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SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
KAŽDÉ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ JE PRO STÁT DŮLEŽITÉ, ZÁLEŽÍ NA TOM, CO STÁT BUDE PODPOROVAT A JAKÉ PRIORITY SI 
STANOVÍ. PRO ČESKOU REPUBLIKU BY VZHLEDEM K PŘÍRODNÍM PODMÍNKAM, MOŽNOSTEM A SCHOPNOSTEM ZEMĚDĚLCŮ 
MĚLO BÝT PRIORITOU PRÁVĚ ZEMĚDĚLSTVÍ. TO JE JEDNOZNAČNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KTERÉ 
ZAJIŠŤUJE POTRAVINY NEZBYTNÉ PRO NÁŠ ŽIVOT, MÁ VLIV NA RÁZ KRAJINY, NA ZADRŽOVÁNÍ VODY, NA KVALITU PŮDY, 
ALE I ZAMĚSTNANOST NA VENKOVĚ JAKOŽ I ZAMĚSTNANOST VE MĚSTECH, PROTOŽE NEPŘÍMO VYTVÁŘÍ PRACOVNÍ MÍSTA 
V DALŠÍCH SEKTORECH, A TO ZEJMÉNA VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU, STROJÍRENSTVÍ, CHEMICKÉM PRŮMYSLU, 
OBCHODĚ, SLUŽBÁCH, DOPRAVĚ, ALE I VE ŠKOLSTVÍ ČI KULTUŘE. 
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Populační růst
Nesmíme zapomínat na prognózy, podle 
nichž bude v roce 2050 na naší planetě 
téměř 10 miliard obyvatel, kteří se bu-
dou chtít každý den dobře najíst. Podle 
údajů OECD bude růst převážně střední 
třída v Číně, Indii či v ostatních státech 
Asie, naopak Evropa bude stagnovat.  
Bude však růst poptávka po kvalitních 
potravinách a ty my v Evropě dokážeme 
vyrobit. Není pravdou, že zemědělství 
není pro náš stát důležité, není pravdou, 
že je jednoduché dovézt si potraviny ze 
zahraničí. Potraviny budou levné, jenom 
pokud jich bude nadbytek. Stát, který 
nemá vhodné podmínky pro pěstování 
plodin či pro chov hospodářských zvířat 
a jeho bohatství je založeno na nerost-
ných surovinách, plynu či jiných komo-
ditách, si dokáže potraviny zabezpečit. 
Avšak stát, který má vhodné podmínky 
pro zemědělství, jich musí využít. A to je 
případ České republiky.

Současný stav 
Dnes se do České republiky, jako téměř 
do všech nových členských států EU, do-
váží potraviny, které jsme si sami schop-
ni vypěstovat a vyrobit. Porovnáme-li 
stavy zvířat v současném období a v roce 
1989, musíme konstatovat, že chováme 
meně než 30 % hospodářských zvířat. 
Následně se změnila i naše produkce, 
dnes dosahujeme soběstačnosti 
u mléka jen na 85–87 %, u vepřového 
masa 36–38 %, u drůbežího masa 
57–62 %, u vajec 58–64%. Odlišná je 
situace u hovězího masa, kde produku-
jeme 110 % současné spotřeby, avšak 
je důležité upozornit na výrazný, a to až 

dvoutřetinový pokles spotřeby tohoto 
druhu masa v České republice, což je 
z průměrných 26 kg na obyvatele za rok 
na 7,8 kg. Míra soběstačnosti v produkci 
potravin je u nás skutečně alarmující, 
naše jedniné štěstí je v tom, že 
v Evropě nemáme krizovou situaci, a tak 
se přebytkové potraviny, které štedře 
dotují rozpočty starých zemí, vozí do naší 
země. Navzdory nízké soběstačnosti 
dosahujeme nadprůměrných výsledků 
v produkci obilovin, jejichž výše je na 
úrovni 6,5 t/ha v závislosti na pěstitelské 
oblasti. Výnosy u cukrové řepy se pohy-
bují v rozmezí 67 až 80 t/ha, u brambor 
30 až 35 t/ha. Výnosy se každoročně 
mění v závislosti na průběh vegetačního 
období. Vynikajících výsledků dosahuje-
me i v živočišné výrobě. Užitkovost dojnic 
je ve velkých stádech kolem 10 tisíc litrů 
mléka za laktaci na kus, u prasnic se do-
sahuje odstav 30 až 34 selat za rok 
a produkce vajec je od 325 do 335 ks
na nosnici za rok. Jen díky těmto 
výsledkům jsme i při nízkých stavech 
zvířat či výrazně snížených pěstitelských 
plochách schopni pokrývat část domácí 
spotřeby.

Rozdílná produkční výkonnost
Často se setkáváme s názory, že naši 
zemědělci používají nadměrné množství 
přípravků na ochranu rostlin či chemie 
jako takové. Není to však pravdou, naše 
spotřeba chemických látek je jenom 
čtvrtina spotřeby Německa. Na rozdíl 
od zemědělců v Německu či Nizozemí 
je naše intenzita produkce výrazně 
nižší. Při porovnání produkce mléka na 
100 hektarů zemědělské půdy (v České 

republice to v roce 2015 bylo 75 kg) Ně-
mecko produkuje 170 kg (což je 2,27krát 
více než v České republice) a Nizozemí 
až 680 kg (což je 9násobně více než 
v České republice). Podobná situace je 
i u vepřového masa, jehož jsme v roce 
2015 vyprodukovali 62 kg na 100 ha 
zemědělské půdy, Němci 326 kg (tedy 
5,26 krát více) a Nizozemci 690 kg, což 
odpovídá až 11násobku naší produkce. 
U hovězího masa byla naše produkce 
21 kg na hektar zemědělské půdy, 
v Německu 71 kg (tedy 3,38krát více 
než u nás) a v Nizozemsku 208 kg 
(téměř desetinásobně více než u nás). 
Neplatí však, že zemědělci v uvedených 
vyspělých státech jsou snad šikovnější, 
jejich nadprodukce je jen výsledkem 
nastaveného systému podpor a vytvoře-
ných podmínek pro hospodaření. Pokud 
bychom měli srovnatelné podmínky, 
výsledky našich zemědělců, ale i národní 
soběstačnosti by byly odlišné. Na stabi-
lizaci zemědělství však bude potřebný 
čas, a to ne jeden či dva roky, podmínky 
musí vytvořit stabilitu na delší období, 
abychom ‚dokázali jednotlivé sektory 
opět „nastartovat“. Vždyť to není tak 
dávno, kdy jsme byly soběstační v mnoha 
komoditách a přebytky jsme vyváželi 
nejen do zemí tehdejšího socialistické-
ho bloku, ale i do vyspělých západních 
států. Produkovali jsme nejen množství, 
ale i kvalitu, a ta je i dnes naší přidanou 
hodnotou. I v současnosti dokážeme 
mnohé dovážené komodity sami vypěs-
tovat či vyrábět. Nadále jsme vysoce 
přebytkoví v produkci obilovin, kde každý 
rok vyvážíme téměř polovinu domácí 
produkce. Zde si je však třeba uvědomit, 
že spolu s obilovinami vyvážíme
 i fosfor, který dovážíme z Jižní Ameriky 
či z Ruska. Kromě toho však vyvážíme
 i práci, protože z naší republiky odchází 
základní surovina pro další zpracování. 
A to právě vyspělé země Evropy, ale 
ani světa nedělají. Stačí se podívat do 
obchodních řetězců, kolik dovážíme 
zejména potravin a různých polotovarů. 
Například dopékané pečivo vyráběné 
v Německu a následně vyvážené hlubo-
kozmrazené zejména do zemí střední 
a východní Evropy.

Budoucnost zemědělství
Budoucnost našeho zemědělství se tvoří 
dnes. Ale ani při nejlepší vůli nemůžeme 
konkurovat silnému kapitálu vyspě-
lých zemí Evropy. Jsme oslabeni nejen 
podmínkami „zvenčí“, ale i vnitřními 
podmínkami. Umožnili jsme, aby se na 
náš trh dostaly produkty často i pochyb-
né kvality. Přímo v centru našich měst 
jsme postavili obchodní centra, a tak se 
zhoršily podmínky pro malé obchodníky, 
kteří byli postupně vytlačováni a mnozí 
zanikli. Přímo v supermarketech se 
dnes zpracovává maso, a tak se vytvořila 
silná konkurence klasickým řeznictvím. 
Podobně je to i u pečiva, které se často 
dopéká, a tak se vytvořila konkurence 
pekárnám, které vyráběly čerstvé pečivo 

z čerstvých surovin, namísto nich dnes 
často jíme dopečené, hlubokozmrazené 
polotovary. Potraviny jsou do obchod-
ních řetězců dovážené stovky a tisíce 
kilometrů, a tak čerstvé maso často není 
skutečně čerstvé a produkty musí být 
chemicky stabilizované, aby byly schop-
ny převozu na tak velké vzdálenosti.
A právě zde je zapotřebí, aby zvedly 
hlasy všechny organizace, kterým jde 
skutečně o životní prostředí a naše 
zdraví. Je zapotřebí zabývat se uhlíkovou 
stopou mléka a mléčných výrobků, masa 
či jiných potravin, které si dokážeme 
doma vyrobit. Je zapotřebí upozorňovat, 
že po cestách jezdí ročně statisíce kami-
onů, které znečišťují vzduch, ničí silnice 
ve městech i mimo ně, mají negativní 
vliv na vodu, ale i na naši půdu. Určitě 
není možné vývoj zastavit a není reálné, 
že zavřeme všechny obchodní řetězce 
a vrátíme se jen k malým provozům. Je 
však zapotřebí řešit problémy a vrátit se 
k tomu, co fungovalo a mělo význam. 
V první řadě je třeba vyrovnání podmínek 
pro naše zemědělce s podmínkami ve 
vyspělých zemích. Osobně bych byl pro 
to, aby se všechny dotace zrušily, ale 
protože velmi dobře vím, že zemědělství 
ve vyspělých zemích není podporováno 
pouze přes příslušná ministerstva, ale 
i prostřednictvím životního prostředí, 
regionálního rozvoje, práce a sociálních 
věcí, dopravy, školství či kultury, přes 
regionální vlády a vytvářením různých 
daňových úlev a dalších podmínek, 
je to v současnosti nereálné. Proto je 
důležité, aby byly podmínky pro země-
dělce sjednocené, vždyť Evropská unie 
nevznikla proto, aby si státy konkurovaly 
navzájem, k čemuž dnes běžně dochází, 
ale naopak proto, aby státy EU byly silné 
navenek. Jsem zastáncem Evropské 
unie, avšak Unie má opodstatnění pouze 
tehdy, když se vrátí ke svým základním 
cílům. Musíme být konkurenceschopní, 
a to dělení či drobení podniků družstev či 
farem nezajistí. Musíme se poučit z re-
álně fungujících států, z vyspělých eko-
nomik, kde právě díky dělbě práce, díky 
zvyšování koncentrace, díky spojování 
roste efektivnost a zvyšuje se schopnost 
konkurovat na světovém trhu.

Udělat pořádek na trhu
Momentálně náš trh není skutečně jed-
notný. Nemůžeme dovolit, aby se na trh 
dostávaly produkty, které jsou zdravotně 
závadné nebo jejich kvalita je nízká. 
Bez ohledu na to, ze kterého státu 
takové potraviny pocházejí, je nezbytné 
zajistit pro obyvatele jen kvalitní 
a zdravé potraviny. V této sféře se nic 
nedá oklamat. Nekvalita se projeví dříve 
nebo později na zdravotním stavu naší 
populace. Prodlužuje se sice průměrná 
délka našeho života, je však třeba zajistit 
i kvalitu života našich občanů. Na náš 
domácí trh se nemohou dostávat ani 
potraviny, které jsou štědře dotované 
v domácích zemích, a tak jsou prodávány 
za podnákladové ceny. Takto je ničena 
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ZEMĚDĚLCI SE SEŠLI S KOMISAŘEM HOGANEM
KOMISAŘ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA PHIL HOGAN SE V RÁMCI SVÉ NÁVŠTĚVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠEL V PÁTEK 
19. ŘÍJNA 2018 V ŽABČICÍCH U BRNA TAKÉ SE ZÁSTUPCI NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ. 

Za Agrární komoru České republiky,
která je zákonem ustanovená a největší 
tuzemská nevládní organizace a jejíž 
členové produkují více než 70 % tu-
zemské produkce komodit, se schůzky 
účastnil její prezident Zdeněk Jandejsek. 
Úvodem zdůraznil, že osobně pochází 
ze selské rodiny s 12 hektary polí, 
která však byla v roce 1960 násilně do-
nucena ke vstupu do družstva. I tak celý 
svůj profesní život spojil s prací 
v zemědělské prvovýrobě. K sektoru tedy 
má velice blízko, což se odrazilo i v jeho 
vystoupení pro komisaře Hogana, ze 
kterého níže vyjímáme podstatnou část 
informací.

Mám respekt k těm, kteří intenzivně 
pracují a starají se o krajinu. Mezi země-
dělci je ale řada těch, kteří pobírají do-
tace třikrát až čtyřikrát větší než ti, kteří 
se prvovýrobou zabývají. Jestli chceme 
v Evropě podporovat ty, kteří nedělají, a 
nebo upřednostnit, aby produkci dělalo 
jen pár zemí, které ji pak budou vozit po 
celé Evropě, prosím. Ale je potřeba 
říct, že systém bude takto nastaven.  
S tím já však nesouhlasím, protože jsem 
přesvědčen, že Brusel nezná podmín-
ky, které tady máme, a z těch musíme 
vycházet především. V žádném případě 
není pravdou zjednodušená linka, že 
dotace jsou pro velké podniky vyšší než 
pro malé podniky. Na jednotku produkce 

platí opačné měřítko.
Agrární komora pečlivě vnímá diskuzi 
Evropské unie o nastavení rámce, který 
budeme mít v letech 2021–2027. Ale 
zapomněli jsme na jednu základní věc, 
nad kterou se musíme rychle zamyslet. 
Jaká je strategie výroby Evropské unie 
v zemědělství směrem ke světu a ke 
světovým trendům? My jsme zavřeli 
unijní trh a konkurujeme si v rámci 
Evropy silou národních rozpočtů. Mluví 
se o diverzifikaci struktury výroby. S tím 
já souhlasím, ale jak to, že v Holandsku 
jsou dotace na hektar 400 euro, jak to, 
že národní dotace v Holandsku jsou čty-
řikrát až pětkrát vyšší, než jsou v České 
republice? Všimněme si naší koheze a 
koheze v Holandsku, kolik se přes ni do 
zemědělství dostává financí. Jestli si Ev-
ropa chce konkurovat národními rozpo-
čty uvnitř vlastního trhu, tak to nebude 
mít dobrý konec. A to bych si nepřál. 

Nikdo dnes neříká, jaké jsou světové 
trendy. Já jsem měl možnost projet celý 
svět a agrární vyspělé země, jako např. 
Austrálii, Nový Zéland, Brazílii, Argen-
tinu, Spojené státy. Měl jsem možnost 
pobýt v moderních podnicích a vidět, 
jak fungují. Jsem přesvědčen, že bude 
pokračovat dělba práce. Snad nikdo si 
nemyslí, že i do budoucna budou země-
dělci dělat 365 dní v roce na své farmě 
od rána do večera a vyrábět jenom úzký 

objem potravin. Snad nejsme tak naivní. 
Udělejme si strategii, která respektuje 
světové trendy. My jsme se tady zavřeli 
a hrajeme si na to, kdo vydělá více 
peněz, jestli vydělá víc peněz stará 
patnáctka, nebo kolik těm novým státům 
pustíme, či nepustíme. To, co je dělba 

práce, jsme se učili na základní škole. 
Měli bychom se zároveň podívat na jiná 
odvětví průmyslu, než je zemědělství. 
Podívat se, jaký je vývoj. Podívejme 
se na zemědělství v USA. Nesouhla-
sím například s řadou věcí z hlediska 
environmentálního, ale my se s nimi 

domácí produkce, ale i domácí ekonomi-
ka. Je třeba zabránit daňovým únikům.
Domácím výrobcům dokážeme pomoci 
nejen finančními prostředky, ale i vytvo-
řením prostoru na trhu. Mělo by být 
u nás samozřejmé to, co je samozřejmé 
kupříkladu v Rakousku, kde si Rakuša-
né vždy a ze zásady kupují přednostně 
domácí, tedy rakouské potraviny. Ve 
všech školách a školských zařízeních, 
na každém úřadě, kde je bufet, 
v nemocnicích, v stravovacích zařízeních 
státní a veřejné správy by přednostně 
měly být prodávány, zpracovávány 
a konzumovány naše domácí potraviny. 
Takový postup nám umožňují i „zelené 
veřejné zakázky“. Pokud opět propojíme 
výrobce se spotřebiteli, vrátí se nám to 
nejen na oživení ekonomiky, ale také na 
zlepšeném zdravotním stavu popula-
ce. Vhodných opatření je výrazně více, 
upozorňuji zejména na ty, které je třeba 
udělat co nejrychleji.

Nastavení podmínek
Kromě výše uvedených opatření na ná-
rodní úrovni je nutné prosazovat opatření 
a zrovnoprávnění podmínek na úrovni 

Evropské unie. Agrární komora
České republiky prosazuje zájmy 
zemědělců doma i v zahraničí. Působí 
velmi aktivně při komunikaci se státními 
orgány. Naším partnerem je v první 
řadě Ministerstvo zemědělství, ale
i další ministerstva, parlament a vláda.
Je nezbytné komunikovat a řešit od-
borné problémy, ale také propagovat 
zemědělství a zemědělce. Vždyť dnes se 
již bere za samozřejmost, že přijdete do 
obchodu a koupíte si jakékoliv potraviny 
v jakémkoliv množství. Možná i dostatek 
potravin na našich pultech a zanedba-
ná výchova spotřebitelů způsobily, že 
se k potravinám nechováme vždy tak, 
jak bychom měli. Nevážíme si lidské 
práce, která je za každým litrem mléka 
a za každým kusem pečiva. Plýtváme 
potravinami, neboť jejich cena neodpoví-
dá skutečné hodnotě. Neuvědomujeme 
si, že dotace, které jdou do zemědělství, 
končí u obchodníků a zákazníků. Veškeré 
ceny zboží a služeb za deset let vzrostly 
několikanásobně, některé dokonce tisíci- 
násobně, pouze potraviny navzdory neú-
měrně rostoucím vstupem vzrostly 
v průměru o 60 %.

Jak a kudy dál
Navzdory výše uvedeným skutečnostem 
nebo možná právě proto jsem 
přesvědčen, že stále můžeme situaci 
změnit. Například přenastavením mo-
tivačních kritérií pro jednotlivá odvětví 
či výrazným snížením podpor odvětvím 
produkujících přebytky, které nedoká-
žeme umístit na domácím či světovém 
trhu. Ukončení podpory extenzity 
a „nečinnosti“ je zásadním, ale nezbyt-
ným krokem, pokud chceme změnit 
špatně nastavené podmínky. Dnes ti, 
kteří produkují, vytvářejí pracovní místa, 
chovají hospodářská zvířata a jsou 
skutečnými hospodáři, jsou systémem 
trestáni. Naopak ti, kteří jdou lehčí 
cestou, mají ve vlastnictví či v pronájmu 
zemědělskou půdu, kterou obhospoda-
řují zpravidla prostřednictvím služeb 
a pěstují jen monokultury, z půdy berou 
živiny, ale zpět je nedodávají, nechovají 
hospodářská zvířata, nevytvářejí přida-
nou hodnotu, využívají finance 
z Programu rozvoje venkova na oboha-
cování, a ne na skutečné hospodaření, 
končí každoročně s vysokým ziskem. 
Současný systém, který byl nastaven, 

umožňuje nevýrobní formu 
hospodaření, a právě proto je třeba 
tento systém co nejdříve nahradit 
jiným, spravedlivějším, který bude 
zohledňovat zaměstnanost, produkci, 
přírodní podmínky, v nichž zemědělec 
hospodaří, ale bude brát v úvahu i chov 
hospodářských zvířat či pěstování speci-
álních plodin. Není to o malém či velkém 
podniku, ale o dobrém či špatném 
hospodáři. Říká se, že nikdy není pozdě, 
v zemědělství je však už jen pár minut 
před dvanáctou. Pokud promeškáme 
možnosti dnes, pak generace, které při-
jdou po nás, budou mít těžké podmínky 
pro život i přesto, že naše země nám 
poskytuje vše, co ke kvalitnímu životu 
potřebujeme. Cesty a nástroje k oživení 
českého zemědělství, venkova a krajiny 
tu jsou, jen musíme vzít rozum do hrsti 
a pracovat nejen s nejmodernějšími 
poznatky, ale i se zkušenostmi našich 
předků, abychom vytvářeli hodnoty pro 
naše potomky.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory 
České republiky 



ZPRAVODAJ

6 > 20184

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

nemůžeme srovnávat. Evropa má 
nejlepší kvalitu potravin, má největší 
kontrolu potravin. Proč bychom se 
neměli bavit o tom, že budeme dělat 
potraviny všude, nejenom kupříkladu ve 
Francii. Statisticky máme doloženo, že 
v roce 1990 jsme měli stejnou intenzitu 
výroby jako Německo a jen o něco menší 
intenzitu, jako mělo Holandsko. Dneska 
tyto státy mají v jednotlivých komoditách 
sedmkrát až desetkrát větší produkci na 

hektar. My, kvůli tomu, že jsme 
neměli finanční možnosti, jsme se
naopak propadli na třetinu produkce 
roku 1990. Naše úrodná půda pak 
směřuje k tomu, aby se na ní nic 
nedělalo. To ale není správný směr. 
Osobně chci, aby Evropa, která 
potraviny umí, má chytré lidi a má 
přírodní podmínky,  držela spolu 
a aby svou produkci uměla 
nabídnout.

Svět bude mít v roce 2050 asi 10 miliard 
obyvatel a k jejich nasycení bude potřeba 
o 70 % potravin více. My jsme schopni 
být vývozci a prodejci, každá země má 
nějaké návrhy, které se snažíme prosa-
dit. To je systém Evropské unie. Ale teď 
rozhodne co? Rozhodne síla hlasů EU 15 
a síla národních rozpočtů, tedy jen síla 
kapitálu o tom, zda i náš středoevropský 
region bude vyrábět? To nepovažujeme 
za správné. Například Bavorsko 
svými podporami motivuje sedláky ke 
slučování farem. Navenek však mluví 
o tom, jak je potřeba zastropovávat. 
Vždyť to je všechno proti základním 
ekonomickým zákonům. Nesmíme zapo-
mínat na základní věci, které souvisejí 
s konkurenceschopností a hlavě pro-
duktivitou práce a koncentrací. Návrhy, 
které jsou v SZP k dispozici, jsou proti 
tomu. Pojďme změnit směr. Pokud to 
budeme dělat takhle dál, tak gene-
race, které přijdou po nás, nás určitě 
nepochválí. Systém by měli navrhnout 
odborníci z praxe. Takoví, kteří mají 
výsledky, ne ti, kteří mají jenom hektary, 
nebo ti, kteří mluví o tom, že potřebují 
dotace. K odborníkům přidat ekonomy 
a prognostiky a podívat se do světa. Na 
tomto základě vytvořit systém, jak má 
Unie dál fungovat. Z toho by také vychá-
zelo nastavení podpor, samozřejmě pro 
všechny, i pro ty, kteří hospodaří
v horších podmínkách. Souhlasím také 
s redistribucí, menší farmy mají větší 
podíl lidské práce, musíme jim přidat.
To všechno akceptujeme. 

Jsem člověk, který je zastáncem Evropy, 
ale to, co se nyní děje v zemědělské 
politice, není přínosné. Tři roky mluvíme 
o tom, jak bude vypadat Společná 
zemědělská politika. Problémem je, že 

do toho mluví všech 28 zemí. A v každé 
zemi pak tři pět šest organizací. Takto 
shodu nenajdeme.

Všichni mluvíme o jednotném trhu. 
Jaký máme v Evropě jednotný trh? Vždyť 
dotace na plochu máme každý jiné. 
A národní dotace? To je pečlivě střežené 
tajemství každé země. Například my 
jsme ještě před třemi lety nedostávali 
téměř žádné a v roce 2013 to bylo jenom 
800 mil. Kč. Dalším příkladem je koheze. 
V některých státech je 15 % a například 
v Rakousku 100 %. Německo má kohezi 
59 %. Víte, co to je, když mají tak 
silnou zemědělskou výrobu a takovou 
produkci, že můžou vložit do zeměděl-
ství 59 či 100 %? Často mluvíme jenom 
obecně, ale proč se nevrátíme k věcem, 
které jsou reálné? Například citlivé 
komodity. Samozřejmě, kdo neproduku-
je, tak ten podporu na citlivé komodity 
nepotřebuje. Podporu potřebuje ten, kdo 
zažívá silné tržní výkyvy s touto produkcí. 
Víte, jak to vypadá v současné době 
ve vepřovém mase? Já ano, protože 
náš podnik vepřové produkuje. A nebo 
proč pět zemí EU nechce přispívat do 
společného rozpočtu? Jde mimo jiné 
o Holandsko nebo Rakousko. Důvod je 
jednoduchý. Jestli jejich zemědělci mají 
v podmínkách EU 400 euro na hektar
a v Programu rozvoje venkova mají plnou 
kohezi, proč by tyto země chtěly přispět 
do společného rozpočtu? Všechny 
peníze, které by daly do rozpočtu, budou 
pro všechny ostatní státy, tak proč by 
posilovaly konkurenci? Evropa by se 
měla spojit a konkurovat světu, a nikoliv 
si podrážet nohy navzájem.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident 
Agrární komory ČR, foto archiv MZE
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Prezident komory Zdeněk Jandejsek 
následně ve svém úvodním slově shrnul 
svá jednání a jejich výsledky jak
v rámci České republiky na úrovni komo-
ry, ministerstev zemědělství, životního 
prostředí či financí, tak s partnerskými 
organizacemi zastupující zemědělskou 
veřejnost ze zemí střední a východní 
Evropy, a informoval o jednání v Bruselu 
v souvislosti s chystanou reformou Spo-
lečné zemědělské politiky po roce 2020. 
Aktuálně se hovořilo také o chystaném 
schvalování pozice Senátu Parlamentu 
ČR k národní pozici ke Společné země-
dělské politice, k čemuž došlo následují-
cí den s kladným výsledkem. 

Představenstvo AK ČR se svým usne-
sením vyjádřilo k přesunu administrace 
národních podpor z MZe na SZIF, kde 
souhlasí s převodem tzv. plošných dotací 
k 1. 1. 2020, jejichž alokace během let 
násobně vzrostla, ale zároveň poža-
duje ponechat v plné kompetenci MZe 
specifické programy 2, 3 a 9 (plemenit-
ba, šlechtění, ozdravování, poradenství, 
vzdělávání, veletrhy). Představenstvo 
bylo informováno o nastavení zásad na 
kompenzace škod suchem 2018, kde 
je první kolo příjmu žádostí otevřeno
od 22. do 31. října pro krmné plodiny 
s objemem financí do 850 mil. Kč
a s plánovanými výplatami od začát-
ku prosince 2018. O uvolnění dalších 
potřebných financí v objemu 2 mld. Kč 
se jedná na úrovni vlády a Ministerstva 
financí. Další dvě plánovaná kola pro 
speciální a tržní plodiny budou 
otevřena v prvních měsících roku 2019. 
S kompenzacemi úzce souvisí i obnovení 
práce na vzniku koncepce Fondu těžko 
pojistitelných rizik, kde je jednou 
z nezbytných podmínek zajištění podpory 
pojištění i pro velké podniky a jeho úzká 
provázanost na systém intersucho.cz. 
Dalším zásadním požadavkem komory 
pro stabilitu zemědělského hospodaření 
v České republice je zákon o prodeji 
půdy. Při zpracování podkladů chceme 
vycházet z legislativy, která je platná 
v řadě členských států, zejména ve 
Francii, Rakousku a Německu. Upravit je 
potřeba délku nájmu na 7 let, oznamo-
vací povinnost při prodeji, zamezení 
spekulací a stanovení cenových úrovní. 

Cílem je mimo jiné i ochrana půdního 
fondu, který se neustále zmenšuje.

Představenstvo dále vzalo na vědomí
informace z jednání o invazivních
druzích rostlin a živočichů, o průběhu 
prací na tzv. protierozní vyhlášce a moni-
toringu erozí, omezení použití glyfosátu 
u plodin určených do potravinového 
řetězce od 1. 1. 2019, o udělení výjimky 
na moření neonikotinoidy u osiv 
cukrovky a máku, o procesu nastavení 
a schvalování zelené nafty v poslanecké 
sněmovně se zvýhodněním živočišné 
výroby včetně pozměňovacího návrhu 
o zařazení citlivých komodit na úrovni 
vyšší sazby. Dále byly sděleny
informace o aktuálním 7. kole PRV, 
které je vyhlášeno do 30. října. 
Další investiční kolo se vyhlásí pravdě-
podobně až na podzim 2019, nicméně 
bude již finančně slabší.

Představenstvo bylo informováno 
o mediálních aktivitách úřadu AK ČR. 
Připravovaný televizní cyklus s názvem 
„Cestou za chutěmi“ v rozsahu 
13 desetiminutových dílů, bude vysílán 
od 5. listopadu na ČT 2 od 18.30 hod., 
s premiérou každé pondělí a čtvrtek, 
s ukončením 17. prosince. Evropská 
komise v září schválila Agrární komoře 
projekt podaný na propagaci evropského 
modelu zemědělství prostřednictvím 
hlavních komodit na trzích České repub-
liky a Slovenska pod názvem „Zrozeno 
v EU“ v celkovém objemu 1 060 mil. 
euro a s délkou trvání tří let. Předsta-
venstvo AK ČR odsouhlasilo závazek 
30% kofinancování. 

Při zhodnocení vývoje letošního roku 
z pohledu jednotlivých komodit bylo 
konstatováno, že většina plodin dosáhla 
v porovnání s dlouhodobými průměry 

propadů na objemech i kvalitě, ať již je 
to mák, brambory, cukrovka, či chmel. 
Naopak u ovoce je trh pod výrazným 
přetlakem nadúrody především z Polska, 
které státní intervencí prostřednictvím 
garantovaného odkupu části produkce 
jablek situaci ještě více zhoršilo. Před 
kolapsem je také trh s dřívím, kde se 
cena propadla na poloviční úroveň 
a s očekáváným razantním zvýšením 
těžeb v příštím roce nezbytných na likvi-
daci kůrovce v Evropě pro dřevo není 
a nebude odbyt. U mléka byla projedná-
na cenotvorba i v návaznosti na nejed-
notná cenová hlášení, ale i odbyt mléka 
v domácích a zahraničních mlékárnách, 
kde zájem trvale roste, a to za cenu lepší 
než nabízí tuzemské mlékárny. Bohužel 
negativem tohoto trendu je následně 
zpětný dovoz mléčných výrobků s přida-
nou hodnotou. Zcela kritická je situace 
v chovech prasat a produkci vepřového 
masa. Ceny jsou dlouhodobě pod výrob-
ními náklady a mnohé podniky již chovy 
zavírají, případně stojí před rozhodnutím 
co dál. Situaci v Evropě komplikuje také 
zvyšující se počet ohnisek AMP, kde však 
česká strana provádí plošný monitoring 
dovozů a je připravena v případě potřeby 
vyhlásit mimořádná veterinární opatření.  
SZIF je připraven příští týden spustit vydá-
vání rozhodnutí a 70% zálohy výplat SAPS, 
jejichž sazba je na úrovni 3 388,15 Kč/ha, 
a to od 23. října nejprve u žadatelů do 
2 000 euro a následně u ostatních.

Závěrem byly vyhodnoceny aktivity 
Konsorcia nevládních organizací při 
obhajobě společně stanovených priorit 
v Bruselu. V souvislosti s předloženými 
legislativními návrhy zpracovalo ÚZEI 
analýzy pro jednotlivé oblasti SZP, 
které jsou rozeslány členské základně 
s možností reagovat do 18. října 2018.
Představenstvo AK ČR odsouhlasilo 
konání řádného sněmu v roce 2019 
v rámci veletrhu Animal Tech 
v Brně, který se uskuteční v termínu 
12.–15. května 2019 v prostorách areálu 
Veletrhy Brno. Sněm bude dopolední 
součástí zahajovacího dne, tedy neděle 
12. května 2019. Další jednání předsta-
venstva bude 11. prosince 2018.

Ing. Jiří Felčárek, AK ČR

DALŠÍ LETOŠNÍ ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AK ČR SE KONALO 16. ŘÍJNA V PROSTORÁCH VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU ROSTLINNÉ 
VÝROBY V PRAZE-RUZYNI, JEHOŽ ZÁSTUPCI V ČELE S ŘEDITELEM JIBANEM KUMAREM PŘEDSTAVILI PŮSOBNOST ÚSTAVU, ROZSAH 
A VÝZNAM ČINNOSTÍ SVÉ VÝZKUMNÉ PRÁCE A JEJÍ PŘESAH DO ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE. JEDNÁNÍ SE DÁLE ÚČASTNIL PETR JÍLEK, 
NÁMĚSTEK MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ, MILOŠ JIROVSKÝ, ŘEDITEL SEKCE ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍCH ODBORŮ SZIF A JIŘÍ HRBEK 
Z ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚSTAVU, KTERÝ PŘEDSTAVIL AKTUÁLNĚ VYDANOU PUBLIKACI STO LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA AK ČR 

Jiban Kumar, ředitel VÚRV vítá prezidenta Jandejska. Foto archiv VÚRV
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V uvedeném pořadu mj. zaznělo: 
„Dáváme spoustu dotačních peněz do 
zemědělství místo toho abychom si 
tvořili systém, který nám bude generovat 
vyšší zaměstnanost na venkově, zdravé 
potraviny, rozmanité potraviny, země-
dělství, které se nám bude daleko lépe 
starat o krajinu. Nastavme systém, 
který bude motivační pro malé farmáře, 
střední farmáře a oni se o tu krajinu 
postarají sami tak, jak to tu bylo věky, 
a my prosazujeme tu bývalou socialistic-
kou politiku zemědělskou … zemědělská 
politika by se měla dělat jinak atd.“ 

Jménem členské základny Okresních 
agrárních komor Plzeňského kraje jsme 
byli nuceni k uvedenému rozhovoru hejt-
mana Bernarda vydat prohlášení.
Žádáme tímto pana hejtmana o vysvět-
lení a upřesnění pojmu „malý a střední 
zemědělec“, jinak považujeme jeho 
vyjádření za zcela obsahově prázdné 
a neopodstatněné, resp. za politickou 
proklamaci. Unijní legislativa totiž zná 
a operuje s pojmem malé a střední 
podniky. Malý podnik je přitom ten, 
který má aktiva do 100 milionů Kč, roční 
úhrn čistého obratu do 200 milionů Kč a 
průměrný počet zaměstnanců do 
50 osob za podmínky nepřekročení 
alespoň dvou hraničních hodnot. Střední 
podnik pak ten, který disponuje aktivy 

do 500 milionů Kč, roční úhrn čistého 
obratu je nižší nebo roven 1 miliardě Kč 
a průměrný počet zaměstnanců je pak 
nižší nebo roven 250 osob. Nad rámec 
těchto definic ještě existuje definice 
mikropodniku, který má aktiva do 
9 milionů Kč, roční úhrn čistého obratu 
do 18 milionů Kč a průměrný počet 
zaměstnanců v průběhu účetního období 
do 10 osob. Skutečně velkých země-
dělských podniků, které by překročily 
alespoň jeden z prahů definice středního 
podniku na Plzeňsku, potažmo ani v celé 
České republice mnoho není. Minis-
terstvo zemědělství pak již nyní řadu 
podpor vyplácí pouze malým a středním 
podnikům, ať už se jedná o podporu 
pojištění, nebo některé investice, kde 
jsou bodově preferovány menší projekty. 
Velké zemědělce ministerstvo žádným 
způsobem nezvýhodňuje. Pokud pan 
hejtman rozděluje zemědělce na velké 
a malé podle obhospodařované výměry, 
měl v rámci rozhovoru specifikovat, kde 
se podle něj tato definice nachází 
a doporučit Ministerstvu zemědělství, 
aby podle stejné hranice zemědělce děli-
lo také. Pokud pan hejtman narážel na 
možné zastropování zemědělských do-
tací, ke kterému by mohlo dojít po roce 
2020, přičemž v kontextu ČR by se mělo 
jednat o hranici přibližně 340 hektarů, 
zjistil by, že obdobnou nebo vyšší výměru 

v tuzemsku obhospodařuje celá řada 
soukromých zemědělců, jejichž příjmy 
rozhodně nedosahují závratných hodnot. 
Zemědělci hospodařící na vyšších výmě-
rách navíc v České republice drží většinu 
hospodářských zvířat, které kromě 
výrobních statků, jako je maso a mléko, 
produkují také organickou hmotu, která 
napomáhá úrodnosti půdy a zlepšuje její 
schopnost zadržovat vodu. 

Dále pokud pan hejtman operuje 
s pojmy, jako je zaměstnanost na venko-
vě, a zároveň naznačuje, že je současná 
struktura z tohoto pohledu nevyhovující, 
určitě disponuje podklady, které přesně 
vyjadřují, které podniky zajišťují za-
městnanost na venkově? V tom případě 
žádáme, aby je zveřejnil. Pokud má pan 
hejtman vlastní definici „malého a střed-
ního zemědělce“, jaké množství potravin 
podle něj potom zabezpečuje „jeho“ 
malý, střední a velký zemědělec?

V závěru našeho prohlášení Vám údaje 
rádi sdělíme – my je totiž k dispozici 
máme. Pokud má pan hejtman indicie, 
že existují zemědělci, kteří vytvářejí NE-
ZDRAVÉ potraviny – měl by se zachovat 
tak, jak mu to jako každému občanovi 
jeho práva dovolují a konat – máme na 
to dostatek orgánů, jež se bezpečností 
potravin a nezávadností jejich výroby 
zabývají – Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce, Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský, Státní 
zemědělský intervenční fond, Státní 
veterinární správa, Česká inspekce 
životního prostředí, Česká plemenářská 
inspekce atd. Chcete-li, adresy Vám 
rádi poskytneme. 

Nemáme žádné (netvrdíme, že neexis-
tují výjimky) indicie, že by zemědělci (ať 
malí, či velcí) hospodařili tak, že by se 
nestarali o krajinu nebo že by existo-
val nějaký zásadní rozdíl v osevních 
postupech zemědělců hospodařících na 
větších a menších výměrách. Střídání 
plodin drtivá většina hospodářů re-
spektuje, neboť je to podmínka k tomu, 
aby půda, která zemědělce živí, byla 
dlouhodobě úrodná a nedocházelo v ní 
k vyčerpání živin a minerálů. Úrodnosti 
půdy samozřejmě nejvíce pomáhá takový 
způsob hospodaření, ve kterém existuje 
rovnováha mezi rostlinnou a živočišnou 
výrobu, takový hospodář pomáhá neje-

nom biologické rozmanitosti a pozitivně 
přispívá k atraktivnímu vzhledu krajiny 
a úrodnosti půdy, ale velkým dílem při-
spívá také především k řešení dnes tolik 
diskutovanému problému zadržování 
vody v krajině.

Pokud pan hejtman tvrdí, že „prosazu-
jeme tu bývalou socialistickou zeměděl-
skou politiku,“ pak je tedy socialistické 
zemědělství i v zemích, jako je USA, 
Austrálie, Nový Zéland atd., tedy v těch 
zemích, jež jsou na špici světových pro-
ducentů, jež využívají nejnovější techno-
logie, jež jsou nejdál v produktivitě práce 
v uvedeném oboru. Udržitelná produkce 
je přitom výzvou i pro současnou Evropu. 
Vzhledem k rostoucí populaci v těch 
částech světa, kde je zároveň nedostatek 
přírodních zdrojů (Afrika) nebo dochází 
k jejich neúměrnému drancování (Asie, 
Jižní Amerika) je zásadní, aby Evropa 
včetně České republiky nepřestala pro-
dukovat dostatečné množství kvalitních 
potravin udržitelným způsobem. Na tom 
by se pak měli podílet zemědělci všech 
velikostí i právních forem. 

Níže zmíněné okresní agrární komory 
prohlašují, že kategoricky nesouhlasí 
s takto jednostranným hodnocením na-
šeho zemědělství, jež zavání politickou 
demagogií evidentně bez znalosti faktů
a skutečností. Od politického činitele, 
který by měl reprezentovat celý kraj 
včetně jeho zemědělců bez ohledu na 
jejich velikost, bychom spíše očekávali:
• podporu a ocenění práce lidí, kteří se 

zemědělstvím zabývají v drtivé většině 
i ve dnech svého volna;

• stanovisko hejtmana k tomu, jak se 
staví k opravdu vážným problémům 
v zemědělství, jako je nedostatek 
pracovní síly, nekvalitní zemědělské 
školství a s tím související nezájem 
mladé generaci o práci v oboru;

• stanovisko hejtmana k závažnému 
problému, kterým je prodej české půdy 
cizincům; 

• nápady a iniciativy k propagaci sektoru 
zemědělství ve vašem kraji včetně ini-
ciativ k tomu, jak zemědělce spojovat, 
a ne takto necitlivě mezi ně vrážet klín.

Přejeme úspěšné a zdravé prostředí 
celému Plzeňskému kraji.
Okresní agrární komory Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Tachov, Klatovy, Domažlice

DNE 16. ŘÍJNA VYSTOUPIL V PODVEČERNÍM POŘADU „DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU“ HEJTMAN PLZEŇSKÉHO KRAJE JOSEF 
BERNARD (ČSSD), KDE MIMO JINÉ KOMENTOVAL VÝSLEDEK NEDÁVNÝCH KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB, SOUČASNOU SITUACI 
V ČSSD A PRÁCI NĚKTERÝCH SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH MINISTRŮ VČETNĚ ČINNOSTI REZORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ. 

PROHLÁŠENÍ OKRESNÍCH KOMOR 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Zmatených dvanáct měsíců
Bláznivé letošní počasí vyvádí bláznivé 
kousky. Například v Národním parku 
Podyjí vykvetly vedle již zralých jablek 
v říjnu nové jabloňové květy, na Kla-
densku zase v listopadu dozrála druhá 
letošní generace malin. Nejen letní bra-
tříčci měsíce ledna tak letos v různých 
obdobích roku „poposedávali výše“, 
a pokud to takhle půjde dál, pohádka 
o dvanácti měsíčkách se stane 
realitou. Ostatně jahody v lednu už 
u nás dávno máme, i když ne z naší
přírody, a platí to vlastně pro jakékoli 
letní ovoce i zeleninu. Není tak divu, že
v tom mají měsíce docela zmatek 
a kralují v úplně jinou dobu, než podle 
tradice mají. Jestli jsme je tou skleníko-
vou produkcí úplně nezblbli.

Mikroplasty podruhé
Podruhé a podle všeho zdaleka ne 
naposled se v médiích připomněla 
aktivistická americká společnost Orb 
Média, která prezentovala inovovanou 
loňskou studii, tentokrát nezaměřenou 
na mikroplasty v oceánech, ale rovnou 
na mikroplasty v pitné vodě. Studie 
přitom „nalezla mikroplasty v 83 % 
vzorků pitné vody v USA a 78 % v Ev-
ropě,“ autoři ale nedodali, že v jednom 
litru vody bylo nalezeno v USA zhruba 
deset vláken mikroplastů a ve vzorcích 
z Evropy maximálně pět vláken. Dlužno 
dodat, že naši vědci nalezli pomocí lepší 
technologie v pitné vodě dokonce stovky 
vláken mikroplastů. Jak ale uvedl ve 
svém oficiálním stanovisku náš Státní 
zdravotní ústav (SZÚ), i to je v porovnání 
s legálními limity prokazatelně karci-
nogenního azbestu nula nula nic. U nás 
totiž podle SZÚ činil v minulosti limit 
pro pozůstatky azbestových vláken 
v jednom litru vody 300 000 částic 
a v USA činí aktuálně bezpečný limit pro 
azbestová vlákna na základě verdiktu 
Americké agentury pro životní prostředí 

(US EPA) 7 milionů vláken v litru. Mi-
mochodem, velmi intenzivním zdrojem 
mikroplastů jsou umělá textilní vlákna 
a platí tak, že když si třeba před vypitím 
šálku čaje svlékneme svetr, je v čaji 
mikroplastů habaděj. Fakt.

Rackové si budou muset 
poposednout
Uvažované zvýšení hladiny Novomlýn-
ských nádrží o 35 centimetrů celkem 
očekávaně vadí ornitologům, neboť jsou 
tyto nádrže chráněnou ptačí oblastí 
a vzestup hladiny má podle ornitologů 
ohrozit hnízdiště vodních ptáků. Že ale 
stávající nízká hladina ohrožuje ryby, 
které nemají na rozdíl od ptáků možnost 
úniku a změny lokality, nebo že přispívá 
k poklesu hladin spodních vod, na které 
pak nedosáhnou svými kořeny planě 
rostoucí i hospodářské byliny, ornitolo-
gům nevadí. Povodí Moravy navíc dekla-
rovalo, že kvůli hnízdištím ptáků navrší 
v některých částech Novomlýnských 
nádrží ostrůvky, takže místním rackům 
a dalším ptákům postačí poposednout si 
o trochu výše. Že to jde, prokázal v praxi 
na svém rybníku v Katlově i rybář Jakub 
Vágner, který řadu takových ostrůvků na 
rybníku navezením vhodných kamenů 
vytvořil a ptákům je tam dobře.  

Veselé Vánoce
Nejen Vánoce, ale i mnohé jiné dny 
mohou být díky letošní nadstandardní 
úrodě ovoce nadstandardně veselé. 
Paradoxně hlavně vzhledem k tomu, 
že suchem menší (ale díky teplu často 
sladší) ovoce nebylo standardní, a puto-
valo proto ve větším objemu než obvykle 
do palíren. Zásoby pálenky tak letos jistě 
vydrží déle než jindy, což může mít při 
střídmé konzumaci nejen příznivý vliv 
na dobrou náladu, ale i na zdraví. Tak 
na zdraví!

Petr Havel 

Novelu zákona o spotřebních daních 
dnes schválila poslanecká sněmovna. 
Upravuje podporu zemědělství prostřed-
nictvím vratky spotřební daně z mine-
rálních olejů, tzv. zelené nafty. Cílem 
novely je zachovat za zcela nezměně-
ných podmínek jako dosud i po 1. lednu 
2019 zvýšenou podporu čisté živočišné 
výroby a kombinované živočišné a rost-
linné výroby.

„Novela by měla pomoci udržet či 
navýšit počet chovaných hospodářských 
zvířat. Díky tomu by se do půdy mělo 
dostávat více organické hmoty, která 
je zásadní v boji proti erozi i pro lepší 
zadržení vody v krajině,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman. Schválená 
podpora zelené nafty přispěje také ke 
zlepšení ekonomické situace chovatelů 
hospodářských zvířat, a to zvýšením 
rentability chovů. 

Na základě pozměňovacího návrhu, 
přijatého v rámci Zemědělského výboru, 

bude zvýšená podpora platit také na 
citlivé rostlinné komodity. MZe v tom 
spatřuje nespornou pomoc pro podniky 
pěstující tyto plodiny. Tyto podniky totiž 
v současné době čelí problematické eko-
nomické situaci. Zelená nafta se nově 
bude týkat i pěstitelů révy vinné.

Od příštího roku se pro zemědělce 
zjednoduší i vykazování spotřeby zelené 
nafty. Budou si moci vybrat, zda budou 
spotřebu vykazovat jako doposud podle 
detailní evidence, nebo nově využijí 
minimální normativ spotřeby nafty bez 
nutnosti vedení dodatečných evidencí. 
Délka zdaňovacího období se prodlouží 
z 1 na 3 měsíce (v případě současného 
systému) a na 1 rok v případě prokázání 
spotřeby minimálním normativem. 
Počet sazeb podle intenzity chovu hos-
podářských zvířat se sníží ze tří na dvě 
(do 0,3 VDJ/ha a nad 0,3 VDJ/ha). 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

ROZŠÍŘENÍ 
ZELENÉ NAFTY
UDRŽENÍ ČI NAVÝŠENÍ POČTU CHOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZVÝŠENÍ PODÍLU ORGANICKÉ HMOTY 
V PŮDĚ A CELKOVÉ ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ SITUACE CHOVATELŮ 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT – I K TOMU MÁ POMOCI ZACHOVÁNÍ 
ZVÝŠENÉ PODPORY ZELENÉ NAFTY U ZEMĚDĚLCŮ S ŽIVOČIŠNOU 
VÝROBOU. OD PŘÍŠTÍHO ROKU SE SNÍŽÍ TAKÉ ADMINISTRATIVNÍ 
ZÁTĚŽ PRO ŽADATELE.
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Balíček ke Společné zemědělské
politice 2021–2027, Senát Parlamentu 
ČR, 17. října 2018
K jednání o pozici k SZP 2020+ byly před-
loženy tři varianty. První od Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí, která navrhovala podpořit 
zastropování, což by bylo v rozporu jak 
s pozicí vlády, tak poslanecké sněmovny. 
Další byla pozice Výboru pro záležitosti 
EU, která se stavěla k pozici zastropo-
vání neutrálně. Poslední byla pozice 
Výboru pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu, která naopak zastropování 
odmítala. 

V rámci rozpravy bylo senátorem
Karlem Kratochvílem navrženo, 
aby senát přijal pozici Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu 
jako pozici senátní. Se stejným 
požadavkem jsme ještě před jednáním 
dopisem oslovili předsedu senátu 
Milana Štěcha a všechny senátorky
 a senátory. Na tomto místě je třeba 
poděkovat všem členům a pracovní-
kům OAK, KAK, RAK, kteří v regionech 
kontaktovali své senátory se stejným 
záměrem. V průběhu rozpravy zazněla 
řada rozdílných názorů, na tomto 
místě je potřeba poděkovat odcházejícím 
senátorům Radku Martínkovi a Janu 
Velebovi za velmi dobrou argumentaci 
v rozpravě, panu senátorovi Petru 
Šilarovi za věcné vystoupení a panu 
senátorovi Karlovi Kratochvílemu 
a Jaroslavu Větrovskému za jejich 
podporu. Poděkování patří také 
ministrovi zemědělství Miroslavu 
Tomanovi, který na jednání hájil 
vládní pozici a pohotově reagoval 
na některé omyly a nepravdy, které se 
v diskuzi objevily. Z přítomných 64 sená-
torů hlasovala pro přijetí návrhu Výboru 
pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
většina 35 (A), proti 9 (N), zdrželo se
 20 (X) a nepřítomno bylo 15 (0).

Směrnice o nekalých obchodních
praktikách, Evropský parlament 
24. října 2018
Směrnice by měla pomoci zlepšit 
postavení zemědělců v rámci dodava-
telsko-odběratelské vertikály. Směrnice 
stanoví některé přímo zakázané nekalé 
praktiky včetně pozdního proplacení fak-
tur za dodávky, neoprávněných srážek 
z domluvené smluvní ceny nebo 
hrazení promočních akcí dodavatelem. 
Plénum hlasovalo o stanovisku COMA-
GRI k návrhu Komise. Ten podpořilo 
428 poslanců, 170 bylo proti a 18 se jich 

zdrželo. Z českých europoslanců 
se proti De Castrovu záměru návrh 
posunout dále ve vyjednávacím procesu 
vyslovily europoslankyně Martina 
Dlabajová, Dita Charanzová (ANO)
a poslanci Tomáš Zdechovský 
(KDU-ČSL), Jan Zahradil (ODS) 

a Luděk Niedermayer (TOP 09). 
Pro byli europoslanci Pavel Telička, 
Petr Ježek (oba ANO), Evžen Tošenovský 
(ODS), Jaromír Štětina, Stanislav Polčák 
(TOP 09), Pavel Svoboda (KDU-ČSL) 
a europoslankyně Kateřina Konečná 
(KSČM), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) 

a Olga Sehnalová (ČSSD). Nepřítomni 
byli europoslanci Jaroslav Kohlíček a Jiří 
Maštálka (KSČM), Pavel Poc, Miroslav 
Poche, Jan Keller (ČSSD) a Jiří Payne 
(Svobodní).

zpracoval Úřad AK ČR

JAK HLASOVALI NAŠI EUROPOSLANCI A SENÁTOŘI 
K ZÁSADNÍM TÉMATŮM O BUDOUCNOSTI ČESKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ?

Senátorský klub České strany sociálně demokratické

 0   Miroslav Antl A  Ivo Bárek  A   Zdeněk Berka A   František Bublan 

X   Jiří Dienstbier A   Milada Emmerová  A   Lubomír Franc A   Jaromír Jermář 

A   Karel Kratochvíle A   Jan Látka  0   Jaroslav Malý A   Radko Martínek 

A   Hassan Mezian A   Miroslav Nenutil  0   Božena Sekaninová  A   Jaromír Strnad  

 0   Radek Sušil A   Eva Syková  0   Milan Štěch  A   Pavel Štohl 

 0   Emilie Třísková A   Petr Vícha  A   Jan Žaloudík  

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

 A  František Bradáč  0   Zdeněk Brož  A   Jiří Carbol   0   Jiří Čunek 

N   Václav Hampl  0  Miluše Horská   A   Anna Hubáčková   X   Renata Chmelová

  X   Šárka Jelínková N   Lumír Kantor  A   Patrik Kunčar   A   Zdeněk Papoušek 

  X   Jitka Seitlová  A  Petr Šilar  A   Alena Šromová  A   Jaromíra Vítková 

Klub Starostové a nezávislí

  X   Michael Canov   X   Tomáš Czernin  A   Petr Holeček N  Jan Horník 

  X   Václav Chaloupek   X   Luděk Jeništa   X   Zbyněk Linhart   X Jiří Růžička 

  X   Jan Sobotka   X   Leopold Sulovský N Jiří Šesták   X  Jiří Vosecký 

Senátorský klub Občanské demokratické strany

 A  Lumír Aschenbrenner A   Jiří Burian  0   Daniela Filipiová N Tomáš Grulich 

 A   Tomáš Jirsa  0   Jaroslav Kubera   X   Zdeněk Nytra  N Jiří Oberfalzer 

  X   Miloš Vystrčil  0   Jaroslav Zeman   

Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

N Tomáš Goláň   X Ladislav Kos   X Václav Láska   X Petr Orel 

  X Eliška Wagnerová     

Senátorský klub ANO

 0   Zuzana Baudyšová A Jiří Dušek  0 Zdeňka Hamousová A Peter Koliba 

 A Ladislav Václavec A Jaroslav Větrovský     

Nezařazení

 A Jiří Cieńciała   X Alena Dernerová  0 Jaroslav Doubrava A Václav Homolka

N Libor Michálek  N Ivo Valenta  A Jan Veleba  

18. schůze Senátu, 33. hlasování, 17.10.2018

Návrh byl přijat. Přítomno = 64 , Je třeba = 33
[A] Ano = 35          [N] Ne =9 [0]          Nepřítomen = 15          [X] Zdržel se = 20          [T] Tajný hlas 
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Státní podnik Lesy ČR zaujímají zhruba 
polovinu všech lesů u nás, a proto jsme 
o rozhovor na toto téma požádali také 
generálního ředitele Lesy ČR Ing. Josefa 
Vojáčka, který byl nedávno jmenován 
ministrem zemědělství do této funkce 
jako krizový manažer. 

Jestliže experti, kteří vývoj kůrovcové 
kalamity sledují, odhadují škody v celé 
České republice pro letošní rok na 
12 miliard Kč, jaký je váš odhad škod 
u vašeho státního podniku a co s tím 
bezprostředně míníte dělat?
Přesná čísla nelze v současné době pre-
dikovat, předpokládáme, že ve středně-
dobém horizontu půjde o škody 
v řádech desítek miliard Kč. Záleží také 
na rozsahu kalkulace dopadů škod.
Pokud jde o problém vzniku takového 
objemu kalamitního dříví, které již není 
možné v rámci České republiky včas 
zpracovat, musím říci, že i lesy ČR jsou 
ve stejné situaci jako většina ostatních 
vlastníků, a to v podstatě v celoevrop-
ském kontextu. Nezbývá nám nic jiného, 
než se snažit optimálně využívat stávající 
kapacity a neplýtvat jimi. LČR také oslo-
vují ambasády. Snaží se tak zapojit do 
veřejných tendrů ke zpracování kalamit-
ního dříví zahraniční kapacity.

Podle názoru některých odborníků se 
do obtíží dostávají zejména vlastníci či 
správci lesů, kteří z lesního provozu 
financují ostatní provozy, jde například 

o obce. Hrozí jim, že nebudou mít fi-
nanční prostředky na další zalesňování. 
Nakolik se tato situace týká i Lesů ČR?
Vzhledem k tomu, že v minulých letech 
Lesy ČR také odváděly finanční pro-
středky mimo svůj rozpočet, je situace 
u podniku opět stejná jako u ostatních 
vlastníků a správců lesa. Lesy ČR zavá-
dějí úsporná opatření, která se však ne-
smí a nebudou dotýkat obnovy a výchovy 
lesních porostů, stavu a péče o les.

V této souvislosti se logicky nabízí 
otázka, jaká je podpora českého státu?
Podpora státu je v České republice 
orientována směrem k nestátním vlast-
níkům lesů. Státní vlastníci nejsou, až 
na výjimky, podporováni. Státní lesnické 
podniky také doposud formou odvodu do 
fondu zakladatele finanční prostředky 
státu poskytovaly.

Odborníci rovněž hovoří o různých 
možnostech efektivního boje
s kůrovcovou kalamitou. Jak to 
vidíte vy osobně?
Musím znovu opakovat, že jako primární 
negativní faktor vidím sucho. Vše ostatní 
jsou jen následky nepříznivého klimatic-
kého vývoje, zejména roku 2015 a 2018. 
Pokud by nám v budoucnu příroda jen 
trochu pomohla, stačil by jeden, ideálně 
alespoň dva roky normálního vývoje 
počasí s dostatkem srážek, byl bych 
optimistou. Pokud bude stávající vývoj 
klimatu pokračovat, budou pokračovat 
a gradovat i naše problémy.

Které oblasti České republiky byly 
kůrovcovou kalamitou nejvíce postiže-
ny a do jaké míry se to dotklo 
i Lesů ČR?
Nejvíce je postižena severovýchodní 
Morava a nově také Vysočina, tedy území 
s největším podílem smrků v lesích, 
oblast se ale stále rozšiřuje. Jde o letité, 
ale i mladší porosty, které se rozpadají 
primárně vlivem sucha a následným 
napadením stromů kůrovcem. Bořivé 
větry pak situaci většinou dokončí. 
Mimochodem, kůrovcová kalamita 
není problém jen českého státu. Stejná 
situace je v okolních zemích. Jednoduše 
nelze v krátkém čase několikrát navýšit 

zpracovatelské kapacity. Navíc je zřejmé, 
že potřeba tohoto navýšení je krátkodo-
bá až střednědobá a není možné na ní 
založit dlouhodobý podnikatelský záměr. 
V této souvislosti říkám, že jsem na-
vštívil již, kromě Polska, všechny okolní 
státy a situace je všude stejná. Řešíme 
tady shodné problémy s kapacitami, 
propadem cen, nedostatkem sadebního 
materiálu atd.

Hovoří se také o možnosti získání po-
třebných pracovníků ze zahraničí. Jak 
vypadá situace jejich využití v oblasti 
lesního hospodářství?
Programy už existují, ale administrativní 
překážky a lhůty, které jsou s touto pro-
blematikou spojeny, nehledě na problém 
následné fluktuace zaškolených sil do 
zahraničí, jsou důvody, proč v tom zatím 
nevidíme možná řešení.

Přejděme ke konkrétním problémům 
při zpracování kalamitního dřeva. Jaká 
je vaše spolupráce s obcemi při zajišťo-
vání cest do lesů, aby se dalo pokácené 
dříví snadněji odvážet ke zpracování?
Snažíme se komunikovat a vysvětlovat, 

obecně cestní síť trpí, je velmi zatěžo-
vána a bude potřeba hodně finančních 
prostředků pro opravy a obnovu. Otázka 
nalezení těchto zdrojů není v kompetenci 
Lesů ČR, jedná se o obecný problém. 
Velmi důležité jsou i dohody s vlastníky 
pozemků, kteří nám umožní přepravit po 
jejich cestě dřevo, případně ho na jejich 
pozemku skladovat.

Nejde jen o silniční dopravu, ale
i o kapacity na železnici, které je 
zapotřebí získat pro odvoz kalamitního 
dřeva. Jak se vám daří tyto kapacity 
zajišťovat?
Lesy ČR obchodují podstatnou část dřev-
ní hmoty prostřednictvím svých obchod-
ních partnerů, nicméně i na relativně 
malém množství dřeva, které je součástí 
přímých obchodů, vidíme, že logistika je 
jedním z hlavních navazujících problémů 
zpracování kalamity. Jednáme proto se 
zástupci dopravců o posílení kapacit, 
stejně jako u lesnických služeb, problém 
je zejména v problematickém plánování 
a časovém ohraničení kalamity. Další 
otazníky s sebou nese následné využití 
případných nových prostředků.

LESY V ČESKÉ REPUBLICE SE POTÝKAJÍ S NEJVĚTŠÍ KŮROVCOVOU KALAMITOU VŠECH DOB. LEŽÍ V NICH HROMADY POKÁCENÝCH 
SMRKŮ NAPADENÝCH TÍMTO ŠKŮDCEM. DŘEVO NAPADENÉ KŮROVCEM LZE OŠETŘIT, NA TRHU JE HO VŠAK TOLIK, ŽE SE NEDÁ 
PRODAT V TUZEMSKU ANI ZAHRANIČÍ. A NAVÍC NEJSOU LIDÉ. PODLE NEDÁVNO PUBLIKOVANÉHO ODHADU MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BUDE POTŘEBA NA ZPRACOVÁNÍ SOUČASNÉHO MNOŽSTVÍ KALAMITNÍHO 
DŘÍVÍ ZHRUBA DALŠÍCH 6 000 PRACOVNÍKŮ NAVÍC. NAPŘÍKLAD EXPERTI Z CZECH FOREST THINK TANK ODHADUJÍ, ŽE ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ SUCHEM A KŮROVCOVOU KALAMITOU LETOS DOSÁHNOU NA VÍCE NEŽ 12 MILIARD KČ.

JOSEF VOJÁČEK: „TAKÉ LESY ČR ŘEŠÍ 
NEJVĚTŠÍ KŮROVCOVOU KALAMITU“ 
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Když jsme hovořili o podpoře českého 
státu k řešení této situace, musíme se 
také zmínit, jak vám pomáhají i takové 
instituce, jako je Lesnicko-dřevařská 
komora ČR či Česká lesnická společ-
nost?
Jsem opravdu rád, že zde tyto insti-
tuce jsou a že do celé škály mnohdy 
zavádějících klišé, kterými jsme dnes 
často obklopováni, vstupují s objektiv-
ními informacemi a názory. Společně 
také organizujeme celou řadu seminářů, 
besed a připravujeme další informační 
materiály, kterými se snažíme stávající 
situaci vysvětlit a bránit se zkratkovitým 
řešením a honům na čarodějnice –
v tomto případě na smrky…

V této souvislosti se také hovoří o tom, 
že připravovaná novela lesního zákona 
by měla pomoci k dlouhodobému řeše-

ní situace těchto kůrovcových kalamit. 
Jde především o možnosti operativních 
reakcí a přijetí okamžitých opatření 
k nápravě situace. Jaký je váš názor na 
tuto otázku?
Novelizaci lesního zákona vítám. Česká 
republika má obecně jednu z nejpřís-
nějších, ale i nejkvalitnějších zákonných 
úprav v lesnictví. Přesto vzhledem 
k situaci a změnám, kterých jsme 
v současné době svědky, je vytvoření zá-
konného prostoru pro možnost přijímání 
rychlých a operativních opatření z mého 
pohledu nutná.

V poslední době se také hovoří i o mož-
nosti zvolit probírkový způsob těžby. 
Co tomu říkáte?
Předpokládám, že máte na mysli 
výběrný les a výběrné způsoby hospo-
daření. Toto je otázkou příštích období, 

je potřeba říci, že přechod k těmto způ-
sobům hospodaření je otázkou desítek 
let, rozhodnutí vlastníka a komplexních 
změn legislativy.

Média jsou v dnešní době plná 
různých „doporučení“, aby se odešlo 
od smrkových porostů k listnatým. 
Někteří odborníci upozorňují, že 
smrk má mnohem větší retenční po-
tenciál, to je schopnost zdržovat vodu 
na svém jehličí než listnaté stromy. 
Tito odborníci doporučují nepropadat 
panice a zbytečně nekácet jehličnaté 
lesy. Ale snažit se i o lesy smíšené 
a v určitých lokalitách i nadále pone-
chat smrkové porosty. Jak k této otázce 
přistupují Lesy ČR?
Popsal jste to přesně. Snahou Lesů ČR 
je obnova pestrého lesa se zastoupením 
velkého počtu dřevin, včetně smrku. 

Smrk považuji za velmi plastickou dře-
vinu, která má v našich lesích své místo. 
Samozřejmě nikoliv v monokulturách, 
nikoliv na nevhodných stanovištích.
 V současné době je smrk v majetcích 
spravovaných Lesů ČR zastoupen 51 % 
a jeho podíl neustále klesá a tento trend 
se nyní ještě zrychlí.

V závěru rozhovoru se přirozeně 
dostáváme k otázce, jaká je, podle vás, 
další budoucnost lesů v naší zemi?
O budoucnost lesů se neobávám, lesy 
mají a vždy budou mít v naší krajině 
místo a nezastupitelnou roli. Budoucí 
podoba lesů se ale bude od těch, které 
jsme znali doposud, lišit, bude zde pes-
třejší zastoupení dřevin a změní se také 
jejich věková skladba.

Miroslav Svoboda

Návrh se přirozeně dotýká také Spo-
lečné zemědělské politiky, v němž se 
navrhuje 5% krácení výdajů, které by se 
v případě České republiky mělo výrazně 
dotknout především financování inves-
tičních opatření a dalších intervencí Pro-
gramu rozvoje venkova (krácení obálky 
až o 20 %). Jak se krácení přizpůsobí 
pravidla Společné zemědělské politiky, 
určí samostatný legislativní proces. 
Návrh reformy Společné zemědělské 
politiky předložila Komise v červnu. 
Podle původního plánu přitom měla být 
diskuze o reformě uzavřena v roce 2020 
s tím, že prvním čtením měl návrh projít 
do květnových parlamentních voleb. 
Neschopnost ministrů dohodnout se na 
víceletém finančním rámci ale pravdě-
podobně zpozdí úsilí o uzavření prvního 
čtení návrhu reformy a legislativní pro-
ces se tak zpozdí nejméně o půl roku.  
Prioritou je dobrá, nikoli rychlá dohoda.
Evropští politici přitom stále více nazna-
čují, že dohoda o dalším rozpočtu EU 
by mohla být uzavřena až na konci roku 
2019, nikoli ještě před volbami Evrop-
ského parlamentu v květnu, jak původně 
Evropská komise slibovala. Předsedající 
země v Radě, Rakousko, se k situaci 
vyjádřilo ústy svého ministra po záleži-
tosti Evropské unie Gernota Blümela. 
Ten v pondělí 12. listopadu v komen-
táři na tiskovém brífinku pro zasedání 
Rady pro všeobecné záležitosti, která 
projednávala mimo jiné také budoucí 
rozpočet, sdělil následující: „V otázce 
dohody o budoucím rozpočtu jsme učinili 
řadu pokroků, ale přesto momentálně 
nedokážeme říci, kdy budou tato jednání 

uzavřena. Doufejme, že v roce 2019, ale 
stále je ještě brzy soudit.“ 

Ministři v Bruselu na jednání Rady 
konstatovali, že v současné době není 
žádoucí spěchat s uzavřením rozpočtu 
před evropskými volbami na úkor kvality 
finální dohody. „Ještě nás všechny čeká 
dlouhá a trnitá cesta. Jsme přitom pou-
ze na začátku dlouhé a intenzivní disku-
ze. Shodli jsme se nicméně na tom, že 
rychlé vyjednávání je naším společným 
zájmem,“ řekl po jednání Michael Roth, 
německý státní tajemník pro evropské 
záležitosti. Pro média na tiskové konfe-
renci ještě dodal, že Německo má zájem 
o rychlé vyjednávání, ale zároveň si uvě-
domuje, že v Evropské unii u tak citlivé 
otázky, jakou je rozpočet, nelze upozadit 
zájmy 27 členských států a že kvalita je 
v tomto případě mnohem důležitější než 
splnění velmi ambiciózního časového 
harmonogramu.

Roth kolegům na jednání Rady pro 
všeobecné záležitosti nicméně doporu-
čil, aby další jednání Rady jednoznačně 
určilo harmonogram pro vyjednávání 
víceletého finančního rámce jako základ 
pro další vyjednávání. Podle Rotha by 
se v závěrech příštího jednání rady měl 
objevit jasný a reálný finální termín, a to 
konec roku 2019. Francouzská minist-
ryně pro evropské záležitosti Nathalie 
Loiseau potvrdila podobné přesvědčení. 
„Prioritou je mít dobrý rozpočet a nespě-
chat, abychom se před volbami shodli 
na tom, že vše zůstane při starém. Podle 
Loiseau je i s ohledem na odchod Velké 

Británie a další výzvy, kterým Unie čelí, 
není možné očekávat dohodu už v dubnu 
příštího roku. 
 
Více peněz pro zemědělství
Belgický ministr zahraničních věcí Didier 
Reynders uvedl, že plánované pětipro-
centní krácení rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku, které Komise 
navrhla, by mělo být kompenzováno 
buď celkovým zvýšením rozpočtu, nebo 
zvýšením minimální míry kofinancování.  
Reynders se domnívá, že Unie musí sla-
dit nové výzvy a s nimi související výdaje, 
které chce vynaložit v oblasti výzkumu, 
obrany a bezpečnosti s dlouhotrvajícími 
cíli Unie, to znamená s financováním po-
litik v oblasti zemědělství a soudržnosti 
(koheze). K tomu bude nicméně podle 
Reynderse nutné navýšit dodatečné 
příspěvky do rozpočtu nebo zvýšit míru 
povinného kofinancování.

Otázka externí konvergence 
Východní země kritizují nespravedli-
vé nastavení plateb v rámci Společné 
zemědělské politiky. To se historicky 
odvíjelo od několika faktorů, jakými byla 
mimo jiné produkce, cena půdy nebo 
cena práce. Za kratší konec, co se týče 
podpor na plochu, tahají především státy 
bývalého východního bloku. Pobaltské 
státy (Estonsko, Lotyšsko a Litva) využily 
Radu pro obecné záležitosti, aby vyzvaly 
k urychlení tak zvané externí konver-
gence, tedy srovnání úrovně plateb na 
plochu mezi starými a novými členskými 
zeměmi Evropské unie. Estonský ná-
městek ministra pro záležitosti EU Matti 

Maasikas uvedl, že externí konvergence 
je pro pobaltské státy zásadní prioritou. 
Podle Maasikase je srovnání plateb otáz-
kou, která úzce souvisí s existencí jed-
notného trhu: Jednotný trh totiž nemůže 
být skutečně trhem jednotným, pokud 
na něm není umožněna spravedlivá hos-
podářská soutěž s rovnými podmínkami. 
Podle Maasikase pro rozdílnou úroveň 
plateb napříč Evropskou unií v současné 
době neexistuje ospravedlnění.

Francie chce podpořit SZP
Francouzská ministryně Nathalie 
Loiseau uvedla, že EU musí v novém 
rozpočtu především navýšit obálku 
přidělenou pro Společnou zemědělskou 
politiku SZP. „Naše vyjednávací pozice je 
v tomto ohledu jasná, pevná a neochvěj-
ná. Obálka navržená pro Společnou 
zemědělskou politiku se musí navýšit. 
Pouze EU jako celek může v budoucnosti 
reagovat na výzvy, kterému zemědělství 
v současném globalizovaném světě 
čelí,“ dodala s odkazem na potravinovou 
bezpečnost a životní prostředí. Loiseau 
také uvedla, že Paříž podpoří myšlenku 
zavedení „nových vlastních zdrojů“ na 
podporu rozpočtu zemědělství. Podle 
Loiseau nastal čas toto téma nyní otevřít 
a dokončit. Nové vlastní zdroje by přitom 
pravděpodobně představovaly korporát-
ní daň na úrovni Unie, daň z životního 
prostředí, daň z finančních transakcí 
či případně dodatečnou daň z přidané 
hodnoty (daň z Evropy), kterou by platili 
všichni spotřebitelé na úrovni EU.  

Ing. Jan Doležal, Agrární komora ČR

V KVĚTNU PŘEDLOŽILA EVROPSKÁ KOMISE NÁVRH TAK ZVANÉHO VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE, ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO 
ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE PRO ROKY 2021–2027. NÁVRH MIMO JINÉ ŘEŠÍ ZAPLNĚNÍ MEZERY V UNIJNÍM FINANCOVÁNÍ PO 
ODCHODU VELKÉ BRITÁNIE A FINANCOVÁNÍ NOVÝCH PRIORIT, JAKO JE POSÍLENÍ JEDNOTNÉ OBRANY A ŘEŠENÍ MIGRACE. 

PENÍZE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ 
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„Chceme podpořit oblasti zemědělství, 
které přinášejí vyšší zaměstnanost na 
venkově, jako je například chov skotu. 
Jde nám o zlepšení životních podmínek 
hospodářských zvířat. Proto jsme 
výrazně zvýšili příspěvek na welfare. 
V příštím roce na něj plánujeme vydat 
885 milionů korun,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman. Nový 
program byl přichystán na pohodu 

v chovech masného skotu a také na 
pohodu při výkrmu skotu (125 mil. Kč). 

Tento program zatím neschválila
Evropská komise. Dále nový program 
na restrukturalizaci ekologických sadů 
(15 mil. Kč) bude sloužit na jejich obnovu 
a výsadbu. Přibližně 3 mil. Kč má na 
příští rok MZe připraveno jako kompen-
zace pro obce, které zajistí péči 

o zvířata odebraná majitelům podle 
zákona na ochranu proti týrání. V roce 
2018 schválila poslanecká sněmovna 
národní zemědělské dotace ve výši 
2,05 miliardy Kč, ale posílením 
prostředků během roku se navýšily na
3,8 miliardy Kč. 

Do národních dotací ještě spadají Centra 
odborné přípravy jako podpora odborné-

ho vzdělávání žáků a studentů a Údržba 
a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny. Ty ale nejsou součástí 
celkového přehledu, jsou schváleny 
v rámci programového financování do 
roku 2021, proto nebyly v návrhu, který 
dnes projednala vláda. 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva 
zemědělství ČR

NOVÉ NÁRODNÍ DOTACE V ZEMĚDĚLSTVÍ BY MĚLY V ROCE 2019 SMĚŘOVAT NA ROZVOJ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, NAPŘÍKLAD NA 
NÁKAZOVÝ FOND A DO SEKTORU MLÉKA. VÝZNAMNĚ VZROSTLA PODPORA WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU BY DO ZEMĚDĚLSTVÍ MĚLO JÍT V PŘÍŠTÍM ROCE PŘIBLIŽNĚ 3,8 MILIARDY KORUN. NÁVRH MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 
(MZE) NA ROZVRŽENÍ NÁRODNÍCH DOTACÍ DNES PŘIJALA VLÁDA. 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ CHCE 
VÍCE PODPOŘIT ŽIVOČIŠNOU VÝROBU 
A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Název programu 

2019

dotace 
k hospodář.

 výsledku
(neinvestiční)

(tis. Kč)

dotace 
na pořízení 

dlouhodobého 
hmotného
 majetku

 (kapitálové
 výdaje) (tis. Kč)

Podpora včelařství 100 000  

Podpora vybudování kapkové závlahy  35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů  95 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů
 v ekologickém zemědělství  15 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat 220 000  

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162 000 18 000

Genetické zdroje 75 000  

Nákazový fond 766 600  

Poradenství a vzdělávání 137 700 700

Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000  

Podpora technologických platforem v působnosti 
rezortu MZe 23 000  

Podpora zpracování zemědělských produktů  500 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000  

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22 000  

Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením 38 000 25 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 400 000  

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských 
zvířat 885 000  

Podpora sektoru mléka 50 000  

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata 
umístěná do náhradní péče 3 000  

Výkrm skotu 125 000  

 3 111 300 688 700

CELKEM 3 800 000

Národní dotační programy pro rok 2019
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CÍLEM OMEZOVÁNÍ ANTIBIOTIK 
JE SNÍŽIT MOŽNOST RIZIKA 
REZISTENCE V KRMIVOVÉM 
A POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

O tom, že si zainteresované subjekty 
začaly uvědomovat důležitost zodpověd-
nějšího přístupu k antibiotikům, svědčí 
klesající spotřeba antibiotik v chovech, 
která se dle dostupných údajů v posled-
ních pěti letech snížila téměř o polovinu 
(46 % pokud vztáhneme na populaci 
chovaných hospodářských zvířat). 
V mezinárodním srovnání v rámci třicítky 
států Evropy se spotřeby antimikro-
bik v českých chovech pohybují okolo 
průměru. Zacházení s antimikrobiky ve 
veterinární oblasti tedy zaznamenalo 
významný posun směrem k výraznému 
snížení a racionalizaci podání.  

V posledních letech se nejen poukazuje 
na rizika pro lidské zdraví plynoucí jak 
z možného přenosu přímo rezistentních 
bakterií, tak i „přenosu rezistencí“ mezi 
jednotlivými mikroorganismy, tak z pří-
padných zbytků antibiotik v potravinách 
živočišného původu, ale i zátěže pro 
životní prostředí ve spojení s výrobou 
a používáním antimikrobik.

Veterinární dozor si je vědom rizik ply-
noucích z nesprávného a nadměrného 
použití veterinárních léčiv obecně. 
V rámci národního monitoringu reziduí 
a kontaminatů (tzv. cizorodých látek) 
proto mimo jiné sleduje výskyt nadlimit-
ních hodnot antibiotik u všech kategorií 
potravin živočišného původu. Monito-
rováno je rovněž užívání antimikrobiál-
ních látek v chovech. Celý systém má 
směřovat k tomu, aby byla veterinární 

antibiotika používána s plnou odpověd-
ností a pouze v případech indikovaných 
na základě přesné diagnózy stanovené 
veterinárním lékařem a vždy, když je to 
možné při laboratorně potvrzené citli-
vosti původce onemocnění
k příslušnému antimikrobiku. V roce 
2017 bylo v rámci národního monito-
ringu vyšetřeno celkem 2 193 vzorků 
živočišných komodit (masa a vnitřností 
jatečných zvířat, ryb, mléka, medu, va-
jec, zvěřiny a ryb) na rezidua antimikro-
bik. Maximální limit reziduí (maximální 
přípustné množství) byl překročen pouze 
ve čtyřech případech. Šlo o tři prasnice 
a jedno tele. Naopak v žádném ze vzorků 
syrového mléka, ryb, vajec ani medu od 
českých chovatelů nebylo překročení 
limitu zjištěno. Státní veterinární správa 
kontroluje také chovatele a soukromé 
veterinární lékaře z hlediska používání 
léčiv, vedení evidence léčby a dodržování 
ochranných lhůt u léčiv. V letošním roce 
bylo dosud překročení maximálního 
limitu zjištěno v šesti případech (býk, 
dojnice, 3x prasnice, tele). Vždy se jed-
nalo o individuálně léčená zvířata. 
Z dlouhodobého hlediska se v této ob-
lasti situace zlepšuje.

Další, řádově stovky vzorků, jsou vyšet-
řovány na jatkách při každém sebemen-
ším podezření na nedodržení ochranné 
lhůty nebo na předchozí léčbu zvířat. 
Také zde výsledky vyšetření antimikrobik 
vykazují jen ojedinělé nadlimitní nálezy. 
Ve všech případech zjištění nevyhovující-
ho nálezu jsou nařízena opatření 
k zabránění uvádění kontaminované 
potraviny ke spotřebiteli a jsou zpřís-
něna kritéria dozoru na farmě s cílem 
zabránit většinou nesprávnému použití 
léčiva nebo nedodržení ochranné lhůty. 
V případě nedodržení pravidel správného 
používání antimikrobik následují sankce 
a vyloučení potraviny z oběhu.

Vzorky na stanovení reziduí antibiotik 
jsou odebírány rovněž při kontrolách 
v místech určení potravin z jiných člen-
ských států. V roce 2017 bylo odebráno 
a vyšetřeno celkem 1 462 vzorků živočiš-
ných komodit (masa a masných výrobků, 
mléka a mléčných výrobků, vajec a vaječ-
ných výrobků, produktů rybolovu 
a medu) na rezidua antimikrobik. Maxi-
mální limit reziduí byl překročen v šesti 
případech. Šlo o jednu dojnici (nadlimitní 

vzorek svaloviny, jater i ledvin), jedno tele 
(nadlimitní vzorek svalu a ledviny) a jedno 
prase (nevyhovující výsledek v ledvině).

Maximální povolené limity pro antibioti-
ka (pro jejich rezidua v potravinách) jsou 
nastaveny tak, aby nevyvolaly nežádoucí 
účinky na lidské zdraví po celý život. 
Na jejich stanovení se podílí Evrop-
ská léková agentura (EMA). Stanovení 
ochranné lhůty pro každý veterinární 
léčivý přípravek má pak v rukou EMA pro 
centralizovaně registrované přípravky 
s platnou registrací v rámci celé EU 
či národní lékové agentury, u nás je to 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL) 
pro veterinární léčivé přípravky regis-
trované dalšími mezinárodními postupy 
nebo národně.

Antibiotika se v chovech hospodářských 
zvířat používají v medicínsky odůvod-
něných indikacích s cílem zachování 
dobrého zdravotního stavu a užitkovosti 
a jejich odpovědné používání přináší 

řadu pozitiv. Minimalizují například 
četnost, závažnost a zdravotní dopady 
výskytu infekčních onemocnění zvířat 
a s tím spojené i nepříznivé ekonomické 
dopady. Proto, že používání antibiotik 
přináší také řadu rizik, je v celé Evrop-
ské unii od roku 2006 zakázáno používat 
antibiotika coby stimulátorů růstu a pro-
dukce u potravinových zvířat, k čemuž do 
té doby mohlo legálně docházet. V České 
republice se díky opatřením na úrovni 
Ministerstva zemědělství ČR, chovatelů 
a veterinárních lékařů zlepšuje zdravotní 
stav zvířat a některá ekonomicky i me-
dicínsky závažná onemocnění zvířat se 
daří z chovů postupně „vymýtit“.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Vladimír Eck je absolventem České 
zemědělské univerzity v Praze. Pracoval 
na Ministerstvu zemědělství ČR a na 
Státním zemědělském intervenčním
 fondu, expertní poradenství poskytoval 
též ministerstvu zemědělství na Slo-
vensku a v Chorvatsku. Hlavní činností 
PGRLF je poskytování podpory země-
dělské veřejnosti formou dotací úroků 
z komerčních úvěrů, finanční podporou 
pojištění, poskytováním záruk, půjček 

a úvěrů, a to v široké škále programů 
napomáhajících zvyšovat konkurence-
schopnost českého zemědělství.
Z hlediska právní formy je PGRLF 
akciovou společností, ve které 100 % 
akcií vlastní Česká republika. Práva 
jediného akcionáře zajišťuje Ministerstvo 
zemědělství ČR.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva 
zemědělství ČR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (SVS) SI V RÁMCI „ANTIBIOTICKÉHO TÝDNE“ PŘIPOMÍNÁ NUTNOST ZODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU 
K POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK, RESPEKTIVE VŠEM ANTIMIKROBIKŮM. NEVHODNÉ NEBO NADMĚRNÉ UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK MŮŽE VÉST
K VĚTŠÍ ODOLNOSTI BAKTERIÍ, COŽ JE NEBEZPEČNÉ PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT I LIDI. SVS PROTO DLOUHODOBĚ ŠÍŘÍ INFORMACE 
NABÁDAJÍCÍ K ODPOVĚDNÉMU POUŽÍVÁNÍ VETERINÁRNÍCH ANTIBIOTIK, PROVÁDÍ KONTROLU JEJICH POUŽÍVÁNÍ, A TO VČETNĚ 
SLEDOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ (REZIDUÍ) V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU PO PODÁNÍ ANTIMIKROBIK ZVÍŘATŮM. PRO 
KONZUMENTA TO ZNAMENÁ, ŽE TUZEMSKÁ PRODUKCE MASA, MLÉKA, VAJEC A MEDU JE MONITOROVÁNA S VYUŽITÍM MODERNÍCH 
A VELMI CITLIVÝCH LABORATORNÍCH TECHNIK DLE PEČLIVĚ NASTAVENÝCH PRAVIDEL.

NOVÝM PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA PODPŮRNÉHO 
A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU, A.S. 
(PGRLF) SE STAL VLADIMÍR ECK. DNES O TOM ROZHODLO 
PŘEDSTAVENSTVO PGRLF. DOSAVADNÍMU ŠÉFOVI FONDU 
ZDEŇKU NEKULOVI, KTERÝ BYL VE FUNKCI OD LISTOPADU 
2015, SKONČILO FUNKČNÍ OBDOBÍ.

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ANTIBIOTIKŮM

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ 
ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND 
VEDE VLADIMÍR ECK
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Ekologické zemědělství vzniklo jako 
reakce na změny, kterými procházelo 
zemědělství po první a hlavně druhé 
světové válce. V touze vyprodukovat co 
nejvíce potravin se začaly používat těžké 
stroje, průmyslově vyráběná hnojiva, 
pesticidy, zvířata se začala zavírat do 
velkochovů a krmit speciálně „vylep-
šenými“ krmnými směsmi. Ekologické 
zemědělství (EZ) se snaží o přechod 
na normální logické způsoby pěstování 
rostlin a chovu zvířat. EZ však nezname-

ná návrat na stromy, naopak ve většině 
rozvinutých zemí jde o klíčový obor, kam 
směřují finance na výzkum. EZ se díky 
své snaze o udržení rovnováhy mezi 
produkční a environmentální rolí stalo 
laboratoří nových postupů a inovací, 
které se následně šíří i do konvenčního 
zemědělství. 

Jedním z klíčových oborů je právě ekolo-
gický chov dojnic a produkce biomléka, 
který dosahuje lepší rentability než 

konvence a zažívá v Evropě boom. Také 
v ČR dle výsledků FADN dosahují ekofar-
my s produkcí mléka velmi zajímavých 
výsledků, které jsou zcela srovnatelné 
s konvencí. Přesto produkce českého 
biomléka stagnuje, počet dojnic 
v EZ ubývá a rostoucí domácí spotřeba 
mléčných výrobků v biokvalitě je z velké 
části uspokojována dovozem finálních 
produktů z Německa a Rakouska.

Produkce biomléka ve světě a v EU
Celková světová produkce mléka v roce 
2017 činila 798,5 miliard litrů, z tohoto 
97 % představuje mléko skotu (83 % 
mléko dojnic a 14 % mléko buvolí), 
zbylá 3 % tvoří mléko kozí, následované 
ovčím a v malém rozsahu (0,3%) mléko 
velbloudí. Certifikované biomléko před-
stavuje zhruba 0,9 % z celkové světové 
produkce mléka, tj. 7,1 miliard litrů
v roce 2017. Největšími producenty bio-
mléka na světě jsou USA (1,2 mld. litrů), 
Německo (0,94 mld. litrů) a Čína (0,88 
mld. litrů). Téměř dvě třetiny biomléka 
se vyprodukuje v Evropské unii. V roce 
2017 bylo v EU chováno ekologicky 
4 258 tis. kusů skotu, téměř 5% podíl 
z jejich celkového stavu, z toho 
882 tis. kusů dojnic (3,8% podíl jejich 
celkového stavu). Nejvíce dojnic v EZ 
najdeme v Německu (204 tis. kusů), ve 
Francii (téměř 130 tis. kusů) a Rakousku 
(115 tis. kusů). Nejvyšší podíl bio dojnic 
(21 %) má Rakousko. Následuje Švéd-
sko, Lotyšsko a Dánsko, kde je certifi-
kována v EZ již každá osmá dojnice. Tyto 
země mají také nejvyšší podíl biomléka 
na celkové produkci (v rozmezí 9–16 %). 

Z pohledu objemu mléka jsou nejvý-
znamnější bioproducenti Německo 
(892 mil. l), Francie (649 mil. l), Ra-
kousko (582 mil. l) a Dánsko (541 mil. 
l). Dohromady tvoří téměř 60 % veškeré 
produkce biomléka v EU (viz graf 1).

Výrazně se mezi členskými státy liší 
také užitkovost dojnic. V konvenci je 
nejvyšší roční užitkovost přes 9 000 litrů 
dosahována v Dánsku a Estonsku, okolo 
8 700 litrů pak ve Španělsku, Finsku 
a Švédsku. Naopak nejnižší užitkovost 
okolo 3 000 litrů má Rumunsko a Bul-
harsko. V ekologickém zemědělství je 
v průměru dosahována užitkovost 
o 20 až 30 % nižší oproti konvenci. 
Nejvyšší roční užitkovost v EZ dosahují 
opět severské země – Dánsko, Finsko 
a Švédsko, a to mezi 7 000 a 7 800 litry. 

Trhu s biomlékem se v EU 
nebývale daří
Za posledních pět let vzrostla produkce 
biomléka v EU o téměř 34 %, z původ-
ních 3 457 mil. litrů na 4 627 mil. litrů 
v roce 2017. S výjimkou Polska 
a Estonska se produkce biomléka zvýšila 
ve všech členských zemích, nejvíce v Ně-
mecku (o 255 mil. l), Francii (o 189 mil. 
l) a Rakousku (o 161 mil. l), u všech tří 
zemí se jednalo o 40% nárůst. Hlavním 
tahounem růstu produkce biomléka je 
zvýšená poptávka spotřebitelů po bio 
mléčných produktech a jejich ochota 
zaplatit vyšší cenu za biopotraviny. 
Navíc narůstá na významu poptávka po 
lokálních produktech, proto v mnoha 
evropských zemích (DE, FR, BE, AT, DK, 
SE, NL) dochází současně k razantnímu 
poklesu importu biomléka a podpoře 
navýšení počtu tuzemských mléčných 
ekofarem. 

Příkladem je Německo, kde poptávka 
spotřebitelů po biopotravinách dlouho-
době převyšuje jejich nabídku a německý 
trh se zatím neobejde bez importu
surovin z ekologického zemědělství. 
Díky řadě vládních opatření motivujících 
k přechodu na EZ vzrostl například 
v sektoru mléka počet mléčných farem 
z cca 4 300 na zhruba 5 100 v roce 2018 
s odhadovanou produkcí 1120 mil. litrů. 
Jedná se o téměř dvojnásobné zvýšení 
produkce biomléka od roku 2012. 
V dalších letech se předpokládá již jen 
mírný, 5% nárůst produkce vzhledem 

ZÁJEM O BIOMLÉKO V EVROPĚ STÁLE STOUPÁ. V POSLEDNÍCH NĚKOLIKA LETECH SE JEHO PRODUKCE V ČLENSKÝCH STÁTECH 
NĚKOLIKANÁSOBNĚ ZVÝŠILA. ZNAČNÝ POTENCIÁL PRO FARMÁŘE MÁ NEJEN DÍKY ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉMU ZPŮSOBU 
HOSPODAŘENÍ, ALE I ZAJÍMAVÝM VÝKUPNÍM CENÁM. V ČESKÉ REPUBLICE SE VŠAK TENTO POTENCIÁL ZATÍM NEDAŘÍ VYUŽÍT.

BIOMLÉKO – V ČESKÉ REPUBLICE 
NEVYUŽITÝ POTENCIÁL 
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Graf 1: Podíl biomléka na celkové produkci mléka (2017)
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k tomu, že většina německých farem 
s potenciálem přechodu do EZ již bude 
mít za sebou dva roky trvající konverzi. 
Současně v souvislosti s nárůstem počtu 
německých mléčných biofarem došlo 
v Německu k poklesu dovozu, který 
v roce 2017 činil až 30 %. O čtvrtinu 
se zvýšil naopak export zpracovaných 
výrobků (z 80 na 100 mil. kg ročně). 

Podobně ve Francii, kde trh biopotravin 
narůstá v posledních letech dvouci-
ferným tempem okolo 20 %, stoupla 
spotřeba konzumního biomléka mezi 
roky 2017 a 2018 o celou čtvrtinu. Díky 
podpoře konverze je odhadováno, že cel-
ková produkce francouzského biomléka 
dosáhne v roce 2018 přibližně 862 mil. 
litrů, což je opět téměř dvojnásobek 
proti roku 2012. Za svou popularitu zde 
vděčí biomléko mimo jiné i masivní in-
formační podpoře cílené na spotřebitele 
ze strany státu i družstev, která sdružují 
producenty biomléka. 

Cenová prémie u biomléka
Ještě před 15 lety se výkupní cena 
biomléka odvíjela od ceny konvenčního 
mléka a ve většině států EU se vypláce-
la v podobě tzv. „bioprémie“ jako fixní 
příplatek. Nevýhodou bylo, že pokud 
klesala cena konvenčního mléka, padala 
pochopitelně také výkupní cena biomlé-
ka, přestože příplatek za bio byl stále 
stejný. V dnešní době má cena biomléka 
svoji vlastní kalkulaci naprosto nezávis-
lou na ceně a vývoji mléka konvenčního, 
závisí do jisté míry na realizačních 
cenách na trhu. Při tvorbě ceny lze 
zohlednit klasické kvalitativní parametry 
jako např. tučnost, obsah bílkovin či do-
dané množství, v řadě případů však cenu 
ovlivňuje poptávka spotřebitelů. 

Stále však platí, že cena biomléka je 
v porovnání s cenou konvenčního mléka 
stabilnější a nepodléhá tolik výkyvům 
trhu. V rámci EU byla v roce 2017 nej-
častěji dosahována cenová prémie 
v rozpětí 20–30 % v závislosti zejména na 
poklesu cen konvenčního mléka. Ceny 
biomléka se v roce 2017 pohybovaly 
v rozpětí od 0,47 do 0,50 eur/litr, nej-
vyšší průměrná cena (0,56 eur/litr) byla 
dosažena v USA. V roce 2019 předpo-
kládá Francie a Německo ceny shodné, 
Rakousko a Nizozemsko odhaduje mírné 
zvýšení o 2–5 %, zatímco Belgie, Švéd-
sko a Dánsko očekávají mírný pokles 
ceny biomléka v rozsahu 2–8 % k hranici 
0,45 eur/litr. 

Situace v České republice
V České republice je v systému ekologic-
kého zemědělství chováno 18 % skotu 
a zhruba 2 % dojnic. Přibližně 7 000 doj-
nic zajišťuje roční produkci 32 mil. litrů 
biomléka, což je 1% podíl na celkové 
produkci mléka v ČR. Česká republika 
se v rámci konvence v užitkovosti řadí do 
první desítky zemí EU, 8 223 litrů v roce 
2017. Dlouhodobě narůstá užitkovost 

i u bio dojnic, 4 846 litrů v roce 2017, což 
představuje zhruba 60% podíl konven-
ce. Užitkovost tedy mírně zaostává za 
průměrem EU (viz graf 2). 

V posledních letech produkce 
biomléka u nás spíše stagnuje. Souvisí 
to s odbytem na českém trhu, kde nabíd-
ka ekofarem stále překračuje poptávku 
domácích mlékáren. Zhruba 40 % bio-
mléka je dnes exportováno do Německa 
prostřednictvím odbytového družstva 
České biomléko, čímž se daří stabi-
lizovat výkupní ceny biomléka u nás.  
Cenová prémie u biomléka v posledních 
letech dosahuje rozpětí 20 až 30 %, což 
odpovídá situaci v EU, prémie významně 
vzrostla z 5 % v roce 2011 (viz graf 3). 
Z tohoto pohledu se jeví produkce 
biomléka jako velmi perspektivní. 
„Od té doby, co produkujeme biomléko, 
nám ekonomika vychází lépe. Díky tomu 
jsme také vybudovali vlastní faremní 
mlékárnu a nyní děláme široké spekt-
rum výrobků – od mléka přes smetanu, 

jogurty, zákysy, sýry až po máslo. Jsem 
přesvědčený, že ekologické zemědělství 
je cesta pro mnoho farem v ČR,“ říká 
Miloš Pátek z farmy Rubelit, která je 
zakládajícím členem družstva České 
biomléko.

To, zda se Česká republika přidá 
k ostatním zemím EU, využije  
potenciál rentabilní produkce biomléka 
a podpoří tím ekologické zemědělství, 
závisí na řadě faktorů. Mezi hlavní 
bariéry patří:
• malá poptávka po biopotravinách: prů-

měrná spotřeba biopotravin na obyva-
tele a rok se u nás pohybuje okolo  
250 Kč (zatímco průměr EU činí 60 eur, 
tj. cca 1 500 Kč, což je šestkrát více);

• nedostatečné poradenství v oblasti 
ekologického chovu dojnic a nedostup-
nost služeb běžných pro konvenci;

• obtížná konverze velkých intenzivních 
chovů typických pro ČR, kdy téměř 
polovina dojnic je chována v podnicích  
s více než 500 zvířaty, zatímco v EZ 

mají stáda 50 až 200 zvířat;
• chybějící politická podpora a snaha  

o využití potenciálu EZ, s tím souvise-
jící malá osvěta a vzdělávání veřejnosti 
o jeho přínosech atd.

V evropském srovnání má ČR ještě hod-
ně co dohánět, na druhou stranu  
i u nás roste zájem veřejnosti o ochranu 
půdy, vody a biodiverzity. Věřme, že se 
našim ekofarmám bude dařit najít odbyt 
pro tuzemské biomléko za spravedlivé 
ceny a my jako spotřebitelé neztratíme 
kvalitní potravinu, která je navíc produ-
kována rozumně a s ohledem na životní 
prostředí a českou krajinu.

Zpracovala Andrea Hrabalová 
pro Českou technologickou platformu 
pro ekologické zemědělství
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Graf 2: Podíl biomléka na produkci mléka 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

AT SE LV DK LT DE GR UK BE IT FR SK FI EE NL HR SI CZ HU LU BG RO ES CY PL IE PT MT

P
oč

et
 d

oj
ni

c 
(1

00
0 

ku
sů

)
 

Počet dojnic v EZ (2009)
Počet dojnic v EZ (2017)
Podíl dojnic v EZ na jejich celkovém počtu v zemi (2017)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

AT SE DK LV LT GR UK DE FI BE FR IT SK NL CZ SI EE RO LU HU BG CY ES PL IE MT

 

Produkce biomléka (2012)
Produkce biomléka (2017)
Podíl biomléka na celkové produkci mléka (2017)

P
ro

du
kc

e 
bi

om
lé

ka
 (m

il.
 li

tr
ů)

 

2 652  

4 846  

5 756  

8 223  

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ro

du
kc

e 
bi

om
lé

ka
 (m

il.
 li

tr
ů)

  

Produkce biomléka Užitkovost v EZ Užitkovost celkem Lineární (Užitkovost v EZ)

8,68  
8,45  

9,69  
10,14  

9,90  9,81  
10,30  

8,26  
7,74  

8,61  

9,27  

7,75  

6,81  

8,55  

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ce
na

 m
lé

ka
 (K

č/
l)

 

cena kravského mléka EZ cena kravského mléka KZ

U
ži

tk
ov

os
t (

lit
ry

/k
us

/r
ok

)

Graf 3: Cena kravského mléka
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Rostoucí základna
Zemědělský svaz je organizací zaměst-
navatelů a největší zaměstnavatelskou 
organizací na venkově. Zároveň je jednou 
z největších nevládních zemědělských 
organizací v ČR. Zemědělský svaz je 
nástupnickou organizací Svazu družstev-
ních rolníků, od jehož založení uplynulo 
letos padesát let. Původní Svaz vznikl 
v Nitře na Slovensku v červenci 1968 
za tehdejšího politického a společen-
ského uvolnění po tzv. pražském jaru. 
V posledních letech se počet členů Ze-
mědělského svazu zvyšuje – od minulé 
konference se zvýšil o téměř sto nových 
členů. Členové svazu obhospodařují více 
než 30 % zemědělské půdy v ČR. 

Zemědělský svaz ČR jakožto největ-
ší zaměstnavatelská a zemědělská 
organizace nadále pokračuje v aktivitách 
na podporu zájmů členů, ve vyjednávání 
podnikatelských podmínek a v prosazo-
vání stanovisek svazu na evropské i ná-
rodní úrovni. Zasazujeme se o zajištění 
produkční role zemědělství, ale i multi-
funkční role. Živočišná produkce udržuje 
zaměstnanost na venkově po celý rok, 

ovlivňuje celkové výsledky zemědělství 
a potřebuje prvořadou pozornost. Jde 
nám o trvalou udržitelnost, neboť právě 
zemědělství je hlavním garantem pra-
covních příležitostí na venkově. K tomu 
je zapotřebí řešit generační výměnu  
a v zemědělství udržet mladé kvalifiko-
vané lidi.

Úspěšné vyjednávání
Předseda Zemědělského svazu ČR ve 
zprávě výboru zmínil úspěchy, ale i neú-
spěchy v předchozím čtyřletém období. 
Zdůraznil, že se podařilo prosazovat 
zájmy členů, přičemž organizace na 
celostátní a mezinárodní úrovni pracuje 
na více než 70 projektech. Například se 
podařilo v souladu s Ministerstvem ze-
mědělství a jinými nevládními organiza-
cemi vyjednat zvýšení národních podpor 
zemědělství na více než čtyřnásobek. 
Tato částka se bohužel zatím nedá 
srovnávat s vnitřní podporou v jiných 
členských státech Evropské unie.

K úspěchům patří i vyjednávání o vratce 
spotřební daně nafty. Do této formy pod-
pory se podařilo zapracovat i naftu spo-

třebovanou při práci v živočišné výrobě 
a dále se jedná o palivu spotřebovaném 
při produkci citlivých komodit. Na evrop-
ské úrovni šlo o podporu couplovaných 
plateb, včetně začlenění bílkovinných 
plodin, či zamítnutí zastropování plateb 
v tomto rozpočtovém období. Dnes si 
již nikdo nevzpomene na nesmyslný 
požadavek MZe, aby úhor (Ozelenění 
-EFA) mohl být na jednom půdním bloku 
maximálně tři roky, a zároveň si nikdo 
nepamatuje, že původně mohl být úhor 
jen o max. rozloze 5 ha na jednom dílu 
půdního bloku. Oba parametry svaz pod-
robil silné kritice a do roka z podmínek 
zmizely.

Osvěta
Trvalou a členy svazu velmi oceňovanou 
činností svazu jsou jeho aktivity v oblasti 
vzdělávání a osvěty. V období od poslední 
konference byla uspořádána řada 
seminářů především prostřednictvím 
Institutu vzdělávání v zemědělství, např. 
několik cyklů seminářů k vlastnickým 
a užívacím vztahům k půdě, které 
prakticky ve všech krajích organizo-
val náš institut. V letošním roce byla 

uspořádána řada seminářů týkajících se 
GDPR. Některé semináře také reagovaly 
na velmi důležitou změnu týkající se 
spoluvlastnictví nemovitých věcí, a to 
na znovuobnovení předkupního práva 
spoluvlastníků nemovitých věcí, které 
přinesla novela občanského zákoníku 
s účinností od počátku letošního roku.
Velkému zájmu se těší také tzv. diskusní 
fóra, která považujeme za velmi vhodnou 
a efektivní formu pro naše členy 
z hlediska získání znalostí, řešení jejich 
konkrétních problémů a výměny zkuše-
ností především v oblasti nové soukro-
moprávní úpravy.

Na sklonku roku 2012 vznikl osvětový 
projekt Zemědělského svazu ČR
s názvem Zemědělství žije! a má za 
sebou již šest let usilovné práce přiblížit 
laické veřejnosti a dětem zemědělství 
v pozitivním obraze. Za šest let se poda-
řilo oslovit na 247 různých akcích, jako 
jsou výstavy, dožínky, chovatelské dny, 
ale i dny otevřených dveří v zeměděl-
ských podnicích na 280 tisíc návštěvníků, 
kteří se seznámili se zemědělským 
oborem coby nejdůležitějším odvětvím 

POZICI PŘEDSEDY ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU PO ČTYŘECH LETECH OBHÁJIL 
ING. MARTIN PÝCHA. KROMĚ NĚJ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ZVOLILO STATUTÁRNÍHO MÍSTOPŘEDSEDU ING. JAROMÍRA ŘEZÁČE, 
MÍSTOPŘEDSEDY ING. JAROSLAVA VAŇOUSE A ING. MARTINA LVA. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PŘEDCHÁZELY VALNÉ HROMADY 
48 ÚZEMNÍCH ORGANIZACÍ A KRAJSKÝCH RAD, NA KTERÝCH BYL ZVOLEN VÝBOR ZS ČR A 15ČLENNÉ PŘEDSTAVENSTVO SVAZU.

SVAZ ZVOLIL NOVÉ VEDENÍ
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pro lidstvo. Více než třetinu návštěvníků 
tvořily děti. Přičteme-li děti, které se 
účastnily besed na základních školách, 
dostaneme se nad sto tisíc.

Neúspěchy
Bohužel jsou i oblasti, ve kterých 
Zemědělský svaz ČR úspěšný nebyl. 
Stále se nedaří snížit náročnou
 administrativu, spíše naopak. Nepoda-
řilo se dostatečně vysvětlit a prosadit 
předkupní právo na půdu pro nájemce. 
Zemědělství je pod tlakem různých 
organizací, které manipulují veřejným 
míněním, takže se nepodařilo zabrá-
nit nesmyslným omezením používání 
prostředků na ochranu rostlin, z nichž 
nejvýraznější jsou zákaz používání neo-
nikotinoidů či výrazné omezení aplikace 
účinné látky glyfosát.

Mezi těmito snahami lze zmínit širší 
využití rozpočtu MŽP – OPŽP pro proble-
matiku zemědělství a také odstranění 
nerovných podmínek mezi středními/
většími právnickými osobami oproti 
fyzickým osobám podnikajícím 
v zemědělství – zde je třeba připome-
nout preferenční kritéria a nastavení 
některých podmínek pro investice 
v PRV, dále „krizové“ podpory pro dojni-
ce a prasnice (celkem 610 mil. Kč –  kde 
docházelo k diferenciaci podpor menších 
chovů oproti větším), případně kom-
penzační platby za sucho 2015, kde se 
prostřednictvím „koeficientů“ významně 
zvýhodňovali opět kovozemědělci a malé 
farmy. Kompenzace za sucho 2017 však 
už byly od této nerovné diferenciace 
očištěny i díky našemu působení na MZe. 
Z technicko-organizačních podmínek 
dotací lze považovat za neúspěch zacho-
vání závazku ponechání neposečených 
pásů v OTP-AEKO na DPB s výměrou 
přesahující 12 ha, dále zrušení vazby 
minimálního zatížení 3 VDJ/ha u platby 
na bílkovinné plodiny (PP) nebo např. 
zpřísnění sankčního systému Cross-
-Compliance.

Nové výzvy
V současné době je nejžhavějším 
tématem budoucí podoba Společné 
zemědělské politiky. Zemědělský svaz 
ČR zásadně nesouhlasí s navrhovaným 
zastropováním přímých plateb. S tímto 
omezením konkurence ostatně nalezl 
shodu i s většinou evropských nevlád-
ních organizací a nepodporuje je většina 
členských států.

Velkou výzvou bude v následujícím 
období změnit náhled společnosti na ze-
mědělství, který je ovlivňován množstvím 
zkreslených a neodborných informací. 
Za další výzvy lze označit zvýšení konku-
renceschopnosti českého zemědělství, 
přizpůsobení pracovního práva podmín-
kám v zemědělství či pokračovat v pod-
poře činnosti odbytových organizací. 

TOP ZS
Letos se konal již 15. ročník soutěže TOP 
Zemědělského svazu ČR. V této soutěži 
se hodnotí členské podniky, z nichž nej-
lepší získávají ocenění podle jednotlivých 
výrobních oblastí a nově i v kategoriích 
podniků s kombinovanou nebo pouze 
rostlinnou produkcí.

V kategorii kukuřičná a řepařská výrobní 
oblast byly hodnotnými cenami od part-
nerů kategorie České spořitelny a.s. 
a společnosti Schaumann s.r.o. odmě-
něny Zemědělské družstvo „Růžový 
palouček“ Morašice za první místo, AG 
Skořenice a.s. z Běstovic za druhé a 
MORAS a.s. Moravany za třetí místo.

V bramborářské oblasti, kterou si vzaly 
pod patronát společnosti Schaumann 
s.r.o. a OK Group a.s., zvítězilo Agro-
družstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, 
následované Zemědělským družstvem 
Dolní Újezd a Zemědělským družstvem 
se sídlem ve Sloupnici.

Bramborářsko-ovesné a horské výrobní 
oblasti dominoval zemědělský podnik 

ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, 
za kterým se v hodnocení umístilo 
Zemědělské družstvo vlastníků 
Štichovice a Výrobně obchodní 
družstvo Svatobor Hrádek. Tuto 
kategorii ocenila společnost 
Schaumann s.r.o. spolu se Zeměděl-
ským svazem ČR.

V kategorii se specializací na rostlinnou 
výrobu, jejímž partnerem se stala spo-

lečnost Olmia Group, získalo prestižní 
ocenění TOP ZS Zemědělské družstvo 
Vrchovina Fulnek-Děrné.

Absolutním vítězem s nejlepším 
dosaženým dlouhodobým 
hospodářským výsledkem se stala 
společnost ZERAS a.s.

Vladimír PÍCHA
Foto Jindřich Motyka

OPERAČNÍ
PROGRAM
RYBÁŘSTVÍ
2014–2020

Přejeme Vám krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2019

A těšíme se na spolupráci jak v současném programovém období 2014–2020, 
tak i v připravovaném období 2021–2027, 

které nyní pro Vás vyjednáváme na půdě Evropské komise.

INZERCE
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

Sérii přednášek zahájil tajemník Agrární 
komory České republiky Jan Doležal 
s přednáškou na téma „Inovace
 z pohledu Společné zemědělské politiky 
Evropské unie“, ve které se mimo jiné 
zaměřil na nově vznikající Strategické 
plány SZP pro období 2021–2027, jež 
přímo stanovují tak zvané indikátory, 
jako je např. kvalita půdy, kvalita vody, 
biodiverzita a další. Bez nutných inovací 
v rostlinné výrobě přitom nebude podle 
Doležala možné poměrně ambiciózní 
cíle, které si Česká republika hodlá 
stanovit například v oblasti ochrany 
půdy proti erozi, dost dobře naplnit. 
Doležal upozornil také na navrhované 
snížení rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku a možné krácení 
přímých plateb pro větší podniky na 
jedné straně a pravděpodobně menší 
objem finančních prostředků v obálce 
Programu rozvoje venkova, ze kterého 
jsou investice do zemědělských podniků 
a inovace obvykle financovány. V budouc-
nu tak bude pravděpodobně kladen větší 
důraz na inovace, které budou mít
v praxi skutečný dopad, a lze očekávat, 

že nákup moderních technologií bude 
dost možná hrazen formou garance 
úvěrů a dotace úroků spíše než přímou 
dotací, jak tomu bylo doposud. 
 
Na přednášku dále navázal docent 
Vladimír Smutný z Ústavu agrosystémů 
a bioklimatologie Mendelovy univerzi-
ty v Brně. Smutný prezentoval mimo 
jiné proměnu osevní skladby v České 
republice za posledních dvacet let 
související s úbytkem živočišné výroby, 
což mělo na rostlinnou výrobu zásadní 
vliv. V posledních letech navíc hekta-
rové výnosy ohrožuje nejen nedosta-
tek organické hmoty a chudší osevní 
postupy, ale také negativní klimatický 
vývoj, který s sebou přináší rostoucí 
průměrné teploty, ale především nižší 
srážkové úhrny a změnu jejich rozložení 
v čase. Zemědělci se tak častěji setkávají 
a potýkají s delšími epizodami sucha na 
jedné straně a s prudkými přívalovými 
dešti na straně druhé. I z tohoto důvodu 
je podle Smutného důležité, aby se na 
trh dostávaly nové odrůdy, které jsou 
proti teplotním výkyvům dobře odolné, 

popřípadě nové plodiny, jako je například 
čirok, který nabízí vyšší odolnost vůči 
suchu ve srovnání s kukuřicí a poměr-
ně dobré hektarové výnosy biomasy. 
Docent Smutný představil také výsledky 
z polní pokusné stanice Žabčice, kde byl 
zjišťován vliv předplodiny a technologie 
zpracování půdy na hektarové výnosy. 
Z hlediska legislativních požadavků, 
ale také hektarových výnosů se dobře 
osvědčilo používání meziplodin v kombi-
naci s pásovým zpracováním půdy (strip-
-till) a aplikací organické hmoty do půdy. 
Jako optimální se pak jevilo pěstování 
čistých meziplodin, nikoli směsek tak, 
jak to často vyžaduje legislativa. Docent 
Smutný otevřel také téma potencionální-
ho omezení glyfosátu, který je důležitou 
součástí bezorebných protierozních 
technologií včetně pěstování meziplodin 
zejména v letech, kdy nejsou přes zimu 
teploty dostatečně nízké na to, aby po-
rost meziplodin jednoduše vymrzl. 

Velmi zajímavá byla také přednáška Kar-
la Prokeše z firmy KWS na téma inovace 
v agrotechnice kukuřice. Také Prokeš 
hovořil o současném problému klima-
tické změny a adaptace zemědělství na 
tuto skutečnost. Prokeš prezentoval 
mimo jiné srážkové úhrny na Vysočině, 
o kterých se v souvislosti s nedostatkem 
srážek příliš nehovoří, přesto zde za 
poslední čtyři roky chybí oproti průměru 
téměř 500 milimetrů srážek, což v sou-
časné době představuje srážkový úhrn 
za téměř jeden celý rok. Sucho mělo 
podle Prokeše negativní vliv také na 
stav lesů a kromě vodní eroze tak bude 
muset v příštích letech Vysočina muset 
řešit také erozi větrnou, protože vykáce-
né lesy již nebudou poskytovat přiroze-
nou ochranu polím před větrem. Podle 
Prokeše se v souvislosti s klimatickou 
změnou v České republice setkáváme 
s tak zvanou „hnědou krajinou“. Po mír-
né zimě totiž v posledních letech dochází 
k poměrně časné sklizni většiny polních 
plodin a velká část pozemků je tak od 
ukončení žňových prací až do podzimu 
bez vegetace. Krajina se tak snadněji 
prohřívá, do atmosféry se uvolňuje větší 
množství energie a přicházejí extrémní 
klimatické jevy, jako jsou přívalové deště 
a vichřice. Odpovědí by podle Prokeše 
mělo být ozelenění krajiny, ke kterému 
mohou přispět víceleté pícniny, cukrová 
řepa nebo kukuřice na zrno. Pěstování 
kukuřice se přitom v současné době 
z ekonomického hlediska (hektarové 

výnosy a tržní cena) jeví jako nejper-
spektivnější.  V kombinaci s pěstováním 
meziplodin má pak pěstování kukuřice 
na zrno pozitivní vliv i na předcházení 
eroze a snižování výparu z půdy. Využití 
svazenky jako meziplodiny má navíc 
podle Prokeše výhodu v její nízké odol-
nosti vůči mrazům, což částečně elimi-
nuje problém s její následnou likvidací. 
Meziplodiny navíc pozitivně ovlivňují 
bilanci živin a zabraňují vyplavení dusí-
ku. V případě, že je po sklizni hlavních 
plodin aplikován digestát (obsah fosforu 
a draslíku), je třeba na jaře dodat už jen 
dusík, a to ideálně zároveň se zasetím 
hlavní plodiny využitím technologie 
strip-till. Tím se zároveň snižuje počet 
pojezdů a zhutnění půdy.  Dobrý zdroj 
dusíku v takovém případě představuje 
kejda, což vyžaduje, aby zemědělec 
provozoval kromě rostlinné výroby také 
výrobu živočišnou. 

Využití těchto metod v praxi potvrdil 
Ivo Horák z Horákovy farmy v jihomorav-
ské Čejči, kde jeho rodinná firma hospo-
daří na 1 000 hektarech a kromě základ-
ních obilovin (ozimý ječmen, pšenice) se 
specializují na pěstování kukuřice, chov 
prasat a také produkci vína. Problémem 
podle Horáka jsou nyní především velmi 
nízké výkupní ceny vepřového masa, 
kdy ani ve špičkových chovech není 
možné bez dalších dotačních podpor 
dosáhnout rentability. Na závěr bloku 
přednášek vystoupil také Karel Bednář 
ze společnosti Strom, který prezentoval 
některé nové způsoby zakládání porostu 
včetně protierozních půdoochranných 
technologií, které se přizpůsobují kon-
krétnímu typu půdy a stanovišti. 
Cílem je omezení utužování půdy, což 
souvisí také s minimalizací počtu pojez-
dů. V této souvislosti bylo opět zmí-
něno také potenciální omezení využití 
glyfosátu, které by znamenalo nutnost 
mechanické likvidace plevelů, popřípadě 
meziplodin, což by vedlo k dalším pojez-
dům a utužování půdy.  

Redakce Agrobase

DNE 6. LISTOPADU TOHOTO ROKU SE V BRNĚ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ USKUTEČNILA SÉRIE PŘEDNÁŠEK NA TÉMA INOVACE 
V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. SEMINÁŘ, NA KTERÝ ODPOLEDNE NA STEJNÉM MÍSTĚ VOLNĚ NAVÁZALO ŠKOLENÍ K PROTIEROZNÍM 
TECHNOLOGIÍM A NOVÝM POŽADAVKŮM CROSS-COMPLIANCE, SPOLEČNĚ S UNIVERZITOU POŘÁDALA ČESKOSLOVENSKÁ 
SPOLEČNOST PRO MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ.

V BRNĚ O INOVACÍCH
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Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci v novém roce.
Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2019

Radostné
Vánoce

Vždy ve Vašem zájmu.
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VĚDA A VÝZKUM

Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlin-
ná výroba, agroekologie, genetika 
a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékař-
ství a ochrana zásob, se výzkum nově 
více zaměřuje na udržitelné systémy 
zemědělského hospodaření, a to jak 
z hlediska ochrany půdy před erozí či 
vyplavováním živin, tak i z pohledu šetr-
ného přístupu k ochraně plodin a jejich 
produktů před škodlivými organismy. 
Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu 
zejména v oborech rostlinných biotech-
nologií a molekulární biologie v oblasti 
kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti 
produkce a zpracování nepotravinář-
ských plodin i odpadů.

Z tohoto výčtu činností výzkumného 
ústavu vyplývá, že význam činností je pro 
naše zemědělství opravdu široký a že 
není na škodu se s nimi seznámit. Proto 
jsem se obrátil na ředitele ústavu
Ing. Jibana Kumara, Ph.D. a požádal ho 
na toto téma o rozhovor.

Jaké je hlavní poslání vašeho ústavu 
a jakými nejdůležitějšími úkoly se 
zabýváte v současné době?
Naše činnost a úsilí směřují k získání 
základních poznatků v oblasti rostlinné 
výroby a dalších oborech zemědělských 
a environmentálních věd. Jde nám 
o posílení přínosu v oblasti zemědělství, 
zejména ke zvýšení jeho konkurence-
schopnosti. Chceme být nadále 
respektovanou výzkumnou organizací 
s mezinárodním renomé, dobrým part-
nerem pro agronomy a zároveň přenášet 
do praxe vědecké poznatky a výsledky 
a nezávislý poradenský servis. Stručně 
to mohu charakterizovat tak, že hlavním 
posláním našeho ústavu je získat vědec-
ké poznatky pro podporu udržitelného 

zemědělství. Máme opravdu velmi širo-
kou oblast výzkumu, a to od genetických 
zdrojů, šlechtění přes ochranu rostlin až 
k systémům hospodaření na půdě. Zabý-
váme se kvalitou a bezpečností potravin 
a ochranou zdraví člověka. Prostě vším, 
co se týká rostlinné výroby, péče 
o půdu z hlediska rostlinné výroby 
a  také ochrany životního prostředí. 
Klademe důraz na to, aby naše poznatky 
byly co nejdříve a nejefektivněji zavedeny 
do praxe. V této naší činnosti spolupra-
cujeme s různými zemědělskými podni-
ky, vysokými školami a také i s dalšími 
výzkumnými ústavy. Intenzivně spolu-
pracujeme s organizacemi z podnikatel-
ské sféry, a to jak s velkými podniky, tak 
i drobnými zemědělci. Dle našich zkuše-
ností efektivní přenos výsledků výzkumu 
probíhá zpravidla na základě dlouhodo-
bých výzkumných činností a následnou 
spoluprací s privátními firmami. 
V tomto směru mohu jmenovat naši vel-
mi úspěšnou spolupráci s firmami Sel-
gen (vývoj odrůd), ProBio (produkty zdra-
vé výživy), Agro CS (vývoj botanických 
prostředků k ochraně rostlin), s firmou 
Farmet či P&L (vývoj strojů zaměřených 
na půdoochranné technologie) a mnoha 
dalšími. Spolupráce se dotýká řešení vý-
zkumných projektů, vývoje nových odrůd 
zemědělských plodin, vývoje nových 
hnojiv, rostlinných pesticidů, testování 
chemických prostředků na ochranu 
rostlin, zavádění nových technologických 
postupů při zakládání porostů polních 
plodin a jejich hnojení, oblasti obnovy 
a přísevů trvalých travních porostů 
(TTP), zakládání a agrotechniky travních 
porostů na orné půdě, zavádění pů-
doochranných technologií, setí kukuřice 
na orné půdě. Kromě těchto činností 
zajištujeme rozsáhlé polní pokusy pro 
nejrůznější subjekty působící v oblasti 
zemědělství. Ústav dále zajišťuje provoz 
dlouhodobých polních pokusů rozmístě-
ných po celé České republice.

Jaká je struktura a základní zaměření 
vaší vlastní činnosti?
Výzkum ve VÚRV probíhá ve 26 výzkum-
ných týmech, které se zabývají konkrétní 
prací v rámci výzkumných záměrů a úče-
lových projektů či úkolů ze státní správy 
či smluvního výzkumu. Velmi významné 
činnosti jsou spojené s koordinací 
a řešením dvou národních programů: 
Národního programu konzervace a vyu-
žití genofondu rostlin a agro-biodiversity 
a Národního programu genetických 

zdrojů mikroorganismů a drobných živo-
čichů hospodářského významu. V rámci 
této činnosti má ústav významný podíl 
na uchování a dalším rozvoji kolekcí 
genetických zdrojů zemědělských
plodin i sbírek drobných organismů 
a mikroorganismů významných pro 
zemědělství. Za tímto účelem provozuje-
me genovou banku. 

Když hovoříte o genové bance, co je 
jejím úkolem?
Genová banka se zabývá výzkumnou 
a nevýzkumnou činností k zajištění 
hodnocení, konzervace a využívání geno-
fondu rostlin v České republice. Vlastní 
obsah práce spojený s hodnocením, kon-
zervací a využíváním genofondu rostlin 
je nevýzkumný. Stěžejním cílem genové 
banky je uchování genofondu rostlin 
významných pro zemědělství a výživu 
včetně jejich poskytování uživatelům 
pro vědecké i praktické využití. Prioritou 
jsou všechny domácí materiály, krajové 
odrůdy a produkty domácího šlechtění 
od jeho prvopočátku. Další prioritou jsou 
produktivní odrůdy a donory význam-
ných šlechtitelských znaků ze světové-
ho sortimentu, využitelné pro domácí 
šlechtění. Podrobné hodnocení kolekcí 
a charakterizace genetických zdrojů 
rostlin jsou zdrojem cenných informací 
pro šlechtitele, aplikovaný výzkum 
a vzdělávání. Ve skladu genové banky je 
nyní uloženo zhruba 42 973 genetických 
zdrojů rostlin zařazených v kolekcích 
Národního programu z celkového 
množství 44 838 dostupných generativně 
množených genetických zdrojů.
Navazující výzkum se orientuje rovněž 
na rozšíření druhové a odrůdové diver-
sity plodin a její využití v praxi. Cílem je 
vybrat ze shromážděných historických, 
opomíjených a extenzivních materiálů 
cenné genotypy a tyto po experimentál-
ním ověření realizovat jako nové odrůdy 
s vlastnostmi, které v sortimentu chybí, 
nahradit historické odrůdy, které zanikly, 
jako je např. špalda, dvouzrnka, čirok, 
proso atd., popř. získat odrůdy pro speci-
ální a alternativní využití, pro ekologické 
zemědělství, pro rekultivace a tvorbu 
české krajiny.

Hovořil jste o 26 výzkumných týmech. 
Jakými projekty se v současné době 
zabývají?
Základním úkolem je tak zvaná hlavní 
činnost, v rámci které probíhá veškerý 
výzkum ústavu, a to jak prostřednictvím 

institucionálního projektu, tak projektů 
účelové podpory z národních a meziná-
rodních zdrojů. V rámci institucionálního 
projektu řešíme třicet výzkumných zá-
měrů, které pokrývají tři základní směry. 
První směr se zabývá optimalizací fa-
remních systémů a technologií pěstování 
hospodářských plodin z hlediska jejich 
dlouhodobé udržitelnosti. Druhý směr je 
zaměřen na genetiku, šlechtění rostlin 
a kvalitu rostlinných produktů. Třetí 
směr je věnován problematice envi-
ronmentálně vyvážených systémů ochra-
ny plodin a zdraví rostlin. V současnosti 
naše výzkumné týmy řeší 75 projektů 
účelové podpory včetně projektů EU
v různých oblastech rostlinné výroby či 
zemědělství.

V úvodu našeho setkání jste vyzdvihl 
spolupráci s vysokými školami a uni-
verzitami u nás i v zahraničí. V čem se 
tato vaše spolupráce v poslední době 
konkrétně projevuje?
S vysokými školami a univerzitami 
máme několik typů spolupráce. Nejdůle-
žitější jsou výchova studentů a odborníků 
a projektová spolupráce. Dá se říci, že 
nejvíce společných projektů máme 
s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze a Mendelovou univerzitou
v Brně. Jejich univerzitní týmy s námi 
spolupracují při řešení výzkumných 
úkolů. Na druhé straně naši výzkumní 
pracovníci jsou zase na oplátku členy 
vědeckých a oborových týmů těchto 
univerzit. Řada z nich tam i přednáší 
a seznamuje studenty s nejnovějšími 
poznatky z naší práce. Naprosto běžným 
jevem je to, že si u nás mnozí studenti 
realizují výzkum v rámci své diplomové 
práce, případně i akademičtí pracovníci 
vysokých škol své disertační práce. Naše 
intenzivní spolupráce se rovněž týká Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 
kde jsem i já školitelem a v současné 
době mám na starosti dva doktoran-
dy. Naši pracovníci pracují i v různých 
vědeckých komisích, které působí při 
těchto vysokých školách. Pořádáme také 
společné semináře. Zkrátka mohu říci, 
že tato spolupráce je velmi intenzivní. 
Pokud jde o mezinárodní činnost, tak 
spolupracujeme například i s řadou 
amerických univerzit. Existují např. 
česko-americké a další mezinárodní 
projekty. V mezinárodní oblasti jsme vel-
mi aktivní. Naše spolupráce se úspěšně 
rozvíjí v Evropě, USA, Asii a také Číně. 
Nedávno jsem v Číně strávil několik dní, 

JIŽ OD ROKU 1951 EXISTUJE V PRAZE-RUZYNI VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, KTERÝ JE SE SVÝMI 300 ZAMĚSTNANCI 
NEJVĚTŠÍM PRACOVIŠTĚM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAMĚŘENÝM NA ROSTLINNOU VÝROBU 
A PŘÍBUZNÉ OBORY. 

HLAVNÍM POSLÁNÍM VÚRV V PRAZE-RUZYNI 
JE PODPORA UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing. Jiban Kumar, Ph.D. ředitel VÚRV
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abych dojednal další spolupráci s řadou 
čínských institucí, ať již jde o taměj-
ší výzkumné ústavy, či vysoké školy. 
Pokud jde o Evropu, naše spolupráce 
se týká především institucí v Německu 
a ve Francii, kde také máme společné 
projekty.

V rámci titulu Ministerstva zemědělství 
„Podpora poradenství v zemědělství“ 
nabízíte prostřednictvím vašeho pora-
denského centra bezplatné poraden-
ské služby. Jaký je o ně zájem?
Naše služby jsou dvojího typu. Pokud 
jde o různé konzultace a poradenskou 
činnost, ty poskytujeme bezplatně. Pak 
máme servisní činnosti, které provádíme 
za úplatu. Pokud jde o běžné konzultace, 
jsme velmi otevření a já osobně usiluji 
o to, aby se naši pracovníci dostali co 
nejvíce na pole a aby řešili konkrét-
ní problémy zemědělců. Tyto aktivity 
se snažím posílit a vítám, když se na 
nás zemědělská veřejnost se svými 
problémy obrací. Tuto službu pokládáme 
za nedílnou součást činnosti našeho 
výzkumného ústavu. Protože jsme 
výzkumná instituce, která má významný 
společenský úkol být propojená s praxí, 
právě poradenská služba je jedním 
z konkrétních příkladů této činnosti. 
Kdykoliv se na nás někdo obrátí se žá-
dostí o pomoc, o radu, snažíme se vyho-
vět. Mají-li někteří zemědělci problém, 
pozveme je k nám na konzultace. Pokud 
jde o podpůrný program Ministerstva ze-
mědělství, v němž se právě angažujeme, 
mezi zemědělci je velmi znám Ing. Jan 

Klír, CSc., který koordinuje poradenskou 
činnost našeho ústavu. Zaměřujeme se 
na odbornou konzultační a metodickou 
pomoc zemědělským podnikům formou 
šíření informací o opatřeních Programu 
rozvoje venkova a o aktuálních problé-
mech při realizaci Společné zemědělské 
politiky; a na transfer výsledků výzkumu 
a vývoje do praxe. Do této činnosti je 
zapojených více než 40 pracovníků 
ústavu. Tento typ poradenské činnosti je 
využíván jak pěstiteli plodin, tak širokou 
veřejností. Ústav je rovněž zapojen do 
tzv. demonstračních farem podporova-
ných Ministerstvem zemědělství a podílí 
se jejich prostřednictvím na poradenství 
zemědělcům.

Kromě těchto bezplatných poraden-
ských služeb teda nabízíte našim 
zemědělcům i placené poradenské 
služby. O jaké konkrétně jde a v čem je 
rozdíl oproti těm bezplatným? 
Jedná se o servisní činnosti, které pro-
vádíme v případě potřeby vyřešit nějaký 
větší problém, provést diagnostiku nebo 
laboratorní rozbory. V tomto případě je 
možné využít nabídku našich laboratoří 
či našich pokusných stanic a zadaný 
úkol tam formou polních nebo labora-
torních pokusů vyřešit. Naše pokusné 
stanice mají pro letošní rok smlouvy se 
45 zemědělskými podniky a institucemi. 
Náklady se odvíjejí vždy od konkrétního 
druhu poskytované služby. Všechny 
nabízené služby zveřejňujeme na našich 
webových stránkách. Rovněž nabízíme 
rozsáhlou škálu polních pokusů v růz-

ných klimatických a půdních podmín-
kách, jak v Praze-Ruzyni, tak na šesti 
mimopražských pokusných stanicích.

Zemědělskou veřejnost rovněž sezna-
mujete s vašimi poznatky prostřednic-
tvím přednášek, seminářů a publikační 
činnosti…
Ano, náš ústav disponuje řadou velmi 
odborně fundovaných pracovníků, kteří 
se aktivně účastní přednáškové 
a publikační činnosti, ať již na vysokých 
školách, či prostřednictvím různých 
technologických platforem, které 
u nás existují. V prvé řadě jde o Českou 
technologickou platformu pro země-
dělství, která byla založena v roce 2016 
Zemědělským svazem ČR, kdy náš ústav 
byl jedním z 20 zakládajících členů.
Jsme i zakládajícím členem České 
technologické platformy pro ekologické 
zemědělství, která byla založena v roce 
2004 s cílem budovat a podporovat rozvoj 
znalostního systému v oblasti ekologic-
kého zemědělství a produkce biopo-
travin. Nesmíme opomenout i členství 
našeho ústavu v České technologické 
platformě rostlinných biotechnologií, 
která se zabývá výzkumem rostlin 
pro budoucnost. VÚRV pořádá nebo 
spolupořádá řadu pro praxi zajímavých 
seminářů, Polních dní, přednášek, 
workshopů a konferencí. Informace 
o nich můžete rovněž zjistit na našich 
webových stránkách. Ještě musím 
poukázat na to, že též intenzivně spolu-
pracujeme i s Národním zemědělským 
muzeem v Praze. Vytvořili jsme společné 

memorandum o spolupráci a letos jsme 
se aktivně zúčastnili několika zajímavých 
společných akcí (Noc vědců, Týden vědy 
a techniky apod.)  Zároveň bych zmínil, 
že v rámci mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka v Českých Budějovicích 
se aktivně účastníme Národních doží-
nek, které se tam pravidelně konají. 
Nedávno jsem také začal organizovat 
setkání s představiteli našich nejvý-
znamnějších nevládních zemědělských 
organizací. Takže v našem ústavu zase-
dalo představenstvo Agrární komory ČR 
i předsednictvo Zemědělského svazu ČR 
a návštěvu u nás plánuje na prosinec 
i vedení Asociace soukromých země-
dělců. Myslím si, že jde o vzájemnou 
spolupráci ku prospěchu všech stran. 
Když bude vzájemná vazba silnější, bude 
to ku prospěchu i veškeré zemědělské 
veřejnosti.

Možná by naše čtenáře zajímalo, jak 
je váš výzkum a instituce financována. 
Mohl byste k tomu něco říct?
Předeslal bych, že v naší veřejnosti 
panuje mýtus o tom, že existují státní 
výzkumné ústavy, které dostávají úkoly 
a peníze od vlády jen tak, téměř zadar-
mo. Tak tomu ale není. Zřizovatelem 
VÚRV je sice Ministerstvo zemědělství 
ČR, ale jde o veřejnou výzkumnou insti-
tuci, která pracuje ve veřejném zájmu. 
A to je naše hlavní poslání, na které si 
logicky, vzhledem k objemu peněz urče-
ného na výzkumnou činnost u nás 
v České republice, také musíme umět 
získat finance vysoutěžením v agentu-
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Do bezpečného Globálního útočiště 
genetických zdrojů rostlin na Špicberky 
zaslala genová banka vzorky původních 
českých odrůd, vybraných krajových 
odrůd a planých druhů blízce příbuzných 
kulturním plodinám. Převážně jsou to 
odrůdy pšenice, ječmene a žita. 
V zásilce je také hrách setý (např. odrůda 
Bohatýr), len setý (např. Šumperecký 
Textilák), salát hlávkový (např. Dubáček) 
mrkev (např. Přerovská dlouhá), mák 
setý (např. Orfeus).

Uložení národních vzorků v globální 
genobance je bezplatné, hradí ho norská 
vláda a mezinárodní nadace Crop Trust. 
V úložišti jsou semena udržována 
v permafrostu při stálé teplotě –18 °C. 
Skladovací komory se nacházejí více 
než 100 metrů hluboko uvnitř hory, pod 
vrstvami skály o tloušťce 40 až 60 metrů, 
130 metrů nad úrovní moře.

Po deseti letech od spuštění projektu 
prošlo úložištěm více než 1 milion

položek, náležejících k téměř 6 tisícům 
druhů rostlin, které pocházející ze 
75 genobank z celého světa. 
V úložišti je nyní uskladněno 1 168 
jedinečných českých druhů a odrůd 
zemědělských plodin. V České 
republice jsou významné genetické 
zdroje součástí Národního programu 
konzervace a využívání genetických 
zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů 
významných pro výživu a zemědělství, 
který Ministerstvo zemědělství vyhlá-

silo na období 2018–2022. Letos na něj 
poskytlo 75 mil. Kč. Smyslem programu 
je uchování co možná nejširší genetic-
ké rozmanitosti zemědělských plodin 
domácího původu, které se dají využívat 
i pro výzkum a šlechtění. Sortiment 
genetických zdrojů rostlin dostupných 
v České republice přesahuje 55 tisíc 
položek.
 
Vojtěch Bílý,
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

ČESKÁ REPUBLIKA VYSLALA ZÁSILKU 362 VZORKŮ SEMEN DO GLOBÁLNÍHO ÚLOŽIŠTĚ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN NA 
ŠPICBERKÁCH. JDE O SEMENA PŮVODNÍCH ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN, PŘEVÁŽNĚ OBILÍ A ZELENINY. ČR SE DLOUHODOBĚ 
ZAPOJUJE DO CELOSVĚTOVÉHO ÚSILÍ BEZPEČNĚ ZÁLOHOVAT GENETICKÉ ZDROJE ROSTLIN VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ.

ORFEUS A DUBÁČEK JEDOU NA ŠPICBERKY. BUDOU 
TAM UCHOVÁVAT SVÉ GENETICKÉ ZDROJE

rách a částečně i vydělat. Existují dva 
základní druhy financování výzkumu. 
První je tzv. institucionální podpora, 
která v našem ústavu pokrývá cca 35 % 
celkového rozpočtu a která je přidělo-
vána na základě hodnocení výzkumných 
organizací v tzv. systému RIV Rady vlády 
pro vědu výzkum a inovace prostřednic-
tvím zřizovatele (u nás prostřednictvím 
MZe). Zbývajících 65 % prostředků roz-
počtu musíme vydělat a zaleží na naší 
úspěšnosti v získávání projektů 
národních zdrojů z účelové podpory, 
která je získávána prostřednictvím 
veřejných soutěží z grantových agentur, 
tzv. kompetitivních projektů NAZV, TAČR, 
GAČR atd. a mezinárodních projektů 

(EU Horizon 2020) i výdělečné činnosti 
v oblasti pokusnictví a našeho servisu 
pro privátní subjekty a státní správu. 
Přes všechny obtíže mohu konstatovat, 
že se nám více méně daří finanční sta-
bilitu ústavu udržovat. A to díky velkému 
úsilí a aktivitě zaměstnanců ústavu jak 
v dosahování výsledků výzkumu, tak 
v úspěchu ve veřejných soutěžích při 
získávání projektů a zakázek. Chtěl bych 
proto i při této příležitosti poděkovat jim 
a popřát nám všem úspěšné pokračová-
ní dosavadního vývoje.

Přejděme k budoucnosti vašeho výzkum-
ného ústavu a koncepci rozvoje VÚRV na 
roky 2018–2020. Na co je zaměřena?

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné 
organizace VÚRV, v.v.i. spočívá přede-
vším v rozvoji hlavní činnosti výzkumu 
a inovací, v rámci kterých se řeší 
30 výzkumných záměrů. Rozvoj hlavní 
činnosti zahrnuje především konkretiza-
ci a specifikaci hlavních směrů výzkumu, 
tedy 1. systémy udržitelného obhospo-
dařování zemědělské půdy; 2. genetika, 
šlechtění rostlin a kvalita rostlinných 
produktů; 3. environmentálně vyvážené 
systémy ochrany plodin a zdraví rostlin, 
které jsou v souladu s nově definova-
nými klíčovými oblastmi koncepce MZe 
ČR. Tedy za A: udržitelné hospodaření s 
přírodními zdroji, B: udržitelné zeměděl-
ství a lesnictví a C: udržitelná produkce 

potravin a dále výzkumnými směry, 
kterými jsou zejména půda, voda, 
biodiverzita, rostlinná produkce 
a rostlinolékařství, produkce potravin 
a bioekonomie. 

Jak v současné době vidíte pomoc 
českého státu vědě a výzkumu?
Celkové výdaje na výzkum z národních 
zdrojů v ČR v letošním roce činí 0,7 % 
HDP, což není mnoho. Z  toho celkový 
podíl prostředků na zemědělský výzkum 
se pohybuje na úrovni cca 2,5 %. Tento 
podíl by si zasloužil navýšit. Jak už jsem 
zmínil, tyto prostředky jsou dále rozděle-
né na institucionální a účelové v poměru 
49 : 51. Současný poměr institucionální 
versus účelová podpora je málo efek-
tivní, protože velké prostředky jsou alo-
kované na řešení malých krátkodobých 
projektů z účelové podpory a jejich ad-
ministrace je časově a finančně náročná. 
Velmi často tento způsob financování 
vede k systému výkaznictví ve výzkumu. 
Jsem přesvědčen, že potřebujeme sys-
témové změny vedoucí k změně poměru 
ve  prospěch institucionální podpory 
na úroveň 70 : 30, což by přineslo větší 
finanční a personální stabilitu našeho 
ústavu i celého výzkumného prostoru 
a umožnilo by efektivně řešit výzkumnou 
problematiku hlouběji s větší přidanou 
hodnotou k prospěchu zemědělství. 
Avšak, navzdory systému financování 
výzkumu, je naší ambicí dostat náš 
ústav na ještě vyšší odbornou úroveň, 
aby měl vysoké mezinárodní vědecké
renomé. Pokud se nám to podaří, 
budeme více úspěšní při přenosu 
originálních poznatků v oblasti země-
dělství a naplnění našeho poslání jako 
veřejné výzkumné instituce, jejímž 
mottem je „Poznatky pro udržitelné 
zemědělství“.

Miroslav Svoboda, foto archiv VÚRV
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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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Společnost úspěšně funguje na našem 
zemědělském trhu již 25 let a prakticky 
po celou dobu její existence ji jako jedna-
tel odpovědně řídí Ing. Jindřich Šnejdrla, 
který byl dlouhá léta viceprezidentem 
Agrární komory ČR a v současné době je 
členem jejího představenstva. Mimo-
chodem, v létech 2014 a 2015 působil ve 
funkci náměstka ministra zemědělství 
pro úsek komodit, výzkumu a poraden-
ství. Tedy jde o člověka, který má značné 
praktické zkušenosti s tím, jak se 
v našich podmínkách má řídit zeměděl-
ská výroba. Proto jsme ho také požádali 
o pár slov, aby se o tyto své poznatky 
podělil. Podle jeho vyjádření prošla spo-
lečnost nelehkým vývojem, a to jak 
v 90. letech minulého století, tak i na 
počátku nového tisíciletí. Nicméně toto 
složité období přečkala a v součas-
né době se o ní dá hovořit, že se dále 
úspěšně rozvíjí.

Rostlinná výroba je stabilizujícím 
prvkem
Dá se říci, že v rámci rostlinné výroby 
zemědělci v regionu pěstují plodiny 
nejen pro potravinářství, ale i krmné 
plodiny pro svůj chov skotu či prasat. Mi-
mochodem, drobným zákazníkům pro-
dávají i krmnou pšenici a krmný ječmen. 
Sám Jindřich Šnejdrla k tomu říká: „Vše 
souvisí se vším. V okamžiku, kdy se spo-
lečnosti ekonomicky daří, můžete volné 
finanční prostředky investovat do nových 

strojů a technologií.“ Díky tomu jsou 
v Poličné a dalších přilehlých obcích, 
pokud jde o vybavení traktory, sklizňovou 
technikou, ale i stroji na zpracování půdy 
a zakládání nových porostů na velmi 
dobré úrovni.

Takže kromě toho, že část produkce je 
určena pro chov vlastních zvířat, další 
část je jako „krmivo“ používána do ne-
daleké bioplynové stanice ve Valašském 
Meziříčí a zbytek rostlinné produkce je 
využit jako tržní zboží pro velkoodběra-
tele, mezi něž patří například společnost 
Lukrom či Pivovar Nošovice. Menší část 
jde i k maloodběratelům. Přičemž je 
snaha koncové ceny tohoto nabízeného 
zboží během roku příliš neměnit, aby 
si zákazníci z řad maloodběratelů 
nemuseli vytvářet zásoby na celý rok 
a mohli si pro své krmivo dojet kdykoliv 
během roku.

Přirozeně, že jsem se také Jindřicha 
Šnejdrly zeptal, jaké mají problémy 
s počasím, ať již jde o příliš mnoho vody, 
či o sucho, jak to známe z poslední doby. 
Dozvěděl jsem se, že technologicky 
dobře zemědělsky vybavený podnik 
s odpovědně chovajícími se zaměstnan-
ci, které oni mají, si daleko lépe dokáže 
poradit i s nástrahami počasí. „Byla 
léta, kdy jsme nestíhali, a podle toho to 
také na poli vypadalo. Mnoha pojezdy 
jsme se připravili o tolik důležitou vláhu, 
zejména v jarních měsících,“ říká Jind-
řich Šnejdrla. Ale zároveň dodává, že na 
Valašsku vždy býval problém spíše 
s přebytkem vody než s jeho nedo-
statkem. Snad jediný vážný výpadek 
zaznamenali u výnosu trvalých travních 
porostů. Ale jak dále zdůraznil, rostlinná 
výroba tvoří jeden ze základů jejich 
úspěšného zemědělství.

Živočišná výroba je druhou hlavní 
činností 
Tím druhým základem je živočišná 
výroba, neboť se také zabývají produkcí 
vepřového masa a mléka. Mléko pro-
dukují na farmě Lhota u nedaleké obce 
Choryně, mladý dobytek mají ustájený 
přímo na farmě v Choryni. Pokud jde 
o vepřové maso, to produkují přímo 
v Poličné. Takže ti, kteří se starají 

o dobytek, tj. čtyři dojičky, dva krmiči 
a dva hlídači, musí zajistit nakrmení pro 
zhruba 310 kusů skotu, přičemž z toho je 
175 dojnic, od kterých při dvojím dojení 
dostávají denně 4 500 až 5 000 litrů 
mléka. Dá se říci, že je to opravdu dobrý 
výsledek, který zemědělce v Poličné řadí 
mezi nejlepší chovatele dobytka nejen 
v České republice, ale i v rámci EU.

Jindřich Šnejdrla k tomu dodává, že 
vzhledem k tomu, že na výrobu mléka 
jsou vázány určité dotace, zejména pak 
dotace na údržbu travních porostů, je 
pro ně tato část podnikatelského snažení 
zajímavá. Ovšem někdy více, někdy 
méně, jak dále podotkl. Zároveň v této 
souvislosti konstatoval, že významný vliv 
na tvorbu hospodářského výsledku má 
cena nakupovaných krmiv, zejména sóji, 
kdy se její cena pohybuje v rozmezí
800 a 1 200 Kč za metrák. Potom sa-
mozřejmě hraje svoji roli i cena, za niž 
se vyprodukované mléko prodává. Byly 
roky, kdy se mléko prodávalo za 8 Kč za 
litr, což je na hranici rentability, ale byly 
i roky, kdy jej prodávali i za sedm korun 
za litr, což bylo pod výrobními náklady. 
„Víte, při prodeji více než 1,6 milionů lit-
rů mléka za rok, to jsou již velké peníze,“ 
konstatoval. Mimochodem, odběratelem 
jejich mléka je nedaleká mlékárna ve 
Valašském Meziříčí.

Chov prasat patří k chloubě
Na farmě v Poličné rovněž vykrmují pra-
sata, a to od 25 do 110 kg živé váhy pro 
různé odběratele. Ročně vykrmí zhruba 
3 000 kusů jatečných prasat. Selata při-
tom zásadně nakupují z českého chovu 
ze Zahnašovic u Holešova, přičemž 
k jejich výkrmu používají moderní rekon-
struovanou stáj, kde jsou tato prasata 
krmena obilím vypěstovaným na jejich 
polích. „Naše vepříky nabízíme také 
zájemcům o domácí zabijačku,“ říká 
Jindřich Šnejdrla. Prasata prodávají živá, 
ale je také možné si domluvit domácí 
porážku v nedalekých malokapacitních 
jatkách v Mořkově.

To, že si zemědělci v Poličné i nadále 
udrželi chov prasat, je nutné ocenit. Na 
moji otázku, co by se mělo z hlediska 
podpory státu změnit, aby chov prasat 

zůstal u nás i nadále zachován, Jindřich 
Šnejdrla odpověděl, že právě na toto je 
těžká odpověď. Uvedl, že při vstupu do 
EU jsme přistoupili na systém jednotné 
platby na plochu bez vazby na produkci. 
„Až v poslední době je zde snaha podpo-
rovat i živočišnou výrobu. Přičemž je to 
velmi kostrbaté. Ale naštěstí to jde. Tady 
je zapotřebí poděkovat Ministerstvu ze-
mědělství za těžkou a trpělivou práci při 
notifikaci všech dotačních titulů vztahují-
cích se právě k živočišné výrobě,“ dodal.

Bioplynová stanice jsou také přínosem
V nedalekém Valašském Meziříčí již řadu 
let existuje také bioplynová stanice, kte-
rá je, podle názoru Jindřicha Šnejdrly, 
velmi přirozeným a vhodným doplňkem 
jejich zemědělské činnosti. „Někteří ji 
nazývají betonovou krávou,“ říká a kon-
statuje, že to má něco do sebe, ale v pro-
vázanosti na klasické hospodaření má 
své opodstatnění. Ta ve Valašském Mezi-
říčí má určité specifikum. Původně byla 
projektována na výkon 1,5 MW. A tomuto 
výkonu byly v projektu i vlastní stavbě 
přizpůsobeny objemy dvou fermentorů 
a dvou dofermentorů. Bohužel, ve finále 
obdrželi připojení pouze na jeden MW. To 
se ale nakonec projevilo jako obrovská 
výhoda. Průměrná doba zdržení je na 
úrovni až 125 dní. Bioplynová stanice je 
tedy krmena nejen kukuřičnou siláží, 
ale i siláží ze žita, travními senážemi 
a končí tam veškeré odpady, které by 
jinak končily na hnojišti. V neposlední 
řadě je celé léto zkrmována tráva
z městských parků a zelení, říká Jind-
řich Šnedrla.

Výroba pelet jako přidružená výroba
Kromě zemědělské výroby se také AG-
ROTECH Poličná zabývá činností, pro niž 
se v minulosti uplatnil název přidružená 
výroba. Tou je výroba topných pelet, což 
jsou granule o průměru osm milimetrů 
a délce okolo pěti centimetrů. Pelety 
společnost vyrábí zejména v období top-
né sezóny z odpadů posklizňové linky 
a také z odpadů při čistění sladovnické-
ho ječmene v pivovaru Nošovice. Dnes 
z těchto odpadů společnost vyrábí kvalit-
ní palivo, přičemž, jak říká Jindřich Šnej-
drla, mají stálou klientelu a spokojenost 
je na obou stranách. Protože výhodou 

V SRPNU 1993 BYLA ZALOŽENA SPOLEČNOST AGROTECH POLIČNÁ, NEDALEKO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ, KTERÁ HOSPODAŘÍ 
NA ZHRUBA 1205 HA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, PŘIČEMŽ Z TOHO JE 965 HA PŮDY ORNÉ A ZBYTEK TVOŘÍ TRVALÉ TRAVNÍ 
POROSTY. TATO SPOLEČNOST SE ZABÝVÁ SMÍŠENOU ZEMĚDĚLSKOU VÝROBOU, TO ZNAMENÁ, ŽE VEDLE PRÁCE NA POLI SE 
ZABÝVÁ I CHOVEM ZVÍŘAT. JAKO SVOU DOPLŇKOVOU ČINNOST PAK PRODÁVÁ NAFTU, MOTOROVÉ OLEJE, POSKYTUJE SLUŽBY 
MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ VYRÁBÍ I AGROPELETY, COŽ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ GRANULE 
Z ODPADŮ POSKLIZŇOVÝCH LINEK NA OBILÍ A ŘEPKU.

KRÁSNÝ PŘÍKLAD VÝBORNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
ČINNOSTI NA VALAŠSKU

Ing. Jindřich Šnejdrla, archiv AK ČR
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oproti elektřině a plynu je jejich cena 
a zároveň proti uhlí je to i čistota při 
manipulaci a proti dřevu odpadá potřeba 
velkých zastřešených prostor.

Prodávají naftu i oleje
K další činnosti společnosti patří 
i prodej nafty a motorových olejů. 
„Ano, o naše služby je skutečně zájem. 
Máme velkou halu s olejovým hospodář-
stvím. Zákazník se objedná, přijede a my 
mu provedeme údržbu na jeho vozidle 
včetně likvidace opotřebovaného oleje. 
Podobná situace je u nafty. Máme dvě 
prodejní místa a autocisternu o objemu 
3 000 litrů, kterou zavážíme naftu našim 
obchodním partnerům na stavby. Ročně 
takto obchodujeme zboží v pořizovací 
hodnotě cca 30 mil. Kč,“ uvedl Jindřich 
Šnejdrla.

Digitalizace a budoucnost společnosti
Ve svých dotazech k činnosti společnosti 
AGROTECH Poličná jsem se přirozeně 
dostal i k otázce, jak to u nich vypadá 
s postupem digitalizace v jejich země-
dělské činnosti. Od Jindřicha Šnejdrly 
jsem se dozvěděl, že vlastní proces 
digitalizace je zatím spíše otázkou 
budoucnosti. „Avšak bez moderniza-
ce strojového parku a automatizace 

některých procesů v živočišné výrobě si 
dnes již nedovedu představit naši práci. 
Moderní traktory s využitím aplikace 
GPS, dále sklizňová technika s automa-
tickým naváděním a výnosové mapy – to 
je dnešní rostlinná výroba. A v živočišné 
výrobě dojírna či tekuté krmení prasat 
řízené počítačem, to je také realita,“ 
dodal Jindřich Šnejdrla.

Pokud jde o další budoucnost jejich 
společnosti, šéf AGROTECHu Poličná 
k tomu říká, že pokud bude zachována 
stávající úroveň dotací, tak jeho pohled 
do budoucna je optimistický. Podle jeho 
názoru mají v Poličné dobře rozložena 
rizika. „Nestojíme na jedné noze. A to je 
důležité. Navíc máme vynikající pracovní 
kolektiv, na který se můžeme spoleh-
nout. Máme to tedy hodně ve svých 
rukou,“ prohlašuje Jindřich Šnejdrla.

Zkušenosti uplatňuje i v Agrární 
komoře
V naší diskusi jsme logicky nemohli 
vynechat i období, kdy Jindřich Šnejdrla 
po řadu let zastával funkci vicepre-
zidenta Agrární komory ČR, a fakt, 
že v současné době je členem jejího 
představenstva. Takže jsem se zeptal na 
to, jak on osobně vidí snahy některých 

představitelů Evropské komise 
při formování Společné zemědělské 
politiky po roce 2020 o dosažení úspor 
takovým způsobem, že by to oslabilo 
zemědělství zemí, které vstoupily do 
EU po roce 2004, což se zejména týká 
našeho zemědělství. „Věřím našim 
vyjednávačům jak ze strany Ministerstva 
zemědělství, tak nevládních organiza-
cí, jako je naše Agrární komora ČR či 
Zemědělský svaz ČR. Odvádějí dobrou 
práci. Jisté riziko vidím v zastropování, 
ale pokud se podaří prosadit nějakou 
formu zvýhodnění zaměstnanosti, 
nemusí to mít fatální následky,“ říká 
Jindřich Šnejdrla. 

Na moji další otázku, jestli se dá zfor-
mulovat společné stanovisko nevládních 
zemědělských organizací zemí střední 
a východní Evropy, které by dokázalo 
zkorigovat tyto tendence některých 
představitelů Evropské komise, mi Jind-
řich Šnejdrla odpověděl, že ano. „Projekt 
silné V4, u jehož zrodu jsem stál spolu 
s prezidentem Janem Velebou a kolegou 
viceprezidentem Bohumilem Beladou, 
byl a je dobrým projektem, který na-
pomáhá prosazovat naše cíle Společné 
zemědělské politiky v Bruselu. Není 
a nebude to jednoduchá práce. Osobnos-

ti ve vedení komory jsou zárukou toho, 
že podmínky budou dojednány v rámci 
maxima možného,“ konstatoval Jindřich 
Šnejdrla.

Závěr našeho rozhovoru přirozeně patřil 
i otázce potřeby komunikovat u našich 
občanům význam českého zemědělství 
i z hlediska udržení zaměstnanosti 
a života vůbec na venkově, tedy v našich 
vesnicích. K tomu Jindřich Šnejdrla 
dodal, že toto tvrzení o potřebě udržení 
života v našich vesnicích má v průběhu 
času neměnnou platnost. Konstatoval, 
že jde i o přirozený boj o zákazníka. 
„Žijeme v Evropské unii, kde platí 
principy volného pohybu zboží, lidí 
i kapitálu. To je atribut, který musí být 
zachován, pokud má být Evropa konku-
renceschopná. Na druhé straně musí 
být v zemědělství zachován i přiměřeně 
spravedlivý systém podpor. A pak už je to 
jen na nás. Ale jsem optimista a věřím, 
že to zvládneme. Vzpomínám si na dobu 
po revoluci, kdy jsme neměli ani korunu 
dotací a valila se k nám lavina silně doto-
vaného zboží ze zahraničí. To byla velmi 
těžká doba. A i to bychom si měli občas 
připomenout,“ uzavřel Jindřich Šnejdrla.

Miroslav Svoboda
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Zveme vás na tradiční 
a již 18. ročník

Agrárního
 plesu, 

který se koná 

15. února 2019
v reprezentačních 

prostorách Paláce Žofín!

Kongresu se převážně zúčastňují dele-
gáti z řad majitelů zahradnických center, 
kteří čerpají na kongresech inspiraci 
pro své firmy a s ostatními kolegy si 
vyměňují informace a poznatky o podni-
kání v oboru. Kongresu se zúčastnilo 
177 delegátů ze 17 zemí. 

Účelem kongresu je představit úroveň 
zahradnického oboru v konkrétním regi-
onu, kongres je tradičně cestovní: každý 
den se vyjíždí za poznáním. Z tohoto 
důvodu byl stejný formát zvolen i u nás. 
Kongres startoval v neděli večer recepcí 
a poté každý den (od pondělí do pátku) 
vyjíždělo pět autobusů na různé směry 
seznámit se s českým zahradnickým 
oborem. Primární je poznat nezávislá 
zahradnická centra, těchto návštěv bylo 
také nejvíce, celkem osm. 

- Zahradnictví Líbeznice – zahradnické 
centrum s novou kavárnou a on-line ob-
chodem zaměřeným na osázené nádoby

- Zahradnictví Dvořák a syn v Teplicích – 
centrum, které je vyhlášené zejména 
svou floristikou a po otevření kavárny  
i výrobou vlastní zmrzliny

- AZ GARDEN v Pardubicích – úspěšné 
zahradnické centrum se stabilním 
nárůstem obratu

- Starkl zahradník, Čáslav – tradiční 
jméno známé mnoha zákazníkům, 
zejména ve spojení se zásilkovým 
obchodem

- Hortiscentrum, Čáslav – zahradní 
centrum výjimečné svojí venkovní 
zahradou s odpočinkovou zónou kolem 
zahradního jezera

- Zahradnické centrum Ferenčík  
v Českých Budějovicích – nové moderní 
centrum postavené na zelené louce 
v roce 2016, silné v prodeji vnitřních 
rostlin a keramiky

- Zahrada Lisý v Králově Dvoře – cent-
rum s unikátní příležitostí: pořádáním 
svateb v atraktivním prostření okrasné 
zahrady

- Chládek zahradnické centrum  
v Praze – největší nezávislé zahradnic-
ké centrum v České republice s rodin-
nou historií sahující až k počátkům  
19. století, umístěné na unikátním 
místě v blízkosti Pražského hradu 

Účastníci navštívili největší okrasnou 
školku v ČR, Arboeko v Obříství, důležitý 
partner pro zahradnická centra, doda-
vatel široké nabídky venkovních rostlin.  
Delegáti se také mohli seznámit s pro-
středím a technologiemi dvou výrobců, 
jedním z nich je česká mezinárodně 
úspěšná firma Plastia s.r.o., vyrábějící 
plastové nádoby, která pro účastníky 
připravila nezapomenutelný interaktivní 
program, a druhým byl americký výrobce 
vonných svíček Yankee Candle, který 
v letošním roce otevřel u Mostu první 
výrobní závod mimo hranice USA. 
Nedílnou součástí českého zahradnic-

kého oboru v maloobchodu v naší zemi 
jsou i tzn. DIY obchody (Do It Yourself – 
udělej si sám) neboli hobbymarkety. Pro 
nezávislá zahradnická centra se jedná 
o největší konkurenty na českém trhu. 
Nejkvalitnějším je bezesporu němec-
ký řetězec Hornbach. Proto jsme se 
rozhodli oslovit tento řetězec a navštívili 
jsme nejnovější prodejnu Hornbachu  
v Praze-Velké Chuchli. 

Zpestřením profesionální části progra-
mu byla návštěva areálu Botanicus v Os-
tré nad Labem s ukázkami staročeských 
řemesel a tematických zahrad, návštěva 
zahrad Pražského hradu s odborným 
výkladem a prohlídka pražské ZOO, kte-
rá patří dlouhodobě mezi pět nejlepších 
zoologických zahrad na světě. Program 
kongresu není pouze o profesionálních 
návštěvách, ale i poznání kultury a his-
torie, proto byla do programu kongresu 
zařazena návštěva Českého Krumlova, 
centra Prahy a budějovického Budvaru.

Součástí programu byly také ranní 
workshopy vedené předními světovými 
odbornými lektory (Eve Tigwell z Velké 
Británie, John Stanley z Austrálie  
a Ronald Brand z Holandska) na témata, 
která jsou pro každého majitele zahrad-
nických center důležitá: jak oslovit sou-
časného zákazníka, atraktivní a zároveň 
účelná prezentace rostlin a zboží, jak bude 
vypadat zahradnické centrum v budoucnu. 

Kongres je také společenská událost  
a jsme rádi, že osobní záštitu nad 
kongresem převzal pan Milan Štěch, 
předseda Senátu Parlamentu České 
republiky. Milou spoluprací bylo part-
nerství s Divadlem Spejbla a Hurvínka, 
jehož postavičky doprovázely delegáty 
po celou dobu kongresu. Kongres 
byl zakončen páteční gala večeří usku-
tečněnou v Paláci Žofín na Střeleckém 
ostrově v Praze. Hosté mohli mj. 
zhlédnout vystoupení Divadla S+H 
a předání putovního kongresového zvonu 
pořadatelům dalšího kongresu z Velké 
Británie, který se uskuteční v termínu 
1.–6. 9. 2019. Vyvrcholením večera byla 
floristická show připravená pedagogy 
a studenty Mendelovy univerzity, zahrad-
nické fakulty Lednice, která přítomným 
svým pojetím vyrazila dech. 

Díky skvělé spolupráci všech zúčastně-
ných osob, firem, sponzorů a institucí 
byl český zahradnický kongres hodno-
cen jako velice úspěšný a v některých 
aspektech i nezapomenutelný. Úroveň 
našich zahradnických center i celého za-
hradnického oboru, průběh a organizace 
kongresu výrazným způsobem zanecha-
la u delegátů kladný dojem o celé České 
republice. 

Petr Nechyba,
výkonný manažer Sdružení 
zahradnických center s.r.o.

VE TŘETÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU (16.–21. 9.) SE USKUTEČNIL V ČESKÉ REPUBLICE JUBILEJNÍ 60. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
KONGRESU ZAHRADNICKÝCH CENTER. BYLO TO POPRVÉ, KDY TATO VÝZNAMNÁ UDÁLOST BYLA POŘÁDÁNA V NĚKTERÉ ZE 
ZEMÍ BÝVALÉHO VÝCHODNÍHO BLOKU. PŘÍPRAVY KONGRESU ZAČALY JIŽ PŘED TŘEMI ROKY, KDY NA KONGRESU V DÁNSKU 
BYLO POTVRZENO POŘADATELSTVÍ ČESKÉ REPUBLICE, RESPEKTIVE ORGANIZÁTOROVI SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH CENTER 
S.R.O. ORGANIZAČNÍ VÝBOR SLOŽENÝ ZE ZÁSTUPCŮ ČLENŮ SDRUŽENÍ ZAČAL IHNED KONGRES INTENZÍVNĚ PŘIPRAVOVAT: 
VÝBĚR KONGRESOVÉHO HOTELU, DOPRAVCE, PROGRAM, OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH SPONZORŮ A MNOHO DALŠÍCH 
ADMINISTRATIVNÍCH A ORGANIZAČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ. 

KONGRES IGCA 2018
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ZDRAVÍ Z NAŠÍ PŘÍRODY:
VLAŠSKÉ OŘECHY
STEJNĚ JAKO U JINÝCH DRUHŮ OVOCE A ZELENINY PLATÍ I PRO VLAŠSKÉ OŘECHY, ŽE JE NEJLEPŠÍ KONZUMOVAT JE JEN TAK, 
PO ROZLOUSKNUTÍ SKOŘÁPKY. A STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ MNOHÝCH JINÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SUROVIN A POTRAVIN PLATÍ, ŽE 
PRAVIDELNÉ ZAŘAZENÍ VLAŠSKÝCH OŘECHŮ DO JÍDELNÍČKU JE PRO ČLOVĚKA VESKRZE POZITIVNÍ. U „VLAŠÁKŮ“ TO ALE PLATÍ 
PŘECE JEN O NĚCO VÍCE NEŽ U MNOHÉ JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ „KONKURENCE“ A VĚDĚLI TO DOBŘE I NAŠI PŘEDKOVÉ. CÍLENÉ 
PĚSTOVÁNÍ OŘEŠÁKŮ MÁ HISTORII VÍCE NEŽ 6 500 LET DLOUHOU.

Vlašské ořechy mají řadu specifických 
vlastností a symbolický je i jejich tvar, 
který je velmi podobný lidskému mozku. 
Nejen díky tomu spočívá jeden z mnoha 
jejich benefitů v tom, že konzumace 
vlašských ořechů podporuje správnou 
činnost mozku, působí proti depresím 
a omezuje únavu. Kromě množství 
dalších látek a vitamínů obsahují tyto 
ořechy poměrně dost jinak nedostatko-
vého zinku, pro řadu spotřebitelů bude 
pak důležitá skutečnost, že obsahují ze 
všech druhů ořechů nejméně cukrů. 
Další důležitou vlastností je schopnost 
vlašských ořechů snižovat v těle hladinu 
„zlého“ cholesterolu, přičemž ke snížení 
až o dvacet procent stačí údajně jen pět 
až osm jader (zhruba osmdesát gramů). 
Díky svému nízkému obsahu cukrů se 
vlašské ořechy hodí pro diabetiky a pro 
svou výživovou hodnotu jsou ceněné 
i vegetariány.

Jako vhodná dávka se obvykle doporu-
čuje konzumace pěti až dvaceti ořechů 
za týden, a to i přesto, že jsou vlašské 
ořechy poměrně tučné a tedy i kalorické. 
Olej z nich je totiž velmi zdravý, a možná 
proto také ne zrovna levný. Zejména 
olej lisovaný za studena je považován za 
velmi kvalitní a zdraví prospěšný 
a díky jeho typickému ořechovému aro-
ma se hodí k použití ve studené kuchyni 
při přípravě salátů. Produkt obsahuje 
unikátní poměr omega-3 a omega-6 
mastných kyselin a použitelný je kromě 
gastronomie také v kosmetice – pomáhá 
totiž vyhlazovat vrásky i hojit poškozenou 
pokožku. Jistou nevýhodou oleje z vlaš-
ských ořechů je jeho nízký kouřový bod, 
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takže není žádoucí jej zahřívat či na něm 
dokonce smažit. Ostatně při jeho ceně 
by to byl docela luxus. Na trhu lze koupit 
i panenský olej z vlašských ořechů s vy-
sokým obsahem vitamínů B, B1, B2, B3 
a B6, kyseliny listové, draslíku, fosforu, 
hořčíku a již zmiňovaného zinku. 

Skladování ořechů není zrovna nejjedno-
dušší, protože mohou snadnou žluknout. 
Je možné je zmrazit loupané nebo 
neloupané, přičemž mražené by měly 
vydržet až rok. V lednici vydrží až šest 
měsíců, lze je ale také skladovat 
v pokojové teplotě, ale v takovém případě 
v uzavřené nádobě a v temnu – takže 
třeba ve spíži. Pro trvanlivost vlašských 
ořechů je rozhodující dobře je po sklizni 
usušit. Optimální je teplá a dobře větra-
ná místnost, lze je ale také sušit přímo 
na slunci, pokud je příznivé počasí. 
Sušení trvá až 45 dní, takže připraveny 
k téměř celoročnímu zásobování svého 
konzumenta jsou v průběhu listopadu 
až prosince. A v tomto období se také 
nejčastěji konzumují. 

Nejen v pevné, ale i kapalné podobě si 
však lze vlašských ořechů užívat. Kdysi 
často po domácku vyráběná ořechovice 
(nebo ořechovka) se v současné době 
spíš kupuje v obchodech, nicméně její 
domácí příprava není zas tak složitá – 
jen je třeba trochu trpělivosti. Usušené 
a nakrájené ořechy zalité alkoholem 

(může to být vodka, rum nebo slivovice) 
se musí nechat zrát v uzavřené 
nádobě po dobu pěti až šesti týdnů, 
a to na slunci a v teple. Tekutina po-
stupně tmavne až téměř do černé barvy. 
Důležité je, aby byly ořechy v alkoholu 
zcela ponořené, neboť jinak hrozí riziko 
plísní. Vyluhovaný produkt, pravda, moc 
příjemně nechutná – je hořký. Proto je 
třeba dochutit jej cukrem rozpuštěným 
a povařeným ve vodě, kam lze přidat ješ-
tě nastrouhanou citronovou kůru. Výluh 
a cukerný roztok se poté společně povaří 
a pro zpestření se do smíšené tekutiny 
ještě přidá skořice, jalovec a hřebíček, 
ale také třeba vanilka či muškátový 
oříšek – podle vlastní fantazie. A pak už 
stačí finální výrobek scedit do lahví. Po-
kud se týká poměru výchozích surovin, 
pak na třílitrovou lahev na výluh by se 
měl použít zhruba litr alkoholu.

Otázkou do pranice je, zdali by nemohlo 
být cílené pěstování vlašských ořechů 
pro někoho vhodným podnikatelským 
záměrem. Ořešáky lze pěstovat v režimu 
bio, což mimo jiné znamená finanč-
ní podporu prostřednictvím dotací, 
konečným produktem pak nemusí být 
„jen“ ořechy, ale třeba právě i olej nebo 
ořechovice. Dobrá image těchto výrobků 
může být pak zárukou dobrého odbytu – 
ale je to jistě běh na dlouhou trať.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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NEPRÁVEM OPOMÍJENÉ 
VLAŠSKÉ OŘECHY
I VZHLEDEM K NEUSTÁLE SE ROZŠIŘUJÍCÍ NABÍDCE EXOTICKÝCH OŘECHŮ VŠEHO DRUHU SE V POSLEDNÍCH LETECH PONĚKUD 
ZAPOMÍNÁ NA VLAŠSKÉ OŘECHY, KTERÉ V MINULOSTI HRÁLY NEJEN O VÁNOCÍCH A NEJEN PRO OBOHACENÍ JÍDELNÍČKU V NAŠÍ 
HISTORII VELMI VÝZNAMNOU ROLI. KROMĚ TOHO, ŽE JSOU VLAŠSKÉ OŘECHY ZDROJEM MNOHA PRO TĚLO PROSPĚŠNÝCH 
LÁTEK, PŘEDSTAVUJE PŘITOM PRO ČLOVĚKA PŘÍNOS I SAMOTNÝ STROM – OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ.

Přesto je ořešák mnohými vnímán spíše 
negativně, a to z celé řady důvodů. 
Strom jednak poměrně pozdě plodí, 
takže nepředstavuje možný rychlý eko-
nomický profit. Také listy ořešáků nejsou 
příliš v oblibě, protože jsou poměrně 
velké a „tuhé“ a pomalu se rozkládají 
v kompostech. Ořešák je také poměrně 
agresivní strom z hlediska využívání 
v jeho okolí dostupných živin, které 
spotřebovává především pro sebe, a také 
proto se pod ořešáky hůře daří jiným 
rostlinám. A vzhledem k tomu, že jde 
o poměrně mohutný strom, ze kterého 

na podzim opadává značné množství lis-
tí, představuje pro zahrádky a zahrádká-
ře, na rozdíl od jiných rostlin, práci navíc 
s úklidem. Ořešáky tak v současné době 
rozhodně nenajdeme v takové míře jako 
dříve – na zahrádkách – ale příliš často 
nejsou vidět ani ořechové aleje podél 
cest a pozemních komunikací.

To naši předkové si ořešáků i vlašských 
ořechů vážili mnohem více a tyto 
stromy měly dokonce svou roli v oficiální 
protipožární legislativě. Například 
v „řádu k hašení“ ohně vydaném v roce 

1787 Josefem II se obyvatelstvo 
obcí vybízí k výsadbě listnatého 
stromoví, především ořechů a lip jakožto 
opatření doporučovaná k prevenci šíření 
požárů, neboť ořech i jeho listí špat-
ně hoří, což zpomaluje expanzi ohně. 
Zřejmě i jako pozůstatek někdejších 
doporučení byly proto ořešáky královské 
běžnou součástí zahrad, ale i zeměděl-
ských usedlostí – listy stromu totiž 
prý dokáží odpuzovat hmyz a dodnes 
proto na ořešáky nejčastěji narazíme 
v blízkosti kravínů, hnojišť i na 
dvorcích jednotlivých farem.

V době skleněných, umělých nebo
v poslední době sofistikovaných 
ozdob na vánoční stromeček se také 
už zapomnělo na roli vlašských ořechů 
při jeho výzdobě. Zejména v chudších 
rodinách, ale i tam, kde i ozdobený stro-
meček v praxi demonstroval přirozené 
sepjetí rodin s přírodou, se vlašské 
ořechy buď „jen tak“, nebo zabalené 
v celofánu nebo barevném papíru na 
stromeček běžně věšely a vypadaly na 
něm moc hezky.

Petr Havel

Ořešák se v minulosti mimo jiné hojně využíval v lidovém léčitelství. Nejčastěji se tak 
dělo prostřednictvím odvarů, výluhů a čajů. Čaj z listů například pomáhá při kožních 
problémech, má ale i příznivé účinky na trávení, je také prevencí proti zácpě, užívá se 
při žloutence nebo cukrovce a vzhledem k tomu, že má antiseptické účinky, používá 
se k výplachům ústní dutiny. A je také prevencí proti kašli. Spařené listy ořešáku se 
používají, respektive hlavně používaly, na obklady při hnisavých vyrážkách, akné a oto-
cích. Výluhy z listů ořešáku jsou pak prostředkem proti vším, a dokonce léčí omrzliny. 
Známý je také ořechový olej na vlasy, který je posiluje, dodává jim lesk a podporuje 
jejich tmavou barvu.

Z gastronomického hlediska je pak nejčastější využití vlašských ořechů jako ingredi-
ence do vánočního cukroví, z plodů si však také můžeme jako odkaz výše zmiňovaného 
lidového léčitelství připravit čaj proti kašli. Vůbec nejvíce se ale vlašských ořechů vyu-
žívá při pečení vánoční klasiky – vanilkových rohlíčků. Byť i tady mají konkurenci – ně-
které recepty na rohlíčky pracují s lískovými oříšky. Ten následující je ale z „vlašáků“.

Vanilkové rohlíčky
Suroviny k přípravě: 90 dkg hladké mouky, 12 dkg cukru moučka, 60 dkg másla, 
30 dkg nastrouhaných vlašských ořechů, 6 žloutků.

Postup při pečení: Všechny suroviny se smíchají a vypracuje se z nich těsto, které 
necháme aspoň hodinu v chladu. Z těsta vyválíme válečky, které nakrájíme na velikost 
rohlíčků a vytvarujeme rohlíčky. Pečeme nasucho asi 15 až 20 minut na mírné teplotě 
(cca 175 °C). Na závěr ještě horké rohlíčky obalíme v moučkovém cukru.

Ořechovo-bramborová bábovka
Suroviny k přípravě: 20 dkg mletých vlašských ořechů, 20 dkg nastrouhaných bram-
bor, 20 dkg moučkového cukru, 15 dkg másla, 3 vejce.

Postup při pečení: Žloutky, cukr a máslo ušleháme do pěny, poté vmícháme ořechy 
a brambory. Formu vymažeme tukem, vysypeme moukou a pečeme v troubě 45 minut.

Petr Havel

RECEPTY VLAŠSKÉ OŘECHY
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STŘIHNĚTE SI KVALITU! SZIF ODSTARTOVAL 
NOVOU SOUTĚŽ O TŘI AUTOMOBILY
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND 5. LISTOPADU SPUSTIL SPOTŘEBITELSKOU SOUTĚŽ O ATRAKTIVNÍ CENY – STŘIHNĚTE 
SI KVALITU! HLAVNÍ VÝHROU JSOU TŘI AUTOMOBILY ZNAČKY ŠKODA KAROQ AMBITION, ALE ANI OSTATNÍ SOUTĚŽÍCÍ NEPŘIJDOU 
ZKRÁTKA. CÍLEM JE PODPOŘIT OSVĚTU A KONZUMACI KVALITNÍCH POTRAVIN.

Třináct soutěžních týdnů právě začíná. 
Pokud patříte mezi soutěživé typy a 
máte v oblibě kvalitní potraviny, pak už 

postačí jenom nůžky a lepidlo. Od 5. lis-
topadu 2018 do 3. února 2019 se můžete 
zúčastnit soutěže o velmi lákavé ceny. 
Podmínka je jednoduchá. Stačí vyplnit 
a zaslat hrací kartu se 30 logy kvalitních 
potravin, které reprezentují následující 
značky: Klasa, Regionální potravina, 
BIO „zebra“ (produkt ekologického 
zemědělství), BIO „list“ (evropské logo 
pro ekologickou produkci), Chráněné 
označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou ČR, Česká potravina nebo 
Česká cechovní norma. 

Nakupujte kvalitní potraviny a odměna 
vás nemine. Vždyť drobná cena čeká 
na prvních sto tisíc nejrychlejších 
soutěžících! Hlavní výherci mohou být 
jenom tři, ale spokojeni budou i ostatní, 
protože hodnotných cen je pro fanoušky 
kvalitních potravin připraveno skutečně 
hodně. Každý týden se bude losovat 
o kuchyňské spotřebiče a doplňky a na 
nejaktivnější účastníky čekají v závěru 
soutěže atraktivní ceny. 

Ale posuďte sami:
Hlavní výhra: 3x Škoda KAROQ Ambi-
tion 1,6 TDI 85kW včetně sady zimních 
pneumatik
Týdenní výhra: Každý týden se bude 
losovat 1 výherce, který může získat vy-
bavení do kuchyně dle výběru v hodnotě 
2 500 Kč. Navíc, pokud výherce správně 
odpoví na 3 otázky promo týmu a mas-
kotu Klasáčkovi, získá další vybavení až 
za 2 500 Kč. Celkem si soutěžící může 
vybrat zboží v úhrnné hodnotě až 5 tisíc 
korun.
Základní výhra: Prvních 100 tisíc  
soutěžících obdrží drobné kuchyňské 
náčiní.
Výhra pro nejaktivnější: 10 soutěžících 
s největším počtem odeslaných karet 
obdrží výhry podle dosaženého pořadí: 
Od robotického vysavače přes chladnič-
ku s mrazničkou, kuchyňský robot až po 
myčku na nádobí.

Nákup kvalitních potravin je jednoduše 
výhra. Více informací k soutěži a herní 
karty najdete na www.akademiekvality.cz.

O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům ministr země-
dělství od roku 2003. Spravuje ji Státní 
zemědělský intervenční fond. Národní 
značku kvality získává výrobce na tři 
roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům 
k lepší orientaci na trhu pro rozeznání 
výjimečně kvalitních produktů v porov-
nání s běžně dostupnými potravinami.
V současnosti mohou spotřebitelé 
nalézt značku na obalech 970 produktů 
od 222 výrobců. Další informace a kom-
pletní seznam všech oceněných produk-
tů jsou na stránkách www.eklasa.cz. 

O značce „České cechovní normy“
Cechovní normy zaručují kvalitu potravin 
tak, že určují povinné, přípustné a 
nepřípustné složky. Omezují například 
používání přídatných látek, nabízí masné 
výrobky s vyšším obsahem masa nebo 
preferují používání kvasů u pekařských 
výrobků. Toto označení lze v současnosti 
najít na obalech více než 770 produktů 

V Paláci Žofín byly Miroslavem Tomanem, ministrem zemědělství a Hynkem Strnadem, viceprezidentem Potravinářské komory ČR, předány oceněným výrobkům další 
certifikáty kvality „Vyrobeno podle české cechovní normy“. Foto archiv SZIF
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od přibližně 50 českých a moravských 
výrobců. Kompletní seznam najdete na 
www.cechovninormy.cz.

O značce „Regionální potravina“
Již devět let uděluje Ministerstvo ze-
mědělství značku Regionální potravina 
nejkvalitnějším zemědělským nebo 
potravinářským výrobkům, které zvítězí 
v krajských soutěžích. Projekt má za cíl 
podpořit domácí producenty lokálních 
potravin a motivovat zákazníky k jejich 
vyhledávání v obchodech, na farmář-
ských trzích či přímo u výrobců. Spotře-
bitelé si mohou vybírat z 522 výrobků od 
374 výrobců. Značka Regionální potravi-
na oceňuje ty nejlepší výrobky z každého 
kraje. Více informací je k dispozici na 
webových stránkách www.regionalnipo-
travina.cz. 

O značce „BIO Produkt ekologického 
zemědělství“
Zelenobílý grafický znak BIO nazývaný 
díky proužkům „biozebra“ je doplně-
ný nápisem „Produkt ekologického 
zemědělství“. V naší zemi slouží jako 
ochranná známka pro biopotraviny. 
Aby mohly produkty toto označení získat, 
musí být prověřeny některými kont-

rolními organizacemi, které pověřuje 
Ministerstvo zemědělství. Bio výrobky 
označují produkty z rostlin a živočichů 
z ekologických farem, které nebyly ošet-
řeny zakázanými pesticidy, minerálními 
dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich 
pěstování nebo chovu zohledňuje dopad 
na životní prostředí a potřeby chovaných 
hospodářských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“
„Ekologická produkce“ je na rozdíl 
od předchozí „biozebry“ značením 
nadnárodním (ve tvaru zelenobílého 
lístku) upraveným předpisem Evropské 
unie. Musí ho mít na svém obale každý 
produkt, který splňuje v rámci EU po-
žadavky na biopotraviny. Jejich definice 
je zmíněna v textu výše – u značky „BIO 
Produkt ekologického zemědělství“. Pro 
úplnost ještě dodejme, že u biopotravin 
s původem mimo naši zemi není ozna-
čení „biozebra“ povinné, i když na obalu 
být může.

O značce „Chráněné označení (ZTS, 
CHZO, CHOP)“
Jedná se o značení Evropské unie. Fun-
guje už téměř 25 let. Důvodem vzniku 
byla mj. i ochrana produktů před jejich 

paděláním. Týká se to následujících 
značek:
Chráněné označení zaručené tradiční 
speciality (ZTS) 
Jedná se o označení zemědělského 
produktu či potraviny, které mají zvláštní 
povahu uznávanou EU. Musí se tedy ně-
jakým způsobem odlišovat od ostatních 
výrobků nebo potravin stejného druhu 
a kategorie. Např. Spišské párky a Lip-
tovský salám. 
Chráněné označení původu (CHOP) 
Některé zemědělské produkty mají 
dány své vlastnosti a kvalitu převážně 
prostředím, v němž jsou chovány nebo 
pěstovány. Zároveň jsou na tomto 
místě vyráběny, zpracovávány 
a připravovány. 
Chráněné zeměpisné označení 
(CHZO) 
Podobné označení CHOP, jen není tak 
přísné, protože se na určitém území 
nemusí daný výrobek kompletně 
zpracovávat. Stačí tedy, aby se tam 
prováděla jen některá z fází výrobního 
procesu. 

Novinka! 
Po nějakém čase se web Klasa dočkal 
nové podoby. Změnili jsme jeho vizuál, 

abychom vám umožnili přehlednější 
a snazší orientaci v jeho obsahu. Podí-
vejte se, co nového jsme pro Vás připra-
vili. Inspirujte se oceněnými výrobky. 
www.eklasa.cz

Odbor administrace podpory kvalitních 
potravin

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrávejte na akademiekvality.cz

Loga kvality vystřihujte z potravin 
a nalepujte na herní karty. Soutěžte 
s chutí o tři vozy ŠKODA KAROQ a další 
ceny do 3. 2. 2019. Herní karty ke stažení 
a více informací na akademiekvality.cz

STŘIHNĚTE SI 
KVALITU

A VYHRAJTE
3× ŠKODA KAROQ
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VÁNOČNÍ TABULE VČERA A DNES
NA PRAVÉ VÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE SE KROMĚ SNĚHU, KOLED A DÁRKŮ PODÍLÍ I VÍCE ČI MÉNĚ TRADIČNÍ JÍDLO, KTERÉ K VÁNOCŮM 
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. ŠTĚDRÝ DEN BYL DŘÍVE V ČESKÝCH ZEMÍCH DNEM POSTNÍM A BĚHEM DNE SE PODÁVALA POUZE 
VÁNOČKA NEBO ŘÍDKA POLÉVKA.

Den byl zakončen slávnostní štedrove-
černou večeří, která byla ve středověku 
a ranném novověku složena z velkého 
množství chodů, které symbolizovaly 
hojnost, i když se obvykle jednalo o velmi 
jednoduchá jídla. Po přípitku každý sně-
dl kousek chleba nebo vánočky 
s česnekem, čímž si zajistil zdraví na 
celý další rok. Prvním chodem byly 
oplatky s medem, které někdy bývaly 
zapékané s česnekem, bylinkami nebo 
šípky. Pak následovala polévka, nejčas-
těji houbová, hrachová nebo čočková, na 
Moravě zelná. Rybí polévka se na vánoč-
ní stůl dostala až ve 20. století.  Nesměl 
chybět ani houbový neboli černý kuba, 
nazýváný i hubník. Jednalo se o pokrm 
z vařených krup, hub a česneku. Pak 
přicházela na řadu pučálka, připravová-
na z naklíčeného a opraženého hrachu. 
Součástí vánoční večeře bývala i kaše 
z prosa, krupice či hrachu. K nejstar-
ším pokrmům podávaným při vánoční 
večeři patří jáhelník, který se připravo-
val upečením směsi  spařených jáhel, 
sušených švestek, jablek a sádla. Až do 
počátku 20. století nechyběla na žádnem 
stole muzika neboli kaše z hruškových 
a jablečných křížal, sušených švestek, 

hřebíčku a skořice, která byla oslazena 
strouhaným perníkem. Před více než 
dvěma sty lety se na vánoční tabuli zača-
la objevovat i vinná klobása. 

Ryby byly v minulosti spíše vzácností 
a kapr se začal na Vánoce jíst až počát-
kem 19. století a mezi chudšími lidmi 
teprve po 1. světové válce. Původně 
byl připravován na modro, vařením ve 
zředěném octě nebo bílem víně, nebo na 
černo, ve sladké omáčce z povidel 
a perníku. Bramborový salát má mezi 
vánočními pokrmy nejkratší tradici, jeli-
kož součástí vánoční tabule se stal až po 
2. světové válce, podobně jako smažený 
kapr. Základem receptu na bramborový 
salát jsou vařené brambory, majonéza, 
kyselá okurka, hrášek a mrkev, i když 
každá rodina má obvykle základní recept 
různě vylepšený například cibulí, na-
strouhaným jablkem, šunkou či sýrem. 

K vánocům neodmyslitelně patří tradiční 
vánočka a nejrůznější druhy vánoč-
ního cukroví. Ještě v 19. století bylo 
za vánoční cukroví považováno různě 
formované svařené slazené ovoce a mezi 
nejoblíbenější druhy cukroví v minulosti 

patřily zejména zázvorky, kokosky či na 
vesnicích oblíbené škvarkové cukroví. 
Významnou součástí tradičních vánoč-
ních receptů zejména ve střední 
a východní Evopě byl mák. Byla mu 
přisuzována ochranitelská moc 
a byl považován za symbol bohatství 
a prosperity. Na Vánoce se proto v Česku 
tradičně připravoval štedrák, koláč 
z kynutého těsta s makovou, povidlovou, 
tvarohou a ořechovou náplní. Rovněž 
byly o Vánocích připravovány kutelky, 
buchtičky, které se plnily nebo posypaly 
mákem a před podáváním se zalily hor-
kým mlékem. Kutelky u nás z vánočního 
stolu zmizely, avšak na Slovensku je 
jejich obdoba známa jako bobaľky nebo 
opekance, které jsou připravovány na 
Vánoce dodnes. V Polsku jsou součástí 
štedrovečerní večeře nudle s mákem 
nebo kuťa, tradiční vánoční pokrm 
východoevropské kuchyně, připravo-
ván z pšenice, máku, rozinek a dalších 
ingrediencí. K tradičním vánočním 
moučníkům patří nejenom v Polsku, ale 
i na Slovensku makový závin. 

V současnosti se slavnostní vánoční 
večeře obvykle skládá z rybí polévky 

a smaženého kapra podávaného 
s bramborovým salátem. Někdy bývají 
tato tradiční vánoční jídla nahrazena 
alternativami, které jsou považovány za 
moderní či zdravější. Podává se napří-
klad hovězí vývar s játrovými knedlíčky, 
místo kapra jsou často smaženy jiné 
druhy ryb nebo filé, případně je místo 
ryby podáván kuřecí či vepřový řízek. Ve 
snaze o ozdravění jídelníčku bývá někdy 
místo smažené ryby podávána ryba 
pečená, místo bramborového salátu 
s majonézou bramborový salát s jogur-
tem, případně se jako příloha podávají 
vařené brambory či bramborová kaše. 
I u vánočního cukroví se v současnosti 
často pouštíme do různých experimentů 
s použitím nových, netradičních a někdy 
i exotických surovin či receptur, díky če-
muž se škála vánočního cukroví neustále 
rozšiřuje a stává se pestřejší, i když oblí-
bené tradiční linecké koláčky, vanilkové 
rohlíčky či perníčky si na vánoční tabuli 
pořád zachovávají svoje pevné místo.

Netradiční sváteční recepty z mléka 
a mléčných výrobků
Přemýšlíte, jakými dobrotami obohatíte 
letos váš sváteční stůl? Stará dobrá kla-
sika v podobě hutné české kuchyně se 
k tomuto ročnímu období sice hodí, ale 
proč nezkusit něco netradičního? Může-
te se inspirovat šéfkuchařem Michalem 
Nikodémem, který si v rámci projektu na 
podporu konzumace mléka a mléčných 
výrobků pro vás nachystal originální  
a chuťově vyvážené sváteční menu. Pro-
tože je Michal Nikodém milovník sýru, 
smetany, jogurtů a dalších produktů  
z mléka, nemohou tyto suroviny chybět 
ani v jeho receptech. „Ačkoliv je v dnešní 
době módní vynechávat ve stravě lepek 
nebo třeba mléko, já sám si nedovedu 
představit, že bych s mléčnými výrobky 
nevařil. Mají jedinečnou a ničím nenahra-
ditelnou chuť. Využívám je hojně ve všech 
typech kuchyně – ve studené, v teplé 
(např. přílohy, omáčky, krémové polévky)  
a i v dezertech. Nejraději mám máslo, 
smetanu, hustou zakysanou smetanu, 
hustý jogurt a kvalitní tučné sýry. A pokud 
má někdo problém s laktózovou intole-
rancí, může si už v dnešní době koupit 
mléčné výrobky se sníženým obsahem 
laktózy (nebo zcela bez laktózy). V případě 
alergie na mléko je možné zkusit, zda se 
objeví alergická reakce i po konzumaci 
tepelně zpracovaných pokrmů, třeba  
u pečených koláčů, kdy se přidává mléko 
do těsta,“ říká Michal Nikodém. A jaké 
menu si šéfkuchař připravil? Inspirujte se.

xxxxxxxxx
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Postup:
Maso nakrájíme na nudličky a smícháme se 2 lžičkami kurkumy. Při-
mícháme jogurt a necháme 20 minut marinovat. Osolíme teprve před 
tepelnou úpravou. Jinak by vypustilo šťávu. Na nepřilnavé pánvi dobře 
rozehřejeme 2 lžíce ghí a zprudka marinované maso orestujeme tak, 
aby se po stranách zatáhlo. Uvnitř musí zůstat krvavé. Vyjměte a dejte 
stranou. Na stejné pánvi, na středním plameni, rozehřejeme 2 lžíce ghí. 
Vložíme na nudličky nakrájenou cibuli a restujeme cca 5 minut do „sklova-
ta“. Přidáme na nudličky nakrájená jablka a restujeme dalších 5 minut. 
Poté vložíme česnek a zázvor. Pozvolna restujeme cca 1 minutu. Zalijeme 
smetanou, přidáme 2 lžičky kurkumy, zamícháme a dusíme cca 5 minut. 
Vrátíme do omáčky orestované maso, necháme 2–4 minuty prohřát, vy-
pneme oheň a necháme několik minut odpočinout. Dochutíme solí 
a pepřem. Na talířích ozdobíme koriandrovou natí a posypeme černým 
sezamem. Podáváme s rýží.

Postup:
Hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na kostičky. Na pánvi roze-
hřejeme olej, zpěníme cibulku, česnek a zázvor, zhruba 3 minuty. Nasypeme 
cukr a na středním plameni zahříváme, až začne karamelizovat. Zalijeme 
octem, přidáme šafrán, promícháme a necháme vypařit tekutinu. Přilijeme 
asi 100 ml vody a uvedeme do varu. Vložíme hrušky a brusinky a pomalu 
vaříme 3–5 minut do měkka a do zhoustnutí.

Postup:
Mléko uvaříme s vanilkou a citronovou kůrou. Žloutky našleháme v míse 
s cukrem. Do žloutkové směsi přilijeme horké mléko, promícháme a vlijeme 
zpět do kastrolu, kde se mléko vařilo. Na mírném ohni za stálého míchání 
vaříme do teploty 78 °C, až začne krém houstnout, a ihned přecedíme přes 
síto. Necháme vychladit. V mixéru (nebo ponorným mixerem) šleháme stu-
dený krém a pomalu a za stálého šlehání přiléváme rum. Alkohol přiléváme 
pomalu proto, aby se koňak nesrazil. Necháme vychladit v lednici 
a vždy před podáváním láhev s koňakem protřepeme.

KRŮTÍ PRSA S JABLKY NA KARI (4 PORCE)

HRUŠKOVO-ŠAFRÁNOVÉ ČATNÍ DOMÁCÍ VAJEČNÝ KOŇAK

Potřebujete:
• 600 g krůtích prsíček
• 2 lžíce bílého jogurtu
• 2 + 2 kávové lžičky kurkumy
• 2 + 2 lžíce ghí (přepuštěné máslo)
• 1 velká cibule
• 1 velké jablko

• 2 stroužky rozdrceného česneku 
• 1 lžíce nastrouhaného zázvoru 
• 250 ml smetany s 30 % tuku 
• sůl
• pepř
• hrst koriandrové natě
• 1 lžíce černého sezamu

Potřebujete:
• 3 zralé hrušky
• 1 větší šalotka
• 2 cm kousek čerstvého oloupané-

ho a jemně sekaného zázvoru
• 1 lžíce oleje

• 1 stroužek jemně sekaného 
česneku

• špetka šafránu
• 80 g cukru krupice (2 lžíce)
• 2 lžíce vinného octa
• velká hrst sušených brusinek

Potřebujete:
• 350 ml plnotučného mléka
• 500 ml třtinového rumu 
   s min. 35 % alkoholu

• 200 g cukru krupice
• 8 žloutků (160 g)
• 1 vanilkový lusk
• citronová kůra (dle chuti)
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ROZKVETLÉ PAMÁTKY OLOMOUCE 2018
OD ČTVRTKA 4. 10. SOUBĚŽNĚ SE ZAHÁJENÍM ZAHRADNICKÉHO VELETRHU FLORA OLOMOUC 2018 MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI 
OLOMOUCE VIDĚT JIŽ TRADIČNÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU VE ČTYŘECH OLOMOUCKÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTKÁCH. ODBORNÝM 
GARANTEM KVĚTINOVÉ VÝZDOBY BYL OPĚT SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

V kostele svatého Mořice vládla modrá 
a bílá barva lobelek, straček, omějí, chry-
zantém a aster, doplněné travinami z ru-
kou Kláry Franc Vavříkové za pomoci To-
máše Hakla, Michaely Moudré a studentů 
a pedagogů Střední odborné školy Jarov 
z Prahy. Kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie prohřály tisíce červených 
gerber, karafiátů a mečíků, které doplnily 
větve hlohu, nachové větvičky vřesovců a 
stromky červenolistých třešní dle návrhu 
Jaromíra Kokeše s pomocí Střední školy 
zahradnické a technické Litomyšl. 

Třetím nazdobeným chrámem byl kostel 
Panny Marie Sněžné. Pod taktovkou 
Tomasze Maxe Kuczyńskeho a jeho 
kolegyň z polské floristické asociace 
Stowarzyszenie Florystów Polskich a za 
pomoci Střední zahradnické školy Ost-

rava se tento kostel zahalil do bílé barvy 
rozmanitých odrůd chryzantém, bílých 
antúrií na konstrukcích z javorových 
větví s plody a hrnkových chryzantém. 
Poslední zdobenou památkou byl sloup 
Nejsvětější trojice na Horním náměstí 
v Olomouci z dílny Jarmily a Petry Pejpa-
lových. Ty vytvořily před vstupem do 
kapličky uvnitř sloupu slavobránu z větví 
skalníku s červenými plody doplněnou 
červenými hrnkovými bramboříky. Růdé 
květy bramboříků, tentokrát umělé, 
se objevily i na 4 metrových pásech
dekorativní tkaniny, laděných do béžové 
a červené barvy, které zdobily stěny kaple. 
Použité zde byly dále sušená květenství.

Tomáš Svoboda, tajemník SKFČR
Foto: Výstaviště Flora Olomouc a. s.,  
autor Zdeněk Slavotínek.
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POHÁR PODZIMNÍ FLORY 2018
HNED PRVNÍ DEN PODZIMNÍ ETAPY ZAHRADNICKÉHO VELETRHU FLORA OLOMOUC, 4. 10., SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR 
PŘIPRAVIL DRUHÝ ROČNÍK FLORISTICKÉ SOUTĚŽE POHÁR PODZIMNÍ FLORY 2018. HLAVNÍ TÉMA SOUTĚŽE NESLO NÁZEV 
„REPUBLIKA“ VZHLEDEM K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.

V pavilonu A soutěžili přihlášení účastnící 
ve třech kategoriích – profesionál, junior 
pro studenty středních zahradnických 
škol a kategorie zahrádkář pro členy 
Českého zahrádkářského svazu.
V kategorii profesionál a junior měli sou-
těžící za úkol v první soutěžní disciplíně 
vytvořit vypichovaný věnec pod názvem 
„Věnec pro neznámého vojína“, inspirova-
ný stejnojmennou písní Karla Kryla. Ju-
nioři dostali ke svým předem vytvořeným 
základům věnců květiny k přízdobě věnce 
a stuhu – trikolóru, kterou museli 
k dekoraci věnce použít. Druhým soutěž-
ním úkolem pro všechny tři kategorie byla 
diplomatická kytice pod názvem „Květiny 
pro první dámu Slovenska“. Vítězem 
kategorie profesionálů se stala Vlasta 
Sekyrková z Květinového ateliéru V Ráji 
z Lázní Bohdaneč, na druhém místě se 
společně umístili Mikuláš Drobný, soutě-
žící za společnost Klia CZ s.r.o., a Martina 
Marková z MarMarDeko – květiny, deko-
race, Olomouc. Na třetím místě skončila 
Martina Pešková za Klia CZ s.r.o.

V kategorii junior získal první místo 
Vlastimil Kucharovič ze Střední školy 
zahradnické a zemědělské Antonína 
Emanuele Komerse, Děčín – Libverda, 
studentka téže školy Sabina Müllerová 
získala druhé místo a na třetím místě 
stanula Martina Dyntarová ze Střední 
školy zahradnické a technické Litomyšl.
V kategorii zahrádkář zvítězila Renata 
Dvorníková z Holešova.

Tomáš Svoboda, tajemník SKFČR
Foto: Výstaviště Flora Olomouc a. s.,  
autor Zdeněk Slavotínek.
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VINAŘI RECESISTÉ ODHALILI V BOŘETICÍCH 
SOCHU SVOBODY. V LIDSKÉ VELIKOSTI 
A S POHÁREM VÍNA
OSVĚŽUJÍCÍ DÁVKU RECESE SERVÍRUJÍ SVÝM PŘÍZNIVCŮM VINAŘI Z JIHOMORAVSKÝCH BOŘETIC. UŽ PŘED LETY TAM ZALOŽILI 
USKUPENÍ SVOBODNÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA KRAVÍ HORA A SVOJI SRANDU, KTEROU BAVÍ VINAŘSKÉ TURISTY, BEROU ZCELA 
VÁŽNĚ. MAJÍ VLASTNÍ VLÁDU, PREZIDENTA, MINISTRY I STÁTNÍ VLAJKU, PLATIDLO S NÁZVEM KRAVIHOREC A TAKÉ SÍDLO. 
POCHOPITELNĚ VE VINNÉM SKLEPĚ. DOKONCE ZORGANIZOVALI I DEMONSTRACI NA BRNĚNSKÉM NÁMĚSTÍ SVOBODY A ŽÁDALI 
ZASTAVENÍ VÍDEŇSKÉHO OBŘÍHO KOLA V PRÁTRU, NEBOŤ PRÝ ŽENE NA JEJICH VINICE MRÁZ Z VÍDNĚ.

Jejich recesistický náboj neutuchá, 
a tak v sobotu 10. listopadu odhalili na 
Vinckově náměstí před svými sklepy 
i sochu Svobody v lidské velikosti.
 Replika amerického originálu však ve 
své levé ruce místo desky, představující 
vyhlášení nezávislosti, drží číši na víno. 
V pravé ruce jí nezbylo místo na pocho-
deň, protože podepírá trám přístřešku. 
Jak tamní říkají, „podepírá nebesa“.

„Sdělej ten hadr a dem pít,“ nedočka-
vě narušoval jeden z ministrů projev 
čestného kravihorského prezidenta 
přezdívaného „na furt“ Václava Petráska, 
před slavnostním odhalením sochy. Toho 
se účastnily desítky lidí. „Ještě hymnu,“ 
oponoval prezident. A Vinckovým ná-
městím se v tu ránu nesly libé mužské 
vokály vládního sboru s kravihorskou 
hymnou. Potlesk, přípitek a oficiálně 
vládnoucí kravihorský prezident Stani-
slav Novák s tvůrcem sochy uměleckým 
kovářem Pavlem Valáškem sundali ten 
hadr. „K nerozeznání. Jen se mi zdá 
trochu smutná,“ komentovala návštěv-
nice z Ostravska. „Asi toho ještě málo 

vypila,“ sekundoval její partner a pak si 
jako mnoho ostatních udělali se sochou 
selfíčko na památku.

Základ kravihorské sochy Svobody tvoří 
2 mm silný plech o váze 200 kg. Nechybí 
ani měděná patina na povrchu. Umě-
lecký kovář Pavel Valášek z Vranovic 
ji vymodeloval na základě dostupné 
fotodokumentace a částečnou modelkou 
mu byla i přítelkyně. „Když se ráno 
v posteli probudila, tak jsem jí obkreslil 
ruce,“ přiblížil tvůrčí proces a sklidil za 
to potlesk. 

S nápadem přišel rodák žijící v USA
Sochu Svobody pro Svobodnou spolko-
vou republiku Kraví hora nechal vyrobit 
rodák Václav Bařina žijící převážně ve 
Spojených státech. Nyní je vystavena 
před jeho sklepem na takzvaném Dolním 
frejdu (dolní sklepní uličce, pozn. au-
tora), kde podepírá střechu venkovního 
posezení. 

„Václav Bařina utekl v osmdesátých 
letech do Rakouska, když se společně 

s dalšími kamarády prohrabal ze sklepa 
v hraničních Úvalech a překonal ženijní 
zátaras. Poté odcestoval do USA. Vyučil 
se zámečníkem a ve svém volnu začal 
dělat uměleckou kovařinu,“ naznačil 
pohnutý příběh Václav Petrásek. Dnes se 
podle něj Bařina vrací do svého rodiště 
několikrát do roka. „V Bořeticích si 
postavil lisovnu a ubytování na rodném 
sklepě pod Kravíma horama. Tam vysta-
vuje mnohá ze svých děl. „Pro Kraví horu 
vyrobil například i propagační panely, 
které jsou před sídlem vlády,“ přiblížil 
čestný prezident. Podle Petráska nebude 
socha Svobody dlouho o samotě. „Chce-
me pracovat dál na okolí sídla vlády 
a zkrášlovat ho. Do budoucna bychom 
tu rádi měli sochu velkého škůdce vino-
hradů z devatenáctého století, kterým 
byl révokaz,“ plánuje. Jak chtějí ztvárnit 
nechvalně proslulého tvora o velikosti 
mšice, ale Petrásek neprozradil.

Vlastní platidlo jištěné státním teku-
tým pokladem
Recesistickou vinařskou republiku zalo-
žili Bořetičtí v listopadu 2000 při volbách 

do senátu a krajských zastupitelstev. 
Zvolili si vládu, prezidenta, předsedu 
vlády a osm ministrů. O rok později jim 
podvýbor Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR udělil i právo užívat znak 
a prapor. Republika vydala pasy, 
poštovní známky a platidlem republiky 
se stal jeden kravihorec, který má 
v přepočtu cenu jednoho eura a je krytý 
státním pokladem v sídle vlády. Tedy 
vinném sklepě, přičemž pokladem je 
víno. Republika má také svou hymnu. Na 
260 majitelů sklepů tak dělá vinařskou 
propagaci právoplatně společně, ale 
navíc s nadsázkou a humorem. Nicméně 
nezanedbávají ani celostátní politiku 
a mají potřebu se vyjadřovat ke klíčovým 
rozhodnutím. Jako například v roce 
2003, kdy uspořádali referendum o při-
stoupení ČR k EU. Recesistický volební 
lístek se upravoval otisknutím palce 
namočeném ve víně odrůdy „Bago“. A vi-
naři tehdy rozhodli velkou většinou hlasů 
o přistoupení kravihorské republiky k EU 
s poznámkou „budou-li nás chtít.“

Dětem a starým babám klíče od sklepa 
nepatří, praví mimo jiné ústava: 
• Veškerá moc v republice patří vina-

řům. Všichni vinaři jsou si rovni. Vinař 
je povinen bránit svůj sklep a vinohrad 
do poslední kapky vína. Vinařem je ten, 
kdo má klíčky od sklepa. Dětem  
a starým babám klíče od sklepa nepat-
ří. Vinař je povinen nosit klíče od skle-
pa stále u sebe. Vinař vinařovi zavdává 
jen to nejlepší víno. Kdo zalomí koštýř, 
nesmí týden do sklepa.

• Žádný vinař ani občan republiky nesmí 
bečet, když dostane nějaků po hubě. 
Žádný nesmí ve sklepě frflat, že nepije. 
Kdo by ve sklepě zpíval jinačí písničky 
než o víně, bude zavřený o suchém 
chlebě a vodě s nejškaredší babů  
z dědiny v obecním sklepě tak dlouho, 
dokud se nenaučí zpívat o víně.

• Každý návštěvník sklepa, ať mladý, 
starý, domácí, nebo přespolní musí být 
řádně oblečený. Nikoho tam nechceme 
vidět v roztrhaných gaťách, vytahaných 
teplákách, ve špinavé košeli nebo ve 
špinavých gumákách.

• Žádný návštěvník sklepa nesmí zbůh-
darma šantročit s vínem. Kdo bude 

Úřadující prezident Stanislav Novák (vlevo) a ministr vnitra Jaroslav Procházka při odhalení sochy Svobody
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přistižen, že ho rozlévá po zemi, sobě 
na košelu nebo si v něm namáčí pazů-
ry, bude uvázaný na Vinckově náměstí 
ke slůpu tak dlouho, dokud neslíbí, že 
to víckrát neudělá. Potom dostane po 
hubě a pošle se dom.

• Každý občan republiky, který vlastní 
zbraň, je členem armády republiky. 
V případě mobilizace se dostaví do 
sklepa ministra obrany se zbraní a ve 
vyšívanej košeli.

• Ve sklepě je dovoleno mluvit jen  
o víně, ženských a nebo zpívat. Kdo 
bude mluvit o práci, musí okamžitě 
opustit sklep. Neuposlechne-li, bude 
mu koštovačka vyměněna za krígl na 
pivo a bude muset držet krok v pití 
s ostatními. Jedna koštovačka se pak 
rovná jednomu kríglu.

• Prezident může do všeho kecat,  
všeho se zúčastnit a nic nedělat.  
Vládu tvoří předseda vlády, ministr 
vinohradnictví a pergmistr viničních 
hor, ministr vinařství a sklepního hos-
podářství, ministr zahraničí, ministr 
obrany, ministr financí, ministr  
spravedlnosti, vnitra a ředitel KIS, 
ministr osvěty, kultury a propagandy 
a ministr životního prostředí a okrasy 
republiky.

Vysvětlivky pojmů – nenechte se zmást 
podobností:
• KIS – Kravihorská informační služba 

(sem se rekrutují agenti z nejuplkaněj-

ších bab z obce. Ty ví o všem, kde se 
co šustne)

• KURNA – Kravihorský útvar rychlého 
nasazení

• KOI – Kravihorská ochutnávací in-
spekce – hlídá kvalitu vína u občanů 
republiky

• SIRKOVÁ KOMISE – vyhledává u vinařů 
nejobávanější nemoc vína – sirku

• KAVKA – Kravihorská akademie věd – 
pracuje na úkolech podle zadání vlády 
KHR

• NOELOVA CENA – v současné době je 
připravena pro řešitele těchto úkolů:

- přenos ptačí chřipky na špačky,
- vliv kvasícího burčáku na globální 

oteplování země,
- vliv radaru, který nechtějí v Česku,  

při možném umístění na Kraví hoře na 
vinaře a hrozny (nabídnuto USA),

- záchrana a překlad archeologického 
nálezu objeveného při orání ve 
vinohradě, tzv. Rukopisy  
Kravihorské,

• MATO – Moravská asociace týlové 
obrany alias maso, alkohol, turistika, 
obžerství. Obranný pakt pro podobné 
státní útvary (knížectví, království, 
markrabství). Jsou s nimi uzavírány 
smlouvy o „Přátelství, spolupráci a ne- 
útočení na věčné časy a ani o minutu 
déle. Dosud uzavřeno s Valašským krá-
lovstvím (Bolek Polívka), Markrabstvím 
Lašským (Radim Uzel), rozpracováno  
s Lojzou I. Sekulským.

• ARMÁDA – na rozkaz prezidenta musí 
vláda a každý občan republiky, co 
vlastní zbraň, jedenkrát za rok na ma-
névry do brněnské Prototypy (konzulát, 
kde mají tunely na testování skuteč-
ných zbraní). Poté se testují kravihor-
ské zbraně hromadného potěšení,  
tj. pistole ráže 0,7 litru obou barev.

• SÍDLO PREZIDENTA A VLÁDY je  
v obecním sklepě a slouží jako:
- místo zasedání vlády každý první 

pátek v měsíci,
- sídlo banky Kraví hora pro tekutý 

poklad republiky,
- sídlo ministerstva slibů a dotací,
- sídlo ministerstva pošt, šeptandy  

a spojů různých,

- sídlo KAVky (Kravihorské akademie 
věd),

- KONZULÁTY v ČR a ve světě. Nej-
vzdálenější jsou v USA a Moskvě

- ROZHLEDNA – tu si postavili 
Kravihorci nad vinohrady v Kravích 
horách v roce 2006, je dřevěná a má 
výšku 15 m,

- KRÁVA – jako symbol republiky daro-
vala městská část Prahy-Horní Počer-
nice. Byla pokřtěna jménem Burčinka 
hejtmanem jihomoravského kraje Ing. 
Juránkem a starostou městské části 
Prahy Horní Počernice panem Liškou. 
Je ustájena před hotelem Kraví hora.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Kravihorská vláda při zpěvu hamny před odhalením sochy Svobody
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SIVEN AMERICKÝ FORMOVANÝ ČISTOU 
PŘÍRODOU MORAVSKÉHO KRASU –
ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2018
BOHOROVNÝ KLID UPROSTŘED LESŮ V MORAVSKÉM KRASU, NEDALEKO PROSLULÉ PROPASTI MACOCHA, NARUŠUJE JEN 
ZURČENÍ ŘÍČKY PUNKVY. PRÁVĚ TADY V LOKALITĚ SKALNÍ MLÝN SE RODÍ TY NEJCHUTNĚŠÍ LOSOSOVITÉ RYBY V ČESKU. 
UPROSTŘED PŘÍRODY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SE ŠPLOUCHAJÍ V CHOVNÝCH NÁDRŽÍCH PSTRUZI A SIVENI. 
Pracovníci Rybářství Skalní mlýn se  
o ně pečlivě starají celý rok, čtyřiadva-
cet hodin denně. Snad právě proto jsou 
jejich rybí dravci oceněni zlatými glejty. 
Poslední zlatý „zářez“ letos získal jejich 
siven americký, když mu odborná porota 
udělila titul Zlatá chuť jižní Moravy 2018 
v kategorii ryby a rybí výrobky. Již dříve 
získal stejné ocenění jejich punkevní 
duhový pstruh. A všechny výrobky jsou 
označeny ochrannou známkou „Morav-
ský kras – regionální produkt“. 

Ojedinělý chov v jeskynní vodě přiná-
ší výjimečnou kvalitu, v tom je podle 
vedoucího chovu Jiřího Honzáka hlavní 
kouzlo úspěchu. „Náš chov je speci-
fický tím, že ryby chováme v punkevní 
vodě, která pochází z chráněné krajinné 

oblasti a není zamořená pesticidy a 
jinými znečišťovateli vody. Rozhodující je 
ale také to, že se jedná o silně zásaditou 
vodu, její hodnota se pohybuje kolem pH 
8, a to je pro sivena důležitým faktorem. 
Vysloveně to vyžaduje. Chuťově je výraz-
nější a také se v zásadité vodě zklidní.  
To je důležité, protože je to dravá, čilá 
ryba a zvlášť v době tření se chová 
útočně. To má za následek vzájemné 
napadání ryb, jejich poranění, a to  
s sebou nese i náchylnost k nemocem. 
To je v punkevní zasadité vodě významně 
eliminováno, ryby na sebe neútočí a na 
trh jdou vzhledově krásné, zdravé   
a chutné kousky,“ vysvětlil Honzák.

Oboru rybářství je Jiří Honzák matado-
rem, svou práci vykonává už zhruba 40 let.  

Základy získal na  Rybářské škole Ja-
kuba Krčína v Třeboni, odtud putoval po 
významných českých rybářstvích až se 
zabydlel na Moravě na Skalním mlýně. 
„Rybářství je spíš posláním a životní ces-
tou. Nejsem typ do kanceláře, potřebuji 
vzduch a přírodu. Tohle mi dává přesně 
to, co potřebuji, i když je to někdy nároč-
né. Jsme v práci v podstatě čtyřiadvacet 
hodin denně, pořád někdo musí držet 
službu a hlídat chov, pečovat o to, aby 
neselhala technika a případně okamžitě 
věci řešit. Jsou to živí tvorové, a když se 
něco semele, máme zhruba 20 minut 
na to, abychom vše uvedli do pořádku. 
Jinak může dojít k úhynům a škody jsou 
nevratné,“ přiblížil Honzák.

Pstruhařství Skalní mlýn je v chovu 
lososovitých ryb zcela soběstačné. Jikry 
ani plůdek nenakupuje, ale získává  
z vlastního chovu generačních ryb. „Jen 
od pstruha duhového je jich v speciál-
ních generačních sádkách na 150 kusů, 
všechny jsou opatřeny čipem a jsou 
zařazeny v genovém fondu ČR,“ potvrdil 
vedoucí provozu Miroslav Fanta. Chov 
ryb je tak na Skalním mlýně zajištěný od 
A do Z. Je to ale zdlouhavá práce. „Jikry 
po večerech třídíme ručně pipetou, aby-
chom udrželi zdravý chov. Postupně pak 
vychováme plůdek a nové násady až po 
dospělé kusy, které se dostanou na pulty 
spotřebitelů nebo do restaurací,“ dodal. 
Ročně tak pstruhařství vyprodukuje 
desítky tun ryb. „Zhruba 70 % produk-
ce činí pstruzi a asi 30 % siveni. Právě 
o ně začíná být velký zájem. Některé 
restaurace, které od nás odebírají, už 
chtějí výhradně jen tyto ryby,“ vypočítává 
Honzák. 

V areálu se nachází i zpracovna ryb, kde 
jsou zpracovávány ryby z vlastní produk-
ce, včetně vakuování. Čerstvé pstruhy a 
siveny si pak může přijít koupit kdokoliv 
každý pátek po celý rok. Ryby ve zpra-
covaném stavu i živé jsou distribuovány 
do restaurací, po dohodě je rybářství 
případně doveze až na místo. Pstruhař-
ství Skalní mlýn nabízí i ryby na lovení 
na oblíbené „dírky“ pro revíry. K tomu 
dodává speciální velikosti v rozmezí  
30 až 40 dekagramů. 

Dagmar Sedláčková 

SIVEN AMERICKÝ 
Domovem tohoto druhu jsou severoamerická jezera, odkud byl do Evropy 
dovezen koncem 19. století s dalšími druhy ryb. U nás je rozšířen jen v ně-
kterých potocích a řekách, vyskytuje se rovněž v horských jezerech a vhodné 
podmínky nachází i v některých menších údolních nádržích.

Siven u nás vytváří ojedinělé samostatné populace v pramenných částech 
toků nebo v úsecích s poměrně chladnou vodou, proto mu vyhovují i horská 
jezera a některé menší údolní nádrže. Snáší též kyselé vody s nižší hodnotou 
pH. Daří se mu i v ostatních vodách, kde žije pstruh obecný, a v příznivých 
podmínkách se mu vyrovná rychlostí růstu. Zdržuje se v otevřené vodě 
a nepotřebuje proto tak členitý tok jako pstruh obecný. Hlavní složkou jeho 
potravy jsou především larvy vodního hmyzu, v nádržích i zooplankton, 
u větších jedinců se objevují v potravě i drobné ryby. Růst sivena je v přízni-
vých podmínkách, zejména v nádržích, poměrně rychlý. Pohlavně dospívá 
ve stáří 2–3 roků, tření nastává v říjnu až listopadu. Vytírá se v proudivých 
úsecích se štěrkopískovým dnem a stejně jako pstruzi vytlouká do dna hníz-
do, kam ukládá jikry. Na 1 kg hmotnosti samice připadá asi 2 000 jiker. Vývoj 
jiker trvá při normálních teplotách vody přibližně 100 dnů. Siven americký je 
u nás uměle vytírán a na korytech či rybníčcích odchováván do stáří 1 roku, 
následně slouží tento roček k zarybňování.

Tělo sivena je vyšší než u pstruha obecného, ze stran je zploštělé. Přítomna 
je pro lososovité ryby také charakteristická tuková ploutvička. Hlava má 
koncová, silně rozeklaná ústa s ozubenými čelistmi. Ústní dutina má červeně 
zbarvenou výstelku. Šupiny jsou velmi drobné a hluboko zapuštěné v kůži, 
tělo je proto na pohmat hladké a kluzké. Siven je nejpestřeji zbarvenou 
lososovitou rybou našich vod. Hřbet je olivový až modrozelený, mramorovaný, 
boky jsou světlejší a břicho oranžové až načervenalé. Na bocích a často i na 
hřbetě jsou žluté, modré nebo karmínové skvrny. Tóny i zbarvení je různé  
u populací z různých vod a mění se i v průběhu roku. Prsní břišní a řitní 
ploutve jsou načervenalé, lemované charakteristickým výrazným bílým a čer-
ným proužkem. Se pstruhem obecným se vzácně kříží a potomstvo je podle 
zbarvení nazýváno „tygrovitá“ forma.

PSTRUHAŘSTVÍ 
SKALNÍ MLÝN 
• Je součástí holdingu S.M.K. a.s.
• Nachází se v Moravském krasu, 
lokalitě CHKO, kde nedochází k 
chemickým aplikacím a tím  
k znečištění podzemních vod.
• Je ojedinělým zařízením, které 
se zabývá chovem ryb na krasové 
vodě, nejen v ČR, ale i v Evropě.
• K chovu ryb využívá vodu z říčky 
Punkvy, která vyvěrá v ekologicky 
čisté lokalitě a jejíž teplota ani  
v létě nepřekračuje 13 °C.
• To zaručuje spolu s kvalitním 
krmivem kvalitu a kompaktnost 
svaloviny ryb.
• Dohled na kvalitu vody navíc 
zajišťuje Státní veterinární správa, 
která pravidelně odebírá vzorky 
pro laboratorní vyšetření.
• Díky kompletnímu chovu je 
vyloučeno riziko nákaz ryb, které 
sužují ostatní průmyslové chovy.

Získaná ocenění a ochranné 
známky:
• 2008 ochranná známka  

Punkevní pstruh
• 2013 kombinovaná ochranná 

známka Punkevní pstruh
• 2014 certifikát o oprávnění 

označovat výrobky ochranou 
známkou Moravský kras – regio-
nální produkt

• 2014 Čestné uznání v soutěži 
Potravinářský výrobek Jihomo-
ravského kraje 2014 pro druhy: 
pstruh duhový uzený, pstruh 
duhový a siven americký

• 2014 Regionální potravina JMK 
– pstruh duhový uzený

• 2014 Zlatá chuť jižní Moravy – 
pstruh duhový uzený

• 2018 Zlatá chuť jižní Moravy –  
siven americký
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NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE ZA 
VÁNOČNÍ NÁLADOU NA MORAVU
ČEKÁ VÁS FOLKLÓR, TRADICE, HISTORIE, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, VÍNO, JARMARKY A ZÁBAVA PRO CELOU RODINU.

Znojmo – Vánoční výstava historických 
betlémů
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019 
Vánoční výstava představí unikátní 
vyřezávané a ručně malované betlémy 
z let 1840–1940, litografické betlémy na 
reliéfním papíře i skládací nebo vystři-
hovací reklamní betlémy z období první 
Československé republiky.
Místo konání: Znojmo, Dům umění 
www.muzeumznojmo.cz 

Vzpomínkové akce ke 213. výročí bitvy 
u Slavkova
30. 11. – 2. 12. 2018 
Připomínka bitvy u Slavkova z 2. 12. 1805, 
program s vojáky v dobových unifor-
mách, rekonstrukce bitvy, pochod, před-
vánoční a řemeslný jarmark, kostýmové 
prohlídky zámku, ohňostroj. 
Místo konání: Slavkov u Brna, 
Slavkovské bojiště 
www.austerlitz.org | www.slavkov.cz  | 
www.zamek-slavkov.cz 

Brno – Pochod rakouských čertů
1. 12. 2018, 18–22.00 hod.
Opravdové peklo! Rakouští a čeští čerti 
projdou centrem Brna! Tentokrát novou 
trasou středem města Brna a ve větším 
počtu originálních rakouských masek!
Místo konání: centrum Brna
@bastystreet 

Strážnice – Radujme se, veselme se… 
1.–2. 12. 2018
Představení obvyklých prací a zvyků 
v období od Adventu do svátku Tří králů, 
příprava tradičních jídel a stolování na 
jihomoravské vesnici na přelomu 
19. a 20. století. Ochutnávka mladých vín 
a zabijačkových specialit. 
Místo konání: Skanzen Strážnice 
www.skanzenstraznice.cz

Mikulov – Advent v Mikulově 
2.–24. 12. 2018 
Vánoční jarmark, adventní čtení, koncer-
ty a program pro děti i dospělé. 
Místo konání: Mikulov 
www.mikulov.cz 

Znojmo – Znojemský advent
2.–23. 12. 2018 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
farmářské trhy, zimní kino, punč, tvůrčí 
dílničky pro děti a rozmanitý kulturní 
i hudební program. 
Místo konání: Znojmo, Masarykovo 
náměstí 
www.znojemskabeseda.cz 

Břeclav – Mikulášská metelice 
5. 12. 2018 
Zábavná show pro děti s Mikulášem 
a čerty, od 16.00 hod. 
Místo konání: Břeclav – prostor 

před KD Delta 
www.muzeumbv.cz 

Boskovice – Vánoční jarmark 
7.–8. 12. 2018 
Řemeslný jarmark s programem pro 
děti i dospělé, gastronomická 
a kulturní akce. 
Místo konání: Boskovice, Masarykovo 
náměstí 
www.kulturaboskovice.cz 

Bukovany – Zabijačkové speciality
8.–9. 12. 2018 
Přijďte ochutnat tradiční domácí 
zabijačkové speciality Slovácka. 
Místo konání: Bukovanský mlýn 
www.bukovansky-mlyn.cz 

Lednice – Adventní jarmark 
9. 12. 2018 
Jarmark tradičních řemesel a vánočního 
zboží s bohatým kulturním programem. 
Místo konání: Lednice
www.lednice.cz 

Rosice – Vánoční jarmark 
15. 12. 2018 
Historické tržiště, středověká hudba, 
šermířské vystoupení, řemeslný jar-
mark, dílničky pro děti. 
Místo konání: zámek Rosice 
www.zamek.rosice.cz 

Vyškov – Advent a Vánoce na Hanác-
kém statku, živý hanácký betlém
15. 12. 2018
Odpoledne v duchu vánočních 
zvyklostí a tradic na Hanáckém statku 
v ZOO PARKU Vyškov. Živý hanácký 
betlém v podání národopisného souboru 
Klebetníček. 
Místo konání: ZOO PARK Vyškov 
www.zoo-vyskov.cz 

Blansko – Štědrovečerní zastavení na 
blanenském zámku 
24. 12. 2018
Pohodové setkání s vánoční atmosférou na 
zámeckém nádvoří od 10.00 do 12.00 hod. 
Štědrovečerní zelňačka a svařené víno. 
Místo konání: zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz 

Veselí nad Moravou – Štepánské kole-
dování s CM Radošov
26. 12. 2018 
Klasické a známé koledy a vánoční písně 
zahalené do folklórního hávu. 
Místo konání: Veselí nad Moravou 
www.kultura-veseli.cz 

Brno – Turné Krále vín
17. 1. 2019
Řízená degustace nejlepších 15 vín (vi-
nařů) z KRÁLE VÍN České republiky 2018
Místo: Moravská banka vín



KARLÍK A TOVÁRNA NA FOLKLÓR. 
MLADÍK Z JIŽNÍ MORAVY JE MEZI 
MALÉREČKAMI RARITOU
ZAŽITÉ PŘEDSTAVY O LIDOVÝCH MALÉREČKÁCH COBY TETIČKÁCH V ŠÁTCÍCH NARUŠIL MLADÍK Z DOLNÍCH DUNAJOVIC NA 
BŘECLAVSKU. A SVÝM UMEM SKLÍZÍ OBDIV PŘEDEVŠÍM NA PODLUŽÍ, KDE ŽIJE A TVOŘÍ. NEJEN ŽE SE ZABÝVÁ MALOVÁNÍM 
KROJOVÝCH MAŠLÍ A SUKNÍ, ALE PODLUŽÁCKÝMI ORNAMENTY ZDOBÍ TAKÉ NAPŘÍKLAD PÁNSKÉ ODĚVNÍ MOTÝLKY. SNAD NEJVĚTŠÍ 
VÝZVOU PRO NĚJ ALE BYLA NEDÁVNÁ ZAKÁZKA Z BŘECLAVI, KDE MU BYLA SVĚŘENA OBNOVA ORNAMENTÁLNÍ MALBY NA PRŮČELÍ 
DVOUSETLETÉ KAPLE SE ZVONICÍ. TU DNES OBDIVUJÍ VŠICHNI MÍSTNÍ, ALE JEZDÍ SE NA NI DÍVAT I LIDÉ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ.

Pětadvacetiletý Pavel Karlík je folk-
lórním nadšencem a nevynechá žádné 
krojované hody ve svém okolí. Vyrůstal 
v tomto prostředí, a přestože je povo-

láním telefonní operátor, veškerý svůj 
volný čas věnuje tvorbě a živému folkló-
ru. „Jsem samouk a asi mám nějaké na-
dání, protože maluji od malička. Prošel 
jsem dostupnými školními výtvarkami,
a protože v rodině chodíme všichni v kro-
ji, řekl jsem si jednou, proč to nezkusit 
s ornamenty. Potřeba obnovy krojových 
součástí je otázkou času v každé takové 
rodině. Mezi mé první pokusy patřila 
o třináct let mladší sestřenka, které jsem 
maloval krojové doplňky i sukně,“ přiblí-
žil. Časem se vymaloval, získal sebejis-
totu a grif a zhruba ve svých sedmnácti 
osmnácti letech si troufl na první zakáz-
ky. Dnes je maluje už osmým rokem.

Radost pohledět. S vkusem a citem dává 
Karlík novou moderní podobu typickým 
podlužáckým vzorům. Ty charakterizují 
především srdíčka, chrpy, tulipány, jab-
líčka či jatelina. „Malér“ je  inovuje 
do současnosti, avšak s respektem 

k historii, tak aby se líbily i mladým 
lidem, kteří chtějí na svém kroji něco no-
vého, neokoukaného. „Mladé holky chtějí 
mít v kroji šmrnc, rády experimentují 
a já taky. Přitom je ale potřeba ctít tradi-
ci a původní vzory, které k Podluží patří. 
Je to jakási patřičnost k regionu 
a tu je třeba dodržovat,“ míní Karlík.
Maluje po nocích a o víkendech a jak 
sám říká, nedělá to pro peníze, odměna 
za práci je prý spíše symbolická. „Kdy-
bych to spočítal na hodinovou mzdu, tak 
jsem na nějakých 25 Kč. Tohle se nedá 
dělat moc komerčně, je to spíš poslání 
ve věcech pokračovat, držet se toho, co 
člověka baví, žiju tím. A mohu to klidně 
dělat i do 75 let, když mám to nadání. 
Nechci ale upadnout do stresu a brát 
si toho na sebe víc, než zvládnu. To pak 
nadšení trochu upadá. Ve finále je ale 
vždy radost. Nejlepší odměnou totiž je, 
když v reálu na hodech vidím svoje výtvo-
ry, v kterých jsou nastrojení krojovaní 

kamarádi, děvčice i děcka. To je pro mě 
nejlepší odměna,“ říká.

Právě příprava na blížící se listopadové 
hody ve Staré Břeclavi ho zaměstnávala 
v době rozhovoru nejvíce. Množství zaká-
zek mu ani nedovolilo se zúčastnit s ka-
marády dovezení hodové máje. „Vstávám 
v sedm ráno a maluji i do jedné hodiny 
ráno už asi čtrnáct dní. Žádané jsou 
stárkovské mašle, dívčí i dětské sukně,“ 
vypočítal. Jeho prvním a nejpřísnějším 
hodnotitelem práce je prý babička. „Když 
jsem jí nyní přinesl ukázat nové malby, 
byla nadšená. Říkala, že mám Boží dar, 
to mě potěšilo.“

Výzvou byla kaple se zvonicí
Dosavadní největší výzvou byla pro Karlí-
ka obnova folklórní malby na dvousetleté 
kapli se zvonicí ve Staré Břeclavi. Tu se 
svými dvěma kamarádkami dokon-
čil koncem září. I s přípravami na ní 
pracovali čtrnáct dní, na úkor dovolené 
v zaměstnání. „Nabídku  jsem přijal rád, 
protože ve Staré Břeclavi chodím v kroji. 
Těší mě, že tam má práce na několik 
let bude vidět. Sám bych to v daném 
termínu nezvládl, a tak mi pomáhaly 
kamarádky Kristýna Haladyová a Bronia 
Radkovičová,“ doplnil.

Památkově chráněná kaple byla dlouho 
v havarijním stavu. Teď ji Starobřecla-
vští kompletně opravili a díky Pavlovi 
Karlíkovi se znovu rozjasnila. Poslední 
malba se uskutečnila asi v 70. letech 
minulého století. Žudro (průčelí vchodu, 
pozn. autora) však nyní nezdobí přesná 
kopie původních ornamentů, protože se 
dochovaly pouze černobílé fotografie 
a některé detaily již nešly přesně re-
produkovat. A tak nyní nesou Karlíkův 
vlastní rukopis. „Vycházel jsem 
z původních vzorů na starých fotografi-
ích a udělal jeden návrh podle nich. Ale 
ani jsem nevěděl, jakými barvami byly 
namalovány a co by to mělo znázorňovat. 
Takže jsem udělal další dva novodobější 
návrhy a vyhrál jeden z nich,“ zakončil 
Pavel Karlík. 

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Každá „děvčica“ ze Staré Břeclavi chce mít kroj vymalovaný od Karlíka

Práce na obnově malby kaple trvala 14 dní



VÁNOČNÍ JÍDLA, KTERÁ PORAZIL SMAŽENÝ 
KAPR SE SALÁTEM - STOJÍ ZA VYZKOUŠENÍ
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI SI NAŠI PŘEDKOVÉ UŽÍVALI ROZMANITĚJI, NEŽ JE TOMU NYNÍ. NESOUSTŘEDILI SE JEN NA 
SMAŽENÉHO KAPRA SE SALÁTEM, ALE UŽÍVALI SI PĚTI AŽ SEDMICHODOVÉHO MENU. TO SE LIŠILO PODLE SPOLEČENSKÉHO 
POSTAVENÍ A FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ RODINY. MÉNĚ MAJETNÍ SE SPOKOJILI S HRACHEM, HOUBAMI A SUŠENÝM OVOCEM 
A TI BOHATŠÍ SI UŽÍVALI NAPŘÍKLAD PEČENÝCH ŠNEKŮ ČI RAKŮ. SMAŽENÝ KAPR  ČEKAL NA SVOJI PŘÍLEŽITOST AŽ DO KONCE 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, KDY SE STAL VÝHRADNÍM NÁRODNÍM VÁNOČNÍM JÍDLEM. VYTLAČIL TAK STARŠÍ ÚPRAVU RYB, TEDY 
KAPRA NA MODRO ČI KAPRA NA ČERNO. 
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Adventní doba s dlouhými zimními 
večery nabízí příležitost vyzkoušet 
zapomenutá a přitom chutná jídla našich 
předků. Zpestří jídelníček a navíc zažije-
me pocit sounáležitosti k tradicím. A při-
tom můžeme experimentovat, nic není 
striktně dané. Vánoce si tak vychutnáme 
mnohem déle a nakonec je klidně mů-
žeme završit štědrovečerním smaženým 
kaprem, tak jak ho máme rádi.

Kapr modrý nebo černý
Jako vánoční jídlo se kapr v českých 
zemích rozšířil celkem pozdě, zhruba 
v polovině 19. století. Obvykle se 
připravoval ve dvou barevných 
podobách, buď na modro, tedy vařený 
s octem či bílým vínem a kořenovou 
zeleninou, nebo na černo, tedy vařený 
a podávaný s hustou sladkokyselou 
omáčkou ze sušených švestek, rozinek, 
perníku a černého piva či červeného 
vína. Takto připravený kapr se podával 
obvykle s knedlíkem, ale výborně ladí 
s domácím chlebem.

Kapra na modro je nutné vařit s kůží, 
jinak by nezmodral, a zásadou je nevařit 
ho prudce, ale nechat zhruba 15 minut 
jen probublávat ve vývaru z kořeno-
vé zeleniny, koření a octa nebo vína. 
Nakonec můžeme přidat strouhaný křen 
nebo lehkou křenovou omáčku. Přílohou 
může být chléb nebo brambory, jak je 
komu libo.

Kapr na černo z české kuchyně také 
téměř vymizel a je to škoda. Připravit ho 
lze nejen velmi rychle, ale i mimořádně 
chutně. Základem je osmažená koře-
nová zelenina a pak už je to hra chutí: 
Přidejte třeba kečup, povidla, sušené 
švestky, ořechy, mandle, jablka, černé 
pivo nebo červené víno a vývar. V tom 
několik minut pošírujte kousky kapra 
(nevařte zprudka, jen mírně). Přidejte 
fíky a klidně i čerstvé třešně. Na talíři 
jídlo ozdobte zelenou petrželí a dochuťte 
nastrouhaným perníkem. Výsledek 
chutná skvěle.

Zapomenutí šneci
Tucet pečených šneků představoval 
jednu z oblíbených vánočních specialit 
podávaných v bohatých rodinách. Dnes 
se objevují výjimečně ve specializova-
ných restauracích. Zkusit je ale můžeme 
i doma, recept nechybí v žádné prvore-
publikové české kuchařce. Šnečí maso 
si můžeme koupit například v konze-
rvách, po otevření ho dobře proplách-
nout a připravit si bylinkové máslo 
s petrželkou, šalotkou, česnekem, 
solí a bílým pepřem. V tom případě 
musíme mít doma dostatek šnečích 
ulit, do kterých budeme soukat 
kousek másla, šneka a ještě naposledy 
dobře zamázneme bylinkovým 
máslem. Poté v horké troubě, nejlépe 
na speciální keramické pánvičce, 
zapečeme při 200 °C asi 7 minut. 
Jednoduchý proces. Proslulá kuchařka 
M. D. Rettigová je před pečením vařila 
v hovězí polívce a do nádivky přidávala 
sardely, muškátový květ, majoránku 
a strouhanou žemli.

Krkonošský hubník
V mnoha domácnostech v Krkonoších se 
stále připravuje tradiční vánoční hubník 
či hubovec. Jeho základem jsou na 
kousky nakrájené žemle vložené 
do vajíček rozmíchaných s mlékem 
a rozpuštěným máslem, k čemuž se
 pak přidají povařené sušené houby, 
sůl, pepř, česnek, majoránka a trocha 
strouhanky či dětské krupice. To vše 
se pak dá do vymaštěného pekáče 
a upeče v troubě. Do směsi lze přidat 
také povařené uzené maso nakrájené na 
kostičky, což ocení především maso-
žravci.

Pučálka
Známým postním jídlem je také pučálka, 
která se běžně jedla v pátek a objevovala 
se také na vánoční tabuli. Jedná se 
o staročeský pokrm s kořeny sahajícími 
do raného středověku, jehož příprava 
je rychlá, ale je rozložena do tří dnů. 
Pučálka je pečený naklíčený hrách, který 
se podával jen se solí, pepřem a sádlem, 
může být i se škvarky, případně také 
s česnekem. Měla také sladkou verzi, 
kdy se pečený hrách dochucoval medem.

Hrách přebereme, propláchneme, dáme 
do větší ploché nádoby a zalijeme vlaž-
nou vodou. Uložíme na teplé místo a ne-
cháme 1 až 2 dny naklíčit. Vodu slijeme 
a hrách už zalijeme pouze do poloviny. 
Třetí den obvykle vyraší klíčky. Potom 
naklíčený hrách scedíme, necháme na 
sítu okapat a na rozehřátém oleji krátce 
opražíme nebo na sucho zapečeme 
v troubě. Pučálku ihned osolíme 
a opepříme a podáváme jako přílohu. 
Labužníci si ji mastili rozpuštěným 
škvarkovým sádlem.

Jáhelník
O Vánocích se jedl také jáhelník při-
pravený z vařených jáhel a dochucený 
sušenými švestkami, jablky a přepuš-
těným máslem. V současné době si 
získal znovu oblibu v domácnostech jako 
obdoba rýže na sladko.

Jáhly spaříme v cedníku vroucí vodou. 
Spařené jáhly vaříme dvacet minut 
v osolené vodě, aby z nich byla hustá 
kaše. Necháme ji půl hodiny chladnout. 
Vmícháme žloutky, cukr, skořici, rozinky 
a ořechy. Z bílků ušleháme sníh s cuk-
rem a sněhovou pěnu jemně vmícháme 
do jáhlové hmoty. Přidáme sušené 
švestky, jablka či jiné ovoce a zapečeme 
v troubě rozehřáté na 160 °C, zhruba 
1/2 až 3/4 hodiny. 

Staročeská muzika
Kompotový dezert z vařených křížal, 
tedy sušených švestek, hrušek a jablek. 
Jídlo mělo řadu krajových podob, někde 
se do něj před vařením přidával kromě 
medu třeba rozmarýn nebo citronová 
kůra. Sušené ovoce propláchneme, 
dáme do hrnce, zalijeme studenou 
vodou a necháme přes noc máčet. 
Přidáme skořici a hřebíček a druhý den 
společně s cukrem a citronovou kůrou 
povaříme doměkka. Z horkého kompotu 
vyjmeme koření a citronovou kůru, směs 
zakapeme citronovou šťávou a necháme 
vychladnout. Citronovou kůru můžeme 
také do kompotu nastrouhat. Podáváme 
na zakončení vánočního menu
s vánočkou nebo s cukrovím.

Muzika nebyla jen vánoční jídlo, ale 
připravovala se celou zimu, protože 
nasušeného ovoce bylo dostatek. Ve vi-
norodých oblastech se svařovaly sušené 
švestky a meruňky ve víně s přidáním 
cukru, skořice, anýzu a badyánu. Klidně 
ji ale můžeme připravit z čerstvého či 
mraženého ovoce.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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FOTOREPORTÁŽ: NEJEN VÝLOV 
RYBNÍKU OLŠINA 
Po dvou letech se na konci letošního 
října lovil nejvýše položený chovný rybník 
v ČR v bývalém vojenském újezdu 
Boletice na Šumavě. V minulosti přitom 
kvůli existenci vojenského prostoru 
mnoho příležitostí navštívit tuto lokalitu 

nebylo – a zřejmě i proto se při akci 
letos sešlo, i při nepřízni počasí, 
na 2 000 diváků. 

Petr Havel, 
foto Nina Havlová

O rybník Olšina pečují Vojenské lesy a statky Výlov nepostrádal všechny tradiční rybářské rituály

Na své si přišli i mladí rybářští příznivci Kapři z Olšiny nevypadali, že letos kvůli suchu nevyrostli

Okolí Olšiny láká celoročně turisty nejen z naší země V příštím roce tu vznikne atraktivní naučná stezka
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Aká bola sezóna 2017/2018?
Sezóna pre nás začína hneď po siatí 
repky v auguste. Už v tomto období 
sme zaznamenali prvé poistné udalosti 
hlavne v dôsledku zaplavenia alebo na-
plavenia čerstvo zasiatych porastov. Sa-
motné škody vyzimovaním sa neprejavili 
v porovnaní s dlhodobým priemerom až 
v takom objeme či počte. V sezóne 2018 
vo väčšine prevládali škody spôsobené 
ľadovcom, keď zo všetkých hlásených 
poistných udalostí našimi klientmi 
predstavovali až 78 percent. Čo sa týka 
samotného odškodnenia v priereze 
všetkých rizík vyplácaných v tomto roku, 
podiel pripadajúci na ľadovcové škody sa 
vyšplhal až k 90 percentám.

Ako sa zmenil trh za desať rokov, čo 
pôsobíte na Slovensku?
Zmenila sa najmä klíma. Je to nega-
tívne, lebo ide o veľmi krátke obdobie 
desiatich rokov. Napriek tomu vidíme, že 
frekvencia škôd stúpa. Z našich štatistík 
vyplýva, že takmer každý tretí poľno-
hospodár má škodu. Neznamená to 
samozrejme len totálne škody spôsobe-
né napríklad ľadovcom, alebo víchricou. 
Hovoríme aj o škodách pri vzchádzaní, 
alebo suchu, mraze, či škodcoch.

Pôsobíte na slovenskom aj českom 
trhu. Aké sú rozdiely v prístupe k pois-
teniu medzi poľnohospodármi v týchto 
krajinách?
V Českej republike je vyššia prepoiste-
nosť. Tá z istej časti vyplýva z podpôr na 
poistenie a dlhodobo stabilného pro-
stredia, ktoré poľnohospodárom tamojší 
rezort ponúka. Našej situácii naopak 
nepomáhajú ad hoc riešenia, ktoré súvi-
sia s paušálnym odškodňovaním. 
Nikto pri týchto odškodneniach nerieši, 
či ten poľnohospodár robil napríklad 
v prípade mrazu protimrazové opatre-
nia, alebo nebol poistený, to znamená či 

nedostal aj poistné plnenie vyplývajúce 
z jeho poistenia.

Najnovšie je na stole ad-hoc odškode-
nie za sucho.
Platí to isté, čo pri mraze. Poľnohospo-
dár má v našom prípade možnosť poistiť 
si sucho pri ozimnej pšenici, silážnej 
a zrnovej kukurici a slnečnici. „Štátne“ 
odškodenia ho odúčajú od zodpovedného 
prístupu k podnikaniu.

Existujú ale aj iné než tieto tri vymeno-
vané plodiny.
Požiadavka od poľnohospodárov je 
poisťovať viac plodín na sucho. Musí-
me ale produkt vymyslieť tak, aby bol 
predajný a udržateľný. Ak už raz dáme 
produkt na trh a bude napríklad veľmi 
lacný, tak sa nám pri prvom väčšom 
suchu zosype. Ak bude priveľmi drahý, 
nikto ten produkt nevyužije. V Rakúsku 
sa okrem vymenovaných plodín poisťujú 
všetky poľnohospodársky významné plo-
diny. Dôvod je ten, že niektoré produkty 
dokážeš predávať len s určitou podporou 
štátu, lebo klient si to nemôže dovoliť. 
Podpora štátu pri otázke zodpovednosti 
a stability odvetvia je kľúčová. To nie sú 
moje názory, ale skúsenosti z Rakúska, 
ale aj z iných štátov sveta.

Podpory na poistenie sú skôr otázkou 
na iné inštitúcie. Je pri situácii tak ako 
ste ju opísali možnosť rozšíriť zoznam 
poisťovaných plodín proti suchu aj na 
Slovensku? 
Mojím cieľom je, aby sme dokázali 
poisťovať aj sóju. Je to plodina, pri ktorej 
poistenie voči suchu žiadajú samotní 
poľnohospodári.

Hovoríme o poistení úrody voči suchu. 
Ako si ho máme predstaviť?
Ide o indexový typ poistenia, keď sledu-
jeme vegetačné obdobie v podobe úhrnu 
zrážok a maximálnych denných teplôt. 
Tieto údaje sa potom porovnávajú 
s dlhodobým priemerom napríklad 
za 30 rokov.

Skúsme viac prakticky.
Klient si z ponuky meteostaníc, kde 
hospodári, vyberie tú, ktorá najlepšie 
vystihuje jeho podmienky. Aj malý klient 
má na výber 2 - 3 meteostanice. K tejto 
stanici sa priradí a všetky parametre sa 
porovnávajú s údajmi danej meteostani-

ce. Potom je to už len o analytike. 
Percentuálne je presne vyčíslené, koľko 
dní nad 35 stupňov spôsobí výpadok 
výnosu, alebo výpadok akých zrážok 
a v ktorej fáze vegetačného obdobia už 
prináša škody.

O akých meteostaniciach hovoríme?
Ide o zariadenia Slovenského hydro-
meteorologického ústavu, ktorý nám 
poskytuje informácie nielen o aktuálnom 
stave, ale aj o dlhodobom priemere.

Sú tieto informácie presné?
Za ostatné tri roky sa urobil veľký 
pokrok, keď namiesto dvoch takzvaných 
meteoradarov SHMÚ prevádzkuje už 
štyri radary, ktoré slúžia aj ako kontrola 
a doplnok údajov daných meteostaníc.

Vo verejnosti všeobecne nepanuje voči 
poisťovniam prílišná dôvera.
Súhlasím. Ku klientom ale pristupujeme 
tak, aby naše služby využívali a boli sme 
im oporou. Svedčí o tom napríklad aj to, 
že 30 percent našich zmlúv je fixovaných 
na obdobie dlhšie ako jeden rok. Ak sa 
vrátim ešte k suchu, naozaj si uvedomu-
jeme špecifiká poľnohospodárstva. Pri 
prívalových zrážkach, ktoré sa objavujú 
čím ďalej častejšie, napríklad v našich 
výpočtoch limitujeme maximálny úhrn 
za 24 hodín na úrovni 30 mm. To zname-
ná, že ak poľnohospodárovi padne v ob-
lasti za jeden deň aj 80 mm zrážok, tak 
my do indexového výpočtu počítame len 
30 mm. Uvedomujeme si, že prívalový 
dážď poľnohospodárovi nerobí osoh, ale 
skôr mu komplikuje ďalšie bytie.

Sucho poisťujete ako jediní na Sloven-
sku?
Áno.

Ako vyzerá typický klient, ktorý sa má 
záujem poistiť?
Poisťujeme od malých farmárov až po 
veľké skupiny podnikov. Priemerná 
poistná zmluva u nás je na 300 hektárov 
a ročné poistné okolo 5 tisíc eur. 
V celkovom priemere sú zaradení 
poľnohospodári, ktorí majú 0,8 hektára 
vinohradu, aj tí, ktorí poisťujú výmeru 
6 tisíc hektárov pôdy.

Poisťujete aj zvieratá. Aká je tu situácia?
Celková prepoistenosť u zvierat je vyššia 
ako poistenie plodín. Napriek tomu na-

šou prioritou nie je poisťovanie zvierat. 
Matka našej poisťovne z Rakúska sa od 
začiatku fungovania v roku 1946 zame-
riavala na poistenie rastlinnej výroby. 
Veľmi dlhé obdobie to bolo len poistenie 
voči ľadovcu, až neskôr rozšírili svoju 
ponuku o ďalšie riziká. Poisťujeme síce 
aj zvieratá, ale zaviedli sme to na žiadosť 
stabilných klientov, ktorí majú s nami 
dobré skúsenosti a začali si žiadať tento 
produkt. Od začiatku poisťujeme len 
hovädzí dobytok, ošípané a ovce. Jelene, 
kapry, alebo hydinu nebudeme nikdy 
poisťovať.

Každá firma sa snaží prifarbiť si 
podiel na trhu. Čísla sa ťažko 
overujú, napriek tomu mi nedá sa 
nespýtať. Koľko poľnohospodárov 
dôveruje Vám a koľko zvyšným 
hráčom na trhu?
Dôveru sme si získavali postupne, 
najmä formou transparentnej, rýchlej 
a odbornej likvidácie, čo súvisí s tým, 
že sa špecializujeme len na toto odvet-
vie. V poisťovaní plodín sme jednotkou, 
tam máme podiel cez 40 percent 
z podielu celkovej poistenej plochy. Pri 
zvieratách tým, že to nie je našou cieľo-
vou skupinou, nejaké veľké 
výsledky nerealizujeme.

Čo chystáte?
Horúcou novinkou pre aktuálnych, ako 
samozrejme aj všetkých nových klientov 
Agra poisťovne je každopádne aj náš 
nový web, ale predovšetkým náš nový 
klientský portál. Ten umožňuje jedno-
duchý prístup ku všetkým ich dôležitým 
dokumentom, ale hlavne bezplatne 
dostupné agrometeorologické informá-
cie priamo z pozemkov, vrátane histórie 
cez dobre známy METEOSERVIS. Zá-
roveň ako prví na Slovensku – a hlavne 
zadarmo – ponúkame všetkým klientom 
jedinečné satelitné snímky, s možnos-
ťou náhľadu svojich pozemkov z vtáčej 
perspektívy. Nová služba AGRASAT 
umožňuje zobraziť aktuálne satelitné 
snímky každých 3 až 5 dní so súčasným 
prehľadom o aktuálnom stave vegetácie 
s možnosťou jej porovnania na rozlič-
ných miestach a samozrejme s možným 
pozorovaním vývoja porastov podľa časo-
vého priebehu prostredníctvom Interpre-
tovaného vegetačného indexu.

Juraj Huba, poľnoinfo.sk

AGRA POISŤOVŇA JE JEDINÁ ŠPECIALIZOVANÁ POISŤOVŇA V SEKTORE POĽNOHOSPODÁRSTVA. ZA 10 ROKOV FUNGOVANIA 
NA SLOVENSKOM TRHU REZORT DOBRE POZNAJÚ. RIADITEĽ DALIBOR BÁN SA V ROZHOVORE NEVYHOL ANI OTÁZKE AD-
HOC ODŠKODŇOVANIA, KTORÁ JE SÍCE PRE POĽNOHOSPODÁROV VEĽMI ATRAKTÍVNA, ALE V KONEČNOM DÔSLEDKU NÁŠMU 
REZORTU ŠKODÍ.

PAUŠÁLNE AD-HOC ODŠKODŇOVANIE 
POTLÁČA ZODPOVEDNOSŤ
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Zvýšení hladiny je reakcí na sucho 
a na poptávku zemědělců, protože 
množství vody má být schopno nasytit 
vinice či ovocné sady na 5 000 hektarech. 
„Vzhledem k tomu, že nádrže jsou zko-
laudované právě na hladinu vyšší 
o 35 centimetrů, než byla v minulých 
letech, není potřeba žádných velkých 
úprav,“ řekl generální ředitel Povodí 
Moravy Václav Gargulák. Nejvíc práce 
tak bude na střední nádrži, a to kvůli 
ochraně přírody, protože tato část Novo-
mlýnských nádrží je chráněnou přírodní 
rezervací. „Chceme nejen stabilizovat, 
ale vylepšit podmínky pro hnízdění 
rybáka obecného a pro další živočichy,“ 
uvedl Gargulák. Podle Tomana bylo 
dosaženo dohody s ochránci přírody. 

Česká společnost ornitologická (ČSO) 
však ČTK zaslala tiskovou zprávu, v níž 
záměr kritizuje. Podle ní zvýšení hladiny 
výrazně poškodí ptačí oblast, ostrovy 
s hnízdními koloniemi budou zaplavené 
a zaniknou mokřadní oblasti. Právě kvůli 
nim se před řadou let hladina snižovala.

„V současném plánu péče o přírodní 
rezervaci se snížení hladiny uvádí jako 
jedno z nejdůležitějších opatření pro 
zachování a podporu hlavních předmětů 
ochrany. Již z tohoto pohledu považuje-
me za politováníhodné, že v roce 2018, 
po více než dvacetileté odborné diskuzi, 
přichází záměr vodní hladinu zvýšit. 
Záměr na zvýšení hladiny je potřeba 
náležitě posoudit v souladu s legisla-

tivou. Pokud by se měl uskutečnit, tak 
jedině poté, co budou hotova a funkční 
kompenzační opatření. Je otázkou, zda 
je vůbec nějaká kompenzace reálná,“ 
uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
Celkový objem střední nádrže se zvýší 
o 3,5 milionu m³ na 32 milionů, objem 
dolní nádrže o 5,5 milionů metrů na 
84 milionů. Gargulák předpokládá, že 
změna manipulačního řádu může být tak 
rychlá, že se přehrada bude moct začít 
plnit už z jarního tání.

Lužní lesy v oboře Soutok už řadu let trpí 
nedostatkem vody, zvýšený objem by jim 
měl pomoci spolu s novým technickým 
řešením, které by mělo vodu rozlít do 
systému kanálů v oboře.

V budoucnu by měly vzniknout vedle 
současných nádrží ještě další dvě 
s celkovým objemem osm milionů m³, 
které mají sloužit výhradně závlahám.
Soustava Novomlýnských nádrží 
vznikala postupně v 70. a 80. letech
minulého století, střední a dolní nádrž 
patří rozlohou mezi deset největších 
v ČR, vody však tolik nezadržují, protože 
nejsou příliš hluboké. Dolní dosáhne při 
zvýšení hladiny hloubky nejvýše zhruba 
osmi metrů. Celková plocha zabírá přes 
32 km². Původně měly sloužit ve velkém 
závlahám, od budování rozsáhlého sys-
tému kanálů se však po roce 
1989 upustilo.

ČTK

Z pohledu zemědělců se k záměru 
vyjádřil prezident Agrární komory ČR 
Zdeněk Jandejsek: „Pro Agrární komoru 
je vodní koridor Dunaj–Odra–Labe zají-
mavý především s ohledem na hospo-
daření s vodou v krajině. Poslední suché 
roky ukazují, že Česká republika není 
na takové klimatické extrémy 
připravena a je potřeba situaci řešit 
všemi prostředky. Od výstavby rybníků, 
přehrad až po víceúčelové projekty 
typu Dunaj–Odra–Labe. Projektanti 
udávají, že uvažovaný vodní koridor je 
vodohospodářsky zcela soběstačný 
a že právě v době kritického sucha může 
dokonce nadlepšovat průtoky okolních 
toků a dotovat vodu pro zavlažování. Díky 
možnosti přečerpávání přes plavební 
stupně bude možné převádět vodu mezi 
jednotlivými povodími a uvažuje se 

dokonce o možnosti čerpání vody 
z Dunaje. Pro zemědělství má tedy pro-
jekt mimořádný význam a podobně jako 
chorvatský Dunaj–Sáva může pomoci 
také s rozvojem pěstování zeleniny 
a ovoce v České republice namísto toho, 
aby se neekologicky dovážela kamiony 
ze zahraničí přes celou Evropu.“

V lednu loňského roku podepsali mini-
stři dopravy České republiky Dan Ťok, 
Slovenska Arpád Érsek a polský ministr 
námořního hospodářství a vnitrozemské 
plavby Marek Gróbarczyk ve Varšavě 
memorandum o přípravě vodního kori-
doru Dunaj–Odra–Labe. Polská vláda 
k vodní dopravě přistupuje jako k prio-
ritě, investuje do modernizace Oderské 
vodní cesty a hodlá ji zařadit do transev-
ropské sítě TEN-T. V loňském roce byla 

obnovena přeprava uhlí po Gliwickém 
průplavu a chemických produktů po 
několik kilometrů dlouhé části průplavu 
Dunaj–Odra ve Slezsku. Letos v červnu 
byla dokončena výstavba plavebního 
stupně Malczyce a vypsáno výběrové 
řízení na stavbu dalších dvou stupňů 
Lubiąż a Ścinawa. Polsko očekává od 
vodního koridoru D–O–L strategické 
napojení námořního přístavu Štětín-Svi-
noústí na Dunaj, čímž by Štětín mohl 
konkurovat Hamburku.

Po zveřejnění výsledků studie proveditel-
nosti se na projekt snesla ostrá kritika 
ze strany ekologů. S tou nesouhlasí 
Tomáš Kolařík, ředitel obecně prospěš-
né společnosti Plavba a vodní cesty: 
„Odpůrci projektu vyčítají studii, že se 
nezabývala vlivem na životní prostředí. 

Ale zpracovatelé popsali nejenom eko-
logické vlivy, ale také přispěli k navržení 
optimální trasy vodní cesty a vypracovali 
návrhy řešení a kompenzačních opat-
ření, aby byly případné vlivy sníženy na 
minimum. Výsledná trasa byla navrže-
na tak, aby byly její vlivy na přírodu co 
nejmenší a měla tak šanci projít přísným 
ekologickým hodnocením v rámci proce-
sů SEA a EIA. Také Francie nyní buduje 
107 km dlouhý průplav Seina-sever mezi 
Paříží a hranicemi Belgie, který má stej-
né parametry jako český průplav D–O–L 
a je tak pro české podporovatele vodních 
cest vzorem. Francouzskému projektu 
se podařilo projít přísným ekologickým 
hodnocením a má řadu inovativních 
řešení. 

redakce Agrobase

JIŽ BĚHEM PŘÍŠTÍHO ROKU BY SE MOHLA ZAČÍT ZVEDAT HLADINA STŘEDNÍ A DOLNÍ NÁDRŽE NA NOVOMLÝNSKÝCH 
NÁDRŽÍCH NA DYJI O 35 CENTIMETRŮ. OBJEM ZADRŽENÉ VODY BY SE TAK ZVÝŠIL O DEVĚT MILIONŮ M³, KTERÉ MAJÍ 
POSLOUŽIT ZEMĚDĚLSKÝM ZÁVLAHÁM A TAKÉ LUŽNÍM LESŮM V OBOŘE SOUTOK. NA TISKOVÉ KONFERENCI TO DNES ŘEKL 
MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN (ZA ČSSD). KROK KE ZMĚNĚ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU MUSÍ PO NĚKOLIKAMĚSÍČNÍM 
JEDNÁNÍ UČINIT KRAJSKÝ ÚŘAD. ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ ZÁMĚR KRITIZUJE.

MINISTERSTVO DOPRAVY V ŘÍJNU ZVEŘEJNILO VÝSLEDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI PRŮPLAVU DUNAJ–ODRA–LABE, 
KTERÝ MINISTR DOPRAVY DAN ŤOK Z POHLEDU NÁKLADŮ OKOMENTOVAL: „VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ UKÁZALY, 
ŽE NEJVĚTŠÍ SMYSL MÁ SPLAVNĚNÍ A PROPOJENÍ DUNAJE A ODRY. CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU VE VARIANTĚ 
PROPOJENÍ VŠECH TŘÍ ŘEK JSOU 582 MILIARD KČ, VE VARIANTĚ PROPOJENÍ DUNAJE A ODRY JSOU NÁKLADY PŘEDBĚŽNĚ 
ODHADNUTY NA 281 MILIARD.“

HLADINA NOVOMLÝNSKÝCH NÁDRŽÍ 
SE MOŽNÁ ZVEDNE UŽ PŘÍŠTÍ ROK

AGRÁRNÍ KOMORA PODPORUJE 
PRŮPLAV DUNAJ–ODRA–LABE
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INZERCE

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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I přes tyto komplikace se velmi rychle 
vyčerpaly peníze z dotačního programu 
na obnovu a rekonstrukci obecních 
rybníků, který vyhlásilo Ministerstvo 
zemědělství (MZe). Zatím poslední výzva, 
vyhlášená 27. srpna letošního roku, 
musela být předčasně ukončena už 
23. října s tím, že požadovaná částka 
dosáhla k uvedenému datu 668 mil. Kč, 
k dispozici bylo ale v této výzvě jen 
400 mil. Kč. Obce mohly získat na stavbu 
rybníka příspěvek až 10 milionů, na jeho 
rekonstrukci až 2 mil. Kč. Dotace se 
přitom týkala neprodukčních rybníků, 
tedy bez komerčního lovu ryb.

Některé obce tak na podporu nedosáhly, 
MZe ale plánuje vyhlásit další kola výzev. 
Podpora je totiž plánována až do roku 
2020 a ministerstvu se navíc podaři-
lo navýšit na tento program celkové 
finanční prostředky. Neúspěšné obce tak 
nemusí smutnit, ba naopak, možná bude 
pozdější realizace obnovy a revitalizace 
rybníků výhodnou. Zakládání či obnova 
rybníků bude totiž snadnější, což avizo-
val jen několik dnů po svém nástupu do 
funkce ministr Miroslav Toman, který 
slíbil podstatné zjednodušení stavebního 
řízení se zakládáním rybníků související. 
A to také splnil.

V poslanecké sněmovně byl totiž již 
podán návrh poslanců na vydání zákona, 
kterým se mění stavební zákon a vodní 
zákon. Dle tohoto návrhu „k terénním 
úpravám sloužícím k zadržování vody 
v krajině do 1,5 m hloubky o výměře 

do 20 000 m² postačí územní souhlas. 
Stavební povolení a ohlášení stavebnímu 
úřadu nebude vyžadováno. Územní sou-
hlas postačí rovněž pro případ vodních 
děl do plochy 20 000 m² s výškou hráze 
do 1,5 m, která slouží ke vzdouvání
 a akumulaci vod a která nepodléhají 
technicko-bezpečnostnímu dohledu 
nebo splňují kritéria pro zařazení do 
IV. kategorie technicko-bezpečnostního 
dohledu podle vodního zákona. K prove-
dení těchto vodních děl postačí ohlášení 
vodoprávnímu úřadu“.

Účinnost novely je navržena k prvnímu 
dni třetího kalendářního měsíce násle-
dujícího po jejím vyhlášení. Novela by 
mohla být účinná zhruba za jeden rok, 
což je ovšem jen odhad, neboť jde 
o samotný začátek legislativního proce-
su. Podle mluvčího MZe Vojtěcha Bílého 
se bude ministerstvo při vyhlašování vý-
zev řídit platnou legislativou a možnost-
mi, které v rámci jednotlivých dotačních 
programů má. „Počítáme, že případná 
výstavba obecních rybníků bude do této 
nové úpravy spadat a postačí nám ohlá-
šení. V případě podpory právnických 
a fyzických osob administruje MZe do-
tační program 129 280 Podpora retence 
vody v krajině, kde je přípustná výstavba 
rybníků od výměry 2 ha a více, takže tato 
úprava se zde nijak nepromítne, nicmé-
ně v rámci Operačního programu rybář-
ství, kde je přípustná výstavba rybníků 
s výměrou menší než dva hektary, bude 
nová úprava zohledněna,“ uvedl mluvčí. 
Správní řízení, která nebyla pravomocně 

ukončena přede dnem nabytí účinnosti 
zmiňované novely zákona, nicméně pod-
le jejího znění „dokončí vodoprávní úřad 
podle dosavadních právních předpisů“.
Zmiňovanou novelu najdou zájemci 
v dokumentech parlamentu pod 
Sněmovním tiskem 321/0 jako návrh, 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Z důvodové zprávy k novele přitom mimo 
jiné vyplývá, že „navrhované terénní 
úpravy sloužící k zadržování vody v kra-
jině a vymezená malá vodní díla budou 
vytvářet prohlubně naplněné vodou, 
které budou jedním z opatření pro za-
chování biologické rozmanitosti krajiny 
a posílí následně vznik mokřadů sukcesí 
břehové vegetace. Je zde reálný před-
poklad navázání významného množství 
vzácných a ohrožených druhů organismů 
a plnění řady ekosystémových služeb, 
zejména pak ke zpomalení odtoku vody
 z území. S tím úzce souvisí zachycení 
a transformace živin z transportovaného 
znečištění z plošných zdrojů. Stejně jako 
mokřady podpoří proces fixace uhlíku 
v sedimentech a posílí proces krátkého 
koloběhu vody. Pozitivním ovlivněním 
mikropodmínek v okolí přispějí ke sníže-

ní teploty povrchu půdy. To vše předsta-
vuje významné ekologické stabilizační 
prvky v krajině, a proto není pro realizaci 
uvedených terénních úprav vyžadováno 
závazné stanovisko orgánu ochrany pří-
rody, neboť se jedná o aktivity k podpoře 
na vodu vázaných ekosystémů. Výjimka 
z tohoto pravidla se navrhuje pouze 
u záměrů umisťovaných ve zvláště chrá-
něných územích podle části třetí nebo 
čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny 
(tzn. ve zvláště chráněných územích 
nebo územích chráněných v systému 
soustavy NATURA 2000). Zároveň se 
zavádí výjimka z omezení zakotveného 
v § 96 odst. 1 ve větě první stavebního 
zákona, protože terénní úpravy 
a vymezená malá vodní díla budou 
typicky realizována mimo zastavěné 
území nebo mimo zastavitelnou plochu, 
tj. ve volné krajině. Omezení přípustnosti 
existence uvedených staveb a terénních 
úprav pouze na zastavěné území nebo 
zastavitelnou plochu by prakticky zne-
možnilo jejich realizaci a nevedlo by 
k naplnění účelu navrhovaného zákona“.
Při realizaci opatření se předpokládá 
iniciativa zejména zemědělců, nevlád-
ních organizací ochrany přírody a obcí 
vedoucí ke zkvalitnění přírodních biotopů 
a venkovské krajiny.

Petr Havel, foto Nina Havlová

AČKOLI SE UŽ NĚKOLIK LET V ČR DISKUTUJE O NUTNOSTI NAVRACET DO KRAJINY DROBNÉ VODNÍ PLOCHY, ZEJMÉNA PAK RYBNÍKY, 
BRÁNILO TOMU A JEŠTĚ BRÁNÍ PŘEDEVŠÍM ZNĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ – ZEJMÉNA PAK STAVEBNÍHO ZÁKONA A VODNÍHO ZÁKONA. 

ZAKLÁDÁNÍ RYBNÍKŮ BUDE 
OD PŘÍŠTÍHO ROKU SNAZŠÍ

Jednou z možností, jak se vyhnout pravidelnému odbahňování rybníků, je jejich 
letnění, v minulosti tradiční metoda revitalizace rybníků. Na některých vodních 
plochách začínají v poslední době uplatňovat letnění některé ekologické orga-
nizace a uplatnil ho také na svém rybníku v Katlově známý rybář Jakub Vágner. 
Ne vždy se přitom letnění „povede,“ zejména když v praxi nejde o letnění, ale 
jakési „pololetnění“. To proběhlo například v roce 2007 na největším jihomo-
ravském rybníku Nesyt, což sice třeba podle ornitologů zvýšilo počet vodních 
ptáků na Nesytu (rybník je oficiální ptačí oblastí), podle tamních rybářů to ale 
způsobilo „ekologickou katastrofu“. Problém vznikl ale nejspíše tím, že hladi-
na Nesytu byla sice snížena, ale nebyl zcela vypuštěn.

Skutečné letnění spočívá právě v úplném vypuštění rybníku, přičemž dno 
vypuštěné plochy se oseje nějakou hospodářskou plodinou, nejčastěji pšenicí. 
Výnos následně může kompenzovat ztráty z produkce ryb, neboť minimál-
ně jedna rybářská sezóna je tímto ztracena. Také proto je ale letnění spíše 
možností pro obecní nebo zemědělské rybníky, ne už tolik pro specializované 
rybářské společnosti. Tak či tak se po aplikaci letnění zvyšuje produkce rybní-
ku, zvyšuje se také biodiverzita rostlin a zvířat v jeho okolí a především dochází 
během letnění k mineralizaci rybničních sedimentů a rozpraskání usazeného 
bahna a tedy i k provzdušnění hlubších části těchto sedimentů. 

Letnění rybníků
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Lesní vegetace dokáže podle Sejáka 
využít 70 % sluneční energie a čtvereční 
metr lesního porostu dokáže zadr-
žet 300 litrů vody – a i díky tomu jsou 
podle něj lesy nejlepším regulátorem 
klimatu v krajině. Vzhledem k probíhající 
kůrovcové kalamitě ale může naše země 
na značné části svého území o tohoto 
přirozeného regulátora přijít. Navíc za 
situace, kdy je podle závěru listopadové 
konference s názvem „Říční krajina“ 
schopnost naší krajiny zadržovat vodu 
„kriticky nedostatečná“. Není to ovšem 
zas tak nevýznamný impulz vzhledem 
k tomu, že účastníky uvedené konferen-
ce bylo 119 odborníků z oblasti vodního 
hospodářství, ochrany přírody a krajiny, 
lesnictví a urbanismu.

Tak či tak, pokud se dnes mluví zejména 
o potřebě vracet drobné vodní plochy 
do zemědělské krajiny a krajiny jako 
takové, platí to samé pro plochy lesních 
pozemků. O to se přitom roky a cíleně 
snaží i vedení státních lesů, a to jak Lesů 
České republiky (LČR), tak Vojenských 
lesů a statků (VLS). Například LČR 
investují do vodohospodářských staveb 
na drobných vodních tocích v zemi ročně 
asi 300 mil. Kč – přibližně 170 milionů 
činí vlastní zdroje podniku a 130 milionů 
dotace. Peníze LČR podle své mluvčí Evy 
Jouklové vynakládají na opravy, nová 
vodní díla, protipovodňová opatření nebo 
úpravy koryt toků. Ročně jde přibližně 
o sto nových projektů a téměř dvě stě 
oprav a drobnějších údržeb, v letošním 
roce plánuje tento státní podnik dokon-
čení 160 staveb za více než 130 mil. Kč 
a zároveň připravuje více než 230 dalších 
projektů. Nejčastější jsou protipovod-
ňová opatření, tedy zvyšování kapacity 
koryt a jejich stabilizace v intravilánech 
obcí, dále výstavba retenčních prostorů 
pro zachycování splavenin a suchých 
nádrží pro zachycení přívalových vod. 
„V současné době vidíme jako potřeb-
né akce související s možnou změnou 
klimatu zaměřené na zadržení vody 
v krajině, tj. obnova a výstavba vodních 
nádrží, revitalizace toků a výstavba tůní 
a mokřadů, tedy opatření ovlivňující 
vodní režim v krajině (lesích). V rámci 
podpory zadržování vody v krajině ne-
staví Lesy ČR jen vodní nádrže, ale i re-
vitalizují dříve nevhodně upravené vodní 
toky. Tok se rozvolní, vytvoří se mokřady, 
které zadržují vodu v krajině a slouží 

jako biotopy. Revitalizovaný tok má také 
lepší protipovodňové schopnosti, jelikož 
větší průtoky se rozlijí a zpomalí odtok 
v nivě. Dále jsou budovány tůně, tj. malé 
vodní plochy v lese bez použití technic-
kých prvků. V případě LČR se jedná 
o malé vodní nádrže, kterých má podnik 
v majetku 887 s celkovou výměrou cca 
580 ha,“ konstatovala Jouklová. Podnik 
investuje také do oprav, čištění studánek 
a budování mokřadů – a to z vlastního 
dotačního Programu 2000, který 
v současné době pokračuje v navazují-
cím Programu 2020. 

Speciální program s názvem „Živá voda 
VLS“ mají také vojenské lesy. První 
projekty z programu „Živá voda VLS“ byly 
dokončeny v roce 2015, každoročně jde 
přitom o desítky akcí, na které VLS vy-
členily celkem 100 mil. Kč. Drtivá většina 
investic z programu je přitom určena na 
obnovu a rekonstrukce malých vodních 
děl s rozlohou menší než dva hektary. 
Jak přitom již dříve zdůraznil mluvčí VLS 
Jan Sotona, nejde o investici do primár-
ně hospodářských vodních ploch. 
„V drtivé většině nepočítáme s využitím 
pro chovné účely. Hlavním cílem je zvýšit 
rozmanitost života v přírodě v námi 
spravovaných lokalitách a také jejich
schopnost zadržovat vodu v krajině,“ 
uvedl mluvčí. Vojáci se ale postupně 
pouští i do větších akcí. Naplánována 
je tak například oprava takzvaného 
Želnavského smyku, který spojuje 
Schwarzenberský plavební kanál s Vlta-
vou. Práce na jeho opravě začnou ještě 
před koncem tohoto roku a dokončeny 
by mohly být na jaře 2021. Více než tři 
a půl kilometru dlouhý úsek šumavské 
technické památky opraví VLS v rámci 
společného projektu s LČR a rakouským 
obecním spolkem Tourismusverband 
Böhmerwald.

Nejen již dokončené projekty na zdržení 
vody v krajině, ale i nově plánované se 
ovšem mohou stát úplně nebo částečně 
zmařenými investicemi, pokud se ne-
podaří urychleně zalesnit holiny vzniklé 
po vykácení porostů po již zmiňované 
kůrovcové kalamitě. Bez nadsázky je 
to klíčová aktuální výzva nejen pro LČR 
a VLS (ale ty spravují největší území 
lesních porostů v zemi), ale i pro veškeré 
další vlastníky lesních porostů. I jen 
jedna sezóna bez zalesnění, zejména

v některých lokalitách, se může nevrat-
ně negativně projevit na vodní bilanci 
v příslušné lokalitě, takže ještě letos 
před odlesněním alespoň místy vlhké 
části lesa, lesní potůčky či lesní tůně 
a mokřady nemusí a bez zalesnění 
ani nebudou existovat. To bude mít 
samozřejmě výrazný vliv jak na úbytek 
spodních vod pod lesními porosty, tak na 
zemědělskou krajinu, protože les obvyk-
le sousedí s polem. Problém operativní-
ho zalesnění tak zdaleka není problém 
„pouze“ lesníků, ale také zemědělců. 

Problém je, že například LČR odevzdaly 
značnou část svého letošního zisku – 
2,5 miliardy Kč – do státního rozpočtu 
a soukromí a obecní vlastníci lesů 
vzhledem k propadu cen dřeva v rámci 
kůrovcových těžeb nemají dostatek 
finančních prostředků na zalesňování. 
Dalším problémem pak je, že k dispozici 
není dostatek vhodných sazenic, neboť 
se jednak nepočítalo s tak vysokou 
potřebou zalesňování, jednak nevzešlo 
množství sazenic kvůli suchu. A kromě 
toho by se mělo spektrum zalesňova-
cích, pionýrských dřevin oproti součas-
nému stavu v jednotlivých lokalitách 
rozšířit. Jenže – jak říká klasik – „vem 
chlup na dlani, když tam není“.

Pravda, od listopadu letošního roku platí 
pro zalesňování nové, vyšší sazby dotace, 
v rozpočtu Ministerstva zemědělství 
(MZe) na příští rok byla také navýšena ka- 
pitola lesního hospodářství o 600 mil. Kč, 
 je ale otázkou, zdali to bude stačit. 

Škody způsobené kůrovcem činí podle 
stávajících odhadů 12 miliard Kč, což je 
prakticky totéž, jako je výše škod 
v zemědělství. V obou případech je při-
tom hlavním viníkem sucho, což by mělo 
logicky znamenat, že také příslušné 
kompenzace budou při stejném rozsahu 
i důvodu podobné. Což zatím nejsou. 
Záchranu lesů přitom podporuje 
i nelesnická veřejnost. Osmého října 
zveřejnilo Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů (SVOL) petici za 
zdravé a prosperující lesy pro příští 
generace, kterou do doby prezentace 
podepsalo více než 11 000 občanů. Ti 
všichni podle SVOL chápou, že vlast-
níci lesů potřebují od státu pomoc při 
zvládnutí složité situace při obnově lesů, 
a vyzývají stát, „aby přijal taková opatření 
pro řešení kůrovcové kalamity, která 
budou pro vlastníky lesů uchopitelná, 
dosažitelná a efektivní“. Jak už ale bylo 
řečeno, nejde primárně jen o vlastníky, 
ale také o naši krajinu a ve své podstatě 
o nástroj prevence rizik sucha. Na to 
poukazuje i odborník v oblasti ochrany 
životního prostředí docent Jan Pokor-
ný: „Vzrostlý živý les ochlazuje krajinu 
pomalým výparem vody. Vodní pára 
stoupá vzhůru, kondenzuje, padá jako 
drobný déšť, klesá tlak vzduchu a z okolí 
je přitahován vzduch. Tak lesy přitahují 
vodu z oceánu do vnitrozemí, vysvětluje 
Pokorný. Zalesňujme tedy, dokud je čas. 
Jedný se tedy o dlouhodobou investici, 
na kterou se musí najít peníze.

Petr Havel, foto Nina Havlová

ŽE JE LES REZERVOÁREM VODY V KRAJINĚ, SE UČÍ JIŽ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. PODLE UNIVERZITNÍHO PROFESORA 
JOSEFA SEJÁKA JSOU DOKONCE PŘIROZENÉ LESY PRO ZÁSOBY VODY V ZEMI DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VODNÍ NÁDRŽE, A MIMO JINÉ
I PROTO BY MĚLY BÝT LESY CENĚNY NEJEN PODLE POTENCIÁLU DŘEVNÍ HMOTY, KTEROU Z NICH LZE VYTĚŽIT, ALE ZEJMÉNA PODLE 
SVÝCH (NEJEN) MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ. 

LESY V ČR ZACHRÁNÍ RYCHLÉ ZALESNĚNÍ 
I DROBNÉ VODNÍ PLOCHY 
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Vlastnická struktura lesů
Rok 2017 stejně jako předchozí roky 
2015 a 2016 přinesl další viditelnou 
změnu v oblasti navracení lesních ma-
jetků církvím a náboženským společ-
nostem (zákon č. 428/2012 Sb.), kterým 
v meziročním srovnání vzrostla porostní 
plocha o 1,31 %. 

Obnova lesa a zalesňování
Plocha obnovených lesních porostů za 
rok 2017 činila 24 446 ha a dlouhodobě 
tak vykazuje ve srovnání s předchozí-
mi roky vyrovnaný trend. Pozitivně lze 
hodnotit pokles plochy opakovaného 
zalesnění o 338 ha. U plochy přirozené 
obnovy došlo k poklesu o 340 ha, což je 

očekávaný následek nárůstu zalesňování 
holin po nahodilých těžbách, kde jsou 
podmínky pro přirozenou obnovu značně 
zhoršené. Podíl listnatých dřevin na 
umělé obnově lesa byl z dlouhodobějšího 
hlediska stabilní a i v podmínkách zvý-
šeného výskytu kalamitních holin došlo 
v roce 2017 opět k jeho nárůstu oproti 
předchozím letům. V roce 2017 dosáhl 
tento podíl 42,3 %.

Reprodukční materiál lesních dřevin
Množství zdrojů identifikovaného repro-
dukčního materiálu stagnovalo, což je 
v poměru k množství zdrojů selektova-
ného reprodukčního materiálu nežádou-
cí. V roce 2017 byl zaznamenán zvýšený 
zájem dodavatelů semenného materiálu 
uznávat ve spolupráci s vlastníky 
pozemků zdroje identifikovaného 
reprodukčního materiálu, zdroje semen, 
a to zejména ve stromořadích podél 
cest. K 31. 12. 2017 bylo evidováno 
66 909,98 ha plochy zdroje typu 
porost v 7 721 uznaných jednotkách 
a 473 uznaných jednotek typu zdroj 
semen. Nejrozšířenějším zdrojem 
semenného materiálu lesních dřevin 
používaného k umělé obnově lesa 
a zalesňování je zdroj reprodukčního 
materiálu kategorie selektovaný. 
K 31. 12. 2017 bylo evidováno 66 639,44 ha
plochy zdroje typu porost v 6 138 uzna-
ných jednotkách. Porostů fenotypové 
třídy „A“ bylo uznáno 7 065,95 ha a po-
rostů fenotypové třídy „B“ 59 573,49 ha.
Propad množství uznaných zdrojů 
selektovaného reprodukčního materiálu 
se zmírnil, trend byl však i nadále nevy-
hovující. V případě kvalifikovaných zdrojů 
reprodukčního materiálu bylo evidováno 
celkem 8 701 kusů klonů. Z toho bylo 
6 030 ks jehličnanů a 2 671 ks listnáčů. 
Celkem byly registrovány klony pro 
41 druhů dřevin, z toho 10 jehličnatých 
a 31 listnatých druhů. K 31. 12. 2017 bylo 
evidováno celkem 131 semenných sadů 
(z toho 106 uznaných a 25 registrova-
ných) o celkové ploše 299,07 ha. Semen-
né sady jsou založeny pro 10 jehlična-
tých a 14 listnatých druhů dřevin. 

Lesní školkařství
K 31. 12. 2017 bylo v ústřední evidenci 
držitelů licencí, vedené Ministerstvem 
zemědělství, registrováno celkem 
628 subjektů, z toho 319 fyzických osob 
a 309 právnických osob. Školkařskou 

činností se v roce 2017 zabývalo 
267 dodavatelů vlastnících alespoň jednu 
provozovnu. Celková plocha školkař-
ských provozů uvádějících reprodukční 
materiál lesních dřevin do oběhu byla ke 
konci roku 2017 2 165,82 ha, z toho bylo 
1 569,64 ha produkční plochy. Mimo ven-
kovní produkční plochy bylo evidováno 
3,91 ha skleníků, 22,05 ha fóliovníků 
a 8,42 ha pařenišť.

Těžba dřeva
V lesích ČR bylo vytěženo celkem 
19,39 mil. m3 surového dříví, což ve 
srovnání s předchozím rokem znamená 
nárůst o 1,78 mil. m3. Značnou měrou 
se na tomto objemu podílelo zpracování 
nahodilých těžeb ve výši 11,74 mil. m3 
dřeva. Podíl nahodilé těžby v roce 2017 
činil 60,5 % a nadále tak došlo ke zhor-
šení výchozích podmínek pro plánovité 
lesní hospodaření. Z hlediska složení 
těžeb dle dřevin se objem těžeb 
jehličnatého dříví oproti roku 2016 zvýšil 
o 1,82 mil. m3 na celkových 17,74 mil. m3. 
Podíl těžeb jehličnatého dříví na celko-
vých těžbách tak činil přibližně 91 %. 
Proporce těžby listnatého a jehličnaté-
ho dříví je dána především poptávkou 
na trhu se surovým dřívím, ale také 
strukturou disponibilních zásob mýtních 
porostů a zpracováním nahodilých těžeb, 
zejména tzv. kůrovcového dříví.

Ochrana lesa 
Z pohledu ochrany lesa lze rok 2017 
označit jako období obzvláště nepříznivé, 
zejména s ohledem na rozsáhlá po-
škození smrkových porostů podkorním 
hmyzem a bořivými větry. Z regionálního 
hlediska přetrvávaly velké rozdíly, když 
území Moravy a Slezska (dlouhodobě 
výrazněji zasažené suchem) vykázalo 
u většiny skupin škodlivých faktorů rela-
tivně i absolutně větší objemy poškození 
než plošně mnohem rozlehlejší území 
Čech. Pořadí hlavních škodlivých faktorů 
bylo obdobné jako v roce 2016, když 
škodlivé působení biotických činitelů 
generovalo opět vyšší nahodilé těžby, než 
tomu bylo v případě abiotických vlivů. 
Nejvážnější poškození byla způsobena 
přemnoženým podkorním hmyzem na 
smrku, aktivizací václavky a také trvají-
cím negativním působením přemnožené 
spárkaté zvěře. Z abiotických vlivů
se jednalo hlavně o větrné polomy 
a rozsáhlé predispoziční i přímé působe-

ZPRÁVU O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2017, TZV. ZELENOU ZPRÁVU, SCHVÁLILA NA SVÉM 
JEDNÁNÍ DNE 10. ŘÍJNA 2018 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. V ČLÁNKU UVÁDÍME STRUČNÝ SOUHRN VYBRANÝCH INFORMACÍ 
Z LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU.

SOUHRN AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ 
ZE ZELENÉ ZPRÁVY 2017

Vlastnictví
Porostní plocha

(ha) %
Státní lesy 1 461 370 56,04 

z toho

LČR, s.p. 1 218 005 46,71 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 122 003 4,68 

lesy MŽP (NP) 95 495 3,66 

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

ostatní  22 558 0,87 

lesy MŽP (AOPK) 1 663 0,06 

Právnické osoby 81 476 3,12 

Obecní a městské lesy 446 772 17,13 

Lesy církevní a náboženských společností 86 682 3,32 

Lesní družstva a společnosti 30 765 1,18 

Lesy ve vlastnictví fyzických osob 500 108 19,18 

Ostatní (nezařazené) lesy 666 0,03 

Celkem 2 607 841 100,00 

Vlastnické vztahy v lesích ČR 

Poznámka: Údaje uváděné v tabulce vychází z dat lesních hospodářských plánů 
dostupných v informačním a datovém centru ÚHÚL k 31. 12. 2017. 
Pramen: ÚHÚL

Způsob obnovy 2000 2010 2015 2016 2017

Umělá 21 867 21 859 18 797 19 929 19 973

z toho: opakovaná 4 371 3 087 5 246 4 433 4 095

Přirozená 3 422 5 127 4 749 4 813 4 473

Celkem 25 309 26 986 23 546 24 742 24 446

Obnova lesa (v ha)

Pramen: ČSÚ

Těžba dřeva tj. 2000 2010 2015 2016 2017

Jehličnaté
mil. 
m3

12,85 15,07 14,38 15,92 17,74

Listnaté 1,59 1,67 1,78 1,69 1,65

Celkem 14,44  16,74 16,16 17,61 19,39

Celkem na 1 obyvatele
m3

1,41 1,59 1,53 1,67 1,83

Na 1 ha lesních
 pozemků 5,48 6,30 6,06 6,60 7,26

Těžba dřeva

Poznámka: Údaje jsou udávány v m3 hroubí bez kůry.
Pramen: ČSÚ
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ní přetrvávajícího sucha. V letním období 
docházelo k častému střídání počasí 
a bouřkové činnosti. Rok 2017 byl 
podobně jako drtivá většina let posled-
ního dvacetiletí teplotně nadprůměrný. 
Srážkově se sice jednalo o rok nor-
mální, avšak prakticky celorepublikově 
přetrvávalo ohrožení lesních porostů 
intenzivním suchem z roku 2015 a na 
severovýchodě Česka i z let předcháze-
jících. Výjimkou z tohoto hlediska bylo 
pouze území severozápadních Čech. 
Výše nahodilých těžeb přepočtených na 
celorepublikové měřítko dosáhla v roce 
2017 hodnoty přibližně 11,74 mil. m3 
a byla tedy o cca 2,34 mil. m3 vyšší ve 
srovnání s rokem předchozím. Nahodilé 
těžby reprezentovaly téměř dvě třetiny 
těžeb celkových.

Abiotické vlivy
V roce 2017 byl celkový objem nahodi-
lých těžeb způsobených abiotickými vlivy 
4,8 mil. m3, meziročně se jedná o nárůst 
o téměř 40 %. Největší podíl (přes 60 %) 
na abiotickém poškození byl způsoben 
větrem. Podíl větru, sněhu a námrazy 
na poškození představoval cca 64 % 
(vítr 2 957 tis. m3, tj. cca 62 %; mokrý 
sníh 66 tis. m3, tj. cca 1 %; námraza (le-
dovka) 25 tis. m3, tj. cca 0,5 %). Polomy 
byly jako již tradičně nejvíce zasaženy 
porosty jehličnatých dřevin, přede-
vším smrku a borovice. Z regionálního 
hlediska bylo větrem nejvíce postiženo 
území krajů Jihočeského (474 tis. m3), 
Olomouckého (469 tis. m3), Moravsko-
slezského (362 tis. m3), Vysočiny 
(287 tis. m3)  a Středočeského (261 tis. m3).
Po klimaticky extrémním roce 2015 
(vysoké teploty, nízké srážky) pokračoval 
i v roce 2017 trend vysokého objemu 
dříví vytěženého v důsledku škodlivého 
působení sucha. Tím bylo opět nejví-
ce postiženo území severní a střední 
Moravy a Slezska, kde bylo jen v krajích 
Olomouckém (701 tis. m3) a Moravsko-
slezském (326 tis. m3) situováno téměř 
60 % celorepublikového objemu nahodi-
lých těžeb v důsledku sucha.  Z dalších 
výrazněji postižených krajů lze uvést 
Jihomoravský (321 tis. m3).

Biotické vlivy
U biotických škodlivých činitelů byl rov-
něž zaznamenán další nárůst poškození, 
a to přibližně o čtvrtinu objemu oproti 
roku předchozímu. V roce 2017 bylo 
v Česku evidováno 5,34 mil. m3 smrko-
vého kůrovcového dříví, což představuje 
další nárůst (o více než 25 %) ve srovnání 
s rokem 2016, kdy bylo zaznamenáno 
cca 4,21 mil. m3. Z celkového objemu 
kůrovcového dříví za rok 2017 tvořily cca 
12 % lapáky (přibližně 660 tis. m3), což je 
v absolutním vyjádření o 80 tis. m3 více 
ve srovnání s rokem předchozím (v roce 
2016 to bylo 580 tis. m3). Z uvedeného 
objemu smrkového kůrovcového 
dříví bylo odkorněno cca 43 tis. m3 
a chemicky asanováno téměř 700 tis. m3, 
zbylá hmota byla převážně vyvezena 

z lesa a asanována na pilách a dřevo-
skladech. Rozhodující část evidované 
hmoty připadala jako každoročně na 
lýkožrouta smrkového (Ips typographus), 
lýkožrouta menšího (Ips amitinus) 
a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chal-
cographus). Tyto druhy se na celkovém 
napadení podílely z více než 75 %. Zbylá 
část připadala na lýkožrouta severského 
(Ips duplicatus). Nejvážnější situace byla 
zaznamenána na území krajů Moravsko-
slezského (2 083 tis. m3) a Olomouckého 
(915 tis. m3), které společně vykázaly 
téměř 3 mil. m3 (tj. více než polovinu 
objemu celého Česka!). 

Druhové složení lesů
Plocha jehličnatých dřevin se nadále 
snižuje (oproti předchozímu roku došlo 
k poklesu o 0,2 % z celkové plochy 
porostní půdy). Naproti tomu se setrvale 
zvyšuje podíl listnatých dřevin, zejména 
buku a ostatních listnáčů. Jehličnaté 
dřeviny zaujímají 71,9 % (z toho smrk 
50,3 %, borovice 16,3 %, modřín 3,8 %
a jedle 1,1 %). Z listnatých dřevin pře-
vládá buk (8,4 %), dub (7,2 %) a bříza 
(2,8 %). Vedle celkového zastoupení 
jednotlivých druhů dřevin je z hlediska 
posuzování druhové biodiverzity našich 
lesů významným ukazatelem také výskyt 
porostních směsí v rámci jednotek pro-
storového rozdělení lesů. Poměr smíšení 
jednotlivých druhů dřevin v rámci těchto 
jednotek trvale narůstá ve prospěch 
smíšených porostů a porostů s převa-
hou listnáčů. Tento stoupající trend byl 
zaznamenán i v roce 2017. 

Vývoz Dovoz Saldo Vývoz Dovoz Saldo Vývoz Dovoz

mil. Kč1) 1 000 m3 2) Průměrná 
hodnota Kč/m3

Celkem 13 736 4 494 9 242 7 890 3 271 4 619 1 741 1 374

z toho: EU 27 13 548 4 031 9 517 7 826 3 077 4 749 1 731 1 310

Německo 4 921 596 4 325 2 956 660 2 296 1 665 903

Rakousko 7 124 183 6 941 4 199 320 3 879 1 697 572

Slovensko 497 1 555  –1 058 305 975 –670 1 630 1 595

Polsko 97 1 424 –1 327 56 1 077 –1 021 1 732 1 322

Vývoz a dovoz surového dříví v ČR (v tis. m3, v mil. Kč, v Kč/m3)

Poznámka: Tabulka uvádí za rok 2017 předběžné údaje.
Pramen: 1) ČSÚ, 2) MZe  

Kategorie lesa Průměrný věk 
porostů

Průměrná obnovní 
doba

Průměrné 
obmýtí

Les hospodářský 63,4 31,5 111,0

Les ochranný 87,6 46,6 148,0

Les zvláštního určení 67,7 35,3 125,7

Všechny 65,0 32,6 115,1

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

Pramen: ÚHÚL

Zisk před zdaněním 2014 2015 2016 2017

Státní lesy 5 765 4 809 3 886 2 946

Obecní lesy 1 247 1 510 1 093 1 349

Soukromé lesy 2 133 2 344 1 869 1 924

Průměr 4 119 3 556 2 833 2 381

Hospodářský výsledek vlastníků lesa (bez příspěvků na 
hospodaření v lesích) (v Kč/ha)

Pramen: MZe
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Porostní zásoby dřeva a přírůsty
Nárůst celkových zásob dříví v lesích 
v ČR pokračoval i v roce 2017. Podílel 
se na tom jednak mírný růst zakmenění 
porostů, jednak zvětšování podílu po-
rostů vyššího věku. Všechny zásoby ale 
nejsou stejně dostupné pro těžbu dříví. 
Těžitelnost zásob dříví v lese ochranném 
a lese zvláštního určení je limitována 
plněním ochranných funkcí nebo účelo-
vým hospodařením ve prospěch ochrany 
přírody, v rezervacích a v prvních zónách 
národních parků je těžba dříví téměř 
vyloučena. Průměrná zásoba na 1 ha 
lesních pozemků byla 269 m3.

Ekonomická situace vlastníků lesa
Souhrnná ekonomická situace vlastníků 
lesa v rámci hospodaření v lesích včetně 
případných vedlejších aktivit se mezi-
ročně výrazně zhoršila. Hlavními vlivy na 
pokles tvorby zisku oproti předchozím 

úspěšnějším šesti letům byly:
- pokles průměrných cen za prodej 

hlavních sortimentů především  
u jehličnatého surového dříví v důsled-
ku horší kvality jehličnaté kulatiny a 
vlákniny z kalamitní těžby usychajících 
smrkových porostů a často se objevují-
cích vichřic (orkán Herwart  
a následné vichřice v závěru roku); na-
víc se projevila přesycenost domácího  
i středoevropského trhu se surovým 
dřívím rostoucí těžbou dřeva  
v důsledku likvidace kalamit (meziroč-
ní navýšení těžby dřeva i v ČR  
o cca 1,77 mil. m3),

- zvýšená nákladovost a provádění 
rostoucího objemu pěstebních prací 
v důsledku předchozí likvidace nebo 
rekonstrukce usychajících smrkových 
porostů a zvyšování podílu listnatých 
dřevin na úkor smrku při obnově lesa,

- nutnost zvyšovat tvorbu rezervy na 

pěstební činnost a rezervy na řešení 
následků kalamit (kalamitní situace 
s usycháním a rozpadem smrkových 
porostů v důsledku změny klimatu  
s nedostatkem vody v období vegetace 
se nadále od roku 2011 prohlubuje 
a může trvat další roky s vážnými 
hrozbami na existenci lesa zejména na 
severní Moravě a ve Slezsku),

- zvýšené náklady na pořizování investic 
(strojů a mechanizačních prostředků 
pro větší objem výkonů v těžební  
a pěstební činnosti, vyšší potřeby 
výstavby lesních cest a svážnic),

- nedostatek pracovníků na provádění 
prací v lesích, a to především v děl-
nických profesích při nárůstu objemu 
pěstební a těžební činnosti,

- zvýšení ztráty v provádění tzv. jiných 
a dalších „nelesnických činností“ (ztrá-
ta se meziročně prohloubila ve všech 
kategoriích vlastnictví lesů).

Na hospodaření ve státních lesích se 
rozhodující měrou podílelo hospodaření 
státního podniku LČR, který předběžně 
vykázal tvorbu zisku před zdaněním ve 
výši 3 744 mil. Kč, což znamená pokles 
zisku oproti roku 2016 o 1 240 mil. Kč. 
Navíc tento podnik v roce 2017 pouze 
čerpal ze své rezervy na pěstební  
a ostatní lesnické činnosti částku  
225 mil. Kč a odvedl ze svých vytvoře-
ných rezerv (tj. ze zisku z podnikatelské 
činnosti) do státního rozpočtu ČR za rok 
2017 3,05 mld. Kč a úhrnem od roku 
2013 do roku 2017 celkem více než  
29 mld. Kč. Další státní podnik VLS 
zaznamenal zisk před zdaněním ve 
výši 443 mil. Kč (meziroční nárůst  
o 6,5 %) v důsledku především zvýšené 
těžby dřeva a následných dodávek dřeva 
(celkem vytěženo cca 1,66 mil. m3 
dřeva) v souvislosti se zpracováním
kalamity v usychajících smrkových 
porostech ve své divizi Lipník nad 
Bečvou (cca 1,04 mil. m3) a Plumlov 
(cca 0,18 mil. m3) a větrné kalamity 
v divizi Horní Planá (cca 0,12 mil. m3). 
Porovnáním hodnot výše zisků včetně 
příspěvků a dotací od krajů, státu a EU 
s výší hodnot bez těchto příspěvků 
a dotací lze dovodit celkovou finanční 
podporu, která je vlastníkům (nájem-
cům) lesa poskytována. Celková finanční 
podpora na 1 ha lesa tak činila v prů- 
měru 161 Kč u státních lesů, 536 Kč
u lesů v majetku měst a obcí a 525 Kč 
u lesů soukromých. Meziročně se tedy 
celková finanční podpora na 1 ha lesa 
snížila pro lesy v majetku měst a obcí 
(o 6 Kč) a zvýšila pro soukromé lesy 
(o 164 Kč) a pro státní lesy (o 46 Kč). 
Výrazný dopad na tvorbu zisku měly pro 
všechny vlastníky lesů výnosy za prodej 
surového dříví. Průměrné zpeněžení 
celkových dodávek surového dříví bez 
vlastní spotřeby se tak meziročně snížilo 
u státních lesů (o 2,9 %), u obecních lesů 
(o 5,5 %) i u soukromých lesů (o 4,7 %). 
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Meziroční zvýšení průměrných vlastních 
nákladů na technickou jednotku se 
u všech kategorií vlastnictví lesů výrazně 
projevilo v pěstební činnosti (celkem 
za veškeré lesy průměrný nárůst
o 7,8 %, tj. o 153 Kč na 1 ha lesa), 
přičemž jednotkový nárůst nákladů 
na technickou jednotku byl ve všech 
sledovaných výkonech pěstební čin-
nosti (obnova lesa, péče o lesní kultury, 
prořezávky a ochrana lesa). Nejvyšší 
hektarové průměrné náklady ve výko-
nech v pěstební činnosti byly u státních 
lesů (obnova lesa 88 912 Kč, péče o lesní 
kultury 9 810 Kč, prořezávky 11 056 Kč,
ochrana lesa 229 Kč). Na pěstební 
činnost celkem vztaženou na 1 ha 
obhospodařovaného lesa tak vynakládali 
nejvíce finančních prostředků hospodáři 
ve státních lesích (2 429 Kč), potom 
vlastníci obecních a městských lesů 
(1 796 Kč) a nejméně vlastníci soukro-
mých lesů (1 755 Kč). V těžební činnosti 
byl zaznamenán za všechny sledované 
lesy meziroční nárůst průměrných 
nákladů v opravě a údržbě lesních cest 
(o 81 Kč na 1 ha lesa) a v odvozu dřeva 
(o 13 Kč/m3), zatímco pokles byl v těžbě 
dřeva (o 7 Kč/m3). Průměrné náklady 
v přibližování dřeva zůstaly na úrovni
237 Kč/m3. Ve výkonech v těžební čin-
nosti byly nejvyšší průměrné náklady
u lesů soukromých (v těžbě dřeva 
204 Kč/m3, v přibližování dřeva 260 Kč/m3

 a v odvozu dřeva 196 Kč/m3).

Trh se surovým dřívím v tuzemsku
Celkové dodávky surového dříví se mezi-
ročně zvýšily o 1 770 tis. m3 na celkovou 
výši 19 387 tis. m3, z toho dodávky jehlič-
natého dříví dosáhly výše 17 735 tis. m3

a dodávky listnatého dříví 1 652 tis. m3. 
Výrazný meziroční nárůst dodávek byl 
u jehličnatého dříví, a to o 1 811 tis. m3, 
zatímco u listnatého dříví byl pokles 
o 41 tis. m3. Celkovou výši těžby dřeva 
a následných dodávek surového dříví 
zásadně ovlivnila povinnost vlastníků 
lesů přednostně a urychleně zpracovávat 
nahodilou a kalamitní kůrovcovou dřevní 

hmotu.  Na přelomu měsíce června 
a července roku 2017 se v důsledku 
kůrovcové kalamity v Rakousku 
a Německu projevil nezájem místních 
zpracovatelů o dříví z ČR. Vlivem velkého 
množství kalamitního dříví z bouřek 
v srpnu 2017 bavorská vláda rozhodla 
o podpoře postižených vlastníků lesů. 
Tento krok se projevil skokovým sníže-
ním cen poptávaného dříví. Proto se již 
v měsíci září projevil výrazný přetlak na-
bídky především kalamitní a kůrovcové 
dřevní hmoty na tomto středoevropském 
trhu se dřevem ve výši cca 24 mil. m3 
s následným výrazným poklesem cen.
V této situaci navrhlo MZe společně 
s LČR opatření, jehož cílem bylo přede-
vším přispět k vyrovnání nabídky dříví 
s poptávkou a omezit tak další propad 
cen a současně intenzivně pokračovat ve 
zpracování kůrovcového a kalamitního 
dříví. Proto již v měsíci srpnu LČR a VLS 
zastavily veškeré úmyslné těžby v dřevi-
ně smrk a borovice. I přes pokles 
cen prakticky u všech sortimentů 
jehličnatého surového dříví byla většina 
vlastníků lesů nucena k meziročnímu 
zvýšení těžby dřeva a následných do-
dávek surového dříví z důvodu nutnosti 
likvidovat kůrovcovou a kalamitní dřevní 
hmotu v dřevině smrk. Získané vyšší 
finanční prostředky za prodej 
zvýšeného množství surového dříví 
tak rozhodující měrou zabezpečily 
potřebné finanční zdroje pro nákladově 
náročnější lesnické činnosti v lesích
postižených kalamitou (zejména 
v pěstební a těžební činnosti) v rám-
ci správy a obhospodařování lesních 
majetků. Navíc k dodávkám surového 
dříví je nutné přičíst kvalifikovaný odhad 
dodávek tzv. těžebních zbytků v lesích 
ČR (v roce 2017 ve výši cca 2,1 mil. m3), 
které představují biomasu, jež zůstane 
po těžbě dřeva nebo po provedených 
prořezávkách v lese. 

Vývoz a dovoz surového dříví
Vývoz surového dříví se meziročně 
zvýšil o 587 tis. m3 na celkovou výši 

7 890 tis. m3, kdy došlo k nárůstu
vývozu u jehličnaté kulatiny a vlákniny 
(o 1 301 tis. m3) a listnaté kulatiny 
a vlákniny (o 56 tis. m3 ), zatímco u vý-
vozu ostatních položek (paliva, uhlí dře-
věného, štěpek, třísek, pilin, dřevěných 
zbytků, dřevěného odpadu a dřevěných 
pelet a jiných aglomerátu) byl celkem 
meziroční pokles o 770 tis. m3. Dovoz 
surového dříví se meziročně rovněž 
zvýšil, a to o 365 tis. m3 na celkovou výši 
3 271 tis. m3, kdy k nárůstu došlo u jeh-
ličnaté kulatiny a vlákniny (o 123 tis. m3) 
a k poklesu u listnaté kulatiny a vlákniny 
(celkem o 102 tis. m3). Meziročně se 
zvýšil dovoz u ostatních položek (paliva, 
štěpek, třísek, pilin, dřevěných zbytků, 
odpadu dřevěného a dřevěných 
pelet a jiných aglomerátů) – celkem 
o 344 tis. m3. Aktivní saldo zahraničního 
obchodu se meziročně zvýšilo u surové-

ho dříví o 560 mil. Kč na hodnotu
9 242 mil. Kč. Do zemí EU 27 se přitom 
vyvezlo 98,6 % z hodnoty celkového 
vývozu, nejvíce do Rakouska (51,9 %), 
Německa (35,8 %), Itálie (5,0 %) a Slo-
venska (3,6 %). Rovněž dovoz surového 
dříví byl realizován převážně ze zemí 
EU 27, a to ve výši 89,7 % z hodnoty 
celkového dovozu, nejvíce ze Slovenska 
(34,6 %), Polska (31,7 %) a Německa 
(13,3 %). Ve srovnání s rokem 2016 došlo 
k celkovému nárůstu vývozu surového 
dříví (o 587 tis. m3) při současném růstu 
hodnoty vývozu (o 563 mil. Kč) a rovněž 
k celkovému zvýšení dovozu surového 
dříví (o 447 tis. m3) při nepatrném růstu 
hodnoty dovozu (o 3 mil. Kč). 

Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hos-
podářství České republiky v roce 2017 
převzato z časopisu Lesnická práce

Evidované poškození porostů větrem, sněhem a námrazou (tis. m3)

Pramen: VÚLHM

Evidované kůrovcové dříví ve smrkových porostech (v tis. m³)

Pramen: VÚLHM

Rok
Nahodilá těžba

živelní exhalační hmyzová ostatní celkem
2000 2,39 0,08 0,32 0,50 3,29

2001 1,49 0,06 0,23 0,60 2,38

2002 3,38 0,03 0,29 0,51 4,21

2003 6,12 0,06 1,26 0,76 8,20

2004 2,76 0,04 1,27 1,30 5,37

2005 2,30 0,04 0,98 1,22 4,54

2006 5,97 0,03 1,14 0,89 8,03

2007 12,65 0,04 1,56 0,64 14,89

2008 7,60 0,03 2,32 0,80 10,75

2009 3,25 0,03 2,62 0,73 6,63

2010 4,08 0,02 1,79 0,57 6,46

2011 2,17 0,02 1,05 0,58 3,82

2012 1,70 0,02 0,79 0,73 3,24

2013 2,28 0,02 1,05 0,90 4,25

2014 2,46 0,02 1,13 0,92 4,53

2015 4,39 0,02 2,31 1,43 8,15

2016 2,64 0,03 4,42 2,31 9,40

2017 4,35 0,02 5,85 1,52 11,74

Nahodilé těžby podle druhů (v mil. m3)

Pramen: ČSÚ
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Většina lidí se tak domnívá, že méně 
intenzivní chov znamená lepší kvalitu 
vajec, což ve většině případů neplatí. 
Především se to týká bezpečnosti pro-
dukce konzumních vajec. Navíc v hodno-
cení kvality vajec existuje velké množství 
mýtů, které se skutečnou kvalitou 
nemají nic společného. Kvalita vajec je 
dána především kvalitou bílku, který je 
hlavní součástí vejce. Jako spotřebitelé 
můžeme jednoduše zjistit kvalitu čers-
tvého vejce po jeho rozbití a posouzením 
výšky bílku. Čím je bílek vyšší a drží tvar, 
tím je kvalitnější. Například v obohacené 
kleci se výška bílku pohybuje kolem 
8–9 mm, na podestýlce a ve výběhu 
kolem 6–7 mm, ve voliéře a v travnatém 
výběhu mezi 7 a 8 mm. Pokud je bílek 
nízký a rozlévá se, je vejce málo kvalitní. 
Pokles výšky bílku a jeho rozlití, 

respektive podíl tekuté části, se zvyšuje
s dobou skladování vajec. Dochází tak ke 
stárnutí vejce a snižování kvality vejce 
a využitelnosti živin.

Diskuse o welfare zvířat, zejména 
kritika konvenčních klecí, způsobila 
rozvoj ověřování dalších systémů ustáje-
ní, zejména obohacených klecí. 
Laická představa o pohodě slepic se 
neshoduje s poznatky vědy, přesto je 
třeba hledat kompromis mezi pohodou 
nosnic, ekonomikou a kvalitou vajec. 
Systémy ustájení pro slepice nosného 
typu by měly slepicím umožnit přiro-
zený repertoár chování, ochranu před 
nemocemi, minimalizovat stres a zajistit 
bezpečnost produkce konzumních vajec. 
Systémy ustájení v konvenčním chovu se 
v současné době rozdělují na dvě hlavní 

skupiny, na klece a podlahové systémy. 
Klece mohou být neobohacené čili kon-
venční a obohacené. Ve světě se více než 
90 % produkce konzumních vajec usku-
tečňuje v neobohacených klecích, které 
jsou však v Evropské unii zakázané. 
V EU se tedy mohou používat klece obo-
hacené, které umožňují slepicím 
plný repertoár přirozeného chování 
a zajištění vysoké užitkovosti, kvality 
a bezpečnosti produkce vajec. Současné 
výhrady vůči obohaceným klecím 
z hlediska welfare se týkají zejména 
toho, že nosnice nemohou praktikovat 
některé projevy chování. Týká se to pou-
ze létání a běhání, které jsou v obohace-
ných klecích omezené, ale i v přiroze-
ných podmínkách tyto projevy chování 
mají nosnice pouze z 1 %. Podlahové 
chovy se rozdělují na tři hlavní typy 
ustájení, chov na podestýlce, voliéry 
a výběhové chovy. Tyto chovy sice umož-
ňují přirozený repertoár chování, ale 
stresová zátěž slepic je větší než 
v obohacených klecích. V podlahových 
chovech se více setkáváme s agresiv-
ním chováním, jehož jedním z hlavních 
projevů je kanibalismus. Je to důsledek 
zejména sociálního stresu, kterému 
je věnována malá pozornost, ale pro 
pohodu slepic je rozhodující. Další 
stresovou zátěží v podlahových chovech 
jsou i horší podmínky prostředí, zejmé-
na složení vzduchu způsobené vyšší 
prašností a vyšším obsahem škodlivých 
plynů, především čpavku. V podlahových 
chovech je podíl prachových částic ve 
vzduchu 10–50krát větší, koncentrace 
čpavku 10–30krát vyšší než v klecích. Ve 
výběhovém chovu není možné optimali-
zovat podmínky mikroklimatu, zejmé-
na teplotu a relativní vlhkost. To jsou 
všechno faktory, kterým se věnuje malá 
pozornost, ale mají velký význam pro 
pohodu slepic. Zvýšená stresová zátěž 
způsobuje snížení snášky, zvýšení spo-
třeby krmiva a úhynu, který je hlavním 
indikátorem nepohody. 

Bezpečnost konzumních vajec souvisí 
s mikrobiální kontaminací a penetra-
cí mikroorganismů do vejce. Vejce je 
kontaminováno po snesení a kontaktu 
s vnějším prostředím a prachem ve 
vzduchu. K největšímu znečištění vejce 
dochází ihned po snesení, obzvláště
pokud je sneseno do špinavého hnízda 
a nehygienických podmínek. Mikroorga-
nismy pak pronikají do vejce. Také 
v průběhu skladování, zejména 
v nevhodném prostředí a vyšší teplotě, 

se mikroorganismy na skořápce množí 
a dále postupně pronikají do vejce. Špi-
navá vejce se však nesmějí mýt, protože 
by ztratila přirozenou obrannou vrstvu 
na povrchu skořápky a průnik mikroor-
ganismů by byl vyšší.       

Podmínky ustájení, především čistota 
vzduchu a hygiena prostředí, se promíta-
jí i do kontaminace vajec. Mezi systémy 
ustájení jsou velké rozdíly, nejméně
jsou kontaminována vejce v klecích, nej-
více ve výběhových chovech. Rozdíly 
v kontaminaci jsou odlišné, v absolut-
ních číslech to znamená rozdíly v řádech 
stovek, tisíců a desetitisíců. Z tohoto 
ukazatele je zřejmé, že vejce z podla-
hových chovů jsou více než 100násobně 
kontaminovaná než ta z klecí. Vyšší 
kontaminace znamená vyšší penetraci 
mikroorganismů do vejce a tím i větší 
riziko přenosu patogenních mikroorga-
nismů na člověka.

Podíl penetrovaných mikroorganismů do 
vejce se zdá relativně malý, ale při vyso-
kém počtu zejména patogenních bakterií 
to znamená značné riziko z hlediska 
bezpečnosti produkce vajec. Mikroor-
ganismy pronikají do vejce v průběhu 
celé doby jejich skladování, a pokud 
jsou vejce skladována v nevhodných pod-
mínkách, je toto nebezpečí podstatně 
větší. Přibližně již druhý den po snesení 
nejvíce penetruje do vejce Escherichia 
coli, po týdnu enterokoky a po 14 dnech 
plísně a další mikroorganismy. Bezpeč-
nostní riziko představují pseudomonády, 
které působí negativně při následném 
zpracování vajec a především salmonely, 
které mohou způsobit závažná zdravotní 
rizika u spotřebitelů.

K penetraci mikroorganismů do vejce 
dochází i přes obranné bariéry vejce, 
ke kterým patří kutikula na povrchu
 skořápky s bílkovinami, které zabra-
ňují průniku mikroorganismů, vlastní 
skořápka s její strukturou a chemickým 
složením a také bílkoviny bílku s anti-
bakteriálním a antivirálním působením. 
Všechny tyto složky mohou ovlivnit 
velikost penetrace mikroorganismů 
do vejce. Především vejce se slabou 
nebo poškozenou skořápkou 
představují velké nebezpečí pro průnik 
mikroorganismů a případný přenos 
onemocnění na člověka.

Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.,
Česká zemědělská univerzita

V PRODUKCI KONZUMNÍCH VAJEC SE SPOTŘEBITELÉ V SOUČASNÉ DOBĚ STÁLE VÍCE ZAJÍMAJÍ, V JAKÝCH PODMÍNKÁCH JSOU 
ZVÍŘATA CHOVÁNA, COŽ SE PROMÍTLO I DO SOUČASNÉHO SYSTÉMU ZNAČENÍ. NA TRHU SE TAK SETKÁVÁME SE ZNAČENÍM 
0 – EKOLOGICKÝ CHOV, 1 – VÝBĚHOVÝ CHOV, 2 – PODLAHOVÝ CHOV, 3 – OBOHACENÉ KLECE. TOTO ZNAČENÍ SICE UVÁDÍ ZPŮSOB 
CHOVU NOSNIC, ALE JIŽ NIC NEŘÍKÁ O DALŠÍCH PODMÍNKÁCH CHOVU A KVALITĚ VAJEC. 

KVALITA VAJEC A USTÁJENÍ NOSNIC

Ukazatel Jednotky Obohacené 
klece Podestýlka Voliéry Výběh

Celkový počet 
mikrorganismů

tis. Bakterií / 
vejce 34,1 9 251,1 3 989,9 67 345,3

Z toho 
Escherichia coli

tis. Bakterií / 
vejce 14,2 2 151,7 3 007,7 40 674,2

Kontaminace vajec mikroorganismy v různém ustájení

Ukazatel Den
 skladování

Obohacené 
klece Podestýlka Výběh

Celkový počet 
mikrorganismů

2 1,11 4,84 3,89

7 2,22 2,78 2,78

14 3,89 10,91 4,44

Z toho Escherichia coli

2 0,56 1,39 1,11

7 – 1,39 0,56

14 0,56 3,64 4,44

Průnik mikroorganismů do vejce během skladování v %
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  Český modrý mák oceněný Zlatým klasem 

ONYX

PRO SEEDS s.r.o. • Ing. Petr Robotka 
tel.: 602 535 818 • robotka@proseeds.cz 

www.proseeds.cz

Výnos v Batelově 2018:

1,7 t/ha x aktuální cena

= ZISK!

PENĚZ JAKO (Z) MÁKU!?

DALŠÍ TŘI VÝROBCI PŘEVZALI OCENĚNÍ KLASA 

ROK 2018 BYL PRO PĚSTOVÁNÍ MÁKU VELICE PROBLEMATICKÝ! 
NEJPRVE POMĚRNĚ CHLADNÉ POČASÍ ZKRAJE JARA, NEPŘÍZNIVÉ 
PRO SETÍ, POTÉ RYCHLÝ NÁSTUP VYSOKÝCH TEPLOT A VÝSUŠNÝCH 
VĚTRŮ, SILNÝ TLAK KRYTONOSCE KOŘENOVÉHO, SUCHO A TAK 
BYCHOM MOHLI POKRAČOVAT. 

NOVĚ BUDEME LOGO KLASA VÍDAT NA PĚTI DALŠÍCH VÝROBCÍCH. ZNAČKA, KTERÁ SYMBOLIZUJE ZÁRUKU KVALITY A JE GARANTOVANÁ 
STÁTEM, SE PŘEDSTAVÍ NEJEN NA MOUKÁCH PRO SNADNĚJŠÍ PŘÍPRAVU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TĚST, ALE TAKÉ NA TAVENÉM SÝRU A 
MILOVNÍKY MASA POTĚŠÍ SKLENIČKA S NEPŘEHLÉDNUTELNÝM OBSAHEM. 

Přesto se u nás daly najít lokality, kde 
podmínky nebyly tak nepříznivé a při 
správné agrotechnice a určitém štěstí 
na srážky se podařilo vypěstovat mák ve 
vysoké kvalitě a s vysokým výnosem! 
Něvěříte? V DV Batelov na Jihlavsku 
dosáhli výnosu u odrůdy ONYX 1,7 t/ha 
v čistém.  Zeptal jsem se agronoma, 
pana Stejnka, jak se mu to podařilo.

Pěstoval jste odrůdu ONYX poprvé?
Ano, chtěl jsem si ověřit, jestli opravdu 
dává tak vysoké výnosy, jak se uvádí 
v popisu odrůdy. Také jsem si chtěl ově-
řit vhodnost do našich podmínek. 

V jakých podmínkách hospodaříte?
Hospodaříme v nadmořské výšce kolem 
600 m n. m. s průměrnými dlouhodobý-
mi srážkami 650 mm/rok, letos byl však 
deficit 180 mm od počátku roku. Mák 
pěstujeme dlouhodobě cca 15 let, letošní 
výměra dosahovala 180 ha, z toho ONYX 
jsme pěstovali na 30 ha.

Mohl byste popsat vaši agrotechniku 
pěstování máku?
Na podzim smykujeme a termín setí 
jsme měli stanoven na 1. dubna 2018. 

Sejeme diskovým secím strojem Pronto 
bez zavlačecího zařízení. Výsevek 
1,5 kg/ha, ošetření proti krytonosci koře-
novému. Do 3 dnů po zasetí aplikujeme 
herbicidy. Pozor na vyšší dávky cloma-
zonu. Základní hnojení NPK před setím, 
dále hnojivo s mikroprvky, zejména sírou 
/Timac/ do výše N povolené legislativou. 
Ochrana proti krytonosci až do 6. pra-
vých listů. V 6. listech provádíme druhou 
herbicidní ochranu, pokud je třeba, 
s mikroprvky B, S, Zn. Pro posílení ko-
řenového systému aplikujeme huminové 
kyseliny, po odplevelení aminokyseliny,  
nejlépe se stopovými prvky firmy Bupor. 
Během vegetace provádíme 2x fungicidní 
ochranu, dle potřeby insekticidní ochra-
nu. Základem úspěchu je hospodaření 
se zimní vláhou. V našich podmínkách je 
lepší pěstování na lehčích půdách. 

Budete s odrůdou ONYX pokračovat?
Ano, již jsme si objednali osivo na celou 
plochu pěstování. Pro jaro plánujeme pěs-
tovat ONYX na celkové ploše asi 180 ha. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru 
při pěstování české odrůdy máku ONYX, 
Petr Robotka.

NOVĚ OCENĚNÝMI VÝROBKY JSOU:
Babiččina volba Mouka pšeničná HLAD-
KÁ na KYNUTÉ TĚSTO, Babiččina volba 
Mouka pšeničná HLADKÁ na KŘEHKÉ 
PEČIVO, Babiččina volba Mouka pšenič-
ná HLADKÁ DORTOVÁ
Výrobce: GoodMills Česko s.r.o.
Oceněné výrobky pšeničná hladká 
mouka Babiččina volba na kynuté těsto, 
Babiččina volba na křehké pečivo  
a Babiččina volba dortová jsou speciální 
mouky vyrobené pro konkrétní dru-
hy těst. Zrno pšenice má v každé své 
části různé složení – jiný obsah a kvalitu 
lepku, škrobu a dalších látek,  které 
zásadně ovlivňují pekařské vlastnosti 

této suroviny. Postupným mletím zrna se 
získávají mouky s odlišnými vlastnostmi 
a jejich mísením poté vzniká různý sorti-
ment, ideální pro každý druh těsta. 
Společnost GoodMills Česko je součástí 
skupiny GoodMills Group, největšího 
mlýnského uskupení v Evropě. V České 
republice provozuje dva mlýny (v Litomě-
řicích a v Kyjově).

Poštorenský vepřový bůček
Výrobce: ŠVÉDA - QUALITY s.r.o. 
Oceněný výrobek je nakládaný, ručně 
krájený vepřový bok bez kosti s kůží 
s deklarovanou libovostí 80 % ve skle-
něném obalu, kde zákazník zřetelně 

vidí bůček na řezu s přítomností aspiku, 
který dodává výrobku tradiční výraznou 
chuť a vůni. Společnost v roce 1998 
uvedla na trh jako první masné výrobky 
ve skle, které měly na trhu mimořádný 
úspěch. V roce 2005 došlo k modernizaci 
technologie tepelného opracování, což 
garantuje kvalitní systém kontroly tepel-
ného opracování výrobku a jeho výsledné 
kvality. V současné době má společnost 
ve svém portfoliu paštiky, polévky, hotová 
jídla, nakládaná masa a jiné speciality.  

Tavený sýr DELICATO
Výrobce: TANY, spol. s r.o.
Tavený sýr DELICATO se vyznačuje vyso-

kým podílem přírodních sýrů a neob-
sahuje žádné náhražky mlékárenských 
surovin. Oceněný sýr je vyroben v souladu  
s Českou cechovní normou a splňuje tak 
její přísné kvalitativní požadavky. Mléká-
renství v Nýrsku má více než osmdesátile-
tou tradici. Bývalé mlékařské družstvo zde 
bylo založeno v roce 1936 a tavené sýry se 
tu vyráběly už v roce 1940. V současné době 
je tavírna sýrů TANY v Nýrsku ryze českou 
společností s moderním potravinářským 
provozem, který splňuje i ta nejpřísnější 
kritéria výroby bezpečných potravin.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky 
provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při 
rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 
970 produktů od 222 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz. 

INZERCE
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Za inspirací k nynějšímu ohlédnutí za 
potravinami našeho dětství a mládí 
jsme se vypravili k supermarketovým 
regálům s jogurty. Při pohledu na hojný 
výběr příchutí s ovocem u nás dříve 
neznámým a nevídaným je zřejmé, oč 
jednodušší jsme to měli my pamětníci 
dříve narození.

Tehdy, v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století, jsme měli na 
výběr všeho všudy tři druhy jogurtu. Byl 
to jogurt jahodový, jogurt meruňkový 
a jogurt bílý, jinak řečeno bez ovocné pří-
chuti. Kdyby nám v té době někdo nabídl 
jogurt s mangem, kivi nebo maracujou, 
ani bychom nevěděli, co to je. Tyhle exo-
tické plody u nás znalo jen pár botaniků.
Ale nechme ovoce ovocem. My se bude-
me podrobněji věnovat jogurtu bílému, 

který se prodával v obchodech dříve 
a nyní. Jde opravdu o tentýž výrobek? 
Už na první pohled se nynější bílý jogurt 
zdá nápadně řidší a ani ta chuť není, 
co bývala. Je to tím, že se změnil tech-
nologický postup výroby a změnilo se 
i složení. Současný bílý jogurt obsahuje 
více vody a méně mléčného tuku. Doklá-
dají to československé receptury, které 
jsme našli v archivech a porovnali je se 
současnými právními předpisy, platnými 
na území České republiky.

Méně bílkovin, více vody
Bílý jogurt v šedesátých až osmdesátých 
letech musel obsahovat nejméně 4,5 % 
mléčného tuku. V současnosti stačí 3 %. 
Ještě přísnější byl v minulosti požadavek 
na obsah sušiny. Dřívější bílý jogurt jí 
musel mít 21 %, nyní je požadováno 

11,2 %. A to už je velký rozdíl. Připomeň-
me, že sušina zahrnuje vše kromě vody, 
to znamená nejen již zmíněný mléčný 
tuk, ale také bílkoviny, což jsou výživově 
nejcennější látky. Další složkou sušiny 
jogurtu je kyselina mléčná, rovněž výži-
vově důležitá, a také vitamíny a minerál-
ní látky. I těch je nyní v jogurtu méně.
Čím to, že měl bílý jogurt v minulosti 
více sušiny? Aby byl jogurt hustější, 
přidávalo se do něj při výrobě sušené 
mléko anebo se zbavoval části vody na 
odpařovacím zařízení. Tyto úpravy se 
dnes již neprovádějí. Tím se vysvětluje, 
proč je současný jogurt řidší.

Časem se přistoupilo i k další změně 
při výrobě jogurtu. Na vysvětlenou – 
původně se jogurtová kultura ušlech-
tilých mikroorganismů očkovala přímo 

do skleniček, v nichž se jogurt prodával 
spotřebitelům. Tato klasická výroba 
jogurtu, zrajícího ve spotřebitelských 
obalech, nestačila mnohdy poptávce, 
a tak jogurt zrál ve velkých mlékáren-
ských tancích, tzv. uzrávačích. Již hotový 
výrobek se pak plnil do spotřebitelských 
kelímků. Jenomže tento výrobek se pod-
le dřívějších československých právních 
norem nesměl nazývat jogurtem. 
V tomto případě šlo o jogurtový krém.

Dnešní vydrží déle
„Jogurtový krém se svou jakostí liší od 
klasického jogurtu tím, že je řidší,“ uvádí 
se v publikaci Mléko, mléčné výrobky, 
máslo (Merkur, Praha 1978). A jak se
 v publikaci z roku 1978 dodává: „Jo-
gurtový krém byl zaveden do výroby 
přechodně, zejména proto, že klasická 

Z POTRAVIN PRO DŘÍVE NAROZENÉ SI TENTOKRÁT ZAVZPOMÍNÁME NA JOGURTY A TVAROH. COŽ O TO, OBLÍBENÉ JSOU DODNES, JEN 
CHUŤ UŽ MAJÍ TROCHU JINOU. VYRÁBĚJÍ SE TOTIŽ JINÝM TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM A TEN OVLIVNIL I JEJICH SLOŽENÍ.

JOGURTY A TVAROH 
PRO PAMĚTNÍKY
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výroba jogurtu zrajícího ve spotřebi-
telských obalech nestačila mnohdy 
poptávce.“ Původně přechodné opatření 
se časem změnilo v trvalou praxi. A tak 
je nynější bílý jogurt jiný, než si ho my 
dříve narození pamatujeme z dětství. 
Pro osvěžení vzpomínek ocitujme 
požadavky na klasický bílý jogurt, které 
jsme našli v publikaci Základy potra-
vinářského zbožíznalství (SNTL, Praha 
1961). „Konzistence má být řezná, lom 
lasturovitý. Vůně a chuť jogurtu má být 
typická, aromatická.“ V zájmu objekti-
vity dodejme, že klasický jogurt, který 
zraje přímo ve spotřebitelských obalech, 
zpravidla opět ve skleničkách, lze koupit 
i v současnosti. Je ale o dost dražší než 
jogurt krémovité konzistence. Je to kro-
mě jiného proto, že takový jogurt má více 
sušiny, takže je jeho výroba surovinově 
náročnější a finančně nákladnější.

V souvislosti s nostalgickou výpravou 
za oblíbenou potravinou našeho dětství 
věnujme několik slov i někdejší ovocné 
náplni jogurtů. Ovocný džem se zpočátku 
přidával do skleniček na povrch ztuhlého 
jogurtu, později se vrstva džemu uklá-
dala na dno sklenky před tím, než byla 
naplněna jogurtem. Jednu výhodu však 
nynějším jogurtům nelze upřít. Tou je 
trvanlivost v řádu týdnů. V minulosti se 
směl jogurt skladovat v prodejně nejvýše 
24 hodin po dodání z výroby. Za delší 
trvanlivostí jsou mimo jiné i dokonalejší, 
dobře utěsněné obaly na rozdíl od 
dřívějších papírových víček na 
sklenicích.

Hrudkový, nebo pastovitý?
Změněnou chuť a strukturu má i další 
mléčný výrobek – tvaroh. Také se vyrábí 
jinak a také má více vody a méně sušiny, 
než tomu bylo v minulosti, jak jsme 
zjistili z odborných zdrojů. Důkaz o tom, 
že měl tvaroh v minulosti více sušiny (a 
tedy i více bílkovin), podává například 
publikace Sýry a tvaroh ve výživě, vydaná 
Potravinářskou komorou České repub-
liky v roce 2012. „V současné době se 
vyrábí tvaroh o sušině 17 až 23 %,
v průměru je to 20 %. V minulosti to bylo 
v průměru 25 %,“ stojí černé na bílém 
ve zmíněné publikaci Potravinářské 
komory ČR.

Jiný zdroj, konkrétně vysokoškolská 
učebnice s názvem Nauka o zboží – poži-
vatiny (VŠE, Praha 1980), uvádí dokonce 
28 % sušiny v průměru. Podle této 
publikace měl tvaroh 25 až 32 % sušiny 
v závislosti na tom, k jakému použití byl 
určen. Tedy zda byl na strouhání, nebo 
do buchet, koláčů či pomazánek.
Tak či tak jsou závazné požadavky na 
tvaroh benevolentnější, než tomu bylo 
v minulosti. Výrobci musí dodržovat pou-
ze předepsaný obsah tuku v sušině, ale 
není stanoveno, kolik sušiny v tvarohu 
má být. Připomeňme, že tuk je pouze 
jedna ze součástí sušiny. Kolik jí 
v tvarohu je, se spotřebitel nedoví.

Obsah sušiny se sice výrobcům daří 
tajit, před spotřebitelem však neutají, 
že je tvaroh zjevně vodnatější. Jinak 
řečeno je méně hustý, tedy pastovitý až 
mazlavý. Kde jsou ty časy, kdy měl tvaroh 
hrudkovitou strukturu. Je to tím, že 

se tvaroh vyrábí jiným technologickým 
postupem, než tomu bylo v dřívější době. 
Zatímco v minulosti se tvaroh odděloval 
od syrovátky lisováním přes plátěné 
síto, nyní se tak děje odstřeďováním. 
V publikaci o sýrech a tvarohu ve výživě 

z pera Potravinářské komory ČR je rozdíl 
mezi klasickou a soudobou výrobou po-
psán jasně: „Klasický tvaroh ve srovnání 
s tvarohem odstředivkovým má nejen 
vyšší sušinu, ale i zrnitou konzistenci na 
rozdíl od pastovité konzistence tvarohu 
odstředivkového.“

Zůstává zdrojem bílkovin
Přesto je nutno zmínit, že i za těchto 
nových podmínek výroby zůstává tvaroh 
důležitým zdrojem bílkovin a patří mezi 
potraviny, po kterých se netloustne.
Z Databáze složení potravin ČR v aktuál-
ní verzi například vyplývá, že tvaroh 
v závislosti na tučnosti obsahuje 
12 až 17 % bílkovin. Konkrétně tvaroh 
tučný s 11,8 % tuku obsahuje ve sto 
gramech výrobku 12,6 gramu bílkovin 
a jeho energetická hodnota činí
166 kcal/690 kJ. Tvaroh nízkotučný 
s 3,1 % tuku má ve sto gramech výrobku 
17,3 gramu bílkovin a v tomto množství 
obsahuje energii ve výši 109 kcal/460 
kJ. Připomeňme, že doporučená dávka 
bílkovin činí 50 gramů na osobu za den. 
Z toho vyplývá, že konzumací sto gramů 
nízkotučného jogurtu pokryjeme zhruba 
třetinu této doporučené denní dávky 
bílkovin.

Alice Olbrichová

Pro osvěžení paměti jsme zalistovali v dobových publikacích se sortimentem 
jogurtových výrobků z dob bývalého Československa. Kromě mlékáren se 
produkcí jogurtových výrobků zabývala i spotřební družstva nebo lahůdkářské 
výrobny potravinářského obchodu.

JOVONKA – tak zněl název jogurtu s ovocným sirupem.
JOVOKRÉM – šlo o jogurtový krém s džemem nebo s ovocným protlakem, 
případně s ovocným sirupem a kompotem.
JOVOMIX – byl jogurtový krém s ovocným protlakem.
JOVOŽELÉ – obsahovalo vrstvu ovocného želé s kousky kompotovaných plodů 
a vrstvu bílého jogurtového krému. Byl plněn do průhledných kelímků, aby 
vynikly barevné vrstvy.
JOVOKOKTEJL – tento jogurtový nápoj v kelímku se vyráběl ve čtyřech dru-
zích. Ochucen byl buď ovocným sirupem, nebo ovocným protlakem či ovocným 
kompotem.
JOGURTOVÉ MLÉKO S OVOCEM – se prodávalo ve třech různých příchutích, 
a to jahodové, meruňkové nebo švestkové.
TERMIX – termizovaný tvarohový dezert se poprvé začal vyrábět roce 1976
v mlékárně v Poděbradech. Původně byl složen z tvarohu, másla nebo smetany. 
Termix je buď ovocný, nebo s příchutí kakaa či vanilky.

Nostalgický koutek
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ČERSTVÉ PEČIVO 
PŘÍMO Z PECE
KAMPAŇ PROPAGUJÍCÍ ČERSTVÉ A KVALITNÍ POTRAVINY VSTOUPILA V BILLE DO DRUHÉ FÁZE, VE KTERÉ SE ZAMĚŘUJE NA PEČIVO. 
KAŽDÝCH 30 MINUT NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM ČERSTVÉ A KŘUPAVÉ PEČIVO, PRÁVĚ VYTAŽENÉ Z PECE. 

Ať přijde zákazník na nákup v jakoukoli 
denní dobu, může si vybrat ze široké 
nabídky pečiva, které dvakrát za hodinu 
kontrolují a obměňují vyškolení pracov-
níci prodejen. V sortimentu zákazníci 
naleznou např. chléb s propečenou kůr-
kou, rozplývající se croissanty, měkoučké 
rohlíky, rozmanité druhy baget, křupavé 
housky se semínky a dalších více než 
30 druhů sladkého i slaného pečiva. 
Pšeničné, žitné i vícezrnné pečivo 
s pestrou paletou chutných lněných, slu-
nečnicových nebo dýňových semínek je 

samozřejmostí. Zákazníci si mohou po-
chutnat také na netradičních novinkách, 
například pečivu s populární quinoou. 

„V souladu s naší dlouhodobou filozofií 
jsme se rozhodli nabízet zákazníků
 čerstvě rozpečené pečivo každou půlho-
dinu. Ať tedy zákazník přijde na nákup 
v jakoukoli denní dobu, může si vybrat 
z více než 30 druhů pečiva. Kdy bude 
křupavé pečivo právě vytažené z pece 
k dispozici, zákazníkovi prozradí výrazné 
nástěnné hodiny na každé prodejně,“ 

říká Jaroslaw Szczypka, generální ředi-
tel BILLA ČR. 

Souběžně s kampaní BILLA pokračuje 
v rekonstrukci stávajících prodejen, aby 
vyzdvihla kvalitu a čerstvost nabízených 
potravin. 

Společně se sortimentem čerstvě 
rozpékaného pečiva je možné v BILLE 
zakoupit také řadu balených dobrot nebo 
například výrobky lokálních pekařů. Ti 
dodávají do nejbližších prodejen ve svém 

regionu pečivo ze své vlastní produkce, 
vyrobené v malé místní pekárně z pocti-
vých českých surovin. 

Kampaň zaměřená na pečivo byla 
v předchozích letech realizována 
i některých dalších zemích, kde skupina 
REWE provozuje své prodejny, a nyní, 
v lokální produkci agentury McCann 
Prague, pokračuje i v České republice. 
Kampaň poběží v televizi, tisku, OOH 
a na internetu, kde ke kampani vznikla 
speciální stránka. 

LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST

UŽ
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LIBERECKÝ KRAJ A MALÉ VÝROČÍ
ROK 2018 JE PRO NÁS V LIBERECKÉM KRAJI, KTEŘÍ SE ZABÝVÁME TÉMATEM POSKYTOVÁNÍ A PŘENOSU INFORMACÍ, TAK TROCHU 
ROKEM VÝROČNÍM. JSME SI VĚDOMI, ŽE NÁŠ KRAJ SVOU ROZLOHOU ÚZEMÍ A TÍM I ROZSAHEM ZEMĚDĚLSTVÍ PATŘÍ V NOVÉM ÚZEMNÍM 
USPOŘÁDÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PO ROCE 2000 MEZI NEJMENŠÍ. TATO SKUTEČNOST VŠAK NESNIŽUJE VÁŽNOST ODVĚTVÍ A JEHO ROLE 
JE STEJNÁ JAKO V JAKÉMKOLIV VĚTŠÍM KRAJI. VEDLE VLASTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE PLNÍ ODVĚTVÍ TOLIK A ČASTO PŘIPOMÍNANOU 
ROLI ÚDRŽBÁŘE KULTURNÍ KRAJINY. ROZMANITOST ÚZEMÍ LUŽICKÝCH A JIZERSKÝCH HOR, KRKONOŠ NEBO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 
DÁVAJÍ TUŠIT, ŽE PRÁCE, KTEROU ZEMĚDĚLCI V TÉTO KRAJINĚ ODVÁDĚJÍ, NENÍ VŽDY SNADNÁ. TÍM NETVRDÍM, ŽE SNADNÁ ÚLOHA JE 
TĚCH, KTEŘÍ HOSPODAŘÍ V ÚRODNĚJŠÍCH JIŽNÍCH NEBO JIHOVÝCHODNÍCH OBLASTECH KRAJE.

Vedle řady ekonomických problémů, 
které si odvětví s sebou do nového 
století a tisíciletí přineslo z předchozích 
devadesátých let toho starého, ztěžovalo 
celkovou situaci legislativní prostředí 
zahlcené novými nebo novelizovanými 
zákony a předpisy. To gradovalo s blíží-
cím se vstupem ČR do EU. Díky inter-

netu, zejména krátce po roce 2000, byly 
zveřejňovány informace využitelné v ori-
entaci v již citované legislativní smršti, 
ale zejména informace s významem pro 
další rozvoj odvětví. Od příkladů dobré 
zemědělské praxe, doporučené 
a ověřené technologie až po výsledky 
např. výzkumných ústavů. Krátce po roce 

2000 se většinou k potřebným adresá-
tům tyto informace nedostaly. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje již 
v roce 2002 schválilo a přijalo tzv. 
Koncepci rozvoje zemědělství. Obsahem 
schválené koncepce bylo mimo jiné i za-
jištění informovanosti zemědělské veřej-
nosti o nových postupech a technologiích 
včetně znalosti legislativního prostředí. 
Zároveň si uložilo zajistit informovanost 
veřejnosti o dění v odvětví a usilovat 
o zvýšení jeho prestiže.  

Tím se dostávám k malému výročí, 
zmíněnému na začátku článku. Před 
patnácti lety, v roce 2003, byl schválen 
pilotní projekt Agrárního poradenské-
ho a informačního centra Libereckého 
kraje. Ten byl připraven odborem rozvoje 
venkova a zemědělství spolu s řadou 
zástupců zemědělců pod hlavičkou Re-
gionální agrární rady. Dovolím si vyjmout 
část odůvodnění z tohoto projektu v roce 
2003, který byl realizován a slavnostně 
spuštěn 29. 4. 2004 v předvečer vstupu 
ČR do EU.

Cílem je: „Poskytovat rychle dosažitelné, 
přehledné, objektivní a co nejčerstvěj-
ší informace týkající se problematiky 
resortu zemědělství. Spuštění portálu 
vytvoří efektivní komunikační kanál mezi 
regionálním agrárním sektorem, státní 
správou, samosprávnými celky a dalšími 
klientskými skupinami.

Regionální pracoviště může na základě 
znalosti místních poměrů i samotných 
zemědělských subjektů přístupnou 
formou zprostředkovat informace ze 
systému Agronavigator, ale zároveň je 
doplnit o aktuální a regionální proble-
matiku. Zároveň může díky propracova-
né registraci uživatelů poskytnout cenné 
informace zpět do systému. Rozhodnutí 
Libereckého kraje realizovat APIC bylo 
ovlivněno zájmem a potřebou o vytvoření 
systému, jenž by zemědělským subjek-
tům poskytoval dostatek kvalitních 
a aktuálních informací zejména regio-
nálního charakteru efektivní formou.“

Dnes, stejně jako tehdy, jsme přesvěd-
čeni o důležitém a potřebném zajištění 
přenosu informací stejně jako o využití 
znalosti regionu těmi, kteří tento úkol 

zajišťují. Od roku 2004 spolu s rozvojem 
technologií došlo pochopitelně k posunu, 
který jsme si tehdy neuměli ještě ani 
představit. V roce 2004 a 2005 Liberecký 
kraj na základě darovacích smluv 
věnoval řadě zemědělců nepotřebné 
počítače ze zrušených okresních úřadů. 
Zřídil na území deset veřejných míst 
pro zemědělce vybavené počítačem 
s připojením na internet. Dnes, v 
době chytrých telefonů nebo chytrých 
hodinek, již samozřejmě tato místa nee-
xistují. Popravdě, koho z nás v roce 2004 
napadlo, kam až se posuneme v těchto 
technologiích za patnáct let. 

Tak, jak se posunuly technologie, po-
sunul se i obsah a využití toho, co jsme 
zakládali v našem kraji v roce 2004. Od 
tehdy pracného vyhledávání a vkládání 
vybraných informací je dnes pracoviště 
informačního centra vedle efektivnějšího 
výběru schopno zajistit i efektivnější 
přenos. To se neobejde bez stálého při-
způsobování a využití možností, které se 
nabízejí. Nevyužití potenciálu sociálních 
sítí nebo třeba Youtube kanálu by bylo 
chybou. Na jedné straně se jedná 
o efektivní a v dané době moderní pře-
nos směrem k příslušníkům agrárního 
odvětví, ale současně i efektivní možnost 
informovat veřejnost a získávat si ji na 
svou stranu. 

Krajská informační střediska 
s poskytovaným rozsahem služeb dnes 
patří mezi důležitý prvek v odvětví. Stále 
více se na úspěchu firem bez rozdílu 
velikosti podílí informace. Odbornost 
a kreativita je pro tato pracoviště 
zásadním předpokladem pro úspěšné 
zvládnutí tohoto úkolu. Bonusem navíc 
je podpora, které se pracovištím dostá-
vá. Podpora Libereckého kraje trvající 
nepřetržitě již patnáct let v rozvoji 
a zkvalitňování našeho informačního 
střediska je toho příkladem. Proto 
jsem dnes nevolil téma tohoto článku na 
počet akcí, počet předaných informací 
nebo počet oslovených. Dal jsem před-
nost připomenutí, že i v zemědělsky tak 
malém kraji mohou vznikat myšlenky, 
které mohou významně ovlivňovat 
budoucnost.  

Ing. Robert Erlebach
APIC Libereckého kraje

RUBRIKA REGIONÁLNÍ INFORMACE JE ZAJIŠTĚNA S FINANČNÍ PODPOROU TITULU MZE 9. F. E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2018
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ZPĚTNÁ VAZBA DOTAČNÍHO TITULU REGIONÁLNÍ 
PŘENOS INFORMACÍ ZA ROK 2018
Agrární komora České republiky 
Obdobně jako v prvním vyúčtování, tak 
i v druhém vyúčtování čelil koordinátor 
při řešení dotazů a připomínek v rámci 
konzultačního místa pro region Praha 
nejčastěji kritice zemědělců k admini-
strativní náročnosti v oblasti národních 
dotací. Veškeré dotace jsou podmíněny 
obrovskou administrativní zátěží, kterou 
převážně menší zemědělci velice těžko 
zvládají. Dotační titul 9.F.e. Regionální 
přenos informací hodnotíme velice pozi-
tivně a je pro zemědělce z cílové skupiny 
DT v námi reprezentovaném regionu hl. 
m. Prahy velkým přínosem. K zajištění 
generační obměny musíme zatraktivnit 
školská zařízení studentům a nabídnout 
jim k výuce moderní stroje a zařízení. Je 
potřeba pomoci zemědělcům využívat 
program Centra odborné přípravy MZe 
a dotací na nákup strojů a zařízení, vy-
bavení do laboratoří a další pomůcky pro 
daný zemědělský obor, např. traktory, 
secí stroje, GPS navigace apod., zajistit 
pozitivní pohled na zemědělství – vrátit 
zemědělství pozitivní tvář, nabídnout 
žákům základních škol a jejich rodičům 
„Dny otevřených dveří“ – nejen na ško-
lách, ale také na farmách, aby se sami 
přesvědčili o zajímavé práci. Možnost 
realizace seminářů pro zemědělce 
v mimosezonním období – tj. od listopa-
du max. do března se jeví jako klíčová, 
v dalším období není z jejich strany 
časová dispozice. Informace přitom 
potřebují, ale v době práce na polích 
to pro ně je jen těžko možné. Rovněž 
je třeba neopakovat semináře stále na 
stejná témata.

Okresní agrární komora Most
V letošním roce, kdy bylo zemědělství  
v Ústeckém kraji silně postiženo su-
chem, zejména živočišná výroba,  
a dopady sucha se promítnou i do příš-
tích let, je třeba řešit především:
• systém odškodnění ztrát za sucho, 

tzv. Fond nepojistitelných rizik, tak 
aby výkyvy tržeb zemědělců byly 
částečně kryty z FNR – tato vyhláška 
se připravuje již několik let a výsledek 
stále není,

• novelizovat zákon o významné tržní 
síle a ochránit české zemědělce  
a potravináře před nekalými praktika-
mi hypermarketů,

• zajistit vlastní konkurenceschopnost 
českého zemědělství změnou dotační 
politiky – chtít a řešit nastavení správ-
né zemědělské politiky,

• omezit závislost na dovozech a zajistit 
soběstačnost ve všech agrárních 
komoditách,

• vytvořit rovné podmínky v zemědělství 
u všech členských států EU,

• zelená nafta – prodloužit i pro další ob-
dobí – pro zemědělce je velmi důležitá,

• SZP po r. 2020 – připomínky k návrhu 
zastropování, degresivity v přímých 
platbách; je třeba průběžně informovat 
zemědělce, jak pokračuje vývoj legisla-
tivy SZP po r. 2020,

• v žádném případě nesnižovat finanční 
prostředky na SZP jako celek, neboť 
sektorové zemědělství v současné 
době čelí řadě nových výzev zejména  
z důvodu změny klimatu.

Stále se opakují připomínky k neúnosné 
byrokracii, administrativní zátěži země-
dělství ve všech oborech, která namísto 
aby se snižovala, velmi rychle roste, 
ale i k Regionální potravině a 9.F.e. – 
Regionálnímu přenosu informací. Jsou 
připomínky k velkému počtu podobných 
seminářů – projekt 9.F.e. vyhrál u více 
organizací, které pak samozřejmě 
organizují semináře, které se na stejná 
témata opakují – náročné na finanční 
prostředky za stejné služby, navíc ještě 
často v nevhodnou dobu pro zemědělce.
Je nutné organizovat semináře pro 
zemědělce v mimosezonním období –  
tj. od listopadu – max. do března, jinak 
nemají čas! Informace přitom potřebují, 
ale v době práce na polích to pro ně 
je jen těžko možné. Cílová skupina DT 
požaduje a oceňuje poskytování aktuál-

ních informací denně a týdně na našich 
webových stránkách nebo zasílání sou-
hrnných informací přímo e-mailem  
v pravidelných intervalech (každý pátek). 
Semináře k novým vyhláškám potřebují 
jako lektora přednášek tvůrce té či oné 
vyhlášky, kteří svůj návrh znají nejlépe. 
Nejlepší systém však je pozvat přímo 
ministra zemědělství a/nebo jeho ná-
městky (uskutečnili jsme u nás v Mostě 
dne 27. 9. 2018), zdrželi se u nás 5 hodin, 
odpovídali na dotazy zemědělců a žádný 
dotaz nezůstal nezodpovězen. To byla 
kompenzace za 5 seminářů. Řešily se 
aktuální záležitosti z jednotlivých oblastí. 
Stejné zkušenosti máme s prezidentem 
AK ČR Ing. Zdeňkem Jandejskem a Ing. 
Janem Doležalem, kteří rovněž odborně 
zodpoví všechny dotazy zemědělců a in-
formují o stavu jednání o SZP v Bruselu. 
I takovéto setkání s našimi zemědělci 
jsme již měli. Takováto setkání by stála 
za to konat alespoň 1x za rok.

Agentura Venkova, o.p.s. 
Řada zemědělců Plzeňského kraje pova-
žuje údajné zavedení maximální výměry 
zemědělských pozemků za problema-
tické vzhledem k tomu, že současná 
dostupná zemědělská technika odpovídá 
větším zemědělským pozemkům.
Zavedení karet u zemědělských doprav-
ních prostředků negativně limituje užití 

této techniky v době špiček zeměděl-
ských prací. Členové organizací země-
dělců postrádají adaptační strategii na 
zmírnění a řešení dopadů klimatických 
změn v ČR. Zemědělci by přivítali konání 
vzdělávacích a informačních akcí pře-
devším v době vegetačního klidu, padá 
řada dotazů typu: ,,Proč vaše informační 
centrum nevykonává nejvíce činnosti 
v zimě?“ Konkrétní zemědělci mající 
zájem reálně zadržovat vodu v krajině, 
např. vybudovat menší rybník, postrádají 
masivní podporu této činnosti, podle 
nich se vlastně jedná o veřejný zájem. 
Členové ČSCHOK požadují zjednodušení 
procesu posuzování kalkulace, vyplácení 
náhrad škod způsobených na ovcích  
a kozách vlkem.

Agrovenkov Vysočina, o.p.s.
V uvedeném období bylo hlavním 
předmětem našeho zájmu, tak jako 
již tradičně, zajištění plošné a úplné 
informovanosti, poskytované bezplatně 
a všemi dostupnými prostředky cílovým 
skupinám v Kraji Vysočina. Z pohledu 
způsobu zajištění přenosu informací byla 
opětovně preferována zejména forma 
jejich poskytování prostřednictvím elek-
tronického servisu, ale i prostřednic-
tvím osobních konzultací. V uvedeném 
období se na nás zemědělská veřejnost 
obracela s celou řadou nejasností, ze-
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jména opětovně z oblasti administrování 
národních titulů. Nejčastější dotazy se 
týkají problematiky opatření PRV, plnění 
požadavků Nitrátové směrnice, pravidel 
Cross compliance, plnění požadavků 
GAEC, dotační problematiky, podpůrných 
programů, programů PGRLF, programů 
a grantů vyhlášených KrÚ Kraje Vysočina 
a vývoje situace na agrárním trhu (ceny, 
nákup, odbyt). Zemědělci odsuzují znač-
nou a složitou agrární byrokracii, a to 
zejména množství prováděných kontrol 
ze strany státních orgánů. Staví se proti 
způsobu hospodaření se státní půdou 
(zábory zemědělské půdy) pro investiční 
výstavbu. V souvislosti s projednávanou 
reformou SZP EU po roce 2020 požadují 
vyrovnání podnikatelských podmínek  
a vyjednat maximální výši couplovaných 
plateb především v chovu skotu a prasat. 
Pokud nebude naše současná kritická 
situace v ŽV řešena pragmaticky, strate-
gicky a rázně, dojde na Vysočině  
k zániku řady chovů hospodářských 
zvířat. Tento stav bude mít nenávratný 
nepříznivý dopad na zaměstnanost  
a osídlení venkova na Vysočině a na radi-
kální snížení počtu hospodářských zvířat 
s velmi negativním vlivem na úrodnost 
půdy a její schopnost zadržovat vodu  
v krajině s ohrožením zdrojů pitné vody.

Zemědělci hospodařící v ochranných 
pásmech vodních zdrojů se potýkají  
s byrokratickými nařízeními, které jim 
omezují hospodaření v těchto oblastech. 

Především se to týká zemědělců hospo-
dařících v oblasti vodní nádrže Švihov.
V letošním roce se zemědělci potýkají 
s problémy i v RV, na které se letos po-
depsal vliv suchého období. V budoucím 
období bude nedostatek objemných 
krmiv a sníží se jejich kvalita. To se 
negativně promítne v kvalitativních para-
metrech zemědělské výroby. Dochází ke 
snížení kvalitativních ukazatelů mléka, 
potravinářské pšenice a sladovnického 
ječmene. Problematika eroze půdy  
a šetrné hospodaření je u zemědělců 
stále více aktuální. Zemědělci jsou 
nespokojeni s legislativním procesem 
stanovení půdoochranných technologií  
a vymezením podmínek DZES 5. Plat-
nost protierozní vyhlášky by měla být od 
ledna příštího roku a v současné době 
ještě nejsou známy podmínky, které vý-
razně upravují hospodaření. Díky častým 
konzultačním tématům, které byly se 
zemědělci projednávány, se na Vysočině 
předpokládá v budoucím období s větším 
množstvím investic do zemědělské 
výroby a intenzity zemědělství. Proto je 
nutné intenzivní zemědělství podporovat 
v maximální možné míře.

AGROVENKOV, o.p.s., Pardubický kraj
Neprobíhá aktivní spolupráce s odborem 
výzkumu, vzdělávání a poradenství, 
velmi účelné by byly pravidelné pracovní 
porady. Navrhujeme – uskutečňovat pra-
videlné pracovní porady v rámci aktivní 
spolupráce s výše uvedenými skupinami. 

Doba od podání žádosti a schválení 
rozpočtu je velmi dlouhá, krátí se tak čas 
na přímou realizaci. Navrhujeme – dobu 
podání a hodnocení žádostí, případně 
schválení projektů přesunout na konec 
předchozího roku. Doba schvalování 
vyúčtování za první pololetí byla letos 
nepřiměřeně dlouhá (červenec–lis-
topad). Navrhujeme – nastavit dobu 
hodnocení vyúčtování do pravidel (zkrátit 
ji na 2 měsíce). Hodnocení projektu po 
3 měsících je zbytečné, pokud realizace 
trvá 7 měsíců. Navrhujeme – hodnotící 
zprávu (pokud se nejedná o celoroční 
projekt) vypracovat až jako závěrečnou. 
Požadujeme veškerou nadbytečnou by-
rokracii zrušit, v jednoduchosti je kouzlo, 
jde přece o zúčtování národních podpor, 
např. navrhujeme stanovit výši podpory 
paušálně na počet zemědělských podni-
katelů v daném regionu, je znám počet 
žadatelů o dotace v regionu kraje, tedy 
stanovit paušální částku na 1 IČO, tuto 
částku jednoduše doložit výdaji posky-
tovatele konzultačních služeb 1x ročně, 
mj. ne všechny regiony ČR mají stejný 
počet příjemců konzultačních služeb.

Regionální agrární komora Karlovy 
Vary 
V rámci konzultačního působení 
v druhém pololetí jsme zaznamenali tyto 
podněty z řad zemědělské veřejnosti:
• složité zjišťování podkladů pro vyplňo-

vání žádostí o dotace (PRV, SUCHO),
• pomalé vyplácení dotací na sucho,

• nekonkrétní informace o průběhu 
vyjednávání o obsahu nové SZP,

• složitost dotačního systému ČR – ne-
přehlednost, provázanost požadavků,

• zdlouhavost průběhu podávání žádostí 
na projekty nenárokových dotací z PRV,

• chybějící státní poradenské pracoviště 
pro zemědělské subjekty při regionál-
ních pracovištích SZIF,

• velmi složitá komunikace s pracovišti 
SZIF, složitost textů, nesrozumitelnost 
vyrozumění, 

• problematika škod způsobených chrá-
něnými dravými zvířaty a neodpovídají-
cí náhrady ze strany státu,

• rozdílné požadavky vodoprávních orgá-
nů na odběr vod a umístění hnojišť,

• nové požadavky na evidenci použití 
hnojiv,

• nedostatek pracovníků v zemědělství 
pro příští roky,

• problematika nástupců majitelů farem.

Regionální agrární komora Ostravsko 
V rámci informační a konzultační 
činnosti Regionální agrární komory byly 
od příjemců informací zjišťovány i jejich 
názory a požadavky na fungování regi-
onálního informačního centra. V rámci 
diskuze bylo požadováno:
• rozšíření množství materiálů s přehle-

dy dotačních titulů, 
• rozšíření možností konzultací s poradci 

a odborníky z resortu o problematice 
další strategie směřování společné 
zemědělské politiky, 



47

ZPRAVODAJ

6 > 2018

REGIONÁLNÍ INFORMACE

• optimalizace časového rozložení 
plánovaných aktivit, a to z pohledu 
aktuálnosti témat a časových možností 
příjemců informací v návaznosti na 
organizační možnosti při řízení země-
dělských provozů. 

Krajské informační středisko Středo-
českého kraje, o.p.s. 
Poradenství: Ačkoliv je poradenství přes 
dotační titul 9. F.e. financováno pouze od 
podání žádosti, tj. od března do 31. října, 
poradenství krajská informační středis-
ka poskytují celoročně. Lidé se na nás 
obracejí, pokud chtějí začít podnikat  
v zemědělství. Zemědělci se na nás 
obrací se žádostmi o informace  
o národních i evropských podporách, 
jaká pravidla musí dodržovat, pokud 
žádají o dotace i o jaké dotace je vůbec 
možné žádat. Převážně menší země-
dělci přicházejí s problémem povinné 
evidence, obsluha Portálu farmář, dekla-
race koní apod. Jsme jim nápomocni 
při zvláštních podporách, např. sucho. 
Žadatelé ve výzvách Programu  
rozvoje venkova přicházejí se žádostmi 
o pomoc se žádostí o dotaci nebo se 
žádostmi o proplacení. Co se týká 
výběrových řízení a i v případě, že si ze-
mědělec nedokáže po poradě vypracovat 
žádost sám, předáváme kontakty 
na poradce či poradenské firmy. Místní 
akční skupiny začaly vyhlašovat výzvy 
i pro zemědělce, v těchto případech 
dokážeme zemědělcům poradit, k jaké 
MAS patří dle své provozovny, jaké jsou 
postupy při podání žádosti, předáme  
i kontakty na tyto MAS. Zemědělcům 
jsme prospěšní při zavádění novinek, 
jako jsou například redesign erozní 
ohroženosti půd a v zavádění každoroč-
ních úprav v Jednotné žádosti. Pořádá-
me semináře, které zemědělci chtějí  
a vyžadují, jsou velmi hojně navštěvova-
né, ale zároveň se snažíme uspořádat 
semináře, kde spíše zemědělce přesvěd-
čujeme o prospěšnosti dané činnosti, 
např. ekologické zemědělství, precizní 
zemědělství apod. Lidé se začali více 
zajímat o kvalitní a bezpečné potraviny, 
v tomto ohledu jsme také nápomocni, 
aby se vyznali ve značení výrobků, ve 
značkách kvality. Naopak zveřejňujeme 
varování kontrolních úřadů o nebezpeč-
ných potravinách. 

Zemědělci, ale i starostové, neziskové 
organizace i Místní akční skupiny 
požadují, aby bylo možné účastnit 
se kurzu Portál farmáře. Toto poraden-
ství – kurz je pro ně velice důležitý.  
V dnešní době se zde vede pastevní de-
ník, evidence hnojení, evidence postřiků, 
registr zvířat, žádá se zde o dotace. 
Žádosti z Programu rozvoje venkova se 
již jiným způsobem neposílají než přes 
Portál farmáře. Doporučení: Na toto 
téma již proběhlo mnoho seminářů, ale 
jednalo se většinou o jednodenní školení 
maximálně rozdělené na začátečníky  
a pokročilé. Navrhujeme, aby vznikl ně-

kolikahodinový kurz na několik etap, aby 
se nově nabyté informace upevňovaly. 
Portál farmáře je natolik obsáhlý, že del-
ší školení je na místě. Je nedostatečné 
množství kvalifikovaných poradců, kteří 
by Portál farmáře mohli školit. 
Není dostatek poradců, kteří by byli 
schopni poradit zemědělcům ohledně 
Jednotné žádosti, programu Jednotné 
žádosti, výběrového řízení. Doporučení: 
posílit poradenský systém o kvalifikova-
né odborníky, kteří jsou schopni  
a ochotni poradit. Nastolit poradenský 
systém státních poradců, který byl před 
lety bohužel zrušen.

Program rozvoje venkova: obrovská 
časová prodleva od podání žádosti do 
podpisu dohody, cca 1 rok. Součástí 
příloh je výběrové řízení nebo marketin-
kový průzkum, kde ceny odpovídají místu 
a času obvyklém, po časové prodlevě, po 
níž dojde k podpisu dohody, jsou ceny 
mnohdy vyšší a žadatelé již nemůže na-
vyšovat cenu. Zemědělci rovněž kritizují 
neustále se měnící pravidla před každým 
kolem, žadatele se nemohou připravit 
dopředu. Žádost s přílohami nelze využít 
v dalším kole, když neuspějí v aktuálním 
kole. K menším úpravám dochází  
i v průběhu výzvy. Nešťastné je  
i načasování podzimního kola, například 
vůči strojům (v říjnu žadatel podá žádost, 
k podpisu dohody dojde cca v srpnu, 
žadatel si objedná stroj například na 
sklizeň píce, stroj od výrobce přijde cca 
v říjnu, a to ho už žadatel nepotřebuje, 
využije ho až v květnu dalšího roku, ale 
záruka již běží od října, nehledě na to, 
že žadatel stroj již potřeboval pro svou 
práci na jaře aktuálního roku). Nesmy-
slně náročné výběrové řízení, které si 
většinou žadatelé nezpracují sami, ale 
musí si najímat poradce. Dotační titul 

pro mladé začínající zemědělce určitě 
není určený pro začínající zemědělce, 
kteří chtějí začít hospodařit. V tomto 
titulu jsou nastavena pravidla tak, aby 
žadateli vyšla efektivita, musí už mít 
větší hospodářství. Pochvala: Žádost 
PRV na Portále je hodnocena velmi dob-
ře. Žádost je samonavádějící, intuitivní, 
samokontrolovaná. 

Regionální agrární komora Jihočeské-
ho kraje 
Na základě zpětné vazby, respektive 
podnětů ze zemědělské praxe, RAK JK  
v průběhu hodnoceného období požado-
vala po Ministerstvu zemědělství podpo-
ru pěti konkrétních návrhů Rybářského 
sdružení ČR na zvýšení akumulace vody 
v krajině a podpor produkčního rybářství 
v období extrémních klimatických výky-
vů. Dále požadovala urychlené řešení 
škod způsobených suchem, zejména  
v regionální živočišné výrobě, a následně 
se podílela na sběru dat od jihočeských 
podniků pro případné kompenzace 
prokázaných ztrát. V neposlední řadě 
představenstvo RAK JK ve vazbě na po-
žadavky zemědělských subjektů ze Stra-
konicka oslovila vedení AK ČR a MZe ČR 
s žádostí o prosazení předkupního práva 
na pozemky, na nichž zemědělci hos-
podaří na základě nájemní či pachtovní 
smlouvy, s cílem omezit spekulantům  
a developerům přístup k zemědělské 
půdě a zamezit tak úbytku zemědělské 
půdy a ochránit tak zemědělský půdní 
fond pro další generace. 

Agrární poradenské a informační cent-
rum Libereckého kraje – APIC 
Pracoviště pravidelně zjišťuje potřeby 
pro zkvalitnění služeb poskytovaných 
pracovištěm. Informační systém je  
v Libereckém kraji využíván od roku 2004 

a postupně byl dobudován o potřebné 
sekce a přehlednost pro uživatele.  
V současné době není ze strany uživatelů 
evidován požadavek na rozšíření posky-
tovaných služeb. V druhém pololetí bylo 
v plánu práce Výboru pro životní prostře-
dí a zemědělství Libereckého kraje bod 
„Činnost APIC LK“. Pracoviště APIC úzce 
spolupracuje s nevládními agrárními 
organizacemi z Libereckého kraje. 
Zjišťuje potřeby cílových skupin a získává 
zpětnou vazbu o využívání poskytovaných 
služeb. Pracovnice APIC je pravidelným 
účastníkem porad Regionální agrární 
rady Libereckého kraje, Okresní agrární 
komory, konaných seminářů, výstav 
a ostatních akcí. Vedle statistického 
zjišťování návštěvnosti stránek APIC se 
jedná o nejefektivnější způsob zjišťování 
zpětných vazeb, které jsou pro činnost 
APIC důležité.

Regionální agrární komora Králové-
hradeckého kraje 
Letošní suché počasí se výrazně odrazilo 
v problematice, se kterou se zemědělci 
na RIS KHK obraceli. V ANC oblastech je 
velký podíl travních porostů zařazených 
ve specifických managementech. Péče 
o tyto travní porosty je lépe finančně 
ohodnocena, ale zároveň podmínky pro 
využívání takových pozemků neumožňují 
pružně reagovat na zvýšenou potřebu 
pastvy pro býložravce. Na pastvinách 
– druhově bohatých pastvinách není 
dovolen příkrm a na loukách je pastva 
dovolena až po 15. 8. Pokud zemědělec 
hospodaří převážně nebo výhradně na 
takových pozemcích, stává se pro něj 
nedostatek pastvy neřešitelným problé-
mem. SZIF povolil od 18. 7. 2018 příkrm 
zvířat na druhově bohatých pastvinách, 
ale z počátku bylo nutné doručit kromě 
oznámení vyšší moci i potvrzení ČHMÚ, 
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že na dotčeném půdním bloku bylo 
opravdu sucho. Tato povinnost byla sice 
nakonec zrušena, ale týkala se i vyšší 
moci v důsledku sucha uplatněné na 
plnění požadavků greeningu. Zemědělci 
požadavek na potvrzení nechápali, pro-
tože sucho bylo téměř na celém území 
ČR a informace o jeho rozsahu jsou 
volně přístupné jak na webu ČHMÚ, tak 
na webu Intersucho. Podle zemědělců 
šlo o naprosto zbytečný administrativní 
požadavek.
 
Další, podle zemědělců zbytečnou 
povinností, je zasít meziplodiny určené 
k plnění greeningu i v situaci, kdy kvůli 
suchu je velmi nepravděpodobné, že 
osivo vzejde. Zemědělci sice mohou  
v případě nevzejití meziplodin zaslat 
SZIF oznámení vyšší moci, ale musí 
vynaložit finanční prostředky a prá-
ci. Pokud by se rozhodovali bez tlaku 
dotačních pravidel, počkali by se setím 
na příznivější vláhové podmínky. V tomto 
případě opět dotační pravidla neumož-
ňují pružně reagovat na situaci.
 
Další komplikací, která zemědělce tento 
rok ještě čeká, je změna erozní ohrože-
nosti pozemků. Většinou ji začínají řešit 
až nyní, takže největší nápor dotazů 
teprve očekáváme. Nová vrstva eroze 
v LPIS je na první pohled podstatně přís-
nější. Některé pozemky, u kterých došlo 
k přeřazení do vyššího stupně erozní 
ohroženosti, je možné při úpravě umís-
tění plodin využívat stejně jako doposud. 
To však vyžaduje jistou zdatnost při práci 
s mapami na Portálu farmáře a dobrou 
znalost nově nastavených požadavků 
na hospodaření. Pro mnoho zemědělců 
bude dodržení nastavených požadavků 
velmi složité. Navíc nejsou dosud známy 
oficiálně schválené půdoochranné tech-

nologie. Vybavenost podniků stroji  
s půdoochrannou funkcí, obzvláště  
u menších soukromých zemědělců, je 
také neuspokojivá. Z našeho pohledu 
lze minimálně pro dobu příštího roku 
očekávat v protierozní ochraně velkou 
chybovost. Co se týká 7. Kola PRV, 
bohužel došlo u záměru a) a b), tedy 
záměru pro malé zemědělce do 150 ha 
a 1 milionu korun uznatelných výdajů, 
ke změně v preferenčních kritériích. 
Zpřesněním Specifických pravidel dne 
12. 9. 2018 došlo k vyřazení kódů výdajů 
031 a 032, tedy kódů s běžnými stroji, 
z preferenčních bodů kritéria 9. 100 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
je zaměřeno na rostlinnou nebo živočiš-
nou výrobu. Velká část žadatelů tím byla 
vyřazena z možnosti požádat o dotaci na 
nákup běžného stroje. Mnoho zeměděl-
ců se zajímalo také o kompenzace za 
sucho za letošní rok. V tuto dobu jsou 
však známá pravidla pouze ke kompen-
zacím za krmné plodiny. Část zemědělců 
si stěžovala, že dokládání dopadů sucha 
roku 2017 pro ně bylo tak složité, že si 
ani o dotaci nežádali. Mají obavu, že 
v tomto roce bude doložení dokladů  
k žádosti také složité. 

Regionální agrární komora Jihomorav-
ského kraje 
Největším pozitivem je, že nejen země-
dělská veřejnost zná Krajské informační 
středisko pro rozvoj zemědělství a ven-
kova Jihomoravského kraje, což je zřej-
mé z oslovení a požadavků o poradenství 
opravdu z celkového spektra činností ve 
venkovském prostoru.
Je smutné, že přetrvávají stálé nedostat-
ky ve vztahu zemědělce a jeho okolí, jež 
opakovaně uvádíme:
• přístup k pozemkům – neexistující tzv. 

„polní cesty“,

• přetrvávající a zvyšující se zamokření  
z poškozených (nefunkčních) melio-
račních systémů,

• neřešení vodní eroze původními for-
mami, např. „polní cesta“ po vrstevnici, 
svodníky, zpětné vytvoření původních 
teras – mezí,

• nepůvodní dřeviny v blízkosti pozemku,
• odstranění příčin záplav z důvodů 

odstranění původních vodních cest – 
příkopů, nebo jejich úpravy – zatrubění 
malým průměrem potrubí a ucpávání 
vtoků,

• neúdržbou existujících „polních“ cest  
a jejich součástí – zatravněných 
krajnic, které jsou příčinou zaplevelení 
jejich okolí. Jde o majetek obcí, na 
jehož provoz dostávají 100 % finanč-
ních prostředků z daní za zemědělskou 
půdu.

Pozitivním zjištěním ale je, že skutečný 
zemědělec má zájem o nové informace, 
chce je zejména v době vegetačního kli-
du. To je podstatná zpráva pro nás, která 
vypovídá o tom, že střediska by měla být 
nápomocna celoročně.

Agrární komora Zlínského kraje 
Novelizace zákona o zelené naftě, 
doporučení: zachovat vratky dle 
současného nařízení. Změny v DZES 5 
ve vazbě na LPIS, doporučení: odložení 
účinnosti vyhlášky. Kompenzace sucho 
roku 2018 – Pořád probírané téma, ře-
šení trvá neúměrně dlouho. Doporučení: 
úprava legislativy – je třeba řešit danou 
situaci a upravit nastavené podmínky pro 
další léta tak, aby nedocházelo  
k diskriminaci mezi zemědělci, aby 
všichni měli stejné podmínky, které 
budou schopni splnit, a došlo co nejdříve 
k odškodnění postižených. Současná 
situace ve výkupních cenách mléka  

a vepřového masa. Informace o situaci  
a o výsledcích jednání mezi MZe, vládou, 
poslaneckou sněmovnou a ostatními 
nevládními organizacemi zasílány pro-
střednictvím KIS Zlínského kraje na pod-
niky, zatím se ministerstvu nedaří vyřešit 
krizovou situaci v živočišné výrobě  
a v mléce. Doporučení: Je třeba vypraco-
vat koncepční opatření na úrovni státu, 
která pomůžou zemědělcům v případě 
finančních propadů cen jednotlivých 
komodit k podpoře zemědělské výroby 
a zajištění zaměstnanosti na venkově. 
Úbytek zájemců o zemědělské obory. 
Doporučení: Je třeba motivovat a podpo-
rovat mladou generaci k zájmu o země-
dělské školství. I ze strany státu by měla 
být podpora zemědělskému školství, 
rozšířit podporu učňovského školství, 
praktické výuky nad rámec doposud 
poskytované podpory z národních dotací. 
Finančně podpořit podniky spolupra-
cující se školami. Zavádění moderních 
technologií. Jednotná žádost – složitost 
vyplňování a změny mezi jednotlivými 
roky. Doporučení: neměnit každoroč-
ně podmínky jednotlivých opatření JŽ, 
aspoň po dobu jednoho programovacího 
období ponechat beze změny. Množství 
kontrol a jejich četnost během vegetač-
ního období. Doporučení: stanovit jiný 
systém plánování a provádění kontrol. 
Spojit kontroly různých dozorových orgá-
nů do jedné. Dovoz nekvalitních
a nelegálních potravin. Doporučení: 
zavedení systémových kontrol dozo-
rových orgánů při dovozu zboží, větší 
razance sankcí obchodním řetězům 
a prodejcům při zjištění pochybení 
nebo podvodu. SZP 2020+ – výše zastro-
pování, jeho výše a možnost rozhodnout 
o zavedení na národní úrovni, zavedení 
povinné progresivní degresivity přímých 
plateb. Doporučení: zvýšit aktivitu 
v rámci práce Copy a Cogecy, aktivně 
prosazovat stanovisko výboru proti 
zastropování, zvýšit činnost 
Konsorcia.

Okresní agrární komora Olomouc 
Při řešení dotazů a připomínek v rámci 
poskytovaných konzultací jsme se nej-
častěji setkávali s problémem adminis-
trativní náročnosti. Veškeré dotace jsou 
podmíněny obrovskou administrativní 
zátěží, kterou převážně menší zemědělci 
velice těžko zvládají. Dotační titul 9.F.e. 
Regionální přenos informací hodnotíme 
velice pozitivně a je pro nás i zemědělce 
v našem kraji velkým přínosem. Jenom 
je pro nás škoda, že z tohoto dotačního 
titulu můžeme hradit náklady pouze za 
cca 8 měsíců. Zejména v tomto roce, 
kdy pořádáme semináře bohužel z námi 
neovlivnitelných důvodů až ke konci 
roku, konzultace běžně probíhají během 
celého roku. Ale i tak je tento dotační 
titul pro nás velmi důležitý z hlediska 
finanční podpory našich aktivit pro celou 
cílovou skupinu v Olomouckém kraji.

Úřad AK ČR
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Z P R A V O D A J

Life Sciences Film Festival letos oslavil 
svůj osmý ročník. Kruhová hala v areálu 
České zemědělské univerzity v Praze 
se tak na pět dní zaplnila filmy z celého 
světa. Festival se věnuje dokumentárním 
filmům z oblasti zemědělství, přírodních 
věd a udržitelného rozvoje a pořádá ho 
Česká zemědělská univerzita spolu 
a Harvest Films. Letošní ročník se usku-
tečnil od 15. do 19. října. Návštěvníci 
dostali možnost zhlédnout 40 doku-
mentárních filmů. Celkem 22 snímků 
soutěžilo o ceny jednotlivých fakult 
a o Velkou cenu LSFF spojenou s odmě-
nou 3 000 eur. 

Vítězem se stal film Fermentace čili 
proměna
Chléb, pivo, kysané zelí, kimči, sýr, miso, 
sójová omáčka – nic z toho bychom 
neměli, nebýt tvrdé práce bakterií 
a kvasinek. Lidé, kteří tohle všechno 
produkují, mají jedno společné – kvašení 

pro ně není jen kuchařská technika. 
Při dlouhém čekání na výsledek práce 
kvasinek lze dospět k překvapivě 
podobným závěrům o podstatě světa 
a místě člověka v něm. To a mnohem 
více popisuje film oscarového režiséra 
Jonathana Cianfraniho s názvem Fer-
mentace čili proměna. Porota snímku 
udělila hlavní cenu za srozumitelnou po-
pularizaci mikrobiologie a za poukaz na 
skutečnost, že ta nejjednodušší řešení 
máme často už od pradávna přímo před 
sebou. Průvodcem snímku je šéfkuchař 
Edward Leez Brooklynu. Ten se vydává 
za těmi, kdo dokázali ovládnout tradiční 
přírodní procesy a dovést je k absolut-
nímu mistrovství. Film sleduje tradiční 
postupy, které jsou využívány po staletí 
všude po světě. Zároveň ale naznačuje 
temnější stránku věci, budeme-li klást 
důraz hlavně na moderní technologie, 
hrozí starobylým potravinářským řemes-
lům zánik. 

DALŠÍ OCENĚNÍ V RÁMCI OSMÉHO 
ROČNÍKU LIFE SCIENCES FILM 
FESTIVALU
Cenu ministra zemědělství získal 
francouzský film režisérů Jean-Baptiste 
Maleta a Xaviera Deleu Říše rudého zlata 
/ The Empire of Red Gold. Rajče. Obyčejné 
rajče. V globalizovaném světě se ale i ono 
proměnilo v komoditu, jakou je třeba nafta 
nebo uhlí. Porota navrhla udělit cenu za 
hlubokou filmovou studii socio-ekonomic-
kých důsledků, které za sebou globální 
obchod s touto komoditou zanechává.

Cena Fakulty agrobiologie, potravino-
vých a přírodních zdrojů putuje do Fran-
cie režiséru Benoîtu Bringerovi za film 
Dilema masožrouta / The Carnivore’s 
Dilemma. Důsledkem růstu populace 
je intenzifikace zemědělství. Genetika, 
biologie, výživa a další obory vědy zcela 
mění způsoby výroby potravin. Na druhé 
straně nám však eroze půd, masivní 
ztráta biodiverzity či ekologické škody 
nebo týrání zvířat naznačují, že mnohé 
konvenční postupy zatím mají své limity. 
Porota ocenila představení alternativ, 
které se zaměřují na hledání udržitelněj-
ších způsobů získávání potravin. 

Cenu Provozně ekonomické fakulty 
obdržel německý režisér Christiane 
Miethge za film Homo Digitalis. Technika 
umožňuje dříve nepředstavitelné věci. 
Vyvstává však otázka, kam se bude vyvíjet 
společnost, která začíná být na technice 
závislá. Porota ocenila živé zachycení ex-
perimentu, jehož součástí je každý z nás.  

Cenu Fakulty tropického zemědělství 
získal francouzský režisér Martin Bou-
dot za film Zelení bojovníci: Indonésie, 
nejznečištěnější řeka světa / Green 
Warriors: Indonesia, The World‘s Most 
Polluted River. Indonéská řeka Cita-
rum je nejznečištěnější řekou na světě 
a hlavním viníkem je módní průmysl. 
Porota oceňuje zejména přímý praktický 
dopad investigativní práce filmařů na 
řešení environmentálních problémů.

Cenu Technické fakulty si odnesl film 
Lidštější než člověk / More Human than 
Human rakouského tandemu Tommy 
Pallotta a Femke Wolting. Žijeme ve věku 
inteligentních strojů, s technikou se setká-
váme všude, od mobilů až po nejvyspělejší 
automatizované systémy. Každý nový 
vynález v sobě nese dilema dynamitu nebo 
jaderné bomby. Porota oceňuje osobní 
a hravý přístup, s nímž autoři mapují roz-
hraní mezi člověkem a technikou. 

Cena Fakulty lesnické a dřevařské 
připadla filmu Svět bez hmyzu / World 
without Insects režiséra Andrease Ewelse. 
Možná jste to zatím ještě nezaregistrovali, 
ale faktem je, že na některých místech 
Evropy už zmizelo 70 % hmyzí biomasy. 
Porota oceňuje zpracování zásadního pro-
blému, který ohrožuje nejen státy v Evropě. 

Cenu Fakulty životního prostředí obdr-
žel australský režisér Frank Oly za film 
Kořeny / Grassroots. Některé houby jsou 
přírodou vybaveny schopností zachytávat 
vzdušný uhlík a zabudovávat jej do orga-
nické hmoty. Porota ocenila zachycení 
příběhu, v němž i laická snaha může 
významně přispívat k řešení klíčových 
problémů současnosti. 

Zvláštní cenu poroty získal český film 
Archa světel a stínů režiséra Jana 
Svatoše. Porota uděluje zvláštní cenu za 
poutavé zpracování života dvou mladých 
filmařských průkopníků, kteří jako první 
začali představovat africkou divočinu ne 
z pohledu lovců, ale z pohledu envi-
ronmentalistů.

Jana Kašparová 

VELKOU CENU LIFE SCIENCE FILM FESTIVALU SPOJENOU S FINANČNÍ ODMĚNOU 3 000 EUR ZÍSKAL AMERICKÝ FILM FERMENTACE 
ČILI PROMĚNA REŽISÉRA JONATHANA CIANFRANIHO.

8. ROČNÍK LIFE SCIENCES FILM FESTIVALU: 
VELKÁ CENA LSFF PRO FILM O ZÁZRACÍCH 
FERMENTACE
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OSMIČKOVÉ ROKY V ČESKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ
LETOS JE „OSMIČKOVÝ“ ROK A PŘIPOMÍNÁME SI ŘADU VÝROČÍ DŮLEŽITÝCH PRO ČESKOU REPUBLIKU, PŘEDEVŠÍM PAK STOLETÉ 
VÝROČÍ JEJÍ SAMOSTATNOSTI. NENÍ BEZ ZAJÍMAVOSTÍ, ŽE I V NAŠEM ZEMĚDĚLSTVÍ SEHRÁLY OSMIČKOVÉ ROKY SVOJI ZVLÁŠTNÍ ÚLOHU, 
BOHUŽEL MNOHDY S KATASTROFÁLNÍMI DŮSLEDKY NEJENOM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, ALE I CELOU SPOLEČNOST. PROTO PŘIPOMENEME 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI, KTERÉ PŘINESLY TYTO ROKY, S JEJICH NUTNÝMI DŮSLEDKY A ROZVEDEME, JAK UDÁLOSTI V TĚCHTO 
LETECH OVLIVNILY VÝVOJ ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. 

Již za císaře římského a krále českého 
Karla IV.
Karel IV. vydal v březnu 1348 zakládací 
listinu pro vybudování Nového Města, 
které zaujímalo velkorysý prostor 
a v této době především živočišná pro-
dukce byla součástí městské aglome-
race. Součástí tohoto prostoru byla tři 
velká tržiště, a to: Koňský trh (dnešní 
Václavské náměstí), Senný trh (Senováž-
né náměstí) a Dobytčí trh (dnešní Karlo-
vo náměstí). Lokalita původního prostoru 
Dobytčího trhu se během doby rozšířila 
do dnešních osmi hektarů a Karlovo 
náměstí je stále největším evropským 
náměstím, svojí rozlohou překoná 
i londýnské Trafalgar Square či 
pařížské Place de la Concorde. Do 
území Nového Města bylo začleněno 
devět původních osad (Opatovice, Zde-
raz, Podskalí, Poříč a další). Po založení 
Nového Města vznikla v jeho prostoru 
i okrasná zahrada o rozloze přes jeden 
hektar, kterou založil císařův dvorní 
lékárník Angelo z Florencie. Z původně 
projektované okrasné a bylinné zahrádky 
postupně vznikla velká botanická zahra-
da (Andělská zahrada), která byla první 
svého druhu v Evropě.

Zajímavé, přínosné a motivační bylo na-
řízení Karla IV. z roku 1358 o zakládání 
vinic a sadů pro Prahu a její okolí. Císař 
proto vydal Viniční řád, který upravoval 
podmínky pro pěstování vinné révy na 
vinicích (podle něho vinicím nesměl pod 
přísnými tresty nikdo škodit) a výrobu 
vína. Majitelé pozemků museli založit 
vinice na všech pozemcích do vzdále-
nosti asi 25 km od Prahy, přitom nově 
založené vinice byly osvobozeny od 
daní. Císař nechal dovézt sazenice 
ušlechtilých vinných odrůd z Francie 
a Porýní. 

Během jednoho roku byly jižní svahy 
Prahy a okolí osázeny vinnou révou. Mezi 
vinicemi nebo na nově vzdělané půdě se 
probouzely k životu ovocné sady (v této 
době rozšíření pěstování jablek a šves-
tek) a chmelnice. Tak se stalo, že díky 
Karlově iniciativě došlo ke zkulturnění 
místního zemědělství a k oživení půdy 
ležící ladem.  

Nástup nové doby  
Rozhodujícím mezníkem ve vývoji země-
dělství a postavení zemědělce byl rok 
1848. V srpnu tohoto roku jednal říšský 
sněm ve Vídni a důležitost jeho rokování 
potvrzovala účast tří členů panovnického 
domu, kteří poprvé a naposledy sledovali 
jednání zákonodárného sboru, když ra-
kouský parlament se chystal k hlasování 
o zákonu o zrušení poddanství a konci 
roboty. Zákon se rodil ztuha a vedle 
německého poslance Hanse Kudlicha na 
jeho přípravě a prosazení měl největ-
ší zásluhu mladý právník František 
Augustin Brauner, který rozhodně žádal 
„všeobecné vykoupení z roboty a jiných 
urbariálních povinností a vyzdvižení 
poddanství“, což zařadil mezi hlavní 
demokratické požadavky revoluční doby. 
Císař zákon podepsal 7. září 1848 a tak 

začala nová etapa hospodářského a spo-
lečenského života selského stavu.
Zákon odstranil staletý rozdíl mezi 
panskou a poddanskou půdou a zrušil 
všechna dosavadní poddanská břemena 
– naturální a peněžní dávky, ale i služby, 
jež plynuly z poddanství. Zákonem 
o zrušení roboty se český zemědělec 
stal skutečným vlastníkem půdy 
a svého hospodářství. Současně 
zmizela jeho osobní závislost na vrch-
nosti, ale i pravomoc vrchnosti (např. 
soudní) nad ním. Někdejší poddaný se 
stal svobodným občanem podřízeným 
státní moci stejně jako jeho pán. Zrušení 

poddanství a roboty vedlo na venkově 
i k jevům, které rozhodně nepotvrzovaly 
idealizující představy o patriarchálně 
demokratických poměrech na vesnici.
Někteří sedláci chápali začínající 
svobodu jen jako zrušení dosavadních 
zákazů a chovali se ke svým ekono-
micky slabším spoluobčanům (dom-
kářům, chalupníkům) způsobem, který 
přiměl K. H. Borovského k výroku, že 
sedlák se stal tím „nejsurovějším 
a nemá drobet outrpnosti s domkáři 
a podruhy“.

I po roce 1848 zůstala v platnosti některá 
ustanovení omezující sedlákova práva ke 
statku. Teprve zemský zákon pro Moravu 
z roku 1868 stanovil, že každý vlastník 
statku je oprávněn se svým statkem 
svobodně nakládat i bez úředního po-

volení. Zároveň musel na statku osobně 
hospodařit a nikdo nesměl mít víc než 
jedno hospodářství. Podobný zákon pro 
Čechy byl vydán o rok později. 

Pro scelování zemědělských pozemků 
byl důležitý rok 1888, kdy se na Moravě 
po vytvoření Zemské komise pro agrární 
operace začalo s komplexním scelo-
váním pozemků na základě přijatých 
zákonů. Do roku 1914 bylo na Moravě 
provedeno scelování ve 104 obcích 
a v dalších 28 bylo zahájeno scelovací 
řízení. V Čechách v této době k tomuto 
procesu nedošlo.

Události v meziválečném období
Zásadní význam pro rozvoj české země-
dělské společnosti a kvalitativně nového 
vývoje zemědělství měl přelomový rok 
1918 spojený se vznikem samostatného 
státu a jeho orgánů včetně ministerstva 
zemědělství. Tento rok konečně nastar-
toval rozsáhlou hospodářsko-společen-
skou akci, tedy pozemkovou reformu, 
o níž se uvažovalo již před 1. světovou 
válkou, avšak teprve po jejím skončení 
mohl nově vzniklý československý stát 
zahájit její program, a to legislativní 
cestou. Pozemková reforma měla v první 
fázi výrazně omezit přežitek feudalismu 
– totiž šlechtická latifundia – a umožnit 
tak úplné rozšíření kapitalismu v země-
dělství. Z těchto důvodů stát bezpro-
středně po vzniku republiky zákonným 
opatřením zajistil zemědělský a lesní 
majetek šlechty. Stalo se tak nařízením 
Národního výboru o obstavení velkostat-
ků ze dne 29. 11. 1918 (zákon č. 32/1918 
Sb. z. a n.). Platnost zákona byla původ-
ně omezena jen na české země a teprve 
v prosinci tohoto roku, v souvislosti 
s přijetím zákona o mimořádných opat-
řeních, byla rozšířena i na Slovensko. 
Další právní norma, zákon č. 61/1918 
Sb. z. a n., který zrušil šlechtictví, řády 
a tituly, ve svých důsledcích omezovala 
politické postavení šlechty.

V dubnu příštího roku Národní shromáž-
dění schválilo zákon č. 215/1919 Sb. 
z. a n., o zabrání velkého majetku po-
zemkového, a následná zákonná opatře-
ní (zákon přídělový, náhradový a úvěrový) 
stanovily průběh a charakter mezivá-
lečné pozemkové reformy. Pozemková 
reforma napomohla k zásadní úpravě 
vlastnických poměrů v zemědělství. 
K jejím kladům patří, že odstranila 
šlechtická latifundia, umožnila malorol-
níkům a kovozemědělcům získat půdu 
nebo rozšířit její výměru, ovlivnila proces 
diferenciace rolnictva a přispěla k tomu, 
že celková výrobní zemědělská produkce 
stoupala a brzy dosáhla předválečné 
úrovně. Její význam ocenil prezident 
T. G. Masaryk u příležitosti 28. října 
1927, když zdůraznil, že „pozemková 
reforma vedle převratu státního je nej-
větším činem republiky, je dovršením 
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a vlastním uskutečněním převratu“.
Z hlediska vývoje státní správy třeba 
zmínit rok 1928, kdy byl položen základní 
kámen k výstavbě budovy Ministerstva 
zemědělství v Praze na Těšnově, a svitla 
naděje, že zemědělství a zemědělci se 
dočkají důstojného úřadu na jednom 
místě v centru Prahy.

Slibný vývoj našeho zemědělství byl 
násilně přerušen neblahým politickým 
vývojem, který vyvrcholil v září 1938 
a následujícími válečnými událostmi. 
Mnichovská dohoda z roku 1938 zna-
menala pro ČSR katastrofu politickou, 
hospodářskou a mravní. Téměř třetina 
českých zemí byla ztracena a s ní 
i velké přírodní zdroje, byla ochromena 
doprava a přirozeně došlo k poklesu 
výroby v průmyslu a zemědělství a navíc 
po březnu 1939 k jejich systematickému 
rabování. Čeští zemědělci v německých 
vesnicích, kteří získali svůj majetek 
z pozemkové reformy, byli o něj postup-
ně připravováni. K násilnému nacistic-
kému záboru českého zemědělského 
majetku v pohraničí se váže nařízení 
o ochraně ohroženého zemědělského 
majetku, podepsané v listopadu 1938 
samotným H. Gőringem. Toto nařízení 
zmocňovalo říšského komisaře pro su-
detoněmecké území k uvalení vnucené 
správy na ty zemědělské usedlosti, které 
nebyly včas a řádně obhospodařovány. 
Po 15. březnu 1939 podrobili okupanti 
naše hospodářství dalekosáhlé reorga-
nizaci podle vlastního plánu. Pro zabrání 
zemědělského majetku v protektorátu 
si nacisté vybrali dva zdánlivě legální 
postupy. První představoval vyvlastnění 
půdy pro zřizování vojenských cvičišť 
v ryze českých krajích podle našeho 
zákona z roku 1935 o vyvlastnění půdy 
k účelům obrany státu. Pro druhou cestu 
germanizace české půdy bylo typické 
uvalování vnucených správ na zeměděl-
ské majetky.

Období socialistického zemědělství
Po 25. únoru 1948 byly na úseku 
zemědělské legislativy přijaty Národním 
shromážděním 21. 3. 1948 nové země-
dělské zákony vycházející ze zákonných 
osnov šesti zemědělských zákonů 
a v širším pojetí Hradeckého programu 
z roku 1947. Jednalo se o tato zákonná 
opatření:
- zákon č. 43/1948 Sb., o zemědělském 

úvěru,
- zákon č. 44/1948 Sb., novela zákona  

o revizi první pozemkové reformy,
- zákon č. 45/1948 Sb., o rozdělení pozů-

stalosti se zemědělskými podniky  
a o zamezení drobení zemědělské 
půdy,

- zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé úpra-
vě vlastnictví k zemědělské a lesní 
půdě neboli zákon o nové pozemkové 
reformě,

- zákon č. 47/1948 Sb., o některých 
technicko-hospodářských úpravách 
pozemků neboli tzv. scelovací zákon,

- zákon č. 49/1948 Sb., o zemědělské 
dani. 

Z těchto zákonů měl největší význam pro 
změnu vlastnických vztahů právě zákon 
č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě vlastnictví 
k zemědělské a lesní půdě, obecně zná-
mý pod názvem zákon o nové pozemkové 
reformě, který představoval závěreč-
nou třetí etapu poválečné pozemkové 
reformy. Podle tohoto zákona měla být 
půda vykoupena, avšak v tomto případě 
nebyla litera zákona dodržena a původní 
vlastníci byli vlastně podvedeni. Země-
dělcům byla půda odebrána s ujištěním, 
že finanční náhrada jim bude vyplacena 
dodatečně, což se nestalo. Vlastníci de 
facto pozbyli veškerá práva a v lepším 
případě museli zemědělskou usedlost 
opustit a z vesnice byli vystěhováni. 
Nová pozemková reforma měla být 
opatřením závěrečným, jak to ostatně 
prezentovala a slibovala KSČ, a dále 
již nemělo být nic měněno a mělo být 
zachováno soukromé vlastnictví 
k půdě. Většina zmíněných zákonů měla 
vyvolávat u zemědělců zdání osobní pro-
sperity a rozvoje zemědělství, ovšem ve 
skutečnosti byla uklidňujícím manévrem 
a začátkem širších plánů nastupujícího 
socializmu a kolektivizace zemědělství. 
Pokud šlo o združstevňování zeměděl-
ství, potom v roce 1958 byla již nadpolo-
viční většina zemědělské půdy obhos-
podařována socialistickým sektorem 
a jednotná zemědělská družstva byla 
založena ve více než 75 % obcí. 
 
Ústavní zákon č. 62/1958 Sb., o koneč-
ném vytýčení státních hranic s Polskou 
lidovou republikou konečně stabilizo-
val vlastnické vztahy v příhraničních 
oblastech, což přispělo – samozřejmě 

v režimem daných podmínkách – k ne-
rušenému rozvoji zemědělství a lesního 
hospodářství.  

Od poloviny 60. let minulého století 
státní a stranické vedení podstatně změ-
nilo kurs zemědělské politiky a hledalo 
možnosti zvýšení zemědělské výroby. Ke 
kvalitativnímu obratu v zemědělství do-
šlo po XIII. sjezdu KSČ v roce 1966, když 
byly stanoveny hlavní cíle zemědělské 
politiky na nejbližší období, mezi něž 
především patřilo: zabezpečit obyvatel-
stvo kvalitními potravinami v dostateč-
ném množství z vlastní produkce 
a další růst spotřeby pokrývat zvýšením 
zemědělské výroby, zvýšit produktivitu 
práce racionálním uplatňováním vědy 
a techniky a zvýšit životní úroveň druž-
stevních rolníků. Vyvrcholením těchto 
progresivních ekonomických trendů 
a vlastního stavovského procitnutí druž-
stevních rolníků, pracujících v zeměděl-
ství, jakož i samostatně hospodařících 
rolníků nastalo v roce 1968 a částečně 
v následujícím roce. Stalo se tak v rámci
obrodného procesu v KSČ a celé spo-
lečnosti. Nové myšlenky a nadšení se 
projevily po lednu 1968 jak v zemědělské 
výrobě, tak v institucionální sféře země-
dělství včetně oživování selských tradic. 
Především se rychle obrodila myšlenka 
zemědělského svépomocného družstev-
nictví, která byla ještě živá. V 1. polovině 
roku 1968 byla v deseti okresech zalo-
žena hospodářská skladištní družstva 
a v Praze se konaly přípravy ústředního 
výboru těchto a dalších družstev. Objevily 
se i požadavky, aby také státní cukrovary, 
mlékárny, lihovary a další podniky byly 
přeměněny na družstevní podniky, jak 
tomu bylo dříve před zestátněním. Tento 
památný rok měl ovšem význam i z hle-

diska politické a morální satisfakce pro-
tizákonně odsouzených zemědělců. Toto 
vše probíhalo pod dohledem krátkodobě 
úřadujícího ministra zemědělství a výživy 
Josefa Borůvky (duben–prosinec 1968), 
bývalého předsedy JZD v obci Dolany 
na Náchodsku. Avšak tento slibný vývoj 
společnosti a zemědělství byl násilně 
přerušen okupací Československa vojsky 
Varšavské smlouvy a následné změny 
ve stranickém a státním vedení v dubnu 
1969 zastavily demokratizační proces 
i v zemědělství. Poslední předrevoluční 
zákon navazující na předchozí právní 
předpisy o zemědělském družstevnictví 
byl zákon č. 90/1988 Sb., o zeměděl-
ském družstevnictví. 

Poznali jsme, že důležité změny ve 
vývoji zemědělství a života zemědělců 
byly spojeny s politickými událostmi naší 
země. Zajisté revoluční rok 1848 
a převratový rok 1918 spojený se vzni-
kem naší samostatnosti fundamentálně 
zasáhly do rozvoje zemědělství, jeho 
výroby, vlastnických vztahů a života jeho 
aktérů. Bereme sice za prokázané, že 
rozhodující události se odehrály právě 
v těchto letech, ale jsou to pouze danosti 
běhu dějin. Pro zemědělce zůstávaly 
zavazující jeho práce a poslání, totiž 
zajistit vlastní produkci pro sebe a spo-
lečnost. Zemědělec nemohl spoléhat na 
chronologii času, pro něho měla každá 
roční doba neopakovatelné kouzlo a s ní 
spojené pracovní povinnosti, rozhodující 
pro něho byla totiž jeho činnost během 
hospodářského roku, a to nehledě na 
politické poměry.   

ak
pramen: A. Ježková, Karel IV. a jeho 
Praha, Praha 2016
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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.


