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XXVII. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY ČR NEJENOM 
BILANCOVAL, ALE ŘEŠIL TAKÉ BUDOUCNOST 
VENKOVA, KRAJINY A ZEMĚDĚLSTVÍ
ZPRÁVU O VYHODNOCENÍ OBDOBÍ OD DUBNA 2018 DO KVĚTNA 2019 UVEDL ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT 
AK ČR. NA JEDNÉ STRANĚ VYZDVIHL DOSAŽENÉ VÝSLEDKY NAŠICH JEDNÁNÍ, ALE NA STRANĚ DRUHÉ UPOZORNIL 
NA TÉMATA A OKRUHY, KTERÁ NEBYLA ČI STÁLE NEJSOU DOSTATEČNĚ VYŘEŠENA A PŘECHÁZEJÍ TAK DO 
POSLEDNÍHO VOLEBNÍHO ROKU TOHOTO VEDENÍ A PŘEDSTAVENSTVA AK ČR. 

Zásadní a přelomové bude pro budoucnost 
hospodaření nastavení nových pravidel 
Společné zemědělské politiky EU a jejich 
přenesení do národního rámce. Níže vám 
přinášíme vystoupení prezidenta Jandejska, 

kterým oslovil delegáty letošního sněmu.
V loňském roce jsme v tomto období napjatě 
očekávali návrhy Evropské komise. Dnes je už 
známe a vyjadřovali jsme se k nim. Organizo-
vali jsme následně různá setkání, abychom 

upozornili ty, kteří návrhy chystali, ale i ty, 
kteří o nich budou rozhodovat, že nejsou 
dobré a koncepční. Téměř dva roky jsme 
vysvětlovali naše požadavky v Bruselu, 
a to na mnoha úrovních – od ředitelů sekcí 
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přes europoslance průřezově všemi politický-
mi frakcemi až po eurokomisaře. Především 
na základě těchto jednání jsme očekávali 
určitou míru pochopení celé podstaty našeho 
sdělení a požadavků. K výsledkům hlasování 
v Evropském parlamentu však musím říct, že 
jsme zklamáni a mnozí europoslanci svou ru-
kou popřeli své ústní sliby. Na druhé straně se 
nám podařilo navázat užší spolupráci uvnitř 
Visegrádské čtyřky a také se zeměmi Tří moří. 
Jednali jsme i se zástupci „staré patnáctky“, 
a tak jsme v úzkém kontaktu s DBV (Němec-
ký svaz rolníků) či se SAFER (Francouzská 
organizace spravující půdu). 

Nejdřív ale začnu s hodnocením situace 
v České republice. Na domácí půdě jsme ob-
hajovali podpory pro zemědělce. V roce 2018 
se nám podařilo posílit podporu zelené nafty 
a významnou podporou pro zemědělce byly 
národní dotace, a to jak na produkci masa, tak 
na produkci vajec a mléka. Chci ale upozornit, 
že je nutné, abychom nejen přijímali podpory, 
ale jejich výstupem musí být posílení produk-
ce. I když je jasné, že to, co se zanedbalo za 
25 let, není možné napravit za 2 nebo 3 roky, 
ale bude zde pro zvýšení produkce nezbytné 
delší časové období. V roce 2018 nás za-
sáhl další negativní vliv počasí a při výpočtu 
odškodnění za škody suchem se vycházelo 
z dostupných informací kupříkladu portálu In-
tersucho.cz. Proto i zde apeluji na zemědělce, 
aby se zvýšil počet respondentů z naší strany, 
a s jejich pomocí tak došlo ke zpřesnění infor-
mace o skutečných škodách v regionech. 

Jak jsem uvedl, zemědělství není o podpo-
rách. Nastavený systém nás ale mnohokrát 
nutí přizpůsobit hospodaření. Potřebujeme 
přitom ale, aby naše zemědělství bylo živo-
taschopné a  konkurenceschopné. Často na 
to mají vliv legislativní podmínky a systémy 
motivace. Systém, který byl na začátku nasta-
ven, přinesl mnoho negativ, a to od záporné 
obchodní bilance až po dovoz potravin, které 
jsme schopni v našich podmínkách vyrobit 
a vypěstovat. Naše soběstačnost se od roku 
1989, resp. 1990 výrazně snížila. Dnes jsme 
u mnoha komodit soběstační na úrovni pod 
65 % (drůbeží maso, vejce, vepřové až pod 
úrovní 40 %), u mléka je to pod 87 %. Míra 
soběstačnosti tedy je dnes alarmující. Pokles 
dokumentuje i hodnocení celkové produkce 
ve stálých cenách. Ta v roce 2018 opět klesla, 
a to na 73,7 mld. Kč (v roce 1990 byla 106 mld. 
Kč). Rostlinná produkce ve stálých cenách 
klesla na 37,7 mld. Kč (v roce 1990 byla 
44,4 mld. Kč). Živočišná produkce ve stálých 
cenách setrvala na 36,3 mld. Kč (v roce 1990 
byla 61,7 mld. Kč). Na druhé straně dosa-
hujeme nadprůměrné výsledky ve výkonech 
i v užitkovosti hospodářských zvířat, jako je 
produkce mléka na dojnici za laktaci, odchov 
selat na prasnici apod. A stejně tak i ve výno-
sech u rostlinných komodit, zde stačí pro 
ilustraci uvést nadprůměrné výnosy u obilo-
vin, cukrovky či brambor.

Vedle podmínek financování zemědělské 
činnosti a nastavení legislativního rámce 
má na zemědělství, víc nežli na jakýkoliv 

jiný druh hospodářské činnosti, vliv počasí. 
V současném období se potkáváme s nižšími 
srážkami, s jejich nevyrovnaností, či s vyššími 
teplotami. Všechny tyto faktory – zejména pak 
teplota, srážky, vítr, mají vliv na zadržování 
vody v půdě, i když nejdůležitějším faktorem 
je obsah organických látek v půdě. Zde nám 
chybí právě nejvíce hospodářská zvířata. Je 
však přirozené, že při tak významném kolísaní 
cen rostlinných a živočišných komodit dochází 
k mnoha dalším propadům ve stavech hos-
podářských zvířat. Proto je nutné vypracovat 
systém řízení rizik a jsem přesvědčen, že 
pravě tady je nutné poučit se z řešení, která 
fungují v zahraničí, a to v zemích mimo EU. 
Nemůžeme se uzavírat jenom v Unii, ale 
musíme vnímat světové trendy a poučit se 
z nich. A to právě teď, když se připravuje 
nová zemědělská politika. Návrh Společné 
zemědělské politiky po roce 2020, který byl 
připraven Komisí a schválen dvěma výbory 
Evropského parlamentu, pro životní prostře-
dí a pro zemědělství, nejsou podle našeho 
názoru dobré. 

Jestli opravdu chceme konkurovat na třetích 
trzích, musí se EU zasadit o rovnoměrný 
rozvoj a posílení napříč všemi členskými státy. 
Stále se dělíme na staré země a nové země. 
Staré země, které vstupovaly do EU před 
rokem 2004, mají výrazně vyšší dotace než 
země, které přistoupily v roce 2004 a později. 
To má vliv i na vývoj zemědělství, kupříkladu 
v SRN nebo v Holandsku byl nárůst intenzity 
za toto období o více než 50 %, na straně 

Během XXVII. sněmu se konal také tiskový briefing, na kterém předseda vlády Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena 
Schillerová, ministr zemědělství Miroslav Toman a prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek seznámili novináře s obsahem svých vystoupení a názorů 
na aktuální vývoj sektoru.
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druhé v nových zemích došlo převážně k po-
klesu. V České republice poklesly stavy 
dobytka až k 29 %. Proto často uvádíme, že 
v takových podmínkách nemůže existovat 
jednotný trh. Jsme přesvědčeni, že je nutno 
klást důraz na efektivitu vynaložených podpor, 
a ne „trestat“ ty, kteří dokáží hospodařit. 
Jedním z opatření, které nesplní očekávání, 
je navrhované povinné zastropování přímých 
plateb. Takový systém bude odrazovat menší 
zemědělce od rozvoje a růstu a současně to 
povede ke zvýšení závislosti na dovozech, ke 
snížení zaměstnanosti v zemědělství, ale i ke 
snížení efektivnosti či konkurenceschopnosti 
zemědělců. 

Stále mluvíme o tom, že zemědělci nejsou 
velcí, či malí. Ale jsou mezi nimi ti, kteří 
hospodaří dobře, a ti, kteří hospodaří špatně. 
A jaký by teda agrární politika měla být? Musí 
především podporovat tvorbu a udržitel-
nost pracovních míst, podporovat chovatele 
hospodářských zvířat, podporovat pěstitele 
citlivých komodit, hospodáře produkující 
šetrně a efektivně, hospodáře, kteří do půdy 
vracejí organickou hmotu. Naše budoucnost 
je v podpoře precizního zemědělství, které 
šetří životní prostředí, krajinu a její zdroje. 
Mrzí nás, že dnes je slyšet zejména hlasy 
„ochránců“ všeho možného, kteří v konečném 
důsledku nechrání zvířata či rostliny, nechrání 
životní prostředí, ale naopak přinášejí jenom 
populismus, zneužívají veřejnost a zbytečně ji 
polarizují. Příkladem mohou být snahy vypus-
tit nosnice do volné přírody. Málokdo si však 
uvědomí, kde by zde speciálně vyšlechtěná 
drůbež závislá na lidské péči a komfortním 
prostředí zůstala napospas negativnímu vlivu 
počasí, střídání teplot, ale i predátorům a cho-
robám (například ptačí chřipce). V konečném 
důsledku by došlo k masivním úhynům zvířat 
a k dalším propadům produkce. Z těchto ata-
ků si mne ruce zahraniční konkurence nejen 
z EU, ale i mimo EU, která by posléze na naše 

trhy dovezla maso, vejce či produkty z nich, 
a to často za podmínek, které by byly výrazně 
horší, než jaké mají zvířata dnes. Stejně 
tak bychom mohli uvést příklady v dalších 
oblastech, kde došlo po „intervenci ochrán-
ců“ ke zhoršení situace, konkrétně mám na 
mysli zákazy účinných látek na ochranu před 
škůdci, např. přípravky na ochranu cukrovky. 
Veřejnost je nutné informovat pravdivě a v da-
ných souvislostech, a nejenom účelově s daty 
vytrženými z kontextu. Kolik lidí ví, že v oblasti 
používání přípravků na ochranu rostlin je 
Česká republika jedna z „nejekologičtějších“? 
Když srovnáváme stejné období, tak průměr-
ná spotřeba účinných látek byla v ČR 1,8 kg/
ha, v SRN 4,5 kg/ha, v Nizozemí 6,2 kg/ha 
a v Belgii 8 kg/ha. Tyto údaje se však těm, 
co křičí, nehodí.

Když jsem se v úvodu zaměřil na zeměděl-
skou politiku, nesmím opomenout blížící 
se volby do Evropského parlamentu. V těch 
předcházejících byla v České republice jedna 
z nejnižších účastí voličů, a to jenom 18 %. 
Dnes, když zemědělská politika tvoří 38 % 
rozpočtu EU, je nutné volit tak, abychom 
měli zastoupení europoslanců v zeměděl-
ském výboru či výboru pro životní prostředí. 
Konkrétně vám za Agrární komoru mohu do-
poručit Martina Hlaváčka a Radku Maxovou. 
Rád bych, abychom se nebáli jít k volbám 
a abychom nenechali naši budoucnost v cizích 
rukách. Musíme hlasovat, protože na každém 
hlasu a na každém europoslanci bude záležet, 
jak bude vypadat politika v tom následujícím 
období. 

Rád bych se ještě zmínil o prioritách Agrár-
ní komory ČR na nejbližší období. Čeká nás 
příprava strategického plánu, na jehož zákla-
dě se bude zemědělství rozvíjet anebo bude 
výroba stagnovat, či dokonce upadat. Musíme 
udělat všechno proto, abychom měli v tomto 
dokumentu taková opatření, která našemu 

zemědělství, venkovu a ochraně krajiny 
budou ku prospěchu. Je nutné, aby byla 
respektována naše specifika, tento doku-
ment tedy musí být základem podpor pro dal-
ší období a musí nastavit podmínky pro hos-
podaření. Nadále budeme navrhovat legislativní 
změny a budeme požadovat, aby byla důsledně 
chráněna zemědělská půda. Dále je nutné 
nastavit rovnováhu vztahů v zemědělském 
a potravinářském sektoru a poskytnout, stejně 
jako to kupříkladu dělají ve Francii, možnost 
dostupné zdravé výživy všem občanům.

Snažíme se propagovat zemědělství, země-
dělce a zemědělskou produkci, v dalším ob-
dobí to bude přes propagaci zdravých potravin 
v projektech „Zůstáváme v zemědělství“ pro 
Českou televizi či „Zrozeno v EU“ pro širokou 
veřejnost jako propagace evropského modelu 
zemědělství. Musíme nadále ukazovat pozitiv-
ní příklady ze zemědělské praxe, je jich více 
než těch negativních. Je nutné vysvětlovat, 
proč jsou podpory a dotace do zemědělství 
adekvátní a obhajitelné, a zejména poukázat 
na to, že konečným příjemcem dotací je spo-
třebitel, který profituje z kvalitních potravin 
za dostupné ceny. 

Musíme ukázat, kolik práce je za výrobou 
mléka, masa a chleba, ale i to, jak funguje 
český trh a kdo na něm má prostor. Musíme 
propagovat Q-CZ kvalitu, tedy domácí výrobky, 
které by měly být samozřejmostí v našich ne-
mocnicích, na úřadech, ve školkách, školách 
a vzdělávacích zařízeních nebo ve veřejné 
správě. Lokální produkce to není jenom záso-
bování z domácích a místních podniků, je to 
i zkracování logistiky, ochrana životního pro-
středí, zkrácení uhlíkové stopy a zejména nej-
vhodnější je výživa pro lidi z regionu, ve kterém 
lidé žijí a která tak je pro jejich organizmus 
nejpřirozenější.  

Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR
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Redakce Agrobase proto oslovila Martina 
Hlaváčka, zemědělského ekonoma a bývalé-
ho náměstka ministra zemědělství, aby nám 
stav  vyjednávání o Společné zemědělské 
politice po roce 2020 shrnul. Martin Hlavá-
ček kromě Ministerstva zemědělství působil 
řadu let i na Stálém zastoupení České re-
publiky v Bruselu. Aktuálně je kandidátem 
číslo tři za Hnutí ANO do voleb v Evropském 
parlamentu, které v České republice pro-
běhnou 24. a 25. května 2019, a je jedním 
z mála zemědělských odborníků na kandi-
dátkách politických stran a hnutí, který se 
veřejně zavázal usilovat o post v zeměděl-
ském výboru Evropského parlamentu. 

Vyjednávání o budoucnosti 
Společné zemědělské politiky 
probíhá na několika úrov-
ních. Jedná se o Evropskou 
komisi, Evropský parlament 
a Radu pro zemědělství 
a rybářství. Kompromis 
přijatý těmito třemi 
institucemi bude 
nakonec představo-
vat finální podobu 
reformy SZP po roce 
2020. Evropská ko-
mise představila 
návrhy v červnu 
2018, tedy již 
téměř před ro-
kem. Pro novou 
SZP Komise 
navrhla řadu 
zásadních 
změn. V prvním 
pilíři se jedná 
zejména o upuš-
tění od pravidel 
ozelenění, tzv. 
greeningových 
opatření, a je-
jich nahrazení režimy 
pro klima a životní 
prostředí, tzv. eko-
-schématy. Pro greenin-
gová opatření je v rámci

 
I. pilíře v současném nastavení SZP vyčleněno 
30 % obálky, pro eko-schémata ale finanční 
alokace navržena nebyla a měla by být po-
nechána na členských státech. Další zásadní 
změnou je návrh na zavedení postupného sni-
žování  přímých plateb od 60 tis. eur a jejich 
zastropování od výše 100 tis. eur a současně 
rozšíření složek  plateb, na které by se za-
stropování mělo vztahovat. Komise nicméně 
ponechává možnost odečíst od zastropování 
náklady na zaměstnance, čímž by se dopad 
zastropování zejména na podniky v pracovně 
náročnějších odvětvích (např. s živočišnou vý-
robou či speciální rostlinnou produkcí) mohl 
zmírnit. Komise dále navrhla snížení obálky 

podpor vázaných na produkci pro citlivé 
komodity (VCS) ze současných  

13 + 2 % na 10 + 2 %. Dále Ko-
mise navrhuje povinné zavedení 

definice skutečného země-
dělce (přesun od aktivního 
směrem ke skutečnému ze-

mědělci), přičemž by v rámci 
této definice mohlo být dle 
předběžných informací 
přistoupeno i k tomu, že 
by se v rámci propojenosti 
podniků posuzovalo, zda 
z ekonomického hlediska 
je nebo není zemědělská 
činnost hlavní činností 
daného zemědělce.
V rámci druhého pilíře 
stojí za zmínku návrh 
na vyloučení plateb pro 
oblasti s přírodními 
nebo jinými omezeními 
(ANC) z alokace 30 %  
na životního prostředí
a klima. Komise 
v návrhu  neuvádí, 
jaká by pro ANC platby 

mohla být výsledná 
alokace a toto roz-
hodnutí ponechává na 
členských státech. Za 

problematický považuji 
návrh na krácení rozpoč-

tu pro II. pilíř SZP 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
PO ROCE 2020 – KDE SE VLASTNĚ 
NACHÁZÍME? 
JIŽ PŘES ROK SE DOSLÝCHÁME INFORMACE Z NEKONEČNÝCH BRUSELSKÝCH JEDNÁNÍ O REFORMĚ SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY A DISKUSÍ K JEJÍMU FINANCOVÁNÍ. NYNÍ SE BLÍŽÍ EVROPSKÉ VOLBY, OČEKÁVÁ SE NOVÁ 
EVROPSKÁ KOMISE. POLOŽILI JSME SI TEDY PŘIROZENOU OTÁZKU, CO SE VLASTNĚ DOSUD VYJEDNALO, KDE SE 
NACHÁZÍME A CO NÁS ČEKÁ DÁL?
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v případě České republiky o téměř 20 %.
O návrhu EK nyní diskutují zbývající dvě insti-
tuce – Evropský parlament a Rada ministrů 
zemědělství, které k němu musí schválit 
vlastní stanoviska. V Evropském parlamentu 
se SZP věnují prioritně dva výbory – Výbor 
pro zemědělství a rozvoj venkova a Výbor pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin. Výbor pro životní prostředí přijal své 
stanovisko v únoru 2019. Stran eko-schémat  
– na rozdíl od Komise – podpořil zavedení 
minimální alokace pro I. pilíř v celkové výši 
30 % obálky a jejich vyloučení ze zastropování. 
Výbor podpořil povinné zastropování přímých 
plateb již na úrovni 80 000 eur bez možnosti 
odečtu nákladů na zaměstnance. Požaduje, 
aby VCS platby byly součástí zastropování, 
přičemž by se zásadně zpřísnily podmínky pro 
výplatu VCS plateb do sektoru živočišné výro-
by. Výbor dále navrhuje ANC platby přesunout 
z II. do I. pilíře SZP, pod eko-schémata. Podle 
Výboru pro životní prostředí by nová SZP měla 
platit nikoli od roku 2021, ale od roku 2023. 
Výbor pro zemědělství přijal své stanovisko na 
začátku dubna 2019. Podpořil zavedení mini-
mální alokace 20 % z obálky pro přímé platby 
na eko-schémata, přestože původní návrhy 
hovořily pouze o 10 %. Zde byl jasně viditelný 
silný tlak zelených a socialistů. Ještě výraz-
něji se však názory těchto politických skupin 
projevily v otázce povinného zastropování 
a VCS plateb. Výbor tak nakonec schválil po-
vinné zastropování nad 100 000 eur, s možným 
odečtem pouze 50 % nákladů. Do zastropová-
ní by se neměly počítat eko-schémata 
a podpory pro mladé zemědělce, VCS platby 
by ale naopak stropovány být měly. Současně 
Výbor dává členským státům možnost se 
rozhodnout, a v případě, že posílí financování 
pro redistributivní platby (podpory pro malé 
zemědělce) nad povinnou minimální úroveň, 
zastropování nemusí členské státy zavádět. 
Toto stanovisko prošlo velmi těsně, podpo-
řilo ho 22 europoslanců, 20 europoslanců 
Výboru bylo proti. Výbor pro zemědělství byl 
rozpolcený i v případě VCS plateb – z původně 
navrhovaných 13 + 2 % nakonec ustoupil tlaku 
a schválil 10 + 2 %. Členské státy podle Výbo-
ru pro zemědělství musí zavést definici aktiv-
ního zemědělce (navrhuje odmítnout označení 
„skutečný“ v návrhu Komise), případné do-
hledávání propojenosti podniků nevylučuje, 
naopak uvádí, že členské státy mohou z této 
definice vyloučit jednotlivce nebo společnosti, 
které zpracovávají zemědělskou produkci ve 
velkém rozsahu. V případě ANC plateb Výbor 
podpořil, aby minimálně 30 % obálky druhého 
pilíře bylo alokováno pro agro-envi-klimatická 
opatření, podpořil částečné vyloučení ANC 
plateb z této alokace – až 40 %  výdajů pro 
ANC oblasti může být zahrnuto do kalkulace 
30 % pro AEKO opatření.

Podle Výboru pro zemědělství by nová SZP 
měla platit nikoli od roku 2021, ale od roku 
2022. Evropský parlament krácení rozpočtu 
pro SZP odmítá, podporuje zachování rozpoč-

tu na současné úrovni. Obě stanoviska Výborů 
musí nyní ještě projít hlasováním v plénu 
– tedy hlasováním všech europoslanců, až 
poté se stanovisko stává stanoviskem celého 
Evropského parlamentu. Evropský parlament 
ale znovu zahájí naplno svoji činnost až po 
volbách, v novém složení. Noví členové obou 
výborů se budou muset rozhodnout, zda si po-
nechají stanoviska schválená v únoru a dubnu 
2019, nebo zda zpracují stanoviska nová. Po-
kud by si výbory stanoviska ponechaly, pak by 
se o nich v plénu mohlo hlasovat na podzim 
tohoto roku. Pokud se je rozhodnou přepraco-
vat, pak by se pravděpodobně hlasování 
dále posunulo do příštího roku. Záležet ale 
bude zejména na budoucím složení Výboru 
pro zemědělství. Rada ministrů zemědělství 
mezitím pokračuje v projednávání. Rumun-
sko, které aktuálně Radě předsedá, usiluje 
o dosažení alespoň částečné dohody do konce 
června. Finální schválení bude ale odvislé 
také od dohody premiérů členských států 
k víceletému rozpočtu EU po roce 2020. Obě 
vyjednávání totiž probíhají současně. 

I diskuse v Radě přináší široké spektrum 
názorů. Například u zmiňovaných eko-sché-
mat některé státy jako Francie, Dánsko nebo 
Španělsko podporují návrh Komise, zatímco 
Česká republika, Polsko a Itálie bojují 
o zlepšení návrhu směrem k větší suverenitě 
členských států při rozhodování. Podobně 
jako v EP jsou diskutovány i různé varianty za-
stropování přímých plateb – některé státy jako 
Francie požadují zastropování povinné, jiné 
včetně České republiky zastropování odmítají 
či jsou pro jeho dobrovolnost. Nejzásadnější 
rozpor se zatím týká budoucnosti VCS plateb. 
Pozice jednotlivých států jsou velmi různoro-
dé, od jejich úplného zrušení až po požadavky 

navýšení na 25 %. Poměrně jednotné jsou 
zatím členské státy v otázce ANC plateb 
a nastavení definice skutečného zemědělce. 
V rámci posledních jednání většina odmítla 
návrh Komise na vyloučení ANC plateb 
z AEKO opatření v II. pilíři, přiklání se spíše 
k dobrovolné než povinné definici skutečného 
zemědělce. 

Přestože jednání v Radě na rozdíl od EP 
přerušeno není, jak již bylo zmíněno, je 
závislé na vyjednáváním o rozpočtu, závisí 
i na souběžném jednání o vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie. To platí i z hlediska 
časového. Pozice k SZP v Radě by měla být 
přijata až po schválení rozpočtu, nejdříve tedy 
koncem roku 2019 či v první polovině roku 
2020. Během té doby již Rumunsko v čele 
Rady vystřídá Finsko pro druhou polovinu 
roku 2019 a dále Chorvatsko a Německo
v roce 2020. Nedosáhne-li tedy Rumunsko 
nyní částečné dohody do konce června,  je 
možné, že se celý proces vyjednávání o SZP 
zdrží. Zhruba začátkem září bychom mohli 
znát nové složení Výboru pro životní prostředí 
a Výboru pro zemědělství  a tedy i názory na 
postup v Evropském parlamentu, později na 
podzim pak i jméno nového evropského 
komisaře pro zemědělství. Nadcházející 
měsíce proto přináší řadu proměnných, které 
mohou vyjednávání o SZP ovlivnit, a již nyní 
je téměř jisté, že bude nutno sáhnout k zave-
dení přechodných opatření, jako tomu bylo 
v rámci minulé reformy. Komise zatím dle 
mých informací uvažuje o jednom či dvou 
letech, kdy by byla pravděpodobně dodržo-
vána pravidla aktuálně platná, ale s novým 
rozpočtem.  

Martin Hlaváček
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KOMUNIKACE JE ZÁKLAD
ALESPOŇ TAK NÁM PRAVÍ STARÁ PRAVDA, KTERÁ PLATÍ NEJEN V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH, VE SPORTOVNÍM 
PROSTŘEDÍ, ALE TAKÉ VE SPOLEČNOSTI JAKO TAKOVÉ. NENÍ CHALUPY BEZ DÝMU, ŘÍKÁ STARÉ PŘÍSLOVÍ 
A POTVRZUJÍ BABIČKY A DĚDOVÉ, KTEŘÍ SPOLU V MANŽELSTVÍ VÁLČÍ JIŽ NĚJAKÉ TO DESETILETÍ. PODOBNOU 
ZKUŠENOST SICE I S OHLEDEM NA VĚK NABÍDNOUT NEMŮŽU, NICMÉNĚ I DOSAVADNÍCH OSM LET MI UKÁZALO,
ŽE JE NĚKDY LEPŠÍ „VYLOŽIT KARTY“ NA STŮL, TŘEBA SE I TROCHU „POŠTĚKAT“, ALE PŘEDEJÍT TÍM PŘÍPAD-
NÉMU NEDOROZUMĚNÍ A ODCIZENÍ. 

Jak jsem psal v úvodu, komunikace je zásadní i ve sportovním pro-
středí, dobrá parta průměrných hráčů, kteří o sobě na ledě vědí, 
někdy dokáže překonat i zdánlivě neporazitelnou hokejovou mašinu, 
ve které se to hvězdami jen hemží.  Naopak nedostatek komunikace 
může někdy vyústit v promarněné šance, kdy se před odkrytou brankou 
nabízel nikým nehlídaný spoluhráč nebo ve vlastní gól po přihrávce na 
brankáře, který byl touto přihrávkou zaskočen, místo toho, aby věděl, 
že má rozehrát novou akci. Jak je to s komunikací ve společnosti jako 
takové? 

Od dob, kdy s sebou po kapsách nosíme tzv. smartphony, tedy vlastně 
miniaturní počítače s neustálým připojením na internet, se zdá, že se 
naše komunikační schopnosti neustále zhoršují. Kdo z nás už někdy za 
volantem nepotkal chodce, který si to „štráduje“ přes přechod, aniž by 
se před tím rozhlédl s hlavou zabořenou do svého chytrého telefonu? 
Rozhodně to není výjimka. Podobných zdánlivě bezduchých zombie, 
kteří naprosto nevnímají své okolí, je možné ve městě potkat jen za pár 
minut několik. Paradoxně je to telefon, nástroj pro komunikaci 
s ostatními, který tuto komunikační bariéru s bezprostředním okolím 
vytváří. Paradoxně se od nástupu chytrých telefonů také výrazně 
zhoršily vyjadřovací schopnosti nastupující generace nejen v mluve-
ném, ale i psaném projevu. Zrychlování internetu (mnozí z nás si ještě 
vzpomenou na doby vytáčeného připojení) jakoby korespondoval se 

zrychlováním a zjednodušováním komunikace. Tomuto trendu se pak 
z části přizpůsobila i internetová média, která z trhu částečně vytlačila 
média tištěná. Prioritou internetových médií je rychlost. Jestliže se 
v době tištěného tisku říkalo, že neexistuje nic staršího než včerejší 
zprávy, dnes by se muselo říct, že neexistuje nic staršího než zpráva, 
kterou konkurenční server vydal o pět minut dříve. Internetová média 
mají navíc tendenci věci značně zjednodušovat. Jestliže se před dvaceti 
lety mluvilo o internetu jako o tom nejlepším způsobu, jak šířit znalosti, 
dnes se často hovoří o nebezpečí šíření dezinformací, které se přes 
různé sociální sítě nebo i diskuzní sekce internetových médií šíří jako 
oheň vyschlou krajinou. 

V uspěchané době navíc nemá čas ani novinář (jít více do hloubky),  ani 
čtenář (vzdělat se o určitém tématu ve volném čase). Určité zjednodu-
šení samozřejmě souvisí i s demokratizací internetu, která nastala jak 
na straně konzumentů, tak těch, kteří obsah (články, videa) vytvářejí. 
Osobně si ještě pamatuji na dřevní doby devadesátých let, kdy na 
českém internetu působilo jen velmi málo komentátorů a obsah byl 
skutečně kvalitní a vyžadoval určitou míru znalostí a ochoty věci po-
chopit na straně čtenáře. Internet také původně vznikl v akademickém 
prostředí mimo jiné jako prostředek komunikace výzkumných pracov-
níků z různých částí světa. S tím, jak se postupně internet rozšířil mezi 
většinovou společnost, došlo i k jistému zjednodušení, až bulvarizaci 
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Voda spotřebovávaná v zemědělství se 
z planety neztrácí
Nakolik jsou poradci premiéra Andreje Babiše erudovaní v otáz-
kách malého a velkého koloběhu vody v přírodě, je otázkou. Jisté 
ale je, že premiér s četným doprovodem a množstvím našeptavačů 
navštívil počátkem května vernisáž výstavy „Voda a civilizace“ 
na pražské Kampě a na místě vydržel více než dvě hodiny. Také 
proto, že si pozorně prohlédl všechny z celkem 40 panelů, přičemž 
informace a fotografie na nich pro premiéra komentovalo několik 
střídajících se osobností. Součástí výstavy byl přitom i panel pre-
zentující opakovaně recyklované údaje o spotřebě vody k produkci 
různých zemědělských komodit, mimo jiné spotřebu 15 000 litrů 
nutných k výrobě kilogramu hovězího masa, samozřejmě bez 
dalších doprovodných údajů. Právě tento panel si ovšem premiér 
nafotil svým mobilem a lze se jen dohadovat, jak s uvedenými údaji 
naloží. Nebylo by proto na škodu vysvětlit mu, že voda spotřebo-
vávaná v zemědělství k produkci hovězího masa i k jakékoli jiné 
produkci se z prostředí neztrácí a v tomto smyslu zemědělství naši 
planetu nevysušuje. Tato podstatná skutečnost totiž prakticky vždy 
ve statistikách spotřeby vody v zemědělství chybí.

Na rostoucím riziku sucha se podílí i péče 
o městské trávníky
Krátce střižené trávníky v intravilánech měst a obcí podle zjištění 
výzkumníků významně přispívají k nárůstu teploty v příslušných 
lokalitách. Ti, kteří mají ve městech na starosti péči o životní 
prostředí, to ovšem obvykle nevědí a zastřižené trávníky obhajují 
snížením rizik výskytu klíšťat, a tedy zájmem místních obyvatel. 
Ne že by nebylo možné „chytit“ klíště i v městské zeleni, větší 
pravděpodobnost je ale samozřejmě v přírodě, v lese nebo na 
louce. Pokud tak chtějí stříháním trávníků na drn zastupitelé své 
občany před klíšťaty uchránit, museli by jim také zakázat vstup do 
lesů, vod a strání. 

Patří ovce a kozy mezi zvířata?
Aby mohl porazit svého nepřítele, musíš znát a vyzkoušet jeho 
zbraně, říká jedno z již zapomenutých, ale stále platných úsloví. 
Platí to i pro zastánce nekontrolovatelného návratu vlků do naší 
krajiny, s jehož negativními důsledky mají zkušenosti mimo jiné 
pastevci ovcí a koz na Broumovsku. Tam také proběhla počát-
kem letošního května „Manifestace za ochranu pastevectví“ jako 
součást celoevropské iniciativy vatry proti vlkům. Její účastníci 
mimo jiné poukázali na skutečnost, že milovníkům zvířat často 
apelujících k jejich ochraně proti týrání vůbec nevadí utrpení zvířat 
hospodářských potrhaných a zmrzačených přemnoženými vlky. 
Ovce a kozy pro ochránce asi zvířata nejsou.  

Petr Havel

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

obsahu. Čtenář vyžaduje lehké čtení, novinář se této poptávce musí 
přizpůsobit a v článcích tak nejde zbytečně do hloubky a snaží se spíš 
„šokovat“, aby náhodou čtenář nevyhledával lehké čtení u konkurence. 
Dalším důvodem devalvace informativní hodnoty zpráv, které se nám 
dostávají, je devalvace samotné peněžní hodnoty novin. Zatímco před 
dvaceti lety si většina čtenářů noviny kupovala v trafice nebo kiosku, 
dnes čteme noviny zdarma, respektive výměnou za zobrazení reklamy, 
kterou některé prohlížeče navíc dokáží blokovat. Některá zahraniční 
internetová média, jako je britský Guardian, Telegraph nebo americký 
Washington post, se proto snaží zobrazovat jen krátké náhledy svých 
článků, přičemž článek si celý můžou přečíst pouze předplatitelé. Svým 
způsobem to dává smysl, za kvalitu se platí, a když je něco zadarmo, 
nemůžeme se divit, že to často nestojí za nic. 

To platí i v případě zemědělství, výroby potravin a péče o krajinu. Vět-
šinová společnost zemědělcům stále častěji vyčítá, že se o krajinu ne-
starají dobře a že jsou dokonce příčinou změny klimatu. Tady se vracím 
zpět k úvodu tohoto zamyšlení, komunikace je základ. Jako zemědělci 
musíme neustále vysvětlovat, že zemědělství změnu klimatu nezpů-
sobilo a nezpůsobuje, naopak může výrazně pomoci se zmírněním 
důsledků tohoto procesu a zajistit společnosti dostatek vody a potravin. 
Navíc není pravdou, že by se změna klimatu výrazněji projevovala 
pouze v České republice, protože se zde hospodaří hůře než ve zbytku 
Evropy. Jak je potom možné, že se s následky katastrofálního sucha 
v minulém roce potýkalo Rakousko, Německo, Švédsko a Polsko, kde 
je nejen nižší průměrná výměra zemědělského podniku, ale kde se, jak 
nám někteří ekologové tvrdí, hospodaří šetrněji než v ČR. Přitom se 
například v sousedním Německu používá na jeden hektar více příprav-
ků na ochranu rostlin než v České republice. Nepravd, které musíme 
neustále uvádět na pravou míru, je mnohem více. V poslední době je 
velice populární svádět sucho na pěstování řepky. Pěstování řepky je 
přitom v době sucha racionální volbou. V době nedostatku jarní vláhy 
dokáže řepka jako ozim přežít ze zásob zimní vláhy, na zakládání po-
rostů řepky je třeba půdu vhodně připravit včetně zapravení organické 
hmoty, která pomáhá půdě zadržovat vodu a řepka poskytuje půdní 
pokryv 11 měsíců v roce a brání tak větrné erozi, která trápí vysušenou 
ornici během větrného a suchého jara. 

K tomu, aby komunikace fungovala, musejí nicméně obě strany nejen 
hovořit, ale také si naslouchat. Pokud jde o boji proti klimatické změně, 
často se hovoří o tom, že jsou zemědělci moc konzervativní a nechtějí 
na svém hospodaření nic měnit. To není pravda, řada zemědělců by 
velmi ráda využívala principy udržitelného zemědělství (vyšší nasazení 
meziplodin, podpora biodiverzity, vyšší zastoupení luskovin v osevním 
postupu), nicméně zároveň je třeba, aby si většinová společnost uvě-
domila, že ceny zemědělských výrobců (výkupní ceny) se od roku 1990 
téměř nezměnily, přičemž tolik vzpomínané dotace dnes nedostačují 
ani na pokrytí ceny nájemného (v ČR se ze 75 % hospodaří na pronajaté 
půdě). 

Když jsem tento týden odpovídal na otázky novinářů ohledně sucha, 
snažil jsem se vzhledem k tomu, že občas masochisticky čtu interne-
tové diskuze, vysvětlit, jak to s tou řepkou nebo hlubokou orbou a su-
chem je. Žádný novinář však tuto část nezveřejnil ani jako moji „přímou 
řeč“. Zemědělství a novinařinu přesto pojí jeden závěr, pokud za něco 
nezaplatíme, nemůžeme čekat, že to naplní všechny naše očekávání. 
Do zemědělství v rámci EU směřuje 0,38 % HDP ročně. Je to méně, než 
kolik dáme na svoji obranu. Nejenom že bychom se neměli bavit o tom, 
jestli jedno, nebo druhé. Úspěšná a bezpečná Evropa potřebuje obojí, 
potravinovou soběstačnost i vnitřní a vnější bezpečnost. Abychom toho 
dosáhli, musíme spolu více komunikovat. Podobně totiž zanedbáváme 
i svoje europoslance, na které si často stěžujeme, nicméně problém leží 
často spíše v tom, že nedostatečně komunikujeme jak před volbami, tak 
po volbách. Příležitost k reparátu a zlepšení našeho „vztahu“ přitom bu-
deme mít již 23. a 24. května tohoto roku. Komunikujme dobře. 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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Konference se konala v Kaiserštejnském 
paláci pod záštitou premiéra České repub-
liky Andreje Babiše a ministra zemědělství 
Miroslava Tomana. V prvním bloku vystoupil 
ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr 
životního prostředí Richard Brabec a prezi-
dent Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. 
Ve druhém bloku vystoupili členové Evropské-
ho hospodářského a sociálního výboru Mauri-
zio Reale, Lukáš Curylo, Jarmila Dubravská, 
předseda představenstva Vodní cesty a.s. 
Jan Skalický, prezident Společnosti mladých 
agrárníků David Brož a klimatolog Václav 
Cílek. Celou konferenci moderoval předseda 
OSPZV – ASO ČR a člen EHSV Bohumír Dufek. 
Prezentace a videa z konference najdete na 
webových stránkách www.akcr.cz.

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

„Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v aktu-
álně chystané české novele zákona o potravi-
nách, začne zákaz platit podstatně dříve než 
v rámci dvouleté, takzvaně transpoziční, lhůty 
evropské směrnice. Cílem našeho návrhu je, 
aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, 
výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném 
obalu, označení, barvě, grafice či se stejným 
marketingem,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Výsledný text návrhu evropské směrnice k dvo- 
jí kvalitě potravin, odhlasovaný Evropským 
parlamentem v polovině dubna, vzalo MZe na 
vědomí. V praxi jej však považuje za velmi ob-
tížně vymahatelný. MZe usilovalo o nastavení 
přísnějších podmínek pro dvojí kvalitu, aby 
nemohla být ospravedlňována tzv. objektivními 
důvody, jako např. preference spotřebitelů 
nebo dostupnost surovin. V textu je dvojí kva-

lita zakázána pouze tehdy, když se výrobky liší 
významně. Podle MZe ale nezáleží na velikosti 
rozdílu, podstatné je, že výrobek je odlišný.

„Problém s dvojí kvalitou potravin se týká pře-
devším nadnárodních společností. Nemůžeme 
připustit, aby fakticky existovali občané něko-
lika kategorií. Je nutné spotřebitelům zajistit 
férové zacházení,“ uvedl ministr Toman.
„Směrnice o nekalých obchodních praktikách, 
do které se mi v Evropském parlamentu poda-
řilo nejprve prosadit úplný zákaz dvojí kvality, 
je v konečném důsledku kvůli neústupnosti 
některých členských států EU a zásahu Evrop-
ské komise pro dozorové orgány nepoužitelná 
a fakticky vede k legalizaci dvojí kvality. Ihned 
po jejím přijetí jsem proto upozornila, že bude 
v zájmu českých spotřebitelů nutné na národní 
úrovni přijmout takové požadavky na označo-
vání, aby zákazníci na pultech obchodů u nás 

výrobky dvojí kvality na první pohled poznali 
a mohli se jim vyhnout. Jsem ráda, že pan 
ministr Toman, který byl i na evropské úrovni 
mým spojencem v boji proti dvojí kvalitě, na 
nic nečeká a věřím, že připravovaný zákon ne-
podlehne v českém parlamentu lobby byznysu 
tak, jako se tomu nakonec stalo v Bruselu,“ 
řekla europoslankyně Olga Sehnalová.

Pokud směrnici schválí Rada ministrů EU, 
budou ji členské státy muset zapracovat do 
národní legislativy. Navržený text se netýká 
jen potravin, ale zboží obecně. MZe nicméně 
dvojí kvalitu potravin zakáže v již připravované 
novele zákona o potravinách. Její dodržování 
bude kontrolovat Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce, za porušení pravidel bude 
hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA NEJEN NA VENKOVĚ

DVOJÍ KVALITA POTRAVIN UŽ V ČESKU NEPROJDE, 
NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH JI ZAKÁŽE POD 
POKUTOU 50 MILIONŮ KORUN

ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY – ASO VE SPOLUPRÁCI S AGRÁRNÍ KOMOROU ČESKÉ 
REPUBLIKY POŘÁDALI MEZINÁRODNÍ KONFERENCI NA TÉMA „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ“. CÍLEM KONFERENCE 
BYLO INFORMOVAT ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ODBORNOU VEŘEJNOST O SITUACI VODNÍCH TOKŮ V ČESKÉ KRAJINĚ
A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. 

POTRAVINY, KTERÉ JSOU POD STEJNÝM OZNAČENÍM NABÍZENY V RŮZNÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE, ALE LIŠÍ 
SE SVÝM SLOŽENÍM, JIŽ NEBUDE MOŽNÉ UVÁDĚT V ČESKÉ REPUBLICE NA TRH. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
(MZE) TO NAVRHNE V PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZÁKONA O POTRAVINÁCH. ZA PORUŠENÍ ZÁKAZU BUDE MOŽNÉ 
UDĚLIT POKUTU AŽ 50 MILIONŮ KORUN.
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Komora sdružuje většinu podnikatelů v země-
dělství, lesnictví a potravinářství všech forem 
vlastnictví a způsobů podnikání. Členové 
Agrární komory České republiky obhospoda-
řují téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské 
a 1,3 milionů hektarů lesní půdy. Počet členů 
organizovaných prostřednictvím 57 okresních, 
2 regionálních a 12 krajských komor je 2 759. 
Zemědělských organizací je 2 356, z toho je 
1 211 soukromě hospodařících rolníků. V po-
čtu členů se neuvádí členstvo třiceti tří člen-
ských svazů, sdružení a unií, kde se členství 
jednotlivých podnikatelů vzájemně překrývá. 

Sněmu se zúčastnilo 119 delegátů Sněmovny 
všeobecné, to je 79 %, a 60 delegátů Sněmov-
ny společenstev, což činilo 85 %, a 75 hostů. 

XVII. Sněm Agrární komory 
České republiky:
1. KONSTATUJE, 
že v období od minulého sněmu se podařilo 
zejména:
- prosadit částečnou kompenzaci ztrát způso-

bených extrémním suchem v roce 2018,
- rozšířit a prodloužit vratku spotřební daně 

na naftu spotřebovanou v zemědělské 
prvovýrobě, zvýhodnit i podniky zaměřené na 
živočišnou produkci, citlivé komodity  
a zjednodušit její administraci,

- dosáhnout historicky nejvyššího zeměděl-
ského rozpočtu, včetně zdrojů EU,

- postupně získávat podporu zemí Visegrád-
ské 4 a dalších pro naše národní zájmy při 
vyjednávání o Společné zemědělské politice 
EU po roce 2020,

- zintenzivnit kontroly a odhalovat dovoz 
závadných potravin,

- přijmout mimořádná opatření ke zdolání 
kůrovcové kalamity.

Přes mnoho přijatých opatření se nedaří:
- výrazněji rozšířit uplatnění vyvážené hos-

podářské soustavy v zemědělství, zejména 
v proporci mezi rostlinnou a živočišnou 
produkcí,

- snížit záporné saldo zahraničního obchodu 
agrárními produkty, naopak se zvýšilo,

- připravit a nastartovat Fond těžko pojistitel-
ných rizik,

- prosadit Marketingový fond a Lesnicko-dře-
vařský fond,

- snížit nedostatek odborných pracovníků  
a zrychlit administraci při získávání pracov-
níků ze zahraničí,

- pokročit ve spravedlivější dělbě marží  
v potravinové vertikále,

- podstatněji zlepšit vnímání zemědělství 
očima veřejnosti,

- přijmout zásadní opatření ke snížení admini-
strativní zátěže.

2. ŽÁDÁ:
2.1 Poslaneckou sněmovnu a Senát Parla-
mentu České republiky, aby přijaly:
• zákon o prodeji zemědělské půdy, který by 

zvýšil její ochranu proti nezemědělskému 
užití a stanovil povinnost přednostní nabídky 
zemědělcům při jejím prodeji s cílem udržet 
ji v rukou těch, kteří na ní hospodaří,

• novelu zákona o zemědělství, který by 
umožnil podporovat subjekty, které se 
zemědělstvím živí,

• do novely stavebního zákona a zákona  
o liniových stavbách doplnit vodohospodář-
ské, vodárenské a závlahové stavby. 

2.2 Vládu České republiky, aby:
• se zabývala zásadními opatřeními, která 

povedou ke zvýšení soběstačnosti ČR  
v potravinách mírného klimatického pásu,

• přijala zásadní opatření k obnově lesů po 
kůrovcové kalamitě. 

2.3 ministra zemědělství, aby: 
• vytvořil podmínky pro větší využití potenciá-

lu českého zemědělství k zvýšení potra-
vinové soběstačnosti ČR a udržitelnému 
využívání přírodních zdrojů.

K tomu:
• při vrcholících jednáních o budoucí SZP EU 

zejména prosazoval:
- udržení rozpočtu na SZP EU,
- odmítnutí zastropování,
- zvýšení podpory citlivých komodit, 
- sjednocení úrovně národních dotací,
- podporu ekonomicky efektivních způ- 
sobů hospodaření šetrných k životnímu 
prostředí.

• připravil zákon o půdě s cílem minimalizo-
vat zábory a udržet ji v rukou těch, kteří na 
ní hospodaří,

• zvýšil podpory citlivých živočišných i rostlin-
ných komodit a zjednodušil jejich admini-
straci,

• dořešil systém pojištění těžko pojistitelných 
rizik,

• podpořil systémy hospodaření zvyšujících 
efektivnost a šetrný přístup k životnímu 
prostředí, např. precizní zemědělství,

• udržel zemědělský rozpočet a prosadil 
navýšení národních podpor k profinancování 
notifikovaných opatření,

• podpořil opatření k zlepšování vnímání 
agrárních odvětví veřejností, zejména výkla-
dem a publikováním způsobů hospodaření  
s přínosem pro životní prostředí, výživu  

USNESENÍ Z XXVII. SNĚMU AGRÁRNÍ 
KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY 
SNĚM SVOLALO PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY PODLE § 13 ODSTAVCE 7 ZÁKONA
Č. 301/1992 SB., O HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY
V PLATNÉM ZNĚNÍ. 
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a zdraví obyvatelstva,
• podpořil zintenzivnění práce s mladou 

generací,
• prosadil podstatné omezení byrokracie  

a racionalizaci kontrol.

2.4 ministryni financí, aby:
• se zasadila o dokončení cenové kontroly 

podnákladových cen,
• prosadila návrh na snížení vysoké daně  

z nemovitosti z tzv. ostatních ploch alespoň 
na úroveň okolních zemědělsky využívaných 
pozemků.

AK ČR je připravena k plné součinnosti  
s Parlamentem, Vládou, Ministerstvem  
zemědělství České republiky, Ministerstvem 
financí České republiky a dalšími orgány  
státní správy při realizaci těchto poža- 
davků.

3. SCHVALUJE:
3.1 Výroční zprávu za uplynulé období od 
XXVI. Sněmu včetně přehledu o plnění jeho 
usnesení, 
3.2  účetní závěrku za rok 2018 a plán příjmů 
a výdajů za rok 2019,
3.3  zprávu a stanovisko Dozorčí rady Agrární 
komory České republiky k účetní závěrce za 
rok 2018.

4. UKLÁDÁ:
4.1 představenstvu Agrární komory České 
republiky:
• řídit činnost Komory v souladu s usne- 

sením XXVII. Sněmu a zaměřením činnosti 
v příštím období uvedeném v části 14 výroč-
ní zprávy za rok 2018,

• připravit na XXVIII. Sněm Agrární komory 
České republiky řádné volby orgánů včetně 
primárních voleb v Okresních a regionálních 
komorách a skupinách členských společen-
stev.

4.2 krajským, regionálním a okresním
komorám a členským společenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární 

komory České republiky v příštím obdo-
bí a usnesení XXVII. Sněmu do vlastních 
podmínek,

• napomáhat představenstvu Agrární komory 
České republiky v jeho činnosti a aktivně 
plnit jeho usnesení, 

• jednat s poslanci a senátory v jejich voleb-
ních obvodech o podpoře zájmů členstva 
Agrární komory České republiky koordino-
vaně s představenstvem AK ČR,

• organizovat seznámení členstva se změna-
mi ve Společné zemědělské politice EU 
a v národních předpisech,

• zvýšit zapojení členstva do sítě evropského 

zjišťování dat v zemědělství FADN s cílem 
získání reprezentativních údajů pro obhajo-
vání zájmů členstva na národní úrovni i v EU,

• plynule aktualizovat centrální seznam členů 
a změny zasílat AK ČR,

• zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování 
klimatických změn,

• upravit v okresních, regionálních, respektive 
krajských komorách základní dokumenty 
v souladu s usnesením sněmu do konce 
října 2019.

4.3 členské základně:
• systematicky pracovat na propagaci české-

ho zemědělství s důrazem na vyváženost 
ekonomiky podnikání a ochrany životního 
prostředí,

• uhradit členské příspěvky pro Agrární ko-
moru České republiky v souladu s příspěv-
kovým řádem.

4.4 viceprezidentům ve funkci předsedů 
sněmoven: 
v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěv-
kového řádu rozpracovat členské příspěvky 
jednotlivých sněmoven pro Agrární komoru 
České republiky na jednotlivé členské orga-
nizace.

V Brně dne 12. května 2019
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Často totiž máme pocit, že v EU hrajeme 
druhé housle a že se vlastně rozhoduje 
„o nás bez nás“. Chceme to ale skutečně 
změnit? Jakou roli v tom může hrát Evropský 
parlament, respektive jednotliví poslanci? 
Tento týden jsme kromě 74. výročí konce 
2. světové války oslavili také Den Evropy. Obě 
události spolu přitom poměrně úzce souvisejí 
nejen svojí blízkostí v kalendáři. Den Evropy 
totiž připadá na 9. květen (některé země 
Evropy v tento den slaví tzv. Den vítězství) 
a připomíná události nikoli roku 1945, ale 
1950, kdy tehdejší francouzský ministr 
zahraničních věcí Robert Schuman představil 
svoji myšlenku mírové spolupráce v rámci po-
válečné Evropy. Pět let po druhé světové válce 
a půl roku po vzniku Německé demokratické 
republiky (DDR) a definitivním rozdělení 
Německa na dvě více či méně suverénní části 
představoval Schumanův plán nejen způsob, 
jak zajistit, že průmyslové západní Německo 
bude po ztrátě agrárního východu mít dosta-
tek potravin, ale také, že se nebude opakovat 
„Versaillský scénář“, ke kterému došlo po 
první světové válce. 

Nicméně zpět k muži, po kterém se dnes 
v Bruselu jmenuje centrální náměstí se všemi 
nejdůležitějšími institucemi Evropské unie, 
Robertu Schumanovi. Ve snaze, aby se zasta-
vil kolotoč válek mezi Francií a Německem, 
přišel s myšlenkou svěřit správu nad těžbou 
uhlí a oceli, dvěma významnými surovinami 
pro válečný průmysl, pod nadnárodní orgány. 
Tak v roce 1951 vzniká podpisem Pařížské 

smlouvy za účasti šesti zemí (Francie, Ně-
mecko, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembur-
sko) Evropské společenství uhlí a oceli a tak 
zvaný Vysoký úřad pro uhlí a ocel, ke kterému 
se v roce připojují podpisem Římských smluv 
Komise pro Evropské hospodářské společen-
ství (EHS) a Komise pro Evropské společenství 
pro atomovou energii. V roce 1965 pak dochá-
zí ke sloučení exekutiv těchto orgánů do jedné 
Komise a jedné Rady. A kde máme Evropský 
parlament? Jeho předchůdce, parlamentní 
shromáždění, bylo zavedeno již v Pařížské 
smlouvě z roku 1951 ustavující Evropské 
společenství uhlí a oceli. Po vzniku Evropské-
ho hospodářského společenství a Euratomu 
v roce 1957 se pravomoci tohoto Shromáždění 
rozšířily i na oblasti působnosti těchto dvou 
společenství. 

Shromáždění bylo v té době tvořeno ještě 
zástupci národních parlamentů, od roku 
1979 pak byli poslanci voleni přímou volbou 
občany jednotlivých členských zemí. Jednotný 
evropský akt v roce 1986 oficiálně změnil 
název Shromáždění na Evropský parlament 
a přidělil mu nové pravomoci. Nové pravomo-
ci pak Evropský parlament dostával v rámci 
každé následující institucionální reformy, 
ať už to bylo s podpisem Maastrichtské 
smlouvy (1993), Smlouvy z Nice (2000), nebo 
naposledy s podpisem Lisabonské smlouvy 
(2009). Cílem bylo odstranění tak zvaného 
demokratického deficitu, tedy situace, kdy se 
s rozšiřujícími pravomoci často rozhodovalo 
o životě obyvatel evropského kontinentu, nic-

méně bez účasti jimi volených zástupců. Pro 
odstranění demokratického deficitu jsou data 
1979 a 2009 zásadní. Od roku 1979 totiž mají 
občané možnost volit europoslance přímo 
(v České republice logicky až se vstupem do 
EU v roce 2004) a od Lisabonské smlouvy má 
navíc Evropský parlament značně posílené 
pravomoci v rámci tak zvaného legislativního 
procesu „spolurozhodování“. To znamená, že 
každý akt sekundární legislativy musí projít 
europarlamentem.

Tuto skutečnost si bohužel velká řada voličů 
neuvědomuje a z voleb do Evropského par-
lamentu jsou (jak je nazývají politologové) 
volby druhého řádu. Tyto volby se tak obvykle 
odehrávají bez valného zájmu voličů (u nás 
naposledy 18 %) a voliči se často neorientují 
ani ve jménech, která kandidují, ani v tom, 
co vlastně Evropský parlament dělá. Často 
slýchám, že 21 českých europoslankyň euro-
poslanců a z celkových 751 asi velkou díru do 
světa neudělá. Nicméně toto platí, jen pokud 
zůstanou pasivní a budou si do parlamentu 
chodit jenom takříkajíc „odpíchnout“. Aktivní 
poslanci, kteří si najdou svoje téma, získají 
spojence ve vlastní frakci i mimo ni, mohou na 
druhou stranu odvést opravdu velký kus práce 
už jenom proto, že někteří se v tom zlými 
jazyky nazývaném „cirkuse na kolečkách“ 
pendlujícím mezi Bruselem a Štrasburkem 
opravdu jenom vezou. 

K tomu, abychom skutečně dosáhli lepší 
Evropské unie, vůči které se nebude většina 
kandidátů v rámci kampaně vymezovat 
a která hlavně bude sloužit občanům Evrop-
ské unie bez rozdílu, zda se narodili v Berlíně, 
Paříži, Praze nebo Brně, nesmíme ale 
zůstat pasivní ani my jako voliči. Pokud 
budeme stejně jako někteří europoslanci 
absentovat, nemůžeme lepší Evropy nikdy 
dosáhnout. Proto je důležité, abychom těm, 
o kterých víme, že nás budou v Bruselu dobře 
reprezentovat a že dokáží „vystoupit z davu“ 
a převážit misky vah v náš prospěch, dali svůj 
hlas. Učinit to můžeme již za dva týdny 
v pátek 24. května nebo o den později v sobo-
tu. Jestliže Schumanův plán vznikl pro to, aby 
se historie neopakovala, měli bychom si i my 
pamatovat, že „o nás bez nás“ se již nesmí 
opakovat.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

CHCEME LEPŠÍ EU
PRO NADPIS DNEŠNÍHO KOMENTÁŘE JSEM SI VYPŮJČIL VOLEBNÍ HESLO JEDNÉ NEJMENOVANÉ STRANY, ALE 
ONO SE V PODSTATĚ Z ŘADY DALŠÍCH BILLBOARDOVÝCH SLOGANŮ NIJAK ZVLÁŠŤ NEVYMYKÁ. DALŠÍ HESLA 
JAKO „CHCEME BÝT V EU SLYŠET“, „SILNÉ ČESKO“, RŮZNÉ ORANŽOVÉ, RESPEKTIVE ČERVENÉ KARTY EU NEBO
ASI NEJRADIKÁLNĚJŠÍ „ODEJDEME BEZ PLACENÍ“ A „KONEC DIKTÁTU V EU“ TOTIŽ AŤ UŽ VÍCE, ČI MÉNĚ EXPLICIT-
NĚ VYJADŘUJÍ VĚTŠÍ ČI MENŠÍ MÍRU ZNEPOKOJENÍ SE SOUČASNÝM STAVEM VĚCÍ V RÁMCI EVROPY.



ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2019 13

I N Z E R C E

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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V tomto příspěvku přinášíme aktuální infor-
mace o stavu rezistence mandelinky bram-
borové vůči insekticidům k roku 2018 z území 
ČR, porovnáváme vývoj rezistence ve srovnání 
s rokem 2017 a podle výsledků monitoringu 
rezistence na 15 lokálních populacích mande-
linky aktualizujeme antirezistentní strategii.
Z první dekády tohoto století byla z území 
České republiky popsána rezistence man-
delinky k pyretroidům a organofosfátům. 
V praktické ochraně brambor byly v té době 

pyretroidy nahrazeny neonikotinoidy. Již 
v roce 2011 však byla dokumentována pro ně-
které populace snížená účinnost acetamipridu 
(Mospilan 20 SP), zatímco účinnost thiaclopri-
du byla v té době dostatečná. V roce 2017 
i v roce 2018 byla prokázána rezistence 
k acetamipridu pro všechny testované popula-
ce. V letech 2017 a 2018 byl prokázán vysoký 
stupeň rezistence pro cca 80 % z testovaných 
lokálních populací mandelinky bramborové 
k thiaclopridu (Biscaya 240 OD). Naproti tomu 

všechny testované populace mandelinky 
bramborové v letech 2017 a 2018, až na jednu 
středně rezistentní, byly dostatečně citlivé
 k thiamethoxamu (Actara 25 WG). Od roku 
2019 nejsou přípravky na bází thiamethoxamu 
pro ochranu brambor v členských státech EU 
povoleny. V ČR nebyla dosud zjištěna rezis-
tence mandelinky bramborové k spinosadu 
(Spintor), azadirachtinu (NeemAzal-T/S) ani 
k diamidům chlorantraniliprolu (Coragen 
20 SC) a cyantraniliprolu (Benevia).  

Monitoring rezistence mandelinky 
bramborové v roce 2018
V roce 2018 byla ve VÚRV, v.v.i. hodnocena 
citlivost 15 lokálních populací mandelinky 
bramborové z různých oblastí ČR k lambda-
-cyhalothrinu, chlorpyrifosu, acetamipridu, 
thiaclopridu a thiamethoxamu. U pěti 
populací byla také vyhodnocena citlivost 
larev mandelinky k diamidům chlorantra-
niliprolu (Coragen 20 SC) a cyantraniliprolu 
(Benevia). Podle mortality larev byly určeny 
stupně rezistence hodnocených populací dle 
stupnice IRAC (Tabulka č. 1). V grafu č. 1 je 
uvedena průměrná mortalita mandelinek při 
100% polní dávce přípravků v letech 2017 
a 2018. Všechny hodnocené populace byly v roce 
2018 vysoce rezistentní k lambda-cyhalothrinu, 
sedm z deseti hodnocených populací bylo vyso-
ce rezistentní k chlorpyrifosu (Tabulka č. 2, 
Graf č. 1). Při hodnocení rezistence k neoniko-
tinoidům byl zjištěn vyšší stupeň rezistence 
k acetamipridu než k přípravku Biscaya 240 OD 
na bázi thiaclopridu (Tabulka č. 2). Z hodnoce-
ných neonikotinoidů byly populace mandelinek 
nejcitlivější k thiamethoxamu (Tabulka č. 2). 
Většina hodnocených populací mandelinek byla 
citlivá nebo vysoce citlivá  k oběma účinným 
látkám diamidů (Tabulka č. 2, Graf č. 1). Podle 
získaných výsledků tak lze v polních podmín-
kách očekávat vysokou účinnost přípravků na 
bázi chlorantraniliprolu i cyantraniliprolu, a to 
i na rezistentní populace k neonikotinoidům. 
Výsledky testování rezistence mandelinky 
bramborové uváděné v tomto příspěvku jsou ve 
formě map zveřejněny na Rostlinolékařském 
portálu Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského: http://eagri.cz/public/
app/srs_pub/fytoportal/public/.     

AKTUÁLNÍ SITUACE V REZISTENCI 
MANDELINKY BRAMBOROVÉ VŮČI 
INSEKTICIDŮM 
MANDELINKA BRAMBOROVÁ SELEKTUJE POSTUPNĚ POPULACE REZISTENTNÍ K ŠIROKÉMU SPEKTRU ÚČINNÝCH 
LÁTEK PŘÍPRAVKŮ. PROTO JE NEZBYTNÉ CITLIVOST POPULACÍ MANDELINKY BRAMBOROVÉ K POUŽÍVANÝM PŘÍ-
PRAVKŮM PRAVIDELNĚ MONITOROVAT A DLE ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ UPŘESŇOVAT STRATEGIE OCHRANY TAK, ABY 
NEDOCHÁZELO K DALŠÍ SELEKCI REZISTENCE MANDELINKY A NÁSLEDNÝM ZTRÁTÁM NA VÝNOSECH BRAMBOR. 

Stupeň 
citlivosti Popis Mortalita

1 vysoce citlivá 
populace

laboratorní účinnost 100% dávky i 20% dávky musí 
dosáhnout hodnoty 100 % (podle Abbotta)

2         citlivá populace
laboratorní účinnost 100% dávky musí dosáhnout 

hodnoty 100 % (podle Abbotta); laboratorní účinnost 20% 
dávky je pod hodnotou 100 % (podle Abbotta)

3 středně rezistentní 
populace

laboratorní účinnost 100% dávky se pohybuje v intervalu 
od 90 do 99,99 % (podle Abbotta)

4 rezistentní 
populace

laboratorní účinnost 100% dávky se pohybuje v intervalu 
od 50 do 89,99 % (podle Abbotta)

5 vysoce rezistentní 
populace

laboratorní účinnost 100% dávky je pod 
hodnotou 50 % (podle Abbotta)

Tabulka č. 1: Stupně rezistence škodlivých organismů (podle IRAC č. 11)
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Antirezistentní strategie
Hlavní zásadou antirezistentních strategií je 
střídání účinných látek přípravků. V současné 
době jsou v ČR proti mandelince bramborové 
registrovány přípravky z 6 skupin účinných lá-
tek (pyretroidy, organofosfáty, neonikotinoidy, 
spinosiny, diamidy a botanické insekticidy). 
Rezistence k přípravkům na bázi pyretroidů 
i organofosfátů je již plošně rozšířena a jejich 
používání tedy nelze doporučit. Pro narůstající 
rezistenci se nedoporučuje proti mandelin-
ce používat přípravky na bázi acetamipridu 

(Mospilan 20 SP). Podle našich předchozích 
výsledků nebyla zjištěna křížová rezistence 
k acetamipridu a thiaclopridu, ačkoliv tyto 
látky mají obdobnou chemickou strukturu 
a patří do stejné skupiny pyridylmethylamine 
neonikotinoidů. Na populace rezistentní 
k acetamipridu lze tedy použít krátkodobě pří-
pravky na bázi thiaclopridu (Calypso 480 SC,
Biscaya 240 OD) za předpokladu, že v regi-
onu nebyla k těmto přípravkům prokázána 
rezistence. Lze však očekávat, že v případě 
častého střídání acetamipridu a thiaclopridu 

bude docházet k rychlejší selekci rezistence 
k těmto látkám než v případě střídání látek 
z jiných skupin. 

Z registrovaných účinných látek, u kterých lze 
očekávat dobrou účinnost v polních podmín-
kách, tak zůstávají nově registrované přípravky 
Coragen 20 SC a Benevia s účinnými látkami 
ze skupiny diamidů a přípravky NeemAzal-T/S 
na bázi azadirachtinu a SpinTor na bázi spino-
sadu, které jsou využitelné také při pěstování 
brambor v ekologickém zemědělství. 

Ing. Jitka Stará, Ph.D., 
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., 
Praha-Ruzyně

Autoři děkují inspektorům ÚKZÚZ za 
sběr a zajištění dodání vzorků mandelinek 
z některých regionů. Testování rezistence bylo 
provedeno v rámci expertní činnosti pro MZe 
ČR „Plošný monitoring rezistence vybraných 
škůdců vůči účinným látkám pesticidů na 
území ČR v roce 2017 a 2018“. Zpracování 
dat a přípravu publikace umožnila podpora 
z projektu MZe č. QK1820081. 

Graf č. 1: Průměrná mortalita larev mandelinky bramborové po aplikaci 
insekticidů v 100% dávce v letech 2017 (9 populací) a 2018 (15 populací)

lokalita lambda-
cyhalothrin chlorpyrifos acetamiprid Biscaya 

240 OD thiamethoxam chlorantraniliprole cyantraniliprole

Praha-Ruzyně 5 5 5 4 2 2 2

Travčice 5 5 4 2 2 X X

Semice X X X 4 X X X

Obříství 5 X 4 4 1 X X

Čelákovice 5 5 5 4 4 X X

Popovice X X 5 2 X X X

Dolní Životice 5 4 5 4 3 2 2

Božice X X X 4 X X X

Pročevily 5 4 4 2 2 2 2

Přerov nad Labem 5 5 4 4 2 3 2

Strýčkovice 5 5 5 4 4 2 1

Ostřetice X 5 5 5 4 X X

Drachkov X X 5 4 3 X X

Javorník 5 4 4 4 4 X X

Vícov 5 5 4 4 4 X X

Tabulka č. 2 Stupně rezistence hodnocených populací mandelinky bramborové v roce 2018
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Seminář byl zaměřen na předávání informací 
zástupcům zemědělských podniků, výživář-
ských a plemenářských firem, státní správy 
a učastníkům z oblasti poradenství a vzdělá-
vání včetně veterinárních lékařů o problema-
tice reprodukce v chovech vysokoužitkových 
dojnic v ČR. V dopolední části byli účastníci 
formou prezentací a krátkých doplňkových 
ukázek seznámeni s řízením tranzitního 
období ve vztahu k reprodukci. 

Byly specifikovány účinné látky v krmné dávce 
použitelné pro výživu v tranzitním období, 
účinné látky v krmné dávce pro období roz-
doje, vlastní program řízení tranzitního období 
a sociální vztahy a welfare, které prokazatelně 
zvyšují výkon dojnice včetně plnohodnotého 
fungování reprodukčních orgánů. Mezi účinné 
látky patří zejména popylenglykol, který 
má být dle autorů příspěvku podáván všem 
dojnicím v dávce 300 ml/ks, a to 4.–7., 7.–10. 
a 10.–17. den laktace jako prevence nega-
tivní energetické bilance. Dále byli účastníci 
informováni o fyziologickém a patologickém 

obrazu puerperia a možnostech jeho ovlivnění 
se znalostí hormonálních mechanismů, které 
ho významně ovlivňují. V další prezetnaci byli 
frekventanti seznámeni s praktickými zkuše-
nostmi v řízení reprodukce v chovech skotu. 
Důraz byl kladen zejména na faktory, které 
ovlivňují úspěšnou reprodukci, tj. zejména 
na efektivitu detekce říje, efektivitu insemi-
nace, správnou z hlediska času diagnostiku 
březosti, využívání nových technologií, užívání 
synchronizačních protokolů. Klíčovým bodem 
bylo praktické shrnutí postupů řízení repro-
dukce. Poslední prezentace byla zaměřena 
na současné možnosti využití reprodukčních 
technologií, zejména na získávání embryí 
pomocí programu MOET a Ovum pic up. 
Součástí akce byly praktické provozní ukázky 
délky řezané slámy pro různé účely modifi-
kace krmné dávky a dále pracovní listy pro 
odchov telat a program řízení tranzitního 
období. 

Mezi dotazy účastníků byly například; jak lze 
zajistit vhodnou saturaci zvířat vitamíny 

a minerály, zejména vitamínem E a selenem? 
Jaké jsou vhodné zdroje vápníku pro období 
porodu a rozdoje? Jak správně ošetřovat 
puerperální zánětlivá onemocnění? Jak 
ovlivňuje acidóza výsledky synchronizačních 
protokolů? Kdy provádět správně diagnostiku 
březosti pro další práci se stádem? Kolik se 
vytvoří embryí z jednoho odběru donorek? 
Kolik činí cena jednoho emybyotransferu?
Seminář proběhl dle naplánovaného harmo-
nogramu, zúčastnilo se ho cca 90 posluchačů, 
vzhledem k aktuálnosti tématu a fundovanosti 
přednášejících došlo k prodloužení o cca 45 mi-
nut, protože součástí byla i bohatá diskuze 
jak mezi účastníky a přednášejícími, tak mezi 
účastníky navzájem. Získané informace byly 
vysoce aktuální a plně uplatnitelné v kaž-
dodenní praxi. Přítomni byli i zástupci tisku, 
kteří seminář a obsažené informace dále 
zviditelní v odborném tisku, jako je Náš chov, 
Agrospoj aj. 

Ing. Vladimír Pícha, tiskový mluvčí 
Zemědělský svaz ČR

JAK DOCÍLIT ÚSPĚŠNÉ REPRODUKCE 
U DOJENÉHO SKOTU
ZHODNOCENÍ SEMINÁŘE, KTERÝ SE KONAL 25. DUBNA 2019 V HOTELU FABRIKA V HUMPOLCI. CÍLEM SEMINÁŘE 
BYLO SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKOU PORUCH REPRODUKCE V CHOVECH DOJENÉHO 
SKOTU, INFORMOVAT O MOŽNOSTECH POZITIVNÍHO OVLIVNĚNÍ REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ DOJENÝCH KRAV, 
PREZENTOVAT ZPŮSOBY ŘÍZENÍ REPRODUKČNÍHO CYKLU U DOJNIC, INFORMOVAT O DOSTUPNÝCH REPRO-
DUKČNÍCH BIOTECHNOLOGIÍCH, PREZENTOVAT AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY CHOVŮ V OBLASTI REPRODUKCE PŘI 
DODRŽOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU UPLATNĚNÝCH V DANÉ OBLASTI A DISKUZÍ S ÚČASTNÍKY ZÍSKAT ZPĚTNOU 
VAZBU MEZI VÝZKUMEM A PRAXÍ.
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Vraťme se tedy k bramborám. Ty patřily již od 
první republiky k našim hlavním plodinám. 
Máme k jejich pěstování vhodné klimatické 
podmínky především na Vysočině nebo v ji-
ných výše položených kopcovitých lokalitách. 
Zatímco jsme dříve brambory málokdy museli 
dovážet a vlastní produkce nám stačila pokrýt 
spotřebu, dnes jsme závislí na jejich dovozu. 
Proč? Pěstování brambor není dotačně pod-
porováno, snižuje se produkční plocha, 
a proto jich pěstujeme stále méně. Smáli 
jsme se, že soudruzi plánovali, ale dnes se 
zase pěstuje jen to, na co jsou dotace. Ne-
dostatek brambor je tak konkrétní výsledek. 
Ano, ono bylo v zemích, odkud brambory do-
vážíme, i sucho. A tak se k nedostatku přidaly 
i komoditní spekulace a růst ceny je na světě. 
A ta cena se nejen udrží, ale možná i poroste, 
protože teprve v květnu/červnu se objeví nové 
brambory, a protože budou nové, zase se ta 
cena udrží, a tak bude nastavena vyšší hladina 
i pro další sklizně. A podobně se to vyvíjelo 
i s vejci a máslem.

Brambory jsou nejen naší základní potravi-
nou, ale jsou zdrojem i pro generování další 
přidané hodnoty při zpracování do řady jiných 
potravin a také k výrobě škrobu. To je sice 
obecně známo, ale u nás výrobu brambor ne-
podporujeme, my si všechno raději dovezeme, 
že! A to přitom ani nevíme, v jakých půdách 
jsou kde brambory pěstovány a zda neobsa-
hují rezidua z hnojiv či z kontaminované půdy. 
Úžasné. Ano, naším cílem musí být zajištění 
bohaté a pestré nabídky potravin, ale mělo by 
jít především o potraviny z domácích, českých 
zdrojů. Tedy z českého obilí, mléka, másla, 
vajec či masa. A musíme mít také komodity, 
ve kterých budeme naprosto soběstační – 
a k nim brambory bezesporu patří. V jiných 
zemích to umí, proč to tedy neumíme my? 
Je to důležité a důvodů je k tomu celá řada.

Určitě není problém zjistit, jak se u nás vyvíjí 
spotřeba klíčových komodit, např. obilovin, 
brambor, masa, a jaká je jejich domácí pro-
dukce. Pak nastavení správně nasměrovaných 
podpor včetně uvolnění administrativy spojené 
s rozšiřováním zemědělských ploch jsou jen 
technickou záležitostí. Jinou variantou může 
být najít řešení systémem výkupních cen, 
který se uplatňuje v zemích mimo EU. Takové 
výkupní ceny by mohly nahradit dlouhodobé 
nedostatky bruselského dotačního systému.

Brambory jsou tedy třetím varováním a upo-
zorněním na vážné problémy v současném, na 
dotacích nastaveném systému. Ten nejenže 
se rozvíjí především na principu dalšího 
zvyšování podpory velkovýrob, soustředěných 
především do několika málo zemí EU, ale je 
spojen také s vysokou produkcí uhlíkové 
stopy v důsledku mnohočetných přeprav 
stojící mimo pozornost evropských ekologů! 
Současně je tento systém i snadným cílem 
neočekávaných vlivů a výkyvů, které zatím 
našly vyústění „jen“ v růstu cen. Ale u toho 
nemusí zůstat. Ze strategického hlediska je 
jakákoliv koncentrovaná výroba rizikem, které 
je třeba eliminovat například distribucí po 
ploše členských států EU. Je ke škodě EU, že 
se tímto problémem zatím vůbec nezabývá. 

A až ho bude řešit, bude už pozdě nebo ho 
ponechá na národních vládách. Noviny ale 
stále plní články o expanzivních či válečných 
hrozbách a nebezpečích. Čteme, kolik % HDP 
máme vydávat na obranu, abychom byli při-
praveni vzdorovat nepříteli, ale ani v EU, ani 
u nás se vůbec nehovoří o opatřeních, kterých 
v takovém případě bude třeba k zabezpečení 
ochrany života obyvatelstva. Přitom na první 
místo patří právě zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo a nakonec i pro armádu.
Nejsou-li tyto hrozby vážné, pak neděsme lidi. 
Ale jsou-li ty hrozby skutečně vážné, musíme 
se vážně zabývat také zajištěním vlastní 
výroby potravin. Proč? Je to prosté. V krizové 
situaci každá země zajistí dodávky přede-
vším pro vlastní obyvatelstvo, začne vytvářet 
zásoby a omezí či zastaví vývoz. Tedy součástí 
obranných investic by měly být vedle nákupů 
různých vojenských technologií také vklady 
(investice) do zajištění potravinové soběstač-
nosti a všeho, co s výrobou potravin, jejich 
skladováním a distribucí souvisí. Potravina 
tedy je strategická surovina a patří do obran-
ného plánování. Při výčtu hrozeb a nebezpečí 
se přitom zapomíná na neočekávané přírodní 
katastrofy, období sucha a neúrody a další ne-
příznivé události, kdy zajištění potravin a vody 
patří také k prvořadým povinnostem státu při 
ochraně obyvatelstva. 

A tak si tedy řekněme, jsme na takové situace 
připraveni? Máme snad dostatek potravin 
ve státních hmotných rezervách? A je u nás 
vůbec vůle se problémem soběstačnosti ve 
výrobě potravin zabývat? Zajistit výživu obyva-

telstva v případě neočekávaných událostí není 
jednoduché a bez dostatečné zemědělské vý-
roby a výroby potravin si říkáme o velký malér. 
A na závěr doplňující poznámka. Výše uvedený 
názor není žádné strašení, je to jen reakce
na veřejně publikované závažné informace 
o narůstajících bezpečnostních hrozbách.

Margit Balaštíková
poslankyně PSP ČR

ŘÍKÁME SI O MALÉR
CO SI KOUPÍŠ? BRAMBORY, NEBO BANÁNY? HLOUPÁ OTÁZKA, ŘEKLO BY SE, ALE CENA NAŠÍ ZÁKLADNÍ POTRA-
VINY ROSTE, JE VYŠŠÍ NEŽ CENA BANÁNŮ. JE TO JIŽ TŘETÍ KOMODITA, KTERÁ NÁS UPOZORŇUJE NA PROBLÉM. 
I KDYŽ TO NA PRVNÍ POHLED TAK NEVYPADÁ, UPOZORNĚNÍ TO JE. BYLI BYCHOM BLÁHOVÍ, KDYBYCHOM TAKOVÉ 
UPOZORNĚNÍ PŘEŠLI MÁVNUTÍM RUKY. VZPOMEŇTE SI, JAK TO BYLO NEDÁVNO S CENAMI VAJEC A MÁSLA.  
A TEĎ JSOU TO BRAMBORY. NIC TO NEZNAMENÁ? OMYL!
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Máme zde též stepní oblasti, krasová území, 
hluboké propasti, jeskyně, životodárné 
slatiny. Jsme na rozhraní dvou oblastí, a to 
Středomořské, kde dochází k úbytku srážek, 
a Skandinávské, kde naopak srážek bude 
přibývat. Protože se dostáváme vlivem klima-
tické změny do období tzv. „extremistánu“, 
můžeme po určitou dobu zakusit veliké sucho 
a určitou dobu zase veliké vlhko. Nicméně 
zeleň je vynikající kompenzační „zařízení“ 
na oba extrémy. Na naše území padá stále, 
v souhrnu, srážek dostatek, ale jejich charak-
teristikou dnes je to, že čím dál více intenziv-
ně, ale méně pravidelně.  Dnes cca 30–40 % 
srážek přijde ve formě přívalových dešťů, 
které odtékají mimo území ČR, zejména do 
Německa. Užitek pro ČR nula. Během dekády 
se forma přívalových srážek zvedne až na 80 %. 
S tím přeci musíme začít něco dělat. Dnes již 
nejde o to, jaké opatření preferovat, zda hájit 
přírodě blízká opatření, či naopak upřed-
nostňovat technická opatření. Jde o to určit 
veřejný zájem a z toho vyplývající priority 
a začít konat. Mluvíme o půdě a změně způ-

sobu hospodaření, ale menší prostor jsme 
věnovali významu zeleně obecně, což se týká 
i výrobních družstev. 

Klimatická změna jako zesilovač  
Klimatická změna, která má již globální cha-
rakter, se projevuje vyšší mírou extremit, tedy 
výkyvy teplot, střídáním záplav, kdy během 
1–2 dní naprší měsíční příděl, který půda ne-
zadrží, a sucha, prodloužením vegetační doby, 
resp. časným nástupem jara, vliv mají i znač-
né jarní mrazy, kterých jsme byli opakovaně 
v minulých letech svědky. Je dobře, že ko-
nečně začíná i v ČR debata o možnostech,
jak tuto, dnes již nezvratnou změnu, tlumit. 
Obecně zeleň s tím velmi úzce souvisí. Stát 
musí svou dotační politikou vytvářet podmín-
ky, aby se mohlo dělat to, co je pro retenci 
vody v krajině potřeba. Dělá se to dostateč-
ně?  Podělme se o některé poznatky, jak 
tlumit klimatickou změnu. Ta se bude týkat 
každého, tedy i členů výrobních družstev. Těch 
finančních skupin, co řídí přírodu výhradně 
finančně, nehledí na obnovitelné zdroje příro-

dy, zadržování vody v přírodě atd., snad bude 
časem méně. 

Klimatizační zařízení
Setkal jsem se s požadavky na klimatizační 
zařízení k tlumení klimatické změny. To je 
něco, co, aniž výrobní, zemědělská a jiná 
družstva, obce, města atp. tuší, mohou mít 
v rukách. Tak tedy čtěte pozorně – náklady 
na pořízení a údržbu zařízení jsou nízké 
a nepřesáhnou řádově stovky korun ročně. 
Náklady na provoz budou v zásadě nulové,
a to vzhledem k cenám sluneční energie. 
Bude mít schopnost poměrně velmi rych-
lé, flexibilní a ve své podstatě automatické 
regulace. V létě stíní a aktivně chladí okolí, 
významně zvlhčuje prostředí, zejména rychle 
rostoucí – ty vytranspirují až 400 litrů vody za 
24 hodin. Celková doba funkce klimatického 
zařízení je srovnatelná s dnešní délkou života 
člověka. Činnost zařízení pracuje nepozorova-
ně a tiše, za zpěvu ptáků a neprodukuje žádné 
škodlivé zplodiny. Pohlcuje prach, tlumí hluk, 
váže kysličník uhličitý, který je významný 
v souvislosti s ozónovou dírou, která ovliv-
ňuje klima. Klimatické zařízení o průměr-
ném stáří a velikosti vyprodukuje tolik po-
třebný kyslík pro 12 lidí. Činnost zařízení je 
nezávislé na dodávce el. energie, pohání ho 
totiž slunce, které bude svítit tisíce a tisíce let.
Tak takové zařízení všichni dobře známe. 
Je jím strom zásobený vodou. Uvádí se, že 
na strom o průměru 5 m dopadá za jasného 
počasí 120 kW sluneční energie. Z této části 
cca 10 % je odraženo zpět, cca 5 % se vyzáří 
ve formě tepla a zhruba o něco větší množství 
(cca 10 %) ohřeje půdu. Největší část dopa-
dající energie je vložena do procesu výparu 
rostlinnou – do transpirace. Máme tedy 
k dispozici klimatizační zařízení pro tlumení 
globální změny, které v nejrůznějších obmě-
nách – od dubu, břízy, jabloně až po další stro-
my – může zdarma příznivě upravovat klima. 
Za každou molekulu přijatého oxidu uhličitého 
vyloučí strom do ovzduší, stejně jako jiné 
zelené rostliny, molekulu kyslíku.

Fyziologický stín      
Dále při srovnání různých stínů, a to stínu 
stromu a stínu přístřešku či slunečníku, 
zjišťujeme podstatný rozdíl. Totiž strom, jak již 
víme, aktivně sluneční záření přetváří v chlad 
a vlhko! Zatímco pevná překážka sluneční 
energii jen pasivně odráží podle barvy povrchu 
více či méně. Přitom např. odvodněním, 
odstraňováním zeleně, zejména na velkých 

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ
OBÝVÁME VELMI ROZMANITOU KRAJINU, KTEROU NÁM MOHOU ZÁVIDĚT LECKTERÉ VĚTŠÍ ZEMĚ. MY TOTIŽ 
U NÁS NAJDEME OD VŠEHO NĚCO. NAPŘ. STÁLE POMĚRNĚ ROZLEHLÉ OBLASTI S RYBNÍKY. TĚCH DŘÍVE 
BYLO 180 TIS. HA, DNES CCA 60 TIS. HA S PŘEDPOKLADEM RŮSTU, HLUBOKÉ LESY A NÁDHERNÉ HORY, 
K TOMU ZVLNĚNÉ PAHORKATINY A POCHOPITELNĚ SVÉHO ČASU ÚRODNÉ NÍŽINY. 
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Půda, podobně jako voda, není standardní 
komoditou. Úrodná část půdy, ornice, se 
vytváří tisíce let, je třeba s ní dobře hospo-
dařit, a proto si dle našeho názoru zaslouží 
zvláštní právní ochranu. Prakticky všechny 
okolní země v současné době nějakým způ-
sobem upravují podmínky nákupu, prodeje, 
případně propachtování půdy s preferencí 
aktivně hospodařících zemědělců. Například 
v sousedním Německu existuje zvláštní úřad, 
který dohlíží na trh s půdou, a v případě, že 
by kupní smlouva mezi dvěma subjekty byla 
uzavřena na cenu, která se výrazně odchyluje 
od celostátního průměru, má tento úřad 
právo smlouvu zneplatnit a půdu nabídnout 
za cenu běžnou v místě a v čase jinému po-
blíž hospodařícímu zemědělci. Ten potom 
musí u soudu prokázat, že se zemědělstvím 
skutečně živí, a dokonce musí předložit 
realistický podnikatelský plán včetně výživové 
bilance, tedy jakéhosi plánu výživy pro půdu 
tak, aby půda byla v úrodném stavu předána 
dalším generacím. 

Podobná praxe potom funguje i ve Francii, kde 
se odchylky od průměru sledují i v případě 
smluv pachtovních (nájemních). Cílem je 
jednak podpořit místní zemědělce, ale také 
zabránit, aby se s půdou nenakládalo v pro-
tikladu se společenským zájmem, tedy, aby 
půda poskytovala produkční (výroba potravin), 
ale i mimoprodukční funkce (krajinný ráz, 
zadržení vody, biodiverzita). Určitou ochranu 
pachtýřů a půdy obecně pak zajišťují zákony 
také v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, ale 
také třeba v Rakousku nebo Itálii. 

V České republice žádný podobný nástroj pro-
zatím neexistuje, což se projevuje mimo jiné 
nestandardně vysokými cenami půdy, která 
nejen odrazuje nové subjekty od zahájení 
podnikatelské činnosti v sektoru, ale také se 
projevuje na stále se zvyšujících nákladech 
stávajících zemědělců na pořizování půdy 
(nemohou stavět a investovat do budov na 
cizím) a zvyšujícím se pachtovném. Problé-
mem se často ukazuje absence nástroje, 

který by dokázal stávajícího uživatele (pach-
týře) informovat o záměru stávajícího ma-
jitele (propachtovatele) půdu prodat třetí
straně. Pokud by se podařilo tuto informační 
povinnost prosadit, měl by stávající uživatel 
možnost učinit majiteli nabídku, kterou 
by nicméně nemusel ze zákona přijmout,
a stále by se mohl řídit čistě tržními principy 
(kdo dá víc – poznámka autora), nebo osobní 
preferencí. V případě pachtu by pak bylo na 
jedné straně vhodné prosadit minimální dobu 
pachtu a do zákona zakotvit také minimální 
výpovědní lhůtu. Pachtýř by mohl na druhé 
straně do smlouvy zakotvit, že žádá, aby byla 
půda využívána udržitelným způsobem a na 
konci pachtu byla její výživová bilance (obsah 
živin, organické hmoty, minerálů) stejná nebo 
lepší jako v době uzavření pachtu. Tím by se 
posílila ekonomická udržitelnost zemědělce 
na straně jedné, na straně druhé udržitelnost 
environmentální v podobě lepší péče o půdu. 

Úřad AK ČR

plochách a jinde, se nevědomky zasazujeme 
o zesílení klimatické změny. Místo toho, aby-
chom eliminovali klimatickou změnu, jdeme jí 
od roku 1990 naproti. 

Zacházením s vodou a s rostlinami ovlivňu-
jeme klima regionu, okrsku, zahrady i jejího 
nejbližšího okolí. Odvodněním a odstraněním 
zeleně na velkých plochách navozujeme 
zvláště ve městech či v areálech podniků 
(výrobních družstev) pouštní klima, to pak 
nevyváží žádné technické zařízení. Je to proto, 
že na plochách bez vegetace atp. se většina 
dopadajícího slunečního záření přeměňuje na 
teplo, okolí se přehřívá a vysychá. 

Zadržení vody v krajině     
Vše nasvědčuje tomu, že území zasažené 
suchem se bude neustále zvětšovat, čet-
nost výskytu sucha bude značná (to co bylo 
dříve 1x za 20 let, se začíná vyskytovat 1x 
za 4 roky, příp. trvá několik let v jednom 
kuse), s tím se musí dnes již počítat. Srážek 
bude cca stejné množství, ale rozložení bude 
v extrémech, čili půjde o to zadržet vodu 
v krajině. Bude stále horší doplňování pod-
zemních vod, dále bude docházet k oteplování, 
ke zvyšování výparu vody atd., zde má zeleň 
nezastupitelnou roli. Musíme lépe pochopit 
klíčové přírodní procesy a posilovat je. Zatím 

víceméně děláme pravý opak. Protože stále 
platí mantra, když to vynáší peníze, tak proč 
bych se zdržoval ozdravováním krajiny. Jsou 
na to lidé ve svých myslích do budoucna 
vůbec připraveni?  

Mentální změna  
Stromy působí jako speciální klimatizační zaří-
zení, protože z 80 % dopadající sluneční energií 
spotřebují na chlazení a to posiluje malý vodní 
oběh. I když to zdánlivě nesouvisí s adaptačními 
opatřeními na klimatickou změnu, tak na zá-
kladě dotazů podniků, tedy i výrobních družstev, 
sděluji, že největšími motory výkonnosti jsou na-
prosto jednoduché věci, spíše jde o inspiraci než 
o jakýsi návod či nějaké desatero či sedmero.

Zde je jejich výčet: 
1. Určete si priority – zní to až banálně, ale 

zvolte si jedno místo, kam budete zazna-
menávat všechny povinnosti. Když je máte 
všechny pohromadě, vyberte z nich ty 
podstatné – viz podnětná teorie 4 kvadrantů 
(blíže příště). Nezapomínejte, že umění žít 
někdy spočívá v umění se správně rozhod-
nout, co dělat a na co se vykašlat; 

2. Plánujte si jen cca 40 % dne – každý den si 
ze svého seznamu vytáhněte pár věcí, které 
ten den chcete stihnout. Ostatní zbylý čas 
vyplní neočekávané úkoly, např. neplánova-

né schůzky, telefonáty, e-maily atd.;
3. Věci, které zvládnete do 30 minut, dělejte 

hned – viz prokrastinace, nemusíte je 
odfláknout, ale nevěnujte jim více času, než 
je opravdu nezbytné; 

4. Vymezte si čas na každý úkol – budete mít 
na to celý den, budete to celý den dělat, 
budete řešit i méně podstatné detaily, co 
nemají zásadní vliv na celkovou kvalitu. 
S tím souvisí perfekcionismus – ten není 
o kvalitě či nekvalitě, ale o přiměřenosti, 
resp. nepřiměřenosti; 

5. Poslouchejte své vnitřní hodiny – je třeba roz-
poznat, kdy máte ten hlavní čas na zásadní, 
tedy klíčové věci, a ten je třeba si rezervovat. 
Úkoly zaberou tolik času, kolik jim ho dáte; 

6. Odstraňte rušivé elementy – vyrušování je 
problém, který snižuje výkonnost, prostor 
pro soustředěnou práci je jeden z indikáto-
rů dobré firemní kultury;

7. Ukliďte si stůl – vnější nepořádek vyčerpává 
a může (ale nemusí) způsobit myšlenkový 
chaos. Ten je třeba eliminovat, pokud nám jde 
o kvalitní výsledky. Pak uklizenost stolu může 
mít (má) vliv na produktivitu. Psychologicky 
to působí tak jako dlouhý seznam úkolů, který 
vyvolává pocit zoufalství, někdy až zmaru. 

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, firemní sociolog, 
Nadace ZET 

ZÁKON O PŮDĚ
V POSLEDNÍCH TÝDNECH SE OPĚT ZAČÍNÁ, A TO NEJEN V KULOÁRECH POSLANECKÉ SNĚMOVNY, HOVOŘIT 
O POSÍLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘED SPEKULATIVNÍM KAPITÁLEM. JAKO AGRÁRNÍ KOMORA JSME 
V MINULOSTI NA NEEXISTENCI PODOBNÉHO NÁSTROJE UPOZORŇOVALI A NAVRHOVALI INFORMAČNÍ POVIN-
NOST, NIKOLI PŘEDKUPNÍ PRÁVO PRO SOUČASNÉHO UŽIVATELE (PACHTÝŘE) ZEMĚDĚLSKÉHO POZEMKU. 
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Väčší posun nastal až v uplynulých týždňoch, 
keď Výbor pre poľnohospodárstvo Európskeho 
parlamentu (COMAGRI) predstavil svoju pozí-
ciu, ktorá budí vážne obavy aj u slovenských 
poľnohospodárov. Ak by došlo k schváleniu 
novej SPP, podľa pozície COMAGRI, znamena-
lo by to krach niektorých poľnohospodárskych 
subjektov u nás.

„Členské štáty by mali podľa návrhu COMA-
GRI povinne zastropovať 100 percent sumy 
priamych platieb nad 100 tisíc eur. Na základe 
dobrovoľného rozhodnutia by potom členské 
štáty mohli odpočítavať zo zastropovanej 
sumy maximálne 50 percent nákladov na 
zamestnancov. Na výpočet by mali byť 
použité reálne náklady, nie náklady priemer-
né,“ povedal Štefan Adam, riaditeľ Výskumné-
ho ústavu ekonomiky poľnohospodárstva 
a potravinárstva na podujatí Regionálnej 
antény Národnej siete rozvoja vidieka pre 
Trenčiansky kraj.

Tento dlhoročný odborník na európsku 
agropolitiku informoval, že podľa návrhu 
COMAGRI je možnosť sa stropovaniu vyhnúť. 
Členský štát však musí alokovať minimálne
10 percent platieb na redistributívnu platbu. 
„Redistributívna platba podporuje prvé hektá-
re poľnohospodárskeho subjektu. Štát môže 
do nej zaradiť až prvých sto hektárov každého 
subjektu. Pri stanovení podmienok redistri-
butívnej platby ale nemusíme vychádzať od 

nultého hektára. To znamená, že pre túto 
platbu môže byť určený napríklad interval od 
5 do 100 hektárov,“ povedal Štefan Adam.

Viac ako 700 subjektov poberá podpory 
vyššie ako 100 tisíc eur 
Ešte z júnového návrhu novej agropolitiky je 
zrejmé, že samotné členské štáty budú mať 
väčší dosah na rozvoj svojho agrosektora. 
Pokiaľ si v minulosti vypracovávali Program 
rozvoja vidieka, ktorý sa týka len druhého pili-
era, podľa návrhu EK budú zodpovedné za oba 
piliere SPP, a to cez Strategický plán, ktorý si 
sami vypracujú. „VÚEPP je poverené prípra-
vou základných dokumentov, aby si Slovensko 
mohlo vytvoriť Strategický plán. Ten má byť 
flexibilnejší a prispôsobený potrebám našich 
poľnohospodárov. Dôležitým prvkom je, že sa 
pristupuje k meraniu výkonnosti a výsledkov. 
Tie sa budú sledovať v jednotlivých rokoch 
cez indikátory,“ hovorí Štefan Adam. Ten 
upozorňuje, že ak by Slovensko plán neplnilo, 
prídu sankcie a Európska komisia nám môže 
dokonca stopnúť finančné prostriedky.

Aktuálny návrh COMAGRI Štefana Adama 
prekvapil, pretože od začiatku rozhovorov 
sa v návrhu novej SPP nikdy nediskutovalo 
o odpočítaní zo stropovanej sumy len na 
úrovni 50 percent nákladov na mzdy. Z tohto 
dôvodu nebola táto alternatíva ani prepočíta-
ná. Rýchly prepočet spravil VÚEPP. Vychádzal
 z Informačných listov, ktoré každoročne 

vypĺňa viac ako 2600 agrárnych subjektov. 
„Z tohto počtu je 714 subjektov s dotáciou 
priamych platieb vyššou ako 100 tisíc eur. 
Tieto subjekty obhospodarujú takmer 1,1 mi-
lióna hektárov pôdy, čo tvorí približne 60 per-
cent poľnohospodárskej pôdy. Hospodári, 
ktorí čerpajú viac ako 100 tisíc eur podpôr, 
dosiahli v roku 2017 zisk vo výške 84 miliónov 
eur. Ide o množinu lepších podnikov v odvetví, 
keďže všetky poľnohospodárske subjekty 
dosiahli predvlani zisk vo výške 60,2 milióna 
eur,“ povedal Štefan Adam.

Stropovanie prinesie výpadok priamych 
platieb vo výške 15 miliónov
Podľa prepočtu VÚEPP by stropovanie v pred-
loženej podobe COMAGRI spôsobilo najväč-
ší dosah u podnikov, ktoré hospodária na 
výmere od 1750 do 6800 hektárov pôdy. Dotklo 
by sa až 30 percent subjektov. „Fatálny dosah 
zastropovania by sa prejavil približne u de-
siatich subjektov. Za fatálny považujem stav, 
keď podnik nebude schopný realizovať svoje 
záväzky a v konečnom dôsledku ekonomicky 
skrachuje,“ informoval Štefan Adam.

Podľa prepočtu VÚEPP by stropovanie 
prinieslo výpadok priamych platieb vo výške 
15miliónov eur. Prostriedky alokované zo 
stropovania zostávajú členskému štátu, ktorý 
ich môže využiť buď na vyplácanie redistribu-
tívnej platby, alebo na projektové podpory.
Ak by sa Slovensko chcelo vyhnúť stropovaniu, 
muselo by na redistributívnu platbu vyčleniť 
10 percent priamych platieb. Keďže ročne 
prichádzajú do poľnohospodárstva priame 
platby približne vo výške 400 miliónov eur, 
suma určená na platbu na prvé hektáre by 
dosiahla asi 40 miliónov eur. Tieto platby by 
samozrejme dostali na prvé hektáre všetci. 
Malí aj veľkí hospodári na pôde. Výpočty dosa-
hov stropovania pripravil VÚEPP z pozície 
COMAGRI, ktorá je ale predbežná. Neprešla 
v pléne Európskeho parlamentu, ktorý ukončil 
svoju činnosť v polovici apríla. Až nové zlo-
ženie COMAGRI rozhodne, či bude s navrh-
nutými východiskami pracovať ďalej, alebo 
zaháji činnosť na nových pozíciách. Aj  o tomto 
rozhodnú voľby do Európskeho parlamentu, 
ktoré sa na Slovensku uskutočnia 25. mája 
2019.

Juraj Huba
poľnoinfo.sk

STRAŠIAK V PODOBE STROPOVANIA 
ZÍSKAL HROZIVEJŠIU TVÁR
OD PREDSTAVENIA LEGISLATÍVNEHO NÁVRHU SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY 2021 – 2027 
PREŠLO UŽ VYŠE 10 MESIACOV. NÁVRH EURÓPSKEJ KOMISIE SA VŠAK ZASEKOL NA NESCHVÁLENOM 
VIACROČNOM FINANČNOM RÁMCI. 
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V obecné podobě přitom platí zákaz použí-
vat pro rostlinné alternativy uzenářských a 
masných výrobků původní uzenářské názvy už 
v současné době, s tím si ale výrobci, prodejci 
a propagátoři veganských a vegetariánských 
potravin a pokrmů příliš nelámou hlavu. 
Nově by tak měly být v novelizované evropské 
legislativě přímo specifikovány konkrétní 
názvy, které nebudou smět producenti vegan-
ských alternativ používat. Jedním z hlavních 

tahounů změn je Francie, aktivní je ale také 
ČR – Český svaz zpracovatelů masa byl 
jedním z iniciátorů zachování názvů výrobků 
jen pro výrobky masné. Podle ředitele svazu 
Jana Katiny navrhla česká strana seznam 
šestapadesáti výrobků, které by neměly být 
zneužívány pro názvy rostlinných analogů. 
„Zatímco v zahraničí se to týká především 
pojmů jako burger nebo steak, u nás se za 
názvy masných výrobků schovávají hlavně 

rostlinné alternativy párků a klobás,“ konsta-
tuje Katina.

Opatření podle jeho slov podporují všechny 
rozhodující země EU včetně Německa, které 
v předchozích diskusích o zákazu názvů 
masných výrobků pro rostlinné analogy 
váhalo. Především proto, že někteří výrobci 
uzenin v Německu začali veganské alternativy 
klasických uzenin vyrábět také, neboť si od 

OZNAČOVÁNÍ VEGANSKÝCH A VEGETARIÁNSKÝCH BURGERŮ, STEAKŮ, PÁRKŮ, KLOBÁS A DALŠÍCH VÝROBKŮ 
TĚMITO NÁZVY ZŘEJMĚ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI SKONČÍ. SHODL SE TOTIŽ NA TOM V DUBNU LETOŠNÍHO 
ROKU ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

KARBANÁTKEM, KLOBÁSOU ČI PÁRKEM 
BUDE MOŽNÉ NAZVAT JEN VÝROBKY Z MASA
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toho slibovali rozšíření odbytu svých produktů 
a možnost vyjít vstříc zájmu veganských a ve-
getariánských spotřebitelů. „Nakonec se ale 
ukázalo, že o tento typ výrobků nebyl očeká-
vaný spotřebitelský zájem,“ podotýká Katina. 
Což má svou logiku, produkty rostlinného 
původu mají jinou chuť než produkty z masa, 
kterou spotřebitel od výrobce uzenin očekává.
Rostlinné analogy mají nejen jinou chuť, ale 
logicky také jiné vlastnosti, a právě to je také 
důvodem, proč by se měly jmenovat jinak. 
Identický název podle ředitele Českého svazu 
zpracovatelů masa, ale i podle evropské
legislativy totiž vede spotřebitele k tomu,
 že příslušným výrobkům jsou připisovány 
účinky, které daná potravina nemá. „To je 
v obecné rovině stanoveno v Článku 7 Naříze-
ní 1169/2011 týkající se uvádění zavádějících 
informací,“ zdůrazňuje Katina. Dodatek, který 
byl ve výboru Evropského parlamentu schvá-
len, přitom zní: „Názvy, které spadají pod 
Článek 17 směrnice 1169/2011, jež se nyní 
používají pro masné výrobky a úpravy, by 
měly být vyhrazené výhradně pro výrobky 
s obsahem masa.“ Tak uvidíme.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Podle statistik se výroba vepřového masa 
v ČR meziročně v prvním čtvrtletí opět o něco 
snížila (o 2,8 %), poklesly také stavy prasat 
(o 1,6 %) a klesly i ceny za kilogram jatečné 
hmotnosti (o 2,6 %). Také záporná bilance 
u vepřového masa se meziročně opět prohlou-
bila, a to v důsledku vyššího dovozu a nižšího 
vývozu. Dovezeno bylo 67 020 tun vepřového 
(+3,3 %), hlavně z Německa, Španělska a také 
z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6 274 tun
(-8,8 %), převážně na Slovensko. 

Do druhého čtvrtletí je nicméně možné vyhlí-
žet s mírným optimismem, zejména vzhledem 
ke změně situace na globálních trzích. Už od 
poloviny března začaly ceny vepřového masa, 
především jeho kvalitnějších partií, růst ve 
všech rozhodujících zemí EU, v některých 

případech až o 40 %. Jako hlavní důvod se  
uvádí výrazný růst poptávky po vepřovém  
v Číně, situace k nárůstu cen nazrávala ale již 
dlouho i kvůli loňskému nepříznivému vývoji 
počasí. Kvůli nižší sklizni krmných plodin 
vzrostly ceny krmných směsí a tedy i náklady 
na výkrm všech hospodářských zvířat a prasat 
především. Ve skutečnosti se ale impulsy 
k růstu cen vepřového připravovaly ještě déle. 
Vepřové maso je totiž již řadu let opakovaným 
terčem snah zastánců zdravého životního 
stylu (což ovšem v podání řady spasitelů 
v praxi znamená vynechat nebo výrazně 
omezit konzumaci červeného masa) a na tyto 
údaje část spotřebitelů reaguje poklesem 
zájmu o tuto komoditu a výrobků z ní. Někteří 
evropští producenti proto postupně produkci 
vepřového omezovali a omezují a díky tomu 

postupně roste napětí mezi nabídkou vep-
řového a poptávkou po něm. Zdá se přitom, 
že v poslední době byla překonána něco jako 
kritická hranice, přičemž důsledkem je mi-
nimálně lokální nedostatek suroviny na trhu. 
Čína se svou zvýšenou poptávkou po vepřo-
vém tento stav jen umocnila a urychlila, lze 
ale předpokládat, že poptávka po vepřovém 
v Číně ani v budoucnosti moc klesat nebude.

I díky tomu nerostou ceny vepřového jen 
v Evropě. Na Chicagské komoditní burze 
(CME) se zvýšily minimálně počátkem dubna 
letošního roku ceny vepřového jak v průběhu 
burzovních dnů, a to v průběhu měsíce zhruba 
o 10 korun v přepočtu na koruny za kilogram, 
tak v případě termínových obchodů, které 
předpokládají další nárůst cen minimálně do 

I KDYŽ BYL PRO CHOVATELE PRASAT A PRODUCENTY VEPŘOVÉHO MASA LETOŠNÍ PRVNÍ KVARTÁL DALŠÍM 
Z MNOHA OBDOBÍ, KTERÉ NELZE HODNOTIT ANI Z POHLEDU CEN, ANI POČTU CHOVANÝCH PRASAT, ANI
Z HLEDISKA VÝVOJE AGROOBCHODU POZITIVNĚ, VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ SE SITUACE PŘECE JEN MĚNÍ 
K LEPŠÍMU. A S MÍRNOU DÁVKOU OPTIMISMU LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE NEPŮJDE JEN O NĚKOLIKATÝDENNÍ 
ANOMÁLII, ALE O MINIMÁLNĚ O NĚKOLIKAMĚSÍČNÍ TREND, K NĚMUŽ PŘISPĚLA A NADÁLE PŘISPÍVÁ CELÁ 
ŘADA NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH DŮVODŮ.

PRO PRODUCENTY VEPŘOVÉHO 
SE SNAD BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY
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června letošního roku, přičemž nejvyšší cena 
termínových obchodů činila na burze dokonce 
48,01 koruny za kilogram vepřového masa.
Nejen oživení cen, ale také rostoucí konku-
renceschopnost tuzemských chovů prasat 
a producentů vepřového masa je další dobrou 
zprávou vytvářející předpoklad pro stabilizaci 
produkce vepřového u nás, ba možná i pro 
potenciální a žádoucí nárůst produkce. Jak 
totiž vyplývá z dat projektu InterPIG, patří 
v současné době ČR k zemím, ve kterých užit-
kovost prasnic za posledních pět let vzrostla 
nejrychlejším tempem ze všech sledovaných 
zemí EU. 

Užitkovost vyjádřená počtem odstavených 
selat na prasnici vykázala podle statistik 
v nejlepších chovech v Dánsku, České 
republice a Francii ve srovnání s průměrem 
zemí EU o 5–25 % vyšší nárůst (ČR +9,5 %, 
konkrétně 31,47 ks). Tento velmi významný 
parametr konkurenceschopnosti se v ČR 
v posledních letech skutečně výrazně zlepšuje 
– zatímco ještě v roce 2015 dosahoval počet 
odstavených selat u nás 26,95 ks, což bylo 
o 3,5 % méně než průměr zemí EU, v roce 
2017 už to bylo 30 selat a v porovnání s prů-
měrem zemí EU o 4,5 % více. 

V posledních týdnech také došlo ke zlepšení 
podmínek obchodu s vepřovým masem. ČR 
získala v březnu letošního roku statut země 
prosté Afrického moru prasat (AMP), tento 
stav nicméně nerespektovalo Dánsko, které 

uplatňuje vlastní systém regionalizace 
a navzdory statutu země prosté AMP nadále 
považovalo Dánsko východní část ČR za 
takzvanou „černou zónu“, což v praxi velmi 
komplikuje obchod s vepřovým (povinné 
karantény, desinfekce kamionů atd.). Po 
intervencích veterinářů i Českého svazu zpra-
covatelů masa ale došlo 25. dubna ze strany 
Dánska ke změně kvalifikace „rizikovosti“ ČR 
a v současné době je tak již ČR jako celek 
v takzvané červené zóně. Přepravci zvířat, 
kteří z Dánska vozí do ČR selata pro další 
výkrm, mohou proto opět využívat mírnější 
podmínky pro vstup do dánských chovů. 

Vepřové maso a mýty kolem něj
I když má vepřové maso ze všech základních 
mas nejvyšší obsah tuků, zdaleka to nezna-
mená, že není vhodné ke konzumaci, a to 
i pravidelné. Kromě toho, že tuk je nositelem 
chuti, se v živočišných tucích daleko lépe 
rozpouští klíčové, pro tělo potřebné vitamíny 
A, D, E a K, které z řady rostlinných pro-
duktů lidský organismus, přestože tam jsou 
vitamíny více koncentrované, v tak velké míře 
nezužitkuje. Někdejší rakouská studie Ústavu 
pro výživu a choroby látkové výměny navíc 
ukázala na další zdravotní pozitiva, a to na 
testech lidí pravidelně konzumujících všechny 
druhy vepřového třikrát týdně v objemu 120 
až 150 gramů po dobu jednoho a půl měsíce. 
Výsledkem bylo dokladovatelné snížení hla-
diny cholesterolu o 5,41 % a nárůst poměru 
„zlého“ a „hodného“ cholesterolu ve prospěch 

hodného. V organismu testovaných osob také 
došlo k nárůstu hladiny pro tělo potřebného 
zinku o 5 % a vitaminu B dokonce o necelých 
14 %. Studie tak pro řadu lidí překvapivě kon-
statovala, že pravidelná konzumace vepřové-
ho masa je vhodná i pro dietní účely. 

Za škůdce lidského zdraví přitom bývá, hlavně 
pak v souvislosti s vepřovým masem, pova-
žován cholesterol. Celá řada vědců se proto 
v minulosti snažila prokázat vliv cholesterolu 
obsaženého v jídle na zvýšené riziko infarktů, 
celá řada výsledků ale přímou souvislost ne-
prokázala. U některých lidí je tomu dokonce 
právě naopak – například někteří starší lidé 
žijí s vyšší hladinou cholesterolu déle než 
s hladinou nízkou. Cholesterol je totiž pro 
lidský organismus životně důležitý stejně jako 
třeba vitaminy. Jeho základní rolí je stabi-
lizace buněčných membrán a tedy podpora 
imunitního systému a regulace vzájemného 
působení tělesných funkcí, takzvaná home-
ostáze. Cholesterol je také základní stavební 
látka všech tělesných buněk včetně krve, čistý 
cholesterol je dokonce zhruba 15% součástí 
mozku a poloviční součástí nadledvinek. Lidské 
tělo si jej i samo vyrábí. A pokud je cholesterol 
v potravě obsažen v nadlimitním množství, do- 
chází v lidském těle k přirozené regulaci a jeho 
produkce organismem klesá. Přívod choles-
terolu tak nemá na zdraví lidského jedince 
zdaleka takový vliv, jak se všeobecně traduje.

Petr Havel
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Tvůrce ocenění překvapilo. „Zaskočilo mě to, 
nejsem zvyklý být oceňovaný,“ neskrýval.
Malé přenosné cimbály, které vyrábí, podle 
něj plně nahradí ty velké. „Je to ohromný 
kamarád u táboráku, v partě, hodíte ho na 
rameno a jdete,“ vyzdvihuje nástroj. Hrát na 
něj je ale prý kumšt. „Oproti velkému cimbálu 
nemá tlumení, a tak se musí tlumit paličkou, 
zápěstím, loktem, vyžaduje to zručnost,“ při-
blížil.  Ve své dílně jich vyrobil už čtyřiadvacet. 
Je přitom řezbářem, lakýrníkem i ladičem. 

„Všechno musí dozrát, spěchat se nesmí. 
Hlavně s laděním. Struny musíte potahovat 
postupně, protože pruží všechen materiál, 
musíte mu dát čas, aby si nástroj bezvadně 
sedl,“ přiblížil.

Jeho cimbály zní po celém světě. „Na jeden 
hraje rodilý Čech ve švýcarské Basileji, další 

je ve Španělsku, jeden ve Spojených státech, 
na Slovensku. Ale nejvíc jich je na Valašsku 
a Horňácku,“ vyjmenoval Petržela. Loučí se 
s nimi prý těžko. „Když to jde z baráku, je 
to vždycky, jako bych pouštěl dítě do světa,“ 
prozradil. Nejraději má ale cimbál, který si vy-
robil pro sebe. „Ale to jen proto, že jsem s ním 
hodně zažil. Třeba na slavnostech ve Strážnici 
do něj i napršelo, je potlučený a má už cosi za 
sebou. Ale pořád hraje,“ ocenil.

Malý cimbál patří podle něj k historii folk-
lóru moravského Slovácka. Není to ale jediný 
poklad, který Petržela doluje z minulosti. 
„Existují pořád rodinné klenoty v podobě 
zapomenutých písní i tanců. Třeba nedávno 
jsme po sto letech obnovili zapomenutý, ale 
krásný tanec Vracovská sedlcká,“ přiblížil. 
Šestašedesátiletý nadšenec vede tři folklorní 
soubory. Zkušenosti od něj nasála i Petra 

Martínková, která svou hudební kariéru za-
čínala pod jeho vedením v cimbálové muzice 
Marýnka. „Pro mě bylo největším přínosem 
mu koukat pod ruce, když hrál,“ říká dnešní 
učitelka hry na cimbál v základní umělecké 
škole ve Vracově. Váží si pracovitosti Petržely. 
„Na zkoušky byl vždy připravený, často přišel 
s další písničkou, novým nápadem. A také se 
staral, abychom měli kde svoje umění uká-
zat,“ považuje si Martínková. 

Ocenění kraje předá tvůrci hejtman Bohumil 
Šimek na festivalu Slovácký rok v Kyjově 
v létě. „Titul je vyjádřením uznání a podpory 
lidem, kteří dokonale ovládají znalosti 
a dovednosti tradiční rukodělné výroby. Udě-
luje se pouze v oborech, kterým hrozí zánik,“ 
řekl radní kraje Tomáš Soukal. 

Dagmar Sedláčková

JIŽNÍ MORAVA, VRACOV – JE VELKÝM FOLKLÓRNÍM NADŠENCEM, HUDEBNÍKEM, TANEČNÍKEM A VEDE 
I NĚKOLIK SOUBORŮ. TEĎ SE PAVEL PETRŽELA Z VRACOVA PYŠNÍ I TITULEM MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ 
VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. KRAJŠTÍ RADNÍ MU HO NEDÁVNO UDĚLILI ZA VÝROBU MALÝCH 
PŘENOSNÝCH CIMBÁLŮ. VYROBIL JICH UŽ DESÍTKY.

JEHO MALÉ CIMBÁLY HRAJÍ I V AMERICE. 
TEĎ MÁ TITUL MISTRA RUKODĚLNÉ VÝROBY

Pavel Petržela z Vracova uchovává zapomenuté řemeslo, vyrábí malé přenosné cimbály. Foto: rodinný archív
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Česká republika se na výrobě makového semene 
podílí téměř jednou třetinou.

32 %
Kvalita potravinářských odrůd máku výrazně 
převyšuje kvalitu odrůd farmaceutických.

Česká republika je jediným významným pěstitelem 
výhradně potravinářských odrůd máku.

Vývozy makového semene každoročně směřují do třiceti až čtyřiceti zemí světa. 
Průměrná hodnota vývozu makového semene dosahuje 1,1 miliardy Kč ročně. 
Vyváží se např. do Ruska, Ukrajiny, Nizozemí, 
Rakouska, Německa i Polska. 1,1 mld / rok

Češi jsou největší světoví konzumenti máku na osobu – ročně 
snědí přibližně 430 gramů. Pro lepší představu to znamená sníst 
minimálně 25 buchet s makovou náplní.

25 buchet

2800 let – tak staré je 
nejstarší semínko máku nalezené 
na území České republiky.

2800 let

0,8 % morfinu v sušině tobolky obsahuje potravinářský 
mák. Farmaceutické máky obsahují 1,5 – 2 % morfinu.

Mák je olejnina, semeno obsahuje‘ 46 % oleje

Mák má mimořádně vysoký obsah 
vápníku – 12x více než kravské mléko.

12 × více 
vápníku

Makové semeno je naším nejúspěšnějším exportním artiklem, 
stejně jak chmel. Podíl vývozu makového semene na celkové 
produkci českého máku 
v období deseti let dosáhl. 85,27 %

Desatero zajímavostí 
o modrém máku
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Za letošní hlavní motto květinové expozice si aranžéři z Výstaviště Kro-
měříž zvolili Květinový zvěrokruh. „Vstupem do vyzdobeného pavilonu 
A se přenesete do tajemného večera s nebem posetým miliony hvězd, 
z něhož se na vás bude snášet dvanáct květinově ztvárněných znamení 
zvěrokruhu z tisíců jarních cibulovin a hrnkových rostlin. Tajemnou at-
mosféru doplní hra světel a stínů,“ popsal atmosféru manažer výstavy 
Vojtěch Zahradník. Hlavní expozici vytvořil tým Výstaviště Kroměříž ve 
spolupráci s předními českými aranžérkami Jarmilou a Petrou Pejpa-
lovými. Po velkém úspěchu aranžování v přímém přenosu při loňské 
jarní výstavě se organizátoři rozhodli také letos návštěvníkům připravit 
nezapomenutelnou podívanou. Nejlepší čeští aranžéři každý den výsta-
vy tvořili přímo před očima návštěvníků speciální květinová aranžmá na 
téma „Čtvero ročních období“. Tyto pozoruhodné objekty byly součástí 
okrasných venkovních zahrad areálu výstaviště. Florální objekty vytvoří 
špičkoví aranžéři ze Svazu květinářů a floristů České republiky, napří-
klad Klára Franc Vavříková, Jarek Kokeš, Tomáš Hakl a další.

Svaz květinářů a floristů ČR

ZAČÁTKEM KVĚTNA PATŘILO VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ VŠEM MILOVNÍKŮM KVĚTIN A TĚM, KTEŘÍ PŘIŠLI 
POTĚŠIT SVÉ OKO ZHLÉDNUTÍM NÁPADITÝCH KVĚTINOVÝCH EXPOZIC.

43. ROČNÍK VÝSTAVY FLORIA 
JARO 2019 KROMĚŘÍŽ
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Hlavní květinová expozice v pavilonu A zavedla návštěvníky do říše snů 
a fantazie, ve které se prolínala krása květin se sklářským umě-
ním. Třpyt a lesk dalo celé expozici křišťálové sklo z firmy Preciosa 
a nevšedním využitím podtrhlo expozici i laboratorní sklo ze skláren 
Kavalierglass. To vše z návrhu přední české floristky Kláry Franc 

Vavříkové. Nechyběla ani večerní prohlídka pavilonu A. V rámci výstavy 
proběhla také mezinárodní floristická soutěž Oasis Visegrad Cup 2019, 
která byla uspořádána ve spolupráci se Svazem květinářů a floristů ČR.

Tomáš Svoboda, Svaz květinářů a floristů ČR

ČTYŘICÁTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KVĚTINOVÉ VÝSTAVY FLORA OLOMOUC, KTERÝ SE KONAL KONCEM 
DUBNA, NESL NÁZEV STROM ŽIVOTA.

JARNÍ FLORA OLOMOUC 
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V čem spočívá tajemství úspěchu vašich vín?
Hlavně je to díky kolektivu lidí, které baví dě-
lat víno. Především náš enolog je zapáleným 
vinařem.

Kdy jste začal vinařit?
Od mala mě bavilo pěstování a zpracování 
vína i ovoce. Bavil jsem se tím a časem začalo 
být víno úspěšné na místních koštech. Vinař-
ství se pak rozvinulo postupně, plynule. 

Zdědil jste zálibu po někom z rodiny?
Po rodičích jsem zdědil malý sklípek. Asi 
před třiceti lety jsem ho vybagroval a udělal 
ho větší. Vlezlo se tam pak asi třicet tisíc 
litrů. V roce 2000 jsme už koupili starší halu 
v bývalém JZD. Dnes už děláme i tři sta tisíc 
litrů za rok.

Jak se tedy vaše rodinné vinařství za těch 
dvacet let prosadilo na trhu? Bylo to těžké?
Bylo, protože jsem chtěl dělat kvalitní vína 
a výhradně moravská. Šlo to pomalu, nebyl to 
žádný skok. Na vše jsem si musel vydělat, nic 
jsem nezdědil. Také jsem nešel například do 
rychle ziskových stáčených vín, nevalil jsem 
kamiony a dovozová vína. Prosazoval jsem 
kvalitu. A to je vždycky problém. Protože víno 

je pak dražší. Dnes už je to jinak, zákazníci 
jsou ochotni zaplatit za kvalitní víno i vyšší 
částky. V začátcích ale kladli největší důraz na 
cenu. Víno prodáváme výhradně v lahvích 
a výhradně z moravských hroznů. 

Máte vinařské vzdělání, nebo jste samou-
kem?
Mám zemědělskou technickou školu s obo-
rem mechanizace zemědělské výroby. Stu-
doval jsem ji ve Strážnici. Vinařství jsem se 
naučil sám. Vtipné je, že i náš skvělý enolog 
je vyučeným elektrotechnikem. 

Na jaká vína se zaměřujete?
Baví mě velký sortiment, tolik druhů vína, co 
děláme my, nemá žádné velké vinařství. Líbí 
se mi nové odrůdy, rezistentní, které nepo-
třebují žádnou chemii a dají se vyrábět v bio 
kvalitě, bez jedů. Aktuálně to nejlepší je teď 
v Salonu vín ve Valticích. Je to odrůda Rotgip-
fler, kterou jsme vysázeli na pěti hektarech. 

Kladete důraz na terroir, tedy vína charak-
teristická pro danou oblast. Jak ovlivňuje 
vaše vína?
Naše vinice na Žádovicku jsou na vápenných 
spraších. Je to trochu jiná půda oproti okolí 

Pálavy. Vápenec je tady už rozložený a půda 
má vysoký obsah vápníku. To se v charakteri-
stice vína projeví. Svou roli sehrávají i kopce 
a jižní svahy, na nichž hrozny suprově dozrá-
vají. 

Jaká jsou tedy typická vína Žádovicka?
Děláme vína suchá i polosuchá a polosladká. 
Jsou minerální, šťavnatější, svěží. Protože 
kyselinky jsou tady vždy o kapičku vyšší než 
jinde. To pro nás bylo velkým plusem právě 
v posledních letech, kdy vinaři z jiných oblastí 
museli kyseliny do vína přidávat uměle. Pro 
naše víno to bylo velmi významné plus, pro-
tože nejlepší je, když se nic nemusí přidávat 
uměle.

Co je na práci vinaře nejtěžší?
Pro mě je to vždycky byrokracie. Nevadí mně 
dřina na vinici, práce, papírování je ale nej-
horší. Pomalu každý měsíc k nám přijdou dvě 
kontroly, pořád někdo chce různé evidence. Je 
to spousta papírování. Dřív jsem to dělal sám, 
dnes už na to mám lidi. 

Co vás naopak na vinařině těší?
Radost z úspěchů, když víno vyhraje a získá 
ocenění, to je povzbuzující. A pak, když lidi 
jsou z vína nadšeni. Zrovna včera jsme měli 
velkou ochutnávku vín a lidé byli spokojeni, 
víno chválili. Takové dělení radosti je možná 
víc než zlatá medaile.

Věnujete se tomu celá rodina, jak máte 
rozdělené role?
Já zajišťuji provoz, syn se věnuje obchodu 
a manželka dělá evidenci a papírovou práci.

Dochází občas k profesním střetům? Kdo 
vyhrává?
Občas to zaskřípe jako všude jinde, ale 
vždycky to dopadne dobře. Musí k tomu být 
tolerance z obou stran. Někteří známí se diví, 
že nám to funguje, protože s manželkou jsme 
dvacet čtyři hodin denně už dvacet let. Občas 
jsou věci, které musí člověk nechat plavat 
a dát druhým prostor. To funguje i s naším 
enologem. Je zvídavý, rád zkouší nové postupy 
a u nás k tomu má zázemí i vlastní laboratoř. 

Jaké novinky chystáte? 
Chceme se víc zaměřit na nové rezistentní 
odrůdy, které nevyžadují chemické ošetřování. 
V chuti si nezadají s našimi odrůdami, některé 
jsou o něco aromatičtější. 

Text a foto Dagmar Sedláčková

ZA SVÉ VÍNO SBÍRÁ MEDAILE V PRESTIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH PO CELÉM SVĚTĚ. PŘITOM ZAČAL VÍNO DĚLAT 
OD DEMIŽÓNU, JAK SÁM O SOBĚ ŘÍKÁ ŠTĚPÁN MAŇÁK Z ŽÁDOVIC NA HODONÍNSKU.

„VÍNO DĚLÁME S NADŠENÍM,“ ŘÍKÁ VINAŘ ZE 
SLOVÁCKA. ZÍSKÁVÁ CENY Z CELÉHO SVĚTA
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Titul, který je na soutěži tradičně nejpres-
tižnější, a s ním i Double Gold a John Rose 
Trophy získal Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr 
z Modrého sklepa Agrodružstva Nový Šaldorf 
u Znojma. „Sklepmistr Vladimír Mucha pro-
zradil, že dvakrát pozlacený šampion měl 
45,3 gramu zbytkového cukru, 8 ‰ kyselin 
a 10,85 % alkoholu. Takový byl letos recept na 
americký úspěch.Ten, kdo chce víno ochutnat, 
by si měl prý pospíšit. „Skladem už nezbý-
vá mnoho lahví,“ upozornil  Luboš Bárta, 
šéfredaktor časopisu Sommelier, který účast 
moravských a českých vín na soutěži organi-
zoval. Modrý sklep podpořil svou pozici ještě 
zlatým Hibernalem 2017, pozdní sběr a třemi 
stříbrnými medailemi. Stal se tak nejúspěš-
nějším soutěžícím z České republiky.

O dalších devět Double Gold medailí se po-
dělily rodinné vinařství Pavel Binder, Štěpán 
Maňák, Vinařství Lahofer, Vinařství U Kapličky, 
Víno Marcinčák, Vinselekt Michlovský, Vladimir 
Tetur a Zámecké vinařství Bzenec. Úspěch 
zaznamenalo české vinařství z litoměřické 
podoblasti, a to Zámecké vinařství Třebívlice.
Vinaři z České republiky přihlásili do soutěže 
celkem 248 vín a neuvěřitelných 214 z nich 
získala ocenění. Podle Bárty jsou naše vína na 
východním pobřeží Spojených států po sedmi 
letech úspěchů velmi oblíbená, téměř slavná. 
„Odrůdy, které se tu pěstují a jsou známé, 
dokážeme udělat jemnějším a lahodnějším 
způsobem. Aromatické odrůdy, jako jsou Pá-

lava, Irsai Oliver, Děvín nebo Muškát morav-
ský, američtí porotci obdivují, protože takové 
odrůdy nemají. Už znějí i hlasy zájemců o je-
jich dovoz,“ komentoval zájem o moravská 
a česká vína za oceánem Bárta.

Ryze americkým způsobem přidělování 
medailí hodnotilo vína přes padesát tamních 
porotců, které pořadatel každoročně střídá. 
Svět zastupovali jen tři hodnotitelé ze zahra-
niční. Mezi nimi byl i Josef Valihrach junior za 

Českou republiku. Z Maďarska přijel diplomat 
Jószef Kosárka a z Argentiny Leo Castellani. 
Česká republika se stala třetí nejpočetněji 
zastoupenou zemí, po domácích USA a Ka-
nadě. Kuriozitou bylo šest vín z Aljašky, kde 
byl dovezený hroznový základ doplněn lesními 
plody. Účast našich vinařů na soutěži organi-
zovala redakce časopisu Sommelier s finanční 
podporou Vinařského Fondu. 

Dagmar Sedláčková

Hodnocení vín z celého světa se uskutečnilo 
posledního dubna v budově Centra Excelence 
ve Valticích. Porotci vybírali z celkem 693 
vzorků vín od 120 výrobců z 11 vinařských 
zemí. Nejvíce vín bylo z České republiky, 
ale také z Maďarska, Slovenska, Německa, 
Rakouska, USA a dalších zemí. Vína hodnotila 
mezinárodní komise špičkových degustátorů. 
Kromě hodnotitelů z Česka zasedli v porotě 

degustátoři z Rakouska, Slovenska, Maďar-
ska a USA. „Naším cílem je, aby hodnocení 
GRAND PRIX VINEX bylo etalonem kvality  
a profesionality při hodnocení soutěží vín 
v ČR. Soutěž nejen splňuje, ale dokonce 
překračuje Národní standardy soutěží vín ČR,“ 
řekl Pavel Krška, ředitel soutěže. Veřejnost 
bude mít příležitost seznámit se s oceněnými 
víny na brněnském výstavišti ve dnech 25.  

a 26. května 2019 na výstavě Minerály Brno.
Soutěž organizuje Národní vinařské cent-
rum ve spolupráci s Veletrhy Brno a Svazem 
vinařů ČR. Záštitu nad soutěží převzali ministr 
zemědělství Miroslav Toman, hejtman Jiho-
moravského kraje Bohumil Šimek a primátor-
ka statutárního města Brna Markéta Vaňková.

Dagmar Sedláčková

ROCHESTER – V AMERICKÉM MĚSTĚ ROCHESTER VE STÁTĚ NEW YORK SKONČIL DALŠÍ ROČNÍK OBLÍBENÉ 
SOUTĚŽE FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION. JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH BENEFIČNÍCH 
SOUTĚŽÍ NA SVĚTĚ SE ZÚČASTNILO NA DVA A PŮL TISÍCE VZORKŮ VÍN Z OSMNÁCTI ZEMÍ SVĚTA. ČESKÁ 
A MORAVSKÁ VÍNA ZAZÁŘILA TITULEM BEST OF SHOW, TEDY ŠAMPIONEM V NEJPRESTIŽNĚJŠÍ KATEGORII 
RYZLINKŮ. NAŠI VINAŘI POBRALI I  DALŠÍCH DEVĚT DOUBLE GOLD A DVACET ZLATÝCH MEDAILÍ.

VALTICE – ŠAMPIONEM ŠESTADVACÁTÉHO ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN GRAND PRIX VINEX SE 
STALO VÍNO Z MORAVY. MEZI TÉMĚŘ SEDMI STY VZORKY VÍN Z JEDENÁCTI ZEMÍ SVĚTA ZVÍTĚZIL RYZLINK 
RÝNSKÝ ROČNÍKU 2016, POZDNÍ SBĚR Z VINAŘSTVÍ BALOUN. SKVĚLE SI V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI 
VEDLA I DALŠÍ MORAVSKÁ A ČESKÁ VINAŘSTVÍ.

AMERICKÝ ÚSPĚCH NAŠICH VINAŘŮ. NEJVYŠŠÍ 
CENU MÁ VINAŘSTVÍ ZE ZNOJEMSKA

ŠAMPIONEM GRAND PRIX VINEX SE STALO VÍNO Z MORAVY

Mezi pouhými třemi porotci ze zahraničí hodnotil vína v Americe i Josef Valihrach junior
Foto: Archiv soutěže
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„Uspěli v konkurenci devíti týmů, jejichž 
práce byly hodně vyrovnané,“ sdílela radost 
Miroslava Rajsiglová z pořadatelské školy. 
Nadějní cukráři museli během dvoudenního 
klání vyrobit slavnostní jednoposchoďový nebo 
víceposchoďový dort, tři druhy dezertů a libo-
volnou skulpturu neboli dekorační výrobek  
z jedlých materiálů, například z čokolády nebo 
karamelu. V pořadí už sedmnáctý ročník sou-
těže se uskutečnil 9. a 10. dubna 2019. Soutěž 

se konala pod záštitou prezidenta Asociace 
kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava 
Kubece. Soutěž byla určena pro dvoučlenné 
týmy žáků prvních až třetích ročníků oboru 
cukrář/cukrářka.

Soutěžit přijelo celkem devět soutěžních 
týmů, zejména z moravských škol, ale také 
z Vysočiny z Velké Bíteše a Třešti. Zahraniční 
účast zajistil tým z Bratislavy. Soutěžní týmy 

pracovaly v cukrářské dílně bzenecké školy
 a měly za úkol v průběhu dvou dnů splnit 
přesně dané úkoly. Všechny výrobky připra-
vovaly v časovém limitu sedmi hodin. Práce 
všech soutěžících byla velmi vyrovnaná. 
Celkovým vítězem soutěže Moravský pohár se 
však stal tým ze střední školy gastronomie, 
hotelnictvní a lesnictví v Bzenci.

Dagmar Sedláčková

BZENEC – PO DVA DNY MEZI SEBOU ZÁPOLILI CUKRÁŘŠTÍ UČNI Z CELÉ REPUBLIKY I SLOVENSKA 
O MORAVSKÝ POHÁR. JIŽ SEDMNÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE SE USKUTEČNIL VE STŘEDNÍ ŠKOLE GASTRO-
NOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ V BZENCI V PRVNÍ PŮLCE DUBNA. A PRÁVĚ ŽÁCI POŘÁDAJÍCÍ ŠKOLY 
SI PŘEVZALI OD ODBORNÝCH POROTCŮ CENU PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE. 

NEJLEPŠÍ CUKRÁŘŠTÍ MISTŘI ROSTOU 
V BZENCI. VYHRÁLI MORAVSKÝ POHÁR

Mikulčice – Jaro na mikulčických Valech
24.–26. 5. 2019, Slovanské hradiště v Mikul-
čicích
Programový víkend s Pravoslavnou cyrilome-
todějskou poutí, Dnem Bulharů a programem 
skupiny Styrke. 
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mi-
kulcice/ 

Liberec – Fresh Festival Liberec
24. 5. 2019 – 25. 5. 2019, areál Vesec
Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní 
gastronomie určený všem gurmetům 
a gurmánům. Kuchařské show a workshopy 
Zdeňka Pohlreicha, prezentace vinařství 
a řízené degustace, TOP restaurace, zážitková 
gastronomie, pivovary, farmářské trhy.
www.freshfestival.cz 

Brno – Ignis Brunensis a Brno – město 
uprostřed Evropy
24. 5. – 16. 6. 2019 
22. ročník festivalu zážitků pod brněnskými 
hrady Špilberk a Veveří. Hlavní součástí 
programu je soutěžní přehlídka ohňostrojů 
s hudbou na Brněnské přehradě. 
Místo konání: centrum města Brna, Brněnská 
přehrada, hrad Špilberk a Veveří 
www.ignisbrunensis.cz, www.bmue.cz 

Čejkovice – XXIV. Čejkovické vinné trhy
25.–26. 5. 2019 

V historických prostorách původní templářské 
tvrze a přilehlé zámecké zahrady se můžete 
těšit na prezentaci třicítky čejkovických vinař-
ství a bohatý doprovodný program. 
www.vinozcejkovic.cz 

Mikulov Gourmet Festival
31. 5. – 2. 6. 2019 
Gastronomický festival tradičních moravských 
pokrmů v kombinaci s moravskými víny. 
www.mikulovgourmetfestival.cz 

Kudlovice – Kudlovický vinný žleb
1. 6. 2019 
Přijďte ochutnat vína do místních sklepů 
a zažít jedinečnou atmosféru malebné vinař-
ské uličky. Dobrou náladu obohatí cimbálová 
muzika a pěvecké sbory.
www.kudlovice.cz 

Litoměřice – Litoměřický hrozen
1. 6. 2019
Soutěžní, prezentační a prodejní výstava vín 
v prostorách Litoměřického hradu.
www.litomerickyhrozen.cz 

Ostrava – Ostrava žije vínem
1. 6. 2019, Dolní oblast Vítkovice, areál Hlubina
Den plný vína v industriálním prostředí v Dol-
ních Vítkovicích. Skvělé občerstvení a hudební 
vystoupení.
www.ostravazijevinem.cz 

Pardubické vínokoštování
Pardubice – Festival malých vinařů 
1. 6. 2019, Natura park, Štolbova
Vína z Moravy, Čech i zahraničí. Gurmánské 
speciality a další program. 
www.vino-the-ka.cz 

Šatov – Den otevřených sklepů
1. 6. 2019 
Ty nejlepší vzorky vín od malých i velkých 
šatovských vinařů. Bohatý hudební program 
a jízda turistickým vláčkem mezi sklepy. 
www.vinarisatov.cz 

Praha – Nejlepší česká vína v Praze
3. 6. 2019, Praha 2, Novoměstská radnice
Vyhlášení výsledků Národní soutěže vín – 
vinařské oblasti Čechy. Prezentace českých 
vinorodých měst a obcí a řízená degustace 
oceněných vín. 
www.cechcv.cz 

Broumov – Vinum et cetera
8. 6. 2019, klášter Broumov
Tradiční ochutnávka vína na nádvoří Brou-
movského kláštera. Představuje selekci 
padesáti vín z expozice Salonu vín, které pro 
tuto akci osobně vybírá sommelier Salonu vín 
ČR Marek Babisz. Expozice opouští své sídlo 
na zámku ve Valticích jednou ročně, právě na 
Vinum et cetera v Broumově. 
www.klasterbroumov.cz/cs/vinum-et-cetera-1 

ČEKÁ VÁS FOLKLÓR, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, VÍNO, OHŇOSTROJE, JARMARKY A ZÁBAVA PRO CELOU RODINU.

NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE ZA VÍNEM 
A GASTRONOMIÍ PO CELÉ REPUBLICE
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Praha – Pražské vinice
8.–9. 6. 2019 
Městské i soukromé vinice otevírají své brány. 
Přijďte se seznámit s jejich historií i součas-
ností a objevit kouzlo zapomenutých zelených 
koutů Prahy. 
www.prazskevinice.cz 

Tvrdonice – Podluží v písni a tanci
7.–9. 6. 2019 
66. ročník folklórního festivalu regionu 
Podluží je již tradiční ukázkou místního folkló-
ru spojený  s ochutnávkou vín a krajových 
specialit. 
www.tvrdonice.cz 

Pasohlávky – Festival radosti a života pod 
Pálavou
7.–9. 6. 2019, ATC Merkur 
Festival plný hudby, tance, workshopů, řeme-
sel a stánků se zdravou výživou. 
www.atcmerkur.cz 

Kyjovsko – Den otevřených sklepů Kyjovska
8. 6. 2019 
Návštěvníci budou mít možnost ochutnat vína 
třicítky vinařů z Kyjova a okolí.
www.cechkyjovskychvinaru.cz 

Břeclav – Slavnosti břeclavského piva
8. 6. 2019, areál pod zámkem 
Den s břeclavským pivem pro celou rodinu. 
Odpoledne plné her, soutěží a hudebního 
programu. Mezi kapelami jsou interpreti ze 
Slovenska i České republiky.
www.pivovarbreclav.cz 

Strážnice – Krajem vína
8. 6. 2019 Putování po vinařských stezkách 
Strážnicka
Na kole nebo pěšky objevíte krásy slovácké 
přírody mezi vinohrady, poznáte tajemství 
vinných sklepů, ochutnáte místní speciality 
i vína. Výlet končí ve sklepní uličce Plže. 
Bohatý folklórní program. 
www.stezky.cz 

Čejkovice – Víkend otevřených zahrad
8. 6. 2019, Sonnentor  
Svátek všech zahrad. Projekt se setkal s vel-
kým ohlasem a stal se postupně tradičním po 
celé Evropě. Bohatý program pro všechny. 
www.sonnentor.cz 

Kunštát – Svátky řemesel a krásy 
ušlechtilých koní
8.–9. 6. 2019, Panská zahrada 
Lidová i umělecká řemesla, jezdci a chovatelé 
koní. Scénické ukázky pouta člověka a koně.
www.kunstat-mesto.cz 

Šardice – Přehlídka mládežnických 
dechových hudeb
9. 6. 2019, areál TJ Baník  
www.sardice.cz 

Lednicko-valtický areál – Hudba na kole
15. 6. 2019
Festival 13 měst Concentus Moraviae se 
uskuteční v krajině Lednicko-valtického 
areálu s přesahem do dolnorakouské oblasti 
Weinviertel. Na osmnácti „hudebních za-
stávkách“ bude znít lidová hudba, jazz všech 
historických období, klasická hudba, ale také 
bluegrass, folkrock, klezmer, středověké pís-
ně, šanson či crossoverová verze „echtovního 
vídeňského šramlu“. 
www.hudbanakole.cz 

Novosedly – Novosedelské sklepy open
15. 6. 2019 
Den otevřených sklepů v obci Novosedly na 
Moravě. Skvělá vína a gastrospeciality. 
www.novosedelskesklepy.cz 

Brno – Festival soutěžních vín – Zlatý pohár 
Česko Slovenska
21. – 22. 6. 2019, Zelný trh
Stovky vín z České republiky a Slovenska na 
unikátním festivalu uprostřed Brna. Tradice, 
kultura a víno.
www.zlatypohar.eu/festival-souteznich-
-vin-2019/ 

Malá Vrbka – Horňácké kosení
červen 2019 
20. ročník tradičního ručního kosení orchide-
jových luk s krojovanými účastníky, jarmar-
kem tradičních výrobků, cimbálovou muzikou. 
Folklorně kulturní akce pořádaná v panenské 
přírodě CHKO Bílé Karpaty.
www.malavrbka.cz

Bučovice – Městské slavnosti Bučovice 1645
21.–22. 6. 2019 
Připomínka historické události z roku 1645, 
kdy se švédská vojska pokusila dobýt místní 

zámek a vyplenila městečko. Bohatý kulturní 
program pro celou rodinu, dobové ukázky, 
ochutnávky dobových specialit, jarmark, 
ohňostroj. 
www.bucovice.cz 

Prušánky – K Nechorám do sklepa
22. 6. 2019, Prušánky-Nechory  
Přijďte ochutnat vína nechorských vinařů. 
www.nechory.cz, www.obecprusanky.cz 

Valtice – Noc otevřených sklepů 
ve Valtickém Podzemí
22. 6. 2019 
Celonoční vinařský mejdan na Moravě v pod- 
zemním městě vína. Cimbálová muzika, vi- 
nařská diskotéka. Východ slunce se sabráží 
sektu na Kolonádě Reistna. Ranní procházka 
rozkvetlými vinohrady završená vinařskou 
vyprošťovací snídaní.
www.valtickepodzemi.cz 

Svatobořice-Mistřín – Cimbály na ulici 
a namaluj si ornament
23. 6. 2019
Volná vystoupení místních a regionálních 
cimbalistů v parku pod kostelem, malování 
lidových ornamentů.
www.svatoborice-mistrin.cz 

Strážnice – 74. ročník Mezinárodního 
folklórního festivalu
27.–30. 6. 2019 
Stále větší obliba přirozeně komponovaných 
pořadů láká příznivce zpěvu a tance, kteří 
přicházejí jako diváci, aby se v bezprostřed-
ním kontaktu s živým folklórem často stali 
účinkujícími. 
www.festivalstraznice.cz 

Znojmo – Vinařská „50“ Author 
Znovín Cup 2019
29. 6. 2019, Šatov  
Cyklistický závod podél vinic, kolem maleb-
ných sklepů, přes vřesoviště a lesy i kolem 
klikatého toku řeky Dyje.
www.vinarska50.cz, www.znovin.cz 

Slavkov u Brna – Veteranfest 2019 
29. 6. 2019, zámecký park
Více než tisícovka historických auto-moto 
veteránů se již po osmnácté sjede do zámec-
kého parku ve Slavkově u Brna. 
www.zamek-slavkov.cz, www.veteranfest.cz 

Text a foto: Dagmar Sedláčková



ZPRAVODAJ

KVĚTEN 201912

P Ř Í L O H A

KRAJINA MEZI OBCEMI HROTOVICE 
A ROUCHOVANY 
FOTOREPORTÁŽ:

REVITALIZACI 200 LET STARÝCH DUBŮ, NOVĚ VYBUDOVANÝ RYBNÍK, KTERÝ JEŠTĚ ANI NENÍ ZANESEN V MAPÁCH, 
NEBO POZŮSTATKY NĚKDEJŠÍ TVRZE A 500 LET STARÉ, DNES JIŽ ALE ZANIKLÉ VESNICE – TO VŠE LZE NAJÍT NA 
NĚKOLIKA KILOMETRECH ÚZEMÍ MEZI OBCEMI HROTOVICE A ROUCHOVANY NA TŘEBÍČSKU.

Ošetření 200 let starých dubů u Hrotovic provedly Lesy České republiky

Cestou kolem rybníku se dostaneme k zaniklé obci Mstěnice

Lokalita je atraktivní pro procházku s dětmi

Pod usedlostí Nové dvory v Rouchovanech vznikl loni nový rybník

Pozůstatkům obce vévodí zbytky původní tvrze

Hráz rybníku s náhonem ještě čeká na úplné dokončení

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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Ačkoli žádná aktivita není všespasitelná, lze 
i tuto soutěž považovat za možnost propagace 
masné produkce v ČR, včetně prezentace do-
mácí produkce i domácí produkce vepřového 
masa. Letos se navíc bude soutěžit poprvé ve 
dvou samostatných kategoriích, což poskytuje 
srovnatelné podmínky pro jednotlivé pro-
dejny a prodejny sdružené v různých větších 
a menších sítích. Do kategorie „Nezávislý trh“ 
spadají provozovatelé s max. pěti prodejnami. 

Tyto prodejny musí mít vlastní samostatný 
vchod pro zákazníky z veřejného prostranství 
a nesmí být umístěny v obchodním centru ani 
v rámci jiné prodejny. Do kategorie „Prodejní 
sítě“ spadají provozovatelé s více než pěti pro-
dejnami na území ČR. Tyto prodejny naopak 
mohou být umístěny v obchodních centrech 
apod. Provozovatelé z kategorie „Nezávis-
lý trh“  mohou do soutěže přihlašovat své 
prodejny bez početního nebo regionálního 
omezení. Kdežto provozovatelé z kategorie 
„Prodejní sítě“ mohou do soutěže přihlásit 
v každém kraji ČR maximálně jednu svoji 
prodejnu dle vlastního výběru. Vyhlášeni také 
budou tzv. „sympaťáci za pultem“, což je do-
plňkové ocenění pro personál jedné vybrané 
prodejny s nejlepším dojmem na hodnotitele 
a hodnotitelskou porotu.

Poplatek za účast v soutěži je stanoven ve 
výši 500 Kč za každou přihlášenou prodejnu 
v kategorii „Nezávislý trh“, resp. 1 000 Kč 
v kategorii „Prodejní sítě“. Nejpozději do pěti 
pracovních dnů od provedení hodnocení každý 
provozovatel z ČSZM obdrží ke každé jím při-
hlášené prodejně profesionálně zpracovanou 
zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které 
provede nezávislá agentura. Přihlášení pro-
dejen do soutěže není podmíněno členstvím 
jejich provozovatelů v ČSZM.

 Vítězné prodejny budou slavnostně vyhlášeny 
22. 10. 2019 v rámci konference MEATING 
2019 v hotelu Voroněž v Brně. Zde budou 
v obou kategoriích oceněni vítězové krajských 
kol a prodejny s nejvyšším bodovým hodno-
cením v dané kategorii získají čestný titul 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019. Tyto 
prodejny navíc od partnera soutěže, společ-
nosti MASO-PROFIT, obdrží atraktivní ceny.

Petr Havel, foto Nina Havlová

DO KONCE LETOŠNÍHO KVĚTNA SE MOHOU ZÁJEMCI HLÁSIT DO V POŘADÍ JIŽ 12. ROČNÍKU SOUTĚŽE 
„ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU“, KTEROU VYHLAŠUJE A ORGANIZUJE ČESKÝ SVAZ ZPRACO-
VATELŮ MASA (ČSZM). SOUTĚŽ JE URČENA VŠEM PODNIKATELŮM ZABÝVAJÍCÍM SE PRODEJEM MASA NEBO 
MASNÝCH VÝROBKŮ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI NA ÚZEMÍ ČR NA ZÁKLADĚ PLATNÉHO OPRÁVNĚNÍ.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE
O PRODEJNU ROKU SE BLÍŽÍ

Dosavadní vítězové soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku

Zdroj: ČSZM

Rok Vítězná prodejna

2008 Chovaneček a.s., prodejna Mírové náměstí, Litoměřice

2009 Rostěnice a.s., podniková prodejna Vyškov

2010 Váhala a spol. s r.o., prodejna Praha 8 – Libeň

2011 Steinhauser s.r.o., prodejna Minská 4, Brno

2012 Havlíčkovo řeznictví-uzenářství, Karlovo nám., Třebíč

2013 Řeznictví H+H, s.r.o., prodejna Bohumín

2014 řeznictví Hypermarket Globus, ulice U Skleníků, Havířov

2015 řeznictví Hypermarket Globus, Ústí nad Labem – Trmice

2016 Maso – Třebovle s.r.o., Pražská ul., Mnichovice

2017 řeznictví Hypermarket Globus, Hradecká ul., Brno

2018 řeznictví Hypermarket Globus, Chotíkov u Plzně
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Aby toho nebylo málo, je nutné vzít v úvahu, 
že v České republice se pěstují brambory 
nejen pro konzum, ale také pro výrobu škrobu 
nebo sadby. Během posledních deseti let 
spadla jejich výměra na polovinu. Bohužel 
kroky přijaté pro jejich pěstování a uvedené 
v Bílé knize se zatím neplní a „oživení“ plochy 
konzumu se nedaří. Úměrně s tím, jak klesá 
plocha brambor, klesá i jejich produkce. Tech-
nologie pěstování brambor je velmi náročná 
na mechanizaci i skladovací prostory. Rozhod-
nout se pro pěstování brambor na konkurenč-
ně schopné úrovni znamená v dnešní době 
investici v objemu desítek miliónů korun. Kdo 

jednou brambory přestane pěstovat, již se k ní 
nevrátí. I přesto, že jde v průměru o relativně 
rentabilní plodinu, pěstitelé brambor ubývají. 
Soběstačnost České republiky v konzumních 
bramborách se tak nyní pohybuje v rozsahu 
70–75 %. To vede k rozšiřování prostoru pro 
dovoz ze zahraničí nejen konzumu, ale také 
sadby brambor. 

Výrazně lepší je situace s bramborami pěs-
tovanými pro produkci škrobu, což je dáno 
podporou státu. Bez rozdílu jejich pozdějšího 
užití, všechny potřebují ke zdárnému dovršení 
pěstování ochranu proti škodlivým činite-

lům prostřednictvím přípravků na ochranu 
rostlin (dále přípravky). Škodlivých činitelů 
není málo. Nejsou to pouze plevele. Průběh 
teplot, ale i množství dešťových srážek a jejich 
frekvence zajímá každého pěstitele brambor 
hlavně z důvodu výskytu chorob. Při vlhkém 
počasí škodí plíseň bramboru, naopak při tep-
lých a suchých dnech škodí terčovitá a hnědá 
skvrnitost listů (alternariové skvrnitosti). 
V teplých oblastech jižní Moravy a v Polabí 
jsou alternariové skvrnitosti významnější 
chorobou než plíseň bramboru. Co se týká 
ochrany proti plísni bramboru, byly brambory 
jednou z prvních plodin, kde byly v ochraně 

BRAMBORY TO NEMAJÍ 
A NEBUDOU MÍT LEHKÉ
POTÍŽE S NIMI BUDOU MÍT HLAVNĚ JEJICH PĚSTITELÉ. CELÁ JEDNA TŘETINA BRAMBOR ( 5 723 HA) SE 
PĚSTUJE NA VYSOČINĚ. PRO LAIKA JE TO DÍKY ZVLNĚNÉ KRAJINĚ S LESY, ČETNÝMI RYBNÍKY A ŘEKAMI 
KRÁSNÉ MÍSTO K TURISTICE I DOVOLENÉ. PRO PĚSTITELE BRAMBOR BOHUŽEL MÍSTO S MNOHÝMI 
SVAŽITÝMI POZEMKY, NEBEZPEČÍM VODNÍ EROZE, OCHRANNÝMI PÁSMY II. STUPNĚ ZDROJŮ POVRCHOVÉ 
VODY A HLAVNĚ VODNÍ NÁDRŽÍ PITNÉ VODY ŠVIHOV (NEFORMÁLNĚ ŽELIVKA). TA ZÁSOBUJE PITNOU 
VODOU NEUVĚŘITELNÝCH 1,5 MILIONŮ LIDÍ – CELOU SEDMINU OBYVATEL ZEMĚ. I PROTO LZE TVRDIT,  
ŽE VŠECHNY PROBLÉMY PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR SE TÝKAJÍ VODY.

Porost brambor na Vysočině, Foto: Michal Vokřál
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proti této chorobě již v 60. letech minulého 
století uplatňovány metody prognózy a sig-
nalizace a principy integrované ochrany. 
Pouze zdánlivě se může zdát, že je díky 
registraci 86 fungicidů vše vyřešeno. Celkový 
počet 30 registrovaných účinných látek proti 
plísni bramboru je na první pohled úžasný, ale 
pouze šest fungicidních přípravků lze apliko-
vat v ochranných pásmech II. stupně zdrojů 
povrchové vody. Je ale evidentní, že se tento 
sortiment bude významně zužovat, vážně 
ohroženo je použití např. i u mancozebu, což 
je stěžejní kontaktní složka mnoha fungicid-
ních přípravků ve všech plodinách. Dalšími 
škodlivými činiteli jsou černání stonku, měkká 
hniloba hlíz, vločkovitost hlíz, stříbřitost slup-
ky, skládkové choroby a abiotikózy související 
s extrémy v průběhu počasí posledních let. 
A jako u všech širokořádkových plodin samo-
zřejmě plevele. 

Všichni pěstitelé brambor také dobře vědí, 
že v této plodině se bez použití herbicidů 
neobejdou. K hlavním plevelům v bramborách 
patří merlík bílý, svízel přítula, violka rolní, 
rozrazily, mléč rolní, pcháč rolní a nově také 
opletka obecná, zemědým lékařský a las-
kavec. O tom, zda dojde k dalšímu rozšíření 
ochranných pásem II. stupně zdrojů povr-
chové vody v oblastech kolem vodní nádrže 
Želivka, není ještě rozhodnuto. Zatím lze 
konstatovat, že herbicidní účinné látky povo-
lené pro preemergentní aplikaci v této oblasti 
(clomazone) a pro postemergentní aplikaci 
(bentazone a rimsulfuron) v bramborách svým 
významně nižším účinkem neřeší typické ple-
vele rostoucí v této plodině. Jediná možnost 
pro preemergentní aplikaci je flurochloridon, 
jehož použití má technologická omezení 
vzhledem k fytotoxicitě a navíc bude s vysokou 
pravděpodobností ukončena jeho registrace. 
Nedokonalá regulace plevelů s sebou přináší 
rizika spojená se ztíženou sklizní, zvyšující 
se intenzitou zaplevelení pozemků a také 
změnu druhového spektra plevelů směrem 
k obtížněji hubitelným druhům. Pokles výnosů 
dosahuje 30 až 50 %.

Zvláště pro pěstitele sadbových brambor je 
mimořádně důležitá ochrana proti náletům 
mšic a tím i nebezpečí přenosu viróz. Ta je ob-
tížná kvůli rezistencí škůdců vůči pyretroidům 
i dalším insekticidním látkám. Navíc skončila 
možnost použití imidaclopridu k moření hlíz, 
který byl vysoce účinný proti mšicím i man-
delince a chránil porosty nejméně do konce 
června. Rovněž se zužuje sortiment příprav-
ků proti vločkovitosti vyloučením možnosti 
aplikace pencycuronu. Bohužel smutnou ka-
pitolou pro pěstitele sadby je zákaz používání 
účinných látek thiomethoxam (neonikotinoidy) 
a nově také diquat. Náhrada desikace porostů 
sadby čtyřřádkovými rozbíječi bude zname-
nat spoustu problémů, a to i technických, 
protože při všeobecně používané technologii 
odkamenění nelze použít ty klasické. Pro-
blémy budou i s obrůstáním porostů. Rychlé 

ukončení vegetace desikací je také nedílnou 
součástí ochrany hlíz proti plísni bramboru. 
Takto radikální restrikce přípravků pove-
de ke zvýšení výrobních nákladů na výrobu 
všech užitkových směrů pěstování brambor. 
Problémy lze očekávat i při skladování, a to 
zejména u zpracovatelů brambor na výrobky, 
kde je ukončena možnost retardace klíčení 
chlorprophamem. Stále nejdůležitějším fak-
torem pěstování brambor a i jejich zpracování 
jsou odrůdy a jejich zdravotní stav. Konzumní 
kvalita je rozhodující při uplatnění odrůd na 
trhu, má význam i při výrobě škrobu, lupínků, 
kaší a hranolků. Kvalita brambor ovlivňuje 

i ekonomický efekt zpracovatelů. Je třeba si 
uvědomit, že omezením používání některých 
účinných látek, může být snížena konku-
renceschopnost konvenčně hospodařících 
pěstitelů brambor. 

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin
Ing. Josef Králíček, 
předseda Český bramborářský svaz, z.s.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc., ředitel, Výzkumný 
ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav 
bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Odrůdy brambor. Foto: Michal Vokřál

Plíseň bramboru na řezu hlízami. Foto: Ervín Hausvater
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FARMÁŘ MILOŠ ŠPITÁLSKÝ: RÁNO 
SALÁT SKLIDÍME A V POLEDNE JE 
UŽ V SUPERMARKETECH BILLA
KDYŽ SE ŘEKNE POLABÍ, JAKO PRVNÍ ZŘEJMĚ VYVSTANE NA MYSLI NEOBYČEJNĚ ÚRODNÁ KRAJINA, PRÁVEM 
NAZÝVÁNA ZAHRADOU ČECH. NENÍ PROTO S PODIVEM, ŽE PRÁVĚ ZDE SE NACHÁZÍ ROMANTICKÉ LÁNY BOHATÉ 
NA NEJROZLIČNĚJŠÍ PLODINY. NA TAKOVÝCH HOSPODAŘÍ I MILOŠ ŠPITÁLSKÝ. PRÁVĚ OD NĚJ POCHÁZÍ I LEDO-
VÝ SALÁT ZNAČKY ČESKÁ FARMA, KTERÝ LIDÉ NALEZNOU NA PULTECH PRODEJEN BILLA. 

Z nuly na 100? Spíš z 42 na 4 400
Farma Miloše Špitálského ZVO Group má 
dlouhou tradici. „V podstatě jsem celý život 
šlapal bláto,“ vtipkuje pěstitel a dodává: 
„S podnikáním jsem začínal před 26 lety 
v roce 1992. Tenkrát jsem měl 42 hektarů 

půdy. Postupně jsem k nejstarší farmě v Pře-
rově nad Labem připojoval další a dnes už 
hospodaříme na 4 400 hektarech.“ 

Na farmě tak každý rok sklidí 18 tisíc tun 
brambor a 14 tisíc tun zeleniny. „V současné 
době pokrýváme zhruba 8 % trhu, což není 
v Česku u prvovýrobního zemědělce obvyklé. 
Zároveň u nás neexistuje farmář, který by 
nabízel tak širokou škálu zeleniny. Na šesti 
specializovaných farmách pěstujeme přibližně 
20 druhů,“ vysvětluje Špitálský.

První hlávky začíná sklízet v Přerově nad La-
bem už na začátku dubna. „Saláty pěstujeme 
pod netkanou textilií, která funguje jako malý 

skleník a udržuje sazenicím během studeněj-
ších jarních nocí optimální klima. Poté rostou 
okolo pěti až šesti týdnů, než dosáhnou odpo-
vídající velikosti a zralosti,“ objasňuje farmář.

Křehké saláty od českých zelinářů
Sezona trvá zhruba do poloviny října. Saláty 
tak sází i s rizikem, že poslední úrodu kvůli 
prvním mrazům nesklidí. „Pěstování zeleniny 
je velmi náročné, protože ho ovlivňuje řada 
faktorů, jako jsou například extrémní výkyvy 
teplot. Navíc nikdy dopředu nevíme, kdy při-
jdou první mrazy, takže sázíme, dokud nám to 
počasí umožňuje. Část úrody v 90 % případů 
zmrzne, ale stojí to za to, protože díky tomu 
můžeme zákazníkům nabízet čerstvé české 

LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST

UŽ
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saláty až do poslední možné chvíle,“ tvrdí 
Špitálský.

Do prodejen BILLA dodává hlavně ledový 
salát, který je u zákazníků nejoblíbenější 
a tvoří asi 80 % produkce, přičemž pod 
hlavičkou značky Česká farma najdou lidé 
rovněž jeho hlávkový salát, little gem nebo 
speciální chuťově výrazné odrůdy crispy 
zelený a crispy červený. Proces sklizně 
a dopravy je přizpůsobený tak, aby se saláty 
dostaly na pulty obchodů co nejrychleji. „Ráno 
sklidíme hlávkový salát a kolem dvanácté 
hodiny už je ve skladu obchodu. Do BILLY se 
tak dostávají saláty z pole ani ne za 24 hodin,“ 
řekl zemědělec. 

Z pole rovnou k vám 
A jak vypadají poslední úpravy před cestou 
na zeleninové pulty? Zemědělci ledový salát 
na poli ručně uříznou, zabalí do sáčku, opatří 
štítkem a roztřídí do bedýnek podle hmotnos-
ti. Bedýnky pak na paletách odvezou do blíz-
kého odbytového centra ve Starém Vestci, kde 
se zelenina zchladí, aby vydržela déle čerstvá, 

a poté zamíří do prodejen obchodního ře-
tězce po celé České republice. „Snažíme 
se, aby naše činnost byla v souladu s vizí
 BILLY, která chce dlouhodobě nabízet sku-
tečně kvalitní a čerstvé potraviny. Proto se 
i všechny naše farmy nacházejí do 10 kilomet-
rů od našeho odbytového centra, abychom 
v co nejkratším možném čase mohli potraviny 

dopravit přímo k zákazníkům,“ uzavírá vyprá-
vění Miloš Špitálský.

Až si tedy v BILLE budete vybírat saláty, které 
zařadíte do jarního jídelníčku, sáhněte po 
produktech značky Česká farma, za kterou 
stojí poctivá práce a dlouholeté zkušenosti 
uzemských zemědělců.
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Co je ale ještě důležitější, je skutečnost, že 
změn doznaly i postoje politiků, pro které 
již není obhajoba přehrad ztrátou politic-
kých bodů, ale naopak spíše jejich ziskem, 
případně je jejich podpora přehrad vnímána 
neutrálně. I díky tomu prošel jednáním vlády 
bez problémů materiál Ministerstva zeměděl-
ství (Mze), který vyčíslil náklady na budoucí 
přehrady a specifikoval příslušné lokality 
a časový harmonogram.

Kromě již dříve odsouhlasených menších vod-
ních nádrží Senomaty a Šanov schválil kabinet 
navíc také výstavbu vodního díla Kryry, které 
je podle Mze zásadním opatřením pro řešení 
sucha na Rakovnicku. V průběhu přípravy 
nádrží Senomaty a Šanov se totiž ukázalo, 
že tato dvě vodní díla by zejména v suchých 
letních obdobích pro Rakovnicko nedokáza-
la zajistit dostatek vody. „Právě proto bylo 
připraveno komplexní řešení, které tuto ne-

příznivou situaci vyřeší. Pro zajištění dostatku 
vody na Rakovnicku bude postavena nádrž 
Kryry na Lounsku včetně dvou přivaděčů vody, 
které posílí kapacitu připravovaných nádrží 
Senomaty a Šanov. Investorem nádrže Kryry 
je státní podnik Povodí Ohře, investorem obou 
přivaděčů státní podnik Povodí Vltavy,“ uvedlo 
Mze. Celkové náklady na komplexní řešení 
sucha na Rakovnicku dosáhnou přibližně 
3,4 miliardy korun.

Vláda také schválila zásady pro výkupy nemo-
vitostí dotčených plánovanou nádrží Vlachovi-
ce na Zlínsku. Na výkup nemovitostí pro toto 
vodní dílo bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 
705 milionů korun. Vykupovat se budou po-
zemky pod nádrží i ty, které navazují na zátopu 
vodního díla, aby byla zaručena kvalita vody 
v nádrži. Majetkové vypořádání začne příští 
rok, podle předpokladu má skončit v roce 
2023. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví 

státu (Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky) se bezúplatně převedou do práva 
státního podniku Povodí Moravy hospodařit
s majetkem státu. Výstavba Vlachovic zahr-
nuje kromě samotné vodní nádrže i soubor 
technických a přírodě blízkých opatření, jehož 
cílem je zajistit dostatečně kapacitní zdroj 
vody pro vodárenské účely. Příprava Vlachovic 
je kromě toho jednou ze strategických priorit 
Zlínského kraje. Také dotčené obce záměr 
podporují, protože nedostatek vody je již nyní 
v tomto území akutním problémem. Vodní dílo 
by mělo být uvedeno do provozu v roce 2030. 
Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun. 
Další odsouhlasenou a plánovanou přehradou 
má být také nádrž Skalička na Přerovsku a po 
letech přešlapování na místě, především díky 
odporu některých představitelů obce, se začí-
ná blýskat i na dokončení Nových Heřminov. 

ZDÁ SE, ŽE SE V ČR PŘECE JEN POSTAVÍ 
(NEJEN) NĚJAKÉ PŘEHRADY
NĚKOLIK POSLEDNÍCH SUCHÝCH LET (A ZŘEJMĚ I VIDINA DALŠÍCH MOŽNÝCH SUCHÝCH LET BUDOUCÍCH)
ZMĚNILA V MYSLÍCH VĚTŠINY VEŘEJNOSTI POHLED NA VÝSTAVBU PŘEHRAD A OBECNĚ VODOHOSPODÁŘ-
SKÝCH STAVEB. 
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U Heřminov už je aktuálně vykoupených 99 %
pozemků, zbytku sice brání obec, nicméně ve 
chvíli, kdy bude vydané územní rozhodnutí, 
začne vyvlastnění, přičemž termín stavby je 
nyní 2022 až 2027. V případě Skaličky zatím 
není příprava tak daleko, perspektivně je totiž 
nutné vykoupit nemovitosti od 700 majitelů. 
Také ještě není definitivně rozhodnuto, jaká 
varianta se bude stavět. V úvahu přichází 
boční poldr, suchý poldr i průtočná nádrž. 
Optimistická varianta přitom počítá s tím, že 
přehrada se začne stavět v roce 2025 a hotovo 
bude za tři roky. Kromě toho se počítá se 
stavbou menších nádrží v Povodí Dyje a Ohře 
pro závlahy, ke stejnému účelu má sloužit 
i zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží 
o 35 centimetrů.

Nejde ale jen o přehrady, ale také o další 
evergreen mezi stavbami na vodě, konkrétně 
o takzvaný Plavební stupeň Děčín. Ten má 
podporu ministra zemědělství Miroslava To-
mana, zdaleka ale nejen jeho a zdaleka nejen 
účastníků konference, která proběhla na jaře 
na zámku v Děčíně. Ti podepsali na závěr 
konference společné Memorandum na podpo-
ru českých vodních cest, v němž se mimo jiné 
veřejně uznává cennost úseku toku Labe 
v dotčeném území. „Věříme však, že projekty 
na zajištění splavnosti předmětných úseků 
Labe lze řešit tak, aby byly podmínky ochrany 
přírody a krajiny přinejmenším dostatečně 
respektovány,“ uvádí se v textu.

Právě ochránci přírody a někteří představitelé 
Ministerstva životního prostředí (MŽP) se při-
tom proti vybudování Plavebního stupně Děčín 
staví a požadují environmentální kompenzace 
za narušení životního prostředí uvedeným 
plavebním stupněm. Skutečností ale je, že už 
samotná výstavba jezu kompenzace faktic-
ky představuje. V první řadě je to vytvoření 
většího prostoru pro nákladní lodní dopravu, 
která je všeobecně považována za ekologickou 
variantu dopravy kamionové. To zdůrazňuje 
i hejtman kraje Oldřich Bubeníček, podle 
kterého ubere každá nákladní loď ze silnic 
60 kamionů. Další argument přidává i sám 
ministr zemědělství, podle něhož zvýší pla-
vební stupeň možnost zadržet vodu v krajině, 
což je dnes největší výzvou v rámci budování 
opatření k prevenci rizik sucha. Záběry 
z předchozích let, kdy šlo na řadě míst přejít 
Labe suchou nohou, jsou pro to dostatečně 
výmluvnou zkušeností. Více vody v toku Labe 
také samozřejmě znamená více organismů 
(rostlin i živočichů), kteří potřebují vodní 
prostředí ke svému životu, takže výsledkem 
by mělo být ne snížení, ale naopak zvýšení 
biodiverzity v lokalitě. Tomu by měla napomo-
ci i spolupráce s Centrem pro vodu, půdu 
a krajinu při České zemědělské univerzitě
 v Praze garantující, že uvažovaná stavba bude 
a vlastně i musí mít parametry splňující zása-
dy ochrany přírody. Svým způsobem je plaveb-
ní stupeň zvýšením minimálního zůstatkového 
průtoku, parametru, jehož stanovení má ve 

své gesci MŽP, který by navíc měl a bude na 
řadě příčných překážek na vodních tocích 
beztak zvyšován.

Vůbec nejdůležitější ale je, že stavbu pod-
poruje jak kraj a město Děčín, tak celá řada 
místních zájmových komunit, třeba Spolek 
Aquarius – Vodnář (SAV) a kromě toho celá 
řada projektantů a představitelů občanské ve-
řejnosti, o rejdařích nemluvě. Svým způsobem 
je to tak, že jsou prakticky všichni dotčení 
(i nedotčení) proti dosavadním postojům MŽP. 
Kompromisy na straně zastánců regulace 
toku Labe přitom již byly udělány – z původ-
ních tří plavebních stupňů na Labi se dnes 
počítá pouze s výstavbou stupně jediného. 
To znamená, že kompromis by měl být udě-

lán i na straně odpůrců plavebního stupně.
I další vodohospodářská díla ale dostávají 
zelenou, především pak výstavba obecních 
čistíren odpadních vod a snahy o napojování 
obcí na „trubky“ větších vodohospodářských 
celků. Zejména loňská praxe ukázala, že vrty 
k čerpání podzemních vod mnohé regiony 
nespasí, protože jsou to právě podzemní vody, 
které se doplňují velmi pomalu, zcela jistě se 
ani při příznivém počasí nedoplní ani letos a je 
otázkou, kdy a jestli vůbec se dostanou hladiny 
podzemních vod na stavy, které byly v minulosti 
v ČR standardní. Role přehrad a technických 
staveb pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou roste a poroste – a je to zcela logické.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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I když to přitom z informací o těchto aktivitách 
nevyznívá, je třeba připomenout, že zavod-
ňování lesních porostů není v podání obou 
státních lesů momentální reakcí na snižování 
rizik sucha či aktuální reakcí na projekty 
adaptace na změny klimatu, o nichž mnozí 
hovoří, ale málokdo je skutečně realizuje, ale 
logickým pokračováním aktivit, které mají 
dlouhodobý charakter a které jsou součástí 
péče o lesní pozemky již řadu let. Rozhodně 
déle, než je posledních pět suchých a teplých 
roků, s nimiž se naše země potýkala a potýká. 
O to jsou projekty LČR i VLS cennější a hodné 
uznání. 

Rozsahem dosud ojedinělý je především 
projekt LČR s názvem „Vracíme vodu lesu“, 
největší v historii podniku. Podnik hodlá in-
vestovat do staveb, které zadrží vodu v lese 
i v krajině, více než miliardu korun. V součas-
né době podnik buduje 73 nových nádrží a 292 
obnovuje. „Naše stavby zmírní sucho a zpo-

malí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, 
rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ připomíná 
generální ředitel LČR Josef Vojáček. Na 
projekty podnik čerpá dotace z Ministerstev 
zemědělství a životního prostředí i z pře-
shraničních programů. „Soustředíme se na 
oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme 
v celé republice,“ dodal Vojáček. Do projektu 
patří zahájené i nové stavby. Informace o pro- 
jektech jsou nově zveřejněné na speciálně 
vytvořeném webu: www.vracimevodulesu.cz 
s interaktivní mapou nejvýznamnějších vodo-
hospodářských staveb LČR. Další se budou 
postupně doplňovat. 

Oficiálně odstartovaly LČR program prezenta-
cí revitalizace koryta Zádolského potoka v pří-
rodní rezervaci Králova zahrada na Svitavsku. 
Cílem zatím ještě stále nedokončeného pro-
jektu za tři miliony korun je obnova přirozené-
ho zavodnění lesů v uvedené rezervaci a re-
tence vody v tomto území. Koryto potoka se 

vrací do přírodní meandrující podoby
i původní délky, nebude ničím opevněno ani 
stabilizováno a bude ponecháno samovolné-
mu vývoji. V místě zůstává i většina mrtvého 
dřeva, pařezů, kmenů a klestu z pokácených 
stromů. Už počátkem letošního března 
také LČR prezentovaly projekt spolupráce 
s vodohospodáři z Povodí Moravy. Tůně, slepá 
ramena i vodní kanály v oboře Soutok se 
začaly plnit vodou vypouštěnou z nádrže Nové 
Mlýny s tím, že vodní bilanci tamních lužních 
lesů vylepší miliony metrů krychlových vody. 
„Na Soutoku klesá hladina spodních vod, 
takže se snižuje vitalita a odolnost lesů. Díky 
opatření se krátkodobě, ale přece, vrátí voda 
do krajiny,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel 
lesního závodu Židlochovice z LČR. Obdobnou 
akci provedli lesníci s vodohospodáři koncem 
března roku 2017. Tehdy už na nádržích začí-
nali hnízdit vodní ptáci, takže nebyl větší po-
kles vodní hladiny možný. Zásah se pozitivně 
projevil především pod Břeclaví, v severním 

STÁTNÍ LESY JDOU PŘÍKLADEM 
V ZAVODŇOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ
SYMBOLICKY PŘI PŘÍLEŽITOSTI LETOŠNÍHO DNE ZEMĚ ODSTARTOVALY JAK STÁTNÍ PODNIK LESY ČESKÉ 
REPUBLIKY (LČR), TAK VOJENSKÉ LESY A STATKY (VLS) PROJEKTY, JEJICHŽ CÍLEM JE ZVÝŠIT MOŽNOSTI 
ZADRŽOVÁNÍ A AKUMULACE VODY V LESNÍCH POROSTECH.
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výše položeném komplexu lesů. „Na jihu 
jsme schopni vodní režim ovlivnit také pomocí 
soustavy kanálů osazených stavítky. Vodu tam 
přivedeme z řeky Kyjovky,“ uvedl Svoboda 
s tím, že opakování zásahu lesníci uvítají. 
LČR také připravují spolu s Povodím Moravy 
projekt dělicího klapkového objektu na Dyji. 
Ten by umožnil krátkodobé vzedmutí hladiny, 
efektivnější převedení vody do nápustného 
objektu a z něj do lužních lesů. 

O poznání skromnější co do vynaložených 
finančních prostředků, ale v principu stejně 
prospěšnou aktivitu představily ke Dni Země 
v rámci druhé fáze projektu „Živá voda VLS“ 
také vojenské lesy. V první fázi přitom VLS 
na tento program vynaložily v letech 2015 
až 2017 celkem 100 milionů korun, nyní 
půjde o 73 milionů korun. Tyto finanční 
prostředky mají být investovány do 20 malých 
vodních děl, které by měly pomoci v krajině 
udržet vodu. Nejvíce jich vyroste v suchem 
nejpostiženějších moravských lokalitách na 
Libavé a především na Drahanské vrchovině, 
ale také v středočeských Brdech, na Šumavě 
a v severočeském Ralsku. „Investice, které 
jsme naplánovali v rámci druhé vlny progra-
mu Živá voda VLS, mají stejný charakter 
jako dokončené projekty v první fázi. Nejde 
o žádné obří megalomanské stavby, ale 
o malá vodní díla do 2 hektarů rozlohy. 
A jejich primárním účelem je vždy zadržení 
vody v dané lokalitě a zvýšení biodiverzity 
okolí v době klimatických změn, ale mají 
také krajinotvorné funkce,“ vysvětlil ředitel 
VLS Petr Král.

Stejně jako v první vlně programu Živá voda 
VLS chce státní podnik na soubor investic 
využít spolufinancování z evropských struk-
turálních fondů, především z Operačního 
programu Životní prostředí. A obdobně jako 
v první fázi má nejvíce investic zamířit do vo-
jenského újezdu Březina na Vyškovsku a jeho 
bezprostředním okolí. K 13 vodním nádržím 
vybudovaným v letech 2015–2018 zde má 
přibýt dalších devět vodních děl (sedm vod-
ních nádrží a dva rybníky). „Újezd Březina se 
rozkládá na Drahanské vrchovině, která leží 
ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. 
Proto hlavním cílem všech těchto budovaných 
vodních děl je akumulace vody a podpora 
biodiverzity v jejich bezprostředním okolí. 
U většiny z nich již máme hotovou projektovou 
dokumentaci a právě probíhá vodoprávní říze-
ní, v případě vodní nádrže v Plžovém žlebu již 
je dokonce stavba v plném proudu a počítáme 
s dokončením v květnu,“ uvedl ředitel divize 
Plumlov Ladislav Pur.

Tři nové vodní nádrže pak mají vzniknout 
ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. 
K nim kolegové z Lipníka nad Bečvou plánují 
navíc revitalizaci toku Olešnice a také opravy 
a odbahnění nádrží Čermná horní a Smilov. 
Na Mimoni pak chtějí lesníci VLS obnovit 
tři téměř nefunkční rybníky a vybudovat 

novou retenční nádrž. Dvě dvouhektarová 
vodní díla budou revitalizována u Hvězdova 
nedaleko Mimoně (Novodvorský III a Novod-
vorský IV). Třetí rybník pak má vyrůst v lesích 
u Mukařova nedaleko Mnichova Hradiště. 
Retenční nádrž pak plánují kolegové ze seve- 
ročeské divize vybudovat v Hradčanských 
stěnách v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 
v oboře Velký Dub nedaleko objektu Senná 
brána.

„V Ralsku se soustředíme na obnovu historic-
kých vodních děl, vracíme do této lesní lokality 
v bývalém vojenském újezdu rybníky, které 
zanikly v poválečných letech, kdy kraj opustili 
lidé a vznikl zde výcvikový prostor. V minulosti 
jsme takto obnovili Hradčanskou kaskádu, 
v této vlně chceme vráti funkci dvěma rybní-
kům na Novodvorské kaskádě na Svébořickém 
potoce a obnovit Mukařovský rybník,“ vysvětlil 
ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.
Obdobně postupují lesníci VLS z šumavské 
divize státního podniku, kteří obnovují dvojici 
vodních děl v lesích nad Arnoštovem v povodí 
Blanice. Na Černém potoce je těsně před 

spuštěním obnova lesní nádrže, která by 
mohla pojmout až 17 tisíc m³ vody. Poško-
zený Puchárenský rybník, který právě pro-
-chází obnovou, dříve sloužil šumavským 
lesníkům jako splavovací nádrž. „Jde o tak-
zvanou klauzu či klauzuru, která sloužila
 jako zásobník vody pro plavení dříví po řece 
Blanici, především v letních měsících, kdy 
byl nízký stav hladiny. Nyní ji využijeme pro 
zadržení vody v lese a bude coby připomínka 
šumavské historie plnit také krajinotvornou 
funkci,“ doplnil ředitel divize Horní Planá 
Milan Frnoch.

Na Brdech po loňské realizaci vodní retenční 
nádrže Pazderka a dvojice vodních děl na 
Bahnech zatím čekají z finančních důvodů 
s realizací vodní nádrže Klášterka na vhodný 
dotační titul. Projekt na přítoku potoka Re-
zerva tak byl zatím pozastaven. Ustoupit také 
museli od realizace nádrže Zdeňák z důvodu 
nesouhlasného stanoviska orgánů ochrany 
přírody.

Petr Havel, foto Nina Havlová

STÁTNÍ LESY JDOU PŘÍKLADEM 
V ZAVODŇOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ



ZPRAVODAJ

KVĚTEN 201930

L E S N Í  H O S P O D Á Ř S T V Í

Odhadovaná rozloha kalamitních ploch 
za rok 2018 činí zhruba 50 000 ha, tedy 
dvojnásobek běžně obnovované plochy. 
Nárůst ploch určených k obnově lze oče-
kávat i v dalších letech. Jak jako významný 
producent sadebního materiálu hodnotíte 
současnou situaci a co budou muset školkaři 
udělat, aby byl na trhu dostatek sadebního 
materiálu?
Jednoduše řečeno budou muset školkaři za-
brat. Myslím si, že je to pro nás výzva, ale není 
nezvladatelná. První, co bude nutné udělat, je 
zajistit semennou surovinu a zároveň rychle 
a účelně modernizovat, resp. vybudovat skla-
dovací kapacity.

Vlastníci lesů se z důvodu přebytku dříví na 
trhu a propadu jeho cen dostávají do ekono-
mických, v mnoha případech již existenčních 
problémů. Lze tedy obnovu zvládnout bez 
pomoci státu? Pokud ne, jak by měla tato 
podpora vypadat?
Bez podpory státu to jednoznačně nepůjde! 
Aktuální situaci si dnes troufám označit za 
živelní katastrofu. Pokud se něco takového 
stane v jiném odvětví, vždy to pomáhá řešit 
stát. V této souvislosti mne mrzí, když média 
prezentují, že za stav lesů mohou lesníci, 
kteří nezvládli kůrovce. Nazvěme situaci 
jako celoplošné odumírání lesů z důvodu 
klimatických změn a vlivu sucha. Za to lesníci 
nemohou! Ale uvědomme si, že bez znalostí, 
technických a lidských sil dnes poškozené 

lesy obnovit nelze. Lesy budou muset obnovit 
lesníci, protože jenom oni vědí, jak na to, 
a umí to. Je to podobné jako např. po země-
třesení – nikdo většinou nespílá stavitelům 
a projektantům, že špatně postavili město. 
Stát pomůže a stavitelé postaví nové město. 
Stejné je to i s lesem. Já zde naopak vidím 
obrovskou příležitost pro dnešní generaci 
lesníků, abychom ukázali, že dokážeme 
zvládnout i tyto problémy a vypěstovat nové 
a odolnější lesy. Osobně to přijímám jako 
výzvu. Stát by měl jednoznačně pomoci vlast-
níkům lesa, protože pokud bude mít vlastník 
peníze na obnovu, potom se peníze dostanou 
do lesních školek i k firmám, které zalesňují 
a zpracovávají kalamitu, případně zajišťují 
pro vlastníka lesa jiný servis. Školkaři i firmy 
potřebují vlastníky lesů. Forma podpory by 
mohla spočívat v platbě za zalesněný hektar, 
případně za zpracovaný m3 kůrovcového dříví. 
Podpora by měla mít jednoduchou formu 
a měla by přijít hlavně rychle. Podpora by také 
měla odrážet požadovanou druhovou skladbu. 

V minulém roce došlo k novelizaci takzvané 
zalesňovací vyhlášky. Jak jste na tuto změnu 
reagovali z hlediska struktury pěstovaného 
materiálu? 
Tato novela se nás prakticky nedotkla. To, že 
je potřeba sázet více listnáčů, jsme pochopili 
i bez vyhlášky. A potřeba zalesňování je navíc 
taková, že se zalesňuje vším, co školkaři 
vypěstují.

Součástí legislativních změn je ale i další 
pokles využití smrku při obnově a riziko, že 
dosud napěstované sazenice smrku nena-
jdou využití. Týká se to i vašeho provozu? 
O snížení podílu smrku a zvýšení podílu 
listnáčů se zde mluví již několik let, proto 
mne stále zaráží konzervatismus některých 
školkařů, kteří se jasným trendům ve změně 
druhové skladby stále nepřizpůsobují. Vnímal 
bych to spíše jako manažerské selhání než 
systémovou chybu. Osobně si myslím, že ten-
to problém se týká pouze některých školek, 
které ho navíc kumulují tím, že smrk stále 
předržují na 5–6letý namísto toho, aby ho 
začali likvidovat.

A vy jste smrk likvidovali?  
Ano, v loni jsme zlikvidovali cca 1 mil. ks 
sazenic smrku. Věděli jsme, že bude těžko 
prodejný a nemělo smysl ho držet. Potře-

bovali jsme místo pro pěstování listnáčů. 
Bylo to mé rozhodnutí a dnes toho nelituji. 
Každé podnikání nese rizika a nutí majitele 
k rozhodování.

V souvislosti se sazenicemi smrku se mluví 
o možnosti jeho využití jako přípravné 
dřeviny. Je to na základě vašich zkušeností 
krok správným směrem?
Určitě, smrk lze jako přípravnou dřevinu 
použít velmi dobře.

Zásadní komplikací obnovy porostů v minu-
lých letech bylo sucho, které způsobovalo 
vysoký nezdar v zalesnění. Lze tomuto ně-
jak efektivně čelit? Kde dnes vidíte vhodné 
termíny pro zalesňování?
Se suchem se moc bojovat nedá. A zalesňo-
vat se dnes bude, když na to budou vhodné 
klimatické podmínky, to znamená například 
od září do května. Je k tomu ovšem nutné mít 
dostatek sadebního materiálu, vhodné skla-
dovací kapacity a jednoznačně tomuto nejvíce 
nahrává technologie krytokořenných sazenic.

Významným faktorem úspěchu obnovy lesa 
bude kromě počasí také tlak zvěře. Jaké 
způsoby ochrany obnovených porostů byste 
v této situaci doporučoval? 
Tento problém se stále opakuje a nikdo s ním 
nic nedělá – řešením by bylo drastické snížení 
stavu spárkaté zvěře. Dříve to vlastníci lesů 
pochopili a zavřeli zvěř do obor. Dnes na to 
není politická vůle.

Pro letošní rok se předpokládá, že v rámci 
opatření obecné povahy dojde k prodloužení 
lhůty na zalesnění na pět let a lhůty na zajiš-
tění na deset let. Jak tuto změnu hodnotíte?
Pro školkaře to vnímám jedině pozitivně, 
alespoň budeme mít čas na modernizaci 
a zvýšení produkčních kapacit. Myslím ale, že 
ti rozumnější vlastníci budou chtít zalesnit co 
nejrychleji, protože budou šetřit náklady na 
péči o kultury. Na zvýšení produkce sazenic 
na dvoj- až trojnásobek budou ovšem zapotře-
bí dva až tři roky.

Jak na současnou situaci reaguje vaše spo-
lečnost, rozšiřujete provoz?
Plánujeme rozšíření výroby na 35 mil. ks sa-
zenic do roku 2021. Veškerý sadební materiál 
zalesníme, zajistíme si přípravu ploch před 
zalesněním a zajistíme následné služby při 

ŠKOLKAŘI BUDOU MUSET ZABRAT
VLASTNÍKY A SPRÁVCE LESŮ ČEKÁ KROMĚ BOJE S DOPADY SUCHA A KŮROVCOVÉ KALAMITY TAKÉ 
OBNOVA KALAMITNÍCH PLOCH. JE ZŘEJMÉ, ŽE VELIKOST TĚCHTO PLOCH PŘEKROČÍ BĚŽNOU PLOCHU 
OBNOVY A BUDE TŘEBA ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM NAVÝŠIT OBJEMY PĚSTOVANÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU. 
ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REAGOVAT DRUHOVOU SKLADBOU NA ZMĚNY A VÝKYVY KLIMATU I ZMĚNY 
V LEGISLATIVĚ. KORESPODENČNÍ ROZHOVOR REDAKCE LESNICKÉ PRÁCE  S MARTINEM ROZMÁNKEM, 
JEDNATELEM SPOLEČNOSTI LESCUS CETKOVICE, S.R.O., NABÍZÍME I NAŠIM ČTENÁŘŮM. 
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ochraně kultur. Ke zvýšení objemu výroby 
sazenic dojde zejména u krytokořenného sa-
debního materiálu, zhruba v poměru 25 mil. 
krytokořenných a 10 mil. prostokořenných 
sazenic.

Jaký je rozsah a výše této investice a jak 
bude financována?
Výše investice bude dosahovat cca 250 mil. 
Kč a bude znamenat rozšíření lesních školek 
Cetkovice a Karlovy Vary. Financována bude 
bankovním úvěrem.

Lze očekávat, že v následujících letech bude 
na trhu nedostatek sadebního materiálu 
a lze v tomto kontextu očekávat i navýšení 
jeho ceny?
Neočekáváme žádné dramatické zvýšení cen, 
spíše chceme zákazníkům za stejnou cenu 
nabídnout lepší servis, kvalitnější sazenice 
a dlouhodobou spolupráci v podobě silného 
partnera. Zvýšení objemu produkce nezname-
ná zvýšení cen, ale znamená nové technolo-
gie, vyšší produktivitu a kvalitu sazenic. Naše 
firma rozhodně udělá vše, abychom zajistili 
dostatek sadebního materiálu k zalesňová-
ní. Jenom je potřeba si uvědomit, že školky 
nejsou supermarket, kam si na jaře nebo na 
podzim přijdete a nakoupíte si, co chcete 
a potřebujete. Co ale umíme udělat – pokud 
nám rok nebo dva dopředu provoz řekne, co 
bude chtít, tak napěstujeme materiál přesně 
podle dřeviny, výškové třídy, přírodních lesních 
oblastí a lesních vegetačních stupňů. Zkusme 
tedy pěstování postavit na pevných základech 
a jasné a dlouhodobé spolupráci.

Co považujete za nejdůležitější opatření, aby 
lesníci obnovu kalamitních ploch zvládli?
Myslím si, že rozhodující bude podpora 
zejména od státu, protože rozměr kalamity je 
opravdu nad možnosti vlastníků lesa. Bez po-
moci státu se to podle mého názoru zvládnout 
opravdu nedá. Rozhodující bude podpora poli-
tiků, přístup vlastníků k vlastnímu zpracování 
a školkařů k zajištění potřebného sadebního 
materiálu. Určitě bude platit pro politiky, kdo 
rychle dává, dvakrát dává. A pro vlastníky, čím 
dříve zalesní, tím více ušetří na následné péči. 
A pro školkaře je to výzva dvojitá! Za prvé za-
jistit velké množství sadebního materiálu a za 
druhé je zde díky zvýšeným objemům obrov-
ská příležitost na modernizaci školkařských 
provozů. Myslím si, že pokud k tomu všechny 

zúčastněné strany přistoupí zodpovědně, 
není důvod k panice, jenom je potřeba, aby 
teď všichni společně zabrali. Myslím, že dříve 
lesníci také zažívali kalamity a vždy je zvládli 
a předali lesy další generaci v dobrém stavu. 
Pro naši generaci by to měl být také osobní 
závazek. A přiznejme si, že žádné ekologické 
hnutí (která sice vše komentují, ale nemají 
žádnou zodpovědnost) nemá ani výrobní pro-
středky, ani lidi, kteří by mohli něco podobné-
ho zvládnout, takže to bude otázkou lesnické 
cti předat lesy v řádném stavu další generaci. 
Ať v mediích probíhají jakékoliv diskuse, vždy 
to budou jenom lesníci, kteří mohou dát lesy 
po této kalamitě do pořádku.
 
Redakce Agrobase
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Úmyslné „selhání“ v boji s kalamitou 
Podezření, že ředitel státního podniku LČR 
úmyslně nebojoval s kůrovcovou kalamitou, je 
zcela absurdní nesmysl, který poškozuje celý 
lesnicko-dřevařský sektor a dotýká se každé-
ho, kdo se snaží s rozvojem kalamity bojovat. 
Tato konstrukce by mimo jiné znamenala 
naprosté systémové selhání všech kontrolních 
mechanismů státního podniku Lesy ČR, státní 
správy lesů, ochrany přírody, Ministerstva 
zemědělství i Ministerstva životního prostředí. 
Podobnému podezření by museli čelit i mnozí 
další vlastníci lesů, resp. jejich statutární 
zástupci. Rozvoj kůrovcové kalamity se totiž 
týká celé naší republiky a míra zasažení 
porostů je prakticky stejná u všech typů 
vlastníků lesů. S podobnou situací v lesích 
se potýkají i v sousedních zemích. Objektivně 
prokazatelným spouštěčem těchto událostí je 
dlouhodobé sucho oslabující porosty a vysoké 
teploty umožňující rychlé množení kůrovců. 

Údajné nevýhodné ukončení smluv
Údajné nevýhodné ukončení smluv na les-

nické zakázky ze září 2017 nebylo svévolným 
rozhodnutím generálního ředitele Lesů ČR 
poškozujícím ekonomické zájmy Lesů ČR, ale 
nezbytným krokem ke stabilizaci odvětví po 
selhání smluvních valorizačních mechanizmů. 
Předcházela mu řada jednání a postavily se za 
něj všechny zainteresované profesní organiza-
ce, Ministerstvo zemědělství a vzala jej na 
vědomí rovněž Vláda ČR. Bez tohoto kroku by 
se Lesy ČR ocitly v kolotoči soudních sporů 
a velká část podnikatelských subjektů by 
čelila zásadním existenčním potížím. 

Odvody finančních prostředků z Lesů ČR do 
státního rozpočtu
Astronomické odvody finančních prostředků 
státního podniku Lesy ČR ve prospěch stát-
ního rozpočtu se ve světle dalšího ekono-
mického vývoje v odvětví nepochybně nejeví 
nejprozíravěji. Zrušení do té doby nedotknu-
telných rezervních fondů, týkajících se obnovy 
lesa a řešení dopadů kalamit, lze považovat za 
nezodpovědný krok, který může ohrozit boj 
s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou 

i obnovu – zalesnění rozsáhlých kalamitních 
ploch. Vzhledem k dikci zákona o státním 
podniku se však tyto odvody mohou realizo-
vat pouze prostřednictvím zákona. Tedy na 
základě návrhu projednaného dozorčí radou, 
schváleného zakladatelem (Ministerstvo 
zemědělství), přípravy příslušné zákonné 
normy (Ministerstvo financí a Vláda ČR) 
a jejím následným schválením Parlamentem 
ČR. Jde tak o ryze politický akt, nikoliv ma-
nažerské rozhodnutí. Hledání viníků zřejmě 
největší přírodní katastrofy v dějinách Česka 
opravdu záchraně lesů nepomůže. Trivializace 
problému, jeho politizace a bulvarizace už 
vůbec ne. 

Společná reakce CZECH FOREST think tank 
a Lesnicko-dřevařské komory ČR

ABSURDNÍ HLEDÁNÍ VINÍKŮ ROZVÍJEJÍCÍ 
SE KALAMITU NEZASTAVÍ
PO ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O ZÁSAHU POLICIE V SÍDLE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČR A NA MINISTER-
STVU ZEMĚDĚLSTVÍ SE V MÉDIÍCH OBJEVILA ŘADA SPEKULACÍ O DŮVODECH TOHOTO ZÁSAHU, KTERÉ 
VYVRCHOLILY V BULVÁRNÍCH TITULCÍCH O ÚMYSLNÉM NEZASAHOVÁNÍ PROTI KŮROVCI, ZE KTERÉHO 
MĚL OSOBNĚ PROFITOVAT BÝVALÝ GENERÁLNÍ ŘEDITEL DANIEL SZÓRÁD. NEPŘÍSLUŠÍ NÁM KOMENTOVAT 
PRÁCI ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, POVAŽUJEME VŠAK ZA NAŠI POVINNOST VYJÁDŘIT SE 
K NĚKTERÝM ZVEŘEJNĚNÝM SPEKULACÍM.
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Areál ČZU skrývá již čtyři zařízení Filtermac, 
které nabízí perlivou i neperlivou, filtrovanou 
vodu do vlastní lahve. Nejnovější nově odhalila 
před menzou. „Kampus ČZU patří k nejeko-
logičtějším na světě, a to dokazuje i nově in-
stalované filtrační zařízení,“ uvedla kvestorka 
ČZU Jana Vohralíková. 

Dvě zařízení Filtermac jsou již na Provozně 
ekonomické fakultě, jedno na Fakultě agro-
biologie, potravinových a přírodních zdrojů 
a nejnovější venkovní před menzou. Na ČZU 
se podařilo díky tomu ušetřit téměř  osm tisíc 
kilogramů plastů, tedy odhadem 300 tisíc 
půlitrových plastových lahví. „Jsme nadšení, 
že se Filtermac stal součástí života na ČZU. 
Díky tomu, že si studenti točí vodu do vlast-
ních lahví, klesá prodej balené i slazené vody 
v plastu. Je skvělé, jak moc studenty téma 
plastů zajímá a chtějí ho řešit,“ popsala Jana 
Trachtová ze společnosti Filtermac. 

Voda rozhodně není jedinou oblastí, na kterou 
se univerzita zaměřuje. Založila totiž Green 
Office, virtuální „zelenou“ kancelář pro 
udržitelnost. Kancelář rozvíjí činnost zejména 
na kolejích. Nejnovějším krokem je zavedení 
bezobalového a udržitelného sortimentu 
v obchodě ČZU. „Zaměřili jsme se zejména na 
bezobalovou kosmetiku od českých výrob-
ců, jako jsou šampony a mýdla,“  vysvětlila 
vedoucí Green Office Jana Půlpánová. Obchod 
navíc postupně odstraní ze sortimentu slad-
kosti s palmovým tukem. 

Proměnit kampus můžou také studenti. Díky 
soutěži ČZU Campus Sustainability Challenge 
tak například vznikl Free Shop na kolejích. 
V něm můžou obyvatelé kolejí nechávat věci, 
pro které již nemají upotřebení, kdokoliv jiný 
si je pak může vyzvednout. Free Shop přijímá 
oblečení, ale i knihy, skripta či nádobí. Obchod 
má smysl zejména v souvislosti se zahranič-

ními studenty, kteří si často pořizují věci na 
svůj pobyt tady nově a před odjezdem je v ob-
chodě mohou zanechat. V areálu díky soutěži 
mimo jiné rostou jedlé rostliny. Ve výrobě jsou 
momentálně znovupoužitelné kelímky, které 
ČZU využije například na Zahradní slavnosti, 
kterou pořádá na konci června. 

Areál ČZU se také stává postupně tzv. Chytrou 
krajinou III, jednou z realizací projektu Centra 
pro vodu, půdu a krajinu. Kampus skrývá 
mokřad, nabíjecí stanici na elektromobily či 
zelené střechy. „V rámci projektu plánujeme 
také úsporné závlahy,“ dodal rektor ČZU Petr 
Sklenička. Na životní prostředí univerzita dbá 
i při výstavbě, v kampusu se například nyní 
staví nový pavilon Fakulty tropického země-
dělství, který bude mít střechu s fotovoltaic-
kými panely.

Jana Kašparová, tisková mluvčí ČZU

Provozně ekonomická fakulta ČZU otvírá 
první profesně zaměřený bakalářský studijní 
program. Novým studentům nabídne praktic-
kou výuku zaměřenou přímo na jejich vlastní 
podnikání. Odměnou jim kromě získaných 
dovedností a titulů mohou být peníze na cestu 
kolem světa. „Po přijetí ke studiu studenti 
vytvoří týmy a během prvních měsíců si založí 
vlastní společnost. Výuka bude probíhat 
prakticky přímo formou jejich vlastního pod-
nikání,“ vysvětlil děkan Provozně ekonomické 
fakulty Martin Pelikán. 

Každý tým dostane vlastního kouče, formou 
pravidelných sezení potom studenti řeší ak-
tuální výzvy podnikatelského života. „V rámci 
studia klademe důraz na dovednosti podpo-
řené znalostmi. Studenti budou uskutečňovat 
reálné projekty pro reálné zákazníky, nejedná 
se o simulaci. Na své cestě mohou chybovat, 

i to je důležitou součástí jejich studia,“ popsal 
garant programu Václav Švec. 

Studenti si během tří let projdou třemi fázemi 
vlastního vývoje: týmový student, týmový 
leader a týmový podnikatel. „Postupně se 
naučí a porozumí finančním aspektům řízení 
společnosti, naučí se plánovat, vybírat do jed-
notlivých projektů správné lidi a řídit pracovní 
kolektivy,“ vyjmenovala Jana Křečková, týmo-
vý kouč. Program je určený zejména aktivním 
studentům, kteří se chtějí vzdělávat prostřed-
nictvím vlastní aktivity, a ne pouze sedět v la-
vicích a pasivně přijímat informace. Prostřed-
nictvím praktické výuky se studenti vzdělávají 
i v teoretických oblastech. „Výuka je věnovaná 
zejména získávání praktických zkušeností, 
na základě kterých budou studenti rozvíjet 
své znalosti. Hlavními principy vzdělávacího 
přístupu je learning by doing, experiencial 

learning a team learning,“ uvedl Václav Švec.  
Inovativní přístup ke vzdělávání je inspirovaný 
konceptem Team Academy®, který existuje již 
od roku 1993 a je rozšířen zejména ve Finsku, 
ale také v Estonsku, Nizozemí, Velké Británii 
či ve Švýcarsku. Provozně ekonomická fakulta 
se tak stává novým a jediným českým členem 
této mezinárodní komunity. 

Jana Kašparová, tisková mluvčí ČZU

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA ROZVÍJÍ 
EKOLOGICKÉ AKTIVITY. UŠETŘILA JIŽ 
TÉMĚŘ 8 TISÍC KILOGRAMŮ PLASTU 

PODNIKATELEM PŘI STUDIU? PROVOZNĚ EKONOMICKÁ
FAKULTA ČZU OTEVŘELA NOVÝ OBOR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA INSTALOVALA VENKOVNÍ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA VODU FILTERMAC A OTEVŘE- 
LA SEKCI BEZOBALOVÉHO PRODEJE V ČZU SHOPU. DO TĚCHTO I DALŠÍCH AKTIVIT ZAPOJUJE I STUDENTY.

INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ, TAK SE JMENUJE NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM, KTERÝ PRÁVĚ ODSTARTOVAL NA 
PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTĚ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU 
FAKULTA PŘIJÍMÁ DO 4. ČERVNA.
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„Naším zájmem je, aby byly mistrovské 
zkoušky zavedeny co nejrychleji. Už jsem 
o tom jednal s ministrem školství Plagou
 i s podnikateli. Pan ministr slíbil, že na jejich 
rychlé spuštění osobně dohlédne. Zkouš-
ky jako takové budou v gesci příslušného 

profesního sdružení, cechu nebo například 
Hospodářské či Agrární komory. Důvodem je, 
že na trhu práce i služeb dlouhodobě chybějí 
schopní řemeslníci. Sami řemeslníci o zave-
dení mistrovských zkoušek usilují a je škoda, 
že se to nepodařilo uskutečnit už dříve,“ 
uvedl předseda vlády Andrej Babiš po jednání 
s ministrem školství. Mistrovské zkoušky 
v ČR úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy 
byly zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik 
pokusů o jejich znovuzavedení. „Ale chyběla 
evidentně politická vůle je prosadit. My tu vůli 
rozhodně máme,“ dodal premiér. 

První vlna pilotního ověření mistrovských 
zkoušek se uskuteční od září 2019 do února 
2020. Až testy v roce 2021 skončí, projekt 
chce Ministerstvo školství vyhodnotit. Už teď 
je o získání mistrovské kvalifikace mezi
řemeslníky velký zájem, o její složení se 
přihlásilo téměř tři sta řemeslníků. První 
zkoušky bude skládat šedesát z nich ve 
třech vlnách pilotáže. Budou přitom 
muset prokázat nejen to, že jsou schopni 
samostatně navrhnout a vytvořit mistrovské 
dílo s významným podílem ruční práce a za 
použití specializovaných nástrojů, ale také 
prokázat dovednost zpracovat zakázku na 
klíč, správně rozvrhnout rozpočet a potřebný 
materiál. 

Zkouška tak bude mít tři části. Odborně prak-
tickou, odborně teoretickou a všeobecnou 
část, která prověří, zda uchazeč má také od-
povídající provozně-ekonomické a personální 
znalosti potřebné pro podnikání. Ověřovat 
tyto kompetence proto bude tříčlenná komise 
složená z odborného praktika nominovaného 
cechem nebo svazem, odborníka nominova-
ného školou a odborníka v ekonomice a per-
sonalistice. Podmínkou také bude, aby ucha-
zeč měl alespoň pět let praxe v odpovídajícím 
povolání. K přípravě na mistrovskou zkoušku 
přitom bude moct dobrovolně využít vzděláva-
cí programy a lektora. 

„Mistrovská zkouška tak bude určena pro 
fachmany v oboru, tedy pro ty, kteří umí své 
řemeslo, svoji profesi lépe a kvalitněji než 
živnostník s výučním a živnostenským listem,“ 
uvedl viceprezident Hospodářské komory Ro-
man Pommer, který se společně se zástupci 
Národního ústavu pro vzdělávání a cechů 
podílí na samotném konceptu mistrovské 
zkoušky i vzdělávacích programů. Od zavedení 
mistrovské zkoušky si slibuje, že občan nebo 
veřejný zadavatel zakázky budou mít garanci, 
že držitel mistrovské zkoušky odvede práci 
důkladně a s náležitou odborností. 

Nejen Michaela Kubištová ze Svazu chovatelů 
českého teplokrevníka, Jiří Horák, předseda 
Svazu květinářů a floristů ČR, ale mj. i výkon-
ný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů 
Pavel Žatečka považuje za klíčové, že mis-
trovská zkouška umožní řemeslníkům zvýšit 
si kvalifikaci, protože v současné době po 
vyučení už nemají možnost profesního růstu. 
„Šikovní řemeslníci své řemeslo milují a váží 
si těch, kteří něco umí, proto je velký zájem 
o složení mistrovské zkoušky i mezi chlapy, 
kteří mají pár let do důchodu. Dokonce máme 
zájemce i z řad důchodců, a to snad hovoří 
za vše… Hrdost k řemeslu,“ uvedl P. Žatečka. 
Jeho slova potvrzují i odborníci na vzdělávání, 
podle kterých budou v prvních letech o zkouš-
ku mít zájem především starší řemeslníci. 
„Budou chtít mistrovskou zkouškou završit 
svoji profesní dráhu a potvrdit svoje mistrov-
ství,“ uvedl školský expert Bohumil Janyš, 

PO 70 LETECH BUDOU MÍT ČEŠI 
ZNOVU SVÉ MISTRY V OBORU
MISTR PODKOVÁŘ, MISTR FLORISTA, MISTR PODLAHÁŘ, MISTR 
KAMNÁŘ A DESÍTKY DALŠÍCH MISTRŮ V ČECHÁCH
ŘADU LET ŘEMESLNÉ CECY MARNĚ ČEKAJÍ, AŽ STÁT UZÁKONÍ MISTROVSKÉ ZKOUŠKY, KTERÉ UMOŽNÍ MISTRŮM 
V OBORU NEJENŽE SE UCHÁZET O ZAKÁZKY V ZAHRANIČÍ, ALE POMŮŽOU TAKÉ V TUZEMSKU ZVÝŠIT PRESTIŽ 
ŘEMESLA A LÉPE CHRÁNIT SPOTŘEBITELE. TO BY SE MOHLO UŽ BRZY ZMĚNIT. NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ 
SPOLEČNĚ S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU A AGRÁRNÍ KOMOROU DOKONČUJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA PILOTÁŽI, 
KTERÁ UŽ OD LETOŠNÍHO PODZIMU OTESTUJE MISTROVSKOU ZKOUŠKU PRO JEJÍ ZAVEDENÍ DO ČESKÉ 
VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY.

MISTROVSKÁ  
ZKOUŠKA V ČR
Mistrovské zkoušky v ČR úspěšně 
fungovaly do roku 1949, kdy byly se změ-
nou politického režimu zrušeny. Od 90. 
let bylo učiněno několik pokusů o jejich 
znovuzavedení. MŠMT v současné době 
v zavedení mistrovské zkoušky pokro-
čilo nejdále a v tuto chvíli je realizován 
projekt s názvem Mistrovská zkouš-
ka – systém z Operačního programu 
Zaměstnanost, do kterého je zapojena
i Hospodářská a Agrární komora. 
Cílem projektu je příprava standardů 
a jejich učebních dokumentů, nastavení 
systému mistrovských zkoušek a jejich 
pilotní ověření.

HARMONOGRAM  
PILOTÁŽE 
Běh Počet MiZK Od Do
1. vlna 6 kvalifikací 9/2019 2/2020
2. vlna 6 kvalifikací 3/2020 8/2020
3. vlna 8 kvalifikací 9/2020 3/2021

PŘEDPOKLÁDANÉ 
OBORY MISTROVSKÉ 
ZKOUŠKY
1. vlna:  čalouník-dekoratér, 
 malíř-lakýrník-tapetář, 
 kuchař, podkovář, montér  
 suchých výstaveb, cukrář
2. vlna:  florista, tesař, kamnář, 
 podlahář, kadeřník, obkladač,  
 číšník
3. vlna:  sýrař, sládek, klenotník/ 
 hodinář, kameník, vizážista,  
 krejčí, elektrikář, zedník
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Co přinese mistrovská zkouška?

který o zavedení mistrovských zkoušek 
usiluje už od 90. let.

Mistrovská zkouška bude představovat vyšší 
kvalifikační úroveň, než jakou má například 
maturita, která je deklarována v naprosté vět-
šině zemí EU na úrovni EQF 4. Výjimku tvoří 
mistrovská zkouška v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku, kde mají mistři EQF 6. Zatímco 
v řadě evropských zemí, třeba Německu, 
Rakousku, ale i třeba Maďarsku nebo Chor-
vatsku mistrovskou zkoušku mají a je v řadě 
případů podmínkou k tomu, aby se řemeslník 
mohl ucházet o veřejné zakázky, v České 
republice dosud chyběla. Ačkoliv byla zrušena 
komunisty před 70 lety, stále se nepodařilo 
ji uzákonit. To by se mohlo změnit, neboť 
současná vláda ji považuje za důležitou. „Je-
den z benefitů by měla být možnost držitelů 
mistrovské zkoušky založit si živnost v zemích 

EU,“ podotkl ministr školství Robert Plaga. 
Podle Janyše je neexistence mistrovské 
kvalifikace v České republice překážka, která 
řemeslníkům zabraňuje působit i na dalších 
trzích EU. „Odstranili jsme sice železnou 
oponu, ale zůstaly její pozůstatky, které ře-
meslníkům dodnes brání svobodně zakládat 
svoje živnosti v západních zemích EU, kde je 
prakticky ve všech státech mistrovská zkouška 
podmínkou založení živnosti v klíčových ře-
meslech,“ uvedl. 

Mistrovské zkoušky jsou zpravidla vzájemně 
uznávány úřady a zaměstnavateli kupříkladu 
ve Francii, Německu, Rakousku, Norsku, ale 
také v Polsku, Maďarsku nebo Chorvatsku. 
To je také důvod, proč někteří členové projek-
tového týmu v listopadu loňského roku od-
cestovali načerpat zkušenosti s mistrovskou 
zkouškou do Slovinska a Chorvatska 

a provedli analýzu mistrovských zkoušek 
v několika zemích. 

Z ní vyplývá, že v Evropě je standardní, že za 
organizaci mistrovské zkoušky, dohled nad 
zkouškou i přípravnými kurzy nejčastěji ručí 
hospodářská komora nebo komora řemesel. 
Její obsah je přitom vytvářen ve spolupráci 
se sociálními partnery, ústavy pro odborné 
vzdělávání a řemeslnými cechy. Je zpravidla 
uzákoněna jako součást školského zákona 
nebo zákona o řemeslech či živnostech. 
To je i příklad Chorvatska, kde se o složení 
mistrovské zkoušky v 62 oborech každoročně 
hlásí průměrně 1 200 zájemců. Zkušební ko-
mise má pět členů a samotná státem uznávaná 
mistrovská zkouška, kterou organizuje Chor-
vatská komora řemesel, se skládá ve čtyřech 
zkouškových termínech stanovených v měsíci 
únoru, květnu, září a listopadu, nebo i v jiném 
termínu, pokud je nejméně 10 přihlášených 
v jednom povolání. Cena se pohybuje okolo 
9 tisíc korun a náklady si hradí uchazeč.

Náročnost zkušebního procesu a snaha 
udržet jeho kvalitu na požadované úrovni se 
samozřejmě odrazí i v ceně zkoušky také 
v ČR, přičemž cena bude různá podle oboru. 
V tomto směru například úřad vlády spoléhá 
na aktivním zapojení samotných profes-
ních sdružení. Podle vyjádření Ministerstva 
školství a Ministerstva průmyslu a obchodu 
je ke zvážení, jaké další benefity účastníkovi 
nabídnout, aby k této zkoušce byl motivován. 
„Navrhujeme proto zvážit zavedení například 
finanční půjčky na tuto zkoušku, kterou by 
absolvent začal splácet až po dosažení určité-
ho zisku či mzdy. Je též třeba zvážit zavedení 
slevy na dani pro uchazeče a současně plátce 
mistrovské zkoušky, konkrétně zajistit mož-
nost odečíst od základu daně z příjmů úhradu 
mistrovské zkoušky, obdobně jako tomu je 
v případě profesních kvalifikací,“ uvedla ně-
které návrhy bývalá ministryně průmyslu 
a obchodu Marta Nováková.  

Miroslav Diro, HK ČR 
a Úřad AK ČR

Veřejné
zakázky

Nejen cena, ale i kvalita odvedené práce. Zadavatelé veřejných zakázek, třeba 
obce, budou moci určit jako jednu z podmínek pro účast na zakázce, aby řeme-
slník byl držitelem mistrovské kvalifikace. Dodavatel, tedy mistr řemesla, tak 
získá konkurenční výhodu. Veřejnému zadavateli se zjednoduší zadávání zaká-
zek, které bude cílenější.

Ochrana 
spotřebitele

Zákazníci si budou moci vybírat mezi mistry v oboru, kteří budou mít státem 
garantovanou odpovídající kvalifikaci pro realizaci zakázky, budou realizovat 
nejnáročnější řešení a poskytovat služby „na klíč“. Spotřebitelé získají záruku 
nejvyšší kvality, ale i kvalitního reklamačního, záručního a pozáruční servisu. 
Dojde k omezení vícenákladů a nekvalitních rozpočtů realizace. Sníží se počet 
stížností u ČOI, ÚOHS a soudů a zlepší se kvalita dodávaných služeb a výrobků.

Vstup na
zahraniční 
trhy

Čeští řemeslníci dnes nemohou svobodně zřizovat svoje živnosti v západních 
zemích EU (např. rakouskou nebo německou s.r.o.), kde je prakticky ve všech 
státech mistrovská zkouška podmínkou založení živnosti v klíčových řemeslech. 
Mistrovská zkouška tak nově umožní českým mistrům vstoupit na zahraniční 
trhy. 

Završení 
profesní 
dráhy

Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za nejkvalitnější 
práci. Čeští mistři získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována  
v naprosté většině zemí EU na úrovni 5 EQF. Výjimku tvoří mistrovská zkouška  
v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde mají mistři 6 EQF.

Odborníci 
ve školství

Držitelům mistrovské kvalifikace a PK Instruktor praktického vyučování bude 
umožněno vyučovat na školách. Pomůžou tak vychovávat učně a předávat své 
zkušenosti mladým lidem v regionech, které dnes čelí kritickému nedostatku 
kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Školy budou navíc zapojené i do 
příprav a realizace samotné mistrovské zkoušky.

Prestiž 
řemesla

Společenské vnímání řemeslných povolání je dnes méně atraktivní, zvláště ze 
strany mladých lidí. Mistrovská zkouška a mistři pomůžou zlepšit pověst řeme-
slných učebních a studijních oborů a společenskou prestiž řemeslníků. Firmy 
zaměstnávající mistry nejenže získají výhodu u veřejných zakázek, ale budou 
také zárukou kvalitního servisu. 

Prestiž 
řemesla
Vliv na 
zaměstna-
nost

Mistrovskou kvalifikaci je možné využít jako vhodný nástroj pro snižování ne-
zaměstnanosti, neboť stát může uchazeče orientovat k vlastnímu podnikání. 
Může státu sloužit jako eliminace předčasných odchodů z trhu práce (např. 
v ohrožené skupině 55+). Mistři by u svého zaměstnavatele mohli být nejen 
tabulkově na vyšších pozicích, tzn. včetně nároku na vyšší mzdu, ale v případě 
propouštění bude zájem zaměstnavatele si spíše odborníky udržet.

CO ZNAMENÁ  
ZKRATKA EQF
Evropský rámec kvalifikací (Europe-
an Qualifications Framework – EQF) 
poukazuje na úroveň vaší kvalifikace. 
Umožňuje porovnávat a uznávat kvalifi-
kace získané v EU. Má osm úrovní. Mis-
trovská zkouška bude zařazena do páté 
úrovně (stupeň vzdělání 3). Například 
středoškolák s výučním listem po třech 
letech studia má úroveň EQF 3 (stupeň 
vzdělání 3), středoškolské studium 
zakončené maturitou pak úroveň EQF 4 
(stupeň vzdělání 4).
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Kdo by se nechtěl dožít vysokého věku v dob-
rém zdraví a kondici. V souladu s nejnovějším 
doporučením amerických odborníků na výživu 
k tomu, nám Čechům, stačí překvapivě málo. 
V zájmu svého zdraví bychom měli zdvojná-
sobit konzumaci oříšků. I takto lze s trochou 
nadsázky interpretovat závěry výživové studie 
výzkumníků z Institutu pro měření a porovná-
vání zdraví (IHME) v americkém Seattlu.
Ve studii, věnované stravovacím návykům 
a jejich zdravotním dopadům ve 195 zemích 
světa, se výzkumníci zaměřili na 15 druhů 
potravin a živin, jejichž nadměrný konzum 
nebo naopak nedostatek ve stravě ovlivňuje 
lidské zdraví. Do této patnáctky zahrnuli 
i ořechy a olejnatá semínka. To proto, že 
ořechy a semínka obsahují zdraví prospěšné 
omega 3 mastné kyseliny, jejichž příjem je 
důležitou prevencí před kardiovaskulárními 
chorobami. Připomeňme, že kardiovasku-

lární nemoci způsobují polovinu všech úmrtí 
v České republice, jak vyplývá ze statistiky 
Ministerstva zdravotnictví ČR.

Výzkumníci ze Seattlu ve studii uvedli, že 
nevhodné složení stravy mělo v roce 2017 na 
svědomí předčasnou smrt 11 milionů lidí,
 z toho dva miliony zemřelo jen proto, že jedli 
málo oříšků. V zájmu svého zdraví bychom 
podle amerických výzkumníků měli denně 
zkonzumovat 21 gramů oříšků a semínek. Ale 
tolik jich nesníme. Dokládají to údaje Českého 
statistického úřadu. Z nich vyplývá, že v roce 
2017 činila průměrná roční spotřeba ořechů 
na obyvatele České republiky 3,6 kilogramu, 
avšak studií doporučované množství v přepo-
čtu na rok je 7,7 kilogramu ořechů. Pravdou 
ale je, že spotřebu semínek ČSÚ samostatně 
neuvádí. Podchycena je spotřeba máku, která 
v roce 2017 činila 0,4 kilogramu na obyvatele 

ČR. Je ale třeba říci, že ne všechny ořechy 
mají takové složení tuku, které je pro zdraví 
nejpříznivější. 

Mnoho soli zabíjí, nedostatek ovoce také
V souvislosti s nezdravou stravou je na prvním 
místě co do počtu obětí nadměrná konzumace 
soli. Celosvětově byla v roce 2017 příčinou 
tří milionů úmrtí. Další bezmála tři miliony 
lidí zemřelo v souvislosti s nedostatečným 
příjmem celozrnných produktů. Zatímco 
sůl škodí cévám, nízký příjem celozrnných 
produktů se dává do souvislosti s rakovinou 
tlustého střeva a také cukrovkou druhého 
typu. I nedostatek ovoce může zabíjet, jak 
zjistili výzkumníci ze Seattlu. Dva miliony lidí 
ve světě v roce 2017 zemřelo, protože nejedli 
dost ovoce. Abychom se vyhnuli zdravotním 
problémům, doporučili autoři citované studie 
sníst každý den 250 gramů ovoce. To v přepo-
čtu je 91 kilogramů ovoce za rok. I tady mají 
Češi rezervy, jak vyplývá z údajů ČSÚ. S 82 
kilogramy na osobu a rok zaostáváme o devět 
kilogramů ovoce ve srovnání s doporučenou 
spotřebou. V souladu s doporučením studie 
by lidé měli denně sníst 360 gramů zeleniny. 
To je v přepočtu na rok 131 kilogramů. V prů-
měru sní každý Čech 88,2 kilogramu zeleniny, 
jak se lze dočíst v publikaci ČSÚ Spotřeba 
potravin v roce 2017. Podrobněji k doporuče-
ným dávkám potravin a živin v tabulce.

Tortily versus limonády
Na dokreslení toho, jak zhoubný vliv může 
mít nevhodné stravování na lidské zdraví, 
porovnali výzkumníci škodlivost špatné stravy 
se škodlivostí kouření. Zatímco špatně volená 
strava si v roce 2017 vyžádala 11 milionů živo-
tů, na následky kouření ve stejném období ze-
mřelo osm milionů lidí. Ale vraťme se ještě na 
chvíli k oříškům. Český dluh jsme již popsali. 
Ale zdá se, že na tom nejsme zdaleka nejhůř. 
Největší nedostatek oříšků mají Mexičané, 
jak doslova stojí ve zmiňované studii. Mexiko 
obsadilo v žebříčku správného stravování
 57. místo ze 195 sledovaných zemí. Tortily 
z drcené kukuřice jim dávají kladné body, ale 
kazí jim to nadměrné pití sladkých limonád, 
v jejich spotřebě jsou první na světě.

ŠPATNÉ JÍDLO ŠKODÍ 
VÍC NEŽ TABÁK
NEVHODNÁ STRAVA MÁ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ FATÁLNĚJŠÍ ÚČINKY NEŽ KOUŘENÍ. V ROCE 2017 TABÁK V CELÉM 
SVĚTĚ ZPŮSOBIL PŘEDČASNOU SMRT OSMI MILIONŮ LIDÍ. VE STEJNÉ DOBĚ KVŮLI NEZDRAVÉMU STRAVO-
VÁNÍ ZEMŘELO 11 MILIONŮ LIDÍ. VE SVÉ NEJNOVĚJŠÍ STUDII TO UVEDL INSTITUT PRO MĚŘENÍ A POROV-
NÁVÁNÍ ZDRAVÍ V AMERICKÉM SEATTLU. DVA MILIONY LIDÍ ZEMŘELO JEN PROTO, ŽE JEDLI MÁLO OŘÍŠKŮ, 
SPOČÍTALI VĚDCI.
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Z P R A V O D A J

Obyvatelé USA, pověstní svou oblibou sladké 
coly, zaujali v hodnocení lepší pozici než Mexi-
čané a obsadili 43. místo v žebříčku správných 
stravovacích návyků. Pokud jde o Čínu, pak 
její umístění na 140. pozici může být stu-
denou sprchou pro všechny milovníky čínské 
kuchyně. Podle výzkumníků je příliš tučná. 
Studie uvádí, že v Číně je nejvyšší úmrtnost 
v souvislosti se špatnými stravovacími návyky. 
Vůbec nejlépe se z pohledu zmiňovaných od-
borníků stravují v Izraeli, Francii, Španělsku 
a Japonsku. Japonská kuchyně široce využívá 
ryby, a ty jsou bohaté na omega 3 mastné 
kyseliny. Trojlístek států na středomořském 
pobřeží má stravu bohatou na ovoce a zeleni-
nu, ořechy a olivový olej s příznivým složením 
nenasycených mastných kyselin.

Škodí přejídání i hlad
V americké studii Česká republika výslovně 
zmíněna nebyla, takže naše pořadí neznáme. 
Pro inspiraci tedy uveďme obecná doporučení 
studie. Ta lze shrnout takto: Méně soli a cuk-
ru, naopak více ovoce, zeleniny, celozrnných 
produktů, luštěnin a ořechů. To je cesta, jak 
snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, 
rakoviny tlustého střeva a cukrovky 2. typu.
Špatné stravování je způsobené nejen nekáz-
ní, ale i chudobou. Zatímco osm set milionů 
lidí ve světě hladoví, dalších 1,9 miliard se 
přejídá. Hlad i obezita – obojí je špatné, uza-
vírá studie. Studie o stravovacích návycích a 
jejich zdravotních dopadech pracovala s údaji 
ze 195 zemí světa. Rozsáhlý tým autorů čerpal 
data především ze statistik FAO, což je Orga-
nizace pro výživu a zemědělství při OSN, dále 
s údaji Eurostat a národních statistik. Údaje 
za rok 2017 byly zveřejněny začátkem dubna 
2019 na webových stránkách institutu a pub-
likoval je i prestižní a hojně citovaný lékařský 
časopis The Lancet, v překladu Skalpel.
Připomeňme, že časopis The Lancet vy-
chází od roku 1823 v Londýně a je vůbec 
nejstarším lékařským časopisem na světě. 
V současnosti má redakční pracoviště také 
v New Yorku a Pekingu. Celou studii v anglič-
tině lze najít na internetu na adrese: 
www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/
PIIS0140-6736(19)30041-8.pdf

Zdraví ve skořápce
Pro kvalitní ořechy netřeba mířit do exotiky. 
U nás nejdostupnější jsou ořechy vlašské 
a ty patří k nejkvalitnějším co do složení tuku 
a obsahu bílkovin. Mají nezanedbatelný podíl 
vlákniny a málo cukru, jak jsme zjistili v data-
bázi složení potravin USDA. Sto gramů vlaš-
ských ořechů obsahuje 65 gramů tuku, z toho 
47 gramů tvoří polynenasyné mastné kyseliny, 

které mají příznivý vliv na srdce a cévy. Kromě 
toho je ve sto gramech vlašských ořechů 
15 gramů bílkovin, takřka sedm gramů vlák-
niny a jen 2,61 gramu cukru. Vlašské ořechy 
jsou významným zdrojem energie. Sto gramů 
má energetickou hodnotu 654 kcal.

Obdobné množství energie – 646 kcal – mají 
oříšky lískové. Ty ve sto gramech obsahují 
62 gramů tuku, v němž převažují mono-
nenasycené mastné kyseliny, kterých je 
46,6 gramu. Zdravotně nejprospěšnějších 
polynenasycených mastných kyselin je ve sto 
gramech lískových oříšků 8,4 gramu. S obsa-
hem vlákniny 9,4 % jsou lískové oříšky bohatší 
na vlákninu než ořechy vlašské. Mají však více 
cukru, a to 4,89 %.

U nás běžně prodávané, avšak dovážené ze 
zámoří, jsou ořechy kokosové. Ale pozor – 
složení jejich tuku není pro lidské zdraví tím 
„pravým ořechovým“. Ve sto gramech suše-
ných kosových ořechů je 64,5 gramu tuku, 
z něhož většinu – 57,2 gramu – tvoří nasycené 
mastné kyseliny a ty lidskému zdraví nepro-
spívají. Zdravotně prospěšných polynenasy-
cených mastných kyselin je ve sto gramech 
kokosových ořechů 0,706 gramu. Ve sto 
gramech kokosových ořechů je 16,3 gramu 
vlákniny a 7,35 gramu cukru. Starší odbor-
ná literatura uvádí, že se v českých zemích 
pěstovaly a konzumovaly ořechy vodní, což je 
jiný název pro kotvici plovoucí (Trapa natans). 
Jde o vodní rostlinu, dříve běžnou ve stojatých 
vodách rybníků a slepých ramenech vodních 
toků po celé Evropě. Kotvice poskytovala jedlé 
plody s chutí podobnou kaštanům, proto se 
jim také říkalo vodní kaštany. Plody kotvice 
se jedly syrové, vařené i pražené. Kotvice 
byla bohatá na obsah škrobu, a tak se z jejích 
pražených plodů mlela mouka a používala do 
pečiva.

V současnosti je u nás kotvice tak vzácná, že 
patří k ohroženým druhům a je chráněná. 
Oblíbili si ji zahrádkáři, kteří ji pěstují jako 
dekoraci v okrasných jezírkách. Naopak 
v Austrálii a v USA se kotvice natolik přemno-
žila, že tam patří mezi invazivní plevele. 
V řekách a jezerech zarostlých kotvicí se nedá 
koupat, rybařit ani jezdit na loďkách. Proto 
jí tam vyhlásili nelítostný boj. Z domácích 
olejnatých semen se v našem potravinářství 
nejvíce využívá mák. Z exotických semínek 
jsou v poslední době velmi oblíbená semínka 
chia. Ta poskytuje rostlina s botanickým ná-
zvem šalvěj hispánská (Salvia hispanica) 
z čeledi hluchavkovitých. Šalvěj hispánská 
roste v Jižní Americe. Sto gramů semínek 

chia obsahuje 30,74 gramu tuku, z toho 23,66 
gramu činí polynenasycené mastné kyseliny. 
Z databáze USDA dále vyplývá, že chia semín-
ka mají 16,54 % bílkovin a 34,4 % vlákniny. 
Semínka se přidávají do jogurtů.

Alice Olbrichová

Ovoce  250 gr

Zelenina      360 gr

Luštěniny   60 gr

Celozrnné produkty            125 gr

Ořechy a olejnatá semena       21 gr

Mléko 435 gr

Uzeniny a masné výrobky         2 gr

Cukr ze slazených nápojů        3 gr

Vláknina ze všech zdrojů       24 gr

Vápník ze všech zdrojů         1,25 gr

Sodík/Sůl                       3 gr/7,5 gr

Omega 3 mastné kyseliny z ryb   250 mg

Optimální spotřeba vybraných
potravin a živin za den
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Soustava trojhonného hospodářství vyžado-
vala vyvážený chov dobytka a vrchnost si to 
dobře uvědomovala. Zkušený vrchnostenský 
a královský úředník Florián Griespek k tomu 
v roce 1575 poznamenal: „A mohouc také 
každý hospodář to znáti, že hospodářství 
poplužní nejvíce dobytkem stojí, kteréž bez 
hnoje zvelebováno a opatrováno býti nemůže.“ 
Proto nařídil, aby se osadilo ve dvorech více 
hovězího dobytka, v ovčíně a ve vepřínech, aby 
bylo více ovcí a vepřů, aby „bylo dost dobytka 
pro dělání hnoje i pro kuchyni“ (Nelahozevská 
instrukce z roku 1588). O nezbytnosti zvele-
bení chovu dobytka platilo pozdější lapidární 

přísloví: „Dvory bez dobytka jsou tak užitečný 
jako měšec bez peněz“.

Skot
U skotu se vždy oceňoval jeho bezprostřední 
užitek, a to masný a mléčný, i když ani kůže 
nebyla zanedbatelnou surovinou a zpracování 
se dočkala i kopyta či rohy. Jeho význam pro 
hnojení a pro tah se jevil spíše jako druhořadý. 
Maso bylo určeno jednak pro vlastní panskou 
kuchyni a dále samozřejmě pro trh. Produkce 
mléka, másla a sýra se dobově označovala 
jako užitek mléčný. V chovu hospodářských 
zvířat, zvláště ovcí, dával velkostatek přednost 

intenzívnímu způsobu hospodaření. Během 
16. století se stavy skotu příliš nezvyšovaly. 
V produkci hovězího masa a kůží byly Čechy 
poměrně málo soběstačné. Hlavním dodava-
telem laciného jatečného skotu byly pro 
naše země i celou střední Evropu Uhry 
a k nim tehdy příslušející jihoslovanské 
oblasti, s výjimkou těch, které tehdy zabrali 
osmanští Turci. Příhony těchto zvířat pře-
kupovali obchodníci s dobytkem a řezníci na 
moravských trzích a odtud se stáda za stále 
rostoucích cen honila spolu s moravským ja-
tečným skotem dále na městské trhy do Čech. 
Skot se tehdy prodával na kusy, nikoli na váhu, 
a živý se nikdy nevážil. Skot selský i panský se 
zpravidla půl roku pásl a půl roku byl ustájen. 
Hodnota stájového krmiva nebyla valná, byla 
to hlavně pšeničná a ovesná sláma, sena byl 
nedostatek. Samozřejmě nedostatečnému kr-
mení odpovídala i hmotnost tehdejšího skotu. 
Badatel A. Novotný hodnotí skot raného stře-
dověku takto: „Jedná se o skot tzv. krátkoro-
hý, malého vzrůstu s průměrnou kohoutkovou 
výškou 110 cm u krav, 106 u býků, 113 u volů, 
primitivního rázu, pozdě dospívající, při malé 
živé hmotnosti vynikající užitkovosti tažné, 
ale malé užitkovosti mléčné, velmi nenáročný 
a otužilý pastvou bez ustájení po větší část 
roku.“ Kráva v 15.–16. století měla sotva  
200 kg, vykrmený vůl zřídka přes 300 kg, tele 
kolem 40 kg. Dojivost panských krav můžeme 
odhadovat na základě předpisu panským 
šafářkám na 800–900 litrů mléka ročně 
s možností stlouku až do 25–30 kg másla. 
V chovu dobytka se kromě hnoje kladl důraz 
na mléčný a masný zisk. Tak Brtvín v roce 
1540 radil, aby krávy „neužitečné na dojivo 
a jalové byly raději prodány a koupeny mladé“. 
Ještě méně toho víme o množství a kvalitě 
skotu. Jisté je, že již před Bílou horou se 
k nám v malém množství importoval švýcar-
ský dobytek, který měl zušlechtit domácí skot.

Ovce
Ovce, zvíře nenáročné na pastvu a chov dosa-
hující kohoutkové výšky kolem 70 cm, se u nás 
chovaly samozřejmě odedávna, bylo to zvíře 
panské i selské. Vlivem náboženství symboli-
zovaly ovce mír a pokoru, avšak hospodáři si 

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT VE STŘEDOVĚKU
TÍMTO ČLÁNKEM CHCEME POUKÁZAT NA CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A JEJICH VÝZNAM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 
OD RANÉHO STŘEDOVĚKU, TEDY V DOBĚ KONSTITUOVÁNÍ TEHDEJŠÍHO FEUDÁLNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO 
SYSTÉMU, V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A SPOLEČENSKÝCH POMĚRŮ. PROSPERUJÍCÍ 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA BYLA AKTUÁLNÍ ZVLÁŠTĚ V TROJHONNÉM SYSTÉMU, KDY V POLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 
PŘEVAŽOVAL ÚHOR A KDY SE PRAKTICKY V TEHDEJŠÍ DOBĚ NEPOUŽÍVALA UMĚLÁ HNOJIVA. 
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u nich cenili především několikerý užitek 
(maso, sýr, vlnu). Jejich chov, jenž byl výhod-
ný, neboť nevyžadoval mnoho pracovních sil, 
se rozšířil hlavně v 16. století. Při dobrém 
odbytu hlavně vlny, sýrů a masa byly ve vrch-
nostenském způsobu hospodaření velmi dob-
ré předpoklady pro extenzivní způsob chovu. 
Když v 16. století rostla poptávka městského 
soukenictví po vlně, začaly růst i stavy ovcí na 
selských a vrchnostenských hospodářstvích. 
Velkostatkům šlo zpočátku o zajištění přímé 
účasti na výnosném obchodu s vlnou zákazem 
poddanské produkce vlny mimo trhy pod-
danských měst, později o zřizování panských 
ovčínů s několika stovkami ovcí. Při nízkých 
nákladech byly výnosy z velkých stád ovcí 
dosti vysoké (ovčák měl jednoho pomocníka 
při počtu asi 500 kusů). 

Prasata
Stejně tak existovaly vhodné podmínky pro 
chov vepřů. Prase chované v českých zemích 
se dá popsat jako zvíře vzrůstem malé, 
s poměrně vysokýma nohama, klínovitou, 
v profilu téměř rovnou a klapouchovou hlavou 
a ostrým kapřím hřbetem. Zdrojem výživy 
prasat byla po většinu roku stále ještě pastva. 
Pásla se všude tam, kde nemohla škodit 
pastvě ostatního dobytka rozrýváním drnu, tj. 
na strniskách, špatných pastvinách, a hlavně 
v lesích, které byly až do 18. století dosti list-
naté s bohatstvím dubů a buků – významnou 
část potravy prasat pak tvořily žaludy a bu-
kvice vedle mladých výhonků stromků a trávy. 
Stáda vepřů toulajících se po polích, dokonce 
i po vsích bývala na venkově častým jevem. 
Na panských dvorech byl tento chov veden ve 
vlastní režii nebo byl pronajat šafářům. Často 
byl výkrm prasat svěřován také mlynářům 
jako část jejich povinnosti za nájem mlýna. 
Chov vepřů byl rozšířen nejen u poddaných 
a na velkostatcích, ale také ve městech, čímž 
lze vysvětlit i nižší ceny vepřového než hovězí-
ho masa koncem 16. století. Většinou pokrýval 
naturální spotřebu obyvatelstva, která byla
 v předbělohorském období dosti velká. 
Sedláci se obvykle spokojili s vykrmením dvou 
vepřů na sádlo a maso, které v zimě poráželi. 
Vedle poměrně drahého oleje a másla právě 
sádlo tvořilo největší část spotřeby tuků, a to 
nejen jako přímá potrava, ale i jako konzer-
vační prostředek, přísada do léků a podobně.

Kůň
V námi sledované době stále většího významu 
nabýval kůň, který se stával nepostradatel-
ným pomocníkem v zemědělství, dopravě 
a ve vojenství. Zmíněný A. Novotný na základě 
archeologického materiálu popsal toto zvíře 
takto: „Kůň drobného, ale velmi odolného 
plemene, otužilý, nenáročný a s vynikající 
exportní užitkovostí pod jezdeckým i náklad-
ním sedlem prodělal od 9. století pozvolný, 
nepříliš výrazný vývoj co do kohoutkové 
výšky a robustností a jeho výška v kohoutku 
dosahovala až 150 cm.“ S rozvojem panského 
režijního hospodaření, hlavně se zakládáním 

nových dvorů, se od 2. poloviny 16. století zvy-
šovaly stavy koní pro potažní práce. Například 
dvůr se 200 ha orné půdy měl šest párů koní, 
selské hospodářství mělo ale zpravidla jen 
jeden pár. Na velkostatcích a v selských hos-
podářstvích se snažili zajistit koním dostateč-
né krmení (na velkostatku byly krmné dávky 
sena pro koně trojnásobně vyšší než pro krá-
vy). S nástupem renesance a humanismu se 
vytvářel i nový přátelský vztah mezi člověkem 
a tímto zvířetem, o čemž svědčí mimo jiné 
zvláštní péče o koně. Ve 2. polovině 16. století 
byl založen v Kladrubech nad Labem císařský 
hřebčín, kde později vyšlechtili starokladrub-
ské plemeno vynikajících vlastností. Tento 
chov ostatně, nyní i jako národní kulturní 
památka, přetrval dodnes. 

Voli a osli
Tažným zvířetem zůstával i vůl a užívání volů 
k tahu nesporně souviselo s jejich chovem na 
maso. Osel v českých zemích v časně stře-
dověkém období archeologicky doložen není, 
teprve z počátku 15. století pocházejí kosterní 
pozůstatky nejméně dvou jedinců nalezené 
v Sezimově Ústí. Není tedy výskyt osla ani 
v českých zemích již před 13. stoletím vylou-
čen. V žádném případě nebyl však chován ve 
větším počtu.

Drůbež
Tradiční a nezbytnou součástí zemědělské-
ho hospodářství byla drůbež. Na některých 
velkostatcích, hlavně na rožmberských, byla jí 
věnována na svoji dobu překvapivě velká péče, 
což jistě souviselo s její velkou spotřebou. 
V poddanském hospodářství nejenže kryla 
spotřebu domácnosti, byla v hojné míře dodá-
vána na trh a navíc tvořila vedle obilí důležitou 
složku naturální feudální renty. Již tehdy 
existovaly různé druhy slepic (především 
vlašky), na panských dvorech byly známy již 
husy, dokonce i krůty, ale jenom výjimečně 
kachny. Vedle masa slepice produkovaly 
zejména vejce, která se dala na trhu zpeněžit, 
a spolu s husami – i ceněné peří, které se 
v zimním období dralo. Na některých zámcích 
chovala šlechta i pávy – pro ozdobu, ale 
i jako ceněnou lahůdku. Zajímavé bylo 
zjištění badatelů o konzumu masa. M. Bera-
nová se domnívá, že v období raného středo-
věku zůstalo v Čechách pořadí konzumu 
masa stejné jako v období předchozím, tedy 
maso skotu, prasat a ovcí, zatímco na Moravě 
bylo na prvním místě konzumováno maso 
prasat.

Myslivost, rybářství a včelařství
S živočišnou výrobou byly spojeny i tyto obory. 
Šlechta především v renesanční době pěsto-
vala myslivost s větším zaujetím, než tomu 
bylo dříve. Lovila ručnicemi, kušemi, oštěpy, 
pomocí sítí, tenat a nejrůznějších pastí, ale 
také sokolů a v neposlední řadě i loveckých 
psů. Poddaným však bylo odňato právo lovu, 
a to i nízké zvěře, a jakýkoli pych byl přísně 
trestán.

Ve 2. polovině 16. století dosáhl svého vrcholu 
rozkvět českého rybnikářství, podmíněný 
technickou vyspělostí tohoto extenzívního 
hospodaření s půdou. Hodně rybníků vzniklo 
již na přelomu 14. a 15. století, ale klasickou 
úspěšnou dobou jejich rozvoje byla právě 
1. polovina 16. století. Tehdy byly založeny 
rozsáhlé rybnikářské soustavy na Třeboňsku, 
Pardubicku, Poděbradsku, Jindřichohradec-
ku, ale i na Plzeňsku. Pokud šlo o rybnikář-
skou oblast třeboňskou, byla dávána přednost 
šupinatému kapru, vedle kapra chovány byli 
štiky, líni, okouni, cejni. Již v této době bylo 
zavedeno tzv. komorování ryb, tj. organizované 
přechovávání rybích sádek přes zimní období 
a pro zvýšenou produkci rybníků se provádělo 
periodické letnění. Toto období je spojeno s pů- 
sobením vynikajících rybnikářů, a to Jakuba Kr-
čína z Jelčan a Sedlčan a Štěpánka Netolického. 
Vysokou úroveň českého rybnikářství dokládá  
i spis humanistického učence olomouckého bis-
kupa Jana Skály z Doubravky De piscinus libri 
V (O rybnících a rybách, které v nich žijí). 

Konečně i včelařství mohlo v 16. století vychá-
zet z bohaté tradice související se zahrad-
nictvím a sadařstvím. Existovaly obě formy 
včelařství: lesní brtnictví a zahradní včelaření 
v úlech. Velká poptávka po včelích produktech 
– medu a vosku, vedla k vyhledávání včelstev 
v zalesněných krajinách. Nelze zapomenout, 
že med představoval před rozšířením cukru 
prakticky jediné sladidlo a vosk sloužil 
k výrobě svící, jež byly hlavním prostředkem 
pro osvětlování.
                                                                                                                                  
ak  

Pramen: 
A. Novotný, Domácí skot v  Čechách v 9.–15. 
století, Vědecké práce Československého 
zemědělského muzea, Praha 9/1969
F. Šach, Potažní zvířata v českých zemích 
v průběhu šesti století, Vědecké práce Země-
dělského muzea, Praha, 16/1976 
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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.


