍME ZVÁŽIT ZMĚNY V GENERELU, POTŘEBUJEME 
LOKALITY PRO STAVBU VODNÍCH NÁDRŽÍ
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Ovčí sýry nejen z ovčího mléka
Měsíc září už je za námi a milovníci ov-
čích sýrů, brynzy zvláště, si nepochybně 
přišli na své. Starší odborné publikace 
věnované sýrům pěly na zářijovou brynzu 
jen samou chválu. „Od března do října 
vyráběný ovčí sýr brynza nejlepší je 
v září, kdy je ovčí mléko nejtučnější a má 
asi 26 procent tuku.“ Tak to stojí černé 
na bílém v publikaci nazvané Potravi-
nářské zbožíznalství, sepsané Josefem 
Moravcem a vydané Ústřední radou 
družstev v Praze 1951. Od té doby uply-
nulo 67 let. Změnilo se mnohé 
a nejinak je tomu i s výrobou brynzy. 

Dříve to byla sezónní záležitost, nyní se 
brynza vyrábí celoročně a proti minulosti 
nejen z ovčího mléka. Kromě brynzy 
čistě ovčí je dnes povoleno vyrábět i 
brynzu směsnou, která může být tvořena 
až z poloviny z mléka kravského. Tak to 
určuje současný Potravinový kódex Slo-
venské republiky. Kódex také rozlišuje, 
zda je brynza čerstvá, nebo ze skladova-
ného polotovaru. Aby spotřebitel věděl, 
na čem je, musí být na obalu výrobku 
uvedeno, o jaký druh brynzy se jedná. 
Pro ilustraci: označení letní brynza 
znamená, že byla vyrobena z čerstvého 
polotovaru, zatímco brynza zimní byla 

vyrobená z polotovaru skladovaného. 
Z etikety na obalu také musí být zřejmé, 
zda do ovčího sýra bylo při výrobě přidá-
no mléko kravské.

Brynza je dnes hubenější
Přesná pravidla pro označování brynzy 
platila i za bývalého Československa. 
Před čtyřiceti lety, v roce 1978, se v teh-
dejší ČSSR dodávala brynza do obchodů 
ve čtyřech druzích: Liptovská brynza, 
letní brynza, plnotučná zimní brynza 
a zimní brynza. Uvádí se to v zbožízna-
lecké příručce Mléko, mléčné výrobky, 
máslo od Josefa Wintera a Jiřího Cejpa 

(Merkur, Praha 1978). Ze zmiňované 
brožury také vyplývá, že před 40 lety byly 
požadavky na kvalitu brynzy přísnější, 
než je tomu nyní. Musela totiž obsahovat 
více tuku i sušiny. „Liptovská brynza 
a plnotučná zimní brynza mají mít
50 procent tuku v sušině, ostatní druhy 
brynzy 40 procent tuku v sušině,“ uvádí 
se ve zbožíznalecké příručce z roku 
1978. Současný Potravinový kódex 
Slovenské republiky nařizuje, aby brynza 
čistě ovčí nebo plnotučná měla nejméně 
48 procent tuku v sušině a brynza směs-
ná nejméně 38 procent tuku v sušině.
A jak tomu bylo se sušinou? I té muselo 

V EXKURZI ZA POTRAVINAMI Z DOB BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA SE VYDÁME NA SLOVENSKO DO SVĚTA SÝRŮ. PŘI TÉTO 
PŘÍLEŽITOSTI „OCHUTNÁME“ NĚKOLIK SÝROVÝCH SPECIALIT, KTERÉ STÁLE PATŘÍ K TYPICKÝM SLOVENSKÝM POTRAVINÁM 
A NAJDEME JE I NA PULTECH ČESKÝCH PRODEJEN. ZJISTÍME TAKÉ, NAKOLIK NYNĚJŠÍ VÝROBKY ODPOVÍDAJÍ TRADIČNÍM 
RECEPTURÁM, KTERÉ JSME NAŠLI V DOBOVÉ ODBORNÉ LITERATUŘE.

SÝROVÉ SPECIALITY ZE 
SLOVENSKA
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být v minulosti více, než to dnes určuje 
slovenský Potravinový kódex. Konkrétně 
Liptovská brynza musela mít 50 procent 
sušiny, nyní je ve slovenském kódexu 
pro veškerou brynzu včetně Liptovské 
stanoveno, že v ní má být nejméně
44 procent sušiny. Připomeňme, že 
sušina jsou všechny součásti potraviny 
kromě vody. To znamená bílkoviny, tuk, 
minerální látky, vitamíny a další pevné 
části.

Oštěpek dříve a nyní
Vyhlášenou lahůdkou z ovčího mléka 
byl i sýr oštěpek. Jeho složení se také 
změnilo, a dokonce v něm už nemusí 
být ani kapka ovčího mléka, smí totiž být 
kompletně vyroben z mléka kravského.
V archivech jsme našli několik receptur 
pro oštěpek a zjistili jsme, že i u něj se 
s postupem času snižoval obsah sušiny 
i tuku. V Základech potravinářského 
zbožíznalství (SNTL, Praha 1961) se
 píše, že oštěpek má 60 až 65 procent 
sušiny a tuku v sušině obsahuje 
42 až 47 procent. Zbožíznalecká příručka 
pro pracovníky obchodu Mléko, mléčné 
výrobky a máslo od Jaroslava Zacha 
a Jiřího Daňka (Vydavatelství obchodu, 
Praha 1965) uvádí, že v sýru oštěpek je 
60 procent sušiny a 50 procent tuku 
v sušině. V současnosti je pro výrobek 
s názvem Slovenský oštiepok požado-
váno, aby měl minimálně 48 procent 
sušiny a tuku v sušině minimálně 
38 procent. A to už se dost liší od původ-
ního oštěpku vyráběného v šedesátých 
letech. Tehdy to byla vzácná lahůdka, 
která se například v Praze čas od času 
prodávala v Domě potravin na Václav-
ském náměstí. Současné požadavky 
na složení Slovenského oštiepku jsme 
našli na webových stránkách Evropské 
komise v seznamu potravinových specia-
lit s chráněným zeměpisným označením 
(CHZO). Pro upřesnění dodejme, že 
Slovensko má na tomto seznamu chrá-
něných specialit zapsáno deset druhů 
různých sýrů. Jejich přehled uvádíme na 

jiném místě textu. Pro zajímavost, Česká 
republika má zapsány tři sýry, zatímco 
třeba Francie jich má 54 a Itálie 52. Sýr
s názvem Slovenský oštiepok a logem 
Evropské unie smí pocházet pouze 
z mléka vyrobeného na Slovensku, kde 
také musí proběhnout všechny fáze výro-
by této speciality. Sýr typického vejčitého 
tvaru se musí prodávat vcelku, aby se 
krájením nepoškodil vylisovaný orna-
ment, který je pro oštěpek charakteris-
tickou ozdobou.

Parenica pokaždé jinak
Slovenskou tradiční specialitou 
z ovčího anebo převážně ovčího mléka je 
parenica. Řadí se mezi sýry pařené, při 
jejichž výrobě se čerstvá surovina ohřívá 
v horké vodě, aby se sýr dal tvarovat 
do dlouhých pásů. Ty se pak jako stuha 
namotávají do svitků ve tvaru nízkého 
válce. Již zmíněná zbožíznalecká 
příručka z roku 1978 uvádí, že 
parenica obsahuje 52 procent sušiny 
a 50 procent tuku v sušině. Těmto hod-
notám odpovídá i nynější složení sýru 
s názvem Slovenská parenica, který je 
registrovaný na seznamu specialit Ev-
ropské unie a má chráněné zeměpisné 
označení. Nynější specialita má dokonce 
náročnější požadavek na obsah sušiny, 
které musí být minimálně 53 procent, 
zatímco dříve stačilo 52 procent. Sloven-
ská parenica s logem unijní speciality se 
vyrábí ze syrového ovčího mléka nebo ze 
směsi se syrovým mlékem kravským 
a musí být uzená. V obchodech se 
v současnosti prodává i parenica, v je-
jímž názvu chybí slovo slovenská a nemá 
ani logo EU. Pro tu není stanoveno žádné 
závazné složení co do obsahu sušiny 
a tuku. Vyrábí se z čistě kravského mléka 
a obsahuje podstatně méně sušiny 
i tuku než chráněná parenica slovenská. 
Může být uzená i neuzená. Chceme-li
tedy pravou slovenskou parenicu, musíme 
si důkladně prostudovat etiketu na obalu.

Alice Olbrichová

Už deset sýrů – specialit ze Slovenska – je Evropskou komisí v Bruselu 
chráněno proti nedovolenému napodobování. Tyto výrobky mají různé 
specifické vlastnosti, které vyplývají ze složení mléka v dané zeměpisné 
lokalitě a také z unikátního způsobu zpracování na hotové výrobky. Sýry 
mají na obalu kulaté logo EU s dodatkem, že jde o Chráněné zeměpisné 
označení (CHZO) nebo Zaručenou tradiční specialitu (ZTS).

Slovenská bryndza (CHZO) – přírodní bílý jemně roztíratelný sýr 
s ojedinělými krupičkami, chuti lahodné a příjemně kyselé, mírně pikant-
ní. Je součástí různých tradičních slovenských jídel, například halušek, 
pagáčiků, pirohů nebo placek.

Slovenská parenica (CHZO) – uzený pařený sýr, který má tvar svinuté stu-
hy. Vyrábí se ze syrového neupraveného ovčího mléka nebo z jeho směsi s 
mlékem kravským, rovněž syrovým a neupraveným.

Slovenský oštiepok (CHZO) – polotvrdý, polotučný sýr nepařený, uzený 
či neuzený. Je z ovčího mléka nebo mléka kravského, případně ze směsi 
obou. Má tvar vejce nebo šišky. Mléko pochází výhradně z vymezeného 
území Slovenska, všechny fáze výroby probíhají v SR.

Oravský korbáčik (CHZO) – na výrobu pařeného sýra Oravského korbá-
čiku se používá hrudkový sýr vyrobený z kravského syrového nebo paste-
rizovaného mléka s přídavkem kyselé mléčné kultury. Chuťové vlastnosti 
jsou dané vláknitou strukturou vytažených sýrových nití a specifickým 
tvarem korbáčiku po jejich zapletení. Výroba se uskutečňuje na území SR 
v povodí řeky Oravy.

Zázrivský korbáčik (CHZO) – má stejnou recepturu jako korbáčik orav-
ský, avšak pocházet smí pouze z obce Zázrivá. Dle pověsti zahájil výrobu 
zázrivských korbáčiků bača, když jeho vnukovi spadl na salaši do horké 
vody sýr a začal se táhnout. Tradičním způsobem se korbáčiky zhotovují 
i nyní, a to pařením zakysaného a přezrálého hrudkového sýra v horké 
vodě a jeho vytahováním do tvaru nití. Vytažené nitě se splétají do tvaru 
korbáčiků. Mohou být uzené i neuzené.

Zázrivské vojky (CHZO) – je pařený sýr uzený nebo neuzený ve tvaru nití 
o délce 10 až 70 centimetrů a tloušťce 2 až 16 milimetrů. Vyrábí se tra-
dičně pařením vykysaného a částečně vyzrálého hrudkového sýra v horké 
vodě. Ručně se vytahuje do tvaru dlouhých nití zvaných v místním nářečí 
vojky. Nitě se svazují do pramenů.

Klenovecký syrec (CHZO) – dva až šest měsíců zrající polotvrdý sýr 
ementálského typu. Má tvar bochníku nebo hranolu a vyrábí se buď 
z mléka ovčího, anebo kravského, ale nikoli ze směsi obou. Je zdoben 
ornamentem ve tvaru kříže nebo čtyřlístku. Klenovec je obec ve Sloven-
ském rudohoří s rozsáhlými pastvinami.

Tekovský salámový syr (CHZO) – přírodní polotvrdý zrající plnotučný sýr 
uzený nebo neuzený ve tvaru válce o délce 30 až 32 centimetrů a průměru 
9 až 9,5 centimetru. Jeho tvar připomíná šišku salámu, odtud také název 
sýru „salámový“. Výroba probíhý v regionu Tekov, který se nachází na 
rozlehlých úrodných nížinách na jihu západního Slovenska.

Ovčí salašnický údený syr (ZTS) – uzený sýr ze salaše má zvláštní tvar, 
například srdce, kohouta či polokoule. Ovčí mléko se po ohřátí na 30 až 32 
stupňů Celsia zasíří a nechá odkapat. Po dvou až třídenním zrání se polo-
tovar naloží do solného roztoku a po odkapání se udí studeným kouřem 
z bukového dřeva.

Ovčí hrudkový syr salašnický (ZTS) – má kulatý tvar o hmotnosti až pět 
kilogramů. Je z čerstvého mléka zdravých ovcí dojených ručně. Mléko se 
zpracuje ihned po nadojení tradičním technologickým postupem. Během 
fermentace a zrání se ručně formuje do tvaru hrudky.

Zdroj: Evropská komise, olb

Slovenské sýry s ochranou EU
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Dlouhá léta hledala BILLA projekt trvalé 
udržitelnosti, se kterým by se ztotožnila 
a korespondoval s její dlouhodobou vizí 
a cíli vedoucími k ochraně přírody 
v lokalitách, ve kterých provozuje své 
prodejny. Myšlenka navrácení ovocných 
stromů, které veřejnosti poslouží k od-
počinku, obnoví původní ráz krajiny, zpří-
jemní mikroklima a napomohou lepšímu 
zadržování vody a půdy v dané oblasti, 
proto představovala ideální variantu.  

Před zhruba 2 lety společnost započala 
realizaci pilotního projektu s městem 
Říčany a letos jej oficiálně předala do 
rukou zástupcům města a jeho obyvatel. 
BILLA Ovocný sad Srnčí byl zrealizován 
s cílem sloužit místním jako odpočinkové 
místo, kde se mohou zastavit při svých 
procházkách, uspořádat piknik se svými 
blízkými, odpočinout si při sportu nebo 
si prostě utrhnout právě uzrálé ovoce ze 
stromů, které zde byly vysazeny. Vzhle-
dem k suchu, které trápí v posledních 
letech celou Českou republiku, budou 

vysazené stromy plnit zároveň velmi 
důležitou funkci přírodního zadržovatele 
vody a půdy. 

Ovocný sad Srnčí se nachází v cyklo 
regionu Ladova kraje, který je součástí 
budoucí cyklostezky Mnichovice – 
Světice – Říčany – Kolovraty. Na zhruba 
750 m plochy společnost BILLA zafi-
nancovala vysazení 54 odrůd ovocných 
stromů. Kromě běžných druhů jabloní, 
hrušní, třešní, višní, švestek, moruší, 
jedlého jeřábu, oskeruše či aronie zde 
bylo vysazeno také 22 druhů vzácných 
a historických odrůd. Kromě neobvyk-
lých jabloní, hrušní, třešní zde budou 
lidé moci ochutnat plody mišpule či 
kdouloně.

Projekt Ovocný sad Srnčí, který předsta-
vuje vysazení 260 ovocných dřevin a vý-
stavbu odpočinkové zóny s ohništěm pro 
veřejnost, zafinancovala BILLA v plné 
výši a nyní jedná o rozšíření projektu i do 
dalších lokalit v rámci České republiky. 

V RÁMCI SVÉHO PROJEKTU TRVALÉ UDRŽITELNOSTI PŘEDALA MĚSTU ŘÍČANY DO UŽÍVÁNÍ OVOCNÝ SAD SRNČÍ, DO KTERÉHO 
INVESTOVALA 1,5 MIL. KČ 

BILLA NAVRACÍ OVOCNÉ 
STROMY ZPĚT DO KRAJINY

Ovocné stromy doprovází člověka od nepaměti a bývaly součástí jeho života. 
Ovocná stromořadí a sady byly v minulosti pýchou především středoevropské 
krajiny. Postupem času ale začaly ze zahrad a okolí vesnic mizet. Proto se spo-
lečnost BILLA rozhodla navrátit české krajině její typický ráz a ukázat lidem 
krásu a různorodost ovocných stromů. Realizací tohoto projektu se společnost 
BILLA snaží zároveň pomoci přírodě snáze zadržovat vodu a půdu a zpříjem-
ňovat mikroklima, zejména v posledních letech, kdy je oteplování doprovázené 
sezonním suchem a přívalovými srážkami stále častějším jevem.

Proč to všechno? Společnost BILLA vrací 
české krajině původní ovocné stromy

Protože je BILLA na tento projekt po právu velmi pyšná, neslo se i oficiální pře-
dání sadu ve velmi slavnostní atmosféře. Zábavné odpoledne zahájil maskot 
v podobě kocoura Mikeše otevřením stezky plné úkolů pro děti a jarmarkem 
s občerstvením. Po vystoupení zpěvačky Naty Hrychové přišlo na řadu slav-
nostní přestřižení pásky generálním ředitelem společnosti BILLA ČR Jarosla-
wem Szczypkou a Hanou Špačkovou, místostarostkou města Říčany. Odpole-
dne pak ozvláštnil i vicemistr světa v halovém běhu na 800 m Jakub Holuša, 
kterému se s přítomnými dětmi a dospělými podařilo zdolat rekord v běhu co 
největší skupiny na 200 m dlouhé trati.  Celý program pak završilo vystoupení 
Voxela a skupiny Atmo Music.

Vyladěný konec léta s BILLOU přinesl 
mnoho zábavy
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REGIONÁLNÍ INFORMACE

STŘEDOČESKÁ REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
NA VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ PRAŽSKÉHO HRADU SE VE DNECH 15. A 16. ZÁŘÍ 2018 KONAL JIŽ 13. ROČNÍK VINOBRANÍ. NÁVŠTĚVNÍCI 
VINOBRANÍ MOHLI OCHUTNAT VÍNA I BURČÁK. NA VINOBRANÍ SE PREZENTOVALI VÝROBCI SE ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA A KLASA.

V rámci vinobraní proběhlo v sobotu 
ve 13 hodin slavnostní předávání certifi-
kátů Středočeská Regionální potravina. 
Výrobci si převzali ocenění z rukou ředi-
tele Sekce správních činností SZIF Jana 
Havlíčka a ředitelky Odboru bezpečnosti 
potravin Ministerstva zemědělství Jitky 
Götzové. Celé předávání moderovala 
Štěpánka Dufková. O hudební zážitek se 
postaraly folklórní soubory z kyjovského 
regionu. 

Vítězství v kategorii masné výrobky 
tepelně opracované získal Martinický 
talián, který vyrábí firma Ekofarma 
Počaply s.r.o. Farma se rozkládá na 
cca 1 000 ha půdy v malebné krajině 
Brdských lesů, poblíž Rožmitálu pod 
Třemšínem. V této oblasti nejsou žádná 
větší města ani průmysl, což samo 
o sobě napomáhá pěstování kvalitních 
plodin a chovu dobytka. Na farmě je 
chováno přes 250 kusů dobytka. Stádo 
skotu se od jara do podzimu pase na 
pastvinách. K výrobě taliánů se používá 
hovězí maso výhradně z vlastního chovu 
z pastvin Podbrdských lesů a vybrané 
vepřové maso od jihočeských farmářů 
z domácího chovu. Talián je specifické 
chuti po použitém koření, ve kterém je 
zásadní kardamom. Použita jsou přírod-
ní vepřová střeva. Vaří se, dokud nemá 
výrobek v jádru 72 °C, po dobu 10 minut. 
Ocenění si převzala jednatelka firmy 
Jana Bierhanzlová.

V kategorii sýry včetně tvarohu získal 
první místo Tvaroh z obce Ohaře TUČNÝ 
z mlékárny v obci Ohaře. Povedlo se 
zde vybudovat kravín, který zaručuje 
špičkovou péči a ideální bez stresové 
prostředí zaručující maximální pohodu 

zvířat. Mléko je zpracováváno šetrnou 
pasterací, aby byly zachovány přiro-
zené vlastnosti mléka. Výroba tvarohu 
je řízena tradičními postupy. Mléko je 
naočkováno kulturou a je mu dopřán čas 
ke zrání ve vanách. Následně je stočen 
do tvarožníkových tkaninových pytlů, 
nechá se odkapat syrovátka a zbyde 
lahodný tvaroh. Zástupce firmy Proteco 
Agro Romana Hlavatá si převzala ještě 
ocenění i v následující kategorii, a to 
mléčné výrobky ostatní za Zákys z obce 
Ohaře. Mléko na zákys se pasteruje na 
90 °C, pak se chladí na 28 °C, zaočkuje 
se smetanovou kulturou a nechává se 
zrát 18–20 hodin. Vzhledem ke kvalitě 
použitého mléka z vlastního chovu je 
výsledný nápoj velice lahodný.

V kategorii pekařské výrobky včetně 
těstovin komise nejvíce bodů přidělila 
Chlebu kladenskému klasu. Současná 
firma KOMPEK, spol. s r. o. vznikla 
privatizací. Od roku 1994 je jednou 
z největších soukromých pekáren České 
republiky ryze českého původu. Denně 
se o dobrých službách společnosti pře-
svědčuje více než 1000 odběratelů 
a statisíce spokojených konzumentů pe-
čiva a cukrářských výrobků. Chléb pše-
nično-žitný je z přírodního kvasu. Chléb 
je oválného tvaru, pravidelně formovaný, 
vláčný, s příjemnou kmínovou chutí. 
Ocenění si převzala Renata Koloušková, 
obchodní ředitelka, a Ing. Milan Mrázek, 
provozní ředitel.

V kategorii cukrářské výrobky, včetně 
cukrovinek, byl oceněn Dezert Švestík, 
který vyrábí Integrovaná střední škola 
Jesenice, okres Rakovník. Střední škola 
v Jesenici byla založena v roce 1960, 

zřizovatelem je Středočeský kraj. Její 
původní vzdělávací nabídka byla zaměře-
na do oblasti zemědělství, postupně byla 
rozšířena o obory zaměřené na oblast 
zahradnictví, gastronomie a služeb. 
Korpus výrobku je vyroben z nadýcha-
né šlehané hmoty ochucené mletým 
mákem, který dodává korpusu typické 
aroma. Tvarohová smetanová náplň 
ochucená svařenými švestkami dodává 
výrobku vláčnost, je obohacena o kousky 
švestek a jemná zrníčka máku. Škola je 
držitelem certifikátu Středočeská Regi-
onální potravina roku 2013, 2014, 2016. 
Pro ocenění přišla Mgr. Eva Tomková, 
ředitelka školy.

V kategorii alkoholických a nealkoho-
lických nápojů zvítězil Hubertus světlý 
ležák Prémium – nefiltrovaný od spo-
lečnosti Pivovar Hubertus, a.s. Pivovar 
byl založen roku 1457 a jeho novodobá 
historie se začala psát v roce 2001. 
V průběhu poslední dekády byl pivovar 
kompletně technologicky zrekonstruován. 
V současnosti patří mezi malé pivova-
ry. Vyrábí přes 8 druhů piv, včetně piv 
kvasnicových. Pivo Hubertus světlý ležák 
Prémium je vyráběn tradičními technolo-
giemi za použití vysoce kvalitních surovin. 
Pivo je charakteristické svojí vysokou pl-
ností, vyšší jemnou hořkostí a chmelovou 
vůní. Koncentrace alkoholu objemová je 
4,7. Veškeré látky obsažené v pivu nejsou 
poškozené pasterizací a filtrací. Firma je 
držitelem certifikátu Středočeská Regio-
nální potravina 2014. Ocenění si převzal 
majitel pivovaru Ing. David Hořejší.

V kategorii ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě bylo oceněno 
STAROKOLÍNSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ 

od firmy BAŠE A SPOL. s.r.o. Firma se 
sídlem ve Starém Kolíně byla založena 
r. 1899, jedná se o rodinnou firmu s více 
než stoletou tradicí. Zaměřuje se hlavně 
na výrobu a prodej bílého kysaného zelí. 
Suroviny jsou získávány z Polabí. Prů-
měrný počet zaměstnanců je 23 a jedná 
se převážně o obyvatele místní nebo  
z blízkého okolí Starého Kolína. Zelí se 
připravuje tak, že mléčně kvasí. Hlávky 
zelí jsou nakrouhané na řezy o síle 5 mm. 
Kysané zelí má světle nažloutlou barvu, 
konzistence je polotuhá až křupavá. Vůně 
a chuť je slanokyselá. Firma je drži-
telem certifikátu Regionální potravina 
Středočeského kraje roku 2010. Ocenění 
si převzal syn majitele Erik Baše.

V poslední kategorii – ostatní potravi-
nářské výrobky získala prvenství Vaječná 
pomazánka od společnosti BONECO a.s., 
která je významným potravinářským 
subjektem se zaměřením na výrobu 
potravin a polotovarů pro potravinářskou 
výrobu se širokou škálou výrobků, a to 
zejména: majonézy, omáčky, hořčice, 
lahůdkové saláty. Pomazánka obsahuje 
vysoké procento vařených jakostních 
jemně nakrájených vajec spojených 
lahodnou ochucenou majonézou. Spolu 
s dalšími ochucovadly, jako jsou hořčice, 
koření a petrželka, tvoří chuťově harmo-
nický výrobek. Je určena jako podklad 
pro plněné bagety, ale i pro zdobení 
chlebíčků a dalších lahůdkářských vý-
robků, je vhodná i pro bezlepkovou dietu. 
Firma zvítězila v Regionální potravině 
roce 2013 a 2010. Pro ocenění přišla re-
gionální manažerka Martina Sádovská.
Hodnotitelská komise Středočeské 
Regionální potraviny prostřednictvím 
Kateřiny Ratajové udělila ocenění výrob-
ku Korma od firmy Pivovar ČZ. Pivo 
bylo připraveno dle středověkých recep-
tur keltského původu a jedná se 
o medovinové pivo. Pivo je vyrobené pou-
ze z přírodních surovin (vody, sladu 
a chmele) bez použití náhražek, dochu-
covadel, cukrů, barviv a dalších aditiv. 
Pivo je vyrobeno řemeslným způsobem 
klasickou technologií. Je nefiltrované 
a nepasterované. Na Vinobraní 
bylo možné ochutnat všechny 
vítězné potraviny ve stánku 
Středočeské Regionální potraviny. 
Firmy Boneco, Proteco Agro, Kompek 
a integrovaná škola měly své stánky 
v královské zahradě.

Text a foto Ing. Gabriela Jeníčková, 
KIS Středočeského kraje

RUBRIKA REGIONÁLNÍ INFORMACE JE ZAJIŠTĚNA S FINANČNÍ PODPOROU TITULU MZE 9. F. E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2018



45

ZPRAVODAJ

5 > 2018

REGIONÁLNÍ INFORMACE

KRÁLOVEHRADEČTÍ ZEMĚDĚLCI V HORKÝCH 
LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Už od července se na RIS KHK obraceli 
zemědělci s dotazy na řešení dopadů su-
cha. Zejména z Krkonoš a jejich podhůří 
přicházely dotazy, zda bude možné využít 
k pastvě pozemky, na kterých je pastva 
v pravidlech zakázána. Důvod je jasný. 
Tradiční pastviny byly spasené a nová 
hmota kvůli suchu nenarostla. Mnozí 
hospodáři nám hlásili, že už v srpnu 
začali zkrmovat zásoby krmiv určené 
na zimu. Hospodáři na horách, kteří 
obhospodařují pozemky se zvláštními 
managementy, nutně potřebovali přikr-
movat například na druhově bohatých 
pastvinách nebo zamýšleli k pastvě 
využít louky, které se pást nesmějí. Ke 
konci prázdnin se už ozývali zemědělci, 
kteří zamýšlejí snížit stavy zvířat, aby jim 

vystačily zásoby krmiv. S tím ale 
pro hospodáře v ANC oblastech souvisí 
problém s přeřazením z farmy s živo-
čišnou produkcí do farem s rostlinnou 
produkcí a tím i citelné snížení dotací. 
Dalším zajímavým dotazem bylo řešení 
případného útoku vlků na stádo ovcí 
a s tím související snížení zatížení zvířaty 
pro 0,3 VDJ/ha a případná možnost řešit 
to oznámením vyšší moci. 

RIS KHK tyto požadavky a dotazy vyři-
zoval s pomocí pracovníků Ministerstva 
zemědělství. Některým požadavkům 
bylo vyhověno, např. příkrmu na druhově 
bohatých pastvinách, některým poža-
davkům vyhověno nebylo, např. pastvě 
na loukách se zákazem pastvy. RIS 

KHK se snažil co nejrychleji předávat 
zemědělcům v kraji informace o úlevách 
v dodržování požadavků dotačních titulů 
tak, aby je zemědělci mohli ihned ve 
svém provozu aplikovat. Hned na konci 
prázdnin se začala objevovat poptávka 
po senu a slámě, která trvá do dnes. RIS 
KHK buď předává kontakty na zeměděl-
ce, u kterých je ještě pravděpodobnost, 
že v konkrétním okrese seno a slámu 
prodávají, nebo do celého kraje rozesílá 
poptávku emailem všem zemědělcům. 

V úrodnějších oblastech kraje se 
dopady sucha na dotazech zemědělců 
odrazily trochu jiným způsobem. Tady 
převládala starost o udržení provozu 
za situace, kdy výnosy polních plodin 

výrazně klesly oproti průměrnému roku.  
Jedním z hlavních dotazů od hospodářů 
z úrodných oblastí byla kompenzace za 
dopady sucha v podobě dotace na sucho. 
Zemědělce především zajímalo, jestli 
se kompenzace budou vůbec vyplácet, 
jestli budou vypláceny už letos a jestli 
žádosti budou natolik administrativně 
složité jako žádosti za rok 2017. Dopady 
sucha na hospodaření na orné půdě jsou 
výrazně patrné i v dotazech na uznatelné 
výdaje 7. kola PRV. Zejména jsou v této 
souvislosti zmiňovány stroje na hloubko-
vé kypření půdy, o které, jak se zdá 
z telefonických dotazů, bude letos mezi 
žadateli zvýšený zájem. 

RAK Královehradeckého kraje

DOBA LETNÍCH PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH PRO ZEMĚDĚLCE ZPRAVIDLA ZNAMENÁ NEJHEKTIČTĚJŠÍ OBDOBÍ V ROCE, PROTOŽE 
PROBÍHAJÍ ŽNĚ A PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY. NA NIC JINÉHO VĚTŠINOU NEZBÝVÁ ČAS. MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ POČASÍ A VYSOKÁ 
AKTIVITA INSPEKTORŮ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ SE VŠAK I V TOMTO OBDOBÍ POSTARALY O ZVÝŠENOU POTŘEBU KONZULTACÍ, 
POMOCI A ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (RIS KHK) SMĚREM K ZEMĚDĚLCŮM.

JIHOČECHŮM CHYBÍ PRACOVNÍ SÍLY I VLÁHA

Ve spolupráci s úřadem republikové 
agrární komory, která je garantem Režimu 
Ukrajina i Režimu Zemědělec, představila 
účastníkům současné podmínky 
a jednotlivé kroky úspěšného vyřizování 
žádosti o zaměstnanecké karty pro více 
i méně kvalifikované ukrajinské adepty na 
neobsazené pracovní pozice v jihočeských 
agropodnicích. Legislativně předepsané 
procedury podmiňující jejich pracovní
a pobytové povolení na akci také prezento-
vali zástupci Ministerstva vnitra ČR 
i úřadu práce. Návody na co nejsnadnější 
sociální začlenění pracovníků a jejich 
rodin ze třetích zemí v jižních Čechách 
doplnily představitelky Poradny pro 
cizince a migranty a Centra na podporu 
integrace cizinců. Ředitelka Regionální 
agrární komory Jihočeského kraje (RAK 

JK) při této příležitosti rozdala zájemcům 
pilotní soubor Komplexních informací 
pro zahraniční pracovníky působící na 
Českobudějovicku. Brožura obsahuje šest 
základních sekcí (cizinecká centra, úřady, 
zdravotnictví, školství, doprava a ubytová-
ní, volnočasové aktivity) nabízejících přímé 
kontakty nebo internetové odkazy usnad-
ňující cizincům rozjezd života a pracovního 
uplatnění ve zmíněném okrese. Kromě 
přípravy a realizace odborných seminářů 
jihočeská agrární komora  v uplynulém 
čtvrtletí nabízela cílovým skupinám infor-
mace prostřednictvím elektronické pošty, 
elektronického Zpravodaje i ve formě indi-
viduálních konzultací. Aktuality ve smyslu 
DT: 9.F.e a pozvánky na vzdělávací akce 
uveřejňovala skrze webové stránky www.
agroreport.cz, www.chutnahezkyjihocesky.

cz a www.rakjk.cz. Ve spolupráci 
s okresními komorami Jihočeského kraje 
prováděla regionální monitoring sklizně. 
V souladu s naplánovanými 
aktivitami Krajského informačního 
střediska pro zemědělství a venkov
 Jihočeského kraje vydala Brožuru 
oceněných produktů 12. ročníku soutěže 
„Chutná hezky. Jihočesky“ a zajistila jejich 
veřejné ochutnávky a propagační expo-
zice na výstavě Země živitelka. V rámci 
veletrhu uskutečnila se Svazem obchodu 
a cestovního ruchu seminář Jak se stát 
úspěšným dodavatelem lokálních potravin 
do tržních řetězců. Na základě zpětné 
vazby, respektive podnětů ze zeměděl-
ské praxe, požadovala po Ministerstvu 
zemědělství ČR podporu pěti konkrétních 
návrhů Rybářského sdružení ČR na zvý-

šení akumulace  vody v krajině a podpor 
produkčního rybářství v období 
extrémních klimatických výkyvů. 
Dále požadovala urychlené řešení 
škod způsobených suchem zejména 
v regionální živočišné výrobě 
a následně se podílela na sběru dat 
od jihočeských podniků pro případné kom-
penzace prokázaných ztrát. V hodnoceném 
období byla součástí veřejné služby RAK 
JK též příprava podkladových materiálů 
pro vydání odborné publikace shrnující 
zákonné požadavky na balení a značení 
potravin. Dalšími chystanými informační-
mi publikacemi jsou: Jihočeský zeměděl-
ský kalendář 2019 a Sborník jihočeských 
zemědělských škol 2018/19.

RAK Jihočeského kraje

Z DŮVODU NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ, ZEJMÉNA V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ, V LESNICTVÍ I POTRAVINÁŘSTVÍ, USILUJE 
AGRÁRNÍ KOMORA ČR O SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ POSTUPY PRO UPLATNĚNÍ CIZINCŮ V UVEDENÝCH ODVĚTVÍCH. PROTO 
JIHOČESKÁ AGRÁRNÍ KOMORA POŘÁDALA KONCEM SRPNA SEMINÁŘ SE ZAMĚŘENÍM NA MOŽNOSTI DLOUHODOBĚJŠÍHO 
I SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ UKRAJINCŮ V AGROPOTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU.

PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ NA VYSOČINĚ
V uplynulém období pořádalo ve spolu-
práci s ÚZEI Praha semináře k proble-
matice Nitrátové směrnice a aktuální 
problematice 7. kola výzvy PRV pro země-
dělské investice. Semináře se konaly ve 

dne 14. září v Havlíčkově Brodě a dne  
17. září v Kožichovicích. 8. září se zapojilo 
do příprav a organizace celokrajského 
Dne zemědělců a potravinářů Kraje Vyso-
čina, který se konal na náměstí 

v Jihlavě. Na svém stánku se snažilo 
propagovat zemědělství u mladé generace 
a konzultovat aktuální problémy s místními 
zemědělci. V následujícím období plánuje 
pokračovat v konzultacích a ve spolupráci 

s ÚZEI Praha zorganizuje v každém okre-
se Kraje Vysočina seminář k erozím půdy 
a půdoochranným technologiím. 

Agrovenkov Vysočina, o.p.s.

INFORMAČNÍ CENTRUM AGROVENKOV VYSOČINA, O.P.S. KONZULTUJE O PROBLÉMECH SE ZEMĚDĚLCI V KRAJI VYSOČINA. 
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JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY V BOSKOVICÍCH

PRŮBĚH PORADENSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

SUCHO A EROZE

Téma Rozvoj zemědělství a venkovské-
ho prostoru za podpory MZe dotačního 
programu 9.F.e. Regionální přenos in-
formací. Při příležitosti Jihomoravských 
dožínek Muzeum Boskovicka nabízelo 
vstup zdarma do expozice Historických 
zemědělských strojů, na stálou expozici 
Boskovicko – krajinou sedmizubého 
hřebene a na výstavu Nejdelší noc 
21. 8. 1968.

Pro návštěvníky tradičních Jihomorav-
ských krajských dožínek byla připrave-
na za muzeem ukázka zemědělských 
strojů a nejen pro nejmladší návštěvníky 
přehlídka hospodářských zvířat. Zájemci 
si tak mohli prohlédnout expozici hospo-
dářských zvířat z velkochovů i drob-
nochovů a ukázku včelařství. Pro malé 
zájemce byla nachystána naučná stezka. 
Pro obdivovatele zemědělské techniky 

byla k dispozici malá i velká, historická 
a současná mechanizace jihomorav-
ských zemědělců.  

Součástí hlavního programu 
Jihomoravských dožínek byla 
představení úspěšných firem a jejich 
vítězných výrobků v potravinářských 
soutěžích „Regionální potravina Jiho-
moravského kraje“ a „ZLATÁ Chuť jižní 

Moravy 2018“.  Návštěvníci krajských 
dožínek mohli oceněné výrobky ochutnat 
a zakoupit v prodejních stáncích v areálu 
Zámeckého parku. Tuto malou tržnici 
připravila Regionální agrární komora 
Jihomoravského kraje ve spolupráci 
s Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje.

KIS Jihomoravského kraje

V rámci dotačního systému ČR jsou 
standardně požadovány informace 
vykládající jednotlivé dotační tituly na 
konkrétní situaci farmy, v období kontrol 
se poradenská činnost zaměřuje hlavně 
na povinné evidence, na požadavky 
kontroly cross-compliance a kontroly 
SZIF. I zde se jedná o výklad dotačních 
titulů, přípravu a kontrolu evidencí pro 
jednotlivé kontrolní organizace, tvorbu 
havarijních plánů, vyplňování žádostí 
o povolení nakládání s vodami atd.
Region Karlovarského kraje se podobně 

jako téměř celá Česká republika potýká 
se suchem. Farmy nemají vyrobená kr-
miva na zimní krmné období a ke konci 
léta už neměly ani kde pást. Zároveň je 
region charakteristický vysokým zastou-
pením trvalých travních porostů 
a vysokým procentem půdy zařazené 
v režimu ekologického zemědělství. Tyto 
skutečnosti výrazně ovlivňují čerpání do-
tací na EZ a AEKO. Pracovníci poraden-
ského centra proto často řešili možnost 
krmení ekologických zvířat konvenčními 
objemnými krmivy a pomáhali s vypl-

něním tiskopisů výjimek. Ve spolupráci 
s pracovníky SZIF a MZe odpovídali na 
možnost úlev z některých dotačních 
titulů AEKO v souvislosti s chybějící pas-
tvou – možnost přikrmování na druhově 
bohatých pastvinách, možnost přepásat 
louky v období před povoleným
termínem. Zemědělská veřejnost se 
na poradenské pracoviště také často 
obracela se žádostí o kontakty na jiné 
zemědělce s cílem krmiva nakoupit. 
V regionu Karlovarska ani Chebska
 není žádné státní pracoviště, které je 

schopno a ochotno podnikatelům ve 
venkovském prostoru poradensky 
pomoci. Pracoviště KIS-KV tak 
zajišťuje základní poradenskou činnost 
každodenně několika subjektům pro-
střednictvím telefonických nebo 
mailových dotazů nebo i osobní 
návštěvou sedláků na pracovišti KIS-KV. 
Zpětnou vazbou je zřejmé, že země-
dělci působnost poradenského centra 
potřebují.

RAK kraje Karlovy Vary

Na celkově nepříznivou situaci 
v produkci polních plodin zareagovalo 
Ministerstvo zemědělství ČR, které 
prostřednictvím týmu pracovníků kolem 
projektu Intersucho a ostatních nevlád-
ních organizací začalo pomocí dotaz-
níkového šetření plošně monitorovat 
výnosy vybraných zemědělských plodin 
v období posledních 5 let, a to cíleně 
v oblastech ovlivněných letošním 
suchem. Regionální agrární komora 
Ostravsko na toto šetření opakovaně 
upozorňovala zemědělce v regionu pro-

střednictvím přímo rozesílaných e-mailů 
a také na svých internetových stránkách
(www.mskis.cz). Velké množství dotazů 
a upřesnění bylo také vyřešeno formou 
telefonických konzultací poskytnutých 
pracovníky Regionální agrární komory 
Ostravsko. 

V současné době se poskytované
 konzultace soustředí na téma „Ochra-
na zemědělské půdy před erozí“. Pro 
tuto oblast začalo od 13. 6. 2018 platit 
nové Nařízení vlády číslo 126/2018 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády 
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků 
podle aktů a standardů dobrého země-
dělského a environmentálního stavu 
(DZES) pro oblasti pravidel podmíně-
nosti a důsledků jejich porušení pro 
poskytování některých zemědělských 
podpor.  Jedna z částí tohoto nařízení 
bude od 1. 1. 2019 upravovat podmínky 
požadavku DZES 5 o ochraně půdy před 
erozí, a to podle zcela nových pravidel 
a na výrazně větší ploše zemědělské 
půdy, než bylo dosud sledováno. Mezi 

zemědělci je výrazný zájem o informace 
k této problematice, a proto Regionální 
agrární komora Ostravsko připravila 
semináře, které teoreticky i prakticky 
připraví zemědělce na nová pravidla a 
naučí je využívat nástroje v aplikacích na 
Portálu farmáře a v aplikaci Protierozní 
kalkulačka. Informace o termínech i 
prezentace ze seminářů jsou zveřejněny 
na internetových stránkách Regionální 
agrární komory Ostravsko. 
  
RAK Ostravsko

V SOBOTU 1. ZÁŘÍ 2018 SE V AREÁLU ZÁMECKÉHO SKLENÍKU V BOSKOVICÍCH I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ KONALY KRAJSKÉ 
JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY S VELMI HOJNOU ÚČASTÍ. CÍLEM DOŽÍNEK JE ZVIDITELNIT JIHOMORAVSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO 
KVALITNÍ PRODUKTY, PŘIBLÍŽIT JE TAK VEŘEJNOSTI A ZDŮRAZNIT TRADIČNÍ VÝZNAM ZEMĚDĚLSTVÍ V NAŠEM REGIONU, 
S ČÍMŽ SOUVISÍ ROVNĚŽ PODPORA ZACHOVÁVÁNÍ FOLKLORNÍCH TRADIC.

ZEMĚDĚLCI POŽADOVALI VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ PORADENSKÉ INFORMACE Z OBLASTI NOVĚ TVOŘENÉ SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU A Z OBLASTI DOTAČNÍHO SYSTÉMU ČR. VZHLEDEM K MOŽNÉ ZMĚNĚ FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY EU ROSTE POTŘEBA VĚDĚT PRO BUDOUCÍ HOSPODAŘENÍ, HLAVNĚ VE SMĚRU INVESTIC A ÚVĚRŮ, JAKÝM SMĚREM 
SE SZP BUDE VYVÍJET. ZE STRANY OFICIÁLNÍCH PŘEDSTAVITELŮ SE OBJEVILY ZPRÁVY O PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ SZP
V DŮSLEDKU VOLEB DO EVROPSKÝCH ORGÁNŮ, COŽ U ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNOSTI TO OVLIVNÍ HLAVNĚ SMLUVNÍ VZTAHY 
S MAJITELI PŮDY (PĚTILETÉ ZÁVAZKY).

V MORAVSKOSLEZSKÉM REGIONU I NADÁLE POKRAČUJE OBDOBÍ NEDOSTATEČNÝCH SRÁŽEK. PROJEVILO SE TO ZEJMÉNA NA 
PRODUKCI KRMNÝCH PLODIN, KDE NAPŘÍKLAD U SILÁŽNÍ KUKUŘICE PROBĚHLA SKLIZEŇ O CCA 3–4 TÝDNY PŘED OBVYKLÝM 
TERMÍNEM A VÝNOSY BYLY VÝZNAMNĚ NEVYROVNANÉ A OVLIVNĚNÉ VLASTNOSTMI POZEMKŮ, KDE ZEJMÉNA NA KAMENITÝCH 
A ŠTĚRKOVITÝCH PŮDÁCH POROSTY ZASCHLY A DOSÁHLY VÝRAZNĚ NÍZKÝCH VÝNOSŮ.  V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ BYLA ZAHÁJENA 
SKLIZEŇ PLOCH S CUKROVKOU A UKAZUJE SE, ŽE I POROSTY CUKROVÉ ŘEPY BUDOU VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ SUCHEM.  
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V LIBERECKÉM KRAJI ŘEŠÍ NÁHRADY ŠKOD 
ZPŮSOBENÉ VLKY 

ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ DOŽÍNEK

S PODZIMEM ZAČÍNAJÍ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 
A WORKSHOPY

V letošním roce jsme zahájili seminářem 
zaměřeném na Jednotnou žádost. V mě-
síci září jsme pořádali seminář na téma 
„Aktuality a další možnosti v Programu 
rozvoje venkova“. Ve spolupráci s Libe-
reckým krajem jsme seminář rozšířili 
o téma „Postup při uplatňování náhrady 
škody způsobené na domestikovaných 
zvířatech vlkem (zákon č.115/2000 Sb.)“. 
Vlci o sobě dávají v Libereckém kraji 
stále víc vědět. V okolí Bezdězu 
přibývá případů, kdy roztrhají ovci a stát 
za zabité zvíře musí posílat náhradu, 
protože jde o škodu způsobenou zvláště 
chráněným živočichem. V Libereckém 

kraji se v roce 2018 vyskytuje kolem 
15 vlků, včetně těch, kteří migrují 
z Polska a Německa. Od začátku letošní-
ho roku kraj na náhradách za škody 
způsobené vlky vyplatil 156 000 Kč.  

Celkem Liberecký kraj od roku 2004 vy-
platil za škody způsobené zvláště chrá-
něnými živočichy téměř 2 120 000 Kč, 
přičemž největší škody napáchali kor-
moráni v rozmezí let 2004–2010, 
a to přes 1 800 000 Kč. Vlci se v přehledu 
usadili v posledních čtyřech letech 
a výplaty škod mají vzrůstající charakter. 
Celkem za jejich „řádění“ kraj zaplatil 

majitelům zvířat 289 439 Kč. Náhradu 
škody poskytuje Ministerstvo financí 
ČR na základě zákona a při splnění 
požadovaných podmínek prostřednictvím 
Krajského úřadu Libereckého kraje jako 
neinvestiční účelovou dotaci.

Na semináři k tomuto tématu by se far-
máři měli dozvědět, jak postupovat 
u zajištění důkazů při stržení chovaného 
zvířete, že šlo skutečně o vlka, tím jsou 
stopy, trus, chlupy apod., před tím, než 
dorazí přizvaný úředník a veterinář, který 
ohledá mršiny a vydá potvrzení o příčině 
smrti. 

Doposud likvidaci zvířat hradil 
farmář. Podle informací z Ministerstva 
životního prostředí stát za vlky v roce 
2017 vyplatil chovatelům necelých
800 tisíc korun. Nově Ministerstvo 
životního prostředí plánuje novelu 
vyhlášky, ve které do odškodnění 
zahrne i náklady na veterináře a na 
kafilerii. Farmáři by se tak mohli 
dočkat více peněz. Tomu ale musí 
předcházet správný postup chovatelů. 
Cílem semináře je proškolení tohoto 
postupu. 

APIC Libereckého kraje

Jesenické dožínky se konaly 1. září 2018 
v areálu Zemědělského družstva Jeseník 
na středisku v Bělé pod Pradědem, které 
jsou již tradiční oslavou práce země-
dělců celého Jesenického regionu, ale 
také občanů obce Bělá pod Pradědem. 
Dožínky zahájila mše v místním kostele, 
návštěvníků bylo podstatně více než
 v minulých letech. Potom následoval 
dožínkový průvod vedený jezdeckými 
koňmi ze Střední školy gastronomie 
a farmářství Jeseník, za nimi následo-
valy krojované skupiny, hudby na vozech 
a tažených povozech. Produkty země-
dělství, které byly při mši požehnány, se 

v průvodu převezly na místní ovčín. Po 
úvodních fanfárách trubačů a úvodních 
slovech pozvaných hostů probíhal bohatý 
program. V rámci akce byly k vidění 
tradiční řemesla, muzeum historických 
zemědělských strojů, zařízení a způ-
sobů hospodaření v dřívějších dobách, 
návštěvníci si také mohli prohlédnout 
a vyzkoušet nejnovější zemědělskou 
techniku. Předmětem zájmu byla také 
ochutnávka regionálních potravin 
Olomouckého kraje, kde samozřejmě 
nechyběly oceněné výrobky od místních 
zemědělců – ZD Jeseník, Střední škola 
gastronomie a farmářství Jeseník.

Již počtvrté se do krajského města 
Olomouc vrátila tradice Dožínek, 
slavnosti na oslavu ukončení žní. 
Tato akce se konala 8.–9. září ve 
Smetanových sadech na Výstavišti 
Flora v Olomouci. Dožínky Olomouckého 
kraje se konaly pod záštitou ministra 
zemědělství, primátora města 
Olomouce a hejtmana Olomouckého 
kraje, kteří tuto akci podpořili i finančně. 
Na Dožínkách Olomouckého kraje 
se prezentovali desítky prodejců 
potravinářských výrobků, výrobky 
nabízeli zástupci různých řemesel. 
Samozřejmě byly k vidění i nejmoder-

nější zemědělské stroje, ale i historická 
technika a hospodářská zvířata. Svou 
prezentaci zde měly také zemědělské 
a lesnické školy z Olomouckého kraje. 
Součástí dožínek byly též atrakce 
pro děti a bohatý kulturní program, 
jehož součástí bylo např. sobotní
 vystoupení skupiny NO NAME a dalších. 
Na své si přišli i milovníci folklórní 
hudby, kterým v sobotu Hanácký soubor 
předvedl vystoupení plné tanců a písní, 
a v neděli hrála k poslechu dechová 
muzika. 

AK Olomouckého kraje

První workshop se uskutečnil 14. září 
2018  v Ústí nad Orlicí a navštívilo jej 
37 účastníků, kteří si díky praktickým 
ukázkám v programu LPIS a dotazům na 
přenášející vyjasnili problematické části 
z nového vymezení erozního ohrožení. 

Následovaly další tři workshopy, a to 
21. září ve Svitavách, 5. října v Chrudimi 
a 12. října v Pardubicích. 

Další akcí, kterou Agrovenkov o.p.s. 
pořádal, byl seminář „Novela 

stavebního zákona (zákona č. 225/2018 
Sb.), který se uskutečnil 19. září 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti OSSZ 
v Ústí nad Orlicí. Tématem semináře 
byla problematika stavebního zákona 
z pohledu zemědělství, kterou pro 

zájemce přednášel Ing. Miroslav 
Vohlídal – vedoucí Odboru majetkového, 
Krajského úřadu Pardubického 
kraje. 

AGROVENKOV, o.p.s

KAŽDÝM ROKEM VE SPOLUPRÁCI S CELOSTÁTNÍ SÍTÍ PRO VENKOV A DALŠÍMI ORGANIZACEMI V LIBERECKÉM KRAJI 
SPOLUPOŘÁDÁME SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, SPRÁVNOU ZEMĚDĚLSKOU PRAXI A DALŠÍ 
TÉMATA. 

V LETOŠNÍM ROCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ AGRÁRNÍ KOMORY V OLOMOUCKÉM KRAJI USPOŘÁDALY HNED DVĚ OSLAVY ŽNÍ A PRÁCE 
ZEMĚDĚLCŮ

AGROVENKOV O.P.S. SI PRO ZEMĚDĚLCE NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN PŘIPRAVILA WORKSHOP „PORTÁL – FARMÁŘE – NOVÁ ÚPRAVA 
DZES 5“.  PRVNÍ ČÁST TÉTO AKCE JE VĚNOVÁNA PROBLEMATICE PŮDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ, KTEROU PŘEDSTAVUJE 
ING. FRANTIŠEK SMÍTAL (PORADCE V REGISTRU MZE ČR).  VE DRUHÉ ČÁSTI ING. BOHUSLAV LAPÁČEK (SZIF) UPOZORNÍ NA 
ZMĚNY VYMEZENÍ EROZNÍHO OHROŽENÍ OD ROKU 2019 V LPIS. 
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V PLZEŇSKÉM KRAJI K CHOVATELŮM

Předmětem workshopu bylo 
zpracování produktů ovcí a koz 
a účastníci byli seznámeni mj. s výrobou 
ovčích a kozích sýrů, výrobou jogurtů 
a došlo i na ochutnávku. Předmětem 
workshopu bylo i plstění vlny a výroba 

dalších užitných předmětů z vlny. 
Účastníci akce byli seznámeni se 
zásadami práce při stříhání ovcí 
správnou fixací, způsobem provedení 
vlastního stříhání, třídění vlny. Opakova-
ně bylo probráno použití pasteveckého 

psa při práci s menší skupinou 
ovcí. Pro velký zájem účastníků byla 
také předvedena práce pasteveckého 
psa s ovcemi na ploše. Výstupem 
z workshopu  je nabytí reálných 
znalostí pro vlastní chovatelskou čin-

nost. Workshopu se účastnilo 
18 chovatelů, kteří se vyslovili pro 
uspořádání podobné akce v příštím 
roce.

Agentura venkova, o.p.s.

AGENTURA VENKOVA, O.P.S. USPOŘÁDALA DNE 28. ČERVENCE VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ V AREÁLU 
ČSCHOK V HORŠOVSKÉM TÝNĚ AKCI S NÁZVEM „TEMATICKÝ WORKSHOP PRO CHOVATELE OVCÍ A KOZ“. 

ŘEŠENÍ SUCHA V ÚSTECKÉM KRAJI

V první části jednání ředitelka OAK 
informovala členy HSRM o letošních 
žních, jejichž výsledky jsou nejhorší za 
posledních 25 let. Sucho a dlouhodobá 
vedra v letošním roce na Mostecku 
a Teplicku způsobily výpadek sklizně obi-
lovin a píce, což bude našim zemědělcům 
chybět v tržbách 2018 a promítne se to 
i do roku 2019. Více než kritická je situace 
v živočišné výrobě, první seč byla poloviční 
a zemědělci museli denně přikrmovat 
z těchto zásob na zimu zvířata na pastvě, 
druhá seč ani vojtěšky nerostou. Zeměděl-
ci tak balíkovali ječnou slámu a přikrmují 
jí, stejně tak kukuřici určenou na zrno 
silážují pro krmení. Někteří zemědělci 
již avizovali, že v důsledku nedostatku 
krmení budou muset omezit nebo úplně 
snížit svá stáda, což by bylo pro další stav 
českého zemědělství velmi špatné.

K nejpostiženějším krajům v loňském 
roce patří právě Ústecký kraj jako oblast 

„krušnohorského dešťového stínu“. 
Za období od začátku roku spadlo 
v okrese Most 182 mm srážek (z toho 
v měsících lednu a únoru 75 mm), což 
je nejhorší stav za posledních 57 let.
Informační centrum pro zemědělství a 
venkov Ústeckého kraje o kritické situaci 
informovalo AK ČR, MZe a Zemědělský 
výbor PSP a požádalo o podporu navrže-
ných opatření – kompenzace sucha pro 
živočišnou výrobu tak, jak to budou řešit 
v sousedním Německu a okolních zemích.

Informační centrum při OAK Most zmo-
nitorovalo stav veškerých pastvin 
na Mostecku a Teplicku a došli jsme 
k závěru, že za tohoto stavu bez podpory 
státu nelze v některých případech udržet 
zemědělskou výrobu a je nutno kompen-
zovat škody u obilovin i píce. Na pastvu 
skotu se nedá spoléhat a bez zajištění 
krmivové základny se nedá udržet ani 
živočišná výroba. Všechna opatření EU 

a SZIFu (AEO, DZES, greening) pastvy 
skotu jsou nerealizovatelná a neúčinná 
ve chvíli, když přijde takovýto rok a nic 
nejde podle stanovených pravidel dodr-
žet. Příroda si to řeší sama. Pokud dojde 
k likvidaci základního stáda hovězího 
dobytka, je jen těžko nahraditelné. 
V souvislosti s jednáním na HSRM padla 
řada názorů a návrhů na řešení, neboť 
mezi Krušnými horami a Českým stře-
dohořím, kam patří Mostecko a Teplicko, 
je dnes krajina považována za jednu 
z nejsušších oblastí ČR. 

Ne vždy tomu tak bylo, optimální kolo-
běh vody v Podkrušnohorských pánvích 
umožnil zadržovat většinu dešťové vody 
v mokřadech a bažinách v údolí. Výpar 
z vodní hladiny i bohaté vegetace se na 
chladnějších vrcholech Krušných hor 
opět srážel a voda se tak vracela zpět. 
Odtok řekami byl omezený, nedocházelo 
ke ztrátě živin. V současné době je dno 

pánve vysušeno jak báňskou činnos-
tí, tak i velkoplošným zemědělstvím, 
přirozené smíšené lesy byly nahrazeny 
nepůvodní smrkovou monokulturou, 
kterou decimovaly průmyslové exhalace. 
Malý koloběh vody téměř neexistuje, vět-
šina dešťové vody odtéká řekami spolu 
s živinami. Proto byl ze strany OAK Most 
vznesen požadavek zpracovat komplexní 
studii záchrany území a hospodaření  
s vodou v souvislosti s přetvořením celé 
krajiny na Mostecku. Cílem obnovy je 
navrátit schopnost údolních oblastí za-
držovat vodu jak ve velkých a hlubokých 
nádržích zbytkových jam, tak v mokřa-
dech a nivách obnovených potoků i řeky 
Bíliny. Současně je nezbytné obnovit 
smíšené porosty na Krušných horách, 
které jsou nezbytnou zpětnou vazbou 
umožňující obnovení malého, uzavřené-
ho vodního cyklu.

OAK Most

HOSPODÁŘSKÁ SOCIÁLNÍ RADA MOSTECKA NA SVÉM 160. ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. ŘÍJNA 2018 SE ZABÝVALA 
KRITICKOU SITUACÍ NA MOSTECKU A TEPLICKU, KTERÁ BYLA ZAPŘÍČINĚNA DLOUHODOBÝM SUCHEM A VYSOKÝMI TEPLOTAMI. 
NA JEDNÁNÍ BYLA POZVÁNA ŘEDITELKA OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY MOST LUDMILA HOLADOVÁ, ZA AGRÁRNÍ KOMORU ČR 
SE ZÚČASTNIL TAJEMNÍK PREZIDENTA AK ČR ING. JAN DOLEŽAL.

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE

Na současném 9. ročníku se prezentova-
lo přes čtyřicet výrobců potravin, nápojů, 
ale i vína. Zapojily se  střední školy 
a odborná učiliště se zaměřením na 
zemědělství, jejichž studenti představili 
všechny své znalosti a dovednosti ať už 
ve vaření, pečení, nebo míchání nápojů. 
Žáci představili také své kovářské 
dovednosti, práci se zvířaty a podobně. 
Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet 
šlapání zelí, hroznů, stloukání másla.
Součástí dne je vyhlášení vítězů 

13. ročníku Perly Zlínska, při němž za 
účasti ministra zemědělství Miroslava 
Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího 
Čunka a radní Margit Balašťíkové bylo 
předáno 15 ocenění nejlepším výrobkům.

V dopoledních hodinách proběhla kon-
ference s ministrem zemědělství a po ní 
byla tisková konference k projektu, který 
realizuje Agrární komora Zlín ve spolu-
práci s Lískou z. s. Projekt je zaměřen 
na propagaci zemědělství v našem 

kraji. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci 
základních škol Zlínského kraje, kterým 
odborní pracovníci předávají informace 
o zemědělství jako oboru nezbytném 
pro zachování života každého člověka. 
Pro žáky jsou připraveny exkurze 
k farmářům, aby měli možnost vidět 
nové technologie, které se v současné 
době zaváděny do výroby, ochutnat vý-
robky, které se na farmě přímo vyrábějí, 
a poznat tak rozdíl mezi farmářskými 
výrobky a těmi z velkých nákupních 

center. Projekt „Pomozte nám zachránit 
farmáře, jeho příběh minulý a budoucí“ 
je realizován za finanční podpory Minis-
terstva zemědělství. Den Zlínského 
kraje byl mozaikou kulturních a ku-
linářských zážitků a věřím, že každý 
návštěvník si našel něco zajímavého pro 
sebe a své blízké. V našem kraji žije řada 
velmi schopných a pracovitých lidí a to 
nás činí bohatými.

AK Zlínského kraje

DEVÁTÝ ROČNÍK PROPAGACE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE OSLAVA ZEMĚDĚLSTVÍ V NAŠEM KRAJI, A TO NEJEN HUDBOU, TANCEM, 
ALE HLAVNĚ DOBRÝM JÍDLEM. JIŽ TRADIČNĚ V TYTO PODZIMNÍ DNY PREZENTUJEME NA DNI ZLÍNSKÉHO KRAJE TO 
NEJLEPŠÍ, CO SE U NÁS VYROBÍ AŤ UŽ NA POLÍCH, VE STÁJÍCH, NEBO PŘÍMO U VÝROBCŮ POTRAVIN. ALE  NEJDE VŽDY 
JEN O JÍDLO A PITÍ, BYLA ZDE ZASTOUPENA ROVNĚŽ ŘEMESLA, KTERÁ JSOU SPOJENA SE ZEMĚDĚLSTVÍM.
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Z P R A V O D A J

Pracoviště v sobě bude zahrnovat 
specializace původně tří různých 
fytotechnických technologických
 kateder. Cílem této restrukturace 
je koncentrace lidských a materiálních 
zdrojů tak, aby se zlepšily podmínky 
pro vzdělávání perspektivních a v praxi 
uplatnitelných agronomů.

Organizační změna reflektuje zvyšující 
se tlak na růst kvality vysokých škol. 
Ta je posuzována podle míry plnění tří 
základních úloh vysoké školy ve společ-
nosti, a to vzdělávací, vědeckovýzkumné 
a společenské. Pro technologicky za-
měřené univerzity, jakou je i ČZU, to zna-
mená, že musí skloubit výchovu nových 
agronomů a zootechniků s výzkumem 
s mezinárodním přesahem a zároveň si 

zachovat odborné spojení s praxí. 
Od absolventů univerzitních zeměděl-
ských oborů se očekává, že do praxe 
půjdou vybaveni nejen výbornou 
znalostí tradičních i moderních 
technologií, ale také nejnovějšími 
poznatky vědy, které budou umět 
prakticky využívat. 

Je zřejmé, že to vůbec není jednoduché. 
Obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci 
ve vědecko-výzkumné oblasti vyžaduje 
excelentní výsledky výzkumu a vychovat 
agronomy a zootechniky schopné se 
uplatnit v praxi a navíc vybavené 
aktuálními znalostmi vědy a techniky 
vyžaduje dostatek odborně vysoce 
kvalifikovaných pedagogů. Aby byla 
šance uspět, je nezbytné koncentrovat 

lidské, materiálové, přístrojové 
a technické prostředky fakulty 
a vytvořit pracoviště, která tyto výzvy 
zvládnou. 

Katedra agroekologie a rostlinné
produkce fakulty má předpoklady stát se 
silnou a všestrannou katedrou fytotech-
nického zaměření, která bude splňovat 
všechny požadavky kladené 
na moderní univerzitní pracoviště. 
Popřejme jí hodně úspěchů do budoucna 
jak ve výzkumné sféře, výchově nových 
agronomů, tak ve spolupráci se 
zemědělskou praxí. 

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka Fakulty agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů

Rok 1918 patří k přelomovým obdobím 
moderních československých dějin. 
Události, které stály na počátku zrodu 
moderního českého státu, nemalou 
měrou ovlivnily osud vysokého země-
dělského školství i České zemědělské 
univerzity v Praze. ČZU se proto 

rozhodla věnovat podzimní měsíce 
tomuto významnému výročí. „Od 
poloviny září do konce listopadu 
pořádáme řadu tematických akcí 
jako připomínku výročí vzniku Českoslo-
venska,“ popsal rektor ČZU profesor
Petr Sklenička.

Oslavy započaly 15. září Zahradní slav-
ností pro absolventy a přátele univerzity 
v areálu na Suchdole. Celodenní akce 
odstartovala v dopoledních hodinách. Na 
programu bylo divadlo pro děti, stánky 
s ochutnávkou toho nejlepšího z vědy 
na ČZU, občerstvení či vystoupení ČZU 
Life Orchestra. Odpoledne zakončilo 
slavnostní odhalení nové Lavičky Václava 
Havla. 

Aktuálně jsou také v areálu univerzity 
k vidění dvě tematické výstavy. První 
s názvem Tady nová republika je k dispo-
zici ve Studijním informačním centru. Od 
15. října se návštěvníci také můžou těšit 
na fotografickou expozici s názvem 100 let 
republiky, 100 let velkých změn, která 
představí proměnu českého zemědělství 

a univerzitního kampusu za poslední 
století. K výročí se pro letošní rok přihlá-
sí také Life Science Film Festival, který 
probíhá od 15. do 19. října. Republikový 
podzim završíme Týdnem vědy a tech-
niky, a to od 5. do 11. listopadu. Zájemci 
objeví podrobnosti na webu 100let.czu.cz.

Bc. Jana Kašparová, tisková mluvčí ČZU

NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ SE CENTRALIZUJE OBLAST FYTOTECHNIKY NA PRACOVIŠTI KATEDRY AGROEKOLOGIE
A ROSTLINNÉ PRODUKCE, ZAHRNUJÍCÍ VÝUKU FYTOTECHNICKÝCH PROGRAMŮ, VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST V TÉTO OBLASTI 
I VAZBU NA ZEMĚDĚLSKOU PRAXI. 

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE SE PŘIPOJUJE K OSLAVÁM STO LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. NA PODZIMNÍ MĚSÍCE 
SI TAK PŘIPRAVILA ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ PRO AKADEMICKOU OBEC I VEŘEJNOST. TZV. REPUBLIKOVÝ PODZIM ODSTARTOVAL 
ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ V SOBOTU 15. ZÁŘÍ. 

NA ČZU V PRAZE VZNIKÁ NOVÉ MODERNÍ 
CENTRUM FYTOTECHNICKÝCH PROGRAMŮ 

ČZU SLAVÍ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 
REPUBLIKOVÝM PODZIMEM
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Po bouřlivém období husitských válek 
pokračovalo rozšiřování zemědělského 
půdního fondu zvláště kultivací lesní 
půdy, přičemž jeho nárůst a rozlohu 
v předbělohorském období nelze 
přesněji odhadnout. Tento proces se 
nejvýrazněji projevil v oblasti východní 
Moravy a v západních Karpatech, kde 
byl nedostatek úživné půdy pro obilnář-
ství a nebylo zde nerostné bohatství. 
Zde docházelo od konce 15. století
k pasekářské kolonizaci zemědělským 
obyvatelstvem z údolních vesnic. Tato 
kolonizace se časově, ale i ekonomic-
ky vhodně doplňovala s tzv. kolonizací 
valašskou. K podobnému procesu do-
cházelo i na jiných místech českých zemí 
(Podkrkonoší, východní Čechy), avšak
v omezené míře.

Rozšiřování užitné zemědělské půdy 
kultivací lesů byl velmi náročný a dlou-
hodobý proces hlavně pracovně, a proto 
velkostatky tuto půdu raději pronajímaly 
poddaným za platy, které byly přínosem 
do panské pokladny. Nově vykluče-
ná půda byla nazývána „jitra“, někde 
zase „márinky“. Vedle této kolonizace 
docházelo zejména v 16. století také ke 
„svádění“ rustikálu čili zabírání pod-
danské půdy dominikálem (vrchností) 
a k zakládání nových dvorů. Zdá se, že 
rozhodující podíl na tomto procesu měly 
obnova a rozšiřování vrchnostenského 
hospodaření na panské půdě dvorů a vsí 
zaniklých nebo opuštěných v předchá-
zejícím období husitských válek nebo 
bezprostředně po nich. Koncem 15. a po 
celé 16. století probíhaly u nás v souvis-

losti s hospodářskými procesy v Evropě 
důležité změny ve způsobu hospodaření 
na velkostatku, přičemž příčiny těchto 
změn byly různé. Mezi hlavní patřila ta, 
že klesla cena peněz v souvislosti se sní-
žením ceny stříbra na západoevropském 
trhu – násobený po objevení ložisek 
zlata a stříbra v kolonizované Americe. 
Tato skutečnost jakož i další okolnosti 
nutily šlechtu, aby se více spoléhala 
nikoli pouze na poddanské platy, ale 
především na svoje vlastní hospodářství. 
A tak se páni orientovali zejména na les-
ní a rybniční hospodářství, pivovarnictví 
a další podnikání. Za tímto účelem za-
bírali nebo vykupovali volné statky nebo 
celé enklávy, a tak sjednocovali svoje 
pozemkové državy. Podle berního roz-
vrhu z roku 1557 představoval přiznaný 
majetek 11 nejbohatších feudálních rodů 
skoro čtvrtinu veškerého stavovského 
majetku v Čechách, ovšem začátkem 
17. století se tato výměra zvýšila skoro 
na polovinu. Naproti tomu výrazně 
poklesl počet samostatných 
stavovských statků.

A jaký byl vlastně stav zemědělské-
ho hospodaření ve sledované době? 
Úhorové hospodářství bylo i nadále 
rozhodující soustavou, ale nejpozději 
koncem předbělohorského období jsou 
doloženy počátky zkoušení tzv. zlep-
šených trojhonných osevních postupů, 
které byly založeny na osévání úhoru 
plodinami zlepšujícími půdu (některé 
pícniny a okopaniny). Již před třicetiletou 
válkou lze sledovat známky přínosného 
vývoje, totiž osévání úhoru luskovinami 

(hrachem, vikví), olejninami (len, konopí) 
i zeleninou (zelí, mrkev), což umožnilo 
omezovat každoroční plochy úhoru 
a klasický tříletý osevní postup mohl být 
vystřídán víceletou rotací. Důležitá byla 
i okolnost, že na méně kvalitních půdách 
při nepatrném zvýšení podílu úhoro-
vých plodin mohla být v praxi zavedena 
perspektivní šestihonná rotace: 1) úhor, 
2) ozim (pšenice), 3) jař (ječmen), 4) úho-
rové plodiny nebo jen luskoviny, 5) ozim 
(žito), 6) jař (oves). Při klasické trojhonné 
úhorové soustavě se slučovaly osevní 
tratě do tří honů, aby měly přibližně 
stejnou výměru. V praxi však měly dost 
rozdílnou velikost se značným kolísá-
ním poměru stran ozimu, jaře a úhoru 
během hospodářského cyklu. 

Pěstování zemědělských plodin
Důležitým měřítkem vývoje zeměděl-
ství je kromě jiného způsob a úroveň 
pěstování zemědělských plodin. Zvláštní 
význam měly obiloviny právě ve stře-
dověku, kdy tvořily podstatnou složku 
potravy lidí i zvířat, a to daleko větší než 
v době novější. Proto byla věnována již 
v té době zvláštní péče přípravě půdy 
a polí, ale i ostatním pracím od zasetí až 
do vymlácení a uložení obilí na sýp-
ce. Samozřejmě že péče byla úměrná 
vědomostem a zkušenostem doby. Selo 
se ručně a rozsévačem byl zpravidla 
zkušený šafář, který podle jedné instruk-
ce měl postupovat takto: „… při rozsívání 
semena má se stejně házeti, pozastavuje 
se pravou nohou, když kráčí a zrna 
z rukou vyhazuje.“ Zaseté osivo bylo 
ještě zavlečeno jednoduchým způsobem. 
V té době se obilí ještě žalo srpem, kosa 
sice byla známa, ale užívala se spíše 
u senoseče, věřilo se totiž, že použití 
srpu významně snižuje ztráty. V námi 
sledovaném období je možné místně 
rozdělit obiloviny na intenzivní, k jejichž 
pěstování bylo zapotřebí intenzívněji 
obdělat půdu (pšenice, ječmen), a na 
extenzívní, jež vyžadovaly menší přípravu 
pozemků (žito, oves). Z těchto obilovin 
mělo zásadní význam žito (v Čechách 
zvané též rež) jako hlavní chlebovina, 
které bylo na půdu i podnebí nenáročné. 
Pěstovalo se jak v úrodných oblastech, 
tak v podhůří, kam se postupně šířilo se 
zemědělským osídlením. K pečení chle-
ba a žemlí se řidčeji užívalo i pšenice 

(v době neúrody se v horských oblastech 
pekl chléb z ječné, ovesné nebo 
smíšené mouky). Také ječmenů bylo 
u nás několik a výhodou při jeho pěsto-
vání bylo to, že měl skromnější požadav-
ky na půdu a podnebí než pšenice, a pro-
to byly jeho výnosy větší než u pšenice. 
Ječmen neměl v 16. a 17. století ještě 
valného významu jako pivovarská surovi-
na, pivo se vařilo převážně z pšeničného 
sladu. Většina produkce ječmene se 
zpracovávala ve stoupách na kroupy, 
jednu z hlavních složek tehdejší lidové 
stravy. Nejméně náročnou a nejdůleži-
tější krmnou obilovinou byl oves, který 
se pěstoval v nejméně úrodné nížině 
i v podhůří a na horách. Poslední 
plodinou, kterou dnes objevujeme, byla 
špalda, která oproti jiným obilovinám 
obsahuje vyšší množství minerálů – fos-
for, hořčík, bílkovin a vitamínů skupiny B. 
Kromě obilovin se dále pěstovaly hrách, 
čočka, proso, pohanka, mák. 

V předbělohorském období se též rozší-
řilo pěstování zeleniny, a to zelí, kapusta, 
jedlá řepa, cibule, česnek, mrkev, kopr, 
špenát se v určité míře pěstovaly na pří-
hodných zelinářských půdách v Polabí, 
Poohří, Pomoraví a Podyjí. Mimořádný 
rozkvět zaznamenalo české ovocnářství 
a obchod s ovocem se rozšířil dokonce 
do zahraničí. Staří čeští ovocnáři znali 
v té době několik způsobů štěpování. 
Rovněž vinařství navázalo v předbělo-
horské době na dostatečně rozvinuté 
tendence z doby císaře Karla IV. 
V 16. století došlo v Čechách ke kon-
centraci pěstování vinné révy do oblasti 
vymezené zhruba městy Mladá Boleslav, 
Ústí nad Labem, Beroun a Brandýs nad 
Labem. Avšak bezprostředně před třice-
tiletou válkou se začala projevovat krize 
ve vinařství v Čechách. Mimořádného 
rozkvětu doznalo pivovarnictví. Právo va-
řit pivo patřilo ve středověku k důležitým 
ekonomickým výsadám. Produkovat pivo 
mohla šlechta, královská města, církevní 
instituce, později bylo toto právo za do-
hodnutých podmínek udělováno šlechtou 
i některým poddanským městům, nebo 
dokonce vybraným měšťanským rodi-
nám (tzv. právovárečným domům). Ve 
vrchnostenských pivovarech předbělo-
horského období se vyrábělo převážně 
bílé, tj. pšeničné pivo. Přes značné 

PŮDA A HOSPODAŘENÍ NA NÍ - POČÁTKEM 16. STOLETÍ NASTALO U NÁS V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ JISTÉ OŽIVENÍ, KTERÉ BYLO 
ZPŮSOBENO STOUPAJÍCÍ SPOTŘEBOU ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ V DŮSLEDKU RYCHLÉHO ROZVOJE MĚST, OBCHODU, ŘEMESEL, 
JAKOŽ I HORNICKÉHO A SKLÁŘSKÉHO PODNIKÁNÍ. 

SLÁVA PŘEDBĚLOHORSKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ
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náklady na výstavbu pivovarů a na jejich 
provoz bylo pivovarnictví pro velkostatek 
velmi rentabilní a jak ukazují účetní bi-
lance právě z prodeje piva, plynuly z něj 
největší příjmy panského důchodu.

Obdobně jako pivovarnictví se vyvíje-
lo mlynářství, které se mu výrobním 
charakterem nejvíce blížilo. V pohusit-
ské době se částečně rušily poddanské 
mlýny a více se zakládaly mlýny panské 
s výlučným monopolem pro celé panství 
nebo určitý okruh vesnic. Typově lze 
rozdělit panské mlýny do dvou skupin. 
Do první patřily velké kamenné polabské 
mlýny, některé z nich představovaly ve 
své době velké zpracovatelské podniky, 
jejichž součástí byly pily, a dokonce
i vodovody zásobující města vodou (např. 
poděbradský mlýn z roku 1590). Dalším 
typem byly menší mlýny, které se nachá-
zely v podhorských oblastech, jejichž vý-
robní kapacita byla závislá na kolísavých 
zásobách vodní energie. Výrobní 
činnost mlýnů nebyla omezena jen na 
mletí mouky, připravovaly se v nich 
také kroupy, jáhly a mlely se v nich pi-
vovarnické slady pro vrchnost. Od mletí 
selského obilí se platilo tzv. měřičné, 
které se ustálilo na šestnáctinu z obje-
mu mleté zakázky. 

Chov zvířat
Druhou důležitou složkou feudálního 
zemědělství byla živočišná výroba, jež se 
v tomto období vyznačovala specifickými 
znaky. U skotu se oceňoval bezprostřed-
ní užitek, a to masný a mléčný, i když ani 
kůže nebyla zanedbatelnou surovinou 
a zpracování se dočkala i kopyta či rohy. 
Jeho význam pro hnojení a pro tah se 
jevil jako druhořadý. Chov zvířat se 
více rozvíjel v selských hospodářstvích, 
kterým velkostatek přenechával část 
luk a pastvin. Hodnota stájového krmiva 
nebyla valná, byla to hlavně pšeničná 
a ovesná sláma, sena býval nedostatek. 
Nedostatečnému krmení samozřejmě 
odpovídala i hmotnost tehdejšího skotu 
(kráva měla sotva 200 kg, vykrmený vůl 
zřídka 300 kg, tele kolem 40 kg). Značně 
rozšířené extenzivní hospodářství vytvá-
řelo vhodné podmínky pro chov ovcí,
u nichž hospodáři cenili několikerý užitek
(maso, sýr, vlnu). Když v 16. století rostla 
poptávka městského soukenictví po vlně, 
začaly růst i stavy ovcí v selských a vrch-
nostenských hospodářstvích. Chov ovcí 
se v té době vyplatil, neboť při nízkých 
nákladech byly výnosy z velkých stád 
ovcí (stáda až 500 kusů) dosti vysoké. 
Stejně tak existovaly vhodné podmínky 
pro chov vepřů, když zdrojem jejich 
výživy byla po většinu roku pastva. Chov 
vepřů byl rozšířen nejen u poddaných 
a na velkostatcích, ale i ve městech 
a výkrm prasat byl často svěřován 
mlynářům jako část jejich povinnosti za 
nájem mlýna. Chov většinou pokrýval 
naturální spotřebu obyvatelstva, která 
byla v předbělohorském období dosti vy-
soká, vyšší než v období pobělohorském. 

Vedle drahého oleje a másla právě sádlo 
tvořilo největší část spotřeby tuků, 
a to nejen jako přímá potrava, ale i jako 
konzervační prostředek, přísada do léků 
a podobně. V tomto období nabýval stále 
většího významu kůň, který se stával 
nepostradatelným pomocníkem v země-
dělství, dopravě a vojenství. S rozvojem 
panského režijního hospodářství, hlavně 
se zakládáním nových dvorů, se od 
2. poloviny 16. století zvyšovaly stavy 
koní pro potažní práce. Například dvůr 
se 200 ha orné půdy měl nejméně šest 
párů koní, selské hospodářství mělo 
zpravidla jen jeden pár. 

Myslivost, rybnikářství a včelařství
Šlechta v renesanční době pěstovala my-
slivost, a to s větším zaujetím, než tomu 
bylo dříve. Lovila ručnicemi, kušemi, 
oštěpy, pomocí sítí, tenat a nejrůznějších 
pastí, ale také sokolů a jiných dravých 
ptáků a loveckých psů. O tom, jakých 
rozměrů nabývaly panské radovánky 
v 16. století, svědčí i slavnostní tabule
 Viléma z Rožmberka, který si v Krum-
lově v roce 1578 bral za manželku Annu 
Marii, dceru markraběte bádenského. 
Svatba se konala se od 27. ledna do 
1. února a spotřebovalo se při ní velké 
množství jídla, kromě jiného 40 kusů 
jelenů a laní, 50 srnců, 50 soudků nalo-
ženého masa zvířecího, 20 divokých vep-
řů, 213 zajíců, 250 bažantů, 205 koroptví, 
30 tetřevů, 206 kvíčal, drozdů 
a jiného drobného ptactva, 15 krav, 
45 telat a 210 pávů. 

Ve 2. polovině 16. století dosáhlo svého 
největšího rozkvětu rybnikářství. Tehdy 
vznikly rozsáhlé rybnikářské soustavy 
na Třeboňsku, Jindřichohradecku, Tře-
boňsku, Pardubicku, Poděbradsku, ale 
i na Plzeňsku. Koncem 16. století byly 
již vedle kapra chovány štiky, líni okouni, 
cejni. V tomto období byla již produkce 
třeboňských rybníků 200 tun konzum-
ních ryb za rok, přičemž výměra rybníků 
činila asi 4 500 ha, potom následoval 
prudký pokles, když v roce 1626 se ze 

stejné výměry rybníků získalo jen 48 tun 
ryb. Pokud jde o vlastní chov ryb, zvláště 
kaprů, vycházelo se v tomto období 
z poznatků předešlé epochy, kdy se ryby 
třídily podle stáří na tři stupně chova-
né v oddělených nádržích. V 16. století 
došlo ke zdokonalení a k rozvoji vodního 
stavitelství a budování celých rybničních 
soustav. Tyto aktivity, jež budily obdiv 
i v zahraničí, jsou spojeny se jmény vyni-
kajících rybnikářů, a to Jakuba Krčína 
z Jelčan a Štěpánka Netolického. Tak 
například Jakub Krčín za 25 let své 
činnosti přestavěl nebo vybudoval 
30 rybníků, mezi nimi i takové velikány 
jako rybník Rožmberk s plochou více 
než 1 000 ha (hráz dlouhá 2 430 m) nebo 
rybník Svět na Třeboňsku. Kromě toho 
zakládal nové dvory, pivovary a ovčíny.

Včelařství mohlo v 16. století vycházet 
z bohaté tradice související se zahrad-
nictvím a sadařstvím. Nadále existovaly 
dvě formy včelařství, a to lesní brtnictví 
(rozšířené hlavně v západních a východ-
ních Čechách) a zahradní včelaření 
v úlech. Produkci medu podporovala vý-
sadba lip, javorů a jiv, později výsev jete-
le bílého, neboť byl dobře znám význam 
včel pro opylování ovocných stromů.

Hodnocení
Postupným budováním velkostatku jako 
hlavní zemědělské výrobní a správní jed-
notky byl dán koncem 16. století základ 
určitého dualismu, který byl charakteri-
stický pro zemědělství v našich zemích 
o několik staletí. Od té doby se zeměděl-
ská výroba rozvíjela souběžně ve dvou 
různých pracovních prostředích, a to 
jako velkovýroba na velkostatcích a jako 
malovýroba v selských hospodářstvích. 
Obě tyto složky byly v jisté rovnováze 
a navzájem se doplňovaly, což bylo 
jedním z předpokladů slibného rozvoje 
zemědělství. Pozitivním jevem v té době 
bylo zavádění jednoduchého hospo-
dářského účetnictví a také se zpřesnily 
metody správy velkostatků i vedení 
vlastního hospodářství. Zemědělství bylo 

rovněž ovlivněno humanismem, který 
u nás navázal na starší počátky tohoto 
hnutí, které lze vysledovat až do doby 
vlády císaře Karla IV. Podobně jako 
v literatuře a umění stala se česká 
šlechta nositelem nových směrů 
v hospodářském životě a všestranném 
podnikání. Také první a významnější
rozvoj české zemědělské literatury 
souvisel s rozšířením humanismu 
a se zvětšováním feudálních velkostatků. 
Ty vyžadovaly vzhledem k rozrůstající se 
hospodářské činnosti psané, mnoho-
násobně opisované a tištěné návody, 
hospodářské instrukce, učebnice, 
případně herbáře. V 16. století se 
objevily i česky psané významné 
spisy lékařské a botanické, z nichž 
se dovídáme také mnoho zajímavého 
o využívání a významu jednotlivých 
zemědělských plodin. 

Zemědělství v předbělohorském období 
se slibně rozvíjelo, na čemž měly podíl 
obě jeho složky, a to jak vrchnostenské, 
tak poměrně dobře prosperující poddan-
ské hospodaření. Vlastní zemědělská 
výroba se stala předmětem zvyšujícího 
se zájmu samotné vrchnosti, která opro-
ti dřívějšímu období upevnila správu nad 
poddanými. Tento její zájem o prosperitu 
vlastního i poddanského hospodaření byl 
doprovázen působením již vzdělaných 
hospodářů. Oprávněně je tak možno 
nazvat předbělohorské období – srovná-
me-li ho s úpadkem doby husitské 
i následujícím obdobím třicetileté války 
– „zlatým věkem českého zemědělství“. 
Zemědělství se mohlo zdárně rozvíjet 
i díky tomu, že procházelo mírovým 
obdobím zhruba 140 let (od roku 1479, 
ukončení dlouhodobých válek mezi 
Vladislavem II. Jagelonským a uherským 
králem Matyášem Korvínem, do roku 
1620 a bitvu na Bílé Hoře). Předtím ani 
v následujícím období zemědělství neby-
lo dopřáno rozvíjet se tak dlouho 
v relativním klidném období. 

ak 
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Vladislavova 1390/17, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi 
rozhodci.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.


