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Partnerem stránky je

Vzhledem k současnému 
vývoji nejenom ve směru bu-
doucnosti českého zeměděl-
ství v Evropě, ale také ke stále 
extrémnějším vlivům klimatu 
nejenom na hospodaření, ale 
vlastně jak ukazuje současné 
horké a suché počasí prázdnin, 
i na celou naši společnost není 
zemědělství jen výroba potra-
vin, ale i péče o krajinu, vodu, 
půdu a venkov. Správným hos-
podařením v krajině lze pří-
rodní zdroje nejenom využívat 
na produkci potravin, ale také 
je chránit a zachovat pro nás 
i pro další generace, zdůrazňu-
je Zdeněk Jandejsek, prezident 
Agrární komory ČR.

■ Již druhý rok po sobě 
ukázalo počasí zemědělcům 
svou méně vlídnou tvář, jaké 
je vaše hodnocení dosavadní-
ho průběhu roku?

Musím upřímně říci, že vý-
skyt abnormálních jevů a jejich 
průnik do klasického zeměděl-
ského hospodaření je stále vět-
ší, s  častějším a  razantnějším 
výskytem a  s  mnohem většími 
dopady jak do ekonomiky pod-
niků s  propady tržeb za hlavní 
komodity, tak do vlastních pro-
vozů  – myslím tím například 
silné úvahy mnohých farmářů 
v některých regionech o  reduk-
ci stád skotu, protože není čím 
krmit. V  minulosti byly horké 
a  suché roky také, ale byly to 
výjimky, na které se pak dlou-
hou dobu vzpomínalo jako na 
katastrofu. A  my, nyní stejně 
suché roky zažíváme praktiky 
opakovaně po sobě.

Zemědělci se nemají kdy zo-
tavit, kdy doplnit zásoby, mno-
hem hůře se plánuje dopředu, 
protože nevíte, co nakonec do 
stodoly přivezete. Pole, která dá-
vala například na jižní Moravě 
8–9 tun obilí, dnes při stejných 
nákladech na vstupech urodí 
sotva polovinu, což nelze ustát. 
Cestou nejsou ani urychlené 

unijní výplaty u  platby na plo-
chu ve výši 70 % již k 1.  listo-
padu, o  které Česká republika 
koncem července požádala, ale 
ani národní kompenzace ta-
kových ztrát, ty chápeme jako 
mimořádnou výpomoc v nouzi. 
V  těchto ohrožených oblastech 
se musíme vydat úplně jiným 
směrem, který zohlední panující 
podmínky a  přizpůsobí se jim. 
Přispět k  řešení může každý 
z nás, ve svém hospodářství.

■ Jaký je průběh letošního 
sucha pohledem zemědělců?

Schází se nám několik zásad-
ních faktorů, od vysokých teplot, 
přes absenci normálních srážek, 
výskyt přívalových dešťů, se 
kterými si přeschlá krajina ne-
umí poradit, jiné rozložení srá-
žek v  průběhu roku, které nám 
chybí především na jaře, k tomu 
přistupuje i  silný vítr, který pů-
sobí jako fén a krajinu dokonale 
dosouší. Jsou to také mnohem 
mírnější průběhy zim, chybí 
sněhová pokrývka, která by do-
plňovala hladiny spodních vod. 
Potýkáme se stále i  s  následky 
historických rozhodnutí, kdy by-
ly drobné i větší toky napřímeny 
a pozemky cíleně vysoušeny.

Ale všechno nelze jen svádět 
na minulost, protože jsme se 
příliš nepoučili. Dnes zastavíme 
ročně stovky hektarů betonem 
a  halami, které svým opětov-
ným vyzařováním také zásadně 
narušují mikroklima a  běžné 
přírodní cykly. Výsledkem je, 
že voda dnes prostě v  krajině 
chybí. Ostatně, on to ale není jen 

problém České republiky, sucho 
je v  celé Evropě, což se proje-
vuje v  nižší produkci komodit, 

snižování zásob a v samém dů-
sledku pak logicky i  v  mírném 
oživení cen.

■ V  této souvislosti se pak 
nabízí otázka zajištění nabíd-
ky českých potravin z  tuzem-
ské agrární produkce pro naše 
spotřebitele, jakou představu 
máte?

Dosáhnout plné potravinové 
soběstačnosti reálně na otevře-
ném trhu nelze, nicméně zá-
roveň si všímáme toho, že na 
západ od nás jsou na pultech 
supermarketů umístěny domácí, 
regionální a místní potraviny od 
malých, středních i velkých pro-
ducentů a  spotřebitelé jsou na-
učeni je nakupovat a upřednost-
ňovat. My pak naopak více vy-
vážíme surovinu, jako je třeba 
mléko, živý skot a pšenice, které 

se v zahraničí zpracují a zkrmí 
a hotové mléčné výrobky a ma-
so dovážíme zpět se všemi nega-

tivními dopady do ekonomiky 
podniků i státu.

■ A jak tento problém vyře-
šit?

Stát by měl lépe rozlišit mezi 
zemědělci, kteří provozují živo-
čišnou nebo speciální rostlinnou 
výrobu a  vytváří tak zaměst-
nanost na venkově, lépe peču-
jí o  půdu a  hospodaří s  vodou 
a těm pak pomoci lepším zacíle-
ním podpory investic a motivač-
ními podporami. Určitě je ces-
tou i  snížení byrokratické zátě-
že. Ale předně musíme srovnat 
podnikatelské prostředí a  na-
stavení podpor v celé Evropské 
unii. Opakovaně a  dlouhodobě 
upozorňuji na masivní zvýhod-
ňování zemědělců ve starých ze-
mí EU, kteří dostávají příplatky 
na zaměstnanost, na chov zvířat, 

na jejich dopravu, očistu na jat-
kách, na vývoz, na likvidaci od-
padů, na péči o životní prostředí 
a mnohé další. Díky ekonomic-
ké síle těchto států jsou podpory 
3–4násobné.

Nejúspěšnější světové země-
dělské soustavy jsou založené 
na koncentrované výrobě, kde 
je možné uplatnit faktory pro-
duktivity práce. A  i  další vý-
voj ve státech vyspělého světa 
vede ke zvyšování koncentra-
ce a  zvyšování výměry farem. 
Nejenže tímto vyrobíme potra-
viny nejlevněji, současně lépe 
využijeme pracovní sílu a  jsme 
schopni zajistit ochranu a šetrné 
hospodaření na půdě v  souladu 
s  environmentálními požadav-
ky současné doby, jako je méně 
zásahů do půdy, nižší utužení 
půd, přesnější aplikace průmy-
slových hnojiv i  prostředků na 
ochranu rostlin.

■ Od září se opět naplno 
rozjedou jednání k  reformě 
Společné zemědělské politiky, 
s  jakými prioritami do nich 
vstupujete?

Jsme připraveni vyjít vstříc 
dalším požadavkům ve vztahu 
k  ochraně krajiny a  přírodních 
zdrojů, které vnímáme jako dal-
ší přidanou hodnotu evropského 
modelu zemědělství, i když tím 
se vracím opět k otázce zajiště-
ní fi nancování. Prostřednictvím 
platby na první hektary chceme 
pomoci malým zemědělcům 
a  zároveň motivovat mladé ke 
vstupu do podnikání v sektoru. 
Nadále odmítáme povinné za-
stropování, a pokud – tak v tom-
to směru je nezbytné započítá-
vat do odvodů mezd ke snížení 
stropů reálné náklady podniků 
a  nikoliv tabulkové hodnoty. 
Jde nám i o větší ochranu země-
dělců a  potravinářů a  zlepšení 
jejich postavení v obchodní ver-
tikále. Umíme vyrobit kvalitní 
a  chutné potraviny a  chceme, 
aby k nim naši spotřebitelé mě-

li přístup. Chceme také zvýšit 
platby na citlivé komodity, a  to 
z  objemu 15  % na 25  %, což 
je priorita pro podpory nároč-
nějších odvětví jako pěstování 
chmele, zeleniny, ovoce, révy 
vinné a  pro chovy hospodář-
ských zvířat. Jde nám také o de-
fi nici tzv. skutečného zeměděl-
ce, jejíž prostřednictvím by se 
mělo systémově zamezit čerpání 
zemědělských podpor těm sub-
jektům, pro něž není zeměděl-
ství hlavním zdrojem příjmů.

■ Letošní veletrh Země živi-
telka, která v  Českých Budě-
jovicích začíná již 23.  srpna, 
se nese v  podtitulu „100  let 
českého zemědělství“, jak těch 
sto let hodnotíte vy osobně?

Za uplynulých sto let jsme 
dokázali z  pohledu zeměděl-
ské výroby a  zpracovatelského 
průmyslu ujít neuvěřitelný kus 
cesty. Stačí se podívat na dobo-
vé fotografi e, či zavzpomínat na 
vyprávění našich dědů a  srov-
nat to se současnou technikou 
a  technologiemi. Odstranila se 
každodenní lidská dřina, proce-
sy se zautomatizovaly, zrychlily, 
práce se přenesla na stroje a dí-
ky tomu máme dnes potravino-
vou jistotu, vlastně až nadbytek 
a v neuvěřitelné šíři sortimentu.

Bohužel když se podívám na 
výkony našeho zemědělství, 
tak po trvalém růstu produk-
ce sektoru do devadesátých let 
dvacátého století nastal propad, 
ze kterého jsme se doposud ne-
vzpamatovali a  jehož čísla se 
dostávají až pod úroveň před 
zmíněnými sto lety! Zatím ni-
kdo tuto výstrahu nebere příliš 
vážně, ale obávám se, abychom 
se neprobouzeli, až bude pozdě. 
Pevně proto věřím, že letošní 
Živitelka bude mít u naší odbor-
né i široké veřejnosti maximální 
úspěch a  budeme moci obhájit 
naše myšlenky i  vize a  přiklo-
nit si tak české spotřebitele zase 
o kousek na naši stranu.

Národní dožínky 
Země živitelka

Sobota 25.  srpna, Pivovarská 
zahrada Výstaviště v  Českých 
Budějovicích, zahájení od 9:15 
hod. s  programem do 17:00 
hod., dožínkový průvod, předá-
ní dožínkových věnců předse-
dovi vlády a  ministrovi země-
dělství, propojení na výstavu 
zemědělské techniky, expozice 
jednotlivých krajů, ochutnávky 
regionálních potravin, dopro-
vodný program, vystoupení de-
chovek, soutěže.

Dožínky
Zlínského kraje

Sobota 18.  srpna, Kroměříž, 
zahájení od 9:00 hod. s  pro-
gramem do 22:00 hod., průvod 
městem od KD Kroměříž, pře-
dávání a ochutnávky oceněných 
výrobků Regionální potravina 
Zlínského kraje. Průvod měs-
tem, ochutnávky, přehlídka ze-
mědělské techniky, folklorní 
vystoupení.

Krajské dožínky 
Libereckého kraje

Sobota 1.  září, Bílý Kostel 
nad Nisou, okr. Liberec, zahá-
jení 10:00 hod. s programem do 
23:00 hod. Výstava zemědělské 
techniky a  hospodářských zví-
řat, vystoupení folklórních sou-
borů, bohoslužba. Od 13:00 hod 
dožínkový průvod s  následným 
předáváním ocenění výrobek 
roku Libereckého kraje, ochut-
návky regionálních potravin, 
akce pro děti, soutěže.

Jihomoravské 
dožínky

Sobota 1. září, Boskovice, za-
hájení od 9:00 hod., vystoupení 
dechových hudeb a  folklórních 
souborů, bohoslužba. Od 14:00 
hod. dožínkový průvod od kos-
tela, přes náměstí a ulici Hradní 
do areálu letního kina s pokra-
čujícím programem a  vyhláše-
ním soutěží Regionální potravi-
na Jihomoravského kraje a Zlatá 
Chuť Jižní Moravy. Expozice 
hospodářských zvířat a  země-

dělské techniky, chovatelská 
výstava, prezentace včelařství, 
ochutnávky regionálních potra-
vin, dožínkový trh a prezentace 
vinařů.

Jesenické dožínky
Sobota 1. září, obec Bělá pod 

Pradědem, zahájení od 10:00 
hod. s programem do 19:00 hod. 
Dožínkový průvod od 11:30 
hod. Ochutnávka regionálních 
potravin Olomouckého kraje, 
vystoupení pěveckých a  taneč-
ních souborů, doprovodný pro-
gram pro děti i dospělé.

Dožínky
Kraje Vysočina

Sobota 8.  září, Jihlava, jako 
součást akce Den zemědělců, 
potravinářů a  venkova Kra-
je Vysočina s  propojením na 
Den evropského dědictví a Den 
otevřených památek. Zahájení 
od 10:00 na Masarykově nám. 
v  Jihlavě s  celodenním pro-
gramem. Výstava zemědělské 
techniky, ukázky starých ře-
mesel, prezentace společností, 
vystoupení dechových hudeb, 

soutěže pro děti, předávání oce-
nění a ochutnávky výrobků oce-
něných Regionální potravinou 
Kraje Vysočina.

Dožínky
Ústeckého kraje

Sobota 8.  září, Městys Pe-
ruc, náměstí a  přilehlé okolí, 
zahájení 11:00 hod. průvodem 
a  s  programem do 18:30 hod. 
Výstava historické a  současné 
zemědělské techniky a řemesel, 
ochutnávky místní produkce 
potravin, ovoce a zeleniny, folk-
lórní představení, zoo a expozi-
ce zvířat, hry pro děti, muzeum 
české vesnice, bohatý kulturní 
program.

Dožínky 
Královehradeckého 
kraje

Pátek, sobota 14.  – 15.  září, 
Hradec Králové. Páteční pro-
gram se zahájením od 9:00 hod. 
především pro děti na parkovi-
šti Flošna a  prostor před Vše-
sportovním stadionem v Hradci 

Králové s prezentacemi k země-
dělství, potravinám a  přírodě, 
ochutnávky místních potravin, 
výstavou techniky, ukázka-
mi praktické práce se zvířaty, 
stříhání ovcí, výcvik psů apod. 
V  sobotu od 10:00 dožínkový 
průvod centrem města, slavnost-
ní předání ocenění nejlepších 
potravin a  potravinářů kraje, 
jejich ochutnávky a  prodej, 
bohatý kulturní program s  vy-
stoupením folklórních a decho-
vých souborů, výstava techniky 
a hospodářských zvířat, drezúra 
koní apod. Ukončení programu 
v 18:00 hod.

Dožínky
Plzeňského kraje

Sobota 15.  září, Tachov ná-
městí Republiky a  zahrada 
 Muzea Českého lesa, zaháje-
ní 10:00 hod. s  programem do 
15:00 hod. Dožínkové trhy, 
ochutnávka regionálních potra-
vin Plzeňského kraje, ocenění 
regionálních zemědělců, dožín-
kový průvod. Bohatý doprovod-
ný program v  zahradě Muzea 
Českého lesa v Tachově.

Dožínky 
Pardubického kraje

Neděle 23.  září, Pardubi-
ce  – Pernštýnské nám., zaháje-
ní 11:00 hod. s  programem do 
19:00 hod., ukázka zemědělské 
techniky a  hospodářských zví-
řat, řemesel a myslivosti, ochut-
návka regionálních potravin 
MLS Pardubického kraje. Oce-
nění úspěšných pěstitelů a  cho-
vatelů z  kraje. Bohatý kulturní 
program a akce pro děti.

Středočeské dožínky
Pátek 6. října, Výstaviště  Lysá 

nad Labem, zahájení od 9:30 
dožínkovým průvodem, s  ná-
sledným předáváním ocenění 
nejlepším zemědělským hos-
podářům a  nejlepším lokálním 
potravinám, hudební a  taneč-
ní vystoupení, provázanost na 
výstavy Podzimní zemědělec 
a Náš chov.

ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR:

Zemědělství není jen výroba potravin,
ale i péče o krajinu, vodu, půdu a venkov

Pozvánka na letošní národní a krajské dožínky

Předně musíme 
srovnat 
podnikatelské 
prostředí 
a nastavení podpor 
v celé Evropské unii

Stranu připravil
Václav Tuček

Zdeněk Jandejsek při projevu v loňském roce na Zemi živitelce.
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