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ČINNOST AGRÁRNÍ KOMORY V ROCE 2018 
A PRIORITY NA ROK 2019
ROK 2018 JE ZA NÁMI A PŘED NÁMI JE ROK NOVÝ, VE KTERÉM SE BUDE ROZHODOVAT O ZEMĚDĚLSTVÍ NA EVROPSKÉ 
ÚROVNI A ZÁROVEŇ I O ZEMĚDĚLSTVÍ U NÁS DOMA. ROK 2019 JE ZÁROVEŇ ROKEM VOLEB DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH ZMĚN EVROPSKÉ KOMISE A JEDNOTLIVÝCH RESORTNÍCH KOMISAŘŮ.

Je to i rok, ve kterém se definitivně rozhodne, 
jestli Evropskou unii bude tvořit 27, nebo 
28 členských států. Před zemědělstvím 
a venkovem současnosti stojí řada dalších 
výzev, a i proto jsme požádali o shrnutí
a výhled událostí Zdeňka Jandejska, preziden-
ta Agrární komory ČR.

Pane prezidente, na konci roku vždy nastává 
čas bilancování, tedy hodnocení uplynulého 
období a vytyčení cílů do nového roku. Jak 
vidíte rok 2018?
Uplynulý rok byl pro nás zemědělce rozhodně 
profesní výzvou. Vyrovnávali jsme se s půso-
bením sucha, které ovlivnilo negativně výnosy 

hlavně obilovin, brambor, máku a dalších 
speciálních plodin. Nadprůměrné výsledky 
jsme zaznamenali u hroznů a ovoce. To se 
odrazilo i v hospodářských výsledcích, které 
byly negativně ovlivněny nízkými cenami ko-
modit, ať už ovoce, cukru, či vepřového masa, 
u kterého byla cena celoročně pod výrobními 
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náklady. U ostatních komodit, jako je mléko, 
hovězí maso, potravinářská pšenice, drůbeží 
maso, se ceny pohybovaly kolem průměru 
předcházejících let. Ztráty nepřízní počasí 
byly částečně kompenzovány dotacemi za 
sucho. A zároveň se ukázal význam národních 
dotací, které byly u většiny komodit vyplacené 
na úrovni 100 %. Zemědělcům se tak vrátilo 
úsilí v komunikaci se státní správou. Přestože 
s výsledky výnosů a užitkovosti jednotlivých 
komodit jsme nad průměrem EU, je naší sla-
binou nízká soběstačnost, která se pohybuje 
od 38 % u vepřového masa přes 65 % drůbe-
žího a vajec a 80 % u mléka. Důvodem jsou 
dovozy potravin z okolních zemí, stimulované 
národními dotacemi, jejichž cena je tak 
20–30 % pod výrobními náklady, které si 
mohou země EU 15, tedy většinově s vyspělou 
ekonomikou a silnými národními rozpočty, 
dovolit. Věříme, že se podaří do nového období 
SZP tyto negativní zkušenosti vyřešit a koneč-
ně dospět ke spravedlivé Společné zeměděl-
ské politice a jednotný trh EU pro všechny se 
stane skutečností. 

Jaké aktivity dělá Agrární komora České re-
publiky na mezinárodní úrovni, aby obhájila 
zájmy svých zemědělců? 
K narovnání současného stavu děláme řadu 
kroků. Organizujeme a zúčastňujeme se se-
tkání zemí Visegrádské čtyřky, řešíme problé-
my na konferencích zemí tří moří. Komuniku-
jeme a navštěvujeme europoslance, a to 
nejen naše, ale i europoslance z jiných států. 
Velice aktivně jednáme s COPA COGECA 
a dalšími významnými organizacemi, jako jsou 
Farm Europe či ELO. To všechno z důvodů, 
abychom nastavili politiku, která bude vést 
k vyváženosti nejenom výroby, ale i ekonomiky 
jednotlivých států Evropské unie. Podmínky 
v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné 

a současná pravidla rozdíly mezi zeměmi ne-
snižují. Je proto nutné domluvit se na krocích, 
které budou směrovat k jednotné Unii, posi-
lování individuality států, odstranění rozdílů 
a posílení konkurenceschopnosti. Světová 
populace roste, brzy bude na naší planetě 
10 miliard obyvatel a je i na Evropské unii, 
jestli bude pro všechny dostatek potravin.

Jaké priority má Agrární komora v roce 2019? 
Rozhodně budeme nadále prosazovat na 
úrovni Evropské unie požadavky zemědělců 
na nastolení spravedlivé zemědělské politiky, 
a to zejména na zachování rozpočtu pro Spo-
lečnou zemědělskou politiku, pro harmonizaci 
plateb či pro navýšení podpor na citlivé 
komodity. Zásadně jsme proti zastropování, 
které je v protikladu se světovými trendy 
a skutečné zemědělce, resp. dobré hospo-
dáře v Unii trestá. Při podpoře venkova je 
nutné radikálně změnit strukturu, podporovat 
investice s ohledem na produktivitu práce, 
ekonomickou efektivnost a rentabilitu. Je 
potřeba zohlednit rozdílné přírodní podmínky, 
vždy je však nutné, aby byla podporována 
výroba, a ne nicnedělání.  Naše priority vychá-
zejí mimo jiné z usnesení sněmu z 8. dubna 
2018. Musíme pracovat na dořešení prodejů 
domácích potravin a zemědělských komodit 
za podnákladové ceny. Je nutné zvyšovat naši 
soběstačnost a prosazovat prodej českých po-
travin na českém trhu, ovšem za odpovídající 
ceny. Aktivně propagujeme různými způsoby 
české zemědělství a potravinářství. Rozhodně 
musíme pokračovat jak v této propagaci, tak 
v mediální činnosti i v komunikaci se spotře-
biteli. Vysvětlovat, argumentovat, přesvědčo-
vat a mluvit o reálné podobě venkova, 
o moderním zemědělství, ale i o chovu zvířat 
a výrobě potravin, které prostě „nerostou“ 
v supermarketech. Budeme také požadovat 

plné pokrytí národních podpor a prostředků 
z Programu rozvoje venkova, chceme 
notifikaci nových dotačních titulů, např. 
na podporu pojištění pro všechny podniky, 
či podpory pro výkrm býků, dopracování 
dotačního titulu č. 19 o poskytování infor-
mací chovateli, ale i zjednodušení metodiky 
národních podpor. Mezi priority patří i řešení 
situace při prodeji zemědělské půdy. Z důvodu 
vyplácených dotací láká zemědělská půda 
mnohé spekulanty. Zákon o zemědělské půdě 
by měl chránit půdu, vyloučit jakékoliv speku-
lace a umožnit hospodářům jejich dlouhodobé 
užívání. Dále je nutné řešit zákon o životních 
podmínkách zvířat, ale i zákon o významné 
tržní síle. 

Co byste popřál našim čtenářům? 
Rád bych vám všem, kteří se svou prací 
staráte o venkov a krajinu České republiky, 
všem, kteří se podílíte na výrobě kvalitních, 
bezpečných a chutných potravin, a samozřej-
mě také všem, kteří jste příznivci českých 
zemědělců, poděkoval za vaše úsilí, 
spolupráci a přízeň. V této souvislosti bych 
vám, vašim rodinám a blízkým rád popřál 
pevné zdraví, štěstí a hodně elánu do 
dalších let. Věřím, že naše úsilí přinese 
úspěch v podobě postupného zvyšování 
soběstačnosti a zajištění potravinové bezpeč-
nosti České republiky v dobách výkyvů počasí 
i možné geopolitické nestabilitě. Samozřejmě 
sem patří i stále významnější péče o vodní 
zdroje, jelikož voda je základ nejenom našich 
životů, ale všeho živého, včetně krajiny.
Závěrem chci poděkovat i všem spotřebite-
lům, kteří vyhledávají a nakupují české potra-
viny a tím zcela konkrétně podporují 
naše zemědělství a potravinářství. 

redakce Agrobase

Již 10. ledna 2019 se ve Větrném Jeníkově sešli v hojném počtu delegáti obou sněmoven, aby v diskuzi s vedením komory vyhodnotili výsledky roku 
2018 a projednali priority a úkoly do letošního roku
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Prezident komory Zdeněk Jandejsek ve svém 
úvodním vystoupení shrnul stav a výsledky 
jednání na národní i unijní úrovni. Vyzdvihl 
spolupráci na prosazení návrhů zelené nafty 
od roku 2019, která byla v poslanecké sně-
movně schválena v nejširší možné variantě 
a vyššími sazbami motivačně do živočišné 
výroby, pro citlivé komodity a vinnou révu. 
Zásadní je také výrazné zjednodušení admini-
strativy uplatněním normativů. Zahájeno bylo 
vyplácení prvního kola kompenzací za sucho. 
Úspěchem státu i chovatelů je, že jsme jako 
jediní z EU získali statut země prosté nákazy 
Afrického moru prasat. Po dohodě s profesní-
mi svazy byly rozděleny národní dotace 
8, 19 a 20 se stoprocentní alokací, což je 
přínos především do živočišné výroby, 
každopádně u certifikace mléka je problém 
s vysokým počtem somatických buněk kvůli 
zhoršené kvalitě krmení z letošního roku. 
S Ministerstvem financí probíhá další jednání 
k šetření podnákladových cen a zákona o ce-
nách. S poslanci jednáme o zákonu k prodeji 
půdy a ochraně před spekulacemi. Zároveň 
jednáme s Ministerstvem životního prostředí 
o racionálním nastavení protierozní vyhláš-
ky tak, aby nebyla směrem k zemědělcům 
likvidační. Diskuze se vedla nad nastavením 
ochrany před erozí u půdních bloků orné půdy 
nad 30 hektarů jedné kultury a podmínky 
2 hektarů nebo 50 % u ploch definovaných 
jako ohrožené erozí. Návrh ministerstva 
by se týkal zhruba 25 % orné půdy, tedy 
necelých 600 tisíc hektarů a 2 300 subjektů. 
Tento návrh představenstvo odmítlo, protože 
nezohledňuje reálné podmínky praxe a jde 
proti hospodaření zemědělců. V samostat-
ném bodě se věnoval jednáním ke Společné 
zemědělské politice po roce 2020, kde probíhá 
oponentní diskuze ke studiím ÚZEI a k pří-
pravě strategického plánu. Zástupci Agrární 
komory opakovaně jednají nejenom v Bruselu, 
ale také na úrovni zemí V4 či aktivní účastí na 
mezinárodních konferencích.

V komoditní problematice bylo konstatováno, 
že prakticky všechny plodiny s výjimkou řepky 
byly silně ovlivněny nepřízní počasí 
a nedostatkem srážek. Velice špatná je situa-
ce na trhu s cukrem, jehož cena se dále pro-
padla a kvůli nestabilitě trhu jsou ohroženy 
výsevy cukrovky pro rok 2019. Jedná se také 
o pomoc sektoru pěstitelů ovoce, konkrétně 

jablek. Katastrofální pak je situace na trhu 
s dřívím, kde nejsou skladovací plochy, 
zpracovatelské kapacity ani odbyt 
a u menších vlastníků ani peníze na zales-
ňování. Ceny mléka trvale mírně rostou, ale 
tento růst je pomalejší než v EU. Říjnová prů-
měrná cena 8,70 Kč/l řadí ČR až na 17. místo 
v Evropě. Sektor chovu prasat je s průměrnou 
letošní cenou 26,50 Kč za kilogram živé hmot-
nosti hluboko pod výrobními náklady a oživení 
trhu je málo pravděpodobné. Přestože situaci 
částečně tlumí národní podpory, lze očekávat, 
že především menší chovy budou končit. Velký 
tlak obchodních řetězců je také vyvíjen na 
ceny vajec. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve 
svém vystoupení a v následné diskuzi věnoval 
rozpočtu kapitoly na rok 2019, který je 
v celkové částce na úrovni 57,4 mld. Kč a je 
tak meziročně vyšší o více než 7 mld. Kč. 
V oblasti jednání k SZP po roce 2020 pova-
žuje ministr za zcela nepřijatelné zkrácení 
finančního rámce až o 20 % a nadále trvá 
na stanovených prioritách, jako je odmítnutí 
zastropování, navýšení obálky pro citlivé komo-
dity na 25 %, motivační, nikoliv sankční přístup 
a celkové zjednodušení administrativy. Druhé 
kolo příjmu žádostí odškodnění za sucho bude 
otevřeno od 16. do 25. ledna 2019 s tím, že se 
ještě jedná o zařazení ozimých obilovin. Peníze 
z prvního kola kompenzací na krmné plodiny 

jsou již vypláceny. Dotační tituly nákazového 
fondu, režimy jakosti a welfare drůbeže a pra-
sat byly posíleny tak, aby mohly být vypláceny 
ze 100 %. Ministr reagoval také na situaci 
v lesnictví, kde kvůli horkému a suchému po-
časí nejenom letos, ale v několika posledních 
letech byly oslabeny značné plochy lesních 
porostů a zároveň zasaženy kůrovcem. Proto 
bylo nezbytné posílit také opatření na řešení 
této kalamity a s ní související následné práce. 
Zásadní pro MZe jsou opatření na ochranu 
krajiny a zadržování vody v ní, podpory proto 
míří na obnovu rybníků, do výstavby retenč-
ních nádrží, zjednodušila se pravidla pro 
drobné stavby do 2 hektarů ploch a hloubky 
do 1,5 metru. Rozpracovává se další podpora 
krajinných prvků a protierozních opatření.

Představenstvo AK ČR projednalo a schválilo 
aktualizované složení Komoditní rady pro 
mléko a hovězí maso, bylo seznámeno 
s průběhem plateb příspěvků a hospodaření 
komory v průběhu roku 2018 a výhledem na 
rok 2019. Představenstvo schválilo předložený 
návrh zabezpečení XXVII. sněmu, který se 
bude konat 12. května 2019 v Brně. Řádná 
jednání představenstva AK ČR se v roce 2019 
budou konat 12. února, 11. května, 18. června, 
23. srpna, 15. října a 10. prosince.

Ing. Jiří Felčárek
úřad AK ČR

PŘEDSTAVENSTVO JEDNALO 
V PROSINCI VE VALTICÍCH
POSLEDNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AK ČR ROKU 2018 SE USKUTEČNILO ZA PŘÍTOMNOSTI MIROSLAVA 
TOMANA, MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ, PETRA JÍLKA A PAVLA SEKÁČE, NÁMĚSTKŮ MINISTRA, A MARTINA 
ŠEBESTYÁNA, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SZIF, V PROSTORÁCH ZÁMKU VALTICE.
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„Pro nadcházející rok jsme připravili mimo-
řádná opatření na řešení kůrovcové kalamity 
a jejích následků. Zároveň jsme zhruba 
dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů
z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Měníme 
pravidla, aby lépe odpovídala současné 
kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli proti 
kůrovci účinněji zasáhnout. Zásady, kterými 
se řídili v minulosti, už totiž nedostačují. Hle-
dáme i odbyt pro kalamitní dřevo a jednáme 
s ostatními rezorty o dalších možnostech 
pomoci,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Ministerstvo zemědělství rozčlení území ČR 
na oblasti podle stupně napadení lesních po-
rostů a reálných možností na jejich záchranu. 
Vlastníci pak dostanou výjimku, aby v nejhůře 
zasažených oblastech nemuseli dělat taková 
protikůrovcová opatření, která nejsou efektiv-
ní. Jedním z nich může být například možnost 
odložit těžby suchých stromů, ze kterých už 
kůrovec vylétl. To majitelům uvolní síly, aby 
mohli soustředit těžbu do míst, kde ještě lze 
lesní porost zachránit. Udělení výjimky bude 

možné po novele lesního zákona, která by 
mohla začít platit v prvních měsících roku 
2019. Od nového roku 2019 nabývá účin-
nosti nová vyhláška, která navrhuje omezit 
pěstování smrků na nevhodných stanovištích 
a doporučuje druhově pestřejší a odolnější 
porosty. Návrh normy, která pomůže rychlejší 
obnově lesů postižených kalamitou, tvořili 
odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci 
lesnických vědeckých a profesních organizací 
a ochránců přírody sdružených do platformy 
založené ministrem Miroslavem Tomanem. 
Vyhláška mj. rozšiřuje výčet vhodných tzv. 
melioračních a zpevňujících dřevin, tedy 
především listnáčů. To umožní vlastníkům 
lesů pěstovat druhově pestřejší porosty, které 
mohou lépe odolávat účinkům klimatických 
změn. Jsou také více motivováni příspěvky na 
hospodaření v lesích. Na výsadbu meliorač-
ních a zpevňujících dřevin dostanou podle 
typu stanoviště dvakrát až třikrát vyšší příspě-
vek než na základní dřeviny. Praxe ukazuje, že 
jde o velmi efektivní způsob.

V letošním roce by měl Evropský parlament, 
respektive Evropská komise, nastavit nová 
pravidla Společné zemědělské politiky, 
která by měla začít platit po roce 2020. MZe 
nesouhlasí s návrhem rozpočtu SZP, který by 
pro české zemědělce a potravináře znamenal 
snížení až o 20 %. ČR chce při jednání s EK 
udržet rozpočet na přímé platby i na PRV. 
Povinné zastropování přímých plateb je pro 
naše zemědělce diskriminační a požadujeme, 
aby bylo dobrovolné.

S prvním dnem nového roku začnou platit 
nová pravidla pro používání účinné látky 
glyfosát, která zakazují předsklizňovou 
aplikaci všech přípravků s touto látkou na 
plodiny potenciálně určené pro potravinářské 
účely, například obiloviny a řepku. „Zemědělci 
by měli využívat přednostně postupy, které 
budou obecně minimalizovat potřebu použití 
chemických přípravků, tedy i glyfosátu,“ uvedl 
Miroslav Toman s tím, že za posledních šest 
let se v ČR podařilo snížit používání pesticidů 
celkově o 7,1 %.

Od roku 2019 se také pro zemědělce zjedno-
duší vykazování spotřeby zelené nafty. Novela 
zákona o spotřebních daních zachová součas-
nou úroveň vratky spotřební daně zejména 
v živočišné výrobě a zvýšená podpora bude 

platit také na citlivé rostlinné komodity.
V nadcházejícím roce podpoří MZe částkou 
30 milionů korun údržbu a obnovu kulturních 
a venkovských prvků v krajině. Program je ur-
čen ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení 
a zachování charakteristického rázu vesnic. 
Dotace z peněz MZe může být maximálně 
70 % finančních nákladů projektu. Peníze lze 
čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvo-
ničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exterié-
rové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 
Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti 
a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
V souvislosti se suchem se v příštím roce zvý-
ší podpora výstavby malých vodních nádrží ve 
vlastnictví měst a obcí, což je jedno z mnoha 
opatření na zvýšení zadržení vody v krajině. 
Velká finanční podpora bude směřovat i do 
výstavby vodovodů a kanalizací v obcích do
1 000 obyvatel. Do 15. ledna 2019 probíhá 
II. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci programu 129 300 „Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infra-
struktury vodovodů a kanalizací II“. Celková 
alokace této výzvy je 800 mil. Kč. 

MZe také požádalo o zvednutí hladiny 
Novomlýnských nádrží, nyní se připravuje 
studie proveditelnosti. Hladina střední a dolní 
nádrže by se mohla v roce 2019 zvedat 
o 35 centimetrů. Objem zadržené vody by se 
tak zvýšil o devět milionů m³, které mají po-
sloužit zemědělským závlahám a také lužním 
lesům v oboře Soutok.

Od 16. do 25. ledna budou v rámci kompenza-
cí za letošní sucho (celkem jsou na sucho 
v roce 2018 alokovány zhruba 2 miliardy 
korun) přijímány žádosti na tržní plodiny. 
Odškodnění se začne vyplácet přibližně na 
přelomu února a března. Česká republika je 
jednou z prvních zemí, která poskytuje takto 
plošně zaměřenou pomoc.

MZe bude v roce 2019 hospodařit s historicky 
nejvyšším rozpočtem. Původní návrh 
rozpočtu od Ministerstva financí byl v červnu 
53,4 miliardy korun, navíc se podařilo vyjednat 
4 miliardy, tedy celkem 57,4 miliardy korun 
včetně prostředků z EU. V meziročním srov-
nání jde o navýšení o 7,2 miliardy korun.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí MZe

ROK 2019 DLE MZE: OPATŘENÍ NA ŘEŠENÍ 
KŮROVCE, SZP A INVESTICE DO ŘEŠENÍ SUCHA 
BALÍČEK MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ NA ŘEŠENÍ KŮROVCOVÉ KALAMITY A JEJÍCH NÁSLEDKŮ, NASTAVENÍ 
NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY, KTERÁ BY MĚLA ZAČÍT PLATIT PO ROCE 2020, NOVÁ PRAVIDLA PRO 
POUŽÍVÁNÍ ÚČINNÉ LÁTKY GLYFOSÁT NEBO NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍ DANI, TEDY TAKZVANÁ ZELENÁ NAFTA. 
TO JSOU NĚKTERÉ Z NOVINEK, S NIMIŽ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZE) VSTUPUJE DO ROKU 2019.
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V prvním bloku se diskutující zaměřili na 
Společnou zemědělskou politiku. Prezident 
Jandejsek zdůraznil, že pro budoucnost EU 
je nutno vytvořit podmínky pro skutečný jed-
notný trh, protože ten současný takový není. 
Nejdřív je nutné sjednotit platby na plochu, 
protože mezi státy jsou velké rozdíly 
a platby nejsou odrazem skutečných podmí-
nek v členských státech. Je potřebné udělat 
změny i v druhém pilíři, tj. v programu rozvoje 
venkova. Není možné, aby kofinancovaní
 v některých zemích bylo 15 % a v některých 
zemích 100 %, i když jde o finance z národních 
rozpočtů. Třetí oblastí jsou národní dotace, 
které mají zásadní vliv na výši cen potravin. 
„Náklady jsou v zemích EU skoro stejné, 

rozdělují nás podpory, a to zejména národní. 
Nemůžeme konkurovat, když k nám přicházejí 
produkty, které jsou levnější o 30 až 40 % 
a následně nejsou prodávány za ceny 
v reálných nákladech. Síla národních rozpočtu 
vytlačuje podniky z trhu“ uvedl prezident 
AK ČR. Je nutné apelovat na ministry zemí, 
aby byl doplněn rozpočet, nedošlo k zastro-
pování a aby byl nastaven spravedlivý systém 
národních dotací. Všechny státy by měly být 
v rovnoprávném postavení. 

V odpoledním bloku prezident Jandejsek 
vysvětlil vznik a strukturu komory. Na jeho vy-
stoupení navázal ředitel Kocsi, který vysvětlil 
fungování komory do roku 2013 a následně od 

roku 2013, kdy se na základě rozhodnutí 
nové vlády stalo členství v komoře povinné. 
Počet zaměstnanců se navýšil na téměř tisíc 
a zásadně se také změnilo nastavení služeb 
pro zemědělce. Diskuse k prezentaci o struk-
tuře komory se týkala obou komor, přítomní 
se zajímali o způsob komunikace s minis-
terstvy i vládou, o sytém platby členských 
příspěvku i systém hlasování. V Bulharsku 
zatím komora není, a tak jsou jednotlivé svazy 
či sdružení při vyjednávaní s ministerstvy 
poněkud slabšími partnery.

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

Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR uvedl, že 
i po 15 letech je zřejmé, že nové členské státy 
čelí mnohým problémům, které vznikly 
z důvodu rozdílných podmínek při vstupu do 
EU a SZP nemá zakotvenu ani konkurence-
schopnost EU vůči světu. Dále upozornil, že 
zemědělská politika neřeší rozdíly v národ-
ních podporách, které vytvářejí nerovnost na 
společném trhu EU. Prezident AK ČR navrhl, 
aby byly vzaty v úvahu základní ekonomické 
faktory, v opačném případě nebude Unie nikdy 
konkurenceschopná. Vyzval, aby se srovnal 
vývoj zemědělství v roce 1990 a 2017. V ČR 
v tomto období klesly stavy hospodářských 
zvířat, souběžně s tím vzrostly užitkové 
parametry, které jsou v mnoha sektorech 
vynikající. Přesto na trhu a v obchodních ře-

tězcích je nižší podíl domácí produkce. Zmínil 
se o rozdílech ve výši národních dotací. Pro 
budoucnost EU je zásadní, aby dokázala kon-
kurovat USA, Číně a jiným vyspělým zemím, 
a ne aby členské státy soutěžily mezi sebou. 
Wiktor Szumelwicz uvedl, že od vstupu došlo 
v Unii k určitému progresu, avšak stále porov-
náváme nové a staré členské státy. 

Polský prezident komory zdůraznil, že 
v novém programovacím období je nutné 
řešit problémy, se kterými se zemědělci 
potkávají již v současnosti. Navrhl proto, aby 
na další setkání byli pozvání i kolegové z Ně-
mecka, Francie či jiných členských států.
Předseda Slovenské polnohospodárské 
a potravinářské komory Emil Macho upozornil 

na jednání premiérů, které se uskutečnilo 
29. listopadu v Bratislavě, kde premiéři 
podepsali společnou deklaraci. Bulharský 
předseda Kostadin Kostadinov zdůraznil, 
že politika potřebuje dostatečné financová-
ní. Odmítnutí zastropování je důležité i pro 
Bulharsko. Balazs Szabo, zástupce Maďarské 
agrární komory, také podpořil silný rozpočet. 
Nesouhlasil s odmítnutím zastropování, ale 
souhlasil s jeho dobrovolným zavedením. 
Předsedající Laurentiu Baciu na závěr shrnul 
požadavky agrárních komor, kde je shoda 
řešit společně požadavky na Společnou země-
dělskou politiku po roce 2020.

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

ZEMĚDĚLSKÝ SEMINÁŘ K AGRÁRNÍ 
POLITICE V BULHARSKU 

V BUKUREŠTI PODEPSALO SEDM 
STÁTŮ DEKLARACI K SZP

VE DNECH 29. A 30. LISTOPADU 2018 SE USKUTEČNIL OSMÝ SEMINÁŘ ZEMĚDĚLCŮ, KTERÝ ORGANIZOVALA 
NÁRODNÍ ORGANIZACE PRODUCENTŮ OBILOVIN BULHARSKA. TATO ORGANIZACE BYLA ZALOŽENA V ROCE 
2006 A SDRUŽUJE VĚTŠINU BULHARSKÝCH PRODUCENTŮ OBILNIN. NA KONFERENCI VYSTOUPILI ZÁSTUPCI 
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ BULHARSKA, ZÁSTUPCI COPA COGECA, GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRO 
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA, PŘEDSTAVITELÉ AGRÁRNÍCH KOMOR A ZÁSTUPCI RŮZNÝCH SPOLEČNOSTÍ. 
Z AGRÁRNÍCH KOMOR BYLI DO PROGRAMU ZAHRNUTY PŘEDNÁŠKY PREZIDENTA ZDEŇKA JANDEJSKA ZA 
AGRÁRNÍ KOMORU ČR A BÉLY KOCSI Z AGRÁRNÍ KOMORY MAĎARSKA. 

VE DNECH 11. A 12. PROSINCE 2018 SE V RUMUNSKÉ METROPOLI USKUTEČNILO JEDNÁNÍ AGRÁRNÍCH 
KOMOR ZEMÍ TŘÍ MOŘÍ. NEJVYŠŠÍ ZÁSTUPCI KOMOR Z BULHARSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKA, LITVY, 
POLSKA, RUMUNSKA A SLOVENSKA SE SETKALI UŽ PO TŘETÍ, ABY JEDNALI O PRIORITÁCH ZEMĚDĚLCŮ, KTERÉ 
ZASTUPUJÍ. NA JEDNÁNÍ AGRÁRNÍCH KOMOR VYSTOUPIL I MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ RUMUNSKA PETRE DAEA, 
KTERÝ BUDE OD LEDNA 2019 PŘEDSEDOU RADY MINISTRŮ ZEMĚDĚLSTVÍ V EU.
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Zástupci agrárních komor zemí V4 hovořili 
o současné situaci na zemědělsko-potravi-
nářských trzích. Shodli se na tom, že 
v současné době je vedle pěstitelů cukrové 
řepy a chovatelů prasat velmi složitá situace 
především pro pěstitele ovoce s ohledem na 
historicky nízké výkupní ceny jablek. Co se týče 
Společné zemědělské politiky po roce 2020, 
podporují zástupci zemědělských komor Vise-
grádské skupiny nadále závěry obsažené 
v Bratislavské deklaraci, kterou podepsali 
v březnu 2017. Očekávají, že finální schválená 
legislativa by měla vést ke skutečnému zjedno-
dušení, zaručit kontinuitu financování EU včetně 
dotačních podpor pro zemědělce a zajistit 
rovné podmínky hospodářské soutěže na trhu, 
což znamená především vyrovnání přímých 
plateb a dalších podpor. Vzhledem k obtížnosti, 
kterou lze očekávat při implementaci nových 
pravidel, bude podle zástupců agrárních komor 
pravděpodobně nutné zavést přechodné období, 
které by ale zároveň nemělo ohrozit vyplácení 
podpor pro zemědělce. Větší ambice Společné 
zemědělské politiky v oblasti ochrany přírody 
a boji proti změně klimatu vyžadují minimálně 
zachování současné výše rozpočtu této politiky. 
Zachování finanční obálky pro Společnou ze-
mědělskou politiku chápou zástupci agrárních 
komor zemí Visegrádské skupiny jako nezbytné 
k udržení rovnováhy mezi základními cíli této 
politiky. Zástupci agrárních komor V4 disku-
tovali také o systémech podpory pojistného 
zemědělských plodin a hospodářských zvířat

v jednotlivých zemích uskupení. Shodli se na 
tom, že řízení rizik v zemědělství vyžaduje 
bohatší portfolio pojistných produktů, které by 
se spíše než na pojištění hektarových výnosů 
měly soustředit na pojištění tržeb. 

Analýza stávajících systémů zemědělského 
pojištění naznačuje velké rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi. Představitelé agrárních 
komor zemí V4 vyjádřili silné znepokojení nad 
pokračujícím trendem klesajících cen cukru 
na trhu EU. Situace vede ke zhoršení finanční 
kondice cukrovarnictví, a především produ-
centů cukrové řepy. Cena cukrové řepy se 
odvíjí od momentální ceny cukru na světových 
trzích, která je v současné době extrémně 
nízká z důvodu narůstajících dovozů třtinové-
ho cukru a isoglukózy ze třetích zemí. Evrop-
ská unie by proto měla využít všech dostup-
ných opatření podle pravidel WTO, aby vnitřní 
trh stabilizovala. Nedostatečná ziskovost 
pěstování může být důvodem, proč pěstitelé 
cukrové řepy pěstování zanechají, což by mělo 
negativní dopad nejen na příjmy zemědělců, 
ale také na střídání plodin 
a biodiverzitu.

Netarifní opatření, která vůči některým člen-
ským zemím Evropské unie v souvislosti 
s nákazou Afrického moru prasat vyhlásily 
třetí země ve formě dovozních omezení, způ-
sobují významné hospodářské ztráty a ohro-
žují unijní odvětví vepřového masa. Omezení 

a překážky obchodu na trhu EU, které pře-
kračují rámec veterinární legislativy, zpochy-
bňují zásadu solidarity EU. V případě výskytu 
Afrického moru prasat by měl být co nejrych-
leji zahájen tzv. proces regionalizace, aby se 
zajistilo pokračování obchodu v postižené zemi. 
Nedávno byla situace na trhu vepřového masa 
negativně ovlivněna detekcí Afrického moru 
prasat u populace divokých prasat v Belgii. 
V reakci na to byla zavedena omezení vývozu na 
asijské trhy a došlo tak k významnému přílivu 
prasat, selat a jatečně upravených těl z Belgie 
do zemí Visegrádské skupiny, což negativně 
ovlivňuje místní ceny.

Zástupci zemědělských komor V4 se 
shodli na tom, že téma udržitelného 
zemědělství nelze oddělit od zodpovědného 
hospodaření s přírodními zdroji, čemuž 
všichni zemědělci rozumějí, nicméně na 
druhou stranu nesmějí environmentální 
požadavky nové Společné zemědělské politiky 
ohrozit konkurenceschopnost zemědělců. 
Zabezpečení dodávek potravin na trh ohrožují 
také dopady změny klimatu na zemědělství, 
zpomalování růstu zemědělské produkce, 
rychlá urbanizace, růst populace ve světě, 
omezená dostupnost energie a přírodních 
zdrojů, jako je půda a voda. Příští jednání 
Visegrádské skupiny se uskuteční na konci 
ledna v Maďarsku.

Ing. Jan Doležal, Agrární komora ČR

V4 ZASEDALA V LISTOPADU V POLSKU
PŘEDSTAVITELÉ AGRÁRNÍ KOMORY ČR, NÁRODNÍ RADY AGRÁRNÍCH KOMOR POLSKA, MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ 
KOMORY A SLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY SE SEŠLI NA 70. ZASEDÁNÍ AGRÁRNÍCH 
KOMOR ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (V4), KTERÉ SE USKUTEČNILO VE DNECH 22.–23. LISTOPADU 2018 
V POLSKÉM CZERWIENNE NEDALEKO ZAKOPANÉHO. ZÁSTUPCI AGRÁRNÍCH KOMOR DISKUTOVALI MIMO 
JINÉ O SOUČASNÉ SITUACI NA ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH TRZÍCH, SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITICE PO ROCE 2020, PODPOŘE POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, 
SITUACI NA TRHU S CUKREM, AFRICKÉM MORU PRASAT A UDRŽITELNÉM ZEMĚDĚLSTVÍ.

Jednání bylo tradičně zakončeno podpisem společného komuniké. Foto archiv KRIR
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Střet zájmů jako Pandořina skříňka
Již několik měsíců hýbe naší zemí pojetí pojmu „střet zájmů“, 
především v souvislosti s čerpáním zemědělských (i jiných) dotací 
firmami, které kontroluje Holding Agrofert. Kauza má ale mno-
hem širší rozměr, než je oprávněnost čerpání evropských podpor 
z hlediska Agrofertu, pakliže se střet zájmů prokáže. Je totiž 
zcela zřejmé, že pokud ano, ocitly by se ve střetu zájmů mnozí 
významní úředníci působící nejen v resortu zemědělství, ale 
i v jiných oblastech, a to v celé Evropské unii. Zdaleka by přitom 
nešlo o nevýznamné osoby, ale například o premiéry i jiných 
zemí, evropské komisaře, europoslance, ministry, náměstky 
ministrů a tak dále. Pokud navíc přijmeme tezi, že ve střetu zá-
jmů může být kdokoli, kdo se pohybuje v oblasti zemědělství 
a zároveň v tomto oboru podniká sám, někdo z jeho příbuzných, 
ba dokonce „osoba citově blízká“, je ve střetu zájmů fakticky 
úplně každý. Posuzovat oprávněnost čerpání dotací z titulu „stře-
tu zájmů“ je tak mimořádně kontraproduktivní, pro odbornost 
v oboru nebezpečné a velmi snadno zneužitelné. Jak dopadne 
audit EU posuzující „střet zájmů“ premiéra Andreje Babiše, je 
samozřejmě předčasné předjímat. Pokud ale auditoři zjistí, že 
to důvod skutečně je, otevře se po celé EU novodobá Pandořina 
skříňka s důsledky, které zdaleka nepostihnou jen Babiše a naši 
zemi. Od auditorů tak lze spíše očekávat nějaká doporučení 
a změny zákonů typu „lex Babiš“ než zastavení podpor. Jinak by 
totiž mohli přijít o své peníze i leckteří ze samotných auditorů.

Další veganský nesmysl: karcinogenní šunka
Potenciální rizika konzumace uzenin z červeného masa se 
v poslední době opět dostala do pozornosti médií díky skupině 
britských expertů, podle kterých patří mezi rizikové uzeniny i ta-
kové produkty, jako je šunka. Experti ovšem ve své studii opomně-
li sdělit, co je tím potenciálním rizikovým faktorem. Není to totiž 
maso, ale teplota zpracování masa, kvůli které mohou z dusitanů 
přidávaných do některých uzenářských výrobků vznikat – sku-
tečně rizikové – nitrosaminy. Zatímco se ale uzenářské výrobky 
vyrábějí při teplotách do 100 °C, nitrosaminy se tvoří především 
při vyšších teplotách, například při grilování uzenin na otevřeném 
ohni nebo na k tomu určených podložkách. To je mimochodem 
velmi oblíbená činnost i u nás, především ale v podobě barbe-
cue v anglosaských zemích, tedy například právě v zemi vzniku 
„expertní“ studie. Místo hypotetických rizik šunky by tak měli 
experti spíše poukázat na rizika barbecue a grilování – ale to by 
patrně nepotěšili spotřebitelskou veřejnost. Ta by totiž na rozdíl 
od šunky, která neumí mluvit, mohla expertům třeba napsat něco 
od plic na sociálních sítích a další výzkum by tak mohl být z titulu 
odporu veřejného mínění zastaven. Jo, čerpat peníze daňových 
poplatníků na jejich zastrašování, to je panečku byznys. 

MANAŽERSKÉ 
FÓRUM V ŽATCI
VE ČTVRTEK 15. LISTOPADU SE KONAL JIŽ SEDMÝ 
ROČNÍK OBLÍBENÉHO MANAŽERSKÉHO FÓRA, 
TENTOKRÁTE PODRUHÉ VE CHMELAŘSKÉM 
INSTITUTU V ŽATCI. AKCE JE ZAMĚŘENA MIMO JINÉ 
NA SPOLUPRÁCI MEZI RŮZNÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI 
ORGANIZACEMI, NAVAZOVÁNÍ KONTAKTŮ S DALŠÍMI 
SUBJEKTY A ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ NEJEN V OBLASTI 
ROSTLINNÉ ČI ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY. V DOPOLEDNÍCH 
HODINÁCH MĚLI ZÁJEMCI MOŽNOST NAVŠTÍVIT 
A PROHLÉDNOUT SI CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC. 

Zahájení odpoledního odborného programu se ujal a všechny přítomné 
hosty přivítal Jaroslav Mikoláš, člen představenstva Agrární komo-
ry ČR, Regionální agrární komory Středočeského kraje a předseda 
OAK Rakovník. Poté se slova ujali postupně hosté, představitelé ČZU 
v Praze, AK ČR, ZS ČR a krajů. Hosty pozdravil i předseda Krajské 
agrární komory Ústeckého kraje Jaroslav Brožka, který nezapomněl 
zmínit negativní dopady sucha v Ústeckém kraji, a následovalo přivítání 
Tomášem Jonášem, předsedou krajské rady ZS Ústeckého kraje. 
Pozvání přijal také Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory České 
republiky, který přišel za doprovodu tajemníka AK ČR Jana Doležala. 

Svým vystoupením a prezentací prezident zaujal drtivou většinu všech 
přítomných. Nezapomněl zmínit aktuality ve vyjednávání a další plány 
komory do budoucna. Zmínil také důležitost a význam českých potravin 
a poměr jejich ceny ve srovnání se zahraničními produkty v obchodních 
řetězcích. Po vystoupení prezidenta přednesl tajemník Doležal pre-
zentaci zaměřenou na českou agrární politiku, následně na vytyčené 
priority a stav vyjednávání našich požadavků v Bruselu v rámci Konsor-
cia nevládních organizací a na současné i budoucí trendy zemědělské 
politiky po roce 2020. 

Současný stav českého chmelařství a jeho očekávané výhledy předsta-
vil Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. O máku, jeho 
produkci, letošních problémech s počasím, budoucnosti pěstování či 
tlaku dovozů tzv. technického máku promluvila Stanislava Koprdová, 
ředitelka spolku Český mák, z.s. Jaká je současná situace na trhu 
s komoditami a trendy, a to nejen v ČR, ale i ve světě, přednesl 
Jiří Rulec, obchodní ředitel společnosti AGROFERT. Následovalo 
vystoupení zástupce ČZU v Praze z Fakulty Agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů z katedry Agroekologie a biometeorologie docenta 
Václava Branta na téma Meziplodiny v pěstebních systémech efek-
tivního hospodaření s vodou. Poslední prezentace se týkala možností 
spolupráce a úspory energií od firmy E.ON Energie a.s., jež představila 
Jitka Kokešová, manažerka nákupu. Po celou dobu konání fóra bylo 
možné ochutnávat vítězné výrobky ze soutěže Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Středočeská Regionální potravina.

Petra Novotná, ředitelka RAK Středočeského kraje 

GLOSÁŘ aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělství

SETKÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ A PARTNERŮ SEKTORU V ŽATCI 
JE TRADIČNÍ PLATFORMOU K ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH TÉMAT

 I SPOLEČNÝCH VIZÍ ROZVOJEV TOMTO REGIONU.
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V současné době zahrnuje nabídka podpůr-
ných programů PGRLF patnáct programů 
určených pro zemědělské prvovýrobce, zpra-
covatele zemědělské produkce a podnikatele 
v oblasti zpracování dřeva a lesního hospo-
dářství. Kromě primárních podpor ve formě 
subvence částí úroků z komerčních úvěrů je 
dnes poskytována přímá podpora pojištění či 
nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě 
úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve 
formě zajištění úvěrů. Významnou roli PGRLF 
plní také prostřednictvím podpor pojištění 
hospodářských zvířat a plodin, pojištění pro-
dukce školek s produkcí sadebního materiálu 
lesních dřevin a pojištění lesních porostů.
Počátkem listopadu loňského roku se 
novým předsedou představenstva PGRLF stal  
Ing. Vladimír Eck, kterého jsme se zeptali na 
to, jak se podařilo fondu splnit úkoly loňského 
roku a jaké úkoly bude řešit fond v roce 2019.

Jaké konkrétní úkoly by měl mít PGRLF v roce 
2019 a na co by se měl speciálně zaměřit?

PGRLF bude v roce 2019 pokračovat v posky-
tování podpor v celé šíři jejich forem. Tedy 
v souladu se záměry Ministerstva zemědělství 
budeme našim klientům nabízet progra-
my podpor, které povedou k rozvoji jejich 
zemědělských, lesnických či zpracovatelských 
podniků. Součástí naší činnosti v letošním 
roce bude ale také naše interní diskuse nad 
budoucím nastavením jednotlivých programů 
či jejich parametrů.

Ale nyní jsme na počátku roku 2019, jak se 
PGRLF dařilo v loňském roce? Vyskytly se 
nějaké problémy, které bylo nutné mimo-
řádně řešit?
Čísla za rok 2018 ještě nejsou definitivní, 
nicméně již nyní mohu konstatovat, že rok 
2018 bude úspěšný a výsledky budou dle 
plánu, podařilo se efektivně využít všechny 
poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu.
PGRLF v roce 2018 projednal více než 
11 600 žádostí o poskytnutí podpor v rámci 
programů PGRLF a tím potvrdil pozitivní trend 
posledních let nastartovaný již v roce 2016.
 V této souvislosti také dodávám, že PGRLF 
uzavřel v roce 2018 smlouvy o podpoře ve 
výši cca 1,710 miliard korun a na účty klientů 
odeslal cca 1,330 miliardy korun.

Co konkrétního jste v uplynulém roce v rám-
ci podpůrných programů našim zeměděl-
cům, potravinářům a lesníkům nabídli a jaký 
byl z jejich strany o vaši pomoc zájem?
V roce 2018 jsme nabízeli programy podpor 
a jejich formy tak, aby každý z potenciálních 
klientů mohl využít při realizaci svých záměrů 
některý z nástrojů nabízených PGRLF. Nadto 
jsme v uplynulém roce provedli úpravu progra- 
mů podpory ve formě úročených úvěrů a před- 
stavili jsme nový program Investiční úvěry Země- 
dělec. Vedle uvedeného jsme také od 1. 1. 2018 
upravili program Finanční podpora pojištění, 
a to zejména ve věci navýšení maximální výše 
podpory poskytované za uhrazené pojistné 
hospodářských zvířat a plodin. O zájmu našich 
klientů svědčí také celkový počet žádostí, které 
Fond v předchozím roce přijal, cca 13 tisíc.

Konkrétní politika PGRLF v oblasti podpory 
českého zemědělství je také zaměřena i na 
udržení a další rozvoj života na našem ven-
kově. Co by se mělo, podle vás, v této oblasti 
ještě zlepšit?
V ideálním případě bych si představoval 
dlouhodobější plánování a stanovení středně-
dobých a dlouhodobých cílů pro rozvoj 
a stabilizaci PGRLF na straně jedné a tím rov-
něž i jasné zasazení našich nástrojů v rámci 
podpůrné strategie Ministerstva zemědělství 
a klientů na straně druhé. Trvale udržitel-
ný rozvoj českého venkova lze dosáhnout 
optimálním využitím synergií a intenzivní 
komunikací mezi Ministerstvem zemědělství, 
jeho resortními organizacemi, Agrární ko-
morou ČR a dalšími nevládními a profesními 
organizacemi angažujícími se v zemědělském 
sektoru. Myslím si, že se tento trend bude 
naplňovat i v kontextu reformy SZP.

Když hovoříme o podpoře života na českém 
venkově, jak vám v tomto směru pomáhá 
Program podpory nákupu půdy, který opět 
vyhlašujete od 1. ledna 2019?
S podporou PGRLF se od založení společnosti 
v roce 1993 podařilo nakoupit přes 96,7 tisíc 
hektarů nestátní zemědělské půdy. Nákup 
zemědělské půdy je potřeba podporovat i do 
budoucna, jelikož se jedná o hlavní výrobní 
prostředek zemědělců a dle mého názoru se 
tak jedná o důležitý stabilizační prvek, který 
ve svém důsledku rovněž posiluje odpověd-
nost za kvalitu a využití zemědělské půdy. Ak-
tuální kolo příjmů žádostí o podporu ve formě 
subvence části úroků z komerčních úvěrů je 
prozatím otevřeno do konce března a podpora 
je poskytována v režimu de minimis.

V českých médiích se často uvádí, že 
tento program je určen malým a středním 
podnikům, které se zabývají zemědělskou 
prvovýrobou. Zaznívá ovšem kritika, že 
tuto pomoc dostávají velké firmy, jako je 
například AGROFERT. Jak si ověřujete, že 
případní zájemci o tuto vaši finanční výpo-
moc splňují příslušná kritéria?

VLADIMÍR ECK: PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ 
ČR A ROZVOJE VENKOVA JE ZÁKLADNÍM 
ÚKOLEM ČINNOSTI PGRLF
ZÁKLADNÍM ÚKOLEM V ČINNOSTI PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU (PGRLF) 
JE POSKYTOVÁNÍ NÁRODNÍ PODPORY ZEMĚDĚLCŮM ČR PROSTŘEDNICTVÍM ŘADY PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ, 
KTERÉ PGRLF PŘIPRAVUJE VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A DALŠÍMI ZAINTERESOVANÝMI 
SUBJEKTY. CÍLEM TÉTO POLITIKY JE ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, 
POTRAVINÁŘSTVÍ A PŘISPĚT K ROZVOJI VENKOVA, ZEJMÉNA PODPOROU ZAMĚSTNANOSTI VE VENKOVSKÝCH 
OBLASTECH A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ZABEZPEČIT I POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST ČESKÉ REPUBLIKY.

Ředitel PGRLF Vladimír Eck. Foto: archiv 
PGRLF
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Abych vše uvedl na pravou míru – vámi zmi-
ňovaná kritika se týkala programu Finanční 
podpory pojištění, který je dostupný pouze 
pro malé a střední podniky (MSP). PGRLF 
se při poskytování této formy podpory řídil 
příslušnými právně závaznými předpisy, 
a to jak evropskými, tak národními a materiály 
uvedenými v platných zásadách pro poskytování 
finanční podpory pojištění. Na základě výsledků 
společných jednání zástupců Ministerstva ze-
mědělství, Státního zemědělského a intervenč-
ního fondu (SZIF) a PGRLF ve věci posuzování 
ztráty a nabytí statutu MSP v případech změny 
vlastnictví došlo k sjednocení postupů v rámci 
resortu Ministerstva zemědělství.

Vraťme se k jednotlivým podpůrným pro-
gramům, které jsou součástí vaší nabídky 
pro naše zemědělce. Jak vaše podpůrné 
programy pamatují i na podporu našich 
zemědělců v případě značných klimatických 
výkyvů, které se v jejich důsledku projevují 
povodněmi či suchem?
Zemědělci již nyní mají možnost pojistit se 
proti nepříznivým klimatickým jevům, jako je 
i sucho, které je v pravidlech programu expli-
citně uvedeno jako riziko podporované. Tedy 
PGRLF je připraven i pojištění proti tomuto 
riziku finančně podpořit úhradou části ná-
kladů vynaložených na pojistnou ochranu ze 
strany zemědělských prvovýrobců. Jak jsem 
již zmiňoval dříve, je však k diversifikaci rizik 
třeba využít i dalších možných opatření 
a podpor, které mohou ve vzájemné součin-

nosti zmírnit negativní dopady dle konkrétních 
individuálních potřeb a možností. Tradičně se 
jedná např. o osevní postupy, kvalita půdy 
a porostů, retence vody, resp. závlahy, ob-
chodní strategie. Mimochodem, cílem progra-
mu podpory pojištění je motivovat zeměděl-
ské podnikatele, aby se více pojišťovali proti 
rizikům, která by mohla negativně působit na 
jejich činnosti, jako jsou například nepříznivé 
klimatické jevy či nemoci hospodářských 
zvířat. Dle počtu podaných žádostí a udržení 
míry dosahované propojištěnosti se uvedené 
– i s přispěním PGRLF – daří. Pro tento rok 
je alokováno obdobné množství finančních 
prostředků jako v letech předchozích, tj. cca 
580 mil. Kč.

Součástí vaší finanční pomoci je i oblast 
lesního hospodářství. V této oblasti mezi 
největší problémy patří kůrovcová kalamita. 
Neměl by český stát pamatovat na to, aby 
finanční pomoc, kterou PGRLF běžně posky-
tuje, se rozšířila i na likvidaci těchto škod?
I v této záležitosti jsem jednal s Ministerstvem 
zemědělství, respektive s kolegy ze sekce les-
ního hospodářství. Aktuálně má PGRLF ve své 
nabídce programy pro zmírnění zmíněných 
škod – například program Pojištění produkce 
lesních školek, kde se podpora vztahuje na 
vynaložené náklady na platbu pojistného za 
pojištění sadebního materiálu lesních dřevin 
pěstovaného v lesních školkách. Za uznaná 
rizika pojištění se považují krupobití, požár, 
vichřice, povodně nebo záplavy, sesuv půdy, 

vyzimování, vymrznutí, jarní mráz nebo mráz. 
Čili nejedná se přímo o finanční pomoc 
s kůrovcem, ale o obnovu lesních porostů. 
Výše této podpory může dosáhnout až
50 % prokázaných uhrazených nákladů na 
pojištění. Dalším programem je Pojištění 
lesních porostů, kde se podpora na zaplacené 
pojistné týká pojištění rizik – požáru, větru, 
sněhu, námrazy, sucha. Stejně tak mohou 
lesní hospodáři žádat o podporu v rámci in-
vestičních programů PGRLF. Jinak mohu také 
říci, že v plánu PGRLF na rok 2019 je alokován 
dostatek prostředků na podporu zájmu 
o program podpory zajištění výsadby lesních 
školek, který vychází z požadavků našich 
klientů v roce 2018. Stejně tak jsme připra-
veni případně reagovat na případná aktuální 
zadání Ministerstva zemědělství ČR.

Co vidíte v roce 2019 jako hlavní problémy, 
s nimiž se musíte během vaší činnosti vy-
rovnat a ke spokojenosti vašich klientů 
i zvládnout?
Důležité bude připravit a nabízet potřebné 
portfolio poskytovaných programů, které bude 
vhodně doplňovat nastavené hlavní podpůrné 
aktivity Ministerstva zemědělství a SZIF. Tento 
záměr jistě bude přesahovat rok 2019. Rovněž 
se chci zaměřit na zefektivnění a standardi-
zaci služeb uvnitř společnosti, což by mělo 
garantovat i lepší servis našim klientům 
a zaměstnancům.

Miroslav Svoboda
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V 80. letech 19. století bylo již známo použí-
vání dřevěných oplechovaných beden pro zá-
mořské relace, kdy v důsledku frachtu (nájmu 
lodního prostoru) to bylo balení především pro 
plachetnice a převládala kvadratická forma. 
Pro moderní parníky se začalo uplatňovat ba-
lení do „cylindrů“. Šlo o velké válcovité nádoby 
z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, 
kam se chmel lisoval a obal se pevně uzavřel. 
Později se do cylindrů vkládal chmel zabalený 
do lněného plátna, později do juty. Existovaly 
i způsoby, že z cylindrů byl odsát vzduch nebo 
naplněn inertním plynem. Od tohoto postupu 
se ale brzy opustilo.

Vzhledem k ceně žateckého chmele byla ten-
dence obchodníků jasná: preferování balení 
do žoků před ostatními formami. A to ještě 
v hmotnosti do 100 kg. Tato varianta byla 
v důsledku nejlacinější. To vše kvůli nižším 
železničním tarifům a nižšímu clu, které 
značně zatěžovalo obchod se zahraničím.
Tak například v 16. století v Jáchymově 
se platilo clo za jeden žok chmele 2 bílé
 groše, ale z ostatního zboží 3 bílé groše za 
celý vůz. Také obchodně politické poměry 

Rakousko-Uherska nebyly českému chmelu 
moc nakloněny. Speciální sazby německých 
železnic na přepravu chmele znamenaly, že 
doprava chmele z Norimberka do Žatce byla 
až o třetinu lacinější než opačným směrem. 
Navíc německé dráhy měly pro dopravu 
chmele speciální velkoprostorové vagony. 
Ty se v Žatci objevily až mnohem později
u firmy Eduard Fanta.

Celní bariéry bránily také pokroku ve zpra-
cování. Při použití cylindrů byl chmel ihned 
o 10 až 12 marek dražší, protože „železo“ se 
proclívalo samostatně. Také použitý obalový 
materiál hrál svoji roli. Dříve používané lněné 
plátno bylo postupně nahrazeno jutou. Ta lépe 
chránila chmel při dopravě povozy, ale byla 
také dvakrát až třikrát těžší. A protože v té 
době byla cena chmele včetně obalu, musela 
být přijata opatření stanovující maximální 
hmotnost prázdného jutového žoku. Vzhledem 
k tomu, že většinou byl trh s chmelem tzv. 
trhem kupujícího, pivovar nebo překupník si 
diktoval podmínky, jak a kde chmel zabalit. 
Proto byla upřednostňována nejlacinější 
forma balení.

V Žatci byla roku 1872 uvedena do provozu 
železnice. To spolu se zavedením telegrafu 
zcela změnilo podmínky na trhu s chmelem, 
zrychlilo dopravu a hlavně tok informací. Za-
tímco dříve byly významné oblasti Klatovsko 
a Falkenau (Sokolovsko) díky blízkosti do 
německých pivovarů, po zavedení železnice 
nabyl na významu Žatec a Úštěk. 

V archivu autora je kopie dopisu, kterou 
v roce 1843 posílal syn otci do Německa 
s informací o volném chmelu na Žatecku. 
Dopis byl poslán po formanech. V té době 
cesta formanů do Norimberka trvala 1 měsíc. 
Než se tedy syn stejnou cestou dočkal odpo-
vědi, uběhly dva měsíce. Navíc se přešlo na 
obchodní zvyky bavorské obchodní komory 
a éru nákupčích a formanů vystřídalo uzaví-
rání smluv na dodávku chmele na jaře. Začalo 
se obchodovat již se zpracovaným chmelem.
To vedlo k tomu, že v Žatci začaly vznikat 
speciální stavby, sklady a balírny chmele. 
Největšího rozmachu tato tendence doznala 
koncem 19. století, kdy např. jen v letech 
1880 až 1890 bylo postaveno 19 těchto budov. 
Žatec se tím začal přibližovat, co se 
zpracování týče, evropským zvyklostem. 
Kromě síření chmele se zavedly hydraulické 
lisy a rajtry (dřevěná síta na prosévání chme-
le). Lze konstatovat, že lisování chmele bylo 
dlouhou dobu prakticky jedinou formou jeho 
úpravy před expedicí. 

Koncem 70. let 20. století bylo jasné, že staré 
tradiční balírny nebudou schopny zvládnout 
zabalení veškerého vyprodukovaného chmele, 
jehož plocha se stále zvyšovala. Proto bylo 
rozhodnuto u železniční stanice Žatec západ 
postavit zcela nový sklad s balírnou. Vzhle-
dem k omezeným prostorovým možnostem 
bylo rozhodnuto postavit vysokopatrovou bu-
dovu (dnešní CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec). 
Územní práce začaly v září 1969 a ve sklizni 
1976 byla balírna uvedena do provozu.

Pochopitelně, jak byl kladen stále se zvy-
šující důraz na ekonomiku, začaly se hledat 
způsoby, jak eliminovat omezenou dobu 
skladovatelnosti chmele. Tím bylo používání 

ZPRACOVÁNÍ CHMELE NA 
ČESKÉM ÚZEMÍ
BĚHEM NĚKOLIKA SET LETÉ HISTORIE POUŽÍVÁNÍ CHMELE V PIVOVARECH PO VĚTŠINU DOBY BYLY ÚPRAVY 
SMĚROVÁNY POUZE NA SNÍŽENÍ OBJEMU PŘI JEHO PŘEPRAVĚ. TEPRVE V POLOVINĚ 19. STOLETÍ ZAČAL BÝT 
KLADEN DŮRAZ NA SNÍŽENÍ OBJEMU CHMELE PRO TRANSPORT PŘI SOUČASNÉM OMEZENÍ PŘÍSTUPU VZDUCHU. 
V NAŠICH ZEMÍCH SE PRVNÍ „VLAŠTOVKY“ OBJEVILY JIŽ KONCEM 18. STOLETÍ, A TO PŘEKVAPIVĚ V ŘADÁCH 
PIVOVARŮ. PRŮKOPNÍKEM V TOMTO OHLEDU BYL VĚHLASNÝ SLÁDEK FRANTIŠEK ONDŘEJ POUPĚ.

Známkovna v Jakubské ulici (nyní prodejna elektro)
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tzv. chmelových extraktů a granulovaného 
chmele. Kvůli „příslušnosti“ Československa 
do socialistického tábora byly ze začátku 
technologie nových způsobů zpracování pro 
naši firmu nedostupné.

Pokud jde o chmelový extrakt, první pokusy 
s výrobou proběhly v roce 1960 v pivovaru 
v Lounech a od roku 1962 probíhala výroba 
extraktu v Nižboru u Berouna (n.p. Aroma).  
Dodavatelem technologie byl SPP Pacov. 
Linka byla malá, prakticky jen na odzkoušení. 
Denní kapacita byla 400 až 500 kg chmele. 
V roce 1964 byla uvedena do provozu již větší 
linka od stejného výrobce. Pak následovaly 
linky ETW z bývalého východního Německa 
a nakonec extraktárna z Hamburku. Vždy 
však jako rozpouštědlo byl použit dichlorme-
tan. Stejný typ extrakce měla do roku 1985 
i firma Lupofresch. To proto, že pivovary trvaly 
na dvoustupňovém extraktu, který by obsaho-
val i polyfenoly.

V šedesátých letech 20. století začal Výzkum-
ný ústav pivovarsko-sladařský dělat pokusy 
s použitím chmelových granulí dovezených 
z Německa. Následně se tímto problé-
mem začal zabývat i tehdy Oborový podnik 
Chmelařství, zejména jeho technický rozvoj 
a obchodní oddělení. Základní princip výroby 
chmelových granulí byl znám, ale chyběly de-
taily. Mám v živé paměti pokusy s dosušová-
ním chmele na francouzské bubnové sušárně 
BS-6 Státního statku Cítoliby okolo roku 
1965. Kvůli častým požárům byl tento způsob 
vyhodnocen jako neperspektivní a začaly se 
zkoušet jugoslávské sušárny Čačak.

Do jisté míry dalšímu rozvoji napomohlo 
i částečné uvolnění poměrů v roce 1968. 
Byl navázán kontakt s německou firmou 
Heindl, která byla u pěstitelů známa moderni-
zací komorových sušáren. Za tím účelem byla 
uvolněna tradiční balírna č. 1 na Chmelař-
ském náměstí a postupně rekonstruována 
na nový typ zpracování. Vlastní technologii 
zpracování řešil technický rozvoj podniku. Zde 
padaly různé návrhy, jak výrobu řešit. Nako-
nec převládl později realizovaný systém. 
Pro dosušení chmele byl zvolen způsob 
známý z komorových sušáren. Pro drcení 
dosušeného chmele byl použit kladívkový 
mlýn z produkce bývalé NDR. Pro granulaci 
sloužil granulátor určený na vojtěšku, 
výrobce TMS Pardubice. Měl plochou 
ocelovou matrici a 4 oběžné rolny.

První obchodně využitelné zpracování bylo 
ve sklizni 1971, a to především tzv. chmelový 
prášek. Šlo v podstatě o rozdrcené chmelové 
hlávky. Ty se balily do tablet o hmotnosti 
2,5 kg v polyethylenovém obalu a vakuované. 
Dvě tablety se vkládaly do dalšího PE sáčku 
a opět vakuovaly. Zde je nutno podotknout, že 
o vhodnosti obalu nebylo moc informací 
a o prostupnosti PE pro kyslík už vůbec ne. 
V začátcích se balilo cca 200 tun chmelového 

prášku, což bylo asi 2 % z celkového objemu 
balení. Navíc se ukázalo, že tento způsob 
úpravy není pro pivovary vhodný. Při chmelení 
zůstával prášek delší dobu při chmelovaru na 
povrchu, než klesl ke dnu. Tím se prodlužo-
vala doba varu a zvýšila se spotřeba energie. 
Proto se během dvou let přešlo na granulaci 
chmele.

U granulace se objevil jeden zásadní problém, 
který se spolu s použitou technologií promítal 
do finálního výrobku. Tím bylo rychlé zchla-
zení granulí. Zkoušely se různé způsoby, od 
chlazení vzduchem po suchý led. Vyrobené 
granule nebyly dostatečně zchlazeny, měly 
tvrdé hrany a tzv. se „spékaly“.

Balení probíhalo do kulatých plechovek 
s atmosférou dusíku (opět byl použit běžný 
technický dusík). Kulaté plechovky byly 
nahrazeny záhy hranatými typu AKAWA. 
První typ se musel ručně letovat cínem, což 
se nedalo prakticky zvládnout. Proto obchodní 
oddělení navázalo kontakt s firmou Imados, 
která se zabývala balením a obalovými mate-
riály. Zde ve spolupráci s dalším subjektem, 
kterým byly Mlékárny Klatovy, se podařilo 
předělat východoněmeckou zavíračku KEVUS 
na hranaté plechovky.

Větší podíl než plechovky představovalo tzv. 
tvrdé balení. Granule se přes dávkovací váhu 
(15 kg netto) nasypaly do sáčku v překližkové 
formě. Pak se přesunuly k vakuaci. Vzhledem 
k charakteru výrobku se skutečně jednalo 
o tvrdé balení, v podstatě samonosné. Ná-
sledné uložení do kartonu na nosnost balení 
nemělo podstatný vliv. To sloužilo pro export. 
Do tuzemska se balení vrstvila na paletu 
a celé se to zašilo do těžké juty. Při transportu 
docházelo k prodření sáčků a tím i ke ztrátě 
vakua. Následně se zkoušely různé i zahra-
niční materiály, extrém byl sáček z Japonska 
složený ze 7 vrstev. Spousta věcí se řešila tzv. 

za pochodu, leckdy systémem pokus – omyl. 
Vyřešila se jedna věc a od pivovarů a obchod-
níků byly požadavky na několik dalších.

V té době byly, zejména pro expedice do 
USA, zaváděny přepravní kontejnery. To pro 
nás znamenalo urychlení vyřešení způsobu 
nakládky. Dosud používané železniční vagony 
se nakládaly z boku a k tomu byly přizpů-
sobeny i nakládací rampy balíren. S čelním 
nakládáním se nikdy nepočítalo. Řešilo se to 
např. přes zakoupení železničního vozu, který 
se zařazoval mezi vagony s kontejnery a přes 
něj se prováděla nakládka. Zvlášť tíživá byla 
nakládka granulovaného chmele. Kontejnery 
byly zasílány z přístavních měst většinou na 
vagonech. Palety s granulovaným chmelem 
musely být proto naloženy na nákladní auto 
a dovezeny k rampě vysokopatrové balírny. 
Zde byly vyloženy, převezeny na druhou stranu 
budovy, kde proběhla vlastní nakládka do 

Transport beden

Nakládka cylindrů do kontejneru
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kontejneru. Tím se zvyšovalo riziko potenciál-
ního poškození balení. Úplným pokrokem
 v tomto směru bylo zakoupení „jednobodové-
ho spreedru“ z kontejnerového překladiště 
v Lovosicích. Tím bylo možno kontejner po-
mocí autojeřábu složit u balírny, naložit a opět 
umístit na podvozek tahače. 

V té době prakticky všechny světové linky 
na zpracování chmele přecházely na systém 
tzv. měkkého balení v inertní atmosféře. 
V polovině 80. let bylo rozhodnuto, že i my 
přistoupíme na nový způsob balení. Od firmy 
ROVEMA byl zakoupen balicí automat, ob-
dobný jako používaly německé firmy. Bylo ale 
nutné urychleně řešit obalový materiál. Nové 

balení nebylo „samonosné“ a záviselo na 
kvalitě kartonu. S rakouskou firmou Duropack 
se podařilo vybrat takový typ kartonáže, který 
odpovídal i náročným podmínkám dopravy na 
japonský trh (ten byl nejsložitější), přes české 
zastoupení firmy Wolf Walsrode byla vybrána 
odpovídající folie. Tím došlo ke srovnání na-
šich výrobků (alespoň vizuálně) s konkurencí. 
Nevýhodou balírny ale bylo, že vzhledem 
k umístění v městské aglomeraci nebylo 
možno využít třetí směnu. K tomu přispěl fakt, 
že v devadesátých letech 20. století nastal 
skutečně masivní požadavek na granulovaný 
chmel. Nejen největší světové pivovary, ale 
i tuzemské, včetně Plzeňského Prazdroje, 
přešly na granule.

Tento nový trend se podařilo včas zachytit 
a přesvědčit nového majitele, kterým se stalo 
Družstvo pro pěstování chmele, o nutnosti 
postavit nový provoz. Protože jen samotná 
projektová příprava zabrala dost času, doda-
vatelská firma již měla zakoupené základní 
stroje, a to kladívkový mlýn a granulátor. Tyto 
stroje byly proto umístěny do linky původního 
provozu k odzkoušení. To se ukázalo jako 
správné rozhodnutí. Tady jsme pochopili, 
jak se rozdílně z hlediska zpracování chová 
žatecký chmel. Muselo zde dojít k řadě změn 
v technologii. Kladívkový mlýn byl opatřen 
již soustavou sít na zajištění stejnoměrné 
velikosti drcených částic, granulátor měl 
rotační prstencovou matrici švýcarské výroby, 
vyzkoušenou včetně vrtání jako optimální pro 
žatecký chmel v původním provozu. Prvotní 
předpoklad, že oba stroje budou převezeny do 
nové linky, nebyl realizován a stroje zůstaly na 
místě a linka vlastně sloužila jako případná 
záloha za nový provoz. Později se ukázalo, že 
záloha není třeba, protože zpracování v novém 
provozu fungovalo po provedených úpravách 
dobře. 

Dalším zásadním rozhodnutím bylo, jaký 
typ granulovaného chmele zvolit. V té době 
už byl v Německu běžný typ 90 a 45. Část 
obchodníků se klonila k názoru, že typ 45 
není pro žatecký chmel vhodný. Pivovary ar-
gumentovaly zejména skutečností, že žatecký 
chmel má nižší obsah hořkých látek 
a očekávaly vyšší ztráty při výrobě typu 
45. Také jim vadilo částečné odstranění 
polyfenolů. Naše rozhodnutí podpořil nový 
zákon v sousedním Německu, kdy byl sta-
noven maximální obsah dusičnanů v pivu. 
Poptány byly německé firmy, zda by uvedené 
zařízení mohly dodat. Stavba začala v roce 
1991. Nový provoz byl slavnostně otevřen 
v roce 1993 a na jaře 1994 byla spuštěna 
i linka na granule typu 45. Tím naše snaha 
o co nejlepší zpracování českého chmele 
neskončilo. Po mnoha letech úsilí na různých 
úrovních byly laboratoře podniku zařazeny 
do skupiny AHA (mezinárodní skupina pro 
chmelové analýzy). To mělo ten význam, že 
jsme si ověřili, že naše kvalitativní výsledky 
jsou srovnatelné s předními světovými
laboratořemi a nastavené hodnoty při 
výrobě typu 45 mají srovnatelný základ.

Do popředí se ve světě dostávala stále více 
otázka skladování chmele před zpracováním. 
Výsledkem našich pokusů bylo rozhodnutí 
vybudovat klimatizované sklady pro chmel, 
a to vestavbou do stávajícího objektu 14pat-
rové budovy. Vzhledem k rozsahu tato snaha 
proběhla ve třech etapách a do roku 2005 byla 
většina budovy klimatizovaná. To znamenalo 
i obrovskou investici u pěstitelů. Bylo potřeba 
vyměnit léta používané lisy na žoky za novou, 
kvadratickou formu. To umožnilo paletování, 
skladování v několika vrstvách a tím pádem 
i lepší využití prostoru. Ale i tato kapacita 
přestávala stačit. Pivovary, které neměly 
vlastní klimatizované sklady, si nechávaly za-
koupený chmel skladovat v našich chlazených 
skladech. Vzhledem k nosnosti vysokopatrové 
budovy bylo rozhodnuto o vybudování nového 
klimatizovaného skladu navazujícího na zpra-
covatelskou linku. Pro lepší využití se použila 
technologie poloautomatického skladování 
palet s granulemi. Další chlazený sklad pro 
pěstitelské balení otevřelo CHMELAŘSTVÍ 
před sklizní roku 2017.

Modernizace linky na zpracování chmele 
ve CHMELAŘSTVÍ v Žatci probíhají každým 
rokem. V minulých letech byl instalován 
např. nový granulátor a před sklizní 2017 
nový balicí automat, který umožňuje rychlé 
balení i menších sáčků v reakci na zvyšující 
se poptávku u malých pivovarů. Závěrem 
snad netřeba dodávat, že všechny postupy 
a procesy se děly a stále probíhají pod kontro-
lou pracovníků Známkovny chmele (ÚKZÚZ). 
Celý výrobní proces je certifikován dle ISO, HA-
CCP a probíhají zde pravidelné audity pivovarů.

Ing. Jaroslav Urban , Rytíř chmelového řádu
Foto: archiv autora

Současný stav areálu Chmelařství Žatec

Tonda Brdička při lisování tablet prášku
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V souvislosti s údajným střetem zájmů hol-
dingu Agrofert informujeme, že SZIF obdržel 
11. prosince 2018 oznámení o konání auditní 
mise, která proběhne ve dnech 14. až 18. 
ledna 2019 v ČR. Předmětem šetření bude 
kontrola schválených nebo již proplacených 
projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) 
počínaje rokem 2012 a dále výdajů vztahují-

cích se k finančním rokům 2017, 2018 a 2019.
Hlavní důraz v tomto šetření bude kladem na 
opatření k prevenci střetu zájmů dle článku 
72–75 Nařízení EU č. 1303/2013. V současné 
době platební agentura ve spolupráci s Mini- 
sterstvem zemědělství ČR pro tento audit 
připravuje podklady, které mají být zaslány 
Evropské komisi do 2. ledna 2019. Zároveň 

potvrzujeme, že žadatelům z holdingu Agro-
fert nebyl po 2. srpnu 2018 proplacen žádný 
nový projekt z PRV. S ohledem na chystaný 
audit nemůže SZIF k auditnímu šetření 
poskytovat bližší informace.

Vladimíra Nováková,
tisková mluvčí SZIF 

Martin Vrba vystudoval fytotechniku na Agro-
nomické fakultě Vysoké školy zemědělské 
v Praze. Na různých vedoucích pozicích 
Pozemkového úřadu a následně Státního 
pozemkového úřadu působí od roku 1998. 
Právě jeho mnohaleté znalosti a zkušenosti 
bodovaly u výběrové komise.

Ministr zemědělství Miroslav Toman očekává 
od nového ústředního ředitele stabilizaci úřa-
du, zefektivnění práce v centru i v regionech 
a zkvalitnění veškerých zajišťovaných služeb 
ve prospěch vlastníků půdy i zemědělců. 
„Státní pozemkový úřad by se dále měl 
podle současných potřeb zemědělství a spo-
lečnosti zaměřit především na takové pozem-
kové úpravy, které budou mít protierozní 
a půdoochrannou funkci, nebo budou zadr-
žovat vodu v krajině. Věřím, že ředitel Martin 
Vrba je odborníkem, který se dokáže s nároč-
nými úkoly vypořádat,“ dodal ministr Toman.

Zadržování vody v krajině je aktuální téma, 
kterým se budou odborníci Státního pozem-
kového úřadu intenzivně zabývat. „Mým dlou-
hodobým cílem je vytvořit ze Státního pozem-
kového úřadu moderní instituci, která bude 
připravena flexibilně reagovat na požadavky 
společnosti ve všech svěřených agendách. 

Státní pozemkový úřad by měl koncepčně 
pečovat o krajinu i racionálně a transparentně 
nakládat se státní zemědělskou půdou,“ uvedl 
nový ředitel úřadu Vrba.

Státní pozemkový úřad vznikl k 1. lednu 
2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu. Je příslušný 
hospodařit s nemovitostmi, které byly ve 
správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se 
stavbami využívanými k vodohospodářským 
melioracím pozemků a souvisejícím vodním 
dílům ve vlastnictví státu. Převádí zemědělské 
pozemky a vypořádává restituční nároky. Další 
z hlavních činností úřadu je řízení o pozem-
kových úpravách, kterými se mají prvořadě 
zlepšit podmínky kvality života ve venkovských 
oblastech včetně napomáhání diverzifikace 
hospodářské činnosti a zlepšování konkuren-
ceschopnosti zemědělství s důrazem 
na zlepšení životního prostředí, ochranu 
a zúrodnění půdního fondu. Pozemkové 
úpravy často zasahují do vodního 
hospodářství zejména tím, že snižují 
nepříznivé účinky povodní a řeší odtokové 
poměry v krajině, napomáhají tak ke 
zvýšení ekologické stability krajiny.

Lenka Růžková, tisková mluvčí SPÚ

VYJÁDŘENÍ SZIF K POZASTAVENÍ VÝPLAT 
DOTACÍ V SEKTORU  ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÝM ÚSTŘEDNÍM ŘEDITELEM STÁTNÍHO 
POZEMKOVÉHO ÚŘADU JE MARTIN VRBA

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE V MÉDIÍCH ŠÍŘÍ INFORMACE, ŽE EVROPSKÁ KOMISE ZASTAVILA ČESKÉ REPUBLICE 
VYPLÁCENÍ DOTACÍ, VČETNĚ ZEMĚDĚLSKÝCH, POVAŽUJEME ZA NUTNÉ PŘEDLOŽIT V TÉTO VĚCI NAŠE 
VYJÁDŘENÍ. ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI UBEZPEČIT  VŠECHNY, KTEŘÍ ŽÁDALI SZIF O DOTACE, ŽE VÝPLATY 
PROBÍHAJÍ STANDARDNÍM ZPŮSOBEM A TAK TOMU JE I U PROPLÁCENÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU V OBLASTI 
SZP. SZIF ŘEŠIL SE ZÁSTUPCI DG AGRI OTÁZKU VÝPLATY PROSTŘEDKŮ ZA LETOŠNÍ 3. KVARTÁL PRO OBLAST 
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ A BYLI JSME UJIŠTĚNI, ŽE VŠE BUDE PROBÍHAT STANDARDNÍ CESTOU. 

ŘEDITELEM STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU SE STAL DOSAVADNÍ ŘEDITEL JEHO SEKCE ŘÍZENÍ ÚSTŘEDÍ 
MARTIN VRBA. TEN BYL JIŽ VEDENÍM ÚŘADU POVĚŘEN V ČERVENCI LOŇSKÉHO ROKU. MARTIN VRBA BYL DO 
FUNKCE ÚSTŘEDNÍHO ŘEDITELE JMENOVÁN NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ODBORNÉ VÝBĚROVÉ KOMISE.
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Podle Hrbka se statistika ze září nepatrně 
lišila od odhadů, které byly k dispozici 
k příležitosti zahájení výstavy Země živitelka, 
a to nepatrným snížením hektarových výnosů 
a celkové sklizně obilovin. Soupis ploch osevů 
ozimů pro marketingový rok 2018/2019 
a k tomu i definitivní údaje o sklizni 2018 bu-
dou podle Hrbka k dispozici 22. ledna 2019.
Hlavním tématem jednání byla nicméně 
současná situace na trhu s obilovinami a 
olejninami, respektive výhled na nadcháze-
jící měsíce. Bylo konstatováno, že produkce 
řepky v Evropě byla ve srovnání s rokem 2017 
meziročně o 2,5 milionů tun nižší, přičemž 
ceny se od srpna, kdy došlo k mírnému 
zvýšení, příliš nemění. Velkou roli ve stagnaci 
cen hraje především nejistota ohledně dovozu 
biopaliv do Evropské unie za dumpingové ceny 
z Jižní Ameriky a nárůst produkce olejů ze 
sóji namísto řepky mimo jiné kvůli obchod-
ním sporům Spojených států a Číny. Sója, 
která měla být původně vyvezena do Číny, 
jde na zpracování do olejů v Evropě, přičemž 
produkce olejů je v případě sóji jen vedlejším 
užitkem, hlavním užitkem nadále zůstávají 
šroty. I proto je možné při nižší olejnatosti 

(olejnatost sóji se pohybuje kolem 20 %) sóji 
řepce v tomto ohledu konkurovat. Přechod 
některých lisoven na sóju zatím nicméně 
k poklesu ceny řepky nevedl i díky velkému 
propadu produkce.

Osevy řepky jsou podle dostupných odhadů 
letošní podzim výrazně nižší. Předpokládá se, 
že u nás bylo zaseto přibližně 395 tisíc hekta-
rů, přičemž dalších 15 tisíc se pravděpodobně 
bude zaorávat. V Německu došlo meziročně 
ke snížení osevních ploch o 300 tisíc hektarů. 
V celé Evropě by pak mohlo chybět 0,8–1 mi-
lion hektarů a cena řepky by se tak po novém 
roce měla blížit 10 tisícům korun za tunu 
v souvislosti s očekáváným oživením obchodů 
kvůli tenčícím se zásobám. Komoditní rada 
dále konstatovala, že stav porostů řepky 
v České republice je momentálně dobrý,  
vegetace probíhala nezvykle i v deštivém 
listopadu. Za běžných podmínek přitom řepka 
na podzim roste jen do konce října. U obilí 
momentálně vládne v cenách status quo po 
poměrně prudkém zvýšení cen v období skliz-
ně a následném poklesu. Po sklizni totiž byla 
v zahraničí poptávka po obilovinách z České 

republiky velmi vysoká, později se již projevo-
val vliv dovozů z Ukrajiny, Ruska či Kazachstá-
nu. Evropská produkce je navíc i kvůli silnější-
mu euru méně konkurenceschopná při vývozu 
do třetích zemí, většina obilí vypěstovaného 
v Evropě se tak zobchoduje přímo zde. 

Celkově u nás bylo v roce 2018 vypěstováno 
a sklizeno 6,4 milionů tun základních obilovin, 
se započtením kukuřice na zrno to je 6,8 mili-
onů tun obilovin, přičemž zásoby se po sklizni 
pohybovaly na 1,7 milionu tun a doposud se 
vyvezlo 700 milionů tun. Do nové sklizně tak 
budou zásoby již poměrně nízké a obiloviny 
bude nadále zájem. Velký vliv na stav zásob 
mělo sucho. V porovnání s loňskou produkcí 
došlo sice jen k 5,5% propadu, oproti dlouho-
dobému průměru se však jedná o propad na 
úrovni 16 %. Velký zájem je v současné době 
o krmné obiloviny, a to do takové míry, 
že u pšenice krmné nastává s pšenicí 
potravinářskou cenová parita, zájem je také 
o sladovnický ječmen, kde byly kvůli suchu 
problémy s plněním kvalitativních parametrů.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

CENY OBILOVIN STAGNUJÍ 
POSLEDNÍ JEDNÁNÍ KOMODITNÍ RADY PRO OBILOVINY A OLEJNINY LOŇSKÉHO ROKU PROBĚHLO 
5. PROSINCE. NA ÚVOD VYSTOUPIL S DOSTUPNÝMI STATISTICKÝMI ÚDAJI O SKLIZNI ROKU 2018 JIŘÍ HRBEK 
Z ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU, KTERÝ PŘÍTOMNÉ INFORMOVAL O POSLEDNÍM ŠETŘENÍ ZE ZÁŘÍ. 

ZA ROVNÉ PODMÍNKY 
Zástupci Agrární komory podpořili svojí účastí 
demonstraci zemědělců z České republiky, 
Slovenska, Polska a pobaltských států za rovné 
podmínky Společné zemědělské politiky po 
roce 2020. Demonstrace byla svolána před 
budovu Rady Evropské unie 13. prosince, 
kdy probíhala jednání premiérů k dalšímu 
směřování budoucí sedmadvacítky. Cílem bylo 
upozornit na tendence k omezení rozpočtu
pro SZP a na stále panující obrovské rozdíly 
v úrovni přímých plateb mezi západní Evropou 
a novými členskými zeměmi. Zatímco země-
dělci v Dánsku nebo Nizozemí pobírají na 
hektar více než 400 euro, v České republice to 
v přepočtu a se započtením veškerých podpor 
(podpora citlivých komodit a podpora pro mladé 
zemědělce) není více než 230 eur. Státy dále na 
východ od České republiky jsou na tom přitom 
ještě hůře s platbou výrazně nepřekračující 
100 euro. Požadavky těchto zemí podpořila ve
svých pozměňovacích návrzích i řada euro-
poslanců. Protestující se dohodli, že budou
v tlaku na srovnání úrovně plateb dále pokra-
čovat s ohledem na další vývoj vyjednávání 
reformy. 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR Foto: archiv SPPK
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Vydali jsme se do Radostína nad Oslavou, kde 
společnost sídlí, aby nám ji představil předse-
da představenstva Ing. František Toman. Jde 
o klasický zemědělský podnik se zaměřením 
na chov dojného skotu s celkem 3 500 velkými 
dobytčími jednotkami, hospodařící na celkem 
1 870 hektarech zemědělské půdy.

Pestrá skladba plodin
Z celkové výměry tvoří 420 hektarů louky. 
Porosty jsou sklízeny na seno, nejkvalitnější 
z nich na senáž. Vlastně téměř celá výměra 
slouží jako zdroj krmiv, jehož základem jsou 
jetelové porosty. Podnik využívá šestihonný 
osevní postup, ve kterém najdeme kolem 
230 hektarů jetele, stejná plocha je oseta pod-
sevy jetele do směsek hrachu s ječmenem, 
z nichž se vyrábí senáž. Dalších 340 hektarů 
tvoří kukuřice na siláž, 300 ha ozimá pšenice, 
100 a 70 hektarů jarního a ozimého ječmene 
a sto hektarů řepky. Brambory rostou na 
40–50 hektarech a pro zlepšení ochrany proti 
erozi se do osevního postupu zařazuje i kmín.
Ještě před několika lety na polích dominovaly 
jetelotravní směsky. Ale se „zpřísněním“ 
podmínek a doplněním greeningu byly nahra-
zeny jednodruhovými intenzivními jetelovými 
porosty s roční periodicitou.

Stejně jako v jiných oblastech se na letoš-
ním výsledku sklizně podepsalo sucho. Na 

víceletých pícninách šlo o meziroční propad 
30 %, na loukách byl ještě výraznější, přičemž 
byly znát lokální rozdíly. Kde alespoň trochu 
zapršelo ve vhodnou chvíli, tam nedostatek 
vláhy porostům tolik neublížil. Louky se
v této oblasti tradičně sklízejí poměrně brzy, 
díky tomu na některých stihly narůst
i otavy. Veškeré louky se obnovují, přisévají 
se hybridními travami a jetelovinami, takže si 
udržují produkční charakter. Většina luk je na 
hůře přístupných pozemcích nebo v zónách 
s omezením. Zhruba 20 % luk, kde je to mož-
né, se přihnojuje kejdou.

Přesné zemědělství
Na orné půdě se používají bezorebné tech-
nologie zpracování půdy, přičemž všechny 
pozemky se kypří v různé hloubce podle pod-
mínek. „Máme kamenité půdy, takže orbou 
bychom pouze vytahovali kameny na povrch. 
Navíc kypření s různou hloubkou je z hlediska 
utužení výhodnější než každoroční orba ve 
stálé hloubce,“ doplnil Ing. Toman. Ke snížení 
utužení půd přispívá i pásový traktor a nářadí 
s vyššími pracovními záběry, které snižují 
množství přejezdů po pozemcích.

I společnost ZERAS využívá systémy přesného 
zemědělství. Na pěti strojích najdeme typické 
kloboučky pro příjem satelitního signálu 
a například kukuřice se vysévá variabilně 

podle výnosového potenciálu půdy. Veškeré 
zpracování půdy, setí, sečení píce i sklizeň zr-
nin je řízena pomocí družice, aby se minimali-
zoval počet přejezdů a zbytečné ztráty paliva, 
osiva či hnojiv.

Při chemické ochraně rostlin jsou využívány 
kolejové řádky, ale i zde došlo ke změně. Již na 
jaře se o ochranu plodin postará nový postřiko-
vač se vzduchovou podporou a automatickým 
ovládáním pracovních sekcí pro další úsporu 
prostředků na ochranu rostlin. 

Důležitou roli při práci s půdou hrají orga-
nická hnojiva. Stáje produkují dostatečné 
množství hnoje a kejdy, takže každým rokem 
se na třetinu výměry orné půdy aplikuje hnůj. 
Kejda je kromě již zmíněných luk určena pro 
aplikaci před setím ozimů a kukuřice a pro 
regenerační přihnojení kukuřice. Pro získání 
dostatku hnoje je důležitá sláma. Tu v Ra-
dostíně nad Oslavou a okolních obcích sklízejí 
ze všech polí s obilovinami a ještě je potřeba 
nakupovat od ostatních.

Specializace na mléko
Ve stájích najdeme zhruba 1 580 holštýnských 
krav s průměrnou užitkovostí 12 tisíc litrů 
mléka ročně. Dojnice jsou umístěny ve dvou 
střediscích, v Pavlově a Radostíně. Podnik se 
specializuje na mléko, takže býčci jsou pro-
dáváni ještě jako telata a ve stejném věku se 
prodává i část jalovic, které neslouží k obnově 
stáda. V Pavlově najdeme starší rekonstruo-
vané stáje ustájení se stlaným provozem pro 
polovinu zvířat. V Radostíně je ustájena druhá 
polovina dojnic ve dvou nově postavených 
halách s kejdovým provozem. Díky novější-
mu postavení a obecně levnějšímu provozu 
kejdového ustájení vychází radostínská stáj 
lépe jak z hlediska užitkovosti, tak z hlediska 
provozních nákladů.

Možná i to je důvodem další připravované 
investice. V současné době probíhají jednání 
s obcí o výstavbě nových budov, kde by se 
soustředily všechny dojnice. Ovšem stáj 
v Pavlově neosiří. Využije se jako odchovna 
mladého dobytka. A v Radostíně vyroste nová 
kruhová dojírna, stáj pro 500 dojnic s kejdo-
vým hospodářstvím a reprodukční stáj pro 
300 krav se stlaným provozem.

Text a foto Vladimír Pícha,
Zemědělský svaz ČR

ŠPIČKOVÝ PODNIK Z VYSOČINY
NA VOLEBNÍ KONFERENCI ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR BYLY OCENĚNY NEJLEPŠÍ ČLENSKÉ PODNIKY V RÁMCI 
SOUTĚŽE TOP ZS 2019. ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM NAPŘÍČ VŠEMI KATEGORIEMI SE STALA SPOLEČNOST ZERAS 
A.S., KTERÁ ZÍSKALA PRVENSTVÍ I V KATEGORII BRAMBORÁŘSKO-OVESNÁ A HORSKÁ VÝROBNÍ OBLAST. ABY 
BYL VÝČET ÚPLNÝ, ZÁVOD BYL OCENĚN I V DALŠÍ TRADIČNÍ SOUTĚŽI ZEMĚDĚLEC ROKU, Z NÍŽ SI ODNESL 
VÍTĚZNÉ POHÁRY PRO NEJLEPŠÍHO CHOVATELE A PRO NEJLEPŠÍ PODNIK S POTRAVINÁŘSKOU PRODUKCÍ.
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Garantujeme nejvýhodnější 
pojištění na trhu
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 
a vstřícného přístupu ke klientům.  Posoudíme možná rizika Vaší profese 
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky
� Garance kvality
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

Pojišťujeme
� Zemědělská rizika
� Majetek, stroje a vozidla
� Odpovědnost, finanční škody
� Zaměstnance
� Výrobní rizika

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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„Všechno zlé je pro něco dobré a i toto nám 
pomohlo nastartovat některé procesy, které 
v zemědělsko-potravinářském odvětví roky 
nebyly,“ řekla. „Jednou z hlavních priorit, 
které mám já osobně, ale i SNS je, že nedo-
volíme, aby slovenský spotřebitel, ale i mnozí 
evropští spotřebitelé, kteří jsou ve střední 
a východní Evropě, byly odpadkovým košem 
Evropy. Zahraniční investoři a dodavatelé si 
toto musí uvědomit a kroky, které MPRV reali-
zuje, to jednoznačně dokazují,“ zdůraznila.

Podpora agrosektoru v roce 2019
Rok 2018 byl podle ministryně Matečné 
přelomovým. Podařilo se přesvědčit vládu, 
že zemědělství stojí za to, aby si ho povšimla. 
Dává práci na venkově, spotřebitel má na 
stole kvalitní slovenské potraviny a vytváří 
krásu venkova. „Zemědělství se stará 
o půdu, vodu a o kvalitu života lidí, nejen 
na venkově, ale i ve městech,“ upozornila.
„V roce 2018 se nám podařilo hodně věcí. 
Vláda vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 

peníze na zelenou naftu ve výši 30 milionů 
eur. Podařilo se nám zákonně prosadit 
a prolomit veto pana prezidenta v zákoně 
o zvláštním odvodu obchodních řetězců. 
Na základě toho by mělo do zemědělství 
běžet 70 až 80 milionů eur. Sumární 
objem 110 milionů jsou již peníze, které 
mohou zemědělsko-potravinářské 
odvětví posunout někde dál,“ zdůraznila.
Podle ministryně zemědělství nastal čas, kdy 
i zemědělci za prostředky, které jim vláda 
poskytne, mají něco zpětně poskytnout nejen 
vládě, ale hlavně spotřebitelům.

Chybí pestrost výroby
„Nemáme potraviny mírného pásma, které 
jsme tu kdysi měli. Z našich polí se vytratily 
plodiny, jako jsou mák, slunečnice, čočka 
či len, který je nejen výbornou technic-
kou plodinou pro textilní průmysl, ale jeho 
semena jsou hodnotnou potravinou. Toto je 
něco, co nám v tomto segmentu chybí. Právě 
prostřednictvím zelené nafty bychom chtěli 

nastartovat pěstování takových druhů plodin 
a kategorií hospodářských zvířat. Přinášejí 
diverzifikaci na venkov, zlepšení kvality života 
na venkově, ale například prostřednictvím 
masivnější živočišné výroby i kvalitu zeměděl-
ské půdy,“ přiblížila.

Slovensko za 20 let, kdy se používá méně 
hnojiv, zaostalo podle ní v používání přede-
vším statkových hnojiv. Organická hnojiva mají 
tu úžasnou vlastnost, že zlepšují kvalitu půdy, 
vododržnosť půdy a jiné fyzikální vlastnosti. 
„To je něco, na co nemůžeme zapomínat. 
Právě proto spojení rostlinné a živočišné 
výroby v minulosti mělo takový úžasný vliv na 
kvalitu našich půd. Dnes musím s politováním 
po jejich rozborech půd konstatovat, že toto se 
z našich půd vytrácí. Nastartování živočišné 
výroby ve větší míře bude mít tedy pozitivní 
vliv i na to nejcennější, co máme v zemi, 
a to je půda,“ dodala Matečná.

TASR 

MATEČNÁ: ROK 2018 BYL ZÁSADNÍ
ROK 2018 BYL ZÁSADNÍM ROKEM NEJEN PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA SR,
ALE I PRO CELÝ ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR. UVEDLA TO PRO TASR MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ 
VLÁDY A ŠÉFKA MPRV SR GABRIELA MATEČNÁ (SNS). VLÁDA PO UDÁLOSTECH, KTERÉ SE UDÁLY, ZAČALA 
PODLE NÍ BRÁT ZEMĚDĚLSTVÍ VÁŽNĚ A ZJISTILA, ŽE V AGROSEKTORU JSOU NEJEN POZITIVNÍ VĚCI, 
ALE I SPOUSTA NEVYŘEŠENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ Z MINULOSTI.



VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ OVOCE MŮŽE 
KOMPENZOVAT RIZIKO NÍZKÝCH 
VÝKUPNÍCH CEN
NA TUZEMSKÉ POMĚRY NADSTANDARDNĚ DOBRÁ ÚRODA OVOCE V LOŇSKÉM ROCE OTEVŘELA OPĚT KLÍČOVÝ 
PROBLÉM NAŠEHO OVOCNÁŘSTVÍ – EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ OVOCE OVLIVŇOVANOU A OMEZOVANOU 
PROSTŘEDNICTVÍM NÍZKÝCH VÝKUPNÍCH CEN VYPRODUKOVANÉ SUROVINY.

Ovoce mírného pásma spolu se zeleninou 
jsou přitom komodity, v nichž je soběstačnost 
naší země v produkci některých druhů ještě 
nižší než v mediálně známém vepřovém, a to 
i v takových druzích, jako je v ČR nejkonzumo-
vanější ovoce – jablka. Z posledních dvou 
„Zpráv o stavu zemědělství“ navíc vyplývá, že 
situace se stále zhoršuje. Zatímco v roce 2016 
činila naše soběstačnost v produkci ovoce 
mírného pásma 79,1 %, v roce následujícím 

již klesla na 64,4 %. V produkci konzumních 
jablek pak byla ČR v roce 2016 soběstačná 
z rovných 50 %, o rok později ale jen ze 48 %. 
Data za loňský rok nejsou v současné době 
k dispozici, lze však předpokládat, že budou 
díky již zmíněné dobré úrodě a pro spotřebite-
le příznivějších cen o něco lepší.

Ceny přitom klesly nejen pro spotřebitele, ale 
také pro producenty, a to v zásadě pod úroveň 

rentability. Také proto zůstala v mnoha 
lokalitách jablka na stromech, nejen na těch 
v krajině, ale i v sadech, neboť se je jednak 
nevyplatilo sklidit, neměl kdo je sklidit a navíc 
se na ovoci pěstovaném v naší zemi podepsalo 
suché a teplé počasí, kvůli kterému byla řada 
plodů poškozena nebo prostě menší, a nebylo 
je tak možné jako čerstvé ovoce nabídnout do 
tržní sítě. Vést diskusi je nad stávajícími pod-
mínkami standardizace s cílem umožnit vyšší 
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odbyt nestandardů při prodejích konečnému 
spotřebiteli (jak vypadá „nestandard“, ukazuje 
ilustrační foto) Je totiž zřejmé, že mnohé 
produkty odmítnuté k přijetí do tržní sítě by 
byly bez problémů konzumovatelné, zejména 
pokud přijmeme skutečnost, že v obchodech 
nakoupená jablka jsou v drtivé většině určena 
k okamžité spotřebě. V současné době v ČR 
působí několik občanských iniciativ, které 
vykupují a shromažďují „nestandardy“ obvykle 
pod praporem projektů k omezení plýtvání po-
travinami. Pokud je mi známo, sami pěstitelé 
ale tyto aktivisty aktivně nekontaktují.

Negativní vliv počasí na kvalitu a „standard-
nost“ ovoce (i zeleniny) bohužel podle všeho 
v budoucnosti poroste a stejně tak nelze 
předpokládat, že by se nějak výrazně snížily 
dovozy levného ovoce, například jablek, do ČR 
ze sousedního Polska i z dalších evropských, 
ale i neevropských zemí. Je tak zřejmé, že 
ekonomický tlak na ceny ovocnářské suroviny 
bude pokračovat a na místě je tak úvaha, zda 
lze tomuto fenoménu čelit. I když to přitom 
není pro každého všespasitelné, jeví se jako 
systémové, aby tuzemští producenti ovoce 
začali k primární surovině vytvářet vlastní 
přidanou hodnotu.

Není jistě třeba (ale zase to není nutné vy-
loučit) zpracovávat veškerou vlastní produkci 
ovoce. Zpracovat alespoň část z ní je ale 
navýsost strategické, pokud si producenti 
uvědomí, že příslušnou surovinu lze v cenách 
a tržbách za zpracované produkty zhodnotit 
až desetinásobně. Záleží samozřejmě na tom, 
jaký druh potraviny z ovoce se rozhodnou 
vyrábět, možná škála je ale velmi široká, od 
nejjednoduššího moštování přes sušení až po 
výrobu džemů, povidel, kompotů a různých 

druhů džusů. To samozřejmě obnáší investice 
do příslušných technologií, které ale nejsou 
ani pro menší nebo střední podnik zas tak 
obrovské, pohybují se v řádech statisíců korun 
a obvykle nepřesáhnou jeden milion korun. 
Větším limitem je spíš legislativa, neboť finali-
zace zemědělské suroviny do nějakého druhu 
potraviny znamená stát se potravinářským 
podnikem, a to zase znamená množství byro-
kracie, regulací, výkaznictví a na konci sofis-
tikovaný marketing, aby se vyrobené produkty 
na trhu prodaly. Nemalou a důležitou výzvou 
(nejen) pro tuzemské ovocnáře je tak regulace 
byrokracie spojené se zpracováním ovoce, 
kterou lze postavit například na hodnocení 
rizik z pohledu spotřebitele tak, že v případě 
drtivé většiny našich producentů ovoce 
(a případných neprůmyslových zpracovatelů) 
nehrozí plošné ohrožení. Stát se potravinář-
ským podnikem ale není za všech okolností 
nutné – pěstitelé si mohou nechat zpracovat 
své ovoce „ve službách“, tedy subjekty, které 
z pohledu zpracování ovoce již potravinářský-
mi podniky jsou, za tyto služby zaplatit 
a následně prodávat produkty ze svého ovoce 
sami. V této souvislosti nelze nezmínit ovocné 
destiláty, což je další z forem zhodnocení pře-
devším nestandardního ovoce v pěstitelských, 
ale i průmyslových pálenicích. Právě loňský 
rok přitom docela dobře otestoval kapacity 
pálenic v naší zemi vzhledem ke značnému 
objemu „hmoty“ na pálení a ukázal, že rezer-
vy v kapacitách existují. Pokud by tak pěstitelé 
ovoce nějaké další pálenice spustili (ale 
i propagovali), mohli by tím opět 
o něco zlepšit svou ekonomiku.

Důležité je také sledovat politické, spotřebi-
telské a klimatické trendy, z nichž všechny 
svým způsobem tuzemským producentům 

ovoce nahrávají. V první řadě je to budoucnost 
Společné zemědělské politiky EU (SZP) po 
roce 2021. Zatímco prostředky na vlastní SZP 
mají být plošně redukovány (a bohužel ČR 
patří mezi země, které budou postiženy nejvíc 
nejen kvůli zastropování, ale i tím, že se část 
země dostala do kategorie území, která se 
díky svému rozvoji dostala do méně podpo-
rovatelných regionů), jednou z významných 
priorit EU pro nejbližší sedmileté období má 
být adaptace na klimatické změny. Na tom se 
téměř jistě nic nezmění ani v novém složení 
Evropského parlamentu po letošních volbách, 
spíše lze očekávat, že se podpora adaptačních 
mechanismů ještě oproti současné situaci 
prohloubí. EU chce přitom na tyto účely vyčle-
nit zhruba 30 % veškerých svých výdajů. 
A jedním z důležitých adaptačních nástrojů 
má být výsadba stromů, podpora a rozvoj 
nelesní zeleně nebo agrolesnické systémy. 
V praxi tak může jít například o podporu 
liniových výsadeb ovocných stromů (a stromů 
obecně) v krajině, přičemž vedlejším efektem 
může být ovocnářská produkce, na kterou tak 
nemusí přispívat pouze programy Minister-
stva zemědělství, ale i Ministerstvo životního 
prostředí. 

Pomalu, ale přece jen se také mění chování 
českých spotřebitelů. Ačkoli skutečná realita 
tak úplně neodpovídá výstupům z šetření 
veřejného mínění, je i tak jasné, že podíl spo-
třebitelů, kteří preferují tuzemskou, čerstvou 
a regionální produkci, roste. Všechny tyto pa-
rametry přitom ovocnářské produkty splňují. 
Roste také komunita spotřebitelů, kteří jsou 
ochotni nakupovat především právě čerstvé 
výrobky na farmách, v rámci prodejů ze dvora 
a obecně přímo u producentů a pěstitelů. 
Kromě toho roste počet gastronomických 
zařízení (restaurací), které se snaží obohatit 
svou nabídku o zdravé a čerstvé pokrmy, 
k jejichž přípravě je vhodné tuzemské ovoce 
(a opět – i zelenina). A kromě toho se část 
spotřebitelů navrací k nákupům džemů, 
povidel či kompotů, a to především proto, že 
se oproti minulosti výrazně rozšířila jejich 
nabídka. Tyto potraviny navíc získaly velmi 
dobrou image díky mezinárodním úspěchům 
našich výrobců marmelád (spíše tedy džemů, 
jak vyplývá z aktuální legislativy) a na dobré 
jméno těchto produktů tak lze docela dobře 
navazovat.

Každopádně struktura dotací, chování 
spotřebitelů i počasí se v čase mění, zatímco 
tvorba přidané hodnoty je stále důležitějším 
nástrojem, jak omezit závislost zejména na 
odběratelích nejen zemědělských surovin. 
Částečné nebo úplné vlastní zpracování vlast-
ní produkce proto může být cestou, jak eko-
nomicky přežít i při nízkých výkupních cenách 
čehokoli a jak také zvýšit soběstačnost ČR
v produkci ovoce. I když to samozřejmě není 
a nebude jednoduché.

Petr Havel, foto Nina Havlová



V podmínkách naší země je to o to vhodnější, 
že spotřebitelé v ČR konzumují ovoce méně, 
než doporučují lékaři a nutriční specialisté, 
kteří se v tom poměrně vzácně shodnou 
napříč jinak značně rozděleným názorovým 
spektrem ohledně správných zásad výživy.

Doporučená spotřeba ovoce činí podle lékařů 
zhruba 100 kilogramů na osobu a rok, 
v naší zemi je ale o čtvrtinu nižší. Uvedené 
doporučení je však v poslední době postupně 
přehodnocováno, například ve studii Královské 
univerzity v Londýně. Ta tvrdí, že dosud dopo- 

ručovaných pět kousků ovoce a zeleniny den-
ně lze klidně zdvojnásobit a mluví dokonce 
o příznivém vlivu 800 gramů ovoce a zeleniny 
denně, což by byl prakticky trojnásobek 
dosud doporučovaného množství. Otázkou 
samozřejmě je, nakolik byla studie ovlivněna 
lobby veganů a vegetariánů, výzkumníci ale 
konstatují, že konzumace uvedených 800 gra-
-mů ovoce a zeleniny snižuje rizika mrtvice 
o jednu třetinu a infarktu o 24 %. I pouhých 
200 gramů ale už přitom podle studie snižuje 
o 16 % riziko infarktu, o 18 % mrtvice a o 13 % 
riziko kardiovaskulárních chorob.

Je totiž známo, že ovoce i zelenina snižují 
v krvi hladinu cholesterolu, snižují krevní tlak 
a celkově zlepšují imunitní systém včetně 
trávení. Ovoce i zelenina také obsahují značné 
množství antioxidantů, které snižují možnost 
poškození DNA. Pozitivní vliv konzumace 
ovoce na lidský organismus je přitom opravdu 
široký, každý druh má navíc trochu jiné slože-
ní a z toho vyplývající vliv. Teď jde jen o to, aby 
se tím ku prospěchu našich ovocnářů řídili 
i naši spotřebitelé.

Petr Havel

Snad jediným „novodobým“ problémem je 
název marmeláda, který může být použit 
pouze u takového výrobku, k jehož přípravě 
musí být použito citrusové ovoce. Dříve přitom 
bylo možné jako „marmeláda“ označit výro-
bek z jakéhokoli ovoce bez ohledu na složení 
vstupních surovin. Tak či tak je možné z ovoce 
vyrábět kromě marmelád také povidla, rosol 
(vzniká svařením vylisované čisté ovocné šťávy 
bez pevných příměsí a následným želíro-
váním), kompoty, sirupy, koláčové náplně 
či džemy. Ty se přitom dělí na dvě základní 
kategorie – džem a džem výběrový (EXTRA), 
přičemž rozdíl je v podílu použitého ovoce. 
Zatímco na výrobu „normálního džemu“ musí 
být použito nejméně 350 gramů ovoce na ki-
logram výrobku, v případě výběrového džemu 
je minimální množství 450 gramů na kilogram 
výrobku. Otázkou je, zdali by se neměl podíl 
ovocné složky zvýšit (možná by to částečně 
napomohlo odbytu ovoce), neboť řada spíše 
drobných výrobců využívá při výrobě džemů  
i kolem 700 gramů ovoce na kilogram.

Nejjednodušším výrobkem je ale zcela jistě 
ovocný mošt a na místě je tak uvést alespoň 
několik zásad k jeho označování a kategori-
zaci. Podrobné informace se lze dočíst v pří-

slušné vyhlášce č. 248/2018 Sb., o požadav-
cích na nápoje, kvasný ocet a droždí, kterou si 
lze mimo jiné také stáhnout na adrese: 
www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-248. 

Uvedený dokument přitom rozlišuje různé 
druhy moštů
1) ovocný nebo zeleninovou šťávou zkvasitel-

ný, ale nezkvašený výrobek získaný  
z jedlých částí zralého a čerstvého, chlaze-
ného či zmrazeného ovoce nebo zeleniny 
včetně rajčat,

2) čerstvá zeleninová nebo ovocno-zeleninová 
šťáva, do níž nelze přidat další složky  
s výjimkou bylin a semen rostlin a výrobek 
nesmí být dále ošetřený,

3) ovocná, zeleninová nebo ovocno-zeleninová 
šťáva ošetřená pouze šetrnou metodou,  
k níž nebyly přidány žádné další složky,

4) ovocná šťáva z citrusových plodů.

Ovocné a zeleninové nápoje lze také vyrábět 
z koncentrátů a připravovat je ze sušených 
dehydratovaných polotovarů – to je však spíše 
informace určená pro konečného spotřebite-
le. Podle zmiňované vyhlášky lze přitom pro 
nápojový koncentrát obsahující více než 50 % 
hmotnostních cukrů použít název sirup, přímo 

značení „mošt“ lze pak použít pro „ovocnou 
šťávu vyrobenou přímým lisováním z ovoce“. 
Jak je vidět, ani legislativa spojená s označo-
váním moštů není zcela jednoduchá nemluvě 
o nárocích, zejména hygienických, spojených 
s výrobou těchto nápojů. I tak to ale nezname-
ná, že by se pěstitelé ovoce neměli do výroby 
různých typů potravin či nápojů ze svých 
produktů pouštět, což již někteří dělají.

Petr Havel, foto Nina Havlová

OVOCE JE SYMBOLEM ZDRAVÉ STRAVY

PRODUKTY Z OVOCE A JEJICH 
CHARAKTERISTIKA

OVOCE JE NEPOCHYBNĚ JEDNÍM Z NEJČASTĚJI PREZENTOVANÝCH SYMBOLŮ ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ. COŽ JE 
SAMOZŘEJMĚ PRAVDA, KTEROU JE VHODNÉ OPAKOVANĚ ZMIŇOVAT PŘEDEVŠÍM PROTO, ŽE ZVÝŠENÍ SPOTŘEBY 
OVOCE MŮŽE MÍT POZITIVNÍ DOPAD NA JEHO ODBYT A ČÁSTEČNĚ TAKÉ NA JEHO CENY. 

Z OVOCE LZE VYROBIT CELOU ŘADU PRODUKTŮ, Z NICHŽ PRAKTICKY VŠECHNY MAJÍ V NAŠEM STRAVOVÁNÍ 
DLOUHOU TRADICI, KTEROU ZÁSADNĚ NENARUŠILA ANI LIBERALIZACE SVĚTOVÉHO OBCHODU, VSTUP ČR DO 
EVROPSKÉ UNIE ČI ŠIROKÁ NABÍDKA OBDOBNÝCH VÝROBKŮ ZE ZAHRANIČÍ. 
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Botanická zahrada hl. m. Prahy se 
nachází v klimaticky a teplotně ideálním pro-
středí Trojské kotliny v těsné blízkosti 
řeky Vltava. 

O jejím vzniku se uvažovalo už na konci 
19. století.  Měla se stát nástupnicí prostorově 
stísněné zahrady Univerzity Karlovy, kterou 
dnes najdete v ulici Na Slupi. 

V roce 1922 daroval u příležitosti naroze-
nin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 
velkostatkář Alois Svoboda Československé-
mu státu rozsáhlé pozemky na území dnešní 
Troje. V darovací listině uvedl podmínku, že 
zde má být vybudována botanická a zoologická 
zahrada. Prostředky se však v té době našli 
pouze na zahradu zoologickou, která byla zalo-
žena v roce 1931. Projekt botanické zahrady byl 
odložen o dalších téměř 40 let. Až v roce 1968 
ji svým plenárním usnesením zřídilo zasedání 
Národního výboru hlavního města Prahy a ofici-
álně začala existovat k 1. lednu 1969.

Původní plány na monumentální zahradu 
rozkládající se na rozloze téměř 140 hektarů 
se bohužel během dlouhých 20 let nepodařilo 
naplnit. Zahrada však vytvořila významné 
sbírky, zejména sbírku kosatců, cibulovin, 
dřevin či bonsají a dalších.

První expozici, dnešní Ornamentální zahradu, 
si návštěvníci mohli prohlédnout v roce 1992. 
Od té doby se zahrada postupně rozvíjela, 
spojovala v jeden celek a vznikaly další expo-
zice (Japonská zahrada, expozice mediteránní 
flóry atd.). V devadesátých letech do své 
zprávy získala i památkově chráněnou vinici 
sv. Kláry. Pod ní byl v následujících letech 
vybudován i sklep, kde z místních hroznů 
vzniká unikátní víno vysoké kvality. Po roce 
2000 se naplnil i sen o expozičním skleníku, 
který by prezentoval exotickou flóru a umožnil 
celoroční zpřístupnění zahrady. V červnu roku 
2004 byl pro veřejnost slavnostně otevřen 
skleník Fata Morgana. 

V současné době plánuje Botanická zahrada 
hl. m. Prahy dostavbu jednotlivých areálů, 
budování návštěvnické vybavenosti, 
pěstebního zázemí i přestavbu stávajících 
a vznik nových expozic. V příštích letech 
se hlavní vstup do areálu přesune do jeho 
severní části, kde se bude nacházet i moderní 
vstupní komplex, jehož součástí bude rovněž 
zcela nový expoziční skleník pro mediteránní 
flóru. Návštěvníci se tak zde v budoucnu se-
známí s ještě širší škálou světového rostlin-
ného bohatství.

Klára Hrdá, Botanická zahrada hl. m. Prahy 
Foto: Botanická zahrada hl. m. Prahy

BOTANICKÁ ZAHRADA 
V PROMĚNÁCH ČASU
V LETOŠNÍM ROCE UBĚHNE UŽ CELÝCH 50 LET OD CHVÍLE, KDY BYLA ZALOŽENA TROJSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA. 
AČKOLIV SE MEZI ČESKÝMI BOTANICKÝMI ZAHRADAMI ŘADÍ SPÍŠE K TĚM MLADŠÍM, PODAŘILO SE JÍ UPLYNULÝ 
ČAS ZÚROČIT A V SOUČASNOSTI SE PROMĚŇUJE V MODERNÍ BOTANICKOU ZAHRADU NA EVROPSKÉ ÚROVNI.

Svobodovi na poli u kaple svaté Kláry na místě dnešní Ornamentální zahrady v roce 1923

Totéž místo (pole), na kterém jsou Svobodovi, v současnosti
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Ornamentální zahrada 1993

Ornamentální zahrada v současnosti
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Víno uspělo v konkurenci 2 196 moravských 
a českých vín přihlášených do soutěže a 
muselo projít třemi koly přísného hodnocení. 
Nejprve postoupilo z nominačního kola Ná-
rodní soutěže vín – vinařské oblasti Morava, 
slovácké vinařské podoblasti do prvního 
národního kola a dále do druhého finálového 
kola Salonu vín – národní soutěže vín 2019. 

To proběhlo 3. a 4. prosince ve Valticích. 
Odborná porota jej v konkurenci 400 finalistů 
soutěže vyhodnotila jako absolutního vítěze. 
Šampion se stal zároveň vítězem kategorie A, 
tj. bílá vína do 12 g/l. zbytkového cukru.

„Víno má barvu lipového květu se zelenkavými 
odlesky. Ve vůni najdeme zralé žluté ovoce 
a citrusy. Chuť je příjemně šťavnatá, plná, 
s živou kyselinkou a na patře doprovázená 
chutí kandovaných pomerančů,“ komentuje 
vítězné víno Ing. Bořek Svoboda, ředitel vítěz-
ného vinařství.
V devítileté historii této národní soutěže získa-
lo právě Zámecké vinařství Bzenec titul již 
pošesté. „Pravdou je, s veškerým uznáním 
k naší reprezentantce a obrovskou mírou 
pokory, že si trochu připadám jako Ester 
Ledecká po dojetí olympijského sjezdu. Když 
naše víno získalo titul Šampiona Salonu vín 
v roce 2011 poprvé, byl to neskutečný úspěch. 

Měli jsme obrovskou radost. Ale mohlo se to 
stát. Když jsme v roce 2014 dovršili hattrick, 
domníval jsem se, že více už nelze. A nyní tu 
stojíme s šestým oceněním. Jsem jak v Jiříko-
vě vidění. Jo to opravdu jak z pohádky,“ vyzná-
vá se k výjimečné události Bořek Svoboda.

Terroir z 40 leté vinice
Šampion pochází z vinice „Klínky“ ve vinařské 
obci Vracov a zřejmě se jedná o mimořádné 
terroir. Ze zmíněných šesti triumfů jdou totiž 
z hlediska odrůd celé čtyři za touto výtečnou 
tratí. Chardonnay v roce 2013, Ryzlink rýnský 
v roce 2014, Rulandské bílé v roce 2015 
i letošní vítěz Rulandské bílé.

„Vinice už má více než 40 let a na její kondici 
je to velmi dobře znát. Nachází se na výraz-
ném jižním svahu, do kterého se celoročně 
opírá slunce, půda je černozem vzniklá na 
mocných navátých spraších a píscích s vyšším 

NEJLEPŠÍM VÍNEM ČR PRO ROK 2019 
JE RULANDSKÉ BÍLÉ Z BZENCE
ABSOLUTNÍM ŠAMPIONEM SALONU VÍN ČR, NEJVYŠŠÍ NÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN 2019, JE RULANDSKÉ 
BÍLÉ, COLLECTION 1508, POZDNÍ SBĚR, ROČNÍK 2017 ZE ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ BZENEC. VÍTĚZEM 
HO VYHLÁSILI ZÁSTUPCI NÁRODNÍHO VINAŘSKÉHO CENTRA A HODNOTICÍ KOMISE 4. PROSINCE 2018 
VE VALTICÍCH.

Zlatou medaili absolutního šampiona Salonu vín ČR pro rok 2019 si ve Valticích převzal výrobní tým Zámeckého vinařství Bzenec
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obsahem vápna. Pracuje se s ní v systému 
integrované produkce. To je základ, který 
dává vzniknout vínům s jedinečným projevem 
a potenciálem zrání. Dalším faktorem je citli-
vý přístup kolegy vinohradníka Pavla Veverky, 
který se svými zkušenostmi s bioprodukcí 
využívá mnohého i v této vinici. Práce s půdou, 
ruční sběr a šetrné zacházení s hrozny se pak 
projeví v lahvi například v podobě takových 
ocenění,“ přiblížil Bořek Svoboda.

Salon vín ČR se opět otevře 2. 2. 2019
Devatenáctiletá tradice, počet přihlášených 
vzorků, unikátní trojkolový systém hodnocení, 
pečlivý výběr proškolených degustátorů 
a profesionální chemické analýzy hodno-
cených vín jednoznačně činí ze Salonu vín 
(národní soutěže vín) nejprestižnější soutěž 
v České republice.

„Hodnocení v superkomisi bylo velmi 
vyrovnané, rozdíl mezi prvním a druhým ví-
nem byla pouze jedna desetina bodu,“ přiblížil 
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařské-
ho centra, které soutěž organizuje. „Kore-
sponduje to s celkovou úrovní vín hodnoce-
ných ve finálním kole, která byla naprosto 
špičková“, doplnil ředitel NVC.

Uplynulý ročník stovky nejlepších vín repub-
liky je minulostí. Degustační expozice Salonu 
vín ČR 2018 byla uzavřena 15. prosince 2018 
a nyní se v prostorách připravuje aktuální 
kolekce. Slavnostní vyhlášení všech držitelů 
prestižního titulu „Zlatá medaile Salonu vín 

ČR 2019“ a tedy i složení degustační expozice 
stovky nejlepších moravských a českých vín 
pro rok 2019, vítězů jednotlivých kategorií 
a nejlepší kolekce proběhne 1. února 2019 
ve Valticích. Pro veřejnost bude nová 
kolekce Salonu vín 2019 otevřena opět 
od soboty 2. února 2019.

V Salonu vín je celoročně prezentováno 100 
nejlepších vín s oceněním „Zlatá medaile Sa-
lonu vín“. Mimo to jsou formou krátkodobých 
prezentací představována vína s oceněním 
„Stříbrná medaile Salonu vín“, vína oceněná 
na zahraničních soutěžích, mladá růžová 
vína atd. Součástí expozice je také Síň slávy 
vinařství ČR.
 
Salon vín ČR 2019 v číslech
Do úvodních kol soutěže, hodnotících vína ve 
vinařských podoblastech velkopavlovické, mi-
kulovské, slovácké a znojemské a z vinařské 
oblasti Čechy, se přihlásilo 2 199 vín. Z těchto 
vín postoupilo 1 231 do prvního celostátního 
kola soutěže. Do druhého závěrečného kola 
postoupilo 398 finalistů ze 112 vinařství, ze 
kterých porotci vybrali 100 nejlepších vín 
České republiky, která obdržela titul „Zlatá 
medaile Salonu vín ČR 2019“. Vína ve druhé 
dvoustovce obdržela stříbrnou medaili. Porota 
zároveň vybrala Absolutního šampiona soutě-
že, vítěze kategorií a nejlepší kolekci.

Přísní degustátoři i systém hodnocení
V komisích soutěže každý rok zasedají naši 
nejlepší degustátoři – držitelé mezinárodních 

degustačních zkoušek dle standardů EU, kteří 
jsou spolu s moderním počítačovým systémem, 
vícekolovým hodnocením a garancí Svazu vi-
nařů ČR zárukou objektivity a výběru skutečně 
nejlepších vín z Moravy a Čech. Zcela zásadním 
atributem soutěže je požadavek na předchozí 
nalahvování přihlašované partie vína.
Salon vín – národní soutěž vín je také jedna 
z mála soutěží, která systémově provádí kon-
trolní chemickou analýzu souladu deklarova-
ných a skutečných parametrů vína. Zároveň 
je Salon vín – národní soutěž vín suverénně 
nejpřísnější soutěží v České republice.

Tradice a význam soutěže
Salon vín – národní soutěž vín ČR pořádá 
Národní vinařské centrum, o.p.s. a jako jediná 
soutěž vín u nás má oficiální garanci profesní 
svazové organizace – Svazu vinařů ČR. Ročník 
2019 je již 19. ročníkem.

Záštita na nejvyšší úrovni
Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 
2019 převzal prezident České republiky 
Ing. Miloš Zeman, ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc. a hejtman Jihomo-
ravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Dagmar Sedláčková. Foto: Archív NVC ČR

Nejlepší stovka vín ČR bude veřejnosti k dispozici od 2. února 2019

PŘEHLED ŠAMPIONŮ 
SALONU VÍN – NÁ-
RODNÍ SOUTĚŽE VÍN 
OD ROČNÍKU 2011
• Ročník 2011: Veltlínské zelené, 

výběr z hroznů 2009, Zámecké 
vinařství Bzenec, s.r.o.

• Ročník 2012: Ryzlink vlašský, výběr 
z hroznů 2009, Vinné sklepy Valtice

• Ročník 2013: Chardonnay, pozdní 
sběr 2011,Zámecké vinařství  
Bzenec, s.r.o.

• Ročník 2014: Ryzlink rýnský, po-
zdní sběr, 2011, Zámecké vinařství 
Bzenec, s.r.o.

• Ročník 2015: EGO No. 75 Ruland-
ské bílé, výběr z hroznů, 2013, 
Zámecké vinařství Bzenec, s.r.o. 

• Ročník 2016: Merlot, výběr  
z hroznů, 2012, CHÂTEAU VALTICE 
– Vinné sklepy Valtice, a.s.

• Ročník 2017: Ryzlink vlašský 
2015, pozdní sběr, řady Collection 
1508 Reservé, Zámecké vinařství 
Bzenec, s.r.o.

• Ročník 2018: Ryzlink vlašský 2016, 
pozdní sběr, NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

• Ročník 2019:  Rulandské bílé,  
Collection 1508, pozdní sběr,  
ročník 2017, Zámecké vinařství  
Bzenec, s.r.o.
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Valtice – Otevření nové expozice 
v Salonu vín ČR
2. 2. 2019
Již 19. ročník Salonu vín České republiky bude 
poprvé otevřen široké veřejnosti první únoro-
vou sobotu od 10.30 do 18.00 hod. V tento den 
můžete poprvé ochutnat novou kolekci 
100 vín oceněných zlatou medailí Salon vín 
České republiky 2019.
Místo konání: Státní zámek Valtice
Info: www.salonvin.cz

Praha – Prague Wine Week 2019
28. 1. – 3. 2. 2019
Zveme všechny milovníky toho nejlepšího 
vína na populární akci „Prague Wine Week“, 
která se koná již tradičně ve vybraných 
restauracích, vinných barech a vinotékách 
hlavního města. Domácí i zahraniční 
vinařství, která získala medaili v největší 
české soutěži vín Prague Wine Trophy, 
se spojí s vybranými restauracemi, vinnými 
bary a vinotékami a nabídnou menu s víny 
a ochutnávky vín za fixní cenu. Degustačním 
centrem festivalu bude trojice vinných 
barů Vinograf (Senovážné náměstí, Anděl 
a Míšeňská). Galadegustace proběhne 
30. 1. 2019 od 16.00 do 20.00 hod.
v Jalta Boutique Hotel, Václavské 
náměstí 45, Praha 1.
Místo konání: Praha
Info: www.praguewine.cz

Zaječí – Valentýnské snoubení pokrmů 
s vínem
14.–17. 2. 2019
Přijďte i vy prožít romantický večer s vybraný-
mi specialitami, které se snoubí s víny z Vinař-
ství U Kapličky na jižní Moravě. Akce probíhá 
po celý víkend. Program bude včas upřesněn 
na stránkách vinařství či na facebooku.
Místo konání: Zaječí, Vinařství U Kapličky
Info: www.vinarstviukaplicky.cz

Dobšice – Putování po dobšických sklepích
16. 2. 2019 10.00–18.00 hod.
Navštivte dvacet sklepů a degustačních 
stanovišť ve sklepních uličkách vinařské obce 
Dobšice a ochutnejte více než šedesát vzorků 
vín členů Spolku dobšických vinařů. Těšit se 
můžete na doprovodný kulturní program 
a kulinářské speciality. Již tradiční vinařská 
akce převážně mladých vín dobšických vinařů. 
Mimo vína jsou připraveny kulinářské specia-
lity, cimbálová muzika, harmonika, kytara 
i skotské dudy. Od 20.00 hod. se můžete těšit 
na masopustní zábavu.
Místo konání: Dobšice Znojemsko
Info: www.vinari.dobsice.cz

Praha – Grand Restaurant Festival – 
„Chuť da Vinci“
15. 1. – 28. 2. 2019
Téma největšího zimního food festivalu naší 
země bude zasvěceno velikánovi světového 

umění a vědy Leonardu da Vinci, od jehož 
úmrtí letos uplyne 500 let. TOP šéfkuchaři 
z 91 exkluzivních restaurací ČR podle Maure-
rova výběru Grand Restaurant připraví speci-
ální degustační menu s hlavním mottem „Chuť 
da Vinci”. Festivalové pokrmy budou inspirová-
ny da Vinciho dílem, ale i renesanční, italskou 
a českou kuchyní, Milánem či Florencií.
Místo konání: 91 TOP restaurací po celé ČR
Info: www.grandrestaurantfestival.cz

Praha – Vepřobraní aneb vepřové hody 
na Smíchově
23. 2. 2019 10.00–18.00 hod.  
Největší vepřové hody pod širým nebem! 
Můžete se těšit nejen na klasické zabijačko-
vé speciality, jako jsou jitrnice, jelita, prejt, 
tlačenka, prdelačka nebo ovar, ale také na 
dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo 
uzené šunky. Kuchaři vám dále naservírují 
speciality – trhané vepřové, porchettu, plněné 
pelmeně nebo segedínský guláš. Návštěvníci 
také ochutnají maďarskou mangalicu, italské 
prosciutto, španělský salchichon či iberskou 
šunku. Vše se bude hojně zapíjet hořkým 
pivem, ciderem a svařeným vínem. Sladkou 
tečkou budou kynuté buchty, koláče a frgály.
Místo konání: Areál pivovaru Staropramen, 
Nádražní 43/84, Praha 5
Info: info@foodevent.cz

Brno – 42. jihomoravská regionální výstava 
vín s mezinárodní účastí
23. 2. 2019 9.00–17.00 hod.
Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na  
42. jihomoravskou regionální výstavu vín  
s mezinárodní účastí, zejména ze Slovenska. 
K volnému ochutnání je tradičně připraveno 
750 chlazených vzorků vín. Hraje cimbálová 
muzika. Výstava se koná od 9.00 do 17.00 hod. 
v kongresovém centru brněnského výstaviště.
Místo konání: Veletrhy Brno, kongr. centrum
Info: www.vinobrno.eu

Hodonín – Lázeňský fašank
23. 2. 2019
Tradiční folklorní akce se zabijačkou a 
obchůzkou maškar, fašanková zábava s po-
chováváním basy
v areálu Lázní Hodonín.
Místo konání: Lázně Hodonín
Info: www.laznehodonin.cz

Dagmar Sedláčková

ČEKÁ VÁS FOLKLÓR, TRADICE, HISTORIE, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, VÍNO, JARMARKY A ZÁBAVA PRO CELOU 
RODINU. MILOVNÍCI DOBRÉHO JÍDLA, VÍNA I PIVA BY MĚLI POPADNOUT KALENDÁŘE A ZAČÍT ZAŠKRTÁVAT 
TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH GASTRONOMICKÝCH AKCÍ. NA ZAČÁTKU ROKU SE JICH OBJEVILA CELÁ ŘADA, OD 
TRADIČNÍCH AŽ PO VELMI MODERNÍ S PŘEHLÍDKOU TRENDŮ SOUČASNÉ GASTRONOMIE.

NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE ZA VÍNEM 
A GASTRONOMIÍ PO CELÉ REPUBLICE
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Modrotisk se k dekoraci látek používá od 
18. století a některé matrice na tisk v převáž-
ně rodinných dílnách jsou až 300 let staré 
a užívá je někde až sedmá generace tiskařů, 
zdůraznila pětice zemí ve své přihlášce.

„Tato nominace výrazného řemeslného umu 
a lidské tvořivosti je příkladem provázanosti 
našich zemí, které i přes rozdílné jazyky 
a kulturní projevy některé kulturní jevy sdílí,” 
uvedl ministr Antonín Staněk. Za českou stra-
nu se na přípravě podílely nejenom modrotis-
kové dílny Modrotisk Danzinger a Arimo, ale 
i Národní ústav lidové kultury a Ministerstvo 
kultury.

Unikátní modrotisk provozují už jen dvě dílny
v Česku. Vyrábí se v nich ručně stejně jako 
před sto lety. Nejdříve se na bílou látku 
natiskne speciální barvou vzor a pak se barví 
v kádích se sytě modrou indigovou barvou. 
V Olešnici na Blanensku provozuje nejstarší 
modrotiskovou dílnu rodina Danzingerových. 
Pro návštěvníky je otevřena dvakrát v týdnu, 
Jiří Danzinger starší předvede zájemcům, jak 
se barevné zástěry, chňapky, ubrusy a další 
výrobky vyrábějí. Typicky modré barvení 
s bílým vzorem je nejčastější. Na zakázku lze 
však pracovat i s jinými barvami. Rovněž lze 
vyrobit i vlastní tiskařské formy, tedy vzory. Ty 
hojně využívají v současné době módní návrhá-
ři, modrotisk má ale vděčné uplatnění také 
v lidových krojích a na folkloristických oděvech, 
které se v současné době těší velké oblibě.

Modrotisková dílna rodiny Danzingerů se 
datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816. 
„Jedná se o jeden z nejstarších způsobů 
potiskování lněného a později bavlněného 
plátna. K tomu používáme původní dřevěné 
ruční formy, následovně barvíme v barvě in-
digo. Tuto technologii výroby provádíme beze 
změn od roku 1849,“ přiblížil Jiří Danzinger. 
Tajemství barvířství rodiny Danzingerů, dřívěji 
Weisových, sahá až do 16. století. Společně 
s další modrotiskovou dílnou Arimo, kterou 
provozuje rodina Jochových ze Strážnice už 
od roku 1906, jsou tak posledními původními 
dílnami modrotisku v Čechách i na Moravě. 

Modrotisk se zejména ve venkovských oblas-
tech rozvíjel od sedmnáctého století, oblíbený 
byl například na krojích. Se strojovým tiskem 
začaly modrotiskařské dílny mizet, hromadně 
se pak likvidovaly po roce 1948. Do jedna-
dvacátého století přetrvaly jen ty v Olešnici 

a Strážnici. Ornamenty tam nadále tisknou 
pomocí forem, které se dědí z generace na 
generaci.

Dagmar Sedláčková
Foto: Archív Arimo

UNIKÁTNÍ STAROBYLÉ ŘEMESLO MODROBÍLÉHO TISKU LÁTEK JE ČERSTVĚ POD OCHRANOU UNESCO. ZÁPIS DO 
REPREZENTATIVNÍHO SEZNAMU SE USKUTEČNIL NA 13. ZASEDÁNÍ MEZIVLÁDNÍHO VÝBORU PRO ZACHOVÁNÍ 
NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PORT LOUIS NA OSTROVĚ MAURICIUS 28. LISTOPADU 2018. 
SPOLEČNOU NOMINACI PŘEDLOŽILO PĚT ZEMÍ – ČESKÁ REPUBLIKA, MAĎARSKO, NĚMECKO, RAKOUSKO 
A SLOVENSKO POD NÁZVEM „MODROTISK, RESISTENTNÍ RUČNÍ TISK A BARVENÍ INDIGEM V EVROPĚ.“ 

MODROTISK SE DOSTAL NA SEZNAM 
UNESCO. STAROBYLOU METODU 
PROVOZUJÍ JEN DVĚ DÍLNY V ČESKU
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Podle generálního ředitele Povodí Moravy
 Václava Garguláka by bez zásob vody 
z přehrad byla řada měst a obcí v loňském 
roce bez vody. „V prosinci jsme na území 
povodí Dyje zaznamenali zvýšené srážkové 
úhrny, které pomohly většině nádrží zasta-
vit pokles hladiny a alespoň zčásti doplnit 
chybějící vodu v zásobních prostorech. Díky 
srážkám a učiněným opatřením se nám ve 
významných nádržích v povodí Moravy 
a Dyje podařilo v průběhu prosince zadržet 
24,5 mil. m³ vody,“ potvrdil Václav Gargulák. 

Z oblastí nad klíčovými vodními nádržemi 
Vranov, Vír a Dalešice odteklo z celkového 
množství prosincových srážek vodními toky 
asi 17 % jejich objemu. Většinu z této vody za-
chytily zmíněné nádrže. „Do vodních toků pod 
nádržemi vodohospodáři pouštěli minimální 
nezbytné množství vody dle schválených 
mimořádných manipulací, aby ve vodních 
nádržích zachytili maximum vody ze srážek 
a zajistili ji pro hospodaření s vodou v příštím 
období,” uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař. 
Přítoky do nádrží byly tak po dlouhé době vý-

razně vyšší než odběry a povinné vypouštěné 
množství vody do vodních toků pod nádržemi. 
Hladiny vody v přehradách šly nahoru.

„Nejvíce vody jsme zadrželi ve vodní nádrži 
Vranov, kde jsme zachytili přibližně 14 mil. m³, 
ve vodní nádrži Vír činí nárůst 1,5 mil. m³, ve 
vodním díle Dalešice 3,5 mil. m³ a v Nových 
Mlýnech 4,2 mil. m³,“ počítá zachycené 
množství vody v nejvýznamnějších nádržích 
Gargulák. Hladina přehrady Vranov 
tak stoupla o 2,8 m, ve Víru činí nárůst 1,5 m. 
Jejich aktuální naplněnost je 65 % (Vranov) 
a 43 % (Vír). 

Hladina vody roste i ve vodárenské nádrži 
Hubenov, která je zásadní pro zásobování 
krajského města Jihlava. „Za poslední 
měsíc se hladina zvýšila o 1 m a zásobní
prostor se tak naplnil na 45 %. Přesto
z důvodu co nejhospodárnějšího nakládání
s vodou stále platí pro vodní nádrže 
Vranov, Vír, Hubenov a Nová Říše mimořád-
né manipulace, protože hydrologické sucho 
přetrvává,“ řekl Chmelař.

Český hydrometeorolgický ústav eviduje 
aktuálně největší sucho v republice na jižní 
Moravě na hranici Hané a Valašska v okolí 
Holešova u Kroměříže a v okolí Strážnice. 
Hodnoty půdní vlhkosti tam vykazují před-
poslední stupeň sucha č. 5. To znamená, že 
půdní vlhkost ve vrstvě od 0 do 10 cm je na 
pouhých 10–30 % obvyklého stavu.

Zvykejme si na sucho i na povodně
Hydrologický rok 2018 v České republice 
ovšem ukázal, že sucho a povodně jsou 
dvě strany jedné mince. „Často se nás lidé 
ptají, proč stavíme protipovodňovou ochranu 
v době, kdy je sucho. Sucho a povodně spolu 
úzce souvisí a vyskytují se vedle sebe. 
Dokládají to nejen letošní bleskové povodně 
v Čechách a na severu Moravy, ale také ničivé 
záplavy v Rakousku a ve Francii. Zvládání 
obou těchto hydrologických extrémů bude pro 
práci vodohospodářů v následujících letech 
zcela zásadní,“ upozorňuje Gargulák.

Dagmar Sedláčková
Foto: Povodí Moravy, s.p.

HLADINY VODNÍCH NÁDRŽÍ STOUPAJÍ 
DÍKY DEŠTI I SNĚHU. SUCHO VŠAK TRVÁ
JIŽNÍ MORAVA – LOŇSKÝ MIMOŘÁDNĚ TEPLÝ A SUCHÝ ROK VEDL K VÝRAZNÉMU POKLESU HLADIN 
VODNÍCH NÁDRŽÍ A PODZEMNÍ VODY. PŘELOM ROKU KONEČNĚ PŘINESL DLOUHO OČEKÁVANÉ SRÁŽKY, 
DÍKY KTERÝM HLADINY V NÁDRŽÍCH ROSTOU. SRÁŽKY ALE NEPOKRYLY DEFICIT Z LOŇSKÉHO ROKU, 
A TAK HYDROLOGICKÉ SUCHO PŘETRVÁVÁ. VODOHOSPODÁŘI TAK PŘISTUPUJÍ K MIMOŘÁDNÝM 
OPATŘENÍM, KTERÁ MAJÍ ZAJISTIT ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA I ZEMĚDĚLCŮ A ZAJIŠŤOVÁNÍ 
POTŘEBNÝCH PRŮTOKŮ V ŘEKÁCH VODOU Z VODNÍCH NÁDRŽÍ.
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DVA PRAMENY ŘEKY CIDLINY
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FOTOREPORTÁŽ:

AČKOLI JE VŠEOBECNĚ ZA PRAMEN ŘEKY CIDLINY POVAŽOVÁN POTŮČEK VYTÉKAJÍCÍ Z PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 
JEZÍRKO POD TÁBOREM, PODLE HYDROLOGŮ PRAMENÍ CIDLINA VE SKUTEČNOSTI NA LOUČCE V OBCI KOŠOV, 
KDE JEJÍ PRAMEN VYVĚRÁ ZE ZEMĚ. JAK TO NA OBOU LOKALITÁCH VYPADÁ, UKAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ 
FOTOREPORTÁŽ.

Skutečný pramen Cidliny je velmi nenápadný…

K prameni v Jezírku pod Táborem vede cesta asi 1 km lesem

…s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů

…nachází se na kraji obce Košov v kulise místních roubenek

Jde o přírodní památku…

Za pramen Cidliny se považuje potůček vytékající z tohoto místa

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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Prezident Jandejsek zdůraznil, že je nutné 
nastavit spravedlivou politiku vůči všem 
zemím, jinak systém nemůže fungovat. Pre-
zident poukázal na příkladech rozdílné výše 
přímých plateb nerovnost v podmínkách, kdy 
přímé platby jsou v Holandsku 393 eur/ha, 
v Belgii 400 eur/ha, ale v Lotyšsku jen 
95 eur/ha. Systém plateb není dobře nastaven 
v prvním ani ve druhém pilíři, když v progra-
mu rozvoje venkova není stejná míra kofi-
nancování. Při vytváření pravidel pro novou 
agrární politiku je nutné se nejprve podívat 
na to, jak funguje zemědělství ve vyspělých 
zemích, jako je Austrálie, USA či Brazílie. EU 
vyrábí nejkvalitnější potraviny, má nejlepší 
hygienické parametry, a to je potřeba rozvíjet, 
avšak na druhé straně je mezi členskými státy 
mnoho rozdílů, které se na místo postupného 
potírání naopak zvětšují.

Zdeněk Jandejsek se ve své prezentaci zamě-
řil na základní problémy a jejich řešení. První 
zásadou je podle něj přestat mluvit o malých 
a velkých hospodářích a zemědělce rozdělovat 
jenom podle velikosti. Agrární komora pro-
sazuje podporu pro všechny zemědělce, kteří 
zodpovědně hospodaří, tedy starají se o půdu, 
zaměstnávají pracovníky a vytvářejí hmotné 
i nehmotné hodnoty. Často se zapomíná na 
to, že základem zemědělství je zúrodňovat 
půdu a zadržovat tak vodu v krajině. Péče 
o půdu však není její zatravňování, které se 
v současné politice požaduje od členských 
států EU. V České republice bylo z těchto 
důvodů zatravněno asi 600 tisíc hektarů. 
Takové opatření nemohli navrhnout specia-
listé, kteří v zemědělství pracovali. Proto je 
podle prezidenta důležité, aby o zemědělství 
rozhodovali ti, kteří mají skutečné zkušenosti 
z praxe. A jak by se mělo postupovat? Sestavit 
tým lidí, který připraví kvalifikované návrhy. 
Politiku by měli připravovat ti, kteří znají 
zemědělské hospodaření, a především pak ti, 
kteří hospodařili úspěšně. Spolu s odborníky 
z praxe by v speciálním týmu měli být eko-
nomové a prognostici, protože při plánování 
do budoucna je zároveň nutné vzít do úvahy 
vývoj nejen populace, spotřebu potravin, ale 
i ekonomickou efektivnost výroby či další vý-
znamné faktory. Navrhovaná politika by měla 
podporovat zvyšování úrodnosti půdy, kterou 

si každý stát musí chránit. Jandejsek uvedl 
příklad Francie, kde existují různá omezení 
při prodeji půdy, ale i při pronájmu půdy, díky 
nimž ji stát tak chrání. Francie není však 
jediným státem, který takto k půdě přistupuje, 
půdu si chrání i další vyspělé země, a to nejen 
státy staré patnáctky, ale i řada tak zvaných 
nových členských států.

Velice důležitou oblastí je národní kofinan-
cování v Programu rozvoje venkova. V České 
republice se z obálky PRV platí mimo jiné 
podpora pro oblasti s přírodními znevý-
hodněními (ANC, po staru LFA), ekologické 
zemědělství, AEKO opatření nebo investice 
do zemědělských podniků.  V souvislosti se 
snížením výdajů na Společnou zemědělskou 
politiku z rozpočtu Evropské unie navrhuje 
Komise navýšit minimální úroveň kofinanco-
vání ze současných 15 na 25 %. Kofinancování 
by se podle názoru prezidenta mělo zrušit tak, 
aby podmínky byly ve všech státech stejné. 
Samozřejmě tu stále zůstávají rozdílné platby 
na plochu v prvním pilíři, takže pokud bychom 
chtěli stejné podmínky napříč EU, bylo by 
teoreticky ideální všechny podpory zrušit. 
To je však v současnosti nereálné, a proto 
je nutné srovnat všechny podpory ve všech 
zemích. Současný systém totiž zvyšuje rozdíly, 
příkladem může být produkce na 100 ha ze-
mědělské půdy. Prezident porovnal produkci 
mléka i masa na 100 hektarech na Slovensku, 
v České republice, Nizozemsku, Belgii 
a Německu a vývoj za poslední roky. Zdůraz-
nil, že v České republice i na Slovensku je 
nižší produkce na 100 ha zemědělské půdy, 
avšak parametry užitkovosti jsou vysoké. Pří-
kladem je produkce mléka za laktaci či počet 
prasat na prasnici za rok aj.

Ve svém vystoupení se prezident zaměřil i na 
životní prostředí. Důležitou oblastí je podle 
něj spotřeba prostředků na ochranu rostlin. 
Ačkoli Komise a řada environmentálních 
organizací kritizuje zemědělce za nadužívání 
přípravků na ochranu rostlin, minimálně 
v České republice a na Slovensku to není 
pravdou. Tyto země mají relativně nízkou 
spotřebu chemických látek, a to jen 1,8 kg na 
hektar, přičemž spotřeba chemických látek 
v Německu přesahuje 4,5 kg na hektar. Už 

z těchto údajů je zřejmé, které státy šetří 
životní prostředí před chemizací. Dále se 
prezident zaměřil na téma uhlíkové stopy. 
Do České republiky přijede ročně více jak 
100 tisíc kamiónů, které sem vezou potra-
viny, které sami dokážeme vyrobit. S dovozy 
potravin velice úzce souvisí i prodeje pod 
nákladovými cenami. Zdeněk Jandejsek uvedl 
konkrétní příklady u másla. V době, kdy byla 
nadprodukce v Evropě, obchodní řetězce 
prodávaly zahraniční máslo s marží do 10 % 
a domácí máslo mělo marži až 40 %. Tím byl 
způsoben vysoký rozdíl ve spotřebitelské ceně 
másla a bylo přirozené, že spotřebitelé kupo-
vali levnější máslo ze zahraničí a nekupovali 
domácí produkci.

Prezident AK ČR zároveň porovnal ekonomiku 
a efektivnost u zemědělců. Zdůraznil, že je 
nutné nedělit zemědělce na malé a velké, 
ale na dobré a špatné hospodaře. Zároveň 
upozornil, že malí zemědělci mají těžké 
podmínky, když musejí dělat 12 hodin denně 
každý den v roce. Takovým způsobem žijí malí 
zemědělci dnes, ale je nereálné si myslet, 
že takhle bude chtít žít většina zemědělců 
v budoucnu. Zemědělci vymírají, mladí lidé 
odcházejí za prací do měst, kde je život jedno-
dušší. Je nutno myslet na budoucnost 
a perspektivy.

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

V TRNAVĚ O ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO 
VÝVOJI ZA POSLEDNÍCH 15 LET
V TRNAVĚ SE ZAČÁTKEM PROSINCE USKUTEČNILA KONFERENCE NA TÉMA „SLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 15 LET 
PO VSTUPU SLOVENSKA DO EU“. CÍLEM KONFERENCE BYLO PREZENTOVAT NÁZORY EXPERTŮ PRO OBLAST 
ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ A ZJISTIT, JESTLI MÁ SLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ VIZI 
A STRATEGII STÁT SE KONKURENCESCHOPNOU A ZISKOVOU OBLASTÍ SLOVENSKÉ EKONOMIKY. NA KONFERENCI 
VYSTOUPIL S POZNATKY Z PRAXE TAKÉ PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZDENĚK JANDEJSEK.
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V rámci skupiny zemí V4 svoji jasnou roli 
sehrává i Slovenská polnohospodářská 
a potravinářská komora (SPPK). Protože jsou 
to naši nejbližší sousedi a spolupracovníci 
z hlediska naší společné historie, požádali 
jsme o rozhovor jejího předsedu Emila Macha, 
kterému jsme položili několik otázek.

Jak byste vyhodnotil uplynulý rok 2018 
z pohledu úkolů stanovených vedením SPPK 
a jaké úkoly jsou před vámi pro rok 2019?
V máji roku 2018 som bol na Valnom 
zhromaždení SPPK zvolený za predsedu na 
volebné obdobie 3 rokov a zároveň rok 2018 
bol významný aj z pohľadu kreovania pripra-
vovanej SPP po roku 2020. Na druhej strane 
bol aj negatívne poznačený zverejňovanými 
podvodmi s agrodotáciami, ktoré sa postupne 
aj vplyvom negatívnych emócií dostali až do 
štádia, kde časť spoločnosti začala hádzať do 
jedného vreca všetkých poľnohospodárov po-
berajúcich finančné prostriedky z eurofondov. 
Dnes, s odstupom času, som rád, že život 
priniesol aj tieto kauzy. Poľnohospodárstvo si 
práve kvôli nim viac všimli politici a aj bežní 

spotrebitelia, ktorí začali chápať, že skutočný 
poľnohospodár svojou produkciou zveľaďuje 
trhové hospodárstvo našej krajiny. Význam-
ným úspechom roku 2018 bolo to, že sa nám 
podarilo zvýšiť tok finančných prostriedkov do 
poľnohospodárstva zo štátneho rozpočtu
a najmä presadenie našej požiadavky na 
zvýšenie sumy štátnej pomoci od roku 2019. 
V roku 2018 sa nám podarilo opätovne vstúpiť 
do európskej organizácie COPA-COGECA, 
čo síce kladie zvýšené požiadavky na našu 
organizáciu, na druhej strane nám to dáva 
možnosť lobovať priamo v Bruseli. Naďalej 
nám však ostávajú „domáce úlohy“ na ktorých 
neúnavne pracujeme. Spomeniem ostro 
diskutované riešenie pozemkovej legislatívy, 
problematiku nastavenia systému GSAA, 
pokračujeme v presadzovaní zvýšenia podielu 
domácej produkcie na pultoch obchodných 
reťazcov a samozrejme najvýraznejšou témou 
roku 2019 naďalej ostáva SPP po roku 2020 
a naša snaha o to, aby budúca SPP bola silná
a zároveň rovná pre všetkých.

V současné době probíhá v rámci EU disku-
se, jak by měla vypadat zemědělská politika 
po roce 2020. Agrární komora ČR má
k návrhu řadu kritických připomínek. 
Jaký je názor slovenské komory?
Vzhľadom na spoločnú minulosť a podob-
nú veľkostnú aj výrobnú štruktúru logicky 
zdieľame takmer identické postoje k legis-
latívnym návrhom na spoločnú politiku po 
roku 2020. Rovnako ako naši českí kolegovia 
požadujeme zachovanie silného rozpočtu 
poľnohospodárskej politiky aspoň na úrovni 
súčasného programovacieho obdobia, poža-
dujeme plnú konvergenciu výšky priamych 
platieb do priemeru EÚ najneskôr do roku 
2027, nesúhlasíme so stropovaním priamych 
platieb, žiadame viac financií na viazané 
priame platby, žiadame jednotné percento 
spolufinancovania opatrení na rozvoj vidieka. 
To sú len tie najzásadnejšie opatrenia.
Ďalším momentom nesúvisiacim priamo 
s poľnohospodárskou politikou, ktorý však má 
na ňu zásadný dopad, je výška štátnej pomoci, 
ktorú poskytujú jednotlivé štáty svojim poľno-
hospodárom a potravinárom. V tom ekono-

miky štátov strednej a východnej Európy so 
západoeurópskymi krajinami nemôžu súťažiť. 
Vytvára to však na spoločnom európskom 
trhu také podmienky, ktoré spolu s nerov-
nakými podmienkami v rámci SPP pôsobia 
na niektoré sektory až likvidačne. Aj preto 
sa snažíme znásobiť našu vyjednávaciu silu 
v spolupráci s krajinami V4, ale aj ostatnými 
krajinami, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004.

V této souvislosti se logicky musím zeptat, 
jak hodnotíte spolupráci vaší komory 
s Agrární komorou ČR, případně i dalšími 
agrárními organizacemi zemí V4?
Spolupráca s Agrárnou komorou ČR je, dovo-
lím si povedať, na nadštandardnej úrovni. Už 
roky spolupracujeme aj na úrovni krajín V4. 
Tento formát sa osvedčil nielen pri presadzo-
vaní spoločných riešení na pôde Bruselu, ale 
cenná je aj výmena skúseností a informácií. 
V poslednom období sa záujem o zasadania 
poľnohospodárskych samospráv krajín V4 
rozšíril a postupne sa ich začali zúčastňovať 
aj ďalšie krajiny. Krajiny strednej a východ-
nej Európy sú nespokojné s legislatívnymi 
návrhmi na novú spoločnú poľnohospodársku 
politiku. Naposledy sa krajiny stretli vo for-
máte konferencie Krajín troch morí v dňoch 
11. – 12. 12. 2018 v rumunskej Bukurešti. 
Padol tam návrh, aby sme na ďalšie stretnutie 
pozvali aj samosprávy silných západoeuróp-
skych krajín, napríklad Nemecko a Francúz-
sko, a vysvetlili im dôvody, ktoré nás vedú 
k tomu, aby sme naše postoje obhájili.

Jak vidíte otázku možnosti zformulování 
společných stanovisek nevládních agrárních 
organizací v rámci organizace COPA-COGE-
CA, které by se pokusily společně prosadit 
korekci některých nesmyslných pasáží 
v textu SZP po roce 2020?
V Bruseli spoločne lobujeme ako súčasť 
Konzorcia s českými samosprávnymi organi-
záciami. Táto spolupráca funguje takmer dva 
roky, a plánujeme v nej pokračovať aj ďalej. 
Naše problémy nevysvetľujeme len v rámci 
COPA-COGECA, to by bolo málo. V poslednom 
období sa snažíme ovplyvniť poslancov 
Európskeho parlamentu, keďže ten môže 

SLOVENSKÁ KOMORA STOJÍ 
ZA PRIORITAMI V4
OD ROKU 1998 SE ZAČALI PRAVIDELNĚ SETKÁVAT PŘEDSTAVITELÉ AGRÁRNÍCH KOMOR SKUPINY ZEMÍ 
VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY, TJ. ČESKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKA, POLSKA A SLOVENSKA. TATO INICIATIVA 
SE POSLÉZE PROJEVILA I V RÁMCI AKTIVNÍHO PŘÍNOSU JEJÍCH PŘEDSTAVITELŮ PŘI HLEDÁNÍ 
A FORMULOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ FARMÁŘŮ A POTRAVINÁŘŮ V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ NEVLÁDNÍCH 
AGRÁRNÍCH ORGANIZACÍ COPA-COGECA, A TO ZEJMÉNA K NÁVRHŮM EVROPSKÉ KOMISE PŘI FORMOVÁNÍ 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020.

Emil Macho, předseda SPPK
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mať pri schvaľovaní reformy SPP rozhodujúce 
slovo. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka Európskeho parlamentu pripravil 
návrh stanoviska k legislatívnym návrhom
na reformu SPP, ktorý bol prezentovaný 
21. 11. 2018. Europoslanci mali čas do
3. 12. 2018 vzniesť pozmeňovacie návrhy. 
Nakoľko Slovensko ani Česko nemá v tomto 
dôležitom výbore ani jedného europoslanca, 
podarilo sa nám skontaktovať rumunského 
europoslanca Daniela Budu, ktorý si naše 
návrhy osvojil a predložil. Viacerí slovenskí 
a českí europoslanci sa pod návrh spolu-
podpísali. Aktivity vyvíjame aj iným smerom. 
Keďže Rumunsko je od 1. 1. 2019 predsedajú-
cou krajinou EÚ, zorganizovali sme stretnutie 
s vedúcim poľnohospodárskej sekcie Stáleho 
zastúpenia Rumunska pri EÚ o spoločnom 
postupe a podpore našich návrhov.

Přejděme k ekonomickým otázkám. Po 
transformaci ekonomiky po roce 1989 
a zejména po vstupu do EU v roce 2004 jsme 
zaznamenali značný propad v živočišné 
výrobě. Jak jste na tom u vás, na Slovensku?
V prípade Slovenska bolo poľnohospodárstvo 
po roku 1989 na okraji spoločenského a poli-
tického záujmu. Neprepadla sa len živočíšna 
výroba, ale aj špeciálna rastlinná výroba. 
Situácia sa v posledných rokoch relatívne 
stabilizovala, neustále sa však objavujú trhové 
turbulencie, ktoré našich producentov ohro-
zujú. Nedávno to bola mliečna kríza, teraz je 
to kríza na trhu s cukrom a hydinovým mä-
som. V roku 2017 sa slovenské samosprávne 
organizácie na naš návrh zorganizovali v spo-
ločnej platforme – Rade poľnohospodárskych 
a potravinárskych samospráv. Táto vytvára 
tlak na vládu, aby aktívnejšie riešila problémy, 
ktoré trápia všetkých poľnohospodárov bez 
ohľadu na veľkosť alebo územie, na ktorom 
hospodária.

Pokud jde o rostlinnou výrobu, ukázalo se, 
že její ekonomické výsledky pomohly udržet 
živočišnou výrobu u podniků, které vsadily 
na to, že se obě výroby navzájem doplňují, 
a že jim to pomáhá přežít v tak výrazné 
konkurenci v rámci trhu EU. Jaké poznatky 
máte u vás?
Postupné znižovanie pomeru produkcie živo-
číšnej výroby v pomere k produkcii rastlinnej 
výroby je na Slovensku evidentné. Pokiaľ ešte 
do roku 2012 bol pomer vyrovnaný, v roku 
2017 je pomer produkcie živočíšnej výroby 
k rastlinnej 44 percent k 56 percentám. Tento 
nezdravý pomer je spôsobený tým, že veľa 
podnikov sa prispôsobilo vidine ľahšieho zis-
ku, ktorý je možný rušením živočíšnej výroby. 
Z krátkodobého hľadiska pre podnik to 
môže byť efektívne, no z pohľadu národohos-
podárskeho je tento jav cestou, ktorá sa nevy-
platí. Preferovaním rastlinnej výroby spolu 
s vývozom suroviny z nej a znižovaním stavov 
hospodárskych zvierat sa dostávame do eko-
nomicky nevýhodného postavenia rozvojových 
krajín. Dovážame pridanú hodnotu, znižujeme 

zamestnanosť na vidieku, sme závislí na do-
vozu potravín a likvidujeme domáci agro-
potravinársky sektor. V neposlednom rade 
znižujeme produkčnú schopnosť pôdy, ktorá 
bez organickej hmoty zo živočíšnej výroby 
degraduje. Samozrejme, stále máme podniky,  
ktoré pochopili, že z dlhodobého hľadiska je 
správny pomer medzi rastlinnou a živočíšnou 
výrobou, prípadne finalizácia produktov, ako 
aj diverzifikácia podnikania cieľom k udržaniu 
dlhodobého fungovania firmy. Možno to súvisí 
aj so vzťahom k pôde, pretože až 90 percent 
pôdy na Slovensku je v nájme. 

Zahraniční řetězce k nám dovážejí potravi-
nářské produkty různých firem, které mají 
odlišnou, a někdy i horší kvalitu, od těch, 
které tyto firmy prodávají na Západě. Máte 
také obdobné poznatky?
Dvojakú kvalitu potravín registrujeme na Slo-
vensku dlhodobo – táto téma patrila aj medzi 
hlavné témy slovenského predsedníctva v EÚ. 
Slovensko urobilo dve série testov na dvojakú 
kvalitu potravín. Oba testy približne v polovici 
prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality 
nielen potravín. Dvojaká kvalita síce nehovorí 
o porušení pravidiel bezpečnosti potravín, ale 
hovorí o  porušení základnej obchodnej mo-
rálky v kvalite predaja potravín pod jednou ob-
chodnou značkou, čiže o zrejmej diskriminácii 
a klamaní spotrebiteľov. Častou argumentá-
ciou výrobcov sú rôzne chuťové preferencie  
v jednotlivých štátoch EÚ. Ale, chceme menej 

mäsa v šunke? Sme presvedčení o tom, 
že v rámci EÚ sa musia prijať spoločné 
pravidlá, ktoré zabránia vytváraniu 
„občanov druhej kategórie“. O nájdení 
možného riešenia v danej oblasti sa hovorilo 
už dlhšiu dobu. Od začiatku roku 2018 
Slovensko podporuje iniciatívu českej 
eurokomisárky Věry Jourovej na zahrnutie 
dvojitej kvality potravín do zoznamu nekalých 
obchodných praktík. Dvojaká kvalita výrobkov 
sa mala stať jednou z postihovaných praktík 
v pripravovanej smernici o nekalých 
obchodných praktikách, ktorá je súčasťou 
chystaného balíka úprav európskych
spotrebiteľských pravidiel s názvom Nová 
dohoda pre spotrebiteľov. 

Tím se dostáváme k podstatě problému, 
že by neměly být v rámci EU rozdíly mezi 
původními státy EU15 a nově přijatými 
zeměmi střední a východní Evropy. 
Jaký je váš názor?
Ak sa chcem vyhnúť slovu neokolonializmus 
zo strany starých členských krajín, musím 
povedať, že približovanie sa k rovnakým pod-
mienkam medzi krajinami EÚ nie je dosta-
točné. Zároveň ale jedným hlasom dodávam: 
Únia nám poskytuje veľmi dobré podmienky 
na rozvoj aj v agrosektore, no my ich z ná-
rodohospodárskeho hľadiska dostatočne 
nevyužívame.

Miroslav Svoboda
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V říjnu loňského roku vláda ČR schválila 
návrh, že zemědělci a pěstitelé okrasného 
a ovocného výsadbového materiálu budou 
mít k dispozici dvě miliardy korun za loňské 
sucho s tím, že v případě výše škody u ovoce 
a zeleniny ji vyčíslilo v hodnotě 0,7 miliardy 
korun. Jenže Ministerstvo zemědělství v pro-
sinci oznámilo, že pěstitelé ovoce kompenza-
ce na zmírnění škod, které vznikly v důsledku 
loňského sucha, nedostanou. To se přirozeně 
ovocnářům nelíbí, a proto jsme o názor na 
toto rozhodnutí ministerstva požádali předse-
du Ovocnářské unie ČR Ing. Martina Ludvíka, 
kterému jsme položili několik otázek.

Jaký je názor pěstitelů ovoce na rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství, že kompenza-
ce za škody způsobené loňským suchem 
nedostanete?
Pěstitelé tomu příliš nerozumí. Když kom-
penzace za sucho v říjnu schválila vláda, bylo 
oznámeno, že v prvním kole budou kompen-
zovány krmné plodiny a ve druhém kole, 
podle zbylých financí, tzv. citlivé komodity. 

Předpokládali jsme, že i ovoce jako citlivá 
komodita bude do kompenzací zařazeno 
a přístup ke kompenzacím budou mít samo-
zřejmě jen ti pěstitelé, kteří splní podmínky 
jako u ostatních citlivých plodin. Ale ovoce 
bylo vyřazeno jako jediná citlivá komodita 
paušálně jako celek, a naopak do kompenzací 
byly zařazeny jarní obiloviny, které nejsou 
citlivými komoditami. Byla to možnost trochu 
pomoci nejvíce poškozeným ovocnářům. Roz-
hodnutí Ministerstva zemědělství neposkyt-
nout kompenzace ovocnářům respektujeme, 
ale nesouhlasíme s ním. Ovocnářství má v po-
sledních letech celou řadu vážných problémů, 
které by kompenzace za sucho neměla ambici 
vyřešit. Chtěli jsme jen rovný přístup ke všem 
citlivým komoditám.

Ovoce je tedy jedinou z citlivých komodit, 
kam patří i chmel, zelenina, cukrovka 
a brambory, které tuto kompenzaci nedo-
stane. Dostali jste nějaké srozumitelné vy-
světlení od Ministerstva zemědělství, proč 
ostatní citlivé komodity ano, a vy nikoliv?
Zdůvodněním byl nedostatek finančních pro-
středků i údajně to, že ovocnáři již kompen-
zace dostali za sucho v roce 2015 a za mrazy 
v roce 2016 a 2017. K tomu je třeba pozname-
nat, že v roce 2015 měli nárok na kompenzace 
pouze pěstitelé jablek a že například pěstitelé 
brambor, kukuřice a cukrovky dostali kom-
penzace za sucho v roce 2015, 2017 a za rok 
2018 budou mít také nárok, tedy stejně jako 
ovocnáři. 

Z informací MZe vyplývá, že podporu mohou 
také získat například i pěstitelé pšenice, 
ječmene, kukuřice, slunečnice, máku s tím, 
že ze sektoru ovocnářství o finanční kom-
penzaci mohou požádat pouze školkaři. Co 
nám k tomu můžete říci?
Já jsem velmi rád, že odškodnění za sucho 
dostanou ovocní školkaři, kteří utrpěli výrazné 
škody na rozpěstovaném výsadbovém materi-
álu. Chtěl bych za to Ministerstvu zemědělství 
poděkovat, protože školkaři mají velmi ome-
zené možnosti čerpání podpor ve srovnání 
s ostatní rostlinnou výrobou.

Někteří lidé zdůvodňují skutečnost, že jste 
nedostali kompenzaci za pěstování ovoce 
tím, že jste měli letos vysokou nadúrodu 
jablek. Jak to vidíte vy?
Podle oficiálních dat byla letošní úroda 
v dlouhodobém srovnání průměrná až mírně 
nadprůměrná. Velká nadúroda byla určitě na 
zahradách, v alejích a extenzivních sadech, 
kde meziročně úrody výrazněji kolísají ve 
srovnání s profesionálními ovocnáři. V ovoc-
nářství však neplatí, tak jako možná u jiných 
plodin, že vyšší úroda znamená vyšší sklizeň 
a tím vyšší zpeněžení. Ovocnářům letos ne-
vznikly škody suchem poklesem úrody 
z hlediska jejího objemu, tedy kromě jahod, 
ale škody kvalitativní, a to zejména tím, že 
plody nedorostly do požadované velikosti. 
Uvedu příklad, pokud má třešeň velikost 
alespoň 25 mm, lze ji prodat za 35 Kč/kg 
i více. Pokud má o dva milimetry méně, je 
zcela bezcenná a uplatnitelná maximálně na 
pálení, a to za cenu nižší než je náklad
jen na vlastní sklizeň. Totéž je třeba u jablek, 
pokud má jablko příčný průměr větší než 
6,5 centimetru, je jeho cena letos například 
6 až 8 Kč/kg, pokud je menší, má cenu 
1 Kč/kg. Je to o zpeněžení produkce, tedy 
o kvalitě, a ne o výnosu, tahle skutečnost se 
však obtížně vysvětluje. 

Takže pěstitelé ovoce mohou kvůli suchu 
čekat propady tržeb. Kdo z nich tím bude asi 
nejvíce postižen?
Vlivem sucha v celé střední a východní Evropě 
byla velká nabídka ovoce, zejména jablek, 
které nedorostly do požadované velikosti pro 
stolní ovoce a skončily tak na zpracování. Glo-
balizované nadnárodní zpracovatelské firmy 
stlačily ceny na minimum tak, že ceny byly 
v řadě případů nižší než náklady na sklizeň 
a vše se ani nesklidilo. Propad tržeb bude vý-
znamný, a to u všech ovocných druhů. Jelikož 
Česká republika není u ovoce soběstačná, 
obchod a ceny s ovocem se u nás řídí jednot-
ným evropským trhem. Na něm je ovoce dost, 
proto tak jeho ceny propadly. Poklesem tržeb 
budou nejvíce trpět menší specializované 
farmy, které nemají diverzifikované příjmy 

OVOCNÁŘI NECHÁPOU, PROČ NEDOSTALI 
KOMPENZACE ZA LOŇSKÉ SUCHO JAKO 
OSTATNÍ PĚSTITELÉ CITLIVÝCH PLODIN
SUCHO V ROCE 2018 NAPÁCHALO ŠKODY V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ AŽ ZA 11 MILIARD KORUN. V SRPNU 
LOŇSKÉHO ROKU TO PROHLÁSIL BĚHEM AGROSALÓNU ZEMĚ ŽIVITELKA 2018 PREZIDENT AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR ZDENĚK JANDEJSEK. PODLE NĚHO ZEMĚDĚLCI OČEKÁVALI, ŽE BY MĚLI DOSTAT OD STÁTU 
ODŠKODNĚNÍ 2–2,5 MILIARDY KORUN, ABY POMOC BYLA EKVIVALENTNÍ KOMPENZACÍM V NĚMECKU.
MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN TEHDY UVEDL, ŽE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ JE 
PŘIPRAVENO O TOM SE ZEMĚDĚLCI JEDNAT A PŘÍSLUŠNĚ JE ODŠKODNIT.

Martin Ludvík
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a věnují se jen ovocnářství. Co do počtu však 
u nás takové podniky tvoří většinu. 

Zhruba před rokem jsme spolu dělali roz-
hovor, ve kterém jsme poukázali na všechny 
problémy, v nichž se naši ovocnáři nalézají 
a co vše musejí řešit. Jak hodnotíte vaši 
situaci za uplynulý rok 2018?
Tehdy jsme v našem rozhovoru hodnotili 
výsledky za rok 2017, kdy byla úroda vlivem 
mrazů menší. A to nejen u nás, ale v celé 
Evropě a díky tomu vzrostly ceny. Pěstitelé, 
kteří měli o třetinu menší úrodu, přesto i tak 
dosáhli normálních tržeb. Velkým problémem 
je i nadále nedostatek sezónní pracovní síly. 
Ovocnáři jsou téměř výhradně závislí na za-
hraniční pracovní síle. Velmi komplikované je 
vyřizování pracovních povolení pro pracovníky 
ze třetích zemí. Nejde však jen o výsledky za 
uplynulý rok 2018. Musím konstatovat, že 
v posledních čtyřech letech nám výrazně 
ubylo ploch ovocných sadů. I když nově vysa-
zované sady mají vyšší výnosový potencionál, 
nenahradí plně produkci ze sadů vyklučených 
(likvidace staré sadby – poznámka redakce), 
kterých je výrazně více než nově vysázených. 
Nízká soběstačnost je zejména u čerstvého 
ovoce. Zhruba poloviční je u jablek a hrušek, 
ale sotva pětinová je u jahod, hrušek či 
meruněk a jen desetinová například u broskví 
a stolního drobného ovoce. Navíc letos situaci 
také zhoršilo sucho, kdy je více ovoce na 
zpracování.

Jestliže se k nám dováží ovoce ze zahraničí 
a je prodáváno prostřednictvím supermar-
ketů a hypermarketů zahraničních obchod-
ních řetězců, jaké jsou vaše zkušenosti, 
aby ovoce z tuzemských zdrojů mělo rovné 
postavení na pultech těchto prodejen?
Myslím, že v posledních letech se situace 
zlepšila. Řada řetězců se snaží dát prostor 
tuzemskému ovoci, protože na něj slyší 
zákazník. Na druhou stranu jsme pod tlakem 
polské nadprodukce a jsme nuceni prodávat 
za nízké ceny, řetězce nejsou ochotny za 
české ovoce připlatit, jinak by jej nahradily 
polským. Také probíhají kontroly kvality ovoce 
jak českého, tak i dovozového od Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekce. Výsledky 
dováženého ovoce, zejména toho z Polska, vy-
kazují výrazně horší výsledky. Například právě 
jablka z Polska mají četné nálezy překročení 
limitů reziduí pesticidů.

V našem rozhovoru jsme se zmínili, že kvůli 
suchu většina vámi vyprodukovaného množ-
ství ovoce šla na průmyslové zpracování, 
nikoliv na pulty prodejen. Jak se to dotklo 
vašich pěstitelů ovoce?
Jak jsem se již zmínil, vlivem sucha plody ne-
dorostly do potřebné velikosti pro stolní ovo-
ce. Dělali jsme průzkum mezi pěstiteli a ptali 
jsme se jich, do jaké míry se toto sucho dotklo 
pávě toho ovoce, které pěstují. Například 
u švestek a višní jsme dospěli k závěru, že se 
jich sucho nijak zásadně nedotklo. Naopak 

největší škody měli pěstitelé jahod, dále 
například rybízu, jablek a hrušek.

Vraťme se k původní myšlence našeho roz-
hovoru. To je k otázce podpory Ministerstva 
zemědělství našim zemědělským prvový-
robcům. Jak si představujete další podporu 
českého státu, abyste jako pěstitelé ovoce 
u nás obstáli v ostrém konkurenčním boji na 
trhu v rámci EU?
Podpora ovocnářství je u nás srovnatelná 
s řadou zemí v EU. Kompenzace za sucho 
roku 2018 mohlo trochu pomoci postiženým 
ovocnářům, zejména těm menším a specia-
lizovaným na ovocnářství. Na druhou stranu 
nemůžeme stavět rozvoj ovocnářství na 
mimořádných podporách a kompenzacích. Ty 
by měly být řešeny systémově nejlépe přes 
Fond těžko pojistitelných rizik, který se však 
nedaří řadu let spustit, což je škoda. Pak by 
bylo dlouhodobě dopředu jasně stano-
vené, které komodity a za jakých podmínek 

a v jaké situaci mohou Fond využít. Myslím, že 
současné podpory jsou nastaveny správně, je 
tu podpora citlivých komodit, podpory v rámci 
agro-environmetálně klimatických opatření, 
podpory výsadeb a závlah, podpory investic 
i faremního zpracování a v neposlední řadě 
i podpory pro odbytové organizace. Důležité 
bude pro obor udržet tyto podpory po roce 
2020. Také chci upozornit, že je pro nás 
důležitá podpora i v jiných oblastech než jen 
v dotacích. Jde především o usnadnění přístupu 
sezónních pracovníků na trh, dále propagaci 
tuzemského ovoce nebo kontrolu kvality ovoce 
na trhu. Neméně jsou důležité otázky srovna-
telného podnikatelského prostředí u nás 
a v dalších zemích EU. Tím například myslím 
oblast dostupnosti vhodných přípravků na 
ochranu rostlin, ale i oblast daňovou nebo ob-
last četnosti a účelnosti kontrol státních orgánů 
u pěstitelů nebo snížení byrokratické zátěže.

Miroslav Svoboda
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Důležité přitom je, že sama příroda se 
stále ještě dokáže s řadou negativních vlivů 
člověka docela dobře vypořádat (viz příklady 
dále v tomto textu), proto je otázkou, které 
z připravovaných nebo už spuštěných regulací 
s cílem omezit budoucí rizika dopadů sucha 
mají smysl. Další nepříliš zmiňovanou tezí je, 
že člověk sám nepochybně na vývoj počasí vliv 
má, tento vliv ale bude zřejmě menší, než se 
zdá. Stejně tak je vhodné vědět, že soustředit 
se pouze na redukci skleníkových plynů 
a oxidu uhličitého v atmosféře je pouze sou-
částí adaptačních mechanismů. A konečně 
je potřeba uvědomit si, že i kdybychom v naší 
zemi aplikovali pouze a jenom správná 
a nutná adaptační opatření, nedokážeme jimi 
ovlivnit globální cirkulaci vody a tedy počasí
v Evropě nebo ve světě. Zjednodušeně řečeno 
– taková protierozní vyhláška nesníží riziko 
tvorby hurikánů v Tichém oceánu.

Především v souvislosti s konferencí OSN 
o změnách klimatu (COP24), která proběhla 
na sklonku loňského roku v polských Kato-
vicích, je tak vhodné podotknout, že jak se 
zdroji oteplování, tak s možnostmi omezování 
jeho dopadů je to trochu jinak, než se veřej-
nost obvykle dozvídá. I když je sice zřejmé, 
že je žádoucí omezit negativní vliv člověka na 
přírodu všude, kde je to možné, ukazuje se 

stále více, že nejlepším bojem proti klima-
tickým změnám je nechat přírodu, aby si 
poradila sama. Stále to ještě umí, jak vyplývá 
z množství příkladů, o kterých ovšem většina 
lidí prakticky neví. 

Následující výčet je přitom pouze zlomkem 
výsledků výzkumů a publikovaných studií 
zveřejněných většinou v průběhu loňského 
roku – a většina z nich bourá mnohé, co je 
v myslích společnosti s rizikem klimatic-
kých změn spojeno. Jedním z příkladů je jen 
několik týdnů „stará“ informace z Journal 
of Geophysica Research, podle níž množství 
molekul OH (jde o molekuly tvořené jedním 
atomem vodíku a jedním atomem kyslíku 
s volným elektronem), které jsou považovány 
za likvidátory skleníkových plynů, navzdory 
dosavadním předpokladům neklesá a že se 
tyto molekuly přirozeně recyklují. Jinými 
slovy, likvidátorů skleníkových plynů neubývá. 
Tým oceánologů z Texasu zase koncem loň-
ského roku objevil 20 nových druhů mikrobů, 
které se živí metanem a ropnými produkty, 
což vysvětluje mnohem rychlejší likvidaci 
ropných skvrn, kterými člověk čas od času 
kontaminuje moře a oceány. Předloni pak 
konstatoval tým institutu Netherlands Insti-
tute for Sea Research obecnou schopnost ně-
kterých druhů mikrobů rychle se adaptovat na 

likvidaci plastů v mořích. Jsme-li u oceánů, 
pak už před několika lety publikoval výzkumný 
tým Hemholtzova centra pro výzkum oceánů 
v Kielu, že mořské organismy jsou schopné 
operativně upravovat svůj metabolismus tak, 
aby byly schopné rychleji tvořit a opravovat 
vápencové skořápky, což dokáží v průběhu 
pouhého roku. Okyselování moří a rozpouště-
ní schránek korálů tak zřejmě není takovým 
rizikem, jak se lze dozvědět téměř z každého 
naučného filmu o mořském světě.

Obecně neznámé jsou také údaje o producen-
tech některých látek, jako je třeba dusík nebo 
metan. V nedávno publikované studii v časopi-
su Science se například uvádí, že 26 % dusíku 
v přírodních systémech pochází z hornin, ač-
koli doposud se mělo za to, že veškerý dusík 
pochází z atmosféry. Mění se také pohled na 
„významnou produkci“ metanu hospodářský-
mi zvířaty. Koncem loňského roku Albrecht 
Glatzle ve studii „Domestic Livestock and 
Its Alleged Role in Climate Chang uvedl, 
že emise metanu z chovu hospodářských 
zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na 
klima Země a současná data jsou založena 
na chybných výpočtech. Málo se také ví 
o možnostech využívat skleníkové plyny 
z atmosféry jejich jímáním a následným
 zpracováním. V institutu MIT vyrábějí z oxidu 
uhličitého baterie, ve Vanderbiltově univer-
zitě v Nashvillu nanotrubičky, na Univerzitě 
v Torontu plasty, na Univerzitě v Indianě 
zase mění za pomoci slunečního záření oxid 
uhličitý na oxid uhelnatý jako surovinu pro 
chemický průmysl. Jinými slovy, oteplovací 
oxid uhličitý lze ze vzduchu „těžit“ a tím jeho 
množství v atmosféře snižovat. Samozřejmě 
je to v současné době velmi nákladné, ale 
náznak řešení, jak se se skleníkovými plyny 
vypořádat, v tom je. Nicméně, jak už bylo 
řečeno, vše se netočí pouze kolem skleníko-
vých plynů.

Nakonec ještě zpět k nám, především kvůli 
loňské kůrovcové kalamitě a diskusím o tom, 
jak a čím naši zemi zalesňovat. Upřímně řeče-
no, to nejdůležitější je totiž vůbec zalesňovat, 
neboť jakýkoli les je velmi významným fakto-
rem při ochlazování zemského povrchu 
a v zadržování vody. Bohužel i role lesů se 

ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY 
PODCEŇUJE PŘÍRODNÍ PROCESY
ZHRUBA PŘED ROKEM VYŠEL NA STRÁNKÁCH AGROBASE TEXT S NÁZVEM „TROCHU JINÝ POHLED NA 
KLIMATICKÉ ZMĚNY A JEJICH PŘÍČINY“ A VÝVOJ POZNÁNÍ UKAZUJE, ŽE NENÍ NA ŠKODU NA NĚJ OPĚT 
NAVÁZAT. V PRŮBĚHU LOŇSKÉHO ROKU SE TOTIŽ OBJEVILY DALŠÍ SOUVISLOSTI A INFORMACE, KTERÉ 
STEJNĚ JAKO ŘADA JIŽ DŘÍVE PUBLIKOVANÝCH ÚDAJŮ PŘIPOMÍNAJÍ, ŽE JE PROCES OTEPLOVÁNÍ 
MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ, NEŽ SI VĚTŠINA VEŘEJNOSTI PŘIPOUŠTÍ.
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týká celá řada mýtů, některé zahraniční 
výzkumy přitom dokonce doporučují likvidaci 
lesních porostů jako nástroj ochlazování 
zemského povrchu, bohužel tím infikovali 
část laické veřejnosti, která těmto spasitelům 
„skočila na špek“. Ve skutečnosti je to 
zcela naopak.

Jak totiž opakovaně připomíná (nejen) ředitel 
obecně prospěšné společnosti ENKI Třeboň 
Jan Pokorný, stromy stejně jako všechny 
zelené autotrofní organismy vytvářejí svoji 
biomasu fotosyntézou – přijímají oxid uhličitý 
a redukují jej vodíkem, který získávají ště-
pením vody, a do atmosféry uvolňují kyslík. 
Zdůrazňuje se tedy schopnost lesa zmírňovat 
klimatickou změnu snižováním koncentrace 
oxidu uhličitého v atmosféře. Zalesňování 
vede ke snižování či nárůstu koncentrace 
obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, protože 
oxid uhličitý se váže do dřeva (biomasy) 
rostoucích stromů. „Tento zúžený pohled na 
funkci lesa v utváření klimatu vede ovšem 
k absurdním závěrům, které jsou publikovány 
v uznávaných mezinárodních vědeckých časo-
pisech a šířeny i reprezentanty Mezivládního 
panelu pro klimatickou změnu (Intergover-
nmental Panel on Climate Change): Tmavý 
povrch boreálního lesa údajně absorbuje 
velké množství sluneční energie a ohřívá 
planetu. Vypalování boreálního lesa by podle 
těchto autorů (BONAN 2008, RANDERSON 
a kol. 2006) nemělo vést ke zvýšení globální 
teploty, protože navýšení skleníkového efektu 
(působené kysličníkem uhličitým uvolně-
ným ze spáleného dřeva) je kompenzováno 

zvýšeným odrazem přicházejícího slunečního 
záření. Někteří jdou ještě dále a tvrdí, že 
odlesnění v globálním měřítku vede k cel-
kovému ochlazení klimatu, protože oteplení 
způsobené uvolněným skleníkovým plynem 
oxidem uhličitým je nižší než ochlazení způso-
bené zvýšeným odrazem slunečního záření,“ 
konstatuje Pokorný spolu s jinými autory.

Podle něj je takto zúžený pohled na funkci 
lesa velice nebezpečný. Les totiž, jak Pokorný 
dokazuje, krajinu naopak ochlazuje a má 
rozhodující význam jak pro lokální klima 
a zdroje vody, tak oběh vody mezi kontinenty 

a oceány. Vlastníci lesů v ČR, ať již je to 
kdokoli, by se proto měli s pracemi lidí, kteří 
se lesem a odpařováním vody z něj zabývají, 
podrobněji seznámit (doporučuji článek 
„Aktivity státních lesů jako inspirace pro 
vlastníky“). A to proto, aby měli k dispozici 
argumenty a nástroje, jimiž mohou edukovat 
politiky a veřejnost k pochopení všech funkcí 
lesa a „tlačit“ tak na zajištění veřejného zá-
jmu, který lesy v krajině představují. Zdaleka 
nejde jen o houby a estetiku, ve hře je 
doslova globální klima.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Podle Českého hydrometeorologického ústavu 
na velké části republiky chybí od ledna 2015 
do září 2018 proti průměru přes 500 milimet-
rů srážek, někde dokonce 700 milimetrů, řekl 
na konferenci, která se konala 12. prosince 
v Brně, jeden z tvůrců projektu pro zemědělce 
InterSucho Miroslav Trnka. Profesor Trnka při 
pohledu na mapy sucha v Česku od roku 2000 
uvedl, že od té doby nebylo v republice území, 
kterému by se sucho za tu dobu vyhnulo.
„Jen při pohledu na mapy lze konstatovat, že 
frekvence sucha se statisticky významně zvy-
šuje,“ řekl Trnka. Modely ukazují, že tomu tak 
bude i nadále, a vědci odhadují, že příští rok by 
mohla být globální teplota tak vysoká jako 
v roce 2016, jenž byl dosud nejteplejší v historii.

Sucho se stává pravidlem a kompenzace
ho nevyřeší, říká tvůrce InterSucha. 
„Křivka produkce oxidu uhličitého posledních 
150 let exponenciálně roste, proto lze 
očekávat, že dále bude růst i teplota. Už 
nikdo nepochybuje, že se nás změna klimatu 
netýká,“ konstatoval Trnka.

Zemědělce letos nepostihlo sucho jen v Čes-
ku, ale prakticky v celé západní a střední Ev-
ropě. V Polsku se škody v tomto roce odhadují 
na 11 miliard korun, v Belgii na 6,75 miliardy 

a v Německu na 17 miliard. „V Rakousku úhrn 
škod neznáme, ale výrazně byl zasažen jeho 
sever a západ. Přitom Rakousko je nám dává-
no za příklad správného hospodaření a péče 
o krajinu, ale také musí vyplácet kompen-
zace,“ řekl další z tvůrců InterSucha Petr 
Hlavinka. Kompenzace dostanou i čeští země-
dělci. Další z tvůrců InterSucha Zdeněk Žalud 
však zemědělce varoval, že brzy na kompen-
zace pravděpodobně nedosáhnou, protože 

limitem je propad alespoň o 30 % proti tříleté-
mu průměru a ten se vlivem stále častějšího 
sucha snižuje. „Evropa platí kompenzace za 
postižení náhodnými jevy. Sucho se však stává 
pravidlem. A kompenzace sucho nevyřeší. 
Řešením je pouze adaptace hospodaření 
a krajiny, aby dokázala zadržet více vody. 
Sucho bude, to je jisté,“ konstatoval Žalud.

ČT24, ČTK

ČESKO UŽ TRPÍ SUCHEM, KTERÉ NARUŠUJE 
STABILITU SYSTÉMU, VARUJÍ VĚDCI 
SUCHO SE V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNILO. UŽ NEOHROŽUJE JEN ZEMĚDĚLCE, ALE CELOU SPOLEČNOST 
A SYSTÉM, UPOZORŇUJÍ EXPERTI Z PROJEKTU INTERSUCHO. PROBLÉM SE TÝKÁ TÉMĚŘ CELÉHO STÁTU. 
PO ČTYŘECH LETECH TRVALÉHO SRÁŽKOVÉHO DEFICITU SE HYDROLOGICKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO 
V ČESKU PROMĚNILO I V SUCHO SOCIOEKONOMICKÉ. OZNAČUJE SE TAK STAV, KDY NEDOSTATEK VODY 
ZASAHUJE DO PRODUKTIVITY A STABILITY SYSTÉMU. 

Zveme vás na tradiční 
a již 18. ročník

Agrárního
 plesu, 

který se koná 

15. února 2019
v reprezentačních 

prostorách Paláce Žofín!
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„Měníme pravidla, aby lépe odpovídala sou-
časné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli 
účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zásady, kte-
rými se řídili v minulosti, už nejsou dostateč-
né. Také zvyšujeme podporu na obnovu lesů, 
aby bylo možné napadené dříví včas likvidovat 
a lesní holiny rychleji osázet novým a odolným 
porostem. Hledáme i odbyt pro kalamitní dře-
vo,“ řekl ministr Miroslav Toman. Ministerstvo 
zemědělství rozčlení území ČR na oblasti pod-
le stupně napadení lesních porostů a reálných 
možností na jejich záchranu. Vlastníci pak 
dostanou výjimku, aby v nejhůře zasažených 
oblastech nemuseli dělat taková protikůrov-
cová opatření, která nejsou efektivní. Jedním 
z nich může být například možnost odložit 
těžby suchých stromů, ze kterých už kůrovec 
vylétl. To majitelům uvolní síly, aby mohli 
soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní 
porost zachránit. Udělení výjimky bude možné 

po novele lesního zákona, která by mohla 
začít platit v prvních měsících roku 2019.

Příspěvky na hospodaření v lesích vzrostou 
z 630 milionů na přibližně 1,15 miliardy korun, 
což představuje nárůst z 550 korun/hektar na 
1 000 korun/hektar. Vlastníci lesa je mohou 
využít například na zalesnění nebo ochranu 
a výchovu porostů. MZe připravuje pravidla 
nového dotačního titulu na dorovnání výnosů 
z lesů, které jsou kvůli snížené ceně dřeva 
a odbytové krizi výrazně nižší než v minulosti. 
Zisky dnes vlastníkům nepokrývají ani nutnou 
péči o porosty mladší 40 let. Pro nestátní 
vlastníky lesů by výše podpory mohla dosáh-
nout přibližně 3 miliardy korun. MZe jedná 
o možnostech úpravy daně z přidané hodnoty, 
která by pro palivové dříví klesla na 10 %. To 
by snížilo cenu a zvýšilo poptávku po něm. Ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a ob-

chodu a ČEZ hledá MZe způsoby, jak vytvořit 
předpoklady pro energetické využití kůrovcem 
napadeného dřeva.

Kůrovcová kalamita zasáhla zejména Morav-
skoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomorav-
ský, Jihočeský, Plzeňský kraj a Kraj Vysočina. 
O rozsahu kalamity svědčí i množství vytěžené-
ho dříví, kdy v roce 2017 bylo vytěženo celkem 
5,8 mil. m3 kůrovcového dříví, zatímco letos 
se předpokládá až 14 mil. m3. Kalamitou jsou 
postiženy jak smrkové porosty, tak na mnoha 
lokalitách i borovice. Problém se netýká pouze 
České republiky, ale situace se v různé míře 
zhoršila v celé střední Evropě. Důsledkem 
je přebytek kalamitního dříví, který způsobil 
odbytovou krizi a propad cen, což zpomaluje 
práce v lesích a tím i samotný boj s kůrovcem.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

Tato situace se zcela jistě bude opakovat 
i v příštích letech a bude mít jednoznačně 
celoplošný charakter. Kolaps mnoha lesních 
porostů, který ústí v tzv. kůrovcové kalamity, 
postihuje celý středoevropský prostor včetně 
Německa, Rakouska, Polska, Slovenska 
a Slovinska. Tato skutečnost komplikuje 
i potenciální odbyt dřeva a výši jeho zpeně-
žení. „Vítáme přijetí mimořádných opatření 
Ministerstva zemědělství, která mají omezit 
další šíření kůrovcové kalamity a řešit násled-
nou obnovu lesa. Urychlené schválení výjimek 
z lesního zákona v podobě přijetí tzv. rajoniza-

ce či úprav podmínek pro zpracování 
nahodilých těžeb, použití reprodukčního 
materiálu lesních dřevin a úprav lhůt pro 
zalesnění a zajištění lesních porostů. Vládě 
ČR byl předložen soupis potřebných opatření 
a dnešní prezentovaný postup ministra země-
dělství jej pomůže bezodkladně zavést do pra-
xe tak, aby došlo k maximální eliminaci škod 
a ke zlomu současného vývoje,“ zdůrazňuje 
Ivo Klimša, předseda Lesnicko-dřevařské 
komory ČR. Prezentovaná opatření zahrnují 
i ekonomickou podporu pro vlastníky lesů, 
její navrhované navýšení však pokryje pouze 

část mimořádných ztrát způsobených 
kalamitou a dlouhodobým dopadem 
klimatických změn. I proto požaduje 
odborná veřejnost, zastoupená Lesnicko-
dřevařskou komoru ČR, pokračování věcné 
diskuze na mezirezortní úrovni o dalším 
postupu zejména ve vztahu k podpoře 
odbytu dřeva, získání pracovníků do 
lesnictví i dlouhodobou podporu v oblasti 
poradenství a osvěty.
 
Ing. Andrea Pondělíčková, 
výkonná tajemnice LDK

STRATEGIE MZE PRO BOJ S KŮROVCEM 
V ROCE 2019: ZMĚNY ZÁKONŮ, VÝRAZNĚJŠÍ 
PODPORY I ODBORNÁ POMOC

STANOVISKO LESNICKO-DŘEVAŘSKÉ 
KOMORY K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MZE 
K ŘEŠENÍ KŮROVCOVÉ KALAMITY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZE) PŘIPRAVILO NA PŘÍŠTÍ ROK BALÍČEK MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ NA 
ŘEŠENÍ KŮROVCOVÉ KALAMITY A JEJÍCH NÁSLEDKŮ. ZÁROVEŇ ZHRUBA DVOJNÁSOBNĚ NAVÝŠILO DOTACE 
NA OBNOVU LESŮ Z 630 MILIONŮ NA 1,15 MILIARDY KORUN. CHYSTÁ SE NOVELA LESNÍHO ZÁKONA 
A NOVÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KALAMITNÍHO DŘEVA COBY PALIVA. MZE JEDNÁ S OSTATNÍMI REZORTY 
O DALŠÍCH MOŽNOSTECH POMOCI. 

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR DLOUHODOBĚ SLEDUJE A VYHODNOCUJE NEPŘÍZNIVÝ STAV 
V ČESKÝCH LESÍCH A OPAKOVANĚ SE ZA SEKTOR VYJADŘUJE K ZÁVAŽNÉ SITUACI V ČESKÝCH LESÍCH. 
DŮSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMĚN A PŘEDEVŠÍM OPAKUJÍCÍ SE SUCHO VEDLO K OSLABENÍ POROSTŮ 
A ENORMNÍMU PŘEMNOŽENÍ PODKORNÍHO HMYZU. 
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V rámci svého webového portálu tato ekolo-
gická organizace vyzývá dobrovolníky z řad 
široké veřejnosti, aby pomohla lesům po 
kalamitních těžbách cestou tzv. guerilla fores-
tingu. Jednoduše řečeno vybízí k vysévání či 
přesazování tzv. pionýrských, ale i cílových 
dřevin se zdůvodněním, že touto iniciativou 
pomohou aktivně vytvářet budoucí různorodý 
les! Tímto svým počínáním jednoznačně 
a bezprecedentně zasahují do vlastnických 
práv subjektů, kterým les patří. Porušují 
nejen příslušná ustanovení samotné 
Ústavy ČR, ale i § 1013 Občanského zákoníku. 
Vědomě vybízí k porušování lesního zákona 

při sběru osiva či vyzvedávání semenáčků bez 
souhlasu vlastníka a právních předpisů pro 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin. Na takovéto počínání se vztahuje pře-
stupkový zákon a několikatisícové pokuty, 
což platí jak pro fyzické, tak i pro osoby 
právnické. Současně jednají i v rozporu se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

Ani rádoby záchranné a bohulibé činnosti 
nemohou v žádném případě opravňovat dob-
rovolníky podporující Hnutí Duha takto jednat. 
Každý lesní majetek má svého vlastníka, je 
řádně spravován lesníky a i drobným vlastní-

kům lesů napomáhá s péčí o jejich majetek 
odborný lesní hospodář placený státem. Ka-
lamitní situace v lesích vyžaduje v současné 
době extrémní úsilí od lesnického personálu. 
Vlastníci i správci lesů v obtížené situaci vítají 
každou pomocnou ruku. Je však naprosto 
nepřijatelné, aby se do zalesňování holin 
zapojovali aktivisté a nadšenci pod taktovkou 
Hnutí Duha bez ohledu na vlastnická práva 
a stávající pěstební postupy lesníků. „Tako-
vouto neřízenou činností bez souhlasu vlast-
níka může docházet i k maření plánovaného 
zalesnění v dané lokalitě, jelikož takový dob-
rovolník nemá informace o tom, jaký záměr 
lesníci mají a zda například není již na ploše 
provedena síje jinými dřevinami,“ uvedl Petr 
Martinec ze Sdružení lesních školkařů ČR.

Máme oprávněnou obavu, zda při takovém 
přístupu jsou reprezentanti Hnutí Duha rele-
vantními partnery pro projednávání legisla-
tivních změn, které sami vědomě a účelově 
porušují.

Ing. Andrea Pondělíčková, 
výkonná tajemnice LDK ČR

HNUTÍ DUHA VYZÝVÁ VEŘEJNOST 
K PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ
LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR SE DŮRAZNĚ OHRAZUJE VŮČI INICIATIVĚ HNUTÍ DUHA „ZACHRAŇME 
LESY“. POVAŽUJEME ZA POTŘEBNÉ UPOZORNIT SYMPATIZUJÍCÍ STOUPENCE TÉTO ORGANIZACE NA 
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, KE KTERÉMU JSOU VYBÍZENI.

ALDP podporuje opatření, kterým je 
rajonizace území ČR, jako nástroj účinného 
zásahu proti šíření kůrovce s nasměrováním 
kapacit, kde je jejich působení nejnutnější 
a nejúčinnější. K realizaci tohoto opatření 
je nezbytná součinnost vlády a parlamentu. 
ALDP se shoduje s návrhem opatření 
k asanaci vytěženého dřeva a opatření 

vedoucí k možnosti využít nezpracovatel-
né dřevo pro energetické účely. Dále ALDP 
podporuje připravované úpravy legislativy 
a současně vítá další návrhy ekonomického 
charakteru. 

ALDP kladně hodnotí prezentovaná opatření 
a snahu vedení Ministerstva zemědělství ČR 

při řešení současné kritické situace v lesích 
i na trhu s dřívím. Zároveň zdůrazňuje po-
třebu důsledné koordinace zainteresovaných 
institucí a resortů např. při řešení nedostatku 
zaměstnanců v lesnicko-dřevařském sektoru 
a souvisejících logistických problémů.

Ing. Ivan Ševčík, výkonný ředitel ALDP

REAKCE ASOCIACE LESNICKÝCH A DŘEVOZPRACUJÍCÍCH 
PODNIKŮ K ŘEŠENÍ KALAMITY V ROCE 2019
V PÁTEK 14. 12. 2018 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZVEŘEJNILO OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KALAMITNÍ 
SITUACE V LESÍCH V ROCE 2019. ALDP SE SHODUJE S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, ŽE HLAVNÍ 
PŘÍČINOU SOUČASNÉ KALAMITNÍ SITUACE V LESÍCH JSOU KLIMATICKÉ ZMĚNY A ZEJMÉNA SUCHO 
S TÍM, ŽE DALŠÍ PRŮBĚH KALAMITNÍ SITUACE V ROCE 2019 SE MŮŽE DÁLE ZHORŠOVAT. 
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Bohužel jde často o místa a lokality, kam 
široká veřejnost často nezavítá, případně 
tam vůbec nesmí. Krajinné aktivity státních 
podniků přitom mohou být inspirací i pro 
další vlastníky lesních porostů. Nejde jen 
(byť primárně ano) o vodu, ale také o obnovu 
historických památek nebo zvýšení turistické 
atraktivity příslušného území.

Dva poměrně rozsáhlé projekty tohoto typu 
odstartovaly nedávno právě VLS, o nichž se 
obvykle moc nemluví, a to proto, že obhospo-
dařují v porovnání s LČR o dost menší území. 
Je ale spravedlivé informovat i o nich. Prvním 
projektem je přitom oprava více než 3,5 kilo- 
metru dlouhého úseku kanálu „Želnavský 
smyk“, který VLS zrekonstruují společně
s LČR a rakouským obecním spolkem 
Tourismusverband Böhmerwald. Oprava 
je součástí společného česko-rakouského 
projektu spolufinancovaného z evropského 
fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A 
Rakousko-Česká republika a jeho cílem je 
zachovat kulturní dědictví uvedeného plaveb-
ního kanálu, neboť jde o historické vodní dílo 
vybudované společně se Schwarzenberským 
kanálem, a také rašeliniště Bavorské nivy na 
rakouské straně. Vedle této vodní cesty by 
v rámci projektu, jehož strategickým partne-
rem je také Správa Šumavského národního 
parku, měl být obnoven také další úsek 
Schwarzenberského plavebního kanálu od 
bývalé osady Růžový vrch až po státní hranici.

Druhým rozsáhlým projektem je vybudová-
ní nové naučné stezky kolem v ČR nejvýše 
položeného chovného rybníku Olšina, která 
má návštěvníkům Šumavy zpřístupnit Národní 
přírodní památku Olšina, Ptačí oblast Boletice 
a další chráněná území Natura 2000. Projekt 
je opět spolufinancován z evropského fondu 
pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakous-
ko-Česká republika, v tomto případě je dalším 
partnerem VLS rakouský spolek Verein 
Waldschule Böhmerwald. Součástí akce je 
také projekt návštěvnického střediska s inter-
aktivní výstavou o přírodě a historii regionu. 
Stavební práce na naučné stezce začnou 
v řádu několika týdnů, vše by mělo být dokon-
čeno do konce května 2020. Naučná stezka 
o celkové délce 7,3 kilometru bude začínat 
u památkově chráněné budovy rybářské bašty 
Olšina, kde je umístěna expozice o lesnictví, 

rybářství a místním ptactvu. Část trasy okolo 
rybníka z 15. století, který je nazýván perlou 
Šumavy, povede po pevných cestách, druhá 
část pak návštěvníky po dřevěných chodnících 
a mostcích na pilotech zavede také do mokřa-
dů i přímo nad hladinu rybníka. Součástí trasy 
bude vedle naučných infotabulí o zdejší floře 
a fauně mimo jiné také plovoucí vor, na němž 
návštěvníci mohou ručkováním po laně z trasy 
odbočit a pozorovat přírodu z hladiny rybníka. 
Nad nivou Olšinského potoka, který rybník 
napájí, pak bude mít trasa podobu stylizované 
bobří hráze.

Zapomenout bychom ale neměli ani na LČR. 
Ty připravují několikaletý projekt s pracovním 
názvem „VOD LESA“, jehož základním cílem 
je vedle již stávajících aktivit LČR obdobného 

charakteru vytvořit program přispívající 
k zadržování vody v krajině a s tím souvisejí-
cího zvyšování biodiverzity. Na celkem pětiletý 
projekt by měly být do roku 2023 vyčleněny 
prostředky přesahující 1 mld. Kč, otázkou je, 
co s takovou ambicí udělá nutná protikůrovco-
vá prevence. Investice by to ale byla potřebná, 
vzniknout by díky ní měly například nové malé 
vodní nádrže, případně obnoveny ty, které jsou 
nefunkční, nebo by měly být za tyto prostředky 
do přírodě blízkého stavu navraceny vodní 
toky a opraveny či zkapacitněny hráze a stáva-
jící vodní plochy, zejména v lesních porostech. 

Výše zmiňovanou inspiraci pro vlastníky ne-
státních lesů lze přitom spatřovat hned v ně-
kolika rovinách. První z nich je, samozřejmě 
ne plošně po celém území ČR, ale zejména 

AKTIVITY STÁTNÍCH LESŮ JAKO 
INSPIRACE PRO VLASTNÍKY
I KDYŽ JE HOSPODAŘENÍ STÁTU V LESÍCH OBVYKLE PŘEDMĚTEM KRITIKY, SNAŽÍ SE OBA STÁTNÍ PODNIKY 
– LESY ČESKÉ REPUBLIKY (LČR) I VOJENSKÉ LESY A STATKY (VLS) JIŽ ŘADU LET OBNOVOVAT STARÉ ČI 
BUDOVAT NOVÉ VODNÍ PLOCHY V LESNÍCH POROSTECH A ZLEPŠOVAT TAK STAV NAŠÍ KRAJINY. 
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v příhraničních oblastech, možnost přeshra-
niční spolupráce. Ta rozhodně není v naší 
zemi v zemědělství a lesnictví příliš využívána, 
přestože poskytuje možnost financovat různé 
druhy aktivit z nadnárodních zdrojů. Za ní 
stojí obvykle veřejný zájem, což je možná 
v současné době pro řadu vlastníků lesů, je-
jichž aktuální prioritou je zájem hospodářský, 
trochu sci-fi. Vzhledem k tomu ale, že les je 
většinou veřejnosti vnímán jako turistický cíl, 
který může v obslužných činnostech poskyto-
vat vlastníkům lesních porostů i ekonomický 
profit, je celkem strategické zvyšovat atrak-
tivitu lesních porostů a přilehlých území také 
proto, že opětovné zalesňování po kůrovcových 
těžbách po mnoho desítek let hospodářský 
výsledek z těžby a prodeje dřeva vlastní-
kům nezajistí. K tomu lze jen podotknout, že
v případě posílení mimoprodukčních funkcí 
lesa je možné využívat také programů Minis-
terstva životního prostředí, nejen Ministerstva 
zemědělství. Jinými slovy, zdroje na obnovu 
našich lesů je vhodné hledat napříč resorty 
i napříč státy, pokud to jen trochu půjde.

Argumentů k potřebě podpory mimoprodukč-
ních funkcí a naplňování veřejného zájmu při-
tom přibývá, aktuálně zejména v souvislosti 
a projekty adaptace na rizika nedostatku vody 
(sucha). Zdravý les (a les obecně) má mimo 
jiné příznivý vliv i na vodní bilanci polních 
ploch a v zásadě platí, že čím je lesní porost 
schopen zadržet nebo transpirovat (odpařo-
vat) větší množství vody, tím více klesá plošné 
riziko vysychání polí a krajiny. Jak takový efekt 
funguje, popsal v materiálu pro nadresortní 
komisi VODA-SUCHO (která mimo jiné

připravuje a aktualizuje strategii ČR v preven-
ci rizik sucha), docent Jan Pokorný, ředitel 
o.p.s. ENKI Třeboň. Je to trochu vědecké, ale 
jistě inspirativní a především je obsahem ná-

sledujícího materiálu řada čísel i údajů, které 
veřejně nejsou vůbec známé. 

Petr Havel, foto Nina Havlová

ODPAŘOVÁNÍ VODY Z KRAJINY 
Logicky uvažováno: suché sklizené pole a vydlážděná plocha neztrácejí vodu výparem, 
zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha vypařují evidentně vodu, a proto zhoršují 
vodní bilanci. Naše logika je ovšem ošidná: sluneční záření dosahující za jasného dne 
intenzity 1 000 W/1 m² ohřívá povrch odvodněné plochy až na 60 °C, od přehřáté plochy se 
ohřívá vzduch a stoupá vzhůru. Tohoto vzestupného turbulentního proudění využívají ptáci, 
znají je dobře rogalisté a piloti malých letadel. Vzduch o teplotě 40 °C a relativní vlhkosti  
20 % obsahuje 10 gramů vody (ve formě vodní páry) v krychlovém metru (kubíku). I při 
velmi pomalém vzestupném proudění 0,1 metru za vteřinu vystoupá za jednu hodinu nad 
metr čtvereční plochy do atmosféry 360 kubíků ohřátého vzduchu, který tak odnesl 
3,6 kilogramu vody, za deset hodin tedy 36 kilogramů vody. Ohřáté plochy totiž „nasávají“ 
vzduch z okolí, tedy ze sousedního lesa, mokřadu či rybníka a teplý vzduch vynáší do výšky 
vodní páru. Samotný les, mokřad, rybník vypařuje pouze několik mm vody za den, tedy 
pouze několik litrů vody ze čtverečního metru. 

Sluneční energie se váže do vodní páry a tou je vzduch téměř nasycen a stoupá pomalu 
vzhůru, protože povrch korun lesních stromů, mokřadu a vodní hladiny je chladný, nevy-
tváří se na nich zjevné teplo, které by pohánělo vzestupný proud. Vzduch nasycený vodní 
párou stoupá pomalu vzhůru a brzy dosahuje rosného bodu, tvoří se místní odpolední/ve-
černí srážky a část vypařené vody se tak vrací. Pokud je tento krátký oběh vody zachován 
na velkých plochách, přichází na pevninu snadno proudění od oceánů. Je známým faktem, 
že na rozsáhlých zalesněných plochách prší i hluboko v kontinentech, a tam, kde les 
chybí, ustávají srážky několik set km od pobřeží. Odlesnění a odvodňování krajiny obrací 
proudění mezi oceánem a pevninou – pevnina se přehřívá a chladnější oceán s vyšší evaporací 
přitahuje vodu a vysušuje pevninu. Voda přitahuje vodu a na suché pole neprší. Lesy  a mo-
křady nejsou příčinou vysychání, naopak, o vodu je připravují odvodněné přehřáté plochy.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. Třeboň (redakčně kráceno)
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V prosinci loňského roku k tomuto problé-
mu eurokomisařka Jourová v České televizi 
prohlásila, že během letošního ledna a února 
bude o tom Evropská komise dále jednat. 
Podle ní by měly potraviny s dvojí kvalitou 
zmizet z trhu. Zároveň k tomu uvedla, že spo-
třebitelé v některých zemích, jako například 
v Německu či ve Skandinávii, to nevidí jako 
zásadní problém a je to pro ně druhořadá 
záležitost. O vysvětlení podstaty tohoto pro-
blému jsme požádali ředitele pro progra-
mování a strategii Potravinářské komory ČR 
Ing. Miroslava Kobernu, CSc., kterému jsme 
položili několik otázek.

Spotřebitelé zemí střední a východní Evropy 
si stěžují, zatímco v zemích původní EU15 
to jako problém nevidí. Mohl byste to 
vysvětlit?
Samozřejmě, že když koupíte výrobek od 
stejného výrobce v Německu či ve Španěl-
sku, tak má trochu odlišné složení než stejný 
výrobek prodávaný v České republice či jinde 
ve střední a východní Evropě, ale i v jiných zá-
padoevropských zemích. Proto také původně 
byla Potravinářská komora ČR iniciátorem 
myšlenky, aby se tato záležitost řešila na celo-

evropské úrovni. Ale mám obavu, že se celá 
záležitost dostala úplně jinam. Tedy do jiné 
roviny, než byl náš původní záměr. Tyto věci 
se občas stávají, když se některých myšlenek 
chopí místo odborníků politici, kteří danému 
problému nerozumí ve všech souvislostech.
K celé otázce se musí přistupovat citlivě. Ná-
pad Evropské komise, že daný výrobek bude 
mít stejné složení v celém světě, není totiž asi 
příliš reálný z řady důvodů. Jednak musíte 
vzít do úvahy fakt, že chutě lidí v různých 
částech světa jsou odlišné. Asiat se liší od 
Evropana a Afričan od obyvatele Latinské 
Ameriky. Pokud jde o Evropu, uvedu jeden 
názorný příklad. Původně tato záležitost 
kolem klamání spotřebitele vznikla také 
tak, že jeden z pomerančových nápojů měl 
u nás, ale i v jiných zemích jiné složení než ve 
Španělsku. Tedy u nás měl ovocný koncentrát 
obsah 3 %, zatímco ve Španělsku 30 %, ale 
v některých zemích dokonce nulu a obsahoval 
pouze pomerančové aroma. Jenže si musíte 
uvědomit, že Španělsko je země citrusů 
a v okamžiku, kdy je jich nadúroda, a ta je 
skoro pořád, španělský stát dotuje jejich 
zpracování. Proto je v těchto nápojích tolik 
koncentrátu. Nevidím důvod, proč by náš stát 
měl dotovat výrobu džusu, pokud se nebavíme 
třeba o jablkách z místní produkce, zatímco oni 
to dělají běžně, aby pomohli pěstitelům. Navíc 
si uvědomte, že když by měl tento nápoj u nás 
sílu koncentrátu ve výši 30 %, tak se musíme 
zeptat, jaká by byla potom jeho cena na našem 
trhu? Většina zákazníků by ho asi nekoupila. 

Takže co z celého problému vyplývá?
Musí se především definovat otázka, co je 
nutné považovat za klamání spotřebitele. 
Souhlasíme s tím, že je to v případě, když se 
složení – receptura  potravinářského výrobku 
změní nikoliv z důvodu technologie výroby, 
ale s cílem klamat spotřebitele tím, že neví, 
že kupuje ošizený výrobek, aby jeho výrobce 
nebo obchodník na tom vydělal. Například že 
místo 80 % vepřového masa je v něm 50 % 
vepřového masa a zbytek je doplněn nějakým 
separátem či škrobem, ale oba výrobky 
vypadají na pohled identicky, i když ve složení 
je to uvedeno správně. Potom ano! Zde musejí 
zasáhnout kontrolní orgány daného státu!
Navíc je zapotřebí být i opatrný v tom smyslu, 

že bychom nějakým absolutním prosazová-
ním úplně stejného obsahu po celém světě 
začali vytvářet účinnou bariéru proti inovacím 
potravinářských výrobků. Výrobci většinou 
zkusí vytvořit nový výrobek, který zkoušejí na 
trhu v jedné či dvou zemích. Čekají, co tomu 
řekne místní zákazník. Zkoušejí to obvykle rok 
či dva. Potom se rozhodnou, zda ho zavedou 
na trh plošně se vším všudy, anebo ho z trhu 
stáhnou a recepturu opět změní. V tom přípa-
dě tedy požadavkem na stejný obsah potravi-
nářského výrobku bychom porušovali patrně 
zásadu volného obchodu v rámci EU. Takže 
jak vidíte, celou záležitost je nutné posuzovat 
ve všech souvislostech.

Jak byste to shrnul?
Jestliže dvojí kvalita potravinářského výrobku 
poškozuje spotřebitele tím, že mu nabízí 
„jinou“ kvalitu, potom je to nepřípustné! Na 
druhé straně není to jednoduché prokázat, 
protože není zcela jasný výklad o tom, kdy 
a jak je spotřebitel poškozen. Proto také 
všechny dozorové orgány v těchto případech 
zachovávají určitou opatrnost. Přesto by ne-
mělo docházet k tomu, že v Německu či jinde 
v zemích původní EU15 se neprodává filé, 
které má 60 % objemu zmražené vody, jako je 
tomu někdy i u nás. Protože existují firmy 
v Německu nebo v Polsku, které se tyto vý-
robky snaží na náš trh dodat. Zde jde opravdu 
o problém dvojí kvality potravin!

Ovšem náš spotřebitel již není tak naivní, 
jako tomu bylo před deseti lety, aby nekriticky 
přijímal vše, co přišlo ze západu. Vždyť úroveň 
našich českých potravinových výrobků je ve 
většině případů vysoká a mnohdy převyšuje 
i kvalitu těch západoevropských. Dnes jsme 
stále více v situaci, že český zákazník si na 
trhu vybírá, i když samozřejmě určitá část, asi 
40 % z nich, stále kupuje v rámci slevových 
akcí. Mimochodem odborníci říkají, že 
v západoevropských zemích je to 20 % lidí, 
kteří nakupují v rámci slev, zatímco u nás 
to bylo před lety až 60 %. Řekl bych, že 
postupem doby se tyto rozdíly stírají. U nás je 
to podle mého odhadu oněch 40 % a v řadě 
západoevropských zemí, například ve Francii, 
cena potravin stoupá, takže i tam místní obča-
né stále častěji hledají slevové akce.

KONEC DVOJÍ KVALITĚ POTRAVIN. JE TOTO 
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE REÁLNÉ?
VE STŘEDU 11. DUBNA 2018 EVROPSKÁ KOMISE VYHOVĚLA ZEMÍM ZE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI 
EVROPSKÉ UNIE, KTERÉ UŽ DLOUHO VOLALY PO ZÁKAZU DVOJÍ KVALITY POTRAVIN. SMĚRNICE 
O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH BUDE PODLE NÁVRHU KOMISE NOVĚ JEDNOZNAČNĚ 
STANOVOVAT, ŽE JE NEZÁKONNÉ UVÁDĚT NA TRH V RŮZNÝCH ZEMÍCH EU IDENTICKY VYHLÍŽEJÍCÍ 
PRODUKTY, OVŠEM S VÝRAZNĚ ODLIŠNÝM SLOŽENÍM. NÁVRH TEHDY PŘEDSTAVILA VEŘEJNOSTI 
KOMISAŘKA PRO SPRAVEDLNOST A OCHRANU SPOTŘEBITELE VĚRA JOUROVÁ.

Ing. Miroslav Koberna, CSc.
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Pokud jde o zahraniční obchodní řetězce, 
naši zemědělci a potravináři mají i nadále 
problémy s uplatněním jejich výrobků na 
pultech těchto řetězců…
Přirozeně, že s vedením zahraničních řetězců 
se snažíme vyjednávat, aby se k našim 
zemědělcům a potravinářům chovali solidně. 
Ale jak víte, nakonec jsme stejně v České 
republice přijali zákon o významné tržní síle, 
který byl již jednou novelizován a v současné 
době se hovoří o jeho druhé novelizaci, která 
se jeví jako potřebná. Jde o to, aby obchod-
ník sice prodával německé zboží, jak má od 
německých výrobců v plánu, ale aby současně 
nevyřazoval zboží našich zemědělců a potravi-
nářů ze svých regálů v supermarketech a hy-
permarketech. Není to jednoduchá záležitost. 
Český stát by měl vyvíjet větší tlak na to, aby 
zahraniční prodejci respektovali skutečnost, 
že prodávají u nás, a nikoliv v Německu či 
jinde v západní Evropě. Náš zákazník by měl 
najít na pultech obchodů české brambory, 
a nikoliv jen brambory dovezené z Francie 
nebo například Maroka. Měl by najít i český 
česnek, a ne pouze čínský.

Na druhé straně je zapotřebí říci, proč by to 
dělaly, když necítí potřebný tlak od českých 
státních orgánů, a naopak od jejich matek ten 
tlak je. Uvedu příklad z Francie, kde fran-
couzský stát vyvíjí značný tlak vůči obchodním 
řetězcům, aby prodávaly zboží od vlastních 
zemědělců a zboží z ciziny byl jen případný 
doplněk, není-li nějaké zboží na trhu 
z francouzských zdrojů. Když vypukla zhruba 
před deseti lety globální krize na trhu mléka 
v Evropě, tak tehdejší francouzský prezident 
Nicolas Sarkozy si údajně pozval vedení ob-
chodních řetězců a oznámil jim, že nebudou 
vykupovat od francouzských zemědělců mléko 
za 3 Kč za litr, jak chtěly, ale že výkupní cena 
mléka bude cca 7 Kč za litr, tedy na hranici 
výrobních nákladů. Výsledek: Prostě to šlo! 
Protože vedení obchodních řetězců pochopilo, 
že by mohly pro ně nastat určité problémy. 
Myslím si, že obdobný přístup by měl čas od 
času mít i náš stát. Jenže to není záležitost 
jen Ministerstva zemědělství a příslušného 
ministra. Takto by měl k celé záležitosti, to je 
prosazování českých zájmů, přistupovat celý 
český stát. 

Ale přesvědčit vládu o této myšlence asi 
nebude jednoduché…
Uvedu to porovnáním – před pár lety, když 
prezident Miloš Zeman nastoupil do funkce, 
prohlásil, že státní úředníci by měli jezdit ve 
škodovkách, a nikoliv v zahraničních znač-
kách. Tato myšlenka by se měla uplatnit 
i v jiných záležitostech. Když jdete na poradu 
na některá ministerstva, tak vám podají ke 
kávě třeba italské mléko a v poslanecké 
sněmovně pro změnu německé. A Minister-
stvo zemědělství ukazuje, že to jde, mít české 
výrobky od českých producentů. Navíc do-
dávky regionálních produktů mohou být nově 
upřednostněny i ve výběrových řízeních.

Třeba Němci jednoznačně propagují své 
německé zboží. Jinde je to také tak. Víte, 
pokud jde o jejich obchodní řetězce, tak často 
preferují zboží od zemědělců a výrobců ze 
svých zemí. Zkuste prodat české brambory 
na německém trhu, neuspějete, i kdybyste je 
nabízel zadarmo. Prostě německé zboží má 
přednost. Na druhou stranu musím konstato-
vat, že předchozí vláda pod vedením Bohusla-
va Sobotky a současná vláda Andreje Babiše, 
na rozdíl od těch minulých, které se zde od 
roku 1990 vystřídaly, daly poprvé do svého 
vládního prohlášení a programu podporu 
českého zemědělství a potravinářství 
a s tím můžeme lépe apelovat na naše 
spotřebitele.

Co konkrétně máte na mysli?
Jde o to, aby si naši zákaznici zvykli vybírat 
zboží podle jeho kvality. Dnes můžeme s kli-
dem říci, že české zboží je ve většině případů 
kvalitnější než to dovážené západoevropské. 
S odstupem doby se již určitá část spotře-
bitelů nedívá jen na slevové akce, ale zboží 
si vybírá i podle toho, zda je tam nalepena 
značka Klasa nebo Česká cechovní norma, 
což je označení kvality zboží. Případně, zda je 
to Český výrobek. Nesmíme opomenout ani 
označení Regionální potraviny, což je 
v posledních letech rovněž žádané zboží.
Samozřejmě že i nadále bude existovat sku-
pina zákazníků, která více méně z finančních 
důvodů dá přednost slevovým akcím, 

ale ten, kdo není již tak bezprostředně 
na to vázán, si již dokáže vybírat a jít pro kon-
krétní zboží. Právě v tomto duchu by 
měla být zaměřena i výchova našich spotřebi-
telů, kteří nejsou závislí na slevových akcích. 
Jde o to, že když spotřebitel bude zrakem 
procházet jednotlivé regály, tak aby ho značky 
Klasa či Český výrobek upoutaly a aby si 
je koupil. Tímto způsobem, budou-li čeští 
občané kupovat české zboží obdobně jako to 
dělají němečtí občané, kteří dávají přednost 
německému zboží, tak poroste i zájem vedení 
zahraničních obchodních řetězců, aby na 
jejich pultech byly zastoupeny i kvalitní 
české potraviny. Tuto myšlenku je nyní 
zapotřebí aktivněji propagovat i u české 
veřejnosti!

Samozřejmě, aby se české potraviny 
dostaly na pulty supermarketů a hyper-
marketů, je zapotřebí účinně podpořit další 
rozvoj zemědělské prvovýroby a následného 
potravinářského zpracovatelského průmys-
lu. To ovšem vyžaduje i významnou podporu 
českého státu. Zkrátka nespoléhat se 
na to, že nám pomohou dotace z EU.
Vždyť všichni víme, jak si zemědělci a potravi-
náři řady západoevropských zemí, včetně 
i našeho sousedního Polska, dokázali zajistit 
přímou a nepřímou, to je i skrytou podporu 
tamějších vlád.

Miroslav Svoboda
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KULINÁRNÍ DĚDICTVÍ 
C. A K. RAKOUSKA
OD ROZPADU STAŘIČKÉHO MOCNÁŘSTVÍ UPLYNULO CELÉ STOLETÍ, ALE KULINÁRNÍ DĚDICTVÍ, KTERÉ 
NÁM ZŮSTALO Z ČASŮ RAKOUSKA-UHERSKA, NÁS PROVÁZÍ TAKŘKA KAŽDODENNĚ. TAK TŘEBA VÍDEŇSKÝ 
ŘÍZEK DODNES NECHYBÍ NA JÍDELNÍM LÍSTKU ŽÁDNÉ ČESKÉ RESTAURACE. Z VÍDNĚ K NÁM PŘIŠLY 
I PROZAIČTĚJŠÍ POTRAVINY, TŘEBA ROHLÍKY OBLÉHO TVARU.

Kdo by si z dětství nevybavil ručně stáčené 
rohlíky s křupavou kůrkou sypané kmínem 
a solí. Koupit se daly většinou už jen v malých 
krámcích na vesnici, kam ještě nedorazila 
produkce moderních velkopekáren. Věřili bys-
te tomu, že za tuto lahůdku pěkně zaobleného 
tvaru vděčíme Turkům, kteří mají ve znaku 
půlměsíc? Podrobnosti jsme našli v Pekař-
ských listech z roku 1890. Pečivo pod názvem 
rohlíky vzniklo roku 1683, kdy byla Vídeň 
obléhána Turky. Znakem mohamedánského 
náboženství Turků je úzký srpek Měsíce. Když 
tehdy Turci v 17. století dobývali Vídeň, jistý 
tamější pekař jménem Peter Wendler začal 
na zesměšnění Turků péci a prodávat výrobky 

ve tvaru půlměsíce. Obyvatelstvo vídeňské 
je chvatem kupovalo. Díky tomuto pečivu, 
později nazvanému rohlíky, začal Wendlerův 
obchod vzkvétat a brzy jej následovali i jiní 
pekaři. Rohlíky se pekly i po porážce Turků 
a z Vídně se rozšířily také k nám do Čech.

Tradiční rohlíky ve tvaru stočeného, jemně 
zahnutého válečku už na pultech najdeme 
málokdy. Nynější rohlíky jsou rovné a nestá-
čené a ani ta chuť už mnohdy není, co bývala. 
Dává se do nich jen poloviční množství tuku, 
konkrétně 4 % namísto původních osmi. A to 
má vliv na jejich menší křupavost. Mnohdy 
chybí i sypání kmínem nebo mákem.

Pravý vídeňský je z telecího
Méně tučné rohlíky ovšem rychleji tvrdnou. 
Jak s nimi naložit? Co takhle semlít z nich 
strouhanku? V té pak lze obalit pečlivě
naklepaný plátek libového vepřového masa. 
A z něj si můžeme udělat vídeňský řízek. 
Pravý vídeňský řízek se ovšem ve Vídni ne-
připravuje z masa vepřového, ale z telecího. 
Konkrétně z netučné kýty zvané ořech. 
V archivech jsme se dočetli, že tento pokrm 
doporučil císaři Františku Josefovi maršál 
Radecký z Radče.

Radecký se s touto lahůdkou seznámil v Be-
nátkách. Byla to však kotleta obalená směsí 
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strouhanky a parmezánu. Jelikož parmezán 
na císařském dvoře zrovna neměli po ruce, 
kuchař ho nahradil moukou a vejcem. Vídeň-
ský řízek byl na světě.

Vídeňští kuchaři, dosud dbalí své pověsti, si 
ve své vlasti prosadili, že pod názvem Wiener 
Schnitzel se smí hostům podávat pouze řízek 
telecí, smažený v trojobalu, a to pouze na 
přepuštěném másle nebo vepřovém sádle. Ří-
zek vepřový je pak na jídelním lístku označen 
názvem Schnitzel nach Wiener Art, což by se 
dalo přeložit jako řízek na vídeňský způsob. 
Co je ještě pro přípravu pravého vídeňské-
ho řízku nezbytné, je umění maso správně 
nakrájet a tence vyklepat.

Ke kávě Sachrův dort
Po dobrém řízku se sluší zakončit oběd dob-
rou kávou. Jak jinak než vídeňskou. Pravou 
vídeňskou kávu charakterizuje čepice husté 
šlehané smetany. Uveďme, že také káva se 
do Vídně dostala v časech obléhání Turky. 
Pověstní vídeňští labužníci si ji nechávali 
připravovat se šlehačkou. Dodejme, že nynější 
vídeňská káva, která se v našich restaura-
cích servíruje, je zpravidla připravená z kávy 
instantní ozdobené šlehačkou ve spreji. A to 
už je pouhá imitace. Ke kávě se sluší podávat 
sladký zákusek. Třeba Sachrův dort. V našich 
cukrárnách ho mají všude. Ne vždy ale bývá 
z kvalitních surovin. Čokoládou se šetří 
a původ zavařeniny, kterou je naplněn, raději 
nezkoumejme. Originální dort Sachr vznikl ve 
Vídni v roce 1832. Vytvořil ho tehdy šestnácti-
letý učeň Franz Sacher pro knížete Metterni-
cha. Jde o čokoládový dort s čokoládovou po-
levou plněný meruňkovým džemem. Rakouští 
cukráři dort dodnes vyrábějí ručně. Nejpro-
slulejší je ten z vídeňského hotelu Sacher, kde 
se prodává pod názvem Original Sacher-Torte 
a jeho receptura je držena v tajnosti.

Debrecínské párky, koření, paprika
Z Vídně zamíříme do Budapešti. Právě tam na 
jaře roku 1915 zahájil dobrý voják Švejk své 
putování za debrecínskými párky. Švejk jimi 
chtěl překvapit nadporučíka Lukáše a domní-
val se, že debrecínské párky mají v Budapešti 
všude. Zda Švejk párky skutečně sehnal, jsme 
se v knize Jaroslava Haška nedočetli. Pravdou 
zůstává, že v současnosti se debrecínské 
párky stále vyrábějí i u nás v Čechách. Jejich 
podstatnou součástí je hrubě mleté vepřové 
maso a hojnost papriky.

Zmíněné párky pocházejí z maďarského měs-
ta Debrecín. Podle původní československé 
receptury obsahovaly 60 % vepřového masa, 
35 % hovězího a směs koření, v němž převa-
žovala maďarská paprika a česnek. Plnily se 
do skopových střívek. Obsah byl hrubě zrnitý.
Po rozpadu Československa a zrušení 
československých státních norem se kvalita 
výrobku snížila. V debrecínckých párcích jsou 
dnes i vepřové kůže, škrob a dochucovací 
náhražky. Zda jsou párky skutečně plněny do 

skopových střívek nebo do levnější imitace, se 
z údajů výrobců nedá zjistit.

Z Maďarska pečeně i pomazánka
Z Debrecínu a z časů Rakouska-Uherska 
pochází také dříve velmi oblíbená debrecín-
ská pečeně. Původně se v Československu 
vyráběla z vykostěných vepřových kotlet na 
povrchu hojně obalených mletou paprikou. 
Krájenou debrecínku s pěkně červeným 
lemováním jemných plátků šťavnatého masa 
jsme si kupovali v řeznictví až do dob, kdy byly 
zrušeny československé státní normy. Dnes 
kvůli přítomnosti škrobu a někdy i poněkud 
vyčichlé paprice už její chuť není, co bývala.
Z Maďarska se k nám dostala také buda-
pešťská pomazánka. Také tu charakterizuje 
přítomnost mleté papriky. V Maďarsku se tato 
pomazánka připravovala ze směsi tvarohu 
a brynzy. Budapešťská pomazánka na česko-
slovenský způsob se připravovala z tvarohu, 
másla a mléka. A také se do ní přidávala 
jemně krájená cibule nebo kmín. V Maďarsku, 
tedy v zemi původu, se této pomazánce říká 
körözött.

Rohlíčky s mákem či ořechy
Do někdejší rakousko-uherské kuchyně 
ovšem vložili svůj příspěvek i Slováci a Češi. 
Proslulým pamlskem se stal například bra-
tislavský rohlíček. Jde o moučník z křehkého 
těsta s makovou nebo ořechovou náplní. 
Pro rohlíček je typická rozpraskaná glazura 
s výrazným mramorováním.

V roce 2016 se bratislavské rohlíčky staly 
součástí prezentace předmětů určených pro 
zahraniční návštěvy v rámci předsednictví Slo-
venska v Radě Evropské unie. V Bruselu jsou 
od roku 2012 bratislavské rohlíčky zapsány 
na seznam chráněných unijních potravin jako 
zaručená tradiční specialita. Zápis se neobe-
šel bez komplikací. Bylo nutno se vypořádat 
s připomínkami Maďarska a Rakouska, kde 
si na ně také činili nárok. V obou zemích to 
zdůvodňovali tím, že vznik rohlíčků se datuje 

z dob, kdy Slováci byli součástí rakous-
ko-uherské monarchie. Pravdou je, že na 
přelomu 19. a 20. století se čerstvě upečené 
rohlíčky denně vozily z Bratislavy do Vídně 
na císařský dvůr. Připomeňme, že rohlíčky 
s makovou náplní mají tvar podkovy, rohlíčky 
ořechové pak mají tvar písmene C. Rohlíčky 
se musí vyrábět ručně, nesmějí obsahovat 
žádné chemické přípravky a náplň musí činit 
nejméně 40 % výrobku.

Pražská šunka z Německa?
Češi dali monarchii i světu pověstnou 
Pražskou šunku. Nejvyhledávanější je šunka 
v konzervě oválného tvaru, která připomíná 
tvar vepřové kýty. Šunka je naložená v láku, 
který v konzervě rosolovatí a dodává masu 
typickou chuť a šťavnatost. Šunka vznikla 
v roce 1857 v Praze, kde ji začal vyrábět 
řezník a uzenář František Zvěřina. Byla to 
lehce uzená a poté vařená šunka. Chuť jí 
dodával speciální lák, do kterého uzenář 
nakládal celou kýtu i s kostí. Lahůdku začal 
uzenář vozit například do Karlových Varů, kde 
si ji ihned oblíbili zmlsaní lázenští hosté. Vý-
robek začali brzy napodobovat i další uzenáři, 
a tak se dostala až za hranice Čech. Meziná-
rodní soudní spory o ochranu Pražské šunky 
se vedly už na konci 19. století. Šlo o to, že za 
Pražskou šunku se vydávaly výrobky, které 
prokazatelně nepocházely z Prahy.

Loni v březnu, tedy v roce 2018, Evropská 
unie zapsala šunku na seznam Zaručených 
tradičních specialit. Bruselská registrace 
se ale vlekla. I proti tomuto zápisu se 
totiž protestovalo v zahraničí, konkrétně
 v Německu, Itálii, Rakousku i na Slovensku, 
ba dokonce až v Srbsku. Nakonec ale byla 
šunka zaregistrována, i když to trvalo šest 
let. Dodejme, že do konzerv typického 
vejčitého tvaru se Pražská šunka začala 
plnit po druhé světové válce, aby ji bylo 
možné exportovat do zámoří.

Alice Olbrichová
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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.


