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JAK NASTAVIT PROSPERITU 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POTŘEBUJE VHODNÉ PODMÍNKY, ABY ZEMĚDĚLCI, KTEŘÍ OBHOSPODAŘUJÍ 
PŮDU, CHOVAJÍ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A PEČUJÍ O KRAJINU, MOHLI PRODUKOVAT ROSTLINNÉ ČI ŽIVOČIŠNÉ 
KOMODITY PRO ZDRAVÉ A NEZÁVADNÉ POTRAVINY URČENÉ NEJENOM NAŠIM SPOTŘEBITELŮM. 

Z tohoto důvodu komora aktivně obhajuje 
doma i v zahraničí požadavky zemědělců. 
Vzhledem k tomu, že základy agrární politiky 
se tvoří v Bruselu, tak velice aktivně jednáme 
i tam. Setkáváme se s úředníky, se zájmovými 

organizacemi, ale i s komisaři a europoslanci. 
Bohužel převážná většina těch českých nás 
hluboce zklamala svým hlasováním proti zá-
jmům našich zemědělců. Věříme, že v novém 
období nás budou europoslanci hájit lépe 

a budou s námi nejen více komunikovat, ale 
budou také prosazovat požadavky zemědělců 
a spotřebitelů České republiky. Víme, jak 
je důležitá spolupráce mezi zeměmi. Velice 
intenzivně jsme proto diskutovali 
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o problémech starých a nových zemí EU na 
půdě Visegradské čtyřky. Bohužel za 15 let 
našeho členství v Evropské unii se podmínky 
pro hospodaření nepodařilo sjednotit a ani 
vytvořit skutečný jednotný trh. Země mezi 
sebou soupeří a konkurují si navzájem a to 
Unii oslabuje. Staré země hledají trhy pro 
svoje výrobky u nových zemí místo toho, aby-
chom nadbytečnou produkci z Evropské unie 
vyváželi do třetích zemí. Jednali jsme také se 
zeměmi Tří moří, jejichž osu tvoří země V4 
a dále Litva, Estonsko, Lotyšsko, Bulharsko, 
Rumunsko a Chorvatsko. Agrární komora ČR 
rozvíjí spolupráci také s Německým svazem 
rolníků a  francouzskou organizací odpověd-
nou za nakládání s půdou. Snaží se tak do 
našeho prostředí přejímat zkušenosti právě 
například v oblasti ochrany půdy.

Asi nejlepší podmínky při vstupu do EU si vy-
jednalo Polsko a zpětně vidíme, že právě díky 
tomu zde dochází k výraznému rozvoji celého 
sektoru. Upozornit stačí aspoň na jednu 
z nich, kterou je chov nosnic v neobohacených 
klecích povolený až do roku 2018, přičemž 
ostatní nové členské státy musely vyměnit 
technologie do roku 2012. To mělo zásadní 
vliv na ekonomiku a cenu produkce. Přitom 
spotřebitelé tyto informace často neměli, 
a tak si kupovali levnější vajíčka z Polska.

Mezi úspěchy loňského roku lze zařadit kom-
penzace za škody suchem, zavedení rozšířené 
zelené nafty, ale i národní podpory na welfare 
jednotlivých druhů hospodářských zvířat i na 
jednotlivé komodity, a to téměř v plné výši. 
Jsme si vědomi, že náš státní rozpočet není 
tak silný, jako je rozpočet Německa či Belgie. 
Ale ani podpory nejsou všechno. Důležité je 
i vytvoření prostoru na trhu. Už třicet let se 
v médiích objevují zprávy o tom, jak zemědělci 
neumí hospodařit. Opak je však pravdou. Po 
roce 1989 byly naprostou většinou vlád špatně 
nastavené mantinely, protože podmínky 
hospodaření stanovovali lidé, kteří nerozuměli 

zemědělství, neměli žádnou praxi, ze dne na 
den otevřeli trh a s důsledky těchto mnoha 
špatných rozhodnutí se potýkáme dodnes. 
Není přece vinou zemědělců, že nám výrazně 
ubyla živočišná výroba. Naopak ti, kteří tuto 
dobu přestáli, dosahují vynikajících výsledků. 
Například v produkci mléka na dojnici za 
laktaci jsme mezi nejlepšími státy nejen v Ev-
ropě, ale i ve světě. Na druhé straně nejsme 
v produkci mléka soběstační a je zde prostor 
pro rozvoj. Ani si nechceme představit, co by 
se stalo, kdyby byla v Evropě přírodní kata-
strofa či konflikt a nebylo by možné dovážet 
i jen několik dní základní potraviny z jiných 
zemí. Viděli jsme, co se stalo, když byl nedo-
statek vajec nebo másla, jak prudce vyskočily 
ceny a jak jsme rázem byli zranitelní.

Propad produkce 
Situaci v zemědělství můžeme objektivně 
hodnotit z pohledu celkové produkce. Ta nám 
v roce 2018 ve stálých cenách klesla na 
73,7 mld. Kč a jsme tak na úrovni pouhých 
69 % roku 1990, a dokonce jen na 91 % roku 
1936. A to i se současnou vyspělou technikou 
a moderními technologiemi. A jak je to u rost-
linné produkce? Zde dosahujeme úrovně 
84 % roku 1990 a 88 % roku 1936. Stejně je na 
tom i živočišná produkce, která je k roku 1990 
na pouhé výši 58 % a na 94 % k roku 1936. Ve 
srovnání s obdobím, kdy ještě nebyla ani ploš-
ně zavedena elektřina, je to skutečně alarmu-
jící. Přitom, kdyby chovatelé měli vytvořené 
vhodné podmínky pro rozšíření chovů zvířat, 
dostávalo by se do půdy více organické hmoty 
a měli bychom rozhodně menší problémy se 
zadržováním vody v krajině. 

Zemědělská politika 
Právě v tomto období se mění Společná 
zemědělská politika a její návrh pro období 
po roce 2020 je předmětem vášnivých diskuzí, 
v nichž stále silněji zaznívají hlasy těch, kteří 
problematice příliš nerozumí. První věc, která 
je nejdůležitější, je příprava rozpočtu na další 
sedmileté období. Bohužel rozpočet pro tak 
zásadní sektor se stále snižuje a ještě citelně-
ji to vnímají zemědělci v nových členských ze-
mích. Nesmyslným opatřením, které prosazují 
zejména ti, kteří nehospodaří, je stropování 
přímých plateb. Je smutné, že ve světě se pod-
poruje produktivita práce, konkurenceschop-
nost a vývoj, ale sama EU chce jít opačným 
směrem. Stále také přetrvává nevyrovnanost 
podmínek mezi starými a novými zeměmi. EU 
by se přitom měla snažit o rovnoměrný vývoj ve 
všech zemích, protože jenom tak může konku-
rovat jako celek. Návrhy, kdy nové země mají 
snižovat už zdecimované stavy zvířat z důvodu 
snižovaní metanu, jsou nesmyslné.

Nová zemědělská politika by také měla pod-
porovat tvorbu a udržitelnost pracovních míst, 
měla by podporovat chovatele hospodářských 
zvířat a pěstitele náročných plodin, jako je 
ovoce, zelenina, chmel či brambory. Je nutné 
podporovat hospodáře produkující šetrně 

a efektivně a ty, kteří do půdy vracejí organic-
kou hmotu. Systémem na pomoc životnímu 
prostředí je precizní zemědělství. Je také 
nutné postavit se současným „ochráncům 
životního prostředí“, kteří zneužívají veřej-
nost, nemají elementární znalosti z biologie, 
neznají ani základy zemědělství. Stačí příklad 
tlaku na zákaz klecových chovů, kde se 
objevuje názor, aby nosnice byly vypuštěné 
do volné přírody. Současné slepice už nejsou 
plemena, která žila před tisíci lety v divoké 
přírodě a uměla se o sebe postarat. Takový 
nesystémový způsob chovu by přinesl nejen 
výrazné snížení soběstačnosti, větší zdravotní 
nebezpečí pro spotřebitele, ale i negativní vliv 
na zdraví zvířat i na životní prostředí.

Jak v sektoru dál?
Rád bych se ještě pozastavil nad tím, co je pro 
nás v nejbližším období nejdůležitější. Jako 
okolní země se připravujeme na období po 
roce 2020. U nás se budeme věnovat přípravě 
strategického plánu, ve kterém nastavíme 
základní a zásadní podmínky pro zemědělce. 
Je nutné při přípravě myslet zejména na naše 
specifika a ta respektovat. Základem podpor 
pro další období musí být reálné vyhodnocení 
naší situace a nastavení takových podmínek, 
které umožní rozvoj hospodaření. Poučit se 
můžeme v zemích, kde zemědělství funguje. 
Příkladem nám může být USA, Austrálie, 
Izrael, Brazílie nebo Argentina. Dále nesmíme 
zapomínat na přípravu národní legislativy. 
Musíme začít chránit to největší bohatství, 
které nás živí, a to je zemědělská půda. Mu-
síme nastavit rovnováhu vztahů v zeměděl-
ském a zpracovatelském sektoru s produkcí 
bezpečných a zdravotně nezávadných potravin 
pro všechny. V tomto vidíme rezervy. 

Je nutné zlepšit komunikaci s veřejností, 
a to nejenom odbornou, ale zejména s laic-
kou. Je nutné vysvětlovat a objasňovat, proč 
jdou podpory do zemědělství, jaké jsou mezi 
nimi národní rozdíly, a říci si, kdo z těchto 
peněz skutečné profituje. Stačí si pozorně 
všimnout cen potravin. Ty jsou dnes prodá-
vané často pod reálnými náklady a mnozí si 
tak neuvědomují jejich reálnou hodnotu. To 
se promítá i do následného plýtvání. Chceme, 
aby náš spotřebitel jednoznačně viděl, co je 
česká potravina a co znamená její výroba. Ve 
světle kauz s polskými nebezpečnými dovozy 
je nutné začít dodávat kvalitní tuzemské po-
traviny do školek a škol, do našich nemocnic, 
na úřady, do všech vzdělávacích zařízení a pro 
veřejnou správu. Záleží nám na životním pro-
středí? Tak kupujme domácí, lokální produkci, 
produkci z místních podniků. Zkracujme 
logistiku, chraňme životní prostředí, nevozme 
potraviny tisíce kilometrů, vždyť už celé gene-
race víme, že nejvhodnější je výživa z místa, 
kde člověk žije. Zemědělství je tu pro nás, pro 
naše obyvatele, uvědomujeme si to? 

Ing. Zdeněk Jandejsek
prezident Agrární komory ČR
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Porovnal dnešní potraviny s těmi, které byly 
na našich pultech před sametovou revolucí, 
a nevynechal ani alarmující cenu brambor. 
Poukázal také na zajímavá čísla ohledně 
„bruselských“ dotací pro zemědělce v zemích 
EU. „Naši zemědělci dostávají cca 224 eur na 
hektar, kdežto například Belgie 400, Nizozemí 
393 eur na hektar,“ říká bývalý senátor. Velmi 
rázně se vyjádřil i v souvislosti s Nejvyšším 
kontrolním úřadem. 

Česká republika výrazně dotuje živočišnou 
výrobu, soběstačnost se ale nedaří zvyšo-
vat. Patříme prý přitom mezi země EU, jež 
živočišnou výrobu výrazně dotují a dotace 
stále zvyšují. V letech 2015 až 2017 mělo jít 
na podporu živočišné výroby u nás 21 mi- 
liard, z toho deset z fondů Evropské unie. 
Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu (NKÚ). Co na to říkáte?
Objev úředníků NKÚ mi připadá jako zpráva 
rádia Jerevan a překvapuje mě. Jistě vás 
napadne, proč tak příkré hodnocení, vždyť 
kontroloři NKÚ nejsou redaktoři zprofanované 
a zdiskreditované České televize a la Moravec. 
No a právě zde je třeba hledat jádro pudla. 
Vrabci na střeše si totiž cvrlikají, že kontrolory 

naváděl na správný výklad čísel jistý téměř 
osmdesátiletý eurohujer z nejmenovaného 
resortního výzkumného ústavu, který má na 
svědomí mnoho zla a který velmi často s gus-
tem pracoval proti zájmům českého zeměděl-
ství. Mimo obilí a řepky nejsme soběstační 
v ničem, saldo agrárního zahraničního 
obchodu je rok co rok desítky miliard korun 
v minusu, a v tom přijde deus ex machina, 
úředník NKÚ, a učiní epochální objev, že ne-
jsme soběstační a že se soběstačnost nedaří 
zvyšovat! To se opravdu těžko čte a je namístě 
otázka, k čemu je takový úředník a takový 
úřad dobrý a proč toto téma nebylo nastoleno 
před deseti dvaceti lety, kdy šlo tento vývoj 
zastavit a leccos napravit.

Jak vy, jako bývalý dlouholetý prezident 
Agrární komory, hodnotíte nastavení systé-
mu dotací pro české zemědělce, ať už z ČR, 
nebo z EU? A jak jsou na tom čeští zemědělci 
v porovnání se svými kolegy například 
v sousedním Rakousku nebo v Německu?
Tragédie prázdných stájí, vybitého dobytka 
a trvale se snižující živočišné výroby není jen
v množství dotací. Jistě, ty jsou důležité 
a nezbytné, když je všichni ostatní berou; 
nejsou ale samospasitelné. Za základ považuji 
vztah společnosti v čele s politiky a médii ke 
svým živitelům, tedy k těm, kdo vzdělávají 
půdu, pěstují plodiny a chovají hospodářská 
zvířata. Je mně líto, ale já jsem zde žádnou 
podporu dlouhé roky necítil, spíš posměšky 
a vytrvalé shazování. A přesně to je ten rozdíl 
s přístupem zemí, které v otázce zmiňujete.
V tomto duchu vnímám i zprávu NKÚ s čitel-
ným rukopisem zlovolných našeptávačů. 
Srovnávají totiž nesrovnatelné, dotace od roku 
2004, tedy od našeho vstupu do EU. V té době 
byly národní dotace na nejnižší možné úrovni 
a sousedi přes hranice už tehdy dostávali 
sumy, o kterých se nám nesnilo. Jinými slovy, 
západní zemědělci už tehdy byli, jak se říká 
na svých, kdežto my jsme začínali od nuly 
a o každý dotační titul jsme museli pokorně 
žádat Brusel. Zdroje Agrární komory, která 
vytrvale mapuje a dokumentuje podpory zá-
padních farmářů jejich vládami, tedy národní 
podpory, odhadují, že poměr je 1 : 4 v náš 

neprospěch. Když se tedy napočtou všechny 
dotační podpory, které dává stát, tak ty naše 
jsou čtvrtinové. Rozdíl je ale i v dotacích, které 
jdou z Bruselu. Naši zemědělci dostávají cca 
224 eur na hektar, kdežto například Belgie 
400, Nizozemí 393 eur na hektar.

Vylévání mléka na pole, drahé máslo, drahé 
brambory... Co je ve skutečnosti příčinou 
těchto problémů?
Vylévání mléka na pole byl akt zoufalství, 
něco, co bych symbolicky srovnal s hladovkou. 
Snažili jsme se tehdy vyburcovat občany i po-
litiky, a když to nešlo jinak, tak jim tímto způ-
sobem sdělit, že chovatel nemůže za litr toho 
nejkvalitnějšího plnotučného mléka dostávat 
necelých 5 Kč, a to ještě se zpožděním, pokud 
bylo mléko vůbec odebráno... Bylo to ale 
házení hrachu na zeď, mimo dalšího vybíjení 
stád krav se toho tehdy mnoho nestalo. 
Pro představu čtenáře o hrůznosti tohoto 
děsivého pádu stavů krav s katastrofickým 
dopadem na českou krajinu musím uvést, že 
zatímco jsme v naší zemi v roce 1990 chovali 
1,2 milionu krav a skotu celkem 3,5 milionu, 
tak výstup ČSU ke konci roku 2017 je u krav 
586 tisíc kusů, z toho je 216 tisíc masných bez 
mléčné produkce a skot celkem je na 1,4 mili-
onech kusů. Dejte si na misku vah 3,5 milionu 
skotu proti 1,4 milionům a představte si, kolik 
půdy musí být připraveno na výrobu krmiv pro 
tuto masu dobytka a co se děje s půdou, když 
stavy drastickým způsobem zredukujete na 
40 %. Zde je výsledek – z krajiny zmizelo 
600 tisíc hektarů pícnin na orné půdě a z půdy 
mizí organická hmota a mění se fyzikální 
vlastnosti půdy, například schopnost jímat 
vodu. Proto nárůst ploch řepky, ne Babiš, ne 
velké zemědělské firmy – ale nezájem dřívěj-
ších vlád, politiků, médií a akademické obce 
věci pravdivě pojmenovat a založit agrární 
politiku, která by udržela určitou potravi-
novou bezpečnost a byla nakloněna domácí 
produkci. To vše samozřejmě naší konkurenci 
ve starých zemích EU velmi vyhovovalo 
a vyhovuje dodnes, protože získali hospodář-
ský prostor a odbytiště svých potravin, jejichž 
výrobu udrželi, a dokonce i mírně zvýšili. Na-
příklad Německo a vepřové maso. Ale třeba 

BRAMBORY? VŠECHNO BUDE 
DRAŽŠÍ. JAN VELEBA O DĚSIVÉM 
STAVU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
„MÍRA NAŠÍ POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI JE ALARMUJÍCÍ. KDYBY SE TEORETICKY ZAVŘELY HRANICE, TAK 
BUDEME HLADOVĚT,“ ŘÍKÁ BÝVALÝ PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY JAN VELEBA A DODÁVÁ, ŽE NAPŘÍKLAD 
VEPŘOVÉHO MASA VYPRODUKUJEME POUZE 36 AŽ 38 % Z TOHO, CO SE U NÁS SPOTŘEBUJE. 

Jan Veleba



i Polsko, které si potravinovou soběstačnost 
za významné pomoci politiků a podpory veřej-
nosti udrželo.

Aktuálně se teď mluví o drahých brambo-
rách, jejichž cena má být vyšší než například 
cena banánů. Zemědělci prý brambory 
nechtějí pěstovat, neboť se jim to nevyplatí, 
je to náročné i na práci. Raději zasejí třeba 
řepku. Můžete to čtenářům jako odborník 
vysvětlit?
V roce 1990 jsme pěstovali brambory na 
ploše 109 tisíc hektarů, poslední statisticky 
uzavřený rok 2017 říká, že je to už necelá 
čtvrtina. Proč takový strmý pád? Protože je 
zde velká cenová nestabilita na straně jedné 
a klimatické extrémy na straně druhé, čili 
velká nejistota pro pěstitele. Mám na mysli 
nejistotu ekonomickou, která přináší bram-
borářům v dlouhodobém časovém horizontu 
ztrátu a médiím téma psát senzace. Důvodem 
není náročnost práce, ale vykyvy na trhu 
a klimatické změny. Podobný proces sni-
žování ploch pěstovaných plodin proběhl 
u cukrovky, u výše zmíněných pícnin na orné 
půdě, ve výměrách chmelnic, sadů, u zeleniny 
a v dalších polních plodinách. Právě to jsou ty 
složité návaznosti a přediva, která naši předci 
budovali po mnoho generací a na jejichž 
pokračování v nových podmínkách jsme po 
revoluci nebyli připraveni a náš hospodářský 
prostor jsme bezdůvodně předali, často 
i vnutili, cizímu kapitálu.

Podle NKÚ přesto, že dotace například 
na chov prasat nebo drůbeže vzrostly 
v posledních letech až o 300 %, stavy 
hospodářských zvířat se předloni oproti 
roku 2015 snížily. Klesla i míra krytí spotře-
by hovězího a vepřového masa. Jak si 
to vysvětlit?
Právě tento způsob prezentace ze strany 
NKÚ mi navodil asociace zpráv rádia Jerevan. 
A když bych to měl trošku zjemnit, tak mi 
to připomíná agitku o produkci oceli z dob 
raných fází industrializace a budování těžkého 
průmyslu – tam se také v oficiální propa-
gandě operovalo se stovkami procent vše-
možné podpory Ostravska, ovšem tuny oceli 
z vysokých pecí se úměrně tomu zvyšovaly. 
Chci tím naznačit, že – pokud měření neměři-
telného vyúsťující v rádoby odborné hodnocení 
složitých procesů zemědělské soustavy je 
nová metoda kontrolorů NKÚ – tak proč tak 
nečinili dříve, kdy šlo ještě leccos zachránit?  
Nepamatuji se, že by nás, Agrární komo-
ru, kdy podpořili, když jsme permanentně 
netečné politiky důrazně upozorňovali, kde to 
všechno skončí.

Jak celkově hodnotíte současný stav našeho 
zemědělství, ať už živočišnou, nebo rostlin-
nou výrobu? Kam jsme v tomto směru došli, 
třicet let po sametové revoluci?
Došli jsme do situace, kdy je našich 10,5 mi-
lionů občanů totálně závislých na dovozech 
potravin z různých koutů světa – přičemž je 

zvláštní, že třeba takoví zelení aktivisté mlčí. 
Jako by bylo normální dovážet zeleninu, která 
se dřív pěstovala na Znojemsku, třeba ze 
Španělska. Ze Znojemska je to do Prahy 
250 kilometrů, z fóliovníkových pěstíren jižní-
ho Španělska je vzdálenost devítinásobná – 
a výsledkem jsou desítky hodin rajčat a oku-
rek v kamionech na přeplněných dálnicích, 
plus stovky tun všudypřítomného plas-
tového odpadu v moři. A nejedná se pouze 
o zeleninu. Tristní situace je u vepřového. Tam 
v současné době produkujeme pouze 36 až 
38 % toho, co se u nás spotřebuje. Jak sami 
vidíte, míra naší potravinové soběstačnosti je 
alarmující. Kdyby se teoreticky zavřely hrani-
ce, tak tento národ bude hladovět. Pro nás to 
bohužel znamená, že jsme velmi zranitelní. 
Hrubě jsme narušili agrární soustavu, která 
se tu vyvíjela po staletí a v níž je rostlinná 
produkce surovinou pro živočišnou výrobu 
a pro zpracovatelský průmysl. To už je dnes 
minulostí, značnou část rostlinné produkce 
vyvážíme coby surovinu na západ. A pokud 
ji snad zpracováváme u nás, tak je dotyčný 
zpracovatel terčem nevybíravé kritiky a útoků 
zfanatizované veřejnosti. Řeč je o řepce. 
Bez rozumu jsme nakládali s půdou, která 
se stala snadnou kořistí developerů, cizinců 
a zbohatlíků. Dokonce jsme z ní udělali 
restituční platidlo pro různé kšeftaře a šíbry. 
To vše za potlesku politiků, s podporou 
médií, většinové veřejnosti a rychlokvašených 
samozvaných a nekompetentních analytiků, 



kteří často pracovali v žoldu naší konkuren-
ce. Sečteno a podtrženo, agrární soustava je 
havarovaná a současný ministr zemědělství 
je v dlouhé řadě ministrů kompetentní a má 
jasnou představu, jak sestupnou trajektorii 
zastavit a otočit. Stejně tak premiér či stávají-
cí prezident Agrární komory ČR.

Souhlasíte s tvrzením některých pamětníků, 
že před rokem 1989 jsme byli potravinově 
soběstační? Jak to tehdy bylo?
Byli jsme nejen soběstační a v druhé polovině 
osmdesátých let jsme v některých komodi-
tách byli dokonce přebytkoví. Potravinová 
soběstačnost a s ní spojená zaměstnanost 
ve venkovském prostoru začíná ve stájích, 
respektive u chovu hospodářských zvířat. 
Pro představu uvedu čísla ČSÚ, která ukazují 
v plné nahotě, kam jsme to dopracovali. 
V roce 1990 jsme vyprodukovali 1,5 milionu 
tun jatečných zvířat celkem (skot, prasata, 
drůbež, bráno v živé hmotnosti) a nyní je toto 
číslo na necelé polovině – 719 tisíc tun 
v roce 2017! Například při současných sta-
vech prasat, kdy jsme soběstační ve vepřovém 
mase ani ne ze 40 %, nemůžeme na návrat 
k soběstačnosti ani pomyslet. Současný stav 
chovaných prasat je 1,5 milionu, což je 
necelá třetina stavů před třiceti lety! Jenom 
pro představu, tato země jich uživila i přes 
5 milionů – v roce 1981 byly stavy prasat 
5,1 milionů kusů! Obilí je tak dnes nadbytek 
a vyvážíme ho k sousedům, kteří z něho vyrobí 
krmné směsi, vykrmí prasata a vepřové maso 
a masné výrobky k nám dovážíme. Pokládám 
to za hanebnou vizitku naší země.

A co říci na kvalitu potravin před sametovou 
revolucí? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že jsme 
jedli „šunty“, nebo ti, kteří dodnes vzpo-
mínají na české salámy, mléko a další věci, 
které byly na pultech za komunistů?
Nebudu zde unavovat výkladem Českosloven-
ských státních norem, jenom zmíním 
několik postřehů a jednoduchých srovnání.
V salámech bylo maso, nikoliv drůbeží sepa-
rát, voda, mouka, škrob. Chleba byl chleba 
a vydržel skoro týden. Naproti tomu úroveň 
mléčných výrobků, zejména jejich sortiment 
a vysoká úroveň hygienických požadavků na 
samotné mléko, je v dnešní době zcela určitě 
na vyšší úrovni. Stejně tak hovězí maso, kdy 
na háku u řezníka jste často jako hovězí koupil 
maso ze staré krávy, což bylo patrné až na 
talíři. Kdo si chce připomenout dřívější státní 
normy, ten si může koupit „retro“ potraviny 
– například salám gothaj či tradiční vázané 
špekáčky, šunku nebo saláty studené kuchy-
ně. Pro chuťové pohárky nás pamětníků je to 
příjemné osvěžení, pro peněženku spíše opak.
Obecně platí, že dnešní doba přinesla výrazné 
rozšíření sortimentu potravin, daleko lepší 
obaly – ale na druhé straně vysoce sofistiko-
vanou klamavou reklamu a vysoké nároky na 
znalosti spotřebitele, že nekoupí v krásném 
obalu šunt, na který ho dnes a denně navádějí 
všudypřítomné reklamy a letáky obchodních 

řetězců. A já sám jsem vždy podporoval zákon 
o významné tržní síle, který by měl navodit 
alespoň minimální férovost v potravinové 
vertikále, tedy zemědělec – zpracovatel –
obchodník. Je třeba si být vědomi toho, že 
po roce 1990 se staly zahraniční obchodní 
řetězce jednosměrnými potravinovými dálni-
cemi do naší země a významně se podílely 
a podílejí dodnes na pádu živočišné výroby
u nás.

Velké diskuse se vedou o současné dvojí 
jakosti potravin u nás oproti například 
Německu nebo Rakousku. Jak je možné, 
že i tolik let po revoluci existují výrobky roz-
dílné kvality, ale přitom často stejné nebo 
velmi podobné ceny pro země EU? 
Na to je třeba se zeptat komisařky Evrop-
ské komise Věry Jourové, která má agendu 
obchodních praktik na starosti. Ona pokládá 
označení dvojí jakosti stejných potravin jako 
nekalou obchodní praktiku za vítězství – já 
to pokládám za vítězství kapitálu obchodních 
gigantů. Ale třeba se mýlím a objeví se studie 
o odlišných chuťových genech občanů východ-
ních zemí EU. Ale vážně; chování většiny 
států EU deklarované nedávným usnesením 
Evropského parlamentu mi připadá jako pří-
běh hory, která porodila myš, a současně 
i naše ponížení. 

Závadné maso z Polska, další věc ohledně 
potravin, která se v České republice posled-

ní dobou řeší. V médiích se objevují další 
a další zprávy o tom, že kontrola odhalila 
salmonelu. Proč tedy maso z Polska dále 
odebíráme a co říci na nedávný požadavek 
Evropské komise na ukončení mimořádných 
kontrol polského masa?
Zde bych chtěl připomenout jasný, rozhodný 
a pevný postoj ministra zemědělství Miroslava 
Tomana, který neváhal v médiích opakovat 
a trvat na něm. Tím udělal pro naše cho-
vatele, ale i zpracovatele velmi mnoho – 
a záleží, jak se zvýšené poptávky spotře-
bitelské veřejnosti po českém hovězím 
a drůbežím mase chopí a jak rychle zvýší svoji 
nabídku na domácí trh. Nepamatuji se, že by 
v minulosti našel kterýkoliv jiný ministr od-
vahu takto rychle a rázně reagovat. Pokud se 
týká trvalého zastavení odběrů masa z Polska, 
tak to možné asi není, a je třeba to nechat na 
spotřebitelích a na dobré práci kontrolních 
orgánů, v tomto případě Státní veterinární 
správy, která zaslouží rovněž ocenění. No 
a stanovisko Evropské komise není třeba brát 
vážně a ministr Toman deklaroval, že zdraví 
českých občanů je přednější než nehorázné 
požadavky Komise. V dnešní době je třeba 
přijmout termín potravinové bezpečnosti. 
Kvalitní domácí potraviny, energie a voda jsou 
základními pilíři stability každé země, Českou 
republiku nevyjímaje.

Rozhovor vyšel dne 9. května 
v Parlamentních listech
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Zemědělci klimatické změny vnímají už řadu 
let a nedokážeme-li zemědělcům pomoci, 
brzy je budeme velmi citelně vnímat všichni. 
Klimatické změny totiž budou příčinou neče-
kaných poklesů světové produkce hlavních 
potravinových komodit a budou se přímo 
promítat do světové potravinové soběstačnosti 
i do bezpečnostní situace ve světě. Tento fakt 
nelze podceňovat a zahánět obavy jakýmikoliv 
lacinými argumenty o trhu, dovozu a podobně. 
Zkrátka je třeba vzít na vědomí, že problémy 
s potravinami mohou být velmi reálné, a bude 
pozdě, až nastanou nebo až bude hlad. 

Jestli někteří z nás žijí v naivním optimismu 
neomezených možností dovozu potravin, 
nechť se seznámí s hodnocením cílů udržitel-
ného rozvoje OSN do roku 2030 a zjistí, že cíle 
se nedaří naplňovat. Vždycky jsem tvrdila, že 
potravina je strategická surovina, a je tomu 
tak. A o tom, že to s výrobou potravin nevypa-
dá dobře ani ve světě, vypovídá i doporučení 
výkonné ředitelky Světového potravinového 
programu OSN paní E. Cousinové. Doporučila, 
aby malí zemědělci vytvářeli sdružení, která 
by zvýšila jejich konkurenceschopnost, umož-
nila jim získání nových technologií a pomohla 
jim prosadit se na trhu. Malý zemědělec to 
sám nedokáže. Přitom všichni zemědělci 
(nejen malí) by měli být podporováni. Státy by 
se měly více angažovat v podpoře rizik (povod-
ně, sucha), v podpoře investic do technologií, 
infrastruktury, vzdělávání a měly by dbát na 
podporu venkova, aby se venkov stal místem 
pro život mladých lidí. O tom všem u nás už 

několik let hovoříme, ale stále jen hovoříme. 

Jsme součástí Evropské unie, velkého spo-
lečenství s velkým produkčním potenciálem. 
Ale i ten velký potenciál může být snadno 
ohrožen, neboť ani ta největší produkční 
centra nejsou nezranitelná, neohrozitelná 
proměnami počasí či jinými krizemi. 
A zůstat závislí na dovozu není řešení. Když se 
mluví o dovozu potravin, vždycky se poza-
stavím nad přesvědčivými a silnými hlasy 
falešných ochránců životního prostředí, kteří 
kritizují práci zemědělců, a přitom nechtějí 
vidět, kolik kilometrů urazí právě dováže-
né potraviny, než se dostanou do českých 
obchodů. Uhlíková stopa z jejich transportů 
je jedním slovem nesmírná, ale ochráncům 
životního prostředí to zřejmě vůbec nevadí, 
protože nikdo neprotestuje, nedemonstruje, 
nikdo nekřičí, ale měl by! Už dlouho jsem 
přesvědčena o tom, že do našich obchodů 
patří především potraviny, které jsou vyrobené 
u nás, a ty dovozové by měly jen kompletovat 
či doplňovat nabízený sortiment. Tzn., aby 
potraviny putovaly co nejkratší cestou od 
výrobce ke spotřebiteli. A tím by se významně 
zkrátila i uhlíková stopa, zlepšilo by se naše 
životní prostředí a snížila závislost na ropě. 
Ale dodnes tomu tak není, ochránce životního 
prostředí ani Evropskou unii to zřejmě zatím 
netrápí, ale je to velké a horké téma, které 
bychom měli začít řešit alespoň sami. Sice 
se o tom v Bruselu již mluvit začalo, na Fóru 
pro budoucnost zemědělství (FFA) bylo slyšet 
i návrhy na zavedení „uhlíkové daně“, ale je 

to jen jeden z mnoha názorů, kterých v blízké 
době jistě uslyšíme více. 

Bruselské debaty ale trvají i léta. A my 
potřebujeme řešení. Ve světě i u nás přibývá 
mladých lidí, kteří mají jiné než tradiční 
stravovací návyky. Od masných a mléčných 
výrobků se stále více orientují na ovoce a ze-
leninu. A protože tyto komodity mají kratší 
trvanlivost, otevírají se před námi nové úkoly 
v zajištění jejich dostatečné domácí výroby, ale 
i v zajištění vhodného skladování a předchá-
zení ztrátám. Když se však podíváme, kolik 
ovoce a zeleniny u nás produkujeme a kolik 
spotřebujeme, zjistíme, že dnes tuto část ze-
mědělské produkce máme hluboce zaostalou. 
Po vstupu do EU přestala být domácí výroba 
konkurenceschopná, nebyla dotačně podpo-
rovaná a stala se neefektivní. Máme zde tedy 
co dohánět, a to nejen v nových technologiích. 
A to se netýká jen zeleniny.

Když mluvíme o dotacích, je třeba připome-
nout, že současná, u nás často kritizovaná 
struktura české zemědělské produkce, souvi-
sí s tím, které produkty EU dotačně podporuje 
a které nepodporuje. I náš zemědělec se 
chová ekonomicky normálně. Takový systém 
je uplatňován již léta a víme, že je naprosto 
neuspokojivý a že nedovede naši zemědělskou 
produkci na cestu soběstačnosti. V brusel-
ské centrále chtějí o všem rozhodovat, ale 
přitom nikdo neví a ani nemůže vědět, kam 
která země potřebuje nasměrovat podpory. 
Dnes se sice připravuje systém strategických 
plánů jednotlivých zemí, které má Brusel „jen 
schvalovat“, ale známe to. Potřebovali by-
chom něco jiného. Vhodnější by bylo, aby nám 
EU poskytla na zemědělství celkovou částku 
podpory a aby naše Ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s odbornou veřejností připravilo 
její racionální využití. Byl by to nový model, 
mnohem adresnější a zcela jistě efektivnější 
než ten současný. A nepochybně by pomohl 
i zvýšení naší produkční soběstačnosti. 

Našim cílem (jak uvádí i končící eurokomisař 
Phil Hogan) musí být produkce dostatečného 
množství kvalitních nezávadných potravin za 
dostupné ceny. Všechno víme, teď už jen najít 
politickou vůli, vykročit a konat.

Margita Balaštíková
poslankyně Parlamentu ČR

VĚNUJME VÍCE POZORNOSTI 
SVÉ BUDOUCNOSTI!
KLIMATICKÉ ZMĚNY, KTERÉ NĚKDY TAK TROCHU NEPOVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ, SKUTEČNĚ PROBÍHAJÍ. 
A NEJEN U NÁS, ALE NA CELÉM SVĚTĚ. JAKO PRVNÍ JE POCIŤUJÍ ZEMĚDĚLCI, ALE TÝKAJÍ SE NÁS VŠECH. 
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Střet zájmů je střetem o odbornost v politice
Střet zájmů především v podání premiéra ČR Andreje Babiše 
a údajně i ministra zemědělství Miroslava Tomana fascinuje 
tuzemská média, která považují takový střet za nemožnost 
vykonávat funkce. Nikdo se ale neptá a nenabízí řešení, kdo bude 
odborným resortům šéfovat, pokud bude střet zájmů ortodoxně 
uplatňován ve znění, které bylo na úrovni EU přijato loni v srpnu. 
Podle něj totiž není ve střetu zájmů pouze osoba, který v oboru 
podniká, ale střet zájmů nastává i v případě, že v oboru podniká 
nějaký příbuzný, a dokonce osoba blízká, což může být úplně 
kdokoli. Žonglování se střetem zájmů je tak velmi nebezpečný 
a snadno zneužitelný princip a hrozí vlastně každému, kdo se
v příslušném oboru pohybuje. Jediným řešením, jak střetu zájmu 
zcela zabránit, je svěřit moc nad resorty a dotacemi lidem nejen 
bez příslušného vzdělání, ale i bez jakýchkoli zkušeností a vazeb 
na obor, takže například zemědělství by mohl vést třeba důstojník 
naší armády. Ale jen v případě, že nevlastní nějaký pozemek.

Kontaminovaná Evropa
Pokud by platily teze o míře zamoření naší krajiny pesticidy 
a chemickými prostředky pocházejícími (nejen) ze zemědělství, 
musela by zřejmě komplet celá naše populace ležet v nemocni-
cích s otravami a těžkými zdravotními problémy. Ta tam ale neleží 
a neleží tam kupodivu ani Belgičané, Rakušané nebo Němci, 
přestože se v nich aplikuje na hektar zemědělské půdy až čtyř-
násobné množství pesticidů, než je tomu v ČR. Data o spotřebě 
pesticidů v EU přitom pochází z Evropského statistického úřadu 
Eurostat, což oficiálně znamená, že je Evropa mnohem více kon-
taminovaná než Česká republika, což zřejmě leckomu nehraje do 
karet, neboť by tím přišel o potenciál katastrofické zprávy. Tak či 
tak je ČR i v tomto směru jednou z nejbezpečnějších zemí EU 
a světa – jen si to jaksi nechceme přiznat. 

Včel z naší krajiny neubývá
Občas je opravdu záhadou, odkud se berou detailní data jako 
podklady pro sdělení, jaká další rána zase naší zemi postihla 
nebo postihne. Například údaje o tom, jak z naší krajiny (samo-
zřejmě hlavně díky zemědělské chemii) mizí včely, takže za něja-
kou dobu u nás patrně už neporostou žádné planě rostoucí byliny, 
které včely opylují. Ve skutečnosti jsou aktuálně stavy včelstev 
na historicky druhé nejvyšší úrovni od roku 1990, blíží se počtu 
800 000 a především rok od roku – od roku 2007 – rostou. ČR je 
také aktuálně druhou nejzavčelenější zemí na světě (po Řecku) 
a lze také připomenout, že i v dobách nejnižšího počtu chovaných 
včel ke standardnímu opylení v naší krajině došlo a příslušné 
rostliny rostly dál. Ubývá hmyzu, ale ne včel, což je zřejmě pro 
leckoho totéž – ale totéž to není. 

Petr Havel

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

Jedná se o neziskovou akci, jež byla poprvé představena v Londýně. 
Její základní myšlenkou je otevřít běžně nepřístupné a zajímavé budovy 
pro laickou a odbornou veřejnost, a to s komentovanými prohlídkami.  
V rámci festivalu zpřístupnila Fakulta agrobiologie potravinových 
a přírodních zdrojů veřejnosti svoje prostory v budově Pavilonu D,
tedy Mezifakultní centrum environmentálních věd. Jedná se o jednu 
z nejzajímavějších nových budov celého univerzitního areálu, jež nabízí 
přes 13 000 m² výukových, vědeckých a studijních prostorů a je navrže-
na jako úsporná.

Komentované prohlídky zajišťovali jako dobrovolníci studenti, pod 
vedením krajinářské architektky Lucie Miovské. Návštěvníky provedli 
výukovými prostory Katedry zahradní a krajinné architektury. Otevřeny 
byly střešní zahrady a terasy, kterých má budova přes 2 000 m². Dále 
bylo možné navštívit výukové ateliéry a výstavu studentských prací 
vedených v letním semestru. Velice populární byly komentované pro-
hlídky demonstračních a experimentálních stájí, které jsou jedním ze 
špičkových univerzitních pracovišť. 

Vrcholem prohlídek se stalo výukové arboretum Libosad, které vzešlo 
z projekčního pera prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc. Přesto, že je ve 
všedních dnech volně přístupné studentům i veřejnosti, komentované 
prohlídky jej představily v novém, zářivém světle. Prostor o rozloze 
přes 2,7 ha obsahuje více než 700 druhů rostlin, které jsou sestaveny 
v unikátním řádu časové návaznosti a účinnosti jednotlivých druhů. Li-
bosad obsahuje několik tematických skupin a je živou učebnicí použití 
rostlinného materiálu v projektech sídelní i krajinné zeleně. 

Odezva veřejnosti na nové prostory výjimečného univerzitního areálu 
ČZU byla mimořádná a v budoucnosti budou jistě další příležitosti, při 
kterých bude veřejnost na půdě Fakulty agrobiologie potravinových 
a přírodních zdrojů vítaná.

Ing. Lucie Miovská, Ph.D. s přispěním studentek A. Matějkové, 
A. Šupové, M. Voráčkové, www.af.czu.cz, moje-agro.cz

ČZU SE OTEVŘELA 
VEŘEJNOSTI
V LETOŠNÍM ROCE BYL USPOŘÁDÁN 25. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OPEN HOUSE 
WORLDWIDE, DO NĚJŽ SE MEZI DALŠÍ SVĚTOVÁ 
MĚSTA ZAŘADILA I PRAHA S 86 OTEVŘENÝMI 
BUDOVAMI A 76 TISÍCI NÁVŠTĚVNÍKY.
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Komoditní rada pro mléko a hovězí maso při 
Agrární komoře České republiky konstatuje, 
že vývoj klimatu v posledních letech směřuje 
nejen v naší zemi směrem k stále výraznějším 
extrémům. Ničivé povodně a katastrofální 
sucha v posledních třiceti letech jsou toho 
jasným důkazem. Je proto nezbytné se vší 
vážností plně využívat ověřené a naší krajině 
vlastní způsoby zadržování vody a zároveň pa-
matovat na potravinovou soběstačnost země.

Každý skutečný zemědělec ví, že půda je 
úrodnější a také dokáže lépe zadržovat vodu, 
když obsahuje dostatek kvalitní organické 
hmoty. Ta nejkvalitnější organická hmota 
potom pochází z chovů skotu, tj. z chlévského 
hnoje. Půda jím zásobená nejen že zadržuje 
výrazně více vody, ale k následnému úspěš-

nému pěstování polních plodin vyžaduje také 
méně průmyslových hnojiv a pesticidů. To 
vše hospodář věděl a ví, stejně jako to, že 
k chovu skotu patří udržované louky a pastvi-
ny a pícniny na orné půdě. Politickými rozhod-
nutími – zejména ze strany EU, a celkovým 
nastavením systému v kombinaci s nízkými 
cenami na jednotném trhu v posledních 
desetiletích, byl však český zemědělec veden 
k opouštění chovu skotu. 

Dokresluje to několik následujících čísel. 
Skotu je v současnosti v České republice 
jen 40 % stavu v porovnání s rokem 1989. 
Jen dojnic od vstupu do EU ubylo 25 % původ-
ního stavu a produkce mléka je v ČR na 100 
hektarů na úrovni 44 % produkce v Německu 
a produkce hovězího masa dokonce na 30 % 

úrovně našeho největšího souseda. Příčinou 
tohoto stavu bylo nikoliv to, že by zemědělci 
zapomněli hospodařit, ale to, že v posledních 
desetiletích došlo k přílišnému nasměrování 
zemědělských podpor směrem k extenzitě 
a k plošných podporám bez ohledu na jejich 
zemědělský efekt. Zapomínalo se na podporu 
citlivých komodit, zejména pak na živočišnou 
výrobu, která tvoří pestrou krajinu. 

Řadě zemědělců nezbylo nic jiného než se 
těmto dotačním nápadům z hlav nezemědělců 
přizpůsobit. V současné situaci naší krajiny je 
proto velmi důležité s tímto přístupem přestat 
a začít do krajiny vracet skot a tradiční krmné 
plodiny, tak jak je to v okolních zemích. Kvalita 
i kvantita produkce u našich chovatelů je 
celosvětově na špičkové úrovni. Tady problém 
v konkurenceschopnosti není. Problém je, 
že máme otevřený trh v rámci EU a přitom je 
skot v různých zemích vedle podpor z EU čas-
to výrazně podporován z národních rozpočtů. 
Z těchto zemí je pak k nám jako přidaná hod-
nota dodávána jejich potravinová produkce. 
Vzhledem k výše uvedeným dopadům nízkých 
stavů skotu na naši krajinu a naše životní 
prostředí nemůžeme tento rozdíl v dotační 
politice v rámci jedné EU dlouhodobě snášet. 
Požadujeme proto, aby podpora chovu skotu 
byla oprávněně vnímána nejen jako výsostná 
záležitost rezortu Ministerstva zemědělství, 
ale i jako strategická otázka pro rezorty život-
ního prostředí a místního rozvoje. Zásadní 
je v tuto chvíli zrychlit tempo narovnávání 
národních podpor v ČR a v okolních zemích 
v chovu skotu. Zároveň je nezbytné řešit 
v tomto odvětví celou vertikálu, to znamená 
nastavit srovnatelné podmínky s vyspělým 
světem i pro potravináře v tomto odvětví 
a narovnat jejich postavení vůči obchodní- 
kům. 

Naše krajina je schopna díky těmto opatřením 
dle odborníků zadržet až o 1 mld. m3 vody 
(pro srovnání 1 přehrada zadrží v řádu desítek 
milionů m3 vody) a zároveň si zajistíme z naší 
krajiny rozumnou potravinovou soběstačnost 
pro případ větších klimatických výkyvů. Jedná 
se o opatření poměrně rychlá, historií a sou-
sedními zeměmi ověřená a ekonomicky efek-
tivní. V zájmu naší krajiny a našich budoucích 
generací prosíme všechny odpovědné, aby se 
tímto řešením vážně zaobírali. 

Leoš Říha, viceprezident AK ČR 

CHOVATELÉ KE KLIMATU 
V POSLEDNÍ DOBĚ SE OBJEVILA CELÁ ŘADA VÝZEV PRO ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU, PŘIČEMŽ ZEMĚDĚLSTVÍ 
BÝVÁ ČASTO MYLNĚ OZNAČOVÁNO ZA PŮVODCE ČI VÝZNAMNÝ FAKTOR K TOMUTO JEVU VEDOUCÍ. VE 
SKUTEČNOSTI JE TO VŠAK PRÁVĚ ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉ MŮŽE BÝT KLÍČEM K TOMU, ABY SE LIDSTVO 
DOKÁZALO S TOUTO HROZBOU VYPOŘÁDAT, TO ZNAMENÁ ZAJISTIT DOSTATEK VODY A POTRAVIN. 
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Do soutěže má přihlašovatel možnost 
zapojit exponát, jenž bude vystaven na 
Mezinárodním agrosalonu Země živitelka 
nejvýše však 2 roky po sobě ten stejný. Pod-
mínkou je, že tento exponát bude nejpozději 
do 1 roku od ocenění zaveden do výroby 
a následně dodáván na trh. Soutěžními 
exponáty se tak nejčastěji stávají špičkové 
výrobky a novinky z oblasti techniky i mecha-
nizace prací v zemědělství, vědy a výzkumu v 
zemědělství či opravárenství. Nelze opo-
menout exponáty z potravinářství, lesního 
a vodního hospodářství či z oblasti ochrany 
životního prostředí. 

Soutěžní exponáty se utkají ve 4 kategoriích 
• rostlinná výroba
• živočišná výroba
• mechanizace 
• potravinářství a zpracovatelský průmysl

Napříč danými kategoriemi se v soutěži 
rozděluje až 30 ocenění. Vyhlašovatel udělí 
úspěšnému přihlašovateli diplom spolu 
s cenou. Soutěžní porota má možnost udělit 
ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU exponátu 
představující mimořádný přínos pro ochra-
nu životního prostředí a v případě produktů 
potravinového charakteru jsou to potraviny, 
jež se vyznačují mimořádně kvalitativními 
parametry a standardy. 

Pro vstup do soutěže je zapotřebí odevzdat 
vyplněnou přihlášku a zaplatit soutěžní popla-
tek na úhradu nákladů spojených s hodno-
cením přihlášeného exponátu. Aktuálně mají 
zájemci možnost využít sníženého soutěžního 
poplatku. Do 22. 7. 2019 je ve výší 1 000 Kč za 
každý přihlášený exponát. Po tomto termínu 
až do termínu uzávěrky, tedy 1. 8. 2019, činí 
2 000 Kč za každý přihlášený exponát.
Letošní rok soutěže přináší několik novinek. 
Došlo ke změně grafické vizualizace přihlášky 
a dalších dokumentů. Oproti minulému roku 
byl upraven termín pro využití sníženého 
soutěžního poplatku a termín uzávěrky. 
Snahou pořadatele je docílit přihlášení většiny 
exponátu v dřívějším termínu před konáním 
samotné Země živitelky, aby mohly být zapo-
jeny do propagačních aktivit, hlasování
veřejnosti a expozice v rámci Země živitelky. 
Právě hlasování veřejnosti představuje novou 
příležitost, aby byla do soutěže více zapojena. 
Neboť návštěvníci budou moci v průběhu 

prvního dne Země živitelky dát hlas jedno-
mu ze soutěžních exponátů a ten, jenž jich 
obdrží nejvíce, získá ocenění ZLATÝ KLAS 
VEŘEJNOSTI. Cílem těchto změn je tedy více 
propojovat veřejnost, potenciální zákazníky 
a vystavovatele.

„Zlatý klas je již neodmyslitelně provázán 
se Zemí živitelkou a je naším cílem celkově 
posilovat povědomí o soutěži, zajistit její 
medializaci a dále budovat prestiž samot-
ného ocenění. Budeme velmi rádi, pokud se 
nám podaří zvýšit zájem mezi vystavovateli
 a navyšovat tak počet přihlášených exponá-
tů,“ dodává Mojmír Severin, předseda před-
stavenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
Vítězné exponáty budou slavnostně vyhlášeny 
dne 22. 8. 2019 během společenské akce 
Večer vystavovatelů, kde si zástupci přihlá-
šených subjektů převezmou svá ocenění.
V průběhu výstavy Země živitelka bude v tis-
kovém středisku Výstaviště České Budějovice 
následně uspořádaná tisková konference, 
při níž dojde k předání výsledků zástupcům 
médií. Přihlášku, soutěžní řád a další infor-
mace o soutěži naleznete na webu výstavy 
Země živitelka www.zemezivitelka.cz v sekci 
Vystavovatelé. 

Mgr. Michaela Kalianková
Výstaviště České Budějovice, a.s.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE O ZLATÝ 
KLAS V RÁMCI 46. ROČNÍKU ZEMĚ 
ŽIVITELKY JE ZAHÁJENO
SOUTĚŽ O ZLATÝ KLAS VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM PO-
ŘADATELE – VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. SOUTĚŽ SE STALA JIŽ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MEZINÁ-
RODNÍHO AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA. STEJNĚ JAKO V MINULÉM ROCE SE TATO SOUTĚŽ KONÁ POD 
ZÁŠTITOU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAVA TOMANA. 
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Soutěžní porota rozdala 21 ocenění z 30 mož-
ných, jak umožňuje soutěžní řád.  Ve dvou 
případech se porota rozhodla udělit ocenění 
ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU z důvodu výjimečnosti 
a pro mimořádné vlastnosti těchto produktů. 

ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU 2018
První exponát, Phacelia congesta Hook., 
svazenka shloučená, odrůda Fiona, byl vyhod-

nocen jako nový zemědělsky využitelný druh, 
který se u nás doposud nepěstoval. Soutěžní 
porota vyzdvihla pomalejší počáteční vývoj 
a rovněž pozdější nástup kvetení a dozrávání. 
Tyto vlastnosti ji předurčují pro využití jakožto 
vhodné meziplodiny. 

Druhým oceněným ZLATÝM KLASEM 
S KYTIČKOU byl exponát Pot barley – obilky 

bezpluchého ječmene jarního s vysokým 
obsahem beta-glukanů. Ve srovnání 
s obdobnými produkty dostupnými na trhu 
a vyrobenými z běžných odrůd ječmene 
má tento produkt až dvakrát vyšší obsah 
vlákniny.  

Mgr. Michaela Kalianková
Výstaviště České Budějovice, a.s.

ÚSPĚŠNÉ EXPONÁTY V SOUTĚŽI  O ZLATÝ KLAS 2018
DO SOUTĚŽE O ZLATÝ KLAS SE V LOŇSKÉM ROCE PŘIHLÁSILO 49 SOUTĚŽNÍCH EXPONÁTŮ (35 EXPONÁTŮ
V ROCE 2017). ZPRAVIDLA NEJPOČETNĚJI BÝVÁ ZASTOUPENA KATEGORIE POTRAVINÁŘSTVÍ A ZPRACOVA-
TELSKÉHO PRŮMYSLU, KTERÁ ČÍTALA 22 EXPONÁTŮ. NÁSLEDOVALA KATEGORIE MECHANIZACE, KTERÁ 
BYLA ZASTOUPENA 15 EXPONÁTY. V KATEGORII ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA SOUTĚŽILO 7 EXPONÁTŮ A NEJMÉNĚ 
POČETNÁ BYLA KATEGORIE ROSTLINNÁ VÝROBA S 5 EXPONÁTY.

Přehled oceněných exponátů v soutěži ZLATÝ KLAS v roce 2018 

Název exponátu Kategorie Přihlašovatel

len olejnatý – AGRAM rostlinná výroba AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.; 
výrobce Agritec Plant Research s.r.o.

533 BERTA Starokladrubská klisna 
– vranka, nar. 21. 3. 2012 živočišná výroba Národní hřebčín Kladruby nad Labem

fencee Power DUO PD50 živočišná výroba VNT electronics s.r.o., Lanškroun

genová rezerva českého
strakatého skotu živočišná výroba Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec

zařízení pro vyhledávání srnčat 
před senosečí VMT-VÚZT živočišná výroba Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

vzduchový filtr pro chovy prasat 
snižující emisní zátěž živočišná výroba Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. , Praha

secí stroj Pöttinger Terrasem C6 
IDS mechanizace Agrozet České Budějovice a.s.; součinnost Pöttinger Vodňany s.r.o.

sklízecí mlátička Massey 
Ferguson IDEAL 8T mechanizace PERAGRO Písečná s.r.o. Český Krumlov; výrobce AGRO s.p.a. Breganze (IT)

kypřič brambor Varior 500 mechanizace P&L, spol. s r.o. Biskupice; součinnost VÚRV Praha Ruzyně, v.v.i. 
a VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.

traktor ZETOR CRYSTAL HD 170 mechanizace ZETOR TRACTORS a.s.

návěs traktorový sklápěčkový 
NS23.1 mechanizace Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Nové Veselí

traktor DEUTZ-FAHR 
řada 5 DS TTV mechanizace GARNEA a.s.; výrobce SDF GROUP Itálie

přiháněč dojnic se shrnováním 
kejdy PD-23S mechanizace FARMTEC a.s.

Kloubový nakladač do zemědělství 
CLAAS TORION 1410 mechanizace U+M Servis s.r.o.; součinnost CLAAS KGaA mbH Deutschland

paštika s telecím masem potravinářství a zpra-
covatelský průmysl Globus ČR, k.s.

tvarohový krém „Janínek“ – 
borůvka

potravinářství a zpra-
covatelský průmysl Eva Sedláková, Sloup v Moravském krasu

Ruská Extra smetanová potravinářství a zpra-
covatelský průmysl TIPAFROST, a.s.

MALAWI – UZENÝ FILET potravinářství a zpra-
covatelský průmysl TILAPIA s.r.o.

Jihočeský zákys bílý potravinářství a zpra-
covatelský průmysl AGRO-LA, spol. s r.o.
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O tomto „prvním paragrafu“ zákonitostí 
přírody ale nevědí nic, nebo jej alespoň ve 
svých aktivitách nerespektují. Nehledě na to, 
že návrat k přirozené krajině s historickými 
přirozenými predátory není fakticky možný, 
neboť krajina v ČR je v současné době kvůli 

dlouhodobému a hustému osídlení všechno 
možné, jen ne přirozená. Což se týká i „přiro-
zenosti“ výskytu vlků na našem území.
Ti zatím nepředstavují ani zdaleka takové 
plošné riziko jako přemnožení divočáci, pří-
padně srnčí zvěř nebo jeleni sika. Možná pro-

to je tak problém vlků na našem území, zatím 
jen v některých lokalitách, spíše podceňován, 
ostatně jako je tomu u všech problémů, které 
se postupně kumulují a vyvíjejí, než v určité 
době překročí únosnou mez. Řešení, které 
pak přichází, je obvykle zbytečně násilné, 
často drahé a vede pak i k neúměrným regu-
lacím, které dopadnou na nevinné lidi.

Prapor odporu proti stále více agresivnějším 
vlkům v současné době nedrží zemědělci, ale 
starosta obce Vernéřovice na Broumovsku 
Tomáš Havrlant, který je mimochodem také 
jedním z pěti farmářů, kteří v kauze vlci zaža-
lovali stát. Sám Havrlant je sice také chovatel 
ovcí, ale ne čelní reprezentant nevládních 
zemědělských organizací, což nicméně do 
značné míry také znamená, že má na problém 
vícekriteriální pohled – a především – vychází 
z vývoje postojů k vlkům v civilizované krajině 
v zahraničí. Například v Německu, které stej-
ně jako ČR nejprve nadšeně návratu vlků do 
krajiny aplaudovalo. Nyní je ale situace zcela 
jiná a nebylo by vůbec na škodu, kdyby si naše 
země vzala od sousedů příklad. Trvalo to sice 
dlouho, před několika týdny (v květnu 2019) se 
Německo (kde je součástí politického spektra 
silná strana Zelených) rozhodlo zjednodušit 
odstřel vlků (což mimochodem znamená, že 
již v období do letošního května byl odstřel za 
určitých okolností povolen). Nově by přitom 
bylo v Německu podle agentury DPA možné 
zastřelit vlka po útoku na hospodářská zví-
řata, a to i v případě, že není zcela jisté, který 
jedinec stádo napadl. Jde zatím jen o návrh, 
bude-li ale schválen, bude na vlky možné stří-
let tak dlouho, dokud budou páchat „vážné“ 
škody. Vybít přitom bude možné i celou smeč-
ku. Každý odstřel budou muset ale povolit 
úřady, které vydají časové a místní omezení. 
Návrh zákona také výslovně zakazuje krmení 
volně žijících vlků, aby si nezvykali na život 
v blízkosti lidských obydlí. Míšenci vlků a psů 
se pak budou odstřelovat povinně.

Nejen v Německu je ale odstřel vlků povolen, 
již mnoho let je to standardem například 
ve Švédsku v průběhu lovné sezóny a se sta-
novením počtu kusů vlků, které je nutné 
v rámci regulace stavů tohoto predátora 
usmrtit. Samozřejmě, že ve Švédsku je 
situace poněkud jiná, než zatím u nás, i tak 

PŘEMNOŽENÁ ZVĚŘ KOMPLIKUJE 
ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ
PO CELOU DOBU EXISTENCE ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI PLATILO, ŽE PŘEMNOŽENÍ NĚJAKÉHO ŽIVÉHO 
ORGANISMU VEDLO VŽDY K NARUŠENÍ BIODIVERZITY S NÁSLEDNÝM NEGATIVNÍM DOPADEM NA STAV 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PLATÍ TO SAMOZŘEJMĚ I V SOUČASNÉ DOBĚ A PROBLÉM BOHUŽEL V ŘADĚ LOKALIT 
ESKALUJE PŘEDEVŠÍM ZÁSLUHOU TĚCH, KTEŘÍ O SOBĚ TVRDÍ, ŽE JSOU OCHRÁNCI PŘÍRODY. 
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je vhodné vědět, že i tak environmentálně 
vyspělá země, jakou Švédsko je, se nejenže 
odstřelům vlků nebrání, ale přímo je nařizuje. 
Na celoevropské úrovni je pak možné opřít 
se o loňské požadavky COPA-COGECA vůči 
Evropské komisi. COPA-COGECA považuje 
přitom za jediné řešení aktivní řízení populace 
regulovaným odstřelem. „Tvůrci ochranář-
ských politik pro tyto druhy zvířat musí uznat, 
že do hustě osídlené kulturní krajiny je nelze 
v narůstajícím počtu včlenit a jejich množství 
nepovoluje bezkonfliktní soužití v evropských 
lokalitách. Opatření, jako například ploty, 
jsou nepraktické a náklady dosahují ast-
ronomických čísel, které jsou pro farmáře 
neakceptovatelné. Zároveň jsou i nevhodné 
do volné krajiny. Šelmy se je naučí překoná-
vat, dokonce ztrácejí plachost před člověkem 
a vyskytují se v blízkosti lidských obydlí. 
Pastevečtí psi jsou použitelní jen v horských 
odlehlých oblastech, jinak mohou způsobit 
sociální konflikty, případně zranění,“ uvádí se 
v návrhu COPA-COGECA.

To navíc z praxe potvrzují i naši chovatelé ovcí, 
kteří se sešli právě ve Vernéřovicích na zapá-
lení vatry proti vlkům v rámci celoevropské 
manifestace za ochranu pastevectví v pátek 
10. května. Podle vyjádření účastníků akce 
vlci bez problémů překonají tři metry vysokou 
překážku a samozřejmě nemají respekt 
k pasteveckým psům, nehledě na to, že po-

třebný počet takových psů není v ČR k dispozi-
ci. Recepty ochránců zvířat, kteří jako obranu 
vlkům navrhují právě ohradníky nebo psy, se 
tak míjejí s realitou a jsou bohužel hlavně 
teoretické, což na image ochránců jako znalců 
přírody, do kteréžto pozice se rádi a často 
pasují, nezanechává zrovna pozitivní obraz.
Množství a rozsah škod páchaných v naší zemi 
vlky přitom neustále roste. I média zazna-
menala napadení a usmrcení části vzácného 
stáda muflonů počátkem tohoto roku ve třech 
honitbách na Náchodsku, tento měsíc zase 
vlci zaútočili na oboru daňků v podhůří Vra-
ních Hor, v níž usmrtili zhruba půlku stáda 
a březí samici. Mrtvých daňků mohlo být 
údajně i více, kdyby vlky nevyplašila manžel-
ka chovatele stáda. Dlužno podotknout, že 
příslušná obora byla samozřejmě oplocena, 
což jasně ukazuje na to, kdo má v účinnosti 
ochranných opatření pravdu a kdo ne. „Dančí 
kauza“ má navíc ještě jeden rozměr – chova-
telé spárkaté zvěře nemají na rozdíl od chova-
telů ovcí, koz nebo skotu nárok na odškodně-
ní, ačkoli způsobená škoda činí desítky tisíc 
korun. Všude na světě přitom platí základní 
pravidlo, že pokud nějakou povinnost (třeba 
strpět vlky) nařídí stát, je to také stát, který 
má uhradit z jeho nařízení utrpěné škody. Ve 
hře už je tak také návrh na kompenzaci škod 
ve farmových chovech jelenovitých. Možná 
i právě proto se škody, i na hospodářských 
zvířatech, spíše bagatelizují. Například 

úředníci Správy Chráněné krajinné oblasti 
Broumovsko evidují – podle údajů za letošek 
do 10. května – dvě usmrcené ovce, uhynulá 
tři osiřelá jehňata, osm usmrcených telat 
a jedno nezvěstné. Místní chovatelé ale mají 
úplně jiná a řádově vyšší čísla a navíc mají 
případy napadení stád zdokumentovány na-
příklad v mobilech. Nezemědělské veřejnosti 
se tak předkládají manipulační data, jejichž 
výsledným dopadem ale bude logicky další 
růst škod způsobených vlky. Bude tak zřejmě 
jen otázkou času, kdy vlk v nějaké lokalitě 
napadne, a třeba i vážně zraní, nebo dokonce 
usmrtí člověka nebo ještě pravděpodobněji 
nějaké dítě. Zdali budou za takovou újmu 
finančně odpovědní ochránci, je celkem 
zřejmé: nebudou. Újma morální ale je a bude 
jednoznačně na jejich straně. 

Ani samotní odpůrci volně se pohybujících 
vlků v krajině samozřejmě nepožadují likvi-
daci vlků jako takových – chtějí jen regulaci 
stavů, případně pro vlky vyhrazená teritoria 
v národních parcích. Kam přitom vede 
nezvládnutá regulace, můžeme vidět na di-
vokých prasatech nebo právě na přemnožení 
srnčí zvěře. ČR tak má dostatek negativních 
zkušeností – že by se ale blýskalo na nějaké 
„poučení z krizového vývoje“, v současné době 
nehrozí ani náhodou. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Vysoká volební účast
Tyto volby bývají politology často nazývány 
jako volby druhého řádu, které stojí mimo 
zájem voličů, kteří se obvykle nevyznají v po-
litickém systému Evropské unie ani v tom, co 
vlastně Unie ve skutečnosti dělá. Volby jsou 
tak hlavně v nových členských zemích otázkou 
hodnot, zda patříme, či nepatříme do Unie. 
Případně kritikou stávající vládnoucí garnitury 
na národní, nikoli evropské úrovni. V České 
republice přišlo k urnám 28,7 % oprávněných 
voličů, což nás stále řadí na chvost pomyslné 
tabulky, kde se hodnotí účast voleb napříč EU, 
nicméně je to stále o deset procent více než 
před pěti lety (18,2 %). Jak ukazuje porovnání 
s předchozími volbami, je to na druhou stranu 
téměř totožný výsledek s rokem 2009 (28,2 %) 
a rokem 2004 (28,3 %). V rámci Evropské unie 
dosáhla volební účast dokonce 50,9 %, což je 
nejvíce od roku 1994. Statistiku samozřejmě 
lehce zkresluje skutečnost, že v některých 
zemích existuje tak zvaná nevymáhaná povin-
ná volební účast (Belgie, Řecko, Francie, 
Kypr), i tak lze hovořit o mimořádném zájmu 
voličů, kterým budoucnost sjednocené Evropy 
nezůstala lhostejná.

Porážka tradičních stran 
Jestliže volby do Evropského parlamentu jsou 
obvykle chápány jako referendum o straně, 

případně koalicích, které jsou momentálně 
ve vládě na národní úrovni, poslední volby 
nasvědčují tomu, že byly v řadě evropských 
zemí spíše jakýmsi referendem o Evropské 
unii jako takové. Jak jinak si lze vysvětlit drti-
vé vítězství Orbánova Fidészu (52,33 % hlasů) 
či Salviniho Ligy v Itálii (34,33 % hlasů), které 
dlouhodobě vystupují protievropsky, ale zá-
roveň jsou v současné době ve svých zemích 
vládnoucími stranami? Podobně lze částečně 
klasifikovat i vítěze voleb v České republice, 
vládnoucí hnutí ANO (21,18 % hlasů), které 
alespoň na národní rovině vystupuje vůči Ev-
ropské unii poměrně odměřeně. Naproti tomu 
si nelze nevšimnout ztráty více než 70 křesel 
a konce europarlamentní většiny tak zvané 
velké koalice Progresivní aliance socialistů 
a demokratů (S&D), kam patřila i tuzemská 
ČSSD a Evropské strany lidové-Evropských de-
mokratů, kam patří v kontextu České republiky 
TOP 09-STAN a KDU-ČSL (propad ze 7 mandá-
tů na 5). V České republice pak výrazně bodova-
la sice tradiční, ale tradičně „eurorealistická“ 
či euroreformní strana ODS (zisk 4 mandátů 
oproti dvěma v roce 2014), která se hlásí 
k frakci Evropských konzervativců a reformistů, 
jež nicméně v rámci Evropské unie tato frakce 
naopak 18 mandátů ztratila. Tato ztráta jde pak 
velkou měrou na vrub britským konzervativ-
cům, kteří oproti roku 2014 ztratili 15 křesel. 

Zisk pro nacionalisty
Kromě výše zmíněných příkladů Maďarska 
a Itálie se z vítězství mohli nacionalisté 
radovat i v sousedním Polsku, kde vládnoucí 
strana Právo a Spravedlnost (PiS) získala 
úctyhodných 45,38 % hlasů a polepšila si 
oproti roku 2014 o 8 mandátů na celkových 
27 z 52. U nás uspělo hnutí SPD (Svoboda 
a přímá demokracie), které v tuzemských 
volbách získalo 2 mandáty. V rámci Evropské 
unie se pravděpodobně přidá do frakce ENF 
(Evropa národů a svobody), kam patří mimo 
jiné i francouzské Národní sdružení Marine 
Le Pen, které porazilo vládnoucí En Marche 
Emanuella Macrona. ENF nyní intenzivně láká 
ke vstupu také nově vzniklou stranu Brexit 
Nigela Farage, která v europarlamentních 
volbách v Británii s přehledem zvítězila 
a získala 29 křesel. 

Zisk zelených 
Zelení – Evropská svobodná aliance (Greens-
-EFA) zaznamenala historicky největší úspěch 
ve volbách do EP a polepšila si z 52 křesel 
na 69 mandátů. Za úspěch může tato frakce 
děkovat především severským zemím, Spo-
jenému království, Irsku a Německu. Podle 
posledních informací by tuto alianci měli svojí 
účastí podpořit také tři zástupci za Pirátskou 
stranu z České republiky. Pochody za klima 
a bití na poplach za přežití planety zřejmě 
minimálně na mladé voliče zabraly a se zele-
nými tak bude třeba do budoucna počítat. 

Kdo s kým, nebo kdo s koho?
Jedno je jisté, dosavadní superkoaliace Lidov-
ců (EPP-ED) a Socialistů (S&D), která před 
volbami dohromady disponovala 401 man-
dáty, nemůže v současné konstelaci (326 
mandátů) rozhodovat sama o sobě. Pomysl-
ným jazýčkem na vahách se tak mohou stát 
liberálové z ALDE, kteří si naopak oproti minu-
lým volbám významně polepšili (109 mandátů 
oproti 69 v roce 2014) a pro dvě největší frakce 
tak budou důležitými partnery. Většímu sluchu 
bude pravděpodobně dopřáno i frakci Zele-
ných a krajně levicové Sjednocené Evropské 
levici / Severské zelené levici, která oproti 
roku 2014 ztratila 13 mandátů, v ČR v zastou-
pení KSČM pak získala jen jeden mandát a dva 
ztratila. Naopak se zatím nepředpokládá, že 
by strany protievropské či vůči Unii reformní, 

JAK ČÍST VÝSLEDEK VOLEB DO EP? 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JSOU ZA NÁMI, A TAK NASTAL ČAS BILANCOVAT. OCENIT JE POTŘEBA 
PŘEDEVŠÍM ZVÝŠENOU VOLEBNÍ ÚČAST A VÝSLEDEK, KTERÝ DÁVÁ NADĚJI NA ÚČAST ZÁSTUPCE ČESKÉ 
REPUBLIKY VE VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV. K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU TOTIŽ 
OBVYKLE VENKOVSKÉ OBYVATELSTVO PŘÍLIŠ NECHODÍ, COŽ JE VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE VALNÁ ČÁST 
ROZPOČTU UNIE SOUSTŘEDÍ NA ROZVOJ VENKOVA, PŘINEJMENŠÍM PROBLEMATICKÉ. CO TYTO VOLBY 
BUDOU ZNAMENAT PRO EVROPU JAKO CELEK, CO BY MOHLY ZNAMENAT PRO EVROPSKÉ, RESPEKTIVE 
TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?



ZPRAVODAJ

ČERVEN 2019 15

N Á Z O R Y

které dohromady mají 171 křesel, měly hrát 
prim. Proč tomu tak bude? Za prvé je to stále 
výrazně méně, než mají tradiční proevropské 
frakce (Lidovci a Socialisté). Za druhé mezi 
protievropské a proreformní strany v tomto 
případě patří i řada spíše pravostředových 
stran, jako je tuzemská Občanská demokra-
tická strana, která je přes všechny prokla-
mace spíše proevropská, a řada stran mírně 
řečeno ve svém kritickém přístupu k Unii 
ortodoxnějších, jako je například tuzemská 
SPD. Za třetí, po odchodu Velké Británie toto 
reformní křídlo výrazně oslabí. A konečně 
za čtvrté, a to bude v následujících měsících 
nejdůležitější, obě největší frakce, Lidovci 
a Socialisté, ihned po volbách proklamovaly 
neochotu spolupracovat se stranami, které 
jsou vůči EU kritické či odmítavé. Hodně bude 
ve výsledku záležet na tom, kam bude chtít 
Unii směřovat ALDE a zda bude chtít vytvářet 
koalice s extrémy na obou pólech politického 
spektra, či bude spíše preferovat centristic-
kou politiku a vytvářet most mezi Lidovci 
a Socialisty. 

Kdo se stane předsedou Komise? 
Jedno je jisté, současný předseda Evropské 
komise Jean Claude Juncker ve své funk-
ci s největší pravděpodobností pokračovat 
nebude. Na posledních summitech Evropské 
rady nebyl v nejlepší fyzické kondici a mezi 
řadou voličů je navíc momentálně poměrně 
nepopulární. Hlasitě se tak ihned po volbách 
začalo mluvit o jeho nástupci. Ještě před 
volbami vznikla napříč Evropskou unií menší 
roztržka ohledně tak zvaných „Spitzenkandi-
dátů“, což jsou jednotlivými frakcemi vybraní 
celoevropští volební lídři a zároveň favorité na 
pozici Evropského komisaře. Tuto koncepci 
prosazovalo především Německo, konkrétně 
jeho spolková kancléřka Angela Merkelová, 
která na pozici Spitzenkandidáta za Lidovce 
podpořila Manfreda Webera z bavorské CSU. 
Naproti tomu Francie, tedy konkrétně Eman-
nuel Macron, tvrdí, že je nejprve nutné si 
stanovit, jakým úkolům se chce nová Komise 
věnovat, a podle toho ji personálně obsadit. 
Podle Macrona by vhodným kandidátem 
pro příštího šéfa Evropské komise mohl být 
například Michel Barnier, vrchní vyjednavač 
Brexitu, nebo socialistický vedoucí kandidát 
Frans Timmermans, nevyloučil však ani 
podporu Margerethe Vestagerové, která byla 
mezi čelními kandidáty ALDE a v Junckero-
vě Komisi měla na starosti hospodářskou 
soutěž. Méně pravděpodobným kandidátem 
na předsedu Evropské komise je pak Jan 
Zahradil, který kandidoval jako celounijní 
volební lídr ECR (Evropských konzervativců 
a reformistů). Země Visegrádské čtyřky, 
které by teoreticky mohly Zahradila podpořit, 
se nicméně ke konceptu Spitzenkandidátů 
stavěly odmítavě, a do čela Komise navrhují 
jejího dosavadního místopředsedu a neúspěš-
ného kandidáta na slovenského prezidenta, 
socialistu Maroše Šefčoviče. Konkrétní jedno 
jméno nového předsedy EK by měl europarla-

mentu navrhnout řádný unijní summit 
v červnu. Zároveň bude nutné obsadit post 
šéfa Evropské rady, který momentálně za-
stává Polák Donald Tusk, který je kvůli svým 
značně proevropským postojům často ve při 
se současnou polskou vládou. 

Kdo se stane zemědělským komisařem? 
Vzhledem k volebnímu výsledku lidovecké 
frakce nejspíš Phil Hogan ve funkci komisaře 
pro zemědělství a venkov pokračovat nebude, 
i když v minulosti několikrát naznačil, že by 
chtěl ve funkci setrvat, aby mohl dokončit 
rozpracovanou reformu SZP po roce 2020. 
V zákulisí se momentálně hovoří o několika 
jménech včetně Ulrike Müller (Německo) za 
ALDE, Paola de Castro (Itálie) za Socialisty 
nebo o překvapivém kandidáty za Zelené (jako 
třeba Francouz José Bové), kteří po volbách 
značně posílili. Bez šancí není ani lidovecký 
Herbert Dorfmann z jižního Tyrolska, který 
v Parlamentu prosadil zprávu k původnímu 
sdělení Komise. Funkci by určitě dobře zvládl 
také Michel Dentin (Lidovci, Francie) nebo 
Albert Dess (Lidovci, Německo). Jisté je, že 
vzhledem k probíhající reformě bude o tento 
post poměrně velká tlačenice a že je poměrně 
pravděpodobné, že ho obsadí někdo z větších 
zemí proto, aby reforma měla šanci projít jak 
v Parlamentu, tak v Radě. 

Co to znamená pro reformu SZP? 
Zásadní bude samozřejmě stanovení priorit 

budoucí Evropské komise a obsazení pozice 
eurokomisaře. Již nyní je vysoce pravděpo-
dobné, že se dočkáme přechodného období. 
V současné době se mluví o jednom až třech 
letech v závislosti na délce vyjednávání. 
V takovém případě by po dobu přechodného 
období platila stávající pravidla a provizorní či 
případně schválený nový rozpočet. Ve vzduchu 
totiž stále visí dohoda o příštím Víceletém 
finančním rámci, která měla být původně 
schválena před volbami do Evropského 
parlamentu a těsně po odchodu Velké Bri-
tánie z Evropské unie. Ta nakonec s velkou 
pravděpodobností neodejde dříve než v říjnu, 
přičemž o víceletém rozpočtu se pravděpo-
dobně začne vyjednávat až příští rok. Velkou 
měrou bude záležet na tom, kdo se také 
ujme pozice předsedy Výboru pro zemědělství 
a venkov Evropského parlamentu, který by 
mohl vzhledem k výsledku voleb přilákat ještě 
víc zástupců z frakce Zelených. To by s velkou 
pravděpodobností znamenalo větší důraz na 
ochranu přírodních zdrojů, omezení podpory 
výroby včetně plateb VCS a další tlak na pře-
rozdělování, tedy zastropování. Zároveň nelze 
přehlédnout určité posílení výrazně euroskep-
tických stran, u kterých zatím neznáme jejich 
postoj vůči nejúspěšnější, ale stále nejvíce 
centralizované politiky Evropské unie, tedy 
politiky zemědělské. Jisté je, že v příštích 
dvou letech nás čeká ještě spousta práce. 

Jan Doležal, tajemník AK ČR 
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Mezi takové alternativy bezesporu patří také 
využití botanických pesticidů a základních 
látek. A protože základní látky jsou v součas-
nosti u našich pěstitelů pojem méně známý, 
přinášíme v tomto příspěvku vysvětlení pojmů 
a stručný přehled možného využití alespoň 
některých základních látek v ochraně rostlin.  

Co jsou základní látky
Pojem „Základní látky“ (dále také ZL) je 
nový odborný termín, který vychází z Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zru-
šení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 
Je používán pouze v zemích EU a označují 
se jím látky, které lze obecně používat
v ochraně rostlin nebo zemědělských produk-
tů, k dezinfekci prostor, nářadí či nástrojů. 
Pro jednoduché vysvětlení pojmu „základní 
látky“ lze uvést citaci článku 23 příslušného 

nařízení, podle kterého se ZL schvalují a ve 
kterém se, mimo jiné, praví, že se „základní 
látkou rozumí účinná látka, která není látkou 
vzbuzující obavy, která nemůže svými vlast-
nostmi způsobit narušení činnosti žláz 
s vnitřní sekrecí ani nemá neurotoxické nebo 
imunotoxické účinky, jejímž hlavním využitím 
není použití v přípravcích na ochranu rostlin, 
ale lze ji nicméně použít pro ochranu rostlin, 
a to buď přímo, nebo v přípravku složeném 
z dané látky a obyčejného ředidla. Pro účely 
tohoto nařízení se považují za ZL především 
ty, které splňují kritéria pro potraviny stanove-
ná v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002“. 

Registrace základních látek
Registrace ZL je společná pro všechny státy 
EU a nepodléhá další národní registraci či po-
volování. Provádí ji příslušná Evropská komise 
a závěry schvalování musí být odsouhlaseny 
všemi státy ES. Návrh podávají příslušné 
orgány jednotlivých států, které k tomu mají 
příslušné pravomoci. První ZL byly registro-
vány v roce 2013 a do letošního roku jich je 
osmnáct. Mnozí zemědělci však o možnosti 
jejich využití v ochraně rostlin vůbec nevědí, 
a proto se, alespoň některé z nich, pokusíme 
stručně představit.

První skupinou ZL jsou ty, které se vyrábějí 
z rostlin a můžeme je tedy považovat za bo-
tanické pesticidy, resp. za tzv. farmářské pří-
pravky. Prozatím jsou registrovány tři rostliny: 
přeslička, kopřiva a vrba. Tyto tři druhy jsou 
zatím jedinými zástupci z rostlinné říše mezi 
ZL. Druhou, mnohem početnější skupinou, 
jsou různé potravinářské ingredience. Výhoda 
u aplikací ZL z této druhé skupiny bezesporu 
je, že si pěstitelé nemusí předem připravovat 
výluhy či výhasy, ale přímo aplikují zakoupené 
látky stejným způsobem, jako jsou zvyklí při 
aplikaci jiných pesticidů. 

Hydrochlorid chitosanu
Chitosan je polysacharid vyráběný deacetylací 
chitinu, který je obsažen například ve vnějších 
kostrách korýšů. Má schopnost na sebe vázat 
těžké kovy i některé jiné látky, vykazuje anti-
bakteriální a fungicidní účinky. Používá jako 
elicitor obranyschopnosti rostlin. Nicméně 

v testech bylo prokázáno, že má velmi dobré 
fungicidní účinky využitelné proti mnohým 
fytopatogenům. Je proto registrován jako 
náhrada za fungicidy proti všem houbovým 
a bakteriálním chorobám na bobulovém 
a drobném ovoci, zelenině, koření a do obilo-
vin. Jeho účinnost můžeme potvrdit. Pokud 
není vysoký tlak patogenů, jeho aplikace se 
v období vyvinutého praporcového listu 
odrazí na navýšení výnosů pšenice v průměru 
o 5 % a je srovnatelný s fungicidním ošetře-
ním mířeným na listové skvrnitosti. Aplikuje 
se standardně postřikem v koncentraci 50–
200 g na 100 l postřikové kapaliny. Aplikaci je 
nutné opakovat ve dvoutýdenních intervalech, 
a to až osmkrát (v závislosti na tlaku škodli-
vých činitelů). Zjednodušený aplikační návod 
viz tabulka 1. (Podrobnosti jsou uvedeny 
v dokumentu SANCO/12388/2013– rev. 2)

Lecitin 
Lecitin, jehož název vznikl ze starořeckého 
lekithos – žloutek, je klasický název pro 
fosfatidylcholin a společný výraz pro všechny 
lipidy, přesněji fosfolipidy, které jsou slo-
žené z mastné kyseliny, glycerolu, kyseliny 
fosforečné a cholinu. Ty jsou složkou vnější 
buněčné membrány živočichů a rostlin.

Jako základní látka je registrovaný do 
ovocných dřevin (jabloně, švestky, angrešt) 
a zeleniny (salát, okurky, rajčata atd.) proti
padlí. Dále proti plísni bramborové na rajča-
tech a všem houbovým chorobám na okras-
ných rostlinách. Velmi často se ve Francii 
požívá ve vinohradech k ochraně révy vinné 
proti všem jejím známým houbovým choro-
bám. Standardně se lecitin aplikuje postři-
kem, a to v koncentraci 75–200 g na 100 l, 
opakovaně jednou až šestkrát (u révy vinné 
až 12krát) v přibližně týdenních intervalech. 
Zjednodušený aplikační návod viz tabulka 
2. (Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu 
SANCO/12798/2014– rev. 2)

Hydrogenuhličitan sodný 
Hydrogenuhličitan sodný neboli jedlá soda 
je bílý prášek se zásaditým pH, který se pou-
žívá v potravinářství především jako sou-
část kypřicích prášků do pečiva a šumivých 

ZÁKLADNÍ LÁTKY – NOVÁ, V EU 
PREFEROVANÁ ALTERNATIVA 
OCHRANY ROSTLIN
V POSLEDNÍCH LETECH SE ZAČÍNÁ SMRÁKAT NAD NĚKTERÝMI Z ÚČINNÝCH LÁTEK SYNTETICKÝCH PESTICI-
DŮ, PROTOŽE SE ZJISTILO, ŽE MOHOU BÝT RIZIKOVÉ PRO NECÍLOVÉ ORGANISMY, VČETNĚ NÁS LIDÍ. V ZEMÍCH 
EU SE PROTO V SOUČASNOSTI PŘEHODNOCUJÍ OCHRANÁŘSKÁ OPATŘENÍ S CÍLEM SNÍŽIT SPOTŘEBU AGRO-
CHEMIKÁLIÍ NA MINIMUM, A POKUD JE TO MOŽNÉ, PAK NAHRAZOVAT NEZBYTNÉ APLIKACE JINÝMI, VHODNÝMI 
ALTERNATIVAMI. 

Mezi nejčastěji používané základní látky patří 
také výluh z přesličky, který se používá také 
proti houbovým chorobám a jehož výroba je 
relativně jednoduchá.  
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prášků do nápojů. Své využití našla jedlá soda 
i v ochraně rostlin jako náhrada za fungicid. 
Lze ji využít především proti padlí škodí-
címu na révě vinné, zelenině a okrasných 
rostlinách. Dále se aplikuje proti strupovi-
tosti jablek. Ochranný zásah se provádí opět 
standardním postřikem v koncentraci od 
300 do 2 000 g na 100 l postřikové jíchy, a to 
opakovaně jednou až osmkrát v desetidenních 
intervalech. Často se aplikace střídají s jinou 
fungicidní ZL.

Jedlou sodou je také povoleno ošetřovat 
sklizené plody, aby se zabránilo zkáze skla- 
dovaného ovoce skládkovými chorobami 
způsobeným houbami rodu Penicillium. Pro 
tento účel se aplikuje 1–4% roztok na plody, 
a to ihned po sklizni (postřikem či krátko-
dobým máčením). Ovoce (například jahody 
či hroznové víno) pak lépe snáší přepravu 
a nekazí se při delším skladování. Zjed-
nodušený aplikační návod viz tabulka 3. 
(Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu 
SANTE/10667/2015– rev. 4)

Hydrogenfosforečnan amonný 
Hydrogenfosforečnan amonný se vyrábí reakcí 
kyseliny fosforečné a amoniaku, v praxi se 
používá jako aditivum v potravinářství. Jako 
ZL se využívá jako návnada do odchytových 
pastí. V našich podmínkách lze uplatnit tuto 
návnadu proti vrtuli třešňové (Rhagoletis 
cerasi). Aplikace je jednoduchá. Návnada 
se mění jednou za šest až osm týdnů. Zjed-
nodušený aplikační návod viz tabulka 4. 
(Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu SAN-
TE/12351/2015– rev. 1)

Kromě těchto výše uvedených ZL jsou 
registrovány další na bázi cukru, fruktózy, 
hydroxidu vápenatého, slunečnicového oleje, 
mletých hořčičných semen, peroxidu vodíku, 
piva a soli. O další zápisy základních látek se 
snaží především francouzští vědci, kteří často 
experimentují s různými pesticidními náhra-
dami a snaží se nalézt vhodné a jednoduché 
alternativy především pro vinaře. Ti se v tomto 
ohledu nebojí experimentovat a aktivně se do 
projektů zapojují. Také ve Výzkumném ústavu 
rostlinné výroby, v.v.i. se zabýváme využitím 
ZL v  takových plodinách, jako jsou například 
obiloviny, chmel či brambory. 

Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Přípravu článku umožnila podpora z projektu 
č. QK1910072.

Popis Drobné ovoce, obiloviny, koření 

Proti čemu Elicitor pro zvýšení obranyschopnosti vůči 
patogenům a škůdcům 

Způsob přípravy postřikové kapaliny 0,05–0,2% aplikační kapalina 

Dávka ZL (množství vody/ha) 50–200 g na 100 l (200–400 l/ha vody) 

Častost aplikace 4–8krát, 14 dní 

Popis
Ovocné dřeviny (jabloně, broskvoně, angrešt), 

réva vinná, zelenina (salát, čekanka, okurky, rajčata), 
okrasné rostliny 

Proti čemu 
Padlí, kadeřavost broskvoní, padlí a plíseň 

révová, plíseň bramborová, septoriózy rajčat 
(braničnatka rajčatová) 

Způsob přípravy postřikové kapaliny Rozpustit ve vodě v dávce 0,75–2 g/l 

Dávka ZL (množství vody/ha) 75–200 g na 100 l (100–1500 l/ha vody) 

Častost aplikace 1–12krát, 5–7 dní 

Popis
Ovocné dřeviny (jabloně, višně, pomerančovníky, 

papája), réva vinná, zelenina, bobuloviny, 
hrnkové rostliny 

Proti čemu 
Padlí a plíseň révová, obecně padlí, strupovitost 

jablek, skládkové choroby bobulovin (Penicillium spp.), 
mechy a lišejníky. 

Způsob přípravy postřikové kapaliny
Postřik 0,33–2% (réva) roztok, ovoce – skladované 

aplikace po sklizni 1–4%, mechy a lišejníky 
poprach – 122 kg/ha

Dávka ZL (množství vody/ha) 333–4 000 g na 100 l (200–1000 l/ha vody) 

Častost aplikace 1–8krát, 10 dní 

Popis Sady (třešně, švestky, olivy, citrusy, …) 
– Mediterán 

Proti čemu 
vrtule velkohlavá (Ceratitis capitata), vrtule třešňová 

(Rhagoletis cerasi), vrtule olivovníková 
(Bactrocera oleae) 

Způsob přípravy postřikové kapaliny 40 g/l 

Dávka ZL (množství vody/ha) 100 lapačů (po 1 litru roztoku) na ha 

Častost aplikace 6–8 týdnů v době náletu 

Tabulka 1: Zjednodušený aplikační návod na aplikaci hydrochloridu chitosanu

Tabulka 2: Zjednodušený aplikační návod na aplikaci lecitinu

Tabulka 3: Zjednodušený aplikační návod na aplikaci hydrogenuhličitanu 
sodného

Tabulka 4: Zjednodušený aplikační návod na aplikaci hydrogenfosforečnanu 
amonného
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Úvod
Stavby zemědělského odvodnění byly v minu-
losti budovány za účelem podpory a rozvoje 
zemědělství. Hlavním účelem bylo zlepšení 
vodního a vzdušného režimu zemědělských 
půd z hlediska potřeb zemědělských plodin, 
zpracovatelnosti půdy a její únosnosti pro 
zemědělské stroje. Odvodněním se zvýší 
produkční funkce krajiny (zvýšení výnosů 
a růst životní úrovně místních obyvatel). Na 
druhou stranu intenzita odvodnění území je 
často příliš vysoká, čímž mimo jiné zhoršuje 
působení sucha v krajině. Plošně významný 
rozsah staveb drenážního odvodnění společně 
s hustou sítí HOZ významně urychluje odto-
kový proces. Odvodněné otevřené příkopy, 
které v ČR zpravidla představují HOZ, mají 
v krajině řadu negativních projevů, stejných 

jako u ostatních umělých vodotečí (změněné 
směrové a výškové poměry a průtočná kapaci-
ta, způsob opevnění, stav údržby). Zahloubení 
a napřímení odtokové linie zhoršuje odtokový 
proces ve všech obdobích vodnosti, při povod-
ních urychluje odtok a za sucha přispívá 
k přílišnému poklesu HPV. Dalším prokáza-
ným negativem příliš intenzivního odvodnění 
je vyplavování živin, zejména dusíku, a pestici-
dů a jejich metabolitů ze zemědělské půdy do 
povrchových vod.

Možností, jak potlačit negativní působení 
HOZ v krajině, je provedení jejich revitalizace 
za účelem obnovení přírodě blízkého stavu 
koryta a navazujících břehů. Zvýšení drsnosti 
koryta a prodloužení dráhy odtoku umožní 
zpomalit odtok z území, zvýší samočisticí 

schopnost toku a alespoň částečně obno-
ví biotopy přirozeně se vyskytující podél 
vodotečí jako součást krajinné kostry. V rámci 
návrhu opatření je zároveň nutno respektovat 
spojitost HOZ s POZ a návrhy opatření řešit 
komplexně. Z hlediska prioritizace vynaložení 
finančních prostředků je žádoucí směřovat 
návrhy revitalizačních opatření do lokalit, ve 
kterých budou mít největší efekt, tj. do lokalit 
s nejvíce změněným vodním režimem způso-
beným intenzivním odvodněním.

Materiál a metody 
Řešení projektu probíhá v povodí vodního toku 
Žejbra, které se nachází v okrese Chrudim 
poblíž města Skutče. Ve své dolní části je 
tokem vodárenským, zatímco horní (jižní) část 
povodí je charakteristická intenzivní země-
dělskou činností s vysokou mírou zornění 
a odvodnění půdy (zejména v povodí Kotel-
ského, Dolského a Hesinského potoka). Velký 
podíl odvodněných ploch v zájmovém území 
představuje značné riziko znečištění vod 
plošnými podpovrchovými zdroji znečištění 
(dusík, pesticidy).

Výsledky
Opatření byla navrhována zejména v oblas-
tech, které byly kategorizovány jako lokality 
s vysokou potřebou návrhu opatření. Některé 
méně zranitelné lokality byly vybrány na zá-
kladě terénní identifikace lokálního problému, 
jehož řešení je výhodné především pro místní 
hospodařící zemědělské subjekty. Návrhy 
revitalizačních opatření na HOZ spočívaly 
zejména v odkrytí jejich zatrubněných úseků 
(celkem 1 300 m). S odkrytím trubního vedení 
budou realizovány jako doplňkové opatření 
zatravněné ochranné pásy po obou březích 
nově vzniklého koryta. Přínosem odtrubnění 
bude obnova otevřené vodoteče jako drobného 
vodního toku, který bude mít spojitost 
s přilehlými pozemky a posílí přirozené 
složky filtrace a dotace podzemních vod. 
V otevřených úsecích HOZ i některých DVT 
je navržena revitalizace v celkové délce cca

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ 
PRO REVITALIZACI HLAVNÍCH 
ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
V POVODÍ VODÁRENSKÉHO TOKU ŽEJBRO, JEHOŽ HORNÍ ČÁST POVODÍ SE VYZNAČUJE INTENZIVNÍ ZEMĚ-
DĚLSKOU ČINNOSTÍ A VELKÝM PODÍLEM ODVODNĚNÝCH PLOCH, JSOU NAVRHOVÁNA OPATŘENÍ NA REVI-
TALIZACI HLAVNÍCH ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (HOZ) A K NIM PŘILEHLÝCH PODROBNÝCH ODVODŇOVACÍCH 
ZAŘÍZENÍ (POZ). CÍLEM TĚCHTO OPATŘENÍ JE ZVÝŠIT RETENCI A AKUMULACI VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍ-
VANÉ KRAJINĚ A OMEZIT VYPLAVOVÁNÍ ŽIVIN A PESTICIDŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘI SOUČASNÉM ZACHO-
VÁNÍ JEJÍCH PRODUKČNÍCH SCHOPNOSTÍ. 
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5 000 m. Ta spočívá zejména v návrzích 
opatření „Změna původních návrhových 
parametrů HOZ“ v podobě mírného rozvolnění 
toku tak, aby byly respektovány sklonitostní 
podmínky území. Principem tohoto opatření 
je zvýšit niveletu dna HOZ a současně změnit 
trasu umělého koryta tak, aby byla v souladu 
s přírodními podmínkami toku. Nové koryto 
maximálně respektuje přírodní podmínky 
a zároveň přitom zůstala zachována funkce 
přilehlých drénů a drenážní výústě. Hlavní-
mi přínosy tohoto opatření jsou stabilizace 
břehů, prodloužení délky toku a posílení 
jeho samočisticích schopností. Ve vhodných 
místech byly na tocích i většině HOZ navrže-
ny průtočné tůně (celkem 40 případů). Tůně 
jsou charakterizovány maximální hladinou 
vody cca 1 m, která je v tomto případě určena 
zemním valem z jejího výkopku. Doplňková 
opatření v případě průtočné tůně se skládají 
ze zatravněného pásu kolem vodní plochy 
a z obslužné komunikace pro umožnění její 
údržby. Nejdůležitějším ekologickým příno-
sem tůní bude zvýšení druhové biodiverzity 
organizmů a posílení přírodních procesů. 
Vedlejším účelem je potom funkce estetická 
a krajinotvorná. Částečně dojde i k omezení 
případné eroze stabilizací poměrů v mís-
tech drenážních výústí nebo pod drenážními 
výústěmi, tedy tam, kde by mohlo docházet 
k lokální povrchové erozi. Tůň je významným 
prvkem k vytvoření denitrifikačního prostředí 
a v případě dostatečné doby zdržení i k od-
bourávání reziduí pesticidních látek. Příklad 
řešení revitalizace části HOZ (v mapě označen 
jako H) je uveden na obrázku.

V rámci POZ se uplatnily zejména denitrifi-
kační biofiltry na drenážních výústích a tam, 
kde to bylo možné také umělé mokřady. Deni-
trifikační biofiltry (bioreaktory) jsou opatření 
založená na pomalém průtoku vody redukující 
látkou. Tato je ve většině případů uhlíkatá 

a organická a denitrifikaci zprostředkovávají 
tzv. chemoorganotrofní bakterie. Náplní jsou 
v současné době nejčastěji různé kombinace 
dřevní štěpky, kůry, popř. v kombinaci 
s anorganickým substrátem. Efekty biore-
aktoru jsou převážně pozitivní jak z hlediska 
zlepšení jakosti drenážních vod (dusík, 
některé pesticidy), tak i z hlediska vodního 
režimu (zpomalení drenážního odtoku). 
Jako další méně frekventovaná opatření se 
v návrzích uplatnila zejména „Snížení inten-
zity odvodnění“ a „Převody vod“. Z hlediska 
podpovrchového odtoku jsou jako doplňková, 
leč důležitá opatření navrhovány zatravněné 
pásy a zatravněné údolnice. 

Diskuse a závěry
Představená opatření mají v případě reali-
zace značný potenciál zvýšit retenci vody 
v řešeném území a zároveň budou mít pozitiv-
ní vliv na jakost vod zejména z hlediska sníže-
ní koncentrací dusičnanů a většiny pesticidů 
a jejich metabolitů. Navrácením vybraných 
HOZ a upravených drobných vodních toků do 
přirozené podoby dojde ke zvýšení ekologické 
stability krajiny. Navíc funkce podrobných 
odvodňovacích zařízení zůstává zachována 
tak, aby i nadále byla umožněna intenzivní 
zemědělská činnost v zájmovém území.
Negativem realizace opatření je v některých 
případech ztížený přejezd mezi zemědělský-
mi pozemky (odtrubnění), popřípadě nutná 
údržba (tůně, odkryté drény, biofiltry). Tyto 
technické problémy je však možno relativně 
hladce vyřešit doprovodnými opatřeními, jako 
jsou zatravněné pásy a obslužné komunikace. 
Jedním z hlavních problémů při návrzích 
revitalizací HOZ i POZ je roztříštěné vlastnic-
tví pozemků v kombinaci s velkým plošným 
rozsahem staveb odvodnění. Téměř každé 
opatření dimenzované na dostačující účinnost 
bude natolik velké, že se bude dotýkat ma-
jetku více vlastníků. Možnosti řešení jsou v 

tomto případě zejména zpracování opatření  
do podoby Listů opatření typu A, což je doku-
ment popisující konkrétní opatření umístěné 
na konkrétní lokalitu. Zpracované listy opat-
ření typu A jsou koncipovány tak, aby se staly 
podkladem pro Plány dílčích povodí. V případě 
zařazení návrhů do Plánů Oblasti povodí je 
jejich budoucí realizace závazná. Prostředky 
k jejich realizaci budou pocházet pravděpo-
dobně z programů MŽP. Dotační programy je 
nutno koncipovat tak, aby byla zemědělskému 
subjektu kompenzována újma ze ztráty pro-
dukční plochy a zároveň by do nich byla za-
hrnuta následná údržba těchto opatření. Další 
možností, avšak relativně obtížnou, je zahr-
nout návrhy těchto opatření do KPÚ. Zde by 
však bylo nutno posílit jejich vodohospodář-
ské řešení, minimálně zapojením zkušeného 
vodohospodáře/hydrologa do projektového 
týmu. Dosavadní návrhy komplexních pozem-
kových úprav často nebyly schopny reflektovat 
potřebu hydrologické provázanosti opatření 
v území. Dalším problémem zahrnutí disku-
tovaných opatření do KPÚ je jejich přesah do 
více katastrálních území. Složitými jednáními 
se podařilo přesvědčit vlastníky pozemků, aby 
dali souhlas s revitalizací jednoho HOZ jako 
součásti pozemkové úpravy katastru Pokřikov. 
Počáteční negativní reakce vlastníků pozemků 
k revitalizaci byla vyvolána zkušeností s revi-
talizací toku Žejbro pod obcí Oldříš. Zde v části 
toku nebyly respektovány drenážní výústi, čímž 
došlo k podmáčení pozemků. Následná oprava 
byla taktéž provedena nevhodně a zemědělské 
využití pozemků v této lokalitě tak bylo výrazně 
omezeno. 

V příspěvku byly představeny přístupy k ná-
vrhu revitalizačních opatření na hlavních 
odvodňovacích zařízeních. V rámci řešení 
byla využita nová metodika výběru potřebné 
lokality, proveden podrobný terénní průzkum 
vybrané lokality a byla využita původní pro-
jektová dokumentace odvodňovacích staveb. 
Na základě kombinace všech těchto podkladů 
byla následně navržena vhodná opatření tak, 
aby došlo ke zlepšení vlastností HOZ a stavu 
krajiny v řešené lokalitě, zároveň se zacho-
váním produkčních schopností zemědělské 
výroby.

Poděkování
Tento článek byl uveřejněn za podpory Minis-
terstva zemědělství při České technologické 
platformě pro zemědělství. Dále byla využita 
data získaná v rámci podpory projektu TH 
02030397 „Nové přístupy revitalizace hlavních 
odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní 
systémy z pohledu retence vody v krajině“ 
Technologické agentury České republiky.

Antonín Zajíček1, Libor Sychra2, 
Milan Čmelík1, Jana Maxová1

1) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  
   v.v.i., Žabovřeská 250, 150 00 Praha 5 – 
   Zbraslav
2) Sweco Hydroprojekt., Táborská 31, Praha 4

Pohled na současný stav části HOZ H v zájmové lokalitě (vlevo) a návrh řešení jeho revitalizace 
(vpravo). Jedná se o úsek zachycený  na doprovodné fotografii.
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V návrhu projednávané reformy Společné 
zemědělské politiky se objevilo povinné za-
stropování přímých plateb vyplácených země-
dělcům. V průběhu projednávání se objevuje 
řada návrhů, které tuto povinnost staví do 

roviny dobrovolnosti, ale také výrazně zpřísňují 
původní návrh. Zemědělský svaz ČR považuje 
zastropování za diskriminační akt, který vý-
razně znevýhodní větší a střední zemědělce na 
společném trhu. Zvláště silně se dotkne České 
republiky, kde je výrazné zastoupení větších 
zemědělských podniků. Proto Zemědělský svaz 
ČR ve spolupráci s Agrární komorou vyhlásil 
Petici za rovné podmínky při aplikaci reformy 
Společné zemědělské politiky EU po roce 
2020. Cílem této petice bylo ukázat, že proti 
zastropování nejsou pouze majitelé největších 
zemědělských podniků, ale i další zemědělci, 
zaměstnanci, ale také veřejnost.

Pro pozitivní vývoj zemědělství ve všech 
zemích EU je nezbytné se vyvarovat opatření, 
která vytvářejí nerovné podmínky na společ-
ném trhu. Mezi taková opatření patří zastro-
pování přímých plateb, které trestá střední 
a větší zemědělce, kteří zajišťují významnou 
část zemědělské produkce a zaměstnanosti. 
Zastropování nejen omezí jejich konkurence-
schopnost, ale i schopnost investic do nových 

technologií a možnost platit mzdy srovnatelné 
s ostatními sektory národního hospodářství.

Proč nesouhlasíme se zastropováním?
- Česká republika má největší průměrnou ve-

likost zemědělského podniku v EU a povinné 
zastropování by ji postihlo nejvíce ze všech 
členských států.

- ČR má více než 1 800 podniků nad 500 ha, 
které vlastní více než 154 tisíc vlastníků, 
kteří si propachtovávají půdu od více než 
dvou milionů vlastníků půdy. 

- Povinné zastropování by omezilo podniky, 
které zajišťují více než 70 % současné pro-
dukce živočišné výroby.

- Evropa by vyloučením podpory středních  
a větších zemědělských podniků ztratila 
mezinárodní konkurenceschopnost s ohle- 
dem na vysoké výrobní náklady, vysoký stu-
peň ochrany životního prostředí a vysokou 
bezpečnost potravin.

Vladimír Pícha, tiskový mluvčí, 
Zemědělský svaz ČR

To a spoustu dalších informací se mohli dově-
dět účastníci konference Společná zeměděl-
ská politika po roce 2020, kterou zorganizoval 
Zemědělský svaz ČR na konci května. V úvod-
ním příspěvku o stavu vyjednávání budoucí 
podoby SZP a postoji Zemědělského svazu 
ČR informoval předseda této organizace Ing. 
Martin Pýcha. Jak uvedl, je již veřejným ta-
jemstvím, že vzhledem ke složitosti vyjedná-
vání i samotné podoby SZP dojde ke zpoždění, 
a je jen otázkou, jak dlouhé bude přechodné 
období, kdy budou platit současná pravidla.
Na konferenci sdělil, že v současné době 
existují čtyři hlavní návrhy, návrh Komise, 
schválené stanovisko zemědělského výboru, 
schválené stanovisko výboru pro životní 
prostředí a pracovní verze Rady EU. Pro Ze-
mědělský svaz ČR jsou stanovené priority. 
Jde především o rovné podmínky, kdy je nutné 
bez diskriminačních podmínek zajistit stejnou 
výši přímých plateb a jasně stanovit pojem 

skutečný/aktivní zemědělec a definovat ko-
nečného příjemce. Stavovská organizace také 
bedlivě sleduje vývoj při dojednávání dalších 
ukazatelů, jako je podíl plateb vázaných na 
produkci, rozdělení plateb mezi 1. a 2. pilíř 
a možnosti oborových intervencí. Pracovník 
Komise Gijs Schilthujs na konferenci vysvětlil, 
proč je nutné upravit dosavadní pravidla SZP 
a jaké Komise předpokládá dopady. Změny 
jsou podle něj vyvolány potřebou lépe reago-
vat na výkyvy trhu a hlavně na změnu klimatu, 
takže Společná zemědělská politika se má 
stát více „zelenější“. 

I možná proto se nyní dobrovolná opatření, 
za která zemědělci dostávali náhradu 
v podobě dotací, přesouvají do pravidel 
správné zemědělské praxe bez nároku na 
podporu a vznikají nová ekologická schémata. 
O možných dopadech nové SZP z pohledu 
definice skutečného zemědělce hovořil ředitel 

ÚZEI Ing. Štěpán Kala. Evropská komise chce 
definicí vyloučit ze systému podpor subjekty, 
pro které je zemědělství nevýznamnou částí 
příjmů. Proto se budou posuzovat všechny 
aktivity podniku včetně vazeb na jiné subjekty 
v rámci propojenosti. Zatím je shoda na tom, 
že minimálně 30 % příjmů by mělo plynout ze 
zemědělské činnosti.

V České republice je celkem 28 691 příjemců 
dotací. Z toho je 26 117 mikropodniků, které 
hospodaří na 30 % zemědělské půdy a čerpají 
31,5 % provozních podpor. Velkých podniků je 
podle metodiky 277, hospodaří na 11 % ze-
mědělské půdy a čerpají 10,25 % provozních 
podpor. Průměrné příjmy z nezemědělských 
činností se na celkovém obratu právnických 
osob podílejí 13 %, u fyzických osob 4,5 %.

Vladimír Pícha, tiskový mluvčí, 
Zemědělský svaz ČR

SVAZ PŘEDAL PETICI PROTI ZASTROPOVÁNÍ

JAK BUDE NASTAVENA BUDOUCÍ SZP?

PŘEDSEDA SENÁTU JAROSLAV KUBERA PŘEVZAL PETICI ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR PROTI ZASTROPOVÁNÍ 
PŘÍMÝCH PLATEB. TOUTO PETICÍ CHCEME PODPOŘIT ÚSILÍ O UDRŽENÍ DOBROVOLNÉHO ZASTROPOVÁNÍ 
PŘÍMÝCH PLATEB A ZAMEZIT DISKRIMINACI ČÁSTI ZEMĚDĚLCŮ. PETICI PODEPSALO PŘESNĚ 16 400 SIGNA-
TÁŘŮ, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO DALŠÍ EXISTENCE V PODMÍNKÁCH 
UPRAVENÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020. 

MAJÍ SE ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI PŘIPRAVIT NA ZASTROPOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB NEBO REDISTRIBUTIVNÍ 
PLATBU? MÁME OČEKÁVAT PŘECHODNÉ OBDOBÍ? JAK BUDE DLOUHÉ? JAK BUDOU NASTAVENA 
EKOSCHÉMATA? JAKÝ STRATEGICKÝ PLÁN PŘIPRAVUJE MZE?
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I N Z E R C E

VAŠE PLÁNY PADNOU
NA ÚRODNOU PŮDU
PŘIJĎTE K NÁM PRO FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INVESTIC. 
USNADNÍME VÁM CESTU K DOTACÍM A DALŠÍM PODPORÁM.

800 521 521
kb.cz/agri
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Ani v tomto není ČR nikterak napřed v EU 
a většina okolních států dosahuje stejných 
nebo lepších výsledků. Z energetické bilance 
celého cyklu výroby jedné tuny MEŘO vyplývá, 
že z vložené energie ve výši 19,1 GJ se produ-
kují finální výrobky s celkovým energetickým 
obsahem 67,4 GJ, což je téměř trojnásobek 
vložené energie.

Biopaliva dalších generací se rozvíjí
Tato biopaliva mají v ČR maximální podporu, 
a to na úkor biopaliv první generace. Právě 
poslední vlády přijaly novely příslušných 
legislativ EU, které tuto podporu na úkor 
biopaliv první generace legislativně zavedly. 
Druhogenerační biopaliva lze tzv. při plnění 
cílů náhrady obnovitelné energie započítat 
dvakrát, takže mají naopak vysokou podporu 
na úkor tradičních biopaliv. V české legislativě 
nejsou jakkoli omezena, naopak, mají zcela 
otevřený trh a v žádné domácí legislativě 
není ustanoveno, že je nutno používat pouze 
I. generaci. Tyto praktiky byly v minulosti 
vidět zejména v některých zemích v západní 
Evropě (Francie, Belgie, ale i další), které 

omezovaly vstup biopaliv z jiných zemí na 
jejich trh, stejně jako to dělaly u agrárních 
dovozů. V Česku tato omezení nikdy nepla-
tila, trh je zcela otevřený a kvalitní, platným 
evropským normám odpovídající produkty 
může na tuzemský trh dovážet kdokoli. Což se 
ostatně děje, dovoz biopaliv k nám v minulosti 
tvořil až 50 % domácí spotřeby. Ač byly úvahy 
EU možná vedeny na první pohled pozitivní 
snahou o využití odpadů, při objemu energie 
v dopravě v Evropě a při ambiciózních cílech 
EK v této oblasti je jasné, že pokud by mělo 
dojít k rozvoji biopaliv další generace, budou 
se suroviny muset dovážet ze zámoří, nebo 
se za tyto odpady bude vydávat např. palmový 
olej, proti kterému se EK snaží marně bojovat. 
Co to případně přinese evropským, potažmo 
českým zemědělcům, je nasnadě. 

Biopaliva v EU a legislativní rámec 
V EU byly snahy o zavedení biopaliv podporo-
vány postupným růstem cen ropy a snahou 
o diverzifikaci rizik spojených s dodávkami 
ropy (spekulace o růstu cen ropy nad 150 USD 
za barel a její údajný dohledný nedostatek), 

snahou o využití zemědělské nadprodukce 
a přebytku agrárních komodit na evropském 
trhu a aktuálně prioritní snahou o ekologi-
zaci dopravy. V Evropské unii upravuje užití 
biopaliv v dopravě několik závazných legislativ 
(směrnic), případně jejich následných novel 
a revizí. Tyto začala EK připravovat již od 
konce 90. let minulého století. 

Jde zejména o:
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo 
jiných obnovitelných pohonných hmot  
v dopravě z roku 2003; tato zavádí první 
povinnost zavedení biopaliv v dopravě, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES o podpoře využívání energie  
z obnovitelných zdrojů – RED směrnice, 
resp. její první vydání z roku 2009; tato zavá-
dí cíl podílu obnovitelné energie v dopravě  
v zemích EU 10 % v roce 2020, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES o kvalitě paliv – tzv. FQD směrnice 
z roku; upravující povinné snižování emisí 
CO2 a zavedení povinného snížení emisí CO2 
o 6 %, 

• Směrnice 2015/1513/EU, kterou se změnila 
směrnice RED a FQD – tzv. ILUC směrnice  
z roku 2015; 

• Směrnice 2015/652/EU, kterou se stanoví 
metodika výpočtu produkce emisí skleníko-
vých plynů a náležitosti zprávy o emisích, 

• Směrnice 2018/2001 Evropského parla-
mentu a Rady O podpoře užití obnovitelné 
energie v dopravě EU – RED II (recast)  
z r. 2018, upravující užití OZE v dopravě do  
r. 2030, tato zvyšuje podíl obnovitelné ener-
gie v dopravě z 10 % na 14 % a ponechává  
v platnosti limit pro biopaliva I. generace na 
7 %, tj. tyto se mohou používat až do r. 2030.

Historie biopaliv u nás
V ČSSR se biopaliva rozvíjela ještě v 80. letech 
minulého století v rámci výzkumných projektů 
v tuzemsku tradičního tukového průmyslu. Po  
listopadu 1989 se o nich vážně začalo uvažo-
vat za vlády Václava Klause a ministra země-
dělství Josefa Luxe, kteří začali o biosložkách 
vyjednávat s EU. Reálně první „velká“ jednot-
ka výroby MEŘO byla zprovozněna v roce 1991 
v STZ Ústí nad Labem. V této době existoval  
v ČR tzv. Oleoprogram, který masivně dotoval 
výrobu a pěstování surovin (až 1 mld. ročně). 
Po vstupu do EU musel být ihned přerušen 

ŘEPKA Z POHLEDU BIOPALIV
Z ŘEPKOVÉHO OLEJE VYROBENÉHO V ČR SE POUŽIJE POUZE ASI TŘETINA NA VÝROBU BIOPALIV. DVĚ TŘETINY 
SE POUŽIJÍ NA VÝROBU JEDLÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ NEBO ZOBCHODUJÍ NA MEZINÁRODNÍM TRHU. 
KDYBY ZDE NEBYLA DOMÁCÍ VÝROBA BIOPALIV, STEJNĚ BY SE MUSELY TYTO SLOŽKY DOVÁŽET, JELIKOŽ BEZ 
NICH BY NEBYLO MOŽNÉ DOSÁHNOUT SPLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI NÁHRADY ENERGIE V DOPRAVĚ ENERGIÍ OB-
NOVITELNOU A DOSÁHNOUT TAK AMBICIÓZNÍCH CÍLŮ VE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ.
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a podpora byla zcela ukončena. První krok  
k zavedení biopaliv již v souladu s pravidly EU 
u nás učinila česká sněmovna v roce 2007. 

Aktuálně platná legislativa v ČR
Aktuálně platná česká legislativa pro biopali-
va a obnovitelné zdroje v dopravě je primárně 
nastavena z dob vlád ODS, KDU-ČSL, TOP 09 
a Strany zelených, kdy byly přijaty veškeré 
potřebné úpravy včetně nastavení zdanění 
těchto bio komponent. Současně byla obecně 
přijata a schválena filosofie jejich původně 
„nulového“ zdanění. Ta mimo jiné vycházela 
např. z dokumentu Víceletý program podpory 
dalšího uplatnění biopaliv v dopravě schvá-
lený vládou České republiky dne 25. 2. 2008 
usnesením č. 164/2008 a následně schválený 
Evropskou komisí dne 23. 12. 2008 s platností 
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2015. Poslední změny 
legislativy tedy zhoršily podmínky pro biopa-
liva I. generace a zlepšily podmínky pro výběr 
daní. Odhadované daňové úniky spotřební 
daně a DPH z dob předcházejících vlád dosa-
hovaly úrovně až 8–10 mld. Kč ročně a navíc 
docházelo k obcházení povinností a podvodům 
při povinnostech snižování emisí v dopravě  
a jednání s cílem narušit řádnou hospodář-
skou soutěž na trhu pohonných hmot v ČR.
Dne 6. 8. 2014 vláda České republiky usne-
sením č. 655 schválila dokument s názvem 
Víceletý program podpory dalšího uplatnění 
udržitelných biopaliv v dopravě na období let 
2015–2020. 

Program předložilo Ministerstvo zeměděl- 
ství a navazuje na původní první víceletý  

program, má podobnou strukturu, rozsah  
a plně respektuje jeho původní premisy. 
Stejně jako tento původní víceletý program 
je i nový Víceletý program II z roku 2014 
koncipován na základě čl. 16 odst. 5 směrnice 
Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zda- 
nění energetických produktů a elektřiny. 
Uvedená směrnice umožňuje osvobození  
nebo snížení daňové sazby u vybraných výrob-
ků na základě těchto víceletých programů.  
Z hlediska možných dopadů vyplývajících  
z revize směrnic RED a FQD (viz výše) na další 
využívání biopaliv v České republice nový 
Víceletý program II. Ten nikterak nezměnil 
povinnost postupně snižovat emise skleníko-
vých plynů z pohonných hmot o 6 % do konce 
r. 2020 a také zachoval původní EU povinnost 
splnění náhrady 10 % energetického obsahu 
fosilních paliv biopalivy a OZE elektřinou, 
tj. na spotřebě energie v dopravě do konce 
roku 2020. Oba tyto závazky jednak schválily 
předcházející politické reprezentace, jednak 
se jedná o závazky vyplývající ze Směrnic EU, 
nikoli o místní legislativní úpravu.

Dne 25. 2. 2015 vláda České republiky před-
kládá poslanecké sněmovně návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních a další související 
zákony (Zákon o SPD). Cílem vládního návrhu 
zákona o SPD je implementace Víceletého 
programu podpory dalšího uplatnění udržitel-
ných biopaliv v dopravě na období 2015–2020, 
ale také významné antikorupční a anti defrau-
dační opatření při obchodech s pohonnými 

hmotami. Předmětem tohoto vládního návrhu 
je tak ponechat minimální podíly biopaliv  
v nízkoprocentních směsích (motorový benzin, 
resp. motorová nafta) za kalendářní rok, tj. 
nedochází k žádnému navyšování, zvýšení 
prodeje či jakékoli úpravě ve prospěch biopa-
liv a biokapalin. Dále snížit daňové zvýhodnění 
čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí 
biopaliv s fosilními palivy, tj. reálně dochází  
k podstatnému zhoršení podmínek pro 
biopaliva (ale také např. pro povinné osoby, 
uvádějící fosilní paliva na trh v ČR – distribu-
tory PHM) a zpřísnit povinnosti dodavatelů 
pohonných hmot.

Biopaliva I. generace v EU a plnění 
evropských cílů 
EU zavedla již v roce 2015 limit 7 % pro užití 
biopaliv I. generace, tj. vyráběných zejména 
z agrárních komodit. Tento limit platí ve  
všech zemích v Evropě a ČR ho plně imple-
mentovala do své legislativy. Naopak, součástí 
těchto opatření byla i podpora pro biopaliva 
dalších generací a i tato byla uvedena do čes-
ké legislativy. Tento limit ale bude platit  
i na další období do r. 2030, takže k žádnému 
dalšímu omezení tohoto zdroje obnovitelné 
energie pro dopravu nedošlo a nedochází. 
Takže stejný podíl, jaký může mít členský  
stát EU dnes, bude moci mít i v r. 2020, kdy 
bude nutno dosáhnout závazně podílu 10 %  
a stejně tak i v roce 2030, kdy bude třeba pod-
le EU splnit limit 14 %. Základním problémem 
jejich náhrady není totiž neochota nebo jejich 
prosazování, ale struktura vozového parku. 
I když přes masivní a velmi nákladnou 
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podporu elektro mobility její podíl naroste 
ve stovkách procent, stále i v roce 2030 bude 
přes 90 % dopravy závislé na motorové naftě a 
automobilovém benzínu. A pokud je cílem EU 
nahrazovat fosilní energii v kapalných pali-
vech typu nafta a benzín, jejich náhrada může 
být zase jen kapalná a vhodná pro užití 
v tomto druhu motoru. Navíc, EU nechce spl-
nit jenom cíle v oblasti obnovitelné energie, 
ale i ve snižování emisí skleníkových plynů. 
Biopaliva první generace uspoří oproti fosil-
nímu palivu kolem 70 % emisí, takže jsou ce-
něným nástrojem i pro tento velmi ambiciózní 
cíl. Do konce roku 2020 mají všechny členské 

státy dosáhnout ve srovnání s rokem 2010 
úspory emisí v dopravě 6 %. Aby toto bylo 
možno splnit, bude potřeba nejen zvýšit podíl 
elektřiny v dopravě, ale i podíl biopaliv všech 
generací, jinak se těchto cílů nedosáhne.

I biopaliva II. generace mají limity     
Biopaliva druhé generace, která mají nahradit 
např. estery řepkového oleje, využívají jako 
surovinu pro výrobu tzv. upotřebený rostlinný 
olej. Jeho zdroje jsou však z mnohých důvodů 
velmi omezené. Proto pod tlakem reality 
Evropská komise vedle zavedení limitu na 
biopaliva první generace v úrovni 7 % zavedla 

limit i na biopaliva II. generace, vyráběná  
z upotřebených rostlinných olejů nebo tuků,  
a to na úrovni 1,7 %, protože často místo re-
álného a dostupného odpadu v našich zemích 
se jedná o čistý dovoz ze zámoří nebo z Číny. 
Případně se často může jednat o jinak dekla-
rovaný palmový olej, proti kterému EK často 
bojuje. Zůstává tak nezodpovězenou logickou 
otázkou, zda je rozumné si na jedné straně 
nastavit náročné cíle a tyto potom plnit do-
vozem, záměnami produktů za odpady, nebo 
pokračováním skrytého dovozu palmového 
oleje přes půl planety.

Podíl biopaliv I. generace
Aktuálně se podíl pohybuje na úrovni kolem 
4,8–5 % a povolené úrovně 7 % zdaleka nedo-
sahuje. Celkový podíl OZE v české dopravě je 
kolem 6,3 %. Zbylou část tvoří zejména obno-
vitelná elektřina, užitá v železniční přepravě. 
Dnes odhadovaná dosažitelná úroveň se 
pohybuje někde kolem 8,8 %, takže do cíle  
10 % zatím chybí nemálo, a vlastně nikdo 
neví, jak to splnit. Elektro aut je nedostatek, 
růst přepravy na elektřinu na železnici je po-
malý, aut na vodík jsou jednotky nejen u nás, 
ale v celé Evropě. Další takzvané alternativy 
jsou fosilní a tudíž neobnovitelné (zemní plyn, 
CNG, LPG, LNG) a splnění tohoto závazku tak 
spíše zhoršují. Nejdále jsou v plnění těchto 
cílů v severských zemích, ČR se pohybuje 
někde ve středu evropských zemí. 

Výhled do roku 2030
Novelou směrnice RED II v r. 2018 schválil 
Evropský parlament na návrh EK další zvýšení 
cílů v náhradě obnovitelné energie jak v celé 
ekonomice členských států, tak i přímo  
v dopravě do r. 2030. Do tohoto cílového roku 
má dosáhnout celá evropská ekonomika podíl 
min 32 % obnovitelné energie. Dnešní cíl pro 
rok 2020 je závazně stanoven na 20 %, dojde 
tak za deset let k růstu podílu OZE o více než 
třetinu. Obdobně v sektoru evropské dopravy 
se závazně zvýší podíl v dopravě z dnešního 
cíle 10 % v roce 2020 na 14 % v roce 2030. 
Stejně jako dnes, podíl biopaliv první genera-
ce může být 7 %, tj. dnes může tvořit 70 %,  
v roce 2030 až stále ještě polovinu obnovitelné 
energie v dopravě.

Kapalná biopaliva a jejich podíl na českém 
dopravním trhu se zásadně nezmění do konce 
dekády. Naopak, s ohledem na další zostře-
ní požadavků na splnění emisí (v roce 2020 
závazný cíl 6 % snížení emisí) budou muset 
dodavatelé pohonných hmot přimíchat v příš-
tím roce biopaliv pravděpodobně ještě více,  
a to všech generací dohromady. A stejně tak  
v další dekádě, do roku 2030 budou muset 
alespoň v její první polovině plnit svoji zatím 
nezastupitelnou roli při plnění jak emisních 
cílů, tak cílů pro náhradu fosilní energie. Stra-
tegie České republiky počítá stejně jako okol-
ní státy s rozvojem biopaliv druhé generace. 

Úřad Agrární komory ČR
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Predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory Emil Macho sa 
delegátom VZ prihovoril dvakrát. V prvej 
časti, pred hosťami valného zhromaždenia, 
poukázal aj na dôsledky nesprávne nastave-
ných krokov z minulosti: „Pôdohospodárstvo 
a agropotravinárstvo nebolo v minulosti 
skutočnou prioritou pre nikoho. Ani pre vlády, 
ani pre občanov. Načo by sme aj riešili pô-
dohospodárstvo, potravinárstvo a vidiek, keď 
pulty obchodných reťazcov praskali vo švíkoch 
lacnými potravinami. Slovenské hospodárstvo 
sa začalo uberať smerom automobilového prie-
myslu, elektrotechnického priemyslu. Z ľudí, 
ktorí kedysi pracovali na poliach a v mašta-
liach, sa stali predavači obchodných systé-
mov, hlavne zahraničného tovaru. Na rozdiel 
od okolitých krajín sme nepochopili základnú 
premisu. V otvorenom európskom trhu bez 
legislatívnej a finančnej podpory to jednodu-
cho nepôjde. Korunou toho bol fakt, že ešte aj 
európske zdroje sme čerpali tak, ako sme ich 
čerpali,“ zdôraznil E. Macho.
 
Vo svojom príhovore následne poukázal 
na kroky, na ktorých sa svojimi výraznými 
aktivitami spolupodieľalo vedenie SPPK od 
ostatného valného zhromaždenia komory: 
34 miliónov eur za zber údajov pre špe-
ciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu v minulom 
roku, vyššia štátna pomoc 2019 v objeme 
80 mil. eur – 30 mil. eur zelená nafta a 50 mil. 
eur na ďalšie opatrenia, obnovené členstvo 
v COPA COGECA, zmeny v potravinárskej 
a pozemkovej legislatíve. „Poďme však teraz 
intenzívnejšie komunikovať o spôsobe pre-

rozdelenia týchto peňazí v tomto roku. Naše 
návrhy sú jasné a známe - podpora mono-
gastrov, refundácie časti poistného, podpora 
zvozu kadáverov, vyplatenie sucha za rok 
2017 a podpora potravinárov. Korektne treba 
podotknúť, že sme tu nemali roky nastavené 
žiadne schémy štátnej pomoci. Preto poďme 
o nich hovoriť a následne ich nastaviť tak, aby 
sme boli v prípade silného budúcoročného 
rozpočtu pružnejší a efektívnejší,“ dodal 
predseda SPPK. Hosťom XXXII. VZ SPPK bol 
predseda parlamentu Andrej Danko. Pred 
delegátmi spolu s podpredsedníčkou vlády 
SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Gabrielou Matečnou zdôraznil, že 
v budúcoročnom štátnom rozpočte musí ísť do 
odvetvia minimálne rovnaká suma finančných 
prostriedkov ako v tomto roku.  
 
„Ak chceme podporiť celú vertikálu, tak 
okrem poľnohospodárov musí systém štátnej 
pomoci pamätať aj na spracovateľský prie-
mysel. V tomto roku sme prvýkrát, po naozaj 
ťažkom boji s koaličnými partnermi, vybojovali 
financie aj pre potravinárov. Agrorezort pod 
mojím vedením zvažuje systém zvýhodnenej 
nafty pre spracovateľov surovín podporova-
ných schémou Zelenej nafty. Ďalšou mož-
nosťou je refundácia energetických nákladov, 
čiže plynu a elektrickej energie potrebných 
pri výrobe potravín alebo systém výhodného 
financovania cez Štátnu záručnú a rozvojovú 
banku. Konkrétna podoba podpôr pre potravi-
nárov však bude závislá aj od výsledkov disku-
sií s Európskou komisiou,“ uviedla ministerka 
pôdohospodárstva G. Matečná následne aj po-

čas tlačovej besedy pred novinármi. Predseda 
NR SR Andrej Danko hovoril aj o pripravo-
vaných krokoch smerom ku spotrebiteľovi: 
„Nechceme, aby Slováci kupovali potraviny v 
Rakúsku alebo v Poľsku. Pripravili sme preto 
druhé kolo zníženia 
DPH na vybrané potraviny, najmä tie, ktoré 
podporujú zdravý vývoj spotrebiteľského trhu 
– čiže pôjde napríklad o ovocie a zeleninu 
a výrobky z nich. V tomto prípade sme 
rešpektovali dohodu s koaličnými partnermi 
a možnosti štátneho rozpočtu. Predpokladá-
me, že predseda vlády Slovenskej republiky 
tak ako pri prvom kole znižovania DPH na 
potraviny vytvorí kontrolnú komisiu, aby si ob-
chodníci zníženú DPH nepremietali do svojich 
už aj tak vysokých ziskov,“ povedal predseda 
parlamentu.
 
So svojím príhovorom pred delegátmi vystúpili 
aj ďalší hostia: predseda Výboru NR SR pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie Peter 
Antal, viceprimátor mesta Nitra Daniel 
Balko, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry Juraj Kožuch, generálna 
riaditeľka Slovenského pozemkového fondu 
Adriana Šklíbová, Klaudia Halászová, rektorka 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, Zdeněk Jandejsek, prezident Agrárnej 
komory Českej republiky, Tomáš Malatinský, 
prezident Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení a Milan Dolňan, predseda 
Slovenskej lesníckej komory.

Jana Holéciová,  hovorkyňa SPPK
Foto: Matej Korpáš, SPPK

XXXII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPPK
V NITRE SA 28. MÁJA USKUTOČNILO XXXII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY. HLAVNOU TÉMOU, KTORÁ SA NIESLA POČAS CELÉHO PODUJATIA A BOLA AJ 
NOSNOU TÉMOU PRÍHOVOROV ČESTNÝCH HOSTÍ, BOLA ĎALŠIA PODPORA AGROPOTRAVINÁRSTVA V TOMTO 
A AJ BUDÚCOM ROKU.
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Přesto dávají naši spotřebitelé při konzu-
maci ryb a rybích výrobků přednost mořské 
produkci, navzdory tomu, že je často dost 
drahá, zdaleka nemusí být čerstvá a rostoucí 
kontaminace moří vytváří vyšší potenciál 
zdravotních rizik než v případě ryb lovených 
z rybníků na našem území. Důvodů k sou-
časnému stavu je celá řada, vypadá to ale, že 
jednou z významných příčin je – byť to zní jako 
fráze – nedostatečný marketing.

Ten lze přitom stavět na celé řadě informací 
a akcí, které nemusí bezprostředně souviset 

s prodejem ryb či propagací výrobků z nich. 
Nerybářská veřejnost například vůbec netuší, 
že ČR patří mezi jednu z mála zemí, v níž ne-
klesá počet mladých a nových hobby a spor-
tovních rybářů, nebo že je členská základna 
rybářů početně fakticky nejširší komunitou 
v naší zemi čítající stovky tisíc lidí. Už vůbec 
pak netuší, jak úspěšná je naše země ve spor-
tovním rybolovu na mistrovských soutěžích po 
celém světě. Až na výjimky se v naší zemi také 
prakticky vůbec neslaví Světový den rybářství, 
který každoročně připadá na 27. června, ale 
o němž často neví ani sami rybáři. Uvede-

né datum se, pravda, nekryje s termíny ani 
jarních, ani podzimních výlovů rybníků – na 
druhou stranu jde o termín na počátku turi-
stické sezóny a termín, kdy je naše příroda 
nejkrásnější, neboť louky a pole už se zele-
nají, ale ještě nejsou zpraženy nastávajícím 
letním horkem. Ve stojatých vodních nádržích 
se také v této době ještě obvykle nepřemnoží 
sinice, takže i samotné rybníky jako by byly na 
Světový den rybářství připraveny. 

Samozřejmě – rybářů, rybářských revírů 
a svazů je hodně, takže je docela obtížné se 

MÁ-LI ZE STRAVY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU NAPŘÍČ SPEKTREM VŠECH SPOTŘEBITELŮ V ČR NĚJAKÝ TYP 
VÝROBKŮ SKUTEČNĚ POZITIVNÍ A VŠEMI UZNÁVANOU IMAGE, PAK JE TO MASO Z RYB. IDEÁLNĚ BY PAK 
MĚLO JÍT O MASO Z RYB SLADKOVODNÍCH, A TO PROTO, ŽE JDE O NAŠI DOMÁCÍ PRODUKCI. 

POZITIVNÍ IMAGE RYBÁŘSTVÍ I STRAVY Z RYB 
SE NEPROMÍTÁ DO JEJICH SPOTŘEBY
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organizace takové oslavy ujmout. Impuls 
a minimálně prvotní organizace by tak měla 
patrně vzejít z Ministerstva zemědělství.
 Mohou to ale třeba být i kraje nebo s rybář-
stvím spojené regiony. Existují sice různé – 
a hojně navštěvované – rybářské slavnosti 
nebo rybářské dny, přesto jde v zásadě 
o akce jen regionálního významu, což je 
nepochybně škoda. Právě vysoká návštěvnost 
akcí jako rybářské slavnosti v Blatné nebo 
v Třeboni totiž ukazují, že při vhodném pojetí 
by mohly být úspěšné i akce nadregionální. 
Každá z nich má přitom potenciál prezentovat 
rybářství i ryby samotné a především výrobky 
z ryb, jichž je na trhu docela málo (pokud 
mluvíme o sladkovodních rybách), a většinou 
jde pouze o nějaké pojetí filetů z ryb nebo ryby 
uzené. Rybí maso lze ale použít prakticky
 v celém spektru produktů vyráběných z „nor-
málního masa“, ať již jsou to uzeniny, salámy 
či saláty, nebo už hotové pokrmy, z nichž 

guláše jsou jen špičkou možné kulinářské 
nabídky.

Stejně jako se rozvíjejí pivní a vinařské (a celá 
řada dalších, nějakým společným jmenovate-
lem spojených nabídek pro veřejnost) stezky 
a cyklostezky, existuje v ČR zcela jistě po-
tenciál na rybářské nebo rybníkářské stezky 
rámované naší krásnou krajinou. V poslední 
době navíc vstupují v rámci společenské 
odpovědnosti nebo udržitelnosti produkce 
zemědělských surovin (což bývá v zásadě totéž) 
do oblasti zemědělství kapitálově silně vyba-
vené potravinářské firmy (Mondeléz, Prazdroj, 
Nestlé a řada dalších), které mají jednak na 
marketing vyčleněny obvykle dost velké peníze, 
jednak disponují celou řadou distribučních sítí, 
ale také dlouhodobou spoluprací s novináři. 
Nějaká forma spolupráce se zpracovateli 
(potravináři) by jistě mohla zvýšit potenciál 
propagace výrobků z ryb, ryb i rybářství.

Vzhledem k očekávanému vývoji počasí 
a stále stoupajícímu zájmu laické veřejnosti 
o zabezpečení zdrojů vody v naší zemi do 
budoucnosti by také bylo nanejvýš vhodné, 
aby bylo v této debatě vidět a slyšet také 
rybáře. Samozřejmě že v tomto případě zas 
tak úplně nejde o produkci z rybníků, na
 tu již dnes naopak existují rostoucí ochra-
nářské tlaky k omezení komerčního využívání 
rybníků ve prospěch mimoprodukčních 
funkcí. Tím spíše je ale nutný aktivní přístup 
rybářů a rybářských svazů k těmto diskusím 
s dobrou argumentací ve prospěch chovu 
ryb, zejména ale v tom smyslu, že i ten 
nejhůře obhospodařovaný rybník má po-
zitivní dopad na stav životního prostředí,
na vytváření místního mikroklimatu nebo 
třeba i jako pohotový zdroj vody při hašení 
požárů.

Petr Havel 

RECEPT: LÍN PEČENÝ V TROUBĚ
Suroviny k přípravě:
jeden lín, kmín, sůl, sádlo, citron

Postup při vaření: 
Lína vykucháme, vnitřnosti není třeba vyhazovat, ale lze je použít  
k přípravě rybí polévky. Neodstraňujeme šupiny ani ploutve, te-
pelnou úpravou změknou. Připraveného lína omyjeme pod tekoucí 
vodou, osolíme a pokmínujeme. V kastrůlku rozpustíme sádlo, lína 
položíme do pekáče tak, aby stál na břišní části těla. To provedeme 
tím, že mu roztáhneme břišní část hodně do stran. Lína polijeme 
rozpuštěným sádlem, ihned vložíme do trouby předehřáté na 

180 °C a pečeme asi 20 minut. Občas lína polijeme sádlem z peká-
če. Správně upečený lín má křupavé hřbetní a boční ploutve, které 
jsou pochoutkou. Pokud někdo odmítá konzumovat ryby i s kůží, 
může kůži odstranit až na talíři, připravuje se tím ale o část rybího 
tuku a cenné látky, jejichž nejvyšší koncentrace jsou právě bezpro-
středně pod kůží. Maso lína je velmi chutné, šťavnaté, kosti se lépe 
vybírají než z kapra. Jeho maso můžeme připravovat jako kapří. 

Příloha:
Brambory na všechny způsoby nebo chléb, upečeného lína lze na 
talíři pokapat šťávou z citronu
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„Běžné obchody kromě salátů z kyselých 
sleďů a pomazánky z uzené makrely nic moc 
zajímavého nenabízejí, a to se snažíme změ-
nit,” říká Jan Kašpar, ředitel Ústavu akvakul-
tury a ochrany vod FROV. „Cesta k běžným 
spotřebitelům začíná u průzkumu, který nám 
řekne, co by zákazníky vlastně zajímalo a na 
co mají chuť. Po dlouhém zkoušení složení 
a receptur následuje jejich ladění a mikrobi-
ální testy, které musí prokázat nezávadnost 
výrobků při daném způsobu skladování. Dů-
ležitá je pro nás čerstvost, absence umělých 
konzervantů a zachování charakteristických 
vlastností rybího masa,” dodává Jan Kašpar. 
Své produkty fakulta nabízí v prodejně Ryby 
pro zdraví v Českých Budějovicích. Zpětnou 
vazbu od zákazníků, jaké produkty jim chutna-
jí a co jim na trhu chybí, získávají na stáncích 
na výstavě Země živitelka nebo na výlovech 
rybníků. Lidé tak dosud mohli ochutnat 
například kapří karbanátky, terinu ze pstruha, 
kapří paštiku nebo různé druhy netradičních 
salátů. V letošním roce fakulta přišla s výrob-
ky vhodnými pro děti, jako je rybí pomazánka 
s přídavkem šáchoru jedlého, který bývá 
označován za superpotravinu, nebo džemolá-
da z hlohu peřenoklanného, která má vysoký 
obsah vitaminu C. Mezi zaběhnuté produkty 
oblíbené mezi zákazníky patří například kapří 
lunchmeat nebo rybí segedínský guláš.

FROV se přitom vývoji pro spotřebitele atrak-
tivních produktů věnuje dlouhodobě, známí 
jsou zejména její „omega 3 kapři“. I když jsou 
oproti běžným kaprům o něco dražší, roste 
jejich produkce ve FROV každoročně o násob-
ky tun, což je mimo jiné důkazem, že alespoň 
část tuzemských spotřebitelů je ochotna si 
za vyšší nutriční kvalitu připlatit. Připlatit by 
si tak také mohli za výše jmenované výrobky 
z ryb, a to se také v praxi také děje, neboť 
inovativní výrobky prodávané ve zmiňované 
prodejně jsou podle dosavadních zkušeností 
velmi rychle vyprodány. Jinde je ale spotřebi-
telé zakoupit nemohou, neboť je kromě FROV 
nikdo nevyrábí. Podle zástupců fakulty ale 
výroba těchto produktů není primárním 
cílem FROV, ale vytvoření impulsu k tomu, 
aby se je některý z tuzemských zpracovatelů 
sladkovodních ryb rozhodl vyrábět ve větším 
objemu, než je v možnostech fakulty. Lze jen 
dodat, že jedním z benefitů pro spotřebitele

je v tomto případě skutečnost, že takové 
produkty jsou bez kostí, přičemž přítomnost 
kostí je pro část z nich jedním z faktorů, 
který je od konzumace čerstvých nebo jen 
tepelně upravených ryb odrazuje. U finálních 
produktů tento argument padá, ale samozřej-
mě – nižší výtěžnost znamená vyšší cenu. Se 
spotřebou 5,5 kilogramu ryb na osobu ročně 
jsou Češi stále na chvostu Evropy. Spotřeba 
sladkovodních ryb z toho tvoří přibližně pouze 

jeden a půl kilogramu. Průměrný Evropan 
přitom sní zhruba 11 kilo ryb ročně. Zvýšení 
spotřeby ryb u nás by tak mohla napomoci 
právě činnost pracovníků FROV. Zvláště pak, 
když nutriční odborníci, ale třeba i Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin, doporučuje 
konzumaci 200gramové porce ryb alespoň 
dvakrát týdně.

Petr Havel, foto Nina Havlová

ČEŠI BY SI MĚLI MASO SLADKOVODNÍCH RYB DÁVAT MNOHEM ČASTĚJI, AŤ UŽ V PODOBĚ UPRAVENÉ 
RYBY, NEBO RYBÍCH VÝROBKŮ. OPAKOVANĚ TO PŘIPOMÍNÁ A O NÁPRAVU SE SNAŽÍ FAKULTA RYBÁŘSTVÍ 
A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (FROV). TA LETOS NA JAŘE 
INFORMOVALA O NOVĚ VYVINUTÝCH RYBÍCH PRODUKTECH, KTERÉ NABÍZÍ VE SVÉ PRODEJNĚ V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH. 

INSPIRACE Z FROV: INOVATIVNÍ 
VÝROBKY ZE SLADKOVODNÍCH RYB
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Maso je nedílnou součástí pestré a vyvážené 
stravy člověka a je zároveň jedním z hlav-
ních předpokladů zdravého tělesného vývoje 
každého jedince. Navíc pohled na čerstvě 
připravenou pečínku dokáže pohladit na duši 
velkou část naší populace. Vepřové maso má 
ve středoevropské kuchyni nezastupitelnou 
roli. „V Evropské unii se aktuálně chová 
148 milionů kusů prasat. Konkrétně v České 
republice se chová celkem 1,5 milionu prasat. 
Jedná se o historicky nejnižší stav od počátku 
sledování,“ říká Josef Luka, předseda Svazu 
chovatelů prasat. Roční spotřeba vepřového 
masa v Evropské unii je 45,9 kg masa na oso-
bu. „U nás je stabilní spotřeba vepřového na 
úrovni 41,5 kilogramů masa na osobu. Vepřo-
vé tak představuje největší podíl z veškerého 
spotřebovaného masa v České republice, 
konkrétně 46 %,“ vysvětluje Josef Luka. 

Kontrola kvality a malá dopravní 
vzdálenost 
Aktuálním trendem je zájem o původ surovin 
pro přípravu jídla. Spotřebitelé chtějí znát ne-
jenom místo, odkud suroviny pro jejich vaření 
pochází, ale i v jakém prostředí zvířata žila. 
„Například v České republice je každý chov 
prasat kontrolován Státní veterinární správou 
z hlediska dodržování podmínek ochrany 
zvířat proti týrání. Výrobce krmiv kontroluje 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ství. Chovatel musí dokládat užití jakýchkoli 
léčiv před odesíláním zvířat na jatka,“ dodává 
Josef Luka.

Na jatkách je u poražení každého kusu příto-
men státní veterinář, který provádí kontrolu 
masa. Ověřuje se například, jestli maso 
neobsahuje antibiotika. Teprve po ní je maso 
uvolněno k prodeji. Pravidelně jsou odebírány 
vzorky a prováděny rozbory na nepovolené 
látky (těžké kovy, antibiotika apod.). Státní ve-
terinární správa výsledky každoročně zveřej-
ňuje na svých webových stránkách. Případné 
problémy jsou v jednotkách případů, přitom 
jen prasat je v České republice poraženo 
přibližně 2,5 milionů kusů ročně.

Uhlíková stopa
Nejchutnější maso je vždy to čerstvé, pokud 
se nejedná o vyzrálé hovězí maso. Každý Čech 
si jistě vzpomene na zabíjačku paní správcové 
z filmu Postřižiny. Od porážky, bourání, cesty 
na pult prodejny až k domácímu zpracování by 
měla u čerstvého masa uplynout co nejkratší 
doba.  S čerstvostí masa souvisí i ekologie. 
Ideální je, pokud se živočišná zemědělská 
produkce může spotřebovat do pár desítek 
nebo maximálně stovek kilometrů od místa 
výroby. Jakékoliv převážení na velké vzdále-
nosti významně ovlivňuje takzvanou uhlí-
kovou stopu, kterou si s sebou nese každý 
výrobek. „Je dobré vědět, kde například 
byla prasata chována a kde byla poražena.
To je dohledatelné na etiketě každého
kusu prodávaného baleného masa. Ideální 
možností je kupovat takové maso, které 
za sebou nemá dlouhý transport. Samo-
zřejmě nejlepší možností je kupovat maso 

od místního chovatele,“ upřesňuje prezident 
Agrární komory České republiky Zdeněk 
Jandejsek. 

Umíte přečíst etiketu?
Každý výrobek musí být označený etiketou, 
ze které spotřebitel zjistí vše potřebné. A co 
musí každá etiketa obsahovat u baleného 
vepřového masa? Pro jednoznačnou identi-
fikaci potraviny musí být na obalu označen 
zákonný název. Tím se rozumí název, který 
je definovaný právním předpisem; například 
vepřová plec, krkovice nebo panenka. Ná-
sleduje údaj o zemi – ačkoli všechny výrobky 
jsou označovány místem vzniku, u potravin je 
situace vzhledem k jejich dlouhé a kompliko-
vané výrobě jiná. 

Nenechte se zmást!
„Masné výrobky mohou být postupně vyrá-
běny v několika zemích. Ať se jedná o chov, 
porážku, či balení. Současná legislativa však 
nařizuje, že musí být označena poslední 
země, kde došlo k nějaké změně výrobku. 
To však u masa vede k naprostému matení 
spotřebitelů! Oválná značka s CZ a číslem 
provozovny neznamená, že maso pochází 
z České republiky. Maso může pocházet 
z Polska, Německa či Španělska. Stačí, aby 
bylo dovezeno v půlkách a v České republice 
bylo jen rozbouráno a zabaleno,“ vysvětluje 
Zdeněk Jandejsek. Aby nedocházelo k matení 
spotřebitele, je ovál s CZ doplněn povinně 
ještě i další informací o původu masa. 

Údaj označující chov vepřového označuje 
zemi, ve které bylo zvíře chováno. Místo 
porážky je na etiketě uvedeno vždy velmi jed-
noznačně. Co se týče původu zvířete, pokud 
je uvedený, najdete ho nad údaji o chovu a 
porážce. Značí totiž, že zvíře se v dané zemi 
narodilo, chovalo a bylo i poraženo. Na rozdíl 
od chovu je zde nutnost doložit i zemi naro-
zení zvířete. Pokud chcete mít jistotu, odkud 
pochází vaše nedělní pečínka nebo krkovice 
na grilu, zaměřte se na původ masa (např. 
„Původ: Česká republika, Německo, Španěl-
sko apod.“).

Agrární komora 
ČR

VEPŘOVÉ MASO JE DRUHÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ MASO V EVROPĚ. V EVROPSKÉ UNII SE CHOVÁ 148 MILIONŮ 
PRASAT. V DNEŠNÍ DOBĚ MÁME NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ VEPŘOVÉHO MASA V KAŽDÉM OBCHODĚ S PO-
TRAVINAMI. JAK ALE SPRÁVNĚ ZVOLIT TO KVALITNÍ A PODLE ČEHO SE ŘÍDIT? 

JAK VYBRAT KVALITNÍ VEPŘOVÉ MASO?

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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Rané brambory nejlépe poznáte podle tenké 
loupající se slupky. Sklízejí se totiž před 
dosažením plné zralosti a na našem trhu 
jsou obvykle od začátku června do poloviny 
července. Mají úžasnou chuť a vůni. Obsahují 
ale méně sušiny, takže se příliš nehodí na pří-
pravu kaší a bramborového těsta. Není dobré 
je ani dlouho skladovat – užijte si je čerstvé. 
Pro skladování jsou vhodné pozdní konzum-
ní brambory, které vydrží nejdéle v temné, 
chladné místnosti s teplotou okolo 2–5 °C.

Češi jsou národem bramborářů
Každý Čech zkonzumuje asi 65 kilogramů 
brambor ročně. Ale pozor! Není brambora 
jako brambora. Podle odrůd a vlastností po 
sklizni se pak brambory dělí dál na varné typy 
A (salátové), B (přílohové), C (pro přípravu 
kaší a těst). Nikde jinde na světě se s označe-
ním a dělením brambor do skupin nesetkáte. 
I přes to, že existují pouze tři varné skupiny, 
lidé si je často pletou. Varný typ se určuje 
podle obsahu vody, škrobu a vlastností po 
uvaření. Pro přehlednost doplňujeme tabulku 
s rozčleněním.

TIP: Pokud chcete, aby si brambory po uvaře-
ní udržely svůj tvar (třeba do salátu), začněte 
vždy s bramborami ve studené vodě, kterou 
postupně přivedete k varu. Struktura brambor 
se totiž při teplotách okolo 60 °C zpevňuje. 
Pro přípravu kaší je pak lepší vložit brambory 
do již vroucí vody.

Věděli jste, že:
• Brambory jsou nejlepším potravinovým 

koncentrátem na světě a zároveň levným 
zdrojem energie a nutričně významných 
látek. 

• Jsou bohaté na minerály, vitaminy, bílkoviny 
a jsou téměř bez tuku. Nutriční hodnotu 
brambor vytváří zejména obsah vitaminů 
(zdroj vitaminu C, vysoký obsah vitami-
nu B6), minerálních látek (vysoký obsah 
draslíku, hořčíku, železa i selenu) vlákniny, 
antioxidantů (zejména u barevných odrůd).

• Jedna porce vařených brambor (180 g) 
obsahuje kolem 10 mg vitaminu C, což je 
jedna osmina denní dávky. Rané brambory 
obsahují přibližně dvojnásobné množství. 
Vitamin C je sice citlivý na vysokou teplotu  

a při vaření se do určité míry rozkládá, 
přesto ho zůstane dost v původním stavu na 
to, aby vařené brambory byly považovány za 
jeho důležitý zdroj. Vitamin C má příznivý 
vliv na zdravotní stav pokožky, zubů, dásní, 
svalů a kostí, rovněž funguje v těle jako 
významný antioxidant. Nezanedbatelná je 
i skupina vitamínu B, nezbytná pro tvorbu 
červených krvinek.

• Brambory mají i díky obsažené vláknině 
jeden z nejvyšších indexů sytosti (tj. míra 
schopnosti potravin snížit hlad a snížit 
potřebu energetického příjmu na několik 
dalších hodin).

• Pokud brambory uvaříte ve slupce, docílíte 
tím výraznější chuti a zvýšíte tím i obsah vlák-
niny, která podporuje zdravé trávicí funkce. 

• Je nezbytné se vyvarovat konzumaci zeleně 
zbarvené slupky. Zelené skvrny obsahují 
zvýšenou hladinu škodlivých látek (glykoal-
kaloidů).

• Brambory mají nižší kalorickou hodnotu  
a lepší dietetické vlastnosti než rýže  
a těstoviny. Proto jsou vhodné pro osoby, 
které chtějí snížit svoji hmotnost či musí 
dodržovat dietní stravu. Zjednodušeně řeče-
no po nich neztloustnete a pozitivně působí 
i na střeva a trávení. Střední porce (180 g) 
vařených oloupaných brambor představuje 
kolem 140 kalorií, což je mnohem nižší 
množství energie než ve stejném množství 
vařených těstovin (186 kalorií) nebo vařené 
rýže (248 kalorií).

• Obsah živin v pokrmech z brambor se liší 
v závislosti na způsobu jejich přípravy, ale 
i skladování. Nejvýživnější je brambora 
uvařená ve slupce. K určitým ztrátám rovněž 
dochází při skladování, z tohoto hlediska 
je vhodné skladovat brambory na suchém, 
temném a chladném místě. Při skladování 

se mohou na hlízách tvořit zelené skvrny, 
nebo začnou rašit. Takové brambory se 
musí pečlivě oloupat a klíčky odstranit.

• Brambory neobsahují lepek, a proto jsou 
vhodné pro osoby, které musí dodržovat 
bezlepkovou dietu.

• Díky jejich univerzálnosti můžete brambory 
připravovat na různé způsoby, například 
vařením, pečením, dušením, smažením, 
fritováním, grilováním, odšťavňováním apod.

Agrární komora ČR 
a Český bramborářský svaz, z.s.

BRAMBORA, NAŠE NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLODINA, JE NEUVĚŘITELNĚ UNIVERZÁLNÍ A JE NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ ČESKÉHO JÍDELNÍČKU. KONZUMACE BRAMBOR JE ZDRAVÍ PROSPĚŠNÁ, A TO DÍKY OBSAŽENÝM 
MINERÁLNÍM LÁTKÁM A VITAMINŮM. TĚCH OBSAHUJE TOLIK, ŽE PŘEDČÍ I BANÁNY, ZELÍ ČI OŘECHY. PODLE 
DOBY SKLIZNĚ MŮŽETE V ČESKÉ REPUBLICE KOUPIT DOMÁCÍ KONZUMNÍ BRAMBORY RANÉ A POZDNÍ. 
SKLIZEŇ DOMÁCÍCH RANÝCH BRAMBOR PRÁVĚ ZAČÁTKEM ČERVNA ZAČALA. 

JEZTE BRAMBORY! JSOU 
PROSPĚŠNĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE

A, AB (BA) Charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi 
slabě moučnatou, lojovitou, tj. odrůdy vhodné pro přípravu salátů a jako příloha.

B, BC Patří sem odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně 
moučnaté, vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.

C (CB) Odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, 
vhodné pro přípravu těst a kaší.
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48. MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2019

Soutežící, organizátoři a hodnotitelé

Soutěž byla zařazena také do mezinárodní 
akce Den fascinace rostlin, který připadl letos 
na 18. května. Mistrovství floristů ČR – Děčín-
ská kotva 2019 se konalo pod záštitou hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a bylo zařazeno mezi akce „Rodinného stří-
bra“ Ústeckého kraje. Hlavním pořadatelem 
je Střední škola zahradnická a zemědělská 
A. E. Komerse Děčín – Libverda, příspěvková 
organizace. Vyhlašovatelem a spoluorganizá-
torem soutěže je Svaz květinářů a floristů ČR, 
díky kterému je mistrovství základní platfor-
mou k výběru reprezentantů na mezinárodní 
evropskou floristickou soutěž profesionálů – 
Europa Cup a evropský floristický šampionát 
juniorů – Eurofleurs. 

Hlavní téma, v duchu kterého se nesla celá 
soutěž, měl letos název„SNOVÁ“. Soutěžící 
tak tvořili inspirováni fantastickými světy, jako 
je Říše divů, Pandora nebo Narnie. Soutěž 
probíhala v žákovské, juniorské a seniorské 
kategorii. Úkolem soutěžících v první disciplí-
ně pod názvem „Květinový košík pro Klobouč-
níka“ bylo vytvořit vypichovaný květinový košík 
libovolného tvaru s maximální velikostí prů-
měru hotové dekorace 30 cm. Druhou soutěž-
ní disciplínou pod názvem „Kytička pro Alenku 
v říši divů“ byla volně vázaná kytice libovolné 
formy i stylu. Třetí soutěžní úkol nesl název 
„Přízdoba hrnkové květiny pro Bílou královnu“ 
a soutěžící měli za úkol vytvořit libovolnou 
přízdobu dodané hrnkové rostliny.

Úkolem soutěžících v první disciplíně pod 
názvem „EYWA“ bylo vytvořit volně vázané 

kytice libovolné formy a stylu pro Eywu, což 
je božstvo na Pandoře, jak jej chápe lid Na´vi 
ve filmu Avatar. Druhý soutěžní úkol byl tajný 
a jeho zadání spolu s materiály na jeho vytvo-
ření byly soutěžícím odhaleny až v průběhu 
soutěže. Nakonec nesl název „MALÝ SEN“. 
Třetí soutěžní disciplínou pod názvem „DEN 
NÁDHERŇAJS“ byl vypichovaný květinový 
věnec na motivy filmového ztvárnění Alenky
v říši divů režisérem Timem Burtonem. 

Druhý soutěžní den patřil poslednímu soutěž-
nímu úkolu, kdy soutěžící v obou kategoriích 
vytvářeli květinovou kompozici v exteriéru 
zámeckých zahrad pod názvem „VCHOD DO 
NARNIE“. Tento úkol byl ze všech nejnároč-
nější. Jeho zcela specifickým zadáním bylo, že 
soutěžící musí použít kombinaci pouze a jen 
čtyř rodů rostlin. Tento počet byl odvozen od 
nejznámějších postav, které vstoupily do Nar-
nie, a to Petra, Edmunda, Zuzany a Lucky. 

Ve čtvrtek 16. května vyvrcholilo celé mistrov-
ství slavnostním galavečerem v prostorách 
děčínského zámku. Vítězem celkového pořadí 
v kategorii juniorů se již potřetí stal Vlastimil 
Kucharovič ze Střední školy zahradnické 
a zemědělské A. E. Děčín – Libverda a sou-
časně se stal Mistrem ČR ve floristice v kate-
gorii junior pro rok 2019. V celkovém pořadí 
v kategorii senior se stala vítězkou Monika 
Vencelová za společnost Flower Company s.r.o 
Praha, ale vzhledem k jejímu slovenskému 
původu titul Mistr ČR ve floristice v kategorii 
senior získala druhá soutěžící v celkovém 
pořadí, Jindřiška Hochwalderová z Děčína.

V nové kategorii žáků zvítězila Daniela 
Cedivodová z Ostravy. Již nyní se chystá 
49. ročník Děčínské kotvy – Mistrovství
floristů ČR Uskuteční se ve dnech 
13.–14. 5. 2020.

Text a foto na dvoustraně 
Svaz květinářů a floristů ČR

VE DNECH 15. A 16. KVĚTNA SE NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ USKUTEČNIL 48. ROČNÍK NEJSTARŠÍ A NEJVÝZNAMNĚJ-
ŠÍ FLORISTICKÉ SOUTĚŽE V ČESKÉ REPUBLICE, MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2019, JAKO 
SOUČÁST MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ V DĚČÍNĚ A VÝSTAVOU PRO VEŘEJNOST OD 17. DO 19. KVĚTNA 2019. 

1. Vlastimil
 Kucharovič

SŠZaZe A.E. 
Komerse Děčín

2. Martina 
Dyntarová SZaŠ Litomyšl

3. Filip Hrouda SOŠ Praha Jarov

JUNIOŘI - celkové pořadí  

1. Monika 
Vencelová

Flower Company
 s.r.o Praha

2. Jindřiška 
Hochwalderová

Květiny Jindřiška 
Děčín

3. Tomáš Hakl Tomáš Hakl

SENIOŘI - celkové pořadí

1. Daniela 
Cedivodová Ostrava

2. Kateřina 
Říčařová

Rychnov 
nad Kněžnou

3. Alexandra 
Gregorová Frýdek-Místek

ŽÁK- celkové pořadí
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Vítězná práce třetího soutěžního úkolu Malý sen od Martiny Dyntarové 
z Litomyšle

Vítězná seniorská kytice z rukou Tomáše Hakla

Vítězný věněc v kategorii juniorů od Martiny Dyntarové z Litomyšle

Vítězná práce třetího soutěžního úkolu Malý sen v kategorii seniorů od 
Jinřišky Hochwalderové z Děčína

Vítězný věnec kategorie senior od Michaely Moudré

Vítězná kytice v kategorii junior od MArtiny Dyntarové z SZaŠ Litomyšl
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Šardice – Silné rodinné pouto stojí za obdi-
vuhodným výkonem manželů Aleny a Jana 
Foltýnových z Šardic na Hodonínsku. Opravili 
tam chaloupku ze sedmnáctého století. Napo-
sledy v ní bydlela babička paní domu. Ukryta 
v rozkvetlé zahradě, i když přímo v centru 
obce. Chaloupka číslo 97 stojí na kopečku pod 
Horníma Drahama. „Tož vitajte. Tady je komo-
ra, kuchyňa, světnica, mlatývka s chlívem 
a aj sklep,“ vítá nářečím hosty Alena Foltý-
nová. Je oblečená ve starobylém slováckém 
kroji po babičce. S historickým stavením za 
zády vyvolává pocit, že se příchozí ocitli v čase 
o několik set let zpátky. „Všechno je původní. 

Hliněné nepálené cihly, takzvané nabijanice, 
dřevěná okna i železná mříž ve výklenku do 
komory. Prahy, nábytek i kamna,“ ukazuje 
Foltýnová. Zvenčí svítí chaloupka bíle nalíče-
nými zdmi a modrou podrovnávkou.

Byla na zbourání a sloužila jako skladiště. 
„Pořád nám to leželo v hlavě, jenže, zbourejte 
rodinnou vzpomínku, která má skoro čtyři 
sta let,“ přibližuje Jan Foltýn a pokračuje. 
„Nejhorší bylo vyklidit haraburdí a pak zajistit 
statiku nosných zdí. Odkláněly se tak, že 
mezi nimi byla několikacentimetrová díra. 
Stáhli jsme to železy a podívejte, drží,“ 

pochvaluje si. Zatímco si vzal na starosti 
řemeslné práce, jeho manželka pečlivě dbala 
na zachování původních materiálů a vyba-
vení. „Všechno je to tu tak, jak si to pamatuji 
z dětství. Almara, postel i duchny. Kuchyň je 
tak, jak v ní vařila moje milovaná stařenka,“ 
vzpomíná Foltýnová.

Než se do díla společně pustili, pátrala 
v minulosti. Nejstarší dokumenty dohledala 
až do roku 1656. „Vzala jsem si batůžek 
a jela jsem třeba až do Luhačovic. Tam se to-
tiž odstěhovala kdysi známá Anděla Měchuro-
vá, která v domku vyrůstala, v rodině krajčířa 
a muzikanta. V malé chaloupce žili tehdy 
čtyři dospělí a osm dětí. Vařili na otevřeném 
ohništi a spávali na půdě, na seně,“ vypráví 
paní domu. Všichni obyvatelé chaloupky podle 
ní ctili historii a folklor. „To zanechalo určité 
kouzlo a přispělo k zachování původního 
stavu,“ míní Foltýnová. Nejvíce ale vzpomíná 
na svoji babičku Marii Silákovou. Ta se v domku 
dožila devadesáti sedmi let. „Jako holčička jsem 
za ní chodila, bydleli jsme v sousedství. Vybavuji 
si její rituály. Jak se modlila, zpívala, zapisovala 
si počasí, drala peří. Pekla výborné turkyňové 
buchty, koblihy, piery ze zerzem. A do poslední 
chvíle chodila v kroji,“ vzpomíná Foltýnová. 

Do opravy chaloupky vložili manželé své 
úspory. Obešli se bez dotací i veřejných 
příspěvků.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

MANŽELÉ OPRAVILI VLASTNÍMI SILAMI NEJSTARŠÍ CHALOUPKU V OBCI. MÁ SKORO ČTYŘI STA LET. POPRVÉ 
JI ZPŘÍSTUPNILI V ČERVNU NA DEN PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ.

KUCHYŇ, CHLÍV I KOMORA JSOU 
STEJNÉ JAKO PŘED STALETÍMI

• Pochází ze 17. století.
• Poslední dohledané doklady jsou z 

roku 1656.
• Je to nejstarší obydlí v obci.
• Nachází se v uličce Pod Horníma 

Drahama.
• Na vlastní náklady ji opravili manželé 

Foltýnovi.
• Chaloupku zdědili po babičce, která 

v ní bydlela.
• Ponechali původní zdi, dřevěná okna 

i železnou mříž.
• Původní je i vybavení, například al-

mara, kostn (skříň na kroje), postel, 
kamna, svítidlo.

• Přístupná je po dohodě.

CHALOUPKA ČÍSLO 97 
V ŠARDICÍCH:
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Panuje tu klid a pohoda. Užívají si ji i Petr 
Novák a Zdena Petráňová z Uherského Brodu. 
Přijeli mezi prvními. „Ujeli jsme celých 
čtyřicet kilometrů, teď už se jen odměňuje-
me,“ ukazují skleničky s vínem. Na tradiční 
akci přijeli poprvé a neminuli prý ani jednu 
z vinařských zastávek na trase. „Nejvíc nám 
zachutnala suchá Pálava v Radějově,“ vyzdvihl 
Petr. Cíl cesty, která začíná ve Strážnici 
a vede přes deset obcí regionu, je v přírodním 

amfiteátru právě v petrovských Plžích. Krko-
lomný kopeček v úzké uličce mezi starobylými 
sklepy, který k němu vede, vyšlapou jen zdatní 
jedinci. Jiní se zapřou do pedálů z posledních 
sil, ostatní kola už jen vedou. Rychle míří 
ke stánku s pivem a grilovanou klobásou, 
ti zodpovědnější nejdřív k stanovišti Morav-
ských vinařských stezek a pořádající Nadace 
Partnerství. „Máme všechna razítka,“ hrdě 
ukazují obsluze cyklistický pas manželé Rů-

žičkovi z Malacek. „Doufáme, že něco vyhra-
jeme,“ dodávají, když vhazují lístky do losovací 
krabice. V tombole jsou připraveny lahve 
s vínem, cyklistické vybavení i pobyt v zařízení 
s označením Cyklisté vítáni. „Spolupráce s vi- 
naři Strážnicka je perfektní. Nemají problém 
s otevřením sklepů i na půl dne, i proto sem 
lidé rádi jezdí. Pro dnešek se jich na akci 
zaregistrovalo na pět set,“ pochvaluje si Luboš 
Kala z pořádající Nadce Partnerství, pod kterou 
svazek Moravské vinařské stezky patří.

V davu lidí zní nejen čeština, ale i slovenština, 
polština a slyším i němčinu. „Slováci a Poláci 
jezdí na naše akce pravidelně, návštěvníky 
z Rakouska nebo Německa tu vítáme spíš výji-
mečně,“ poznamenal Kala. Německy hovořící 
turisté ale do cyklistického davu nezapadají. 
Pánové v sandálech a dámy v sukních totiž 
přivezl autobus cestovní kanceláře. Obdivují 
starobylé sklepy s bílo-modrým líčením i orna-
menty nad žudry. Ve spěchu ochutnávají i víno.
Místa u stolů před pódiem se plní rychle. 
Začíná totiž hrát cimbálová muzika a chystá 
se losování o ceny. Z podmračné oblohy začíná 
mezi vzrostlými stromy prosvítat slunce. 
Pohoda mezi sklepy teprve začíná.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Magické datum totiž letos připadá na pondělí. 
„Jdeme vstříc požadavkům vinařů i gastro-
nomů. Ti chtějí lidem nabídnout husy a další 
speciality už o víkendu. Byla by velká škoda 
pořádat jedny z největších vinařských a gast-
ronomických slavností bez Svatomartinských 

vín,“ uvedl ředitel fondu Jaroslav Machovec.
Letošní mladá vína budou podle něj zase 
o něco kvalitnější. „Na trh se dostanou jen 
ta, která získají osmdesát hodnoticích bodů. 
Doposud jim stačilo o dva méně,“ dodal 
Machovec.

Zprávu uvítal vinař Petr Marcinčák z Mikulova 
na Břeclavsku. „Je to správný krok. Je totiž 
divné říkat hostům, ať přijdou až v pondělí,“ 
upozornil. 

(sed)

 Přípravné práce na výměně dřevěných  
ledolamů, které chrání všech sedm mostních 
pilířů světově unikátní památky, už začaly. 
„Pilíře jsou v dobré kondici, stav ledola-

mů stojících před nimi se ale v posledních 
letech rychle zhoršoval,“ uvedl Jozef Sinčák, 
generální ředitel Technické správy komuni-
kací Praha. Instalace nových ledolamů potrvá 

do konce roku. Provoz lodí ale práce nijak 
neomezí. 

(sed)

PETROV – NĚKTEŘÍ CYKLISTÉ TEPRVE PŘIJÍŽDÍ, JINÍ UŽ POSEDÁVAJÍ PŘED VINNÝMI SKLEPY SE SKLE-
NIČKOU V RUCE. MAJÍ ZA SEBOU I ČTYŘICETIKILOMETROVOU TRASU PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH STRÁŽ-
NICKA. LOKALITA PROSLULÝCH VINNÝCH SKLEPŮ PLŽE V PETROVĚ NA STRÁŽNICKU SE PLNÍ LIDMI.

POVOLUJÍ DŘÍVE ZAKÁZANÉ. SVATOMARTINSKÁ VÍNA LETOS LIDÉ OCHUTNAJÍ UŽ V PÁTEK 8. LISTOPADU. 
VÝJIMKU DOPOSUD Z PŘÍSNĚ DODRŽOVANÉHO TERMÍNU SLOŽENÉHO JEN Z JEDNIČEK, TEDY 11.11., 
POVOLIL VINAŘSKÝ FOND.

JIŽNÍ MORAVA, PRAHA – KARLŮV MOST V PRAZE OCHRÁNÍ PILÍŘE Z DUBŮ, KTERÉ VYROSTLY V LESÍCH 
U MORAVSKÉHO KRUMLOVA A STRÁŽNICE.

NA KOLE STRÁŽNICKEM. CYKLISTÉ ZAKONČILI 
JÍZDU V PROSLULÝCH PLŽÍCH. U VÍNA

SVATOMARTINSKÉ BUDE LETOS DŘÍV

DUBY Z MORAVY OCHRÁNÍ KARLŮV MOST  
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Šatov – Znojmo – Vinařská „50“ Author 
Znovín Cup 2019
29. 6. 2019 
Cyklistický závod podél vinic, kolem vinných 
sklepů, přes vřesoviště a lesy, po venkovských 
cestách i kolem klikatého toku hraniční řeky 
Dyje
www.vinarska50.cz, www.znovin.cz 

Slavkov u Brna, zámecký park – Veteranfest 
2019
29. 6. 2019 
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 

Pasohlávky – Kulturní léto v ATC Merkur
29. 6. – 31. 8. 2019 
Animační programy, letní kino, folklórní 
večery, párty 
www.kemp-merkur.cz 

Brno – Letní Shakespearovské slavnosti
červenec–srpen 
Nejstarší a největší divadelní přehlídka pod 
širým nebem v Evropě, na hradě Špilberk 
www.brno.shakespeare.cz 

Mikulov – Mikulovské hudební a divadelní 
léto 
1. 7. – 31. 8. 2019 
Pestrý kulturní program v době hlavní turis-
tické sezóny 
www.mikulov.cz 

Znojmo – Řízená degustace vín při svíčkách
3. 7. 2019 
Degustace na nádvoří Znojemského podzemí 
www.navajn.cz 

Sedlec u Mikulova – Festival Sedleckých vín
5. 7. 2019 
Tradiční akce s víny a špičkovou gastronomií, 
Jožka Šmukař se svojí cimbálovou muzikou, 
Abba Revivall
www.sedleckavina.cz 

Mikulčice – Cyrilometodějská pouť na 
Podluží
5. 7. 2019 
Slavnostní koncelebrovaná římskokatolická 
poutní mše svatá s účastí biskupů, kněžích 
a více než jednoho a půl tisíce poutníků 
v slováckých krojích 

Nedvědice – Slavnosti Pernštejnského 
panství
5.–7. 7. 2019 
Rozmanitý historický program na hradě Pern-
štejně a v jeho podhradí
www.hrad-pernstejn.eu

Strážnice – Festival Slunce
12.–13. 7. 2019
Jubilejní 20. ročník blues-rockového festivalu 
plného muzikantských hvězd 
www.straznice-mesto.cz, www.beatpoint.cz 

Židlochovice – Meruňkobraní aneb festival 
meruněk 
13. 7. 2019 
Gastronomická akce s bohatým kulturním 
programem a soutěží v pojídání meruňkových 
knedlíků na čas
www.zidlochovice.cz 

Javorník – Karpatský pedál
červenec 2019 
12. ročník závodu horských kol „O krále Bílých 
Karpat“ s tratěmi na 25 a 60 km, dětskými 
závody, tombolou, občerstvením a doprovod-

ným programem 
www.maniacpedals.cz 

Ratíškovice – Mezinárodní festival decho-
vých hudeb
14. 7. 2019 
Místní i zahraniční soubory na jednom z nej-
větších dechových festivalů u nás, 50. ročník 
www.ratiskovice.com 

Velká nad Veličkou – Horňácké slavnosti
18.–21. 7. 2019 
Přehlídka autentického folklóru Horňácka, 
provázená jarmarkem tradičních řemesel. 
Soubory, cimbálová muzika
www.obecvelka.cz 

Dolní Věstonice, Pálava – Krajem vína
20. 7. 2019 
Letní putování po vinařských stezkách Miku-
lovska pro cyklisty i pěší, zdatné i děti
www.stezky.cz 

Strážnice – Vojenský den ve skanzenu
20. 7. 2019 
100. výročí bojů o Slovensko. Součástí bude 
bojová ukázka z bojů čs. jednotek proti 
maďarským bolševikům na Slovensku v roce 
1919, ukázky vojenských ležení z doby první 
světové války a prvorepublikového Českoslo-
venska 
www.skanzenstraznice.cz

Rosice – Vozatajské závody
27. 7. 2019 
Závody koňských spřežení s doprovodným 
kulturním programem na závodišti za Morav-
ským Plynostavem 
www.kic.rosice.cz

Blansko – Gulášobraní
27. 7. 2019
Celodenní soutěž ve vaření kotlíkových 
gulášů v zámeckém parku. Kulturní program 
pro děti i dospělé a ochutnávka piv z malých 
pivovarů 
www.ksmb.cz 

Strážnice – Dožínky ve skanzenu
28. 7. 2019 
Oslava sklizně s tradičním průvodem ženců
a žneček, dožínkový průvod s ukázkou 
žňových prací, ochutnávka čerstvě upečené-
ho chleba, koláčů z nové mouky, i kvašené 
okurky 
www.skanzenstraznice.cz 

Text a foto 
Dagmar Sedláčková

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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Přišlo hodně zájemců?
Byl to fofr. Vydařilo se počasí a to je poloviční 
úspěch. V pátek přišlo asi padesát dětí 
z mateřské a základní školy. A v sobotu si 
přišla prohlédnout včelařství asi třicítka 
zájemců. Byli tu místní, lidé z okolí i turisté, 
kteří se o akci dozvěděli. Musel mi pomáhat 
kolega, který začal včelařit loni.

Co lidi nejvíce zajímalo?
Vyzkoušeli si včelaření na vlastní kůži. Pro-
hlédli si úly, ochutnali vzorky, med i medoviny 
od mých kolegů. Děcka si vyzkoušela i vytáče-
ní medu. Když jsem se zeptal, kdo z nich chce 
jít se mnou ke včelám, hlásily se všichny děti. 
Ale mohl jsem vybrat jen čtyři, protože včely 
potřebují klid. Navlékly se do speciálních 
obleků, zpracovávaly med, včetně nalévání do 
sklenic.

Jak jste začal včelařit?
Vlastně díky myslivosti. Přivedl mě k tomu 
kamarád, také myslivec. Seznámili jsme se, 
když jsem dělal se svým ohařem zkoušky na 
týdenním výcvikovém kurzu. Když pak přijel 
za mnou do Tvarožné Lhoty na hon, uviděl 
údolí Bílých Karpat a všude rozkvetlé stromy, 
pořád říkal „tady by se včelařilo,“ a pak to 
začalo. Všechno mě učil, jezdili jsme na před-
nášky. Trvá to dodnes.

Kolik tedy máte dnes úlů?
Dvacet šest. Mám je umístěné v zahradě, 
kde máme ovocné stromy. A pak pod zdejší 
rozhlednou, kde jsou nejkvětnatější louky 
v regionu. Používáme moderní technologie 
a nástavkové úly, v nichž mají včely větší pro-
stor. To znamená i větší snůšku medu, 
tedy pokud nějaká je.

Je nákladné pořídit si včelařství?
Když začínáte od nuly, tak to peníze stojí. Ne-
rezový medomed koupíte od třiceti tisíc korun 
navrch. Kompletní vybavení medárny vyjde 
asi na sto padesát tisíc korun. Úly se včelami 
stojí zhruba osm tisíc. Postupem času se ale 
náklady vrátí. To, co se vydělá, se ale vrátí 
zpět do provozu. Ti, kteří včelařství zdědí, jsou 
na tom lépe.

Dá se včelařství dělat jako byznys?
Ano, jsou profesionálové, kteří mívají dvě až 
tři stovky včelstev. Musí si k tomu přibrat ale 
další vedlejší činnosti obchodního charakteru. 
Jako například prodej sklenic na med 

a podobně. My to neděláme. Soustředíme se 
jenom na med. Neděláme ani různé masti 
nebo medovinu. Jen květové a smíšené medy. 
První vytáčíme někdy v květnu, druhý koncem 
července.

Co je na práci včelaře nejnáročnější?
Zajistit, aby byly včely zdravé. Musí se k tomu 
dodržet určité podmínky. Kromě podávání 
léčiv, ať už jsou na přírodní bázi, nebo che-
mické, je zásadní čistota a sterilní prostředí. 
Vždycky radím začínajícím včelařům, ať si 
pořizují všechno nové. Nejhorší je brát si úly 
a vybavení někde z půdy po dědovi.

Chodíte do běžného zaměstnání, přijdete 
z práce a běžíte ke včelám?
To není třeba, naopak, někdy méně znamená 
více. Včelám necháváme prostor. K některým 
chodím zhruba po týdnu, k jiným třeba po 
třech týdnech. Záleží na počasí a množství 
snůšky. Nechávám je v klidu.

Bude letos dobrý medový rok?
Zatím to vypadá špatně. Je chladno a prší. 

Včely moc nelétají. Navíc částečně spotře-
bovávají med, který nanosily. Loni bylo zase 
velké sucho, ale kvetly lípy, ty to zachránily. 
Uvidíme, jak říkáme my myslivci, zajíci se 
počítají až po honě.

Před lety jste v obci začínal sám, přidali se 
další nadšenci?
Zájem lidí o včelaření je teď obecně obrovský. 
A zatímco dříve byl věkový průměr včelařů ko-
lem sedmdesáti let, dnes se přidává stále více 
mladých lidí. V Tvarožné Lhotě je nás teď pět 
a na sezónu přijíždí ještě kočovníci s včelími 
maringotkami.

Co vás na tom baví?
Když dojde zákazník a řekne, že tak dobrý 
med ještě nejedl. A pak, za ty roky, co včela-
říme, vzrostla úroda ovoce. Máme jabloně, 
hrušky, trnky a všechno opylují naše včely. 
Těší mě, že to létá. Člověk je také pořád ve 
spojení s přírodou. Mám to provázané i s tou 
myslivostí.

Text a foto Dagmar Sedláčková

KDYŽ SI PETR KOMOŇ Z TVAROŽNÉ LHOTY NA HODONÍNSKU POŘÍDIL PŘED ČTRNÁCTI LETY PRVNÍ VČELÍ ÚLY, 
STAL SE V OBCI JEDINÝM VČELAŘEM. NÁSLEDOVALI HO DALŠÍ NADŠENCI A DNES VEDE I TAMNÍ ZÁJMOVÝ 
SPOLEK. A TAKÉ OTEVÍRÁ O VÍKENDECH SVÉ VČELÍ HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNOSTI. PŘIPOJIL SE I K PRVNÍMU 
ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ AKCE DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ.

ZA TY ROKY CO VČELAŘÍME, VZROSTLA ÚRODA 
OVOCE, ŘÍKÁ PETR KOMOŇ Z HODONÍNSKA
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FOTOREPORTÁŽ: MISTROVSTVÍ 
EVROPY JUNIORŮ V LOVU KAPRŮ 
FOTOREPORTÁŽ:

AČKOLI TO VEŘEJNĚ NENÍ PŘÍLIŠ ZNÁMO, PATŘÍ SPORTOVNÍ RYBOLOV V ČR MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVNÍ 
ODVĚTVÍ VŮBEC. NAŠI JUNIOŘI SE NAPŘÍKLAD LONI STALI MISTRY EVROPY, LETOS SICE SKONČILI AŽ TŘETÍ, 
ALE VYLOVILI NEJTĚŽŠÍ RYBU. V INDIVIDUÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH JE PAK NAŠE ZEMĚ JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ – V ČR 
NAPŘÍKLAD PŮSOBÍ I PADESÁTINÁSOBNÁ MISTRYNĚ SVĚTA – ALE SKORO NIKDO JI NEZNÁ.

Areál jezera Katlov je ideálním místem pro Mistrovství Evropy v lovu kaprů

Letos sice skončili třetí, ale loni byli naši junioři mistry Evropy

Součástí je i dětská rybářská školička a rybářská osvěta nejmladší 
generace

Toho se pravidelně a úspěšně účastní i tým juniorů ČR

Mistrovství Evropy je každoročně spojeno s dětským dnem

Padesátinásobná mistryně světa v rybolovné technice Kateřina Marková

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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To se vám ale podaří pouze tehdy, pokud se 
strom na parkovišti vůbec bude vyskytovat 
a pokud mu ještě v důsledku sucha neopa-
daly všechny listy. A v tom je ten problém. 
Když bude mít voda příležitost se po dešti 
zasáknout do kořenové zóny stromu, tak nám 
strom svojí košatou stinnou korunou poskytne 
úkryt před pálícími slunečními paprsky. Nářky 
nad letošním suchem, ale i nad úbytkem orné 
půdy rezonují médii dnes a denně. Sucho
komentují novináři, klimatologové, hydrolo-
gové, třítýdenní experti na kvetoucí řepku 
i laici. Téměř většina z nich se vyjadřuje v tom 
smyslu, že sucho způsobili zdejší zemědělci 
a jejich způsob hospodaření na „velkých, 
širých“ lánech. Že by se také mohlo jednat 
o jiné vlivy a příčiny, se jaksi přehlíží. Zbožné 
přání zastavení trendu úbytku půdy se zatím 
nezdá být reálným. A je úplně jedno, zda se 
jedná pouze o Prahu a přilehlý Středočes-
ký kraj. Depelopeři pod záminkou výstavby 
nedostatkových bytů jsou všude stále hladoví. 
Přibývají další a další haly, sklady, logistická 
centra, supermarkety a průmyslové zóny. 

Říká se jim logistické ráje. Největší logistický 
Park v Praze a blízkém okolí se nachází 
v Horních Počernicích. Jeho aktuální rozloha 
je 395 000 m2 a probíhá zde také nová výstav-
ba. Celková plocha moderních průmyslových 
prostor určených k pronájmu vzrostla v ČR 
v 1. čtvrtletí 2019 na 7,97 milionů m2. Staví se 
na nejúrodnější půdě, kde se dříve pěstovala 
cukrovka, obilniny nebo zelenina. To je bohužel 
známá, ale nevratná skutečnost. Starosta 
Říčan u Prahy Vladimír Kořen míní, že haly 
mají výrazný vliv i na místní klima. „Haly působí 
jako tepelné ostrovy, sluníčko do nich schová 
neuvěřitelnou energii a střechy mají teplotu i 
přes 600 °C. Nad velkými centry pak sálá teplý 
vzduch i přes noc do velkých výšek. Říčanům se 
loni až neuvěřitelně vyhýbaly prakticky všechny 
bouřky a může tam být spojitost. Na střechách 
velkých hal by přitom mohla být zeleň nebo 
solární elektrárny – je to otázka technologie 
a financí,“ říká. Jeho slova potvrzují i měře-
ní Stanislava Hejduka z MU v Brně. Během 
tropických dnů zjistil  23. 7. 2009 ve 14.30 hod. 
při měření bezkontaktním infrateploměrem 
tyto teploty odlišných povrchů v Brně – městě: 
betonový chodník (61,8 °C), trávník na slunci 
(30,4 °C) a trávník ve stínu pod stromy (26,3 °C).
Čím je úbytek orné půdy ještě více umocněn, 
to jsou rozsáhlé plochy kolem těchto staveb, 
nejčastěji pokryté zámkovou dlažbou, vrstvou 
betonu nebo koberci asfaltu. Pláčeme nad 
suchem a charakterizujeme Českou republiku 
jako velkou odtokovou plochu, kterou z hledis-
ka hlavně podzemních zásob vody nemohou 
zachránit jednorázové lokální bouřky nebo 

přívalové deště. Vůbec se nehovoří o tom, že 
kromě řady jiných příčin také dešťovou vodu 
rychle odvádějí do kanálů tyto rozsáhlé, vodě 
neprodyšně uzavřené plochy. Přitom již od 70. 
let minulého století evidujeme i na našem úze-
mí nejen výzkumné práce, ale i výrobu zatrav-
ňovacích dlaždic. Dokonce tehdejší Ministersto 
vnitra vydalo  v roce 1979 brožurku „Pokyny pro 
zřizování a ošetřování zpevněných travnatých 
parkovišť“. Kde je jí konec, se můžeme pouze 
dohadovat. Výhody uplatnění zatravňovacích 
dlaždic jsou nesporné a není třeba je zde 
rozvádět. Travní směs použitá k osetí dlaždic 
by samozřejmě měla odpovídat i přirozeným 
stanovištním a klimatickým podmínkám. Jiné 
její složení musí být v suchých a teplých ob-
lastech, jiné pro těžší a jílovité půdy. Nosnými 
travními druhy by měly být kostřava červená, 
lipnice luční, kostřava ovčí a jílek vytrvalý. 
Prakticky všude se uchytí a rozvíjí lipnice roční. 
Dnes již zatravňovací dlaždice mřížkového 
nebo patkového typu vyrábí řada výrobců. 
Kromě betonu i z plastů.  Zpevněná travnatá 
parkoviště plní mnoho funkcí. Kromě toho, že

 jsou cenným praktickým i výtvarným prvkem, 
zabraňují rychlému odtoku vody a umožňují 
její přístup ke kořenům stromů a keřů. Jeden 
z významných výrobců betonových zatravňo-
vacích dlaždic uvádí, že v případě zaplnění 
otvorů substrátem pro osázení travní směsí 
pojme dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 810 
litrů vody za jednu vteřinu! Nestálo by zato 
inovovat starý předpis a hlavně ho jako úkol 
pro stavebníka uvést v život? Nezapomínejme 
ani na to, že uplatnění travních směsí ve vaz-
bě na zatravňovací dlaždice dává velkou šanci 
českým pěstitelům travních osiv a odbytu 
jejich produkce. Srážky jsou jediným význam-
ným zdrojem vody pro Českou republiku. 
Proto potřebujeme, aby zasakovaly do půdy na 
území, kde napršely, a neodtékaly kanalizací 
a řekami do okolních zemí. Jsem přesvědčen 
o tom, že nastal čas na změnu paradigmatu. 
Je třeba začít chápat i nezemědělskou půdu 
jako vlivný piják umožňující udržení srážkové 
vody v regionu a tuto nezavírat betonem.

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

SUCHO ZPŮSOBILI POUZE ZEMĚDĚLCI?
VSADÍM SE, ŽE POKUD BUDETE MÍT V TROPICKÉM VEDRU PŘÍLEŽITOST, TAK NA PARKOVIŠTI PŘED 
SUPERMARKETEM ZAPARKUJETE VAŠE AUTO POD KORUNOU STROMU.
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Titulem Novinka roku se mohou každoročně 
pochlubit nejlepší nové nebo inovované 
výrobky uvedené na trh s rychloobrátkovým 
zbožím. „Teší nás, že zákazníci oceňují kvalitu 
výrobků našich privátních značek. Tato zpětná 
vazba je pro nás velmi důležitá, pomáhá nám 
reagovat na jejich přání a flexibilně uzpůsobo-
vat naši nabídku jejich požadavkům,“ řekla 
manažerka korporátní komunikace 
a tisková mluvčí společnosti BILLA 
Dana Bratánková. 

Novinkou roku 2019 v kategorii 
Čokoládové cukrovinky se staly BILLA 
Premium Belgické pralinky, které 
porazily například konkurenční 
výrobky od Milky nebo Orionu. Pečeť 
kvality Volby spotřebitelů obdržel  
v kategorii přírodních sladidel také 
BILLA Premium Akátový med. Mezi 
oceněnými se objevila a svou kvalitu 
tím potvrdila řada bezlepkových 
výrobků FREE. 

Nejvíce však spotřebitele zaujaly 
výrobky od Cleveru – stelivo pro 
kočky, pečicí papír a tradiční 
pomazánkové. Všechny vítězné 
výrobky nyní zákazníci najdou 
v regálech označené logem Novinka 
roku 2019 programu Volba spo-
třebitelů.

VÝROBKY PRIVÁTNÍCH ZNAČEK SPOLEČNOSTI 
BILLA SE PYŠNÍ TITULEM NOVINKA ROKU 2019
SPOLEČNOST BILLA ZABODOVALA V LETOŠNÍ ANKETĚ VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2019, KDE ZÍSKALA HNED 
NĚKOLIK OCENĚNÍ. ŠEST Z NOMINOVANÝCH PRODUKTŮ NAPŘÍČ PRIVÁTNÍMI ŘADAMI BYLY ZVOLENY 
NOVINKAMI ROKU 2019 V NĚKOLIKA KATEGORIÍCH, OCENĚNÍ SI ODNESLY VÝROBKY PRIVÁTNÍCH ZNAČEK 
BILLA, BILLA PREMIUM, CLEVER A FREE.  
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Naše novinky zvítězily  
ve Volbě spotřebitelů
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Zdá se však, že se v poslední době všechno 
spiklo proti ní. Není toho málo. Konec 
cukerných kvót, výhrady médií proti konzu-
maci cukru, pokles výkupní ceny cukrovky, 
propagace náhradních sladidel, zákaz neo-
nikotinoidních mořidel, ale také čím dál větší 
výskyty plevelných řep a háďátka řepného. 
Pokud by se ještě přidalo omezení nebo zru-
šení používání některých herbicidních látek 
určených k hubení plevelů, byl by to asi 
jen další hřebíček do rakve komplikující pěs-

tování cukrovky v České republice a jinde 
v EU. Mohl by se potom zase někdo divit, 
že je naše krajina málo barevná! Zatím se 
tak nestalo, ale i proto bude užitečné 
připomenutí, jak to ještě před padesáti lety 
vypadalo s jejím pěstováním a jakou roli 
později sehrály herbicidy. 

Jak známo, „semeno“ řepné je klubíčko, tvo-
řené souborem zploštělých nažek, uzavřených 
ve ztvrdlém okvětí. I proto po jeho vzejití bylo 

třeba rychle přistoupit k vyjednocení, tedy re-
dukci vzešlých rostlin. Jednocení začínalo po 
vývinu dvou pravých listů a končilo při vývinu 
čtyř pravých listů cukrovky. Při vzdálenosti 
řádků 45 cm a jednocení na 25 cm v řádku 
zůstalo na jednom hektaru přibližně 70 000 
jedinců. To vše se ale dělalo ručně. Lidem 
ochotným ohýbat záda a na nekonečných řád-
cích cukrovky trávit za každého počasí hodiny 
a dny práce, aby se kolíky vyznačila výměra, 
kterou museli ručně okopat. Současně se 
odstraňoval právě vzcházející plevel. V té době 
jsme znali pouze jednu cukernatou odrůdu – 
Dobrovická C. Obtížnou ruční práci postupně 
nahradila nová technologie přesného setí při 
využití kalibrovaného jednoklíčkového osiva 
obaleného různými stimulačními, fungicid-
ními a insekticidními látkami. Jednoklíčkové 
semeno se získalo šlechtěním nebo mecha-
nickou přípravou (obrušováním). Současně se 
rozšířilo zavedení selektivních herbicidů 
aplikovaných po zasetí nebo i po vzejití 
cukrovky. Herbicidy v cukrovce tak přinesly 
revoluční změnu do jejího pěstování v podobě 
odstranění namáhavé ruční práce. Navíc 
se potvrdilo, že ruční okopávka cukrovky 
motyčkou neslouží k provzdušnění půdy, ale 
hlavně k odstranění plevelů. To je potřeba si 
uvědomit hlavně dnes, kdy je zájem vyřadit 
některé herbicidní účinné látky z používání 
v této plodině. Doba pokročila a na práci 
s motyčkou již dnes nikoho neseženeme, 
ani ze vzdálených krajů.

Cukrovka je v současné době maloobjemo-
vou plodinou, protože zaujímá pouze 2–3 % 
z osevu orné půdy. V osevních postupech je 
nepostradatelná jako zlepšující předplodina ve 
sledu pěstování obilnin. Současný osev je na 
úrovni přibližně 60 tis. hektarů. V loňském roce 
plocha osevu činila 66 tis. hektarů, rámcový 
pokles meziroční byl o 10 % vlivem nízkých cen 
cukru a tím i nízkých výkupních cen za cukrov-
ku. K tomuto se bohužel přidávají systematic-
ké zákazy účinných látek běžně používaných 
v pěstitelské technologii, což řada pěstitelů 
vnímá velmi negativně, a i toto rozhoduje 
o snížení plochy osevu. Jako příklad lze uvést 
u moření kompletní skupinu neonikotinoidů, 
thiram, metalaxyl-M, v ochraně herbicidy již 
dřívější zákazy nebo ukončovaná povolení 
některých registračně datově neobhajovaných 
půdních složek herbicidů (např. chloridazon) 
a na řadu přicházejí některé vyřazované azoly 
(např. propiconazole s EU ukončovaným povo-
lením k 19. 6. 2019 a následné doprodejní/spo-

CO JEŠTĚ VYDRŽÍ CUKROVKA?
O PROSPĚŠNOSTI PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY Z AGROTECHNICKÉHO HLEDISKA SE NENÍ TŘEBA DLOUZE 
PŘESVĚDČOVAT. DNES MÁ VÝZNAM NEJEN JAKO SUROVINA PRO VÝROBU CUKRU, ALE I JAKO ROSTLINA PRO 
VÝROBU OBNOVITELNÉ ENERGIE – BIOLIHU NEBO KOMPONENT DO BIOPLYNEK. I PROTO MÁ JEJÍ PĚSTOVÁNÍ 
V ČESKÝCH ZEMÍCH DLOUHOLETOU TRADICI. 

Řádky cukrovky na konci května – ilustrační foto – M.Vokřál
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třební lhůty). V horizontu nejbližších měsíců 
či let zřejmě přijdou na řadu i další fungicidní 
látky, dosud běžně používané pro ochranu 
proti cercospoře a padlí řepnému. 

Insekticidy v cukrovce
Mezi hlavní škodlivé činitele cukrovky patří 
drátovci po zasetí a při vzcházení, malo-
členec, v některých letech silnější tlak 
mšic, které doposud byly kontrolovány 
spíše neonikotinoidní složkou mořidla než 
plošným postřikem. Za vegetace pak celá 
řada housenek, zejména můra Gama. Se 
změnou klimatu stále více škodí mandlovka 
řepná, zejména její larvičky vyžíráním srdéč-
ka. Musíme si přát, aby k nám co nejpozději 
dorazil rýhonosec řepný, který v Rakousku a 
Polsku působí totální škody na polích cuk-
rovky. Insekticidy se aplikují zpravidla jednou 
ročně, při tlaku škůdců i vícekrát. Pokud pro 
osev 2020 nebudou k dispozici neonikotinoidní 
mořidla, bude frekvence listových insekticid-
ních postřiků výrazně vyšší.
 
Fungicidy v cukrovce 
Mezi hlavní houbové choroby pak patří cer-
cospora, padlí řepné a ramulária, dobře kont-
rolovatelné preventivními postřiky strobiluriny 
nebo kurativními postřiky azoly, případně 
morfoliny nebo thiophanate-methylem, 
u kterého je rovněž předpokládáno vyřazení 
ze seznamu povolených látek v EU (pozn. stej-
ný směr nabírají i některé z morfolinů, např. 

fenpropimorph). Obecněji řečeno, řada ze 
současných fungicidních látek je v EU v ohro-
žení pro budoucí možné použití u této plodiny. 
Proti cercospoře, a to podle tlaku choroby, se 
používají fungicidy jednou až třikrát. Zejména 
u ošetření proti této chorobě je vhodné zavést 
striktní antirezistentní managment, precizněji 
alternovat odlišné mechanismy účinnosti dle 
FRAC v aplikačních sledech místo blokově 
navazujících použití identických mechanismů. 
Přáním je mít k dispozici dostatek odlišně 
působících účinných látek pro jejich střídání. 
Důležité je přípravky aplikovat preventivně 
a dle prognózy a signalizace, nejpozději na 
počátku vývojových stádií chorob. V sou-
sedním Rakousku je poměrně rozšířenou 
praxí při ochraně proti cerkospoře přidávání 
vícebodově působící mědi k systemickým 
účinným látkám fungicidů, pro stabilizaci 
jejího působení. Od roku 2018 došlo v České 
republice k obohacení dostupných fungicid-
ních mechanismů účinku, prakticky vhodných 
zejména k preventivní ochraně proti padlí ře-
pnému o biologický přípravek na bázi Bacillus 
subtilis, kmen QST 713.

Herbicidy v cukrovce
Nezbytné jsou každoroční postřiky proti spek-
tru dvouděložných plevelů a proti trávovitým 
plevelům (ježatka kuří noha, pýr plazivý, oves 
hluchý). Aplikace se dle potřeby provádějí ve 
fázi jednoho až pěti listů cukrovky. Lokální 
ošetření se týkají potlačení vytrvalých plevelů, 

zejména pýru plazivého a pcháče osetu. Prů-
měrná cena všech ošetření proti škodlivým 
činitelům cukrovky se pohybuje od 4–6 tis. až 
do 10–12 tis. korun dle zručnosti agronoma 
a jeho schopnosti řešit problém co nejopera-
tivněji. Vše musí být provedeno „just in time“, 
což následně přináší úsporu v nákladech celé 
pěstitelské technologie. Dobrou zprávou ne-
jen pro hubení plevelných řep v klasických po-
rostech je postupné objevovávání se prvních 
tolerantních odrůd (typ Conviso smart) k nově 
povolenému herbicidu Conviso One, který po 
mnoha letech přináší větší aplikační fle-
xibilitu při postemergentním hubení plevelů 
v cukrovce a dvě nově povolené účinné látky 
v cukrovce. Pro další zachování cukrovky 
v naší krajině je základním opatřením nejen 
dobrá cena cukru, ročník s normálním roz-
ložením dešťových srážek, ale také dostatek 
účinných látek a obchodních přípravků 
k její ochraně proti škodlivým činitelům. Svaz 
pěstitelů cukrovky stejně jako Česká asociace 
ochrany rostlin se budou snažit v tomto smě-
ru cukrovku obhajovat a účinné látky zachovat 
pro cukrovku i do budoucna. 

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin
Ing. Jan Křováček, Ph.D., 
výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech
Ing. Otakar Šašek, 
předseda představenstva Svazu pěstitelů 
cukrovky Čech
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Možná také proto, že autoři zmiňovaných článků a reportáží sami ob-
vykle žijí ve městech, takže by se informacemi o rezervách měst a obcí 
v zadržování vody sami zařadili do komunity, která se na negativních 
projevech sucha také svým dílem podílí. Tak či tak ale platí, že dnes tak 
moderní slogan „adaptační opatření“ se nemůže týkat jen venkova 
a zemědělství, ale i městské populace. A především osvěty mezi úřed-
níky a subjekty, kteří mají na starosti takzvanou městskou zeleň. 

Vůbec největší rezervy v tomto směru přitom představuje přístup
k ošetřování trávníků. Ty tvoří v mnoha městech nezanedbatelné plo-
chy, obvykle v řádu jednotek procent z plochy měst. Ve velkých městech 
tak jde o desítky hektarů ploch, které si nijak nezadají s plochami 
monokultur hospodářských plodin na našich polích. Například v Praze, 
která se rozkládá na ploše zhruba 500 kilometrů čtverečních (50 000 
hektarů). Samozřejmě že jsou plochy trávníků menší než hospodářská 
pole, efekty jsou ale stejné, ne-li horší. Zejména trávníky v městských 
parcích je totiž nutné pravidelně zalévat, což se děje obvykle prostřed-
nictvím pitné vody.  A její spotřeba není malá. U nás sice příslušná 

data neexistují nebo nejsou veřejně známa, v USA se ale například na 
udržování trávníků spotřebuje podle statistik 75 % roční spotřeby vody 
domácností, a to je za oceánem spotřeba vody v domácnostech něko-
likanásobně vyšší než v naší zemi. Podle statistik přitom tvoří trávníky 
například ve Švédsku 52 % městské zeleně, v USA pak zabírají tráv-
níky 1,9 % veškeré plochy země. Statisticky vzato tedy mohou trávníky 
představovat okolo 23 % plochy měst, což v praxi znamená až o 0,8 mi-
lionů kilometrů čtverečních travnaté půdy. To je větší plocha než zabírá 
Španělsko s Anglií dohromady.

Důležitá je ale v souvislosti s riziky sucha skutečnost, že místo aby 
trávník vodu z dešťů zadržoval, udržovaný a často krátce střižený pažit 
jí naopak nemálo spotřebovává. Trávníky je také nutné hnojit, a to tím 
více, čím častěji se sekají. Výsledkem jsou nejen vyšší náklady na jejich 
údržbu, ale také splach pozůstatků chemických látek do okolního pro-
středí a často nemalý příspěvek ošetřování krátce střižených trávníků 
ke kontaminaci vody a půdy v obcích, městech a jejich okolí. Nutno 
podotknout, že množství chemických látek aplikovaných na městskou 

PRO ZLEPŠENÍ BILANCE A KVALITY 
VODY JE DŮLEŽITÁ I SPRÁVNÁ 
ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ
TÉMĚŘ KAŽDÁ ZPRÁVA, ČLÁNEK ČI REPORTÁŽ, KTERÉ SE VĚNUJÍ PREVENCI RIZIK SUCHA, ZDŮRAZŇUJÍ (ZCELA
SPRÁVNĚ) NUTNOST OPATŘENÍ, KTERÁ ZADRŽÍ VODU V KRAJINĚ. NEBO V LESE. ŽE SE ALE NA SNÍŽENÍ ODPA-
ŘOVÁNÍ VODY, ZVÝŠENÍ VSAKOVÁNÍ VODY A OBECNĚ NA ZADRŽOVÁNÍ VODY MOHOU VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM 
PODÍLET AKTIVNĚ NA SVÉM ÚZEMÍ TAKÉ MĚSTA A OBCE, O TOM SE TÉMĚŘ NEMLUVÍ. 
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zeleň nikdo, na rozdíl od zemědělství, nekontroluje a neeviduje.
„Travní monokultura“ má také stejně jako polní monokultury obdobné 
negativní dopady na biodiverzitu, neboť jde také o plochu bez přítom-
nosti planě rostoucích bylin a kvetoucích rostlin, což logicky přispívá 
k úbytku hmyzu a dalších organismů závislých na rostlinách a tím i ke 
snížení potenciálu měst k zadržování vody. Nesprávně udržované tráv-
níky přitom také přispívají jak ke zvyšování teploty v obcích a městech, 
tak ke snížení retenční schopnosti takových ploch. Jde především
o zavedenou praxi, kdy organizace, které mají na starosti údržbu tráv-
níků, pravidelně sekají travní porosty prakticky v úrovni povrchu země – 
v těchto případech lze přitom bez nadsázky konstatovat, že po takovém 
sečení už ale tráva na místě vlastně neroste. Tím se z takových ploch 
stávají místa srovnatelná s probíhajícími procesy na polích bez vege-
tace, což v praxi znamená, že tyto plochy přispívají k růstu teploty ve 
městech a obcích, která je již tak právě ve městech pokrytých z valné 
části neprostupnými povrchy (asfalt, beton) vyšší než mimo lidská síd-
la. Vyšší teplota pak dále přispívá k vyššímu odparu vody z dešťů a obce 
a města tím přicházejí o vodu, která by se mohla alespoň na zelených 
plochách (kdyby byly zelené) déle udržet a částečně vsáknout. Nehledě 
na to, že „na drn“ střižená tráva nedokáže odolávat po zastřižení násle-
dujícímu období sucha a travní porosty hynou. Tím zase vznikají další 
náklady travní porosty v obcích a městech znovu obnovit. Jak už bylo 
řečeno, založit oku lahodící trávník není nijak jednoduchá a už vůbec ne 
levná záležitost. Vyžaduje totiž mimo jiné podkladovou vrstvu, filtrační 
vrstvu, štěrbiny vyplněné pískem nebo oblázky pro odvod dešťové 
a zálivkové vody. A aby byl zachován vzhled, růst a zdravotní stav poros-
tu, je potřeba ho také hnojit. V jarním období se doporučuje hnojit NPK 
Cereritem, a to v dávce 200 až 400 kg na hektar, na podporu růstu se 
většinou později ještě přihnojuje dusíkem, například ledkováním. 
A koncem srpna by se měla znovu aplikovat komplexní hnojiva.

Údržbu zeleně v obcích a městech mají na starosti obvykle referáty 
životního prostředí, z nichž mnohé se v souladu s názvem svého odboru 
ani náhodou nechovají. Lidé na venkově to dobře znají například z pro-
cesů týkajících se výstavby či obnovy rybníků, kdy jsou to právě odbory 
životního prostředí, které úmysl postavit či obnovit rybník velmi často 
na základě často pochybných a rozhodně ne „přírodních“ argumentů 
„zamáznou“. Ve městech zase podporují odbory životního prostředí 
již zmíněné sekání trávníků na drn, například na Praze 15, a to i poté, 
co magistrát města vydal metodický pokyn k údržbě městské zeleně. 
Obvyklým argumentem úředníků je údajná obava veřejnosti z klíšťat 
a přítomnosti hmyzu, tedy vlastně neochota podporovat pestřejší život-
ní prostředí (biodiverzitu).  

Nejde ale jen o trávníky nebo keře. Další smutnou kapitolou je častější 
než nutné kácení stromů, což je opět obhajováno buď ochranou zdraví 
obyvatel, případně nějakým stavebním záměrem. I když se sice často 
místo pokácených stromů vysadí nové, je přínos nové výsadby pro 
životní prostředí ve městech nesrovnatelně nižší, než existence starých 
stromů, a to i takových, které jsou nějakým způsobem zpevněny, 
revitalizovány a ošetřeny, aby byl splněn cíl ochrany obyvatel. Vliv nově 
vysázených stromů je nižší jak na místní mikroklima, tak i na všeo-
becně vzývané zadržování vody a bude trvat desítky let, než se obnoví 
potenciál, který prostřednictvím ochlazování (pod korunou vzrostlého 
stromu je zhruba o pět stupňů Celsia nižší teplota), produkcí kyslíku 
a zpevněním půdy (a tím i zadržováním vody) původní dospělé stromy 
představovaly.

Zpět ale k trávníkům, k nimž některá města, ale i firmy, v poslední době 
přece jen mění přístup. Jde o různé projekty na podporu biodiverzity, 
které uplatňuje na svých pozemcích například společnost Pražské 
vodovody a kanalizace. Principem je ponechání rostoucích travních 
porostů po většinu roku „ladem“. Zatravněné plochy jsou navíc cíleně 
obohacovány lučním osivem, výsledkem pak jsou miniaturní městské 
louky, na nichž žije velké množství druhů hmyzu, za kterým následně 
přilétají ptáci. Inspiraci pro majitele domů i pro zastupitelstva předsta-
vuje také projekt „Adapterra Awards“, jehož cílem je ocenit opatření 

zejména zaměřená na hospodárné využívání vody a opatření s pozitiv-
ním dopadem na lokální mikroklima. Uzávěrka přihlášek do letošního 
prvního ročníku soutěže už ale skončila.

Každopádně je třeba zdůraznit a opakovat: Pokud se v současné době 
neustále mluví o potřebě změnit přístup k zemědělskému hospodaření, 
mělo by se také neustále a veřejně mluvit o potřebě změnit přístup 
k údržbě a ošetřování obecní a městské zeleně. Zemědělci totiž zdale-
ka za všechno nemohou.

Petr Havel, foto Nina Havlová

PRO ZLEPŠENÍ BILANCE A KVALITY 
VODY JE DŮLEŽITÁ I SPRÁVNÁ 
ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ



ZPRAVODAJ

ČERVEN 201934

L E S N Í  H O S P O D Á Ř S T V Í

Řeší úkoly ve formě kompostování, přeměny 
biomasy v plyn pro výrobu tepla (bioplynové 
stanice) nebo společných zemědělsko-lesnic-
kých komplexních řešení primárně pro výrobu 
tepla či energie a tepla. Právě o možných 
společných zemědělsko-lesnických projek-
tech je rozhovor s Oldřichem Václavkem, 
předsedou Komoditní rady pro biomasu při 
Agrární komoře ČR.

Biomasa pro energetické účely byla v mi-
nulosti často diskutovaným tématem, napří-
klad z důvodu možného střetu s průmyslo-
vým zpracováním dříví či z důvodu obavy 
z ochuzování lesních půd o živiny.
Na uvedené musíme nahlížet současnou 
optikou. Od roku 2015 jsme v souvislosti se 
suchem svědky rozsáhlého odumírání lesů, 
potýkáme se s nejhorší kůrovcovou kalamitou 
v historii. Současný trh je dodávkami dříví 
přesycen a výkupní ceny jsou pro vlastníky 
lesů nevýhodné. Proč se zbavovat dříví za 
400–500 Kč/m3? Například v sousedních ně-
mecky mluvících zemích se podařilo trh čás-
tečně stabilizovat díky projektům pro lokální 
nebo regionální výrobu tepla, kdy odpadá 
doprava dřevní biomasy na stovky kilometrů 
jako u nás a větší část biomasy zůstane přímo 
v regionu a zužitkuje se tak s větší přidanou 
hodnotou ve formě tepla. To má vliv i na vyšší 
výkupní cenu sortimentů, i když kalamitní si-
tuace cenu na trhu ovlivní vždy. Určitě nesou-

hlasím s názorem, že dříví nemá význam při 
výrobě tepla. Naopak, jde o tradiční surovinu 
a vlastníci lesů si zaslouží získat více finanč-
ních prostředků právě využitím těžebních 
zbytků a jinak těžko využitelných sortimentů 
dříví. V sousedních zemích již vznikla tato dal-
ší komodita na trhu jako stabilní a především 
vlastní surovina, kterou sousední země mají 
a máme ji i my! 

Jaký podíl z celkových těžeb je podle vás 
možné využít pro energetické účely? 
Část vlákniny (15–20 %) by se mohla využít 
pro výrobu tepla. V době eukalyptových plan-
táží a přesunu celulózových závodů do Jižní 
Ameriky je jen otázkou času, kdy se majitelé 
těchto továren v Evropě rozhodnou od nás 
odejít. Proto musí lesníci hledat nové cesty 
k využití slabého dříví a těžebních zbytků. 
Tomu nahrává i obrovský tlak na pěstování 
listnatých lesů. Po listnatých sortimentech je 
menší poptávka a jejich využití ve stavebnictví 
je malé. Soběstačnost lesního hospodářství 
byla vždy založena především na jehličnatých 
sortimentech.

Co si představit pod společnými zeměděl-
sko-lesnickými projekty na využití biomasy?
Například využití biomasy pro výrobu tepla 
při výrobě potravin. Zkušenosti ze zahraničí 
(Rakousko, Německo, Britské ostrovy), např. 
z oblasti potravinářského průmyslu a kon-
krétně mlékárenství, jasně ukazují podporu 
z regionálních zdrojů pro kombinovanou výro-
bu tepla na pasterizaci potravin, mléka a sýrů. 
Hlavní podíl tvoří kotelny na biomasu. Během 
posledních 20 let se tyto technologie vyvinuly 
v bezobslužné systémy. Tak lze postavit bio-
masu na rovinu k plynu a elektřině. Jediný 
problematický aspekt je vyřešení vzájemných 
dodavatelsko-odběratelských vztahů v regio-
nu a jejich podpora ze strany státu. To s sebou 
nese budování stabilních skladů společně 
s firmami, které budou zajišťovat dodávku 
biomasy pro výrobu tepla. Pro vlastníka to 
znamená vytvořit podmínky pro zákonné dlou-
hodobé skladování. Nabízí se otázka daňových 
zvýhodnění, pokrytí úroků z úvěru apod. I toto 
je určitá forma pomoci.

Jaké hlavní výhody spatřujete v tomto spo-
jení lesnictví a zemědělství?
Ve všech vyspělých zemích byla vždy hospoda-

ření v lesnictví a zemědělství provázána 
a vzájemně se vždy podporovala. Komplexní 
řešení zpracování biomasy by pro zemědělce 
a lesníky mohlo znamenat výrazný posun 
dopředu zejména v tom, že by se dříví z kala- 
mit nemuselo udávat hned, ale postupně.  
Nabízí se také pomoc zemědělcům v rámci 
sezónního využití velkoobjemových vleček 
(40 m3) za univerzální kolový traktor, čímž 
odpadá starost s využíváním a vytěžováním 
kamionové dopravy (80 m3) při svozu biomasy 
na sklady či na velké vzdálenosti. Tím by se 
mělo také snížit imisní zatížení, které vzniká 
z dopravy. Při zpracování biomasy existuje jak 
v lese, tak na skladových plochách možnost 
zpracování a třídění biomasy pomocí sít pro 
oddělování asimilačních orgánů (jehličí, listí) 
a separace hrabanky (hlína, kamení), která 
se dostane do nákladu při nakládání klestu. 
Vytříděnou hlínu i složky tvořené asimilačními 
orgány lze využít při kompostování a vracet je 
zpět do exponovaných půd. Systém přinese 
i další výhody v podobě plnění imisních limitů 
a lepší kontrolu imisních limitů u kotlů stáva-
jících a kotlů uváděných na trh, kde jsou 
v rámci ČR poměrně vážné rezervy. Uhlí či 
dříví mají různé principy hoření a kotle tak 
různé typy roštu. Ten, kdo má kotel na dříví, 
by měl při kontrole prokázat, že dříví má. 
Například v Polsku subjekt prokazuje nákup 
minimálního množství dříví pro daný kotel. 
V konečném výsledku je to opět pomoc vlast-
níkům lesa.

Jak zajistit kontinuitu dodávek dříví?
Naše komoditní rada navrhuje řešení pro 
dlouhodobé skladování dříví. To znamená 
vytvoření podmínek, včetně skladování na 
vybraných zemědělských plochách nebo 
po vzoru německy mluvících zemí přímo 
na kalamitních plochách v lese tak, aby se 
nezvyšovaly náklady na dopravu a skladování. 
Na těchto plochách, kde bude dříví uskladně-
no po dobu 2–5 let s postupnými dodávkami 
na trh, upravit povinnost zalesnění a zajistit 
kultury a velikost skladovací plochy stanovit 

STOUPAJÍCÍ CENY ENERGIÍ 
JSOU ŠANCÍ PRO LESNÍKY
KOMODITNÍ RADA PRO BIOMASU PŘI AGRÁRNÍ KOMOŘE ČR JIŽ VÍCE NEŽ DVA A PŮL ROKU PRACUJE NA 
PROJEKTU VYUŽITÍ MÉNĚ KVALITNÍHO DŘÍVÍ, TEDY NEJEN DŘÍVÍ PRO PELETKY ČI PALIVOVÉ DŘÍVÍ, ALE 
I ZBYTKŮ PO TĚŽBĚ – KLESTU, SHNILÉHO DŘÍVÍ, ŠPIČEK, KŘIVÉHO DŘÍVÍ APOD. 

Oldřich Václavek, foto archiv LP
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prokazatelně podle dané situace (využít sate-
litních snímků pro kontrolu), aby zemědělec, 
který umožní skladování na poli, nepřišel 
o dotaci z 1 ha půdy – mělo by se jednat pro-
kazatelně o kalamitní dříví.

Můžete popsat na konkrétním příkladu, jak 
by celý systém fungoval? 
Subjekt dodávající biomasu bude mít v regio-
nálním záchytném skladu dostatečné zásoby 
na několik let, k tomu klasické polní a lesní 
sklady, případně sklady ponechané na kala-
mitních plochách. V nepříznivém (zimním) ob-
dobí využívají odběratelé dříví ze záchytného 
skladu, v ostatních obdobích vozí dříví přímo 
z lesa nebo pole. V každé vesnici je minimálně 
jeden kotel, který je podle potřeby pravidelně 
zásoben biomasou podle kapacity konkrétní-
ho skladu u kotle (4krát za rok, v zimě 1krát 
týdně apod.). Když uvedu konkrétní příklad 
z oblasti Sankt Pölten – obecní lesy dodávají 
do obecní kotelny (výkon 500 kW) biomasu 
k výrobě tepla pro základní školu, obecní 
úřad, faru, tři obecní bytové domy (ve vlastnic-
tví obce nebo soukromníků), pobočku banky 
a další. Obecně kotelnu mohou vlastnit maji-
telé lesů, zemědělci, obec nebo teplárenská 
společnost – nebo jejich konsorcium. Tam, 
kde jsou bazény, sušárny dříví nebo i ovoce, 
lze využít mimo vytápěcí sezónu kotelnu i při 
sníženém výkonu jako zdroj tepla právě pro 
tyto provozy.

Zemědělci ale přece sami produkují energe-
tickou biomasu ve formě slámy, proč by měli 
mít zájem o dřevní biomasu?
Agrární komora ČR společně s naší Komoditní 
radou jsme zásadně proti spalování slámy 
a sena. Jednak toto spalování nesplňuje 
imisní předpisy, jednak by sláma měla zůstat 
na místě. Patří do půdy nebo kompostu, které 
tím provzdušní a obohatí svým rozkladem, 
nebo jako přídavek do siláže, kde následně 
projde zvířetem v podobě krmení, anebo 
poslouží aspoň jako podestýlka. Zemědělci se 
již dnes postupně snaží zemědělskou politiku 
měnit, chtějí vracet tuto komoditu zpět do 
půdy. Půda po sklizni je okamžitě zaseta 
meziplodinou, aby nedocházelo k erozi a aby 
sloužila k hnojení.

Jaké jsou ohlasy na tuto možnou synergii ze 
strany potravinářských firem?
Máme plnou podporu Agrární komory ČR. 
Tuto problematiku jsme taktéž prezentovali 
v rámci Potravinářské komory ČR, kde byli 
i zástupci největších potravinářských firem. 
Společně jsme zjistili, že problematika pře-
stavby energetiky je zde aktuální téma. 
Proč ji v regionech tedy neřešit společně 
a zčásti nevyužít k výrobě tepla biomasu? 
ČR má do roku 2030 zvýšit zastoupení energie 
z obnovitelných zdrojů na 30 %. Toto je cesta 
ke stabilizaci celého lesnického sektoru a sni-
žování nákladů v zemědělsko-potravinářském 
sektoru. Naším cílem je získat pro dřevní 
biomasu cca 6–9 % a k tomu čerpat i podpory, 

které vrátíme zpět do lesa. Můžeme se učit 
od našich sousedů, kde je využití biomasy pro 
výrobu tepla při výrobě potravin významné. 
Jakékoli megalomanské projekty v desítkách 
či stovkách megawattů jsou spojeny s velkou 
přepravní vzdáleností a dopravou suroviny ke 
kotelně se ohrožujeme – zatěžujeme imisně 
ovzduší. Proto ta regionálnost, proto šance 
nejen pro velké, ale i malé vlastníky pole nebo 
lesa.

Vnímejme skutečně celý projekt jako doplnění 
celého zemědělsko-potravinářského komple-

xu, ale i zdroje energií v ČR. Jde o šanci nejen 
pro velké podniky, ale hlavně pro ty menší 
a pro malé vlastníky. Tímto přístupem využijí 
materiál ze svého lesa, v menším množství
a s vyšší účinností. Každý hledá úspory a tady 
rozhodně jsou. Nabízí se úžasná synergie ze-
mědělství, potravinářství a lesnictví. Je stále 
velké množství obcí, kde plynofikace chybí 
a elektřina je drahá. Nejtěžší práce bude 
na začlenění dřevní biomasy do dotačních 
programů. 

Oto Lasák, Lesnická práce
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Společně s Martinem Haisem z Katedry 
biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Ji-
hočeské univerzity zpracovali metodické postupy 
hodnocení dopadů sucha na lesní ekosystémy 
ve velkém prostorovém měřítku na území České 
republiky. Postupy jsou určeny především od-
borné veřejnosti v lesnictví a pracovníkům státní 
správy. Vyžadují odborné znalosti, použití spe-
cifického softwarového vybavení a jsou náročné 
na objem zpracovávaných dat. Zároveň však 
umožňují získávat informace o reálném stavu 
jehličnatých porostů i o oblastech, které jsou 
ohroženy suchem jako primárním stresorem 
lesních porostů s následným možným rozvojem 
dalších nežádoucích jevů. 
„Existují v zásadě dva přístupy využitelné 

k hodnocení dopadů sucha na lesní vegetaci 
ve velkém prostorovém měřítku. Jedná se 
o hodnocení na základě modelování mete-
orologických charakteristik a hodnocení na 
základě dat dálkového průzkumu Země
(DPZ). V rámci uplatnění nástrojů popsaných 
v metodice lze snáze identifikovat nejen 
oblasti, ve kterých jsou smrkové porosty ohro-
žené suchem na základě nepříznivé vláhové 
bilance, ale i konkrétní porosty, ve kterých již 
došlo ke snížení jejich vitality. Tyto postupy 
sníží náklady na podrobný terénní průzkum 
s cílem hodnocení zdravotního stavu lesních 
porostů jako odpovědi na působení sucha,“ 
uvádějí autoři Kateřina Neudertová 
Hellebrandová a Vít Šrámek z VÚLHM. 

Hodnocení na základě modelování meteorolo-
gických charakteristik je výsledkem kombina-
ce měření srážek, vlhkosti, evapotranspirace 
(výdej vody v podobě vodní páry z rostlin), 
půdní vláhy a dalších parametrů. Většina 
těchto metod byla vyvinuta pro odhad deficitu 
vlhkosti v zemědělské krajině. Lesní eko-
systémy a jednotlivé druhy dřevin reagují na 
sucho rozdílným způsobem, proto není reálné 
dopady sucha na lesní porosty hodnotit pouze 
pomocí jediného přístupu. Metody dálkového 
průzkumu Země umožňují sledovat stresové 
reakce lesních porostů a další vegetace v širo-
kém prostorovém měřítku. Zároveň však ne-
umožňují určit skutečné příčiny pozorovaných 
změn a rozpoznat, zda se jedná skutečně 

METODY HODNOCENÍ SUCHA 
POMOHOU K LEPŠÍ OCHRANĚ LESŮ
STRNADY – 21. KVĚTNA 2019 – V SOUČASNÉ DOBĚ, KDY JSOU LESY OHROŽENY SUCHEM A PŘI NÁSLEDNÉM 
OSLABENÍ NAPADENÍM KŮROVCEM, JE NA MÍSTĚ VČAS VYHODNOTIT MÍRU STRESU A DOPADY SUCHA NA 
EKOSYSTÉMY A POMOCI TAK KE STANOVENÍ POSTUPŮ OCHRANY POROSTŮ. K TOMU MOHOU POSLOUŽIT 
METODY HODNOCENÍ SUCHA V POROSTECH SMRKU ZTEPILÉHO, KTERÉ PODROBNĚ POPSALI A OTESTOVALI 
EXPERTI NA EKOLOGII LESA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

Mapy aktuální vláhové bilance (mm/rok) smrkového porostu ve vegetačních obdobích 2012–2015, archiv VÚLHM
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o účinky sucha, nebo zda má narušení lesního 
porostu jinou příčinu. 

Hodnocení na základě meteorologických cha-
rakteristik vede k určení oblastí s výskytem 
epizod sucha o různé intenzitě a různé délce. 
Na základě metod dálkového průzkumu Země 
je možné určit oblasti, ve kterých dochází 
k nevratnému poškození lesních porostů. 
Propojením výsledků obou popsaných metod 
dojde k zpřesnění informace o porostech 
potenciálně poškozených suchem ve sledo-
vaném vegetačním období. Pro hodnocení na 
základě dat DPZ jsou využity scény systé-
mu Landsat, jehož parametry jej řadí mezi 
nejvyužívanější systémy pro hodnocení změn 
vlastností zemského povrchu v delším časo-
vém měřítku. 

„V metodice je ukázána identifikace poškoze-
ných smrkových porostů na příkladu indexu 
NDMI pro rok 2015. Tento rok je vhodný pro 
testovací účely, neboť zahrnuje vysoce pod-
průměrný srážkový deficit během vegetační 
sezóny, který měl podle terénního šetření 
významný dopad pro změnu zdravotního stavu 
lesních porostů. Přestože jsme testovali citli-
vost spektrálních vegetačních indexů pro je-
den rok, metodický přístup má obecnou plat-
nost a je přenositelný i pro jiné časové období. 
V této studii byly hodnoty spektrálních indexů 
vypočteny pro všechny lesní porosty, které 
mají podíl smrku vyšší než 70 % a zároveň je 
jejich plocha vyšší než půl hektaru,“ upřesňují 
řešitelé.  Pro vymezení oblastí ohrožených 

suchem na základě modelování meteorolo-
gických dat byl použit meteorologický model 
AVISO. V rámci řešení výzkumného projektu 
„Metody hodnocení sucha v lesních poros-
tech“ byly parametry tohoto modelu upraveny 
pro smrkové porosty. 

Metodika hodnocení dopadů sucha ve smr-
kových porostech v ČR byla vytvořena v rámci 
projektu Národní agentury pro zemědělský 

výzkum, řešeného v letech 2016–2018. 
Ke stažení je na stránkách VÚLHM:
www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_ 
cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_18_2018.pdf

Kontaktní údaje: Mgr. Kateřina Neudertová 
Hellebrandová, Ph.D., hellebrandova@vulhm.
cz, RNDr. Martin Hais, Ph.D., martin.hais@
seznam.cz, Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 
sramek@vulhm.cz

Smrkový porost zničený suchem a kůrovcem, okolí obce Luka nad Jihlavou, archiv VÚLHM
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V pamětnickém ohlédnutí za potravinami še-
desátých a sedmdesátých let minulého století 
si připomeneme časy, kdy u nás tehdejší se-
nioři běžně říkávali oplatkám pišingry. A to už 
je hodně dávno. Dnes polozapomenuté slovo 
pišingr jsem objevila v dopise, který sloužil 
jako záložka v dávno neotevřené knize z mého 
dětství. Dopis mi poslala moje babička spolu 
s papírovou pětikorunou, abych si za ni koupi-
la „nějaký dobrý pišingr k čaji“. Náhodně ob-
jevený dopis mě přiměl k pátrání v paměti po 
oplatkách a sušenkách, které jsme přikuso-
vali k šálku čerstvě uvařeného čaje. A protože 
lidská paměť není vždy spolehlivá, vzala jsem 
si na pomoc starší odbornou literaturu, tedy 
různé zbožíznalecké příručky. V nich se dají 
dohledat i značky tehdy prodávaného čaje.

Pišingr přišel z Vídně
Na vysvětlenou pro později narozené čtenáře 
připomeňme, kde se vlastně slovo pišingr 
vzalo. Kořeny sahají do roku 1881, kdy vídeň-
ský cukrář Oskar Pischinger poprvé naser-
víroval svým zákazníkům dort vyrobený 

z kulatých oplatek slepených krémem, 
v němž převažovala čokoláda a drcené oříšky.
Pischingerův dort se brzy rozšířil po celém 
území tehdejšího Rakouska-Uherska 
a pišingr se stal obecným názvem pro veškeré 
slepované oplatky. Pro zajímavost dodejme, 
že pišingr se dostal i do Slovníku nespisovné 
češtiny (Praha:Maxdorf 2006) jako jeden z ná-
zvů pro oplatku. Na Slovensku výraz pišinger 
najdeme v aktuálním Slovníku slovenského 
jazyka, kde označuje drobné sladké pečivo 
z oplatek spojených náplní.

Název zůstal, receptura nikoli
Ale přesuňme se ze stařičkého mocnář-
ství do Československa těsně po druhé 
světové válce. Tehdy, ještě v roce 1945, přišly 
na svět oplatky s oříškovou náplní, máčené 
po obvodu čokoládovou polevou. Výrobek 
dostal název Tatranka a je dodnes nejznáměj-
ší oplatkou nejen v Čechách, kde Tatranka 
původně vznikla, ale znají ji i spotřebitelé 
na Slovensku, kde se běžně prodává
v obchodech.

Tatranka měla původně tvar špičatého trojú-
helníku, což mělo evokovat vzhled horského 
tatranského štítu. Ale balení takových troj-
hránků bylo pracné, a tak se z praktických dů-
vodů změnil tvar na obdélníkový. Tatranka se 
vyráběla v Čechách i na Slovensku a v obou,
nyní již samostatných státech, se vyrábí do-
dnes. Jen ta receptura už není, co bývala. Sní-
žil se původní podíl lískových oříšků či arašídů 
v náplni a méně je i čokolády. Před nákupem 
soudobých Tatranek se vyplatí přečíst údaje 
na obalu. Když je Tatranka označena jako 
oříšková, jsou v její náplni skutečně oříšky. 
Je-li oplatka s oříškovou příchutí, pak jsou 
oříšky nahrazeny syntetickou příchutí.
Podobné je to s polevou. Když je označena 
jako čokoládová, je v ní skutečně čokoláda. 
Naopak označení tmavá poleva znamená, že 
nejde o čokoládu. Tatranky dnes nemají nor-
mami stanovenou závaznou recepturu, jako 
tomu bylo do roku 1989, a tak se jejich složení 
liší podle požadavků odběratelů. Obdobou 
Tatranek byly oplatky Horalky, jejichž náplň 
obsahovala arašídy namísto lískových oříšků. 
Horalky byly ovšem levnější, jedno balení se 
prodávalo za 1,20 Kčs, zatímco Tatranka stála 
1,50 Kčs. V archivech jsme zjistili, že Horalky 
se vyrábějí od roku 1956. V obchodech je 
najdeme dodnes.

Petice nepomohla
Vlnky, tak zněl název jiných, také oblíbených 
oplatek s griliášovou náplní. Vlnky byly oplat-
ky obdélníkového tvaru, jejichž vrchní stranu 
tvořily oblé výstupky a prohlubně, takže připo-
mínala zčeřenou vodní hladinu. Výroba vlnek 
byla v Čechách v roce 2011 zrušena. Výrobce 
argumentoval tím, že podle průzkumů už 
o tyto oplatky není zájem. Následně vznik-
la petice za obnovu jejich výroby, kterou 
podepsalo sto tisíc lidí. Ale bylo to marné, za 
vlnkami se, obrazně řečeno, zavřela voda.

Griliášovou náplň měly také duté oplatky ve 
tvaru velkých vlašských ořechů nebo mušlí či 
dalších plodů. Tento typ oplatek neměl název, 
prodával se v cukrárnách v celofánových sáč-
cích nebo na váhu. Náplň zmíněných oplatek 
byla někdy také citronová nebo kakaová. Ale 
všechny dávno odvál čas. Asi s nimi bylo moc 
práce. Pro osvěžení paměti uvádíme názvy ně-

KDYŽ SE OPLATKÁM 
ŘÍKALO PIŠINGRY
ŠÁLEK ČAJE A K TOMU NĚCO MALÉHO NA ZAKOUSNUTÍ. TAK SE VĚTŠINOU VÍTALA NEPLÁNOVANÁ NÁVŠTĚVA, 
KDYŽ SE JEŠTĚ SOUSEDÉ V DOMĚ STAVOVALI JEN TAK NA KUS ŘEČI. ČAJ BYL VE SPÍŽI I PŘED VÝPLATOU 
A KAŽDÁ HOSPODYŇKA MĚLA VŽDY V ZÁSOBĚ NĚJAKOU TU OPLATKU NEBO SUŠENKU. DĚTI ALE VŽDY 
VĚDĚLY, KDE MAMINKA PAMLSKY UKRÝVÁ.
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kterých výrobků, zachycených v publikaci Zákla-
dy potravinářského zbožíznalství (SNTL, Praha 
1961). Uveďme například oplatky Neapolitánky, 
Mignonky, Habešky, řezy Opera, Harmonie, 
Svěženky nebo Rekreační řezy. Z luxusnějších 
výrobků to byly řezy mocca a dortíky mocca.
Jiné druhy oplatek připomíná jiná příručka, 
která je z roku 1967. Najdeme v ní například 
Kávěnky. Šlo o oplatkové řezy obdélníčkového 
tvaru s kávovou náplní. V náplni byly kromě 
jiných ingrediencí také kakaový prášek, praže-
ná zrnková káva a pražené mandle. Oplatkové 
řezy Vesna měly tukovou náplň s přídavkem 
práškového smetanového vanilinového krému. 
Oplatkové řezy Aribona byly plněné tukovou 
fondánovou náplní. Z dalších výrobků uveďme 
Brněnské oplatky, Fidor Grand, Stadionky, 
Duo oplatkové řezy či Trio Lux. Příručka s ná-
zvem Kakao, čokoláda, cukrovinky a trvanlivé 
pečivo (Vydavatelství obchodu, Praha 1967) 
popisuje oplatkové řezy Trio Lux jako vysoce 
hodnotný a kvalitní výrobek příjemné čokolá-
dové chuti a vůně. Řezy byly plněné oříškovou 
náplní a formované v čokoládě.

Dírky a zoubky
K čaji nebo kávě se podávaly také sušenky. 
Asi nejznámější byly tzv. petitky. Říkalo se 
jim tak proto, že jejich oficiální název Petit 
beurre uměl málokdo správně vyslovit. Původ 
těchto máslových sušenek se zoubkovaným 
okrajem a s vypichovanými dírkami upro-
střed hledejme ve Francii. V tamním městě 
Nantes vznikly v roce 1886. Jejich autor, 
Louis Lefevre-Utile, si předsevzal, že vytvoří 
francouzskou obdobu tvrdých sušenek, jaké 
se v té době vyráběly pouze v Anglii. Máslové 
sušenky charakteristického obdélníkového 
tvaru se zoubkovaným okrajem si záhy 
získaly oblibu po celé Francii i mimo ni. Brzy 
je napodoboval kdekdo. Když si je po nějaké 
době autor Lefevre-Utile chtěl patentovat, 
bylo už pozdě. Název Petit beurre se mezitím 
stal synonymem pro máslové sušenky. A tak 
se pod tímto názvem vyráběly i v Českoslo-
vensku.

Pravé petitky musí mít čtyři oblé rohy, jako 
čtyři roční období. Po obvodu mají 52 zoubků, 
jako je týdnů v roce. Je do nich vypíchnuto 24 
dírek, jako je hodin za celý den. A samozřejmě 
musí v nich být máslo. Další důležitou přísa-
dou je sušené mléko. A jak jinak také kvalitní 
pšeničná mouka. K dírkovaným sušenkám 
patřily také sušenky Orange. Měly obdélníkový 
tvar a pomerančovou příchuť. Samotné chut-
naly fádně, ale jejich drť sloužila v domácnos-
tech k výrobě nepečených dezertů s krémem.

Máslové už bez másla
Z máslových sušenek si oblibu získaly sušen-
ky Club. Měly kulatý tvar s vytlačenou mřížkou 
na povrchu. Club se vyrábí dodnes, jen ta chuť 
už není, co bývala. Už se do nich totiž nedává 
máslo. Jsou pouze s máslovou příchutí, jak 
je uvedeno na obalu. K oblíbeným sušenkám 
autorky článku patřily princezky. Byly to 

dírkované sušenky oválného tvaru slepené 
kakaovým krémem. V současnosti mají vy-
ráběné princezky kulatý tvar a různé náplně, 
například vanilkovou. Vzpomínáte na polomá-
čené arabesky? Byly, pravda, trochu drobivé, 
ale ta čokoládová poleva neměla chybu. Již 
zmíněná publikace Základy potravinářského 
zbožíznalství uvádí v přehledu sušenek také 
Vějířky s kakaovým práškem, Dukát, sušenky 
vaječné, mramorované a esíčka. Z plněných 
sušenek to byly kávové sušenky a ementálky, 
což byly slané sýrové sušenky. Mezi sušenky 
řadí publikace také kokosky, dále cukrované 
suchary se sójou, oříškové suchary cukrova-
né, mandlové cukrované suchary a máslové 
cukrované suchary. Ze sušenek se dříve také 
vyráběly celé kolekce.

Dietní suchary odvál čas
Za zmínku stojí připomenout, jak se vlastně 
sladké suchary vyráběly. Z těsta obohaceného 
oříšky, mandlemi, pomerančovou kůrou či 
rozinkami se pekly veky, které se po vychlad-
nutí krájely. Krajíčky se pak vyprážely v mírně 
vyhřáté peci, čímž se zbavily vody a získaly 
na celém řezu zlatavou barvu. Na závěr se 
suchary obalovaly v práškovém cukru.

Kromě sladkých se vyráběly také suchary 
s nepatrným obsahem cukru a tuku. Byly to 
například dietní karlovarské suchary obyčejné 
nebo mléčné. I ty už jsou minulostí. Škoda.
V zájmu objektivity je ale třeba uvést, že cel-
kový dojem mnohdy pokazil nepraktický obal 
sušenek. Vydolovat je z úzké vysoké krabičky 
byl často nadlidský úkol. „Zejména u většího 
rodinného balení spotřebitel dnes vyžaduje, 
aby obal svým výtvarným řešením potěšil, 
zpříjemnil chvilku posezení u šálku teplého 
nápoje a případně i nás navodil k zamyšlení 
nad tím, jak se náš život mění.“ Tato slova 
jsme převzali z vysokoškolské učebnice Na-
uka o zboží, poživatiny (SPN, Praha 1980).
Od vydání citované učebnice uplynulo takřka 
40 let. Život se opravdu změnil, v tom musíme 
dát učebnici zapravdu. Aby naše zamyšlení 
bylo úplné, zavzpomínáme si na závěr 
u šálku čaje.

Tři jakosti čaje
Ona bezmála čtyři 
desítky let stará 
učebnice nás vrací 
do dob, kdy 
jsme ještě 
čajové lístky 
sypali do 
konvice 
a spařovali 
je vroucí 
vodou. Čaj 
se tehdy 
prodával ve 
třech skupinách 
jakosti. Ta nejvyšší 
jakost, což byla sku-
pina A, 

zahrnovala výrobky s názvy Zlatá směs, 
Indický čaj a Jemná směs. Tyto tržní druhy 
musely mít čajové listy dobře profermento-
vané, dobře svinuté a barevně stejné. Nálev 
musel být průzračný plně aromatický, 
s chutí plnou a příjemně natrpklou. Čaj druhé 
jakostní skupiny B zahrnoval Gruzínský čaj 
a Čínský čaj. Přípustné bylo nevyrovnané 
svinutí lístků. U nálevu byl při chladnutí 
přípustný vznik slabého zákalu, méně výrazné 
aroma a nedostatečně plná chuť. Poslední 
skupina C zahrnovala výrobky s názvem Asia 
směs, Orient a Vietnam. Čaj v těchto výrob-
cích mohl mít nevyrovnaný vzhled v barvě 
a svinutí lístků. U nálevu byl přípustný vznik 
zákalu a dovolovalo se drsnější aroma a chuť. 

Čaj v jakostních skupinách A a B se balil do 
plechových krabiček, zatímco „céčko“ se pro-
dávalov krabičkách papírových. Vyprázdněné 
plechové krabičky často sloužily v domácnos-
tech k uschování různých drobností. Muži si 
do nich s oblibou ukládali hřebíčky a šroubky. 
Plechové krabičky od čaje se mezitím staly 
sběratelským artiklem a objevují se na inter-
netových aukcích.

Od roku 1964 se v Československu začal
vyrábět i čaj v jednoporcovém balení 
v papírových sáčcích se šňůrkou i bez ní. 
Mohl se zavařovat přímo do šálku bez 
nepříjemné povinnosti čistit konvici od 
usazených lístků čaje. Začátkem osmdesá-
tých let se čaj v Československu prodával 
v jednoporcovém balení pod značkou Pigi 
a Klub. Pytlíčkový čaj Pigi měl každou 
porci navíc vloženou ještě v celofánovém 
přebalu, takže byl používán hlavně v restau-
racích. Vyjmout čajový sáček z celofánového 
přebalu byl nadlidský zápas pro většinu 
hostů. Spotřebitel měl však jistotu, že 
čaj byl skutečně nepoužitý.

Alice Olbrichová
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NA UHERSKOBRODSKÉM UČILIŠTI 
O NEJLEPŠÍHO OPRAVÁŘE A MALÍŘE

V LIBERECKÉM KRAJI POMÁHÁME POZNAT 
VÝROBCE KVALITNÍCH POTRAVIN 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD USPOŘÁDALO POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY VLÁDY ANDREJE 
BABIŠE A HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE JIŘÍHO ČUNKA A MINISTRA ŠKOLSTVÍ ROBERTA PLAGY DNE 
29. BŘEZNA 2019 UŽ 11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ V OBORU 
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ A MALÍŘ. SOUTĚŽ SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI PRAKTICKÉ A JÍZDY ZRUČNOSTI. 

ČINNOST INFORMAČNÍCH STŘEDISEK (IS) JE PŘESNĚ DEFINOVÁNA PODMÍNKAMI, KTERÉ MUSÍ PLNIT. NENÍ 
ŽÁDNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE ROZPOČET NA ČINNOST NEPOKRÝVÁ NÁKLADY NA CELÝCH DVANÁCT ROČNÍCH 
MĚSÍCŮ. PROTO SE PRACOVNÍCI STŘEDISEK SPOLU S ŘADOU DOBROVOLNÍKŮ V PRŮBĚHU ROKU VĚNUJÍ 
I DALŠÍM POSLÁNÍM. MEZI NĚ PATŘÍ PODPORA REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ POTRAVIN. 

Celkem 16 opravářů z 8 škol změřilo své síly 
ve svařování, zámečnických pracích a jízdě 
zručnosti traktorem s 5tunovým vlekem, kde 
předvedli jízdu mezi kužely a couvání v určeném 
prostoru.  Malíři měli za úkol ztvárnit dle vlast-
ního pojetí, představivosti a umu „Mou vlast“. 
Jako jednoznačně nejlepší bylo hodnoceno po-
rotou dílo Český lev domácí soutěžící, jedinečné 
a nenapodobitelné Zuzky Dohnalové. Sou-

částí doprovodného programu bylo vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže mateřských 
a praktických škol, tentokrát na téma „Jaro, 
léto, podzim, zima – na světě je přece príma!“. 
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčast-
nily děti z většiny školek a přebírání ceny za 
vítězné práce pro ně byl velký zážitek.
Své vize na téma „Pravda a láska zvítězí“ nám 
předvedli žáci ze základních škol v soutěži 

Sprejerství jako umění. Účastníci měli k dis-
pozici plátna v dřevěném rámu, na kterých se 
mohli doslova vyřádit. 

Organizace Agrární komory a ZS ČR v Uher-
ském Hradišti připravily prezentaci zeměděl-
ství pod titulem „Zemědělství žije“, o kterou 
děti projevily velký zájem. Kromě samotného 
soutěžení mohli návštěvníci zhlédnout ukázky 
řemesel, zemědělské techniky a zvířat, 
ovčácký den s ukázkami dojení, výroby sýrů 
a stloukání másla. Společnost ZEMASPOL 
Uherský Brod a.s. připravila mimo jiné ukázky 
svých zemědělských komodit, které vyzvaly ke 
svému určování nejen děti, ale i dospělé. 
Hitem letošního ročníku se stali draví ptáci, 
které nám předvedli členové Záchranné sta-
nice Hluk pod názvem „Nelovíme pro kořist, 
ale pro všechno to krásné při lovu. Tato akce 
přispěla k přiblížení učebních oborů široké 
veřejnosti a zejména rodičům a dětem, které 
se rozhodují pro budoucí uplatnění v životě. 
Zemědělské podniky mohou z řad absolventů 
SOU čerpat své budoucí zaměstnance.

AK Zlínského kraje

Cílem je prostřednictvím webových stránek i 
sociálních sítí předat spotřebitelům informa-
ce o producentech kvalitních a bezpečných 
potravin vyrobených v jejich nejbližším okolí. 
Současně napomáhá řadě výrobců s odby-
tem jejich produkce. Podpoře regionálních 
producentů je v Libereckém kraji věnována 
pozornost již od roku 2004. Naši producenti 
čelí nekalé cenové konkurenci, založené na 
nerovné podpoře v partnerských zemích EU. 
Po ataku Evropského parlamentu legalizující 
potraviny dvojí kvality vědomým klamáním 
v označování potravin kvůli neschválenému 

nařízení zakazující takové chováni je téma 
kvalita a bezpečnost potravin o to více aktuál-
ní. V Libereckém kraji představujeme výrobce 
prostřednictvím webových stránek, sociálních 
sítí a vytvořeným youtube kanálem. Pozornost 
je věnována každoročním vítězům soutěže Re-
gionální potravina nebo Výrobek Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – zemědělství. 
Součástí jsou i krátké videospoty, které při-
bližují výrobu vítězných produktů. Ze statistik 
sledovanosti návštěvnosti webových stránek 
je patrný zájem veřejnosti o informace o míst-
ních producentech. Vedle pořádání Dne regio-

nálních potravin v Libereckém kraji nebo 
Krajských dožínkových slavností, na kterých 
jsou předávána ocenění, je potřeba stále veřej-
nosti připomínat existenci producentů kvalit-
ních potravin v jejich nejbližším okolí. Jednou 
z mnoha možností je právě aktivita informač-
ního střediska s využitím všech nástrojů, které 
současná technologie umožňuje. Že se jedná 
o správnou cestu, svědčí pozitivní zpětné re-
akce samotných producentů, které se našemu 
pracovišti v Libereckém kraji dostávají.

RAR Libereckého kraje

RUBRIKA REGIONÁLNÍ INFORMACE JE ZAJIŠTĚNA S FINANČNÍ PODPOROU TITULU MZE 9. F. E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2019
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KONZULTACE KE KŮROVCI

EXKURZE STUDENTŮ S AGROVENKOV O.P.S. 

NOVINKY K DOTACÍM A ZELENÉ NAFTĚ 

V SOUČASNÉ KŮROVCOVÉ KALAMITĚ SE NA KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO OBRACEJÍ S DOTAZY PŘE-
DEVŠÍM MALÍ VLASTNÍCI LESA, KTEŘÍ HLEDAJÍ INFORMACE JAK ZVLÁDNOUT SITUACI, KDY JEJICH LESNÍ 
POROSTY NAPADL BROUK. 

POSLEDNÍ DUBNOVÝ TÝDEN AGROVENKOV O.P.S., INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VEN-
KOVA PARDUBICKÉHO KRAJE, ZAJISTIL PRO STUDENTY SOU CHROUSTOVICE A CHRUDIMSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
ŠKOLY EXKURZI NA STATEK UHERSKO.

V MORAVSKOSLEZSKÉM REGIONU BYLY OD POČÁTKU DUBNA REALIZOVÁNY SEMINÁŘE SE ZAMĚŘENÍM NA 
VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH OPATŘENÍ V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2019. 

Zásadní je nutné soustavně vyhledávat 
broukem napadené stromy, které je nutné 
včas odstranit a asanovat. Těžařské firmy 
jsou kalamitou přetíženy a není jednoduché 
dojednat s nimi vytěžení porostu, většinou na 
celém lesním pozemku vlastníka. Navíc cena 
dřeva rychle klesá a poptávka také. Nepro-
dejné dřevo se zatím ponechává na dočasné 
skládce. Vlastník musí zvolit, co se zbylým 
klestem – štěpkovat, pálit, frézovat? Právě 
strojní zpracování půdy pro zalesnění – lesní 
frézou, která zpracuje veškeré těžební zbytky 
včetně pařezů, buřeně a keřů, se zapravením 
do půdního profilu je velmi progresivní. Vznik-

lou holinu je nutné zalesnit, vhodných sazenic 
začíná být lokálně nedostatek a k jejich ujmutí 
je potřeba vhodné počasí. Informace vyžadují 
většinou nepodnikající drobní vlastníci lesa, 
kteří nemají IČ a není je tak možné evidovat 
v deníku konzultací dle DT 9.F.e. Většinu 
tazatelů orientujeme po poskytnuté konzul-
taci na jejich OLH. Těžiště konzultací se týká 
finančních podpor v lesním hospodářství. 

Finanční podporu lze získat dle Nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb. V souvislosti s kůrovcem je 
možné žádat na likvidaci klestu štěpkováním, 
na obnovu lesního porostu – většinou na 

nákup sazenic. O finanční podporu dle tohoto 
nařízení se po ohlášení žádá na příslušném 
krajském úřadě. Mimo to některé krajské 
úřady poskytují dotaci na nové oplocenky 
k ochraně vysazených porostů. Většinu 
tazatelů také odkazujeme na Metodickou 
příručku pro žadatele o finanční příspěvky na 
hospodaření v lesích poskytované Minister-
stvem zemědělství. Pro vlastníky lesů jsou 
významná MZe přijímaná mimořádná opatření 
na řešení kůrovcové kalamity, se kterými je 
seznamujeme. 

AK Plzeňského kraje

Majitel zemědělského podniku Ing. David No-
vák připravil pro účastníky prohlídku celého 
statku, seznámil studenty s jeho historií, ale 
také se současným provozem. 

Jedná se o podnik s diverzifikovanou výrobou. 
Během exkurze jsme tak mohli nahlédnout 
do provozovny na výrobu peletek, které se zde 
vyrábějí ve třech formách – jako krmné, pro 

podestýlku a na topení, do provozu mlékárny, 
ve které zpracovávají svou produkci mléka, 
a seznámili se s chovem hovězího dobytka 
a prasat. Mottem podniku je „Adresná kvalita 
z pole až na stůl“, své produkty proto Statek 
Uhersko prodává ve svých 4 prodejnách 
(Uhersko, Holice a Pardubice), ale také je 
dodává do lokálních obchůdků a prodejen 
Jednoty v Pardubickém kraji. Na závěr  

Ing. Novák připravil pro studenty občerstvení 
ve formě místních produktů – ochutnali jsme 
mléko a mléčné výrobky, pečivo či škvarky. 
Studenti si tak během exkurze měli možnost 
prohlédnout podnik s širokým spektrem 
činností. Více informací o Statku Uhersko na 
www.statekuhersko.cz/.

Agrovenkov o.p.s. 

Vysvětlili jsme rovněž podmínky pro zařazení 
nových žadatelů do opatření Ekologického ze-
mědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
a do opatření Agroenvironmentálně-klimatic-
kých podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Semi-
náře mnohým zemědělcům pomohly obnovit 
znalosti získané na školeních z minulých let 
a seznámit se s novinkami v samotné aplikaci 
Předtisky i s novými povinnostmi při přípravě 
podkladů k dotačním žádostem. Nově bylo 
u žadatelů plnících povinnou diversifikaci 
u plodin na orné půdě v rámci podmínek 
Greeningu potřeba připojit zákres jednotlivých 
plodin pěstovaných na ploše dílu půdního blo-
ku do mapy, a to i s určitou přesností. Před-
stavili jsme a vysvětlili principy zpracování 
a podání žádosti o dotace v elektronické podo-
bě prostřednictvím další aplikace, a to Portálu 
farmaře SZIF. Elektronické podávání žádostí 

se mnohým zemědělcům zdá stále složité, ale 
opakováním na seminářích a možností kdyko-
liv konzultovat problematiku s pracovníkem 
Regionální agrární komory jim dáváme mož-
nost se včas na přípravu podkladů k žádostem 
připravit a následně postupně rozpracovanou 
žádost dokončit, řádně zkontrolovat a podat 
na SZIF.

Ve spolupráci s pracovníky Celní správy ČR, 
Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
proběhly semináře k novému nastavení pra-
videl pro výpočet nároku na vrácení spotřební 
daně z minerálních olejů spotřebovaných
v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění 
hospodaření v lese. Vysvětlili jsme rozdíly 
výpočtů v případě uplatňování nároku za 
zdaňovací období kalendářní rok nebo za 
kalendářní čtvrtletí. K důležitým informacím 

patřilo zejména zdůraznění termínu 1. 7. 2019 
jako data, do kterého je možnost podat první 
letošní daňové přiznání, kterým se definuje 
čtvrtletní způsob prokazování skutečné 
spotřeby. Změna pravidel pro uplatňování 
vratky na takzvanou zelenou naftu vychází 
z novelizovaného znění zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, které vyšlo ve 
Sbírce zákonů pod č. 4/2019 a z nové vyhlášky 
č.79/2019 Sb. 

Informace z realizovaných seminářů jsou 
ve formě prezentací stejně jako další
informace pro zemědělce Moravskoslez-
ského kraje umístěny na internetových strán-
kách Regionální agrární komory Ostravsko 
– www.mskis.cz 

RAK Ostravsko
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PŘEDDOTAČNÍ KOLOTOČ V INFORMAČNÍM 
STŘEDISKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

AKTIVITY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

NASTAL DUBEN, PO NĚM KVĚTEN A POČASÍ S NÁMI VŠEMI POŘÁDNĚ ZAMETALO. NEJPRVE SUCHO A VEDRO 
JAKO NA POUŠTI, POTOM ZIMA JAKO V LISTOPADU. DO TOHO NÁM ROZKVETLA ŘEPKA A POSKYTLA MÉDIÍM 
VDĚČNÉ TÉMA PRO KATASTROFICKÉ PŘEDPOVĚDI DALŠÍHO PŘEŽITÍ LIDSTVA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 
VŠEM KALAMITÁM NAVZDORY, SKUTEČNÝM I SMYŠLENÝM, ZEMĚDĚLCI SE MUSELI „POCHLAPIT“ A POSTARAT 
SE O SVOU BUDOUCNOST. 

VE SPOLUPRÁCI SE SZIF, CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV (CSV), KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (KIS JMK) A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (RAK JMK) 
JSME USPOŘÁDALI SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE NA TÉMA DOTACE 2019 – JEDNOTNÁ ŽÁDOST. SEMINÁŘE 
PROBÍHALY OD 8. DUBNA 2019 DO 16. DUBNA 2019. 

Téměř všechny dotazy a problémy, které jsme 
během dubna až do poloviny května řešili, 
nějak souvisely s dotacemi. Od tohoto roku 
se po žadatelích vyžaduje, aby v žádosti měli 
zapsané případně zakreslené všechny plodiny, 
které pěstují na své půdě. Několik starších 
hospodářů řešilo také převody částí svých 
hospodářství na mladší zemědělce a dopady, 
jaké budou tyto změny mít na výplatu případ-
ně vracení dotací pro postupitele. Na konci 
dubna také finišovaly změny užívání pozemků 
v LPIS a opět se objevily problémy s platností 

nebo dodržováním pachtovních a nájemních 
smluv na pozemky. Případy, kdy dochází k po-
rušování pachtovních a nájemních smluv na 
zemědělskou půdu, jsou velmi časté, proto 
uvažujeme o uspořádání školení pro zeměděl-
ce na toto téma.
Jako velký problém se ukázalo být rozesílání 
povinných informací o aplikaci prostředků 
na ochranu rostlin, které jsou nebezpečné 
pro včely. V legislativě není uvedené přesné 
znění hlášení, k dispozici je pouze doporučení 
UKZUZ, co by hlášení mělo obsahovat, aby 

bylo smysluplné. Jako velký problém se toto 
hlášení jeví pro příjemce informace, tedy pro 
včelaře. Jen zlomek včelařů ví, že zemědělci 
jsou povinni jim toto hlášení posílat. Reakce, 
se kterými se zemědělci setkávají, bývají buď 
odmítavé – příjemce informace obtěžuje, nebo 
dokonce nepřiměřeně emocionální v podobě 
výhrůžek poštvání médií za to, že zemědělec 
včelaři vědomě tráví včely. 

Vyvrcholením hektického období přípravy pod-
kladů pro Jednotnou žádost je samotné po-
dání žádosti. V rámci činnosti RIS jsme letos 
uspořádali dva workshopy pro zemědělce „Vy-
generuj si svou žádost sám“. Oba workshopy 
se uskutečnily 26. 4. 2019, jeden v Kostelci 
nad Orlicí a druhý v Hradci Králové. Akcí se 
zúčastnilo dohromady šedesát žadatelů. 
Dopoledne si žádost vygenerovali žadatelé, 
kteří obhospodařují pouze trvalé travní 
porosty, odpoledne přišli na řadu žadatelé 
s ornou půdou. Lektory na workshopech byli 
pracovníci regionálních SZIF a Ing. Josef 
Vrzáň. Kromě návodu k sestavení předtisků 
lektoři také řešili individuální problémy při 
vytváření žádosti. Všem žadatelům se podařilo 
jejich žádost v pořádku odeslat na SZIF. 

RIS Královehradeckého kraje

O semináře k dané problematice byl veliký zá-
jem. Na začátku semináře Krajské informační 
středisko Jmk předneslo své aktivity pro 
zemědělce, které se uskutečnily v roce 2019, 
a následně i plánované akce do konce roku 
2019. Poté se představila Celostátní síť pro 
venkov a nastínila svoje aktivity v daném roce. 
Dále jsme se věnovali problematice, která se 
týkala Jednotné žádosti, kterou přednášel 
RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. a zaměstnanci SZIFu. 
Probíraly se novinky, změny a podmínky 
dotací (přímé platby, přechodné vnitrostátní 
podpory, LFA/ANC, dobré životní podmínky 
zvířat, agroenviromentálně–klimatická 

opatření, ekologické zemědělství), příklady 
praxe (zkušenosti z administrace Jednotné 
žádosti a postřehy kontrol). Účastníci seminá-
řů měli možnost klást zaměstnancům SZIFu 
a přednášejícím dotazy k dané problematice. 
Na seminářích Dotace 2019 bylo celkem pro-
školeno 373 zemědělců. Dále jsme uspořádali 
pro zemědělce za finanční podpory z dotační-
ho titulu 9.F.e. aktualizovaný seminář 2019 
na téma Informační podpora pro zemědělce 
v rámci implementace směrnice Rady 91/676/
EEC (nitrátová směrnice) v České republice. 
Informace přednášel RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.
Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie,

který byl vytvořen pro ochranu vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělství. 
Jeden ze zákonných požadavků na hospoda-
ření jsou pravidelně kontrolovány v systému 
kontroly dotací „cross compliance“. Infor-
mace k Nitrátové směrnici najdete v zákonu 
č. 254/2001 Sb. § 33 vodní zákon. Prováděcím 
předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 
o stanovených zranitelných oblastech a akč-
ním programu, ve znění pozdějších předpisů. 
Nitrátová směrnice se týká zranitelných 
oblastí dusičnanů.

KIS Jihomoravského kraje
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Kdo nezaseje, 
nesklidí.

Pomůžeme vám 
dobře hospodařit.
Nabízíme předfi nancování přímých plateb 
bez zástavy majetku, investiční úvěr na půdu, 
modernizaci výroby či zemědělské techniky 
a pomůžeme vám se zhodnocením dočasně 
volných fi nančních prostředků.
Pro více informací nás kontaktujte: 

Martin Potůček, +420 602 328 676,
martin.potucek@unicreditgroup.cz

Michal Červinka, +420 601 572 338,
michal.cervinka@unicreditgroup.cz

www.unicreditbank.cz/web/fi rmy/zemedelstvi

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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TAK TO BYLA JÍZDA
JEDNATŘICET SOUTĚŽÍCÍCH Z PĚTADVACETI STŘEDNÍCH PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ ZAJELO 
VE STŘEDU NA NÁRODNÍM FINÁLE V RÁMCI DOPROVODNÉHO PROGRAMU POLNÍHO DNE BEDNAR U MĚSTCE 
KRÁLOVÉ FAMÓZNÍ JÍZDY ZRUČNOSTI TRAKTOREM S VLEKEM JOHN DEERE 5100M.

Jízda zručnosti 2019 tak zná své šampiony! 
Jsou jimi Josef Šťastný ze SZeŠ a SOŠ Podě-
brady a Tereza Miskowiczová ze SOŠ a SOU 
Sušice. Letošní ročník totiž přinesl novinku
 v podobě samostatné krasojízdy nejlepších 
řidiček z republiky, které se skutečně nene-
chaly zahanbit.

„Všude se hovoří o genderovém vyrovnání 
mužů a žen. A zemědělství si žádá šikovných 
mladých lidí, tak proč ne i dívek. Pro letošní 
rok jsme tak nachystali novinku, kterou je 
samostatná jízda zručnosti dívek. Chceme 
ukázat laické i odborné veřejnosti, že i ženy 
mají v zemědělství i za volantem své oprávně-
né místo a nemusí se toho bát. Jak jsme totiž 
mohli vidět na regionálních kolech, ani slečny 

se těžkých strojů nebojí a jejich zručnost je 
srovnatelná s chlapci,“ říká Ing. Martin Pýcha, 
předseda Zemědělského svazu ČR. Do finále, 
které organizuje Zemědělský svaz České re-
publiky pro letošní rok ve spolupráci se SŠTŘ 
Nový Bydžov, tedy loňskou vítěznou školou, 
a ZS Sloveč se nominovalo 25 chlapců a osm 
dívek z předešlých osmi regionálních soutěží, 
které se konaly v průběhu dubna a května. 
Postoupili totiž vždy tři nejlepší chlapci 
a jedna dívka. Svou finálovou jízdu nakonec 
zajelo celkem 31 soutěžících. Na trati na ně 
čekalo několik záludných úseků. Hned po 
startu projet osmičkou, zajet do haly, 
kde museli projet slalomem mezi tyčemi
a přejezd přes lávku, následně s pravoúhlou 
zatáčkou, průjezdem úvozem a zastavením

u rampy na vzdálenost do 20 cm. Další 
zručnost mělo prokázat zastavení na přesnost 
u tyče, kdy jedna z tyčí musela být shozena 
a druhá zůstat stát. Největší oříšek však 
představovalo couvání do garáže, kterého 
byly ušetřeny jen slečny. Každé pochybení 
znamenalo trestné body, které se k výsledné-
mu času přičítaly v podobě trestných minut.  
Svou bezchybnou jízdou s nejlepším celko-
vým časem 5:10 bez trestných minut se ujal 
prvenství od začátku usměvavý Josef. Svým 
vítězstvím tak předává pořadatelství na příští 
rok do Poděbrad. Neuvěřitelná shoda následně 
panovala na druhém místě, kdy si pro stříbro 
zajeli hned dva soutěžící naráz. Byli jimi Miro-
slav Mareček ze SOU Liběchov a Michal Mráka 
ze SŠ a ZŠ Tišnov. Za dívky svou suverénní 
jízdou již v regionálním kole na sebe upozor-
nila Tereza Miskowiczová ze Sušice. Zajela si 
tak v čase 3:31 bez chybičky pro prvenství za 
jízdu dívek. Druhý nejlepší čas měla Svatava 
Salamonová ze SŠZ a P Rožnov pod Radhoštěm 
a třetí pak Petra Grygarová ze MSŠZ a VOŠ 
Opava. Na vítěze čekalo slavnostní předání cen 
v rámci polního dne společnosti Bednar FMT 
s.r.o., který připravil pro šampiony věcné ceny 
i od partnerů akce. Zapůjčení traktoru na jízdu 
zručnosti zajistil Strom Praha. Další ceny pro 
vítěze věnovaly společnosti Zemědělský svaz 
ČR a ú.o. Hradec Králové, ZS Sloveč, SŠTŘ 
Nový Bydžov a Moneta Money Bank.

Soňa Jelínková, Zemědělský svaz ČR,
foto archiv ZS ČR
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POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY JE STRAŠÁK 
PRO DĚTI A DĚS PRO ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ
KDYŽ JSEM PŘED VÍCE NEŽ DVĚMA LETY VE STŘEDU 8. 3. 2017 SLEDOVAL V PŘÍMÉM PŘENOSU JEDNÁNÍ 
SENÁTORŮ O NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚL ZMĚNIT ŠKOLSKÝ ZÁKON, KTERÝ BYL OZNAČEN JAKO SENÁTNÍ 
TISK Č. 54, NECHTĚL JSEM VĚŘIT VLASTNÍM OČÍM. 

Matematika zůstala v portfoliu společné 
části maturitní zkoušky. Proti pozměňova-
címu návrhu byl i bývalý prezident Agrární 
komory Jan Veleba, který se místo s řediteli 
zemědělských škol před jednáním poradil 
s komunistickým senátorem Homolkou, který 
jej přesvědčil o správnosti ponechat matema-
tiku jako povinnou ve společné části maturitní 
zkoušky. Pokud by matematika zůstala pro 
všechny typy středních škol – budiž. Ovšem 
vývoj nabral zcela jiný směr!

Tímto negativním obratem mám na mysli 
naprosto nešťastný, možná by bylo vhodné 
použít výraz diskriminační, krok týkající se za-
vedení matematiky jako povinného předmětu 
společné části maturitní zkoušky pro URČITÉ 
školy. Nařízení vlády 71/2017 ze dne 20. února 
určuje matematiku jako povinný maturitní 
předmět společné části pro gymnázia, lycea 
a některé odborné školy – zemědělské, za-
hradnické, lesnické a jim podobné nevyjímaje. 

Naše Asociace vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj venkovského prostoru, která odborné 
školy tohoto typu zastřešuje, nikdy nesouhla-
sila se zavedením matematiky jako dalšího 
povinného předmětu. K tomuto tématu jsme 
měli mnohá jednání výkonných výborů a val-
ných hromad, přičemž za Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy se našich jednání vždy 
účastnili výhradně úředníci příslušných odbo-
rů, nikdy však vrcholní představitelé minis-
terstva. Proto pokládáme vyjádření tehdejší 
ministryně Kateřiny Valachové (viz stenozá-
znam z jednání 5. schůze Senátu PČR), že se 
„dva roky účastnila všech debat odborných 
asociací“ za lživé, jelikož naše asociace nikdy 
nesouhlasila s takto navrhovaným zněním 
zákona, a bohužel nikdy nám nebylo dopřáno 
sluchu. 

Dovolte, abych krátce rozebral základní argu-
menty stojící proti zavedení povinné maturitní 
zkoušky z matematiky na odborných školách 
– v našem případě na školách s vyučovanými 
zemědělskými, lesnickými a veterinárními 
obory. Naše školy mají aplikovanou ma-
tematiku jako součást otázek z předmětu 
Praxe, kdy žáci vypočítávají konkrétní plochy, 
obvody, objemy, koncentrace či daňové sazby 
vyplývající z reálného života. Maturita z Praxe 
je relevantní částí maturitní zkoušky a naši 
žáci se na ni musí připravit jako na každý jiný 
předmět. Zavedením maturity z matematiky 
by tedy povinně maturovali ze šestého před-

mětu na rozdíl od žáků gymnázií či lyceí!
Nikdo nám doposud nevysvětlil, z jakého 
důvodu jsou povinné maturitní zkoušky 
z matematiky zbaveni žáci zdravotnických, 
sociálních či uměleckých škol. Je zcela 
nabíledni, že pokud se bude rozhodovat žák 
základní školy, který typ střední školy půjde 
studovat, bude postupovat v mnoha přípa-
dech cestou nejmenšího zla a vybere si školu, 
která nebude končit povinnou maturitou 
z matematiky. Tím se každopádně znevýhodní 
naše odborné školy před jinými, a toto se již 
v mnoha případech děje.

Zavedením povinné maturity z matematiky do 
našich typů škol dojde ke zploštění odborného 
vzdělávání a staneme se jakýmisi lingvistic-
ko-matematickými instituty se zaměřením na 
zemědělství. To je cíl, ke kterému nechceme 
dospět, protože již teď žehrají sociální partne-
ři, že v mnoha případech jsou naši absolventi 
vybaveni teoretickými znalostmi, ale chybí jim 
praktická zkušenost a seznámení s reálným 
provozem na farmách, v zahradách či lesích. 
Je zřejmé, že každý ředitel odborné školy 
musí posílit výuku matematiky přesunem 
z disponibilních hodin v rámci ŠVP a tím ještě 
okleštit odbornou a praktickou výuku, což je 
zcela kontraproduktivní!

Zavedením povinné zkoušky z matematiky se 
nedocílí v žádném případě zvýšení zájmu 
o tento předmět ani nedojde k posunu ve 

zlepšení matematických znalostí a doved-
ností. Jejím zavedením pouze na některých 
typech škol došlo k výrazné diverzifikaci 
nabízených oborů a boj o žáky bude ještě 
vyhraněnější, ačkoliv nový systém financování 
by měl tuto disproporci výrazně uhladit, stále 
kalkuluje i s naplněností tříd.

V současné době je celý problém řešen 
v rámci Asociace vzdělávacích zařízení 
pro rozvoj venkovského prostoru a také 
formou podání ústavní stížnosti podepsané 
47 poslanci a 17 senátory Parlamentu ČR. 
Tento problém zašel příliš daleko a je třeba 
jej řešit s patřičnou razancí. Současné vedení 
Agrární komory v čele s panem prezidentem 
Zdeňkem Jandejskem vyjádřilo opakovaně 
podporu našemu postoji. Je proto vhodné brát 
tento článek jako výzvu Ministerstvu školství 
mládeže a tělovýchovy, abychom našli cestu 
ke společné diskuzi na toto téma a přijali 
nápravná opatření k rozkolísané stabilitě 
vzdělávacího systému. Pro školství je zcela 
nejhorší právě vysoká míra nestability, kterou 
se bývalé ministryni podařilo do systému 
vnést v míře vrchovaté!

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel Střední školy zahradnické a zeměděl-
ské A. E. Komerse, Děčín - Libverda
člen Výkonného výboru Asociace vzdělávacích 
zařízení pro rozvoj venkovského prostoru,
člen Komise pro školství Agrární komory ČR
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PRVNÍ LESNICKÉ PRAKTICKÉ 
MATURITY S DIGITÁLNÍ PŘÍCHUTÍ
OD PODZIMU 2018 PRACUJÍ STUDENTI DVOU TŘÍD MATURITNÍHO ROČNÍKU LESNICKÉ ŠKOLY V PÍSKU SE 
SEIWINEM – NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM SOFTWAREM PRO ŘÍZENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKU. ČESKÁ 
RODINNÁ IT-FIRMA HA-SOFT JEJ POSKYTUJE STŘEDNÍM I VYSOKÝM ŠKOLÁM OBORU LESNICTVÍ ZDARMA PRO 
ÚČELY ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 

S tím se pojí i modernizace tradičního studij-
ního oboru lesnictví: mobilní aplikace, tablety, 
počítače a chytré telefony, třeba i ve spojení 
s drony, dnes patří do terénní výuky v lese. 
Do budoucna tak stovky žáků a studujících 
získají cenné odborné dovednosti, které si pří-
mo v praxi vyzkouší na reálných příkladech.  
Komplexní lesnický a ekonomický informační 
systém Seiwin umožňuje jako jediný v ČR 
řídit jak výrobu, tak ekonomiku hospodaření 
v lesích – v současnosti je využíván v 93 %
českých lesů. Písečtí lesáci si tak osvojí nej-
modernější a nejpoužívanější technologii na 
trhu, kterou skutečně každodenně využijí ve 
svém povolání.

Program sám o sobě by byl nanic bez „žele-
za“. O tom ví nejvíc správce ICT lesnické školy 
Pavel Cais ml.: Pro bezproblémový provoz 
mobilních aplikací softwaru škola zakoupila 
tablety. Díky GPS a mobilní aplikaci Seiwinu
 je zařízení schopno určit polohu uživatele 
v lesnické mapě a zobrazovat další infor-
mace o porostu. Komfort zaručuje dosta-
tečné množství zařízení (32 ks pro studenty 
a 2 ks pro vyučující) a velkokapacitní baterie.
Právě studenti Vyšší odborné školy lesnické 
a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzen-
berga v Písku jsou vůbec prvními středoško-

láky v Česku, kteří mohli Seiwin využít při 
praktických maturitách. 16. května 2019 byl 
ten den D, kdy na Školní polesí Hůrky vyrazila 
první skupina maturantů. Každý se mohl 
rozhodnout, zda se vybaví tabletem, nebo dá 
přednost tradičním papírům. A téměř všichni se 
rozhodli pro tablety, papíry vzali pro jistotu 
s sebou. To svědčí o tom, že si žáci za poměrně 
krátkou dobu práci se softwarem celkem osvojili. 

A první dojmy maturujících žáků? Matyáš No-
vák: „U praktických maturit jsem velice ocenil 
určení polohy pomocí GPS, kdy jsem v rozpra-
covaném obnovovaném porostu snadno určil 
jeho hranice. Dále jsem také tablet využil při 
určení plochy holiny.“ Tomáš Hájek: „Software 
v tabletu mi ušetřil čas při určování obvodu 
plochy potřebné k oplocení. Využil jsem ho 
i při vyhledávání základních taxačních údajů 
řešeného porostu.“ Aneta Hroncová: „Tablet 
jsem si vybrala hlavně kvůli možnosti využití 
GPS. Tím mám jistotu, že najdu správný po-
rost a mnohem lépe se orientuji v mapě. Další 
výhodou tabletu je nahraná celá hospodářská 
kniha. Nemusím v ní listovat, ale jen naklikám 
číslo porostu. Když mám tablet, nepotřebuji 
ani pásmo např. pro měření velikosti ploch 
k zalesnění. Nemusím po pasece běhat. Díky 
funkcím změřím velikost holiny z jednoho 

místa. Při použití tabletu se zkrátí měření 
potřebné ke všem výpočtům.“
Jak vůbec výuka se Seiwinem probíhá, při-
blížil František Čapek, jeden ze dvou učitelů, 
kteří letošní maturanty s prací se softwarem 
seznamovali: „Škola v posledních letech udě-
lala velký pokrok v modernizaci výuky – po-
řídila harvestorové trenažery nebo drony pro 
monitoring lesních porostů. A také zahájila 
intenzivní spolupráci s firmou Ha-Soft, která 
nejenže škole poskytuje bezplatné licence 
Seiwinu pro výukové účely, ale také zajišťuje 
nám, učitelům, školení a konzultace. Samot-
nou výuku máme rozdělenou do dvou bloků. 
První blok je základní seznámení s pro-
gramem. Pracujeme s klasickou i digitální 
hospodářskou knihou. Totéž platí i pro práci 
s mapou. Žáci většinou oceňují možnost za-
kreslování do map, jejich vrstvení a možnost 
používat filtry. 

Druhý blok už vyžaduje zadávání informací do 
programu. Žáci například v programu vykážou 
zaměstnanci těžbu, množství, sortiment 
a pracovníkovi, který práci provedl, pomocí 
programu vystaví i odvozní lístek. Pak musí 
vzniklou holinu zalesnit, vypočítat množství 
sazenic a náklady na sadební materiál, samo-
zřejmě vše s pomocí Seiwinu. V tomto bloku 
si žáci uvědomí provázanost prací v lesnictví, 
kdy provedení jedné operace má za následek 
plánování dalších operací.

Těžiště výuky s lesnickým softwarem je 
v předmětu práce s počítačem. V budoucnu 
ale bude nezbytné provést úpravu školního 
vzdělávacího programu a zahrnout práci se 
Seiwinem i do dalších odborných předmětů. 
Například v ekonomice vystavování výrobně 
mzdových lístků, v těžbě již zmíněný pohyb 
hmoty, v ochraně lesa evidence kůrovcových 
stromů, umístění lapačů. Ideálním před-
mětem pro využití Seiwinu je hospodářská 
úprava lesů. 

Díky práci s moderním softwarem nabízí 
škola žákům opět o něco atraktivnější a kva-
litnější studium. Rozvinutím moderních forem 
vzdělávání se zcela jistě zvýší šance absolven-
tů na pracovní uplatnění v oboru.

Libor Šimůnek
učitel lesnické školy v Písku
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Z P R A V O D A J

KAM JSME SE POSUNULI V PROCESU 
ZÍSKÁNÍ TITULU MISTR V OBORU?
VE SVĚTĚ VZDĚLÁVÁNÍ SE ČÍM DÁL HLASITĚJI OBJEVUJE TÉMA MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK. INICIÁTOREM 
OBNOVY ZKOUŠEK, KTERÝMI BY MISTŘI PROKÁZALI SVÉ MISTROVSTVÍ, JE HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR 
A AGRÁRNÍ KOMORA ČR.

V současné chvíli se připravuje první vlna kva-
lifikací. Obory v této vlně jsou průřezem růz-
ných řemesel. Pod gescí Agrární komory ČR 
se připravují obory kovář, podkovář a florista. 
Zatímco obor kovář je na začátku přípravy, 
obor podkovář a florista jsou téměř připra-
veny k pilotnímu ověření. Uchazeči budou 
dokazovat své znalosti ve všeobecné části, 
která se bude věnovat orientaci v podnikání, 
personálnímu a finančnímu vedení, a samo-
zřejmě musí prokázat dokonalou odbornou 
znalost svého řemesla, a to jak teoreticky – 
teoretická zkouška, tak prakticky – zhotovení 
mistrovského díla.

U oboru podkovář budou mistři prokazovat, že 
nejen dokáží podkovat běžného koně, ale pře-
devším že dokáží i koni s nějakou nepravidel-
ností kopyta podkovou pomoci tento handicap 
napravit tak, jako dobrý švec umí vyrobit botu, 
v které se vám dobře chodí, netrpí celé tělo 
a vaše chůze je příjemná. Floristé budou do-
kazovat své řemeslné mistrovství na zrcadlení 
tématu v různých floristických disciplínách – 

budou vázat kytici, vypichovat nádobu, vyrábět 
florální objekt… A co z toho bude uchazeč a 
my mít? Jedním  z benefitů je určitě vrácení 
prestiže řemeslům a vyzdvihnout řemeslnou 
zručnost. Dalšími benefity je důkaz, že tento 
člověk dosahuje mistrovství ve svém oboru, 
tedy tímto osvědčením bude moci prokazovat 
svou zručnost, což může být velmi zajímavé 
třeba při výběrových řízeních. Já osobně se 

těším, až jednou přijdu do pekárny, květi-
nářství či restaurace a tam bude na čestném 
místě zarámované osvědčení o mistrovské 
kvalifikaci a budu tak vědět, že tady jsem ve 
velmi dobrých rukou. Více informací k mis-
trovské zkoušce najdete například na www.
nuv.cz/projekty/mizk. 

Úřad AK ČR

FAKTA
Během přípravy mistrovské kvalifikace, aby bylo možné její pilotní ověření, musí vzniknout 
několik dokumentů:
Standard – základní dokument, který řeší kompetence a kritéria, z kterých se zkouška 
skládá. Dává základní obrys zkoušce a bude veřejný.
Rámec zadání – rozpracovaný standard. Podrobněji se zabývá průběhem zkoušky a jedná 
se o jakousi „kuchařku“ pro hodnoticí komisi k zadání a průběhu zkoušky. Je zde rozpra-
cováno hodnocení zkoušky včetně nastavení % bodů, které musí uchazeč z jednotlivých 
kompetencí získat. Jednotlivé kompetence jsou rozpracovány v přílohách. Přílohou rámce 
jsou otázky a odpovědi. Ve standardu jsou uvedeny kompetence a kritéria pro teoretickou 
odbornou část. Aby bylo možné ověřit znalosti uchazeče z těchto kritérií, pracovní skupina 
připraví ke každému kritériu otázky (několik) s otevřenými i uzavřenými odpověďmi, 
z kterých se v bude generovat teoretický písemný test. 
Vzdělávací program – komplexní dokument, kterým se řídí výuka uchazečů. Jedná se 
o nepovinné vzdělávání, které bude sloužit k prohloubení znalostí uchazečů ke zvládnutí 
všech požadavků mistrovské kvalifikace. Předpokládá se, že bude organizováno jako kurz.
Vzdělávací podpory – texty, které budou obsahovat jednak teoretický základ, jednak prak-
tickou část, kterou tvoří příklady a úkoly k dané problematice a které se budou používat 
během vzdělávacích kurzů.

Obor kovář – pracuje se na standardu. Předpokládá se, že na rámci se začne pracovat 
v září 2019. 
Obor podkovář – standard i rámec jsou hotové. V současné době se finalizují jednotlivé 
otázky a odpovědi. Předpokládá se, že do konce srpna 2019 vzniknou vzdělávací programy 
a vzhledem k tomu, že u tohoto oboru již existuje vzdělávací materiál, k pilotáži by mohl 
být připraven ke konci roku 2019
Obor florista – standard i rámec jsou hotové a v současné době se začínají připravovat 
jednotlivé otázky a odpovědi. Předpokládá se, že na vzdělávacích programech by se mohlo 
začít pracovat v září 2019. Vzdělávací programy dají jasnou představu o vzniku vzděláva-
cích podpor, které by mohly fungovat od prosince 2019. Obor by mohl být připraven 
k pilotáži v březnu 2020.
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Chceme též upozornit na nejrůznější aspekty 
velkostatkářského podnikání v období před 
Bílou horou a po ní, když již v předbělohor-
ském období došlo ve vývoji velkostatku k jeho 
základnímu zvratu, totiž k definitivnímu pro-
sazení jeho robotně nevolnického charakteru. 
Šlo o dlouhodobý proces, který měl několik 
hlavních fází, navzájem výrazně odlišných, jež 
odpovídaly měnícím se vnějším podmínkám, 
v nichž se český pozdně feudální velkostatek 
zrodil a rozvinul. 

Budování vrchnostenského systému
Pokud zkoumáme zemědělskou výrobu v ur-
čité době, musíme si být vědomi, že zeměděl-
ství bylo nejdůležitějším úsekem rozsáhlého 
komplexu činností a kompetencí několika 
vrchnostenských panství, tvořících rozsáhlý 
územní celek označovaný jako dominium. Ze-
mědělské hospodářství tvořilo zajisté podstat-
nou roli této hospodářské a správní jednotky 
a ovlivňovalo jak hospodaření poddaných, tak 

jejich soukromý život. Tyto momenty dobře 
vystihuje rozdíl mezi označením panství, 
jehož se pravidelně užívá pro období feudální, 
a mezi názvem velkostatek, výstižnějším 
a vhodnějším označením pro kapitalistickou 
formaci. Ve feudálním období bylo panství 
v nejednom smyslu svého druhu státem ve 
státě, a to nejen samostatnou jednotkou, o níž 
se opírá feudální správní organizace, nýbrž 
značnou měrou i jednotkou hospodářskou.
Tendence k vybudování dominia jako hos-
podářského celku můžeme v našich zemích 
sledovat již v době dřívější, zejména pak 
v 16. století. Třicetiletá válka, která rozvrátila 
hospodářství našich zemí, přerušila neoby-
čejně slibný vývoj, a to jak v oboru zeměděl-
ském, tak i řemeslném. Zájmy dominií a jejich 
hospodářství se začaly uplatňovat rozhodu-
jícím způsobem i v celkovém hospodářském 
životě našich zemí. Vývoj po pomalé likvidaci 
následků války, končící přibližně v 70. a 80. 
letech 17. století, dospěl nakonec k tomu, že 

státní organismus se nám v ohledu hospo-
dářském jeví jako konglomerát dominiálních 
oblastí, v němž se již daleko menší měrou, 
než tomu bylo v období předbělohorském, 
uplatňuje kromě dominií také hospodář-
ské působení královských měst. Prosperita 
panského hospodářství stála v popředí všech 
hospodářských zájmů a jí se musela podřídit 
veškerá hospodářská činnost v rámci domi-
nia. Nejedno nařízení, které tehdy vydávaly 
správní orgány panství, se snažila kontrolovat 
a ovlivňovat pokud možno všechna odvětví 
této hospodářské činnosti a podílet se na 
jejich prosperitě. Zejména zemědělská výroba 
poddanská je daleko větší měrou, než tomu 
mohlo být v dřívějším století, ovlivňována tím-
to momentem. Účelem všech těchto správ-
ních opatření bylo přispět k tomu, aby buď 
mohla vzniknout a dále se rozvíjet některá 
hospodářská odvětví panského hospodaření, 
nebo aby některá odvětví panského hospoda-
ření byla omezována, a to vše se zřetelem 
k prosperitě jak panského hospodářství, tak 
i k ovládnutí veškeré hospodářské činnosti 
v rámci dominia. 

Jako názornou představu o velikosti a rozma-
nitosti dominia uvedeme latifundistické Clam-
-Gallasovské panství v severních Čechách, 
sdružující čtyři panství v ucelenou a poměrně 
rozsáhlou državu. Tento celek tvořila dvě 
velká panství Frýdlant a Liberec a dvě menší 
Lemberg a Grabštejn. Na druhé straně Čech 
v oblasti jihočeské to bylo rozsáhlé dominium 
Jindřichohradecké a pozdější dobře konso-
lidované dominium Schwarzenbergů. Pokud 
jde o rozsah frýdlantsko-liberecké državy, ta 
se po celé 18. století již neměnila. Začátkem 
19. století, kdy již byla spolehlivěji změřena 
všechna půda panství, vykazovala 120 000 jiter 
(přibližně 69 000 ha) panské a poddan-
ské půdy. Diferencovaností hospodářského 
dění byl dán základ na tomto panství již 
v 16. století, a to jednak rozmachem dolování, 
jednak rozvinutým obchodem s plátnem. 
Řemeslná výroba zde byla značně rozvinuta 
a zasahovalo sem i působení manufakturního 
způsobu výroby. Dominium bylo především 

VÝVOJ ŠLECHTICKÉHO 
VELKOSTATKU (1. ČÁST)
V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ VYNIKALY V ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI ZVLÁŠTĚ RODY CZERNÍNŮ, LOBKOWICZŮ, 
MITROVSKÝCH, PERNŠTEJNŮ, ŠTERNBERKŮ A WALDŠTEJNŮ. VŠECHNY ZMÍNĚNÉ RODY HOSPODAŘILY NA 
SVÉ PŮDĚ (DOMINIKÁLU), NA SVÝCH STATCÍCH. V ČLÁNKU CHCEME VĚNOVAT POZORNOST ŠLECHTICKÉMU 
VELKOSTATKU, JEHO MIMOŘÁDNÉMU POSTAVENÍ A OSUDOVÉ ÚLOZE, KTEROU SEHRÁL V ŽIVOTĚ ČESKÝCH 
ZEMÍ V 16.–18. STOLETÍ, AŤ JIŽ ŠLO O OBLAST HOSPODÁŘSKOU, SOCIÁLNÍ, POLITICKOU, NEBO KULTURNÍ. 
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feudálním útvarem a z existence a působení 
feudálních vztahů různého stupně vyplývaly 
tři kategorie příjmových zdrojů panství. Pře-
devším to byly platy a dávky poddaných, které 
lze označit jako platy činžovní. Dominium 
mělo dále rozvinuté vlastní, jinak zvané režijní 
hospodářství. Důchody z jednotlivých odvětví 
tohoto hospodářství se obvykle nazývají režijní 
příjmy. Konečně třetí položku v příjmových 
peněžních účtech každého většího panství se 
setkáváme ještě s poplatky, které nelze zahr-
nout do výše zmíněných položek. Pro tyto po-
platky lze užít novodobého finančního termínu 
– dávky důchodové (například dávka z prodeje 
masa, piva, kořalky a jiných). Každá z těchto 
tří kategorií příjmů pramenila tudíž z určitého 
druhu hospodářských činností, působení 
a oprávnění. Všechny tyto kompetence se na-
vzájem prostupovaly, podporovaly a doplňova-
ly, směřujíce nejdříve k vytvoření, později pak 
k zachování a nakonec k obraně hospodářské 
celistvosti a uzavřenosti dominia.

Formování šlechtického velkostatku
V rámci dominií a jejich jednotlivých panství 
se utvářely statky a šlechtické velkostatky, 
jak je známe z novější doby, které ovšem 
prodělaly od začátku 17. století pozoruhodný 
vývoj zejména v hospodářsko-správní oblasti. 
Zásadní přeměna českého feudálního vel-
kostatku ve velkostatek robotního charakteru 
a s tím související výrazné zhoršení feudální 
závislosti vesnických poddaných, jež nabyla 
charakteru nevolnického svazku, nastala 
podle shodného názoru většiny historiků 
za třicetileté války a její dovršení spadá do 
let nejtěžší poválečné agrární deprese, do 
70. a 80. let 17. století. Feudální velkostatek 
měl pro svůj příznivý rozvoj dvě možnosti. 
Především mohl maximálně využít přednosti 
velkovýroby. To znamenalo uplatnit lepší 
organizaci práce a zaváděním nových metod 
výroby dosáhnout vyšší produktivity ve srov-
nání se selským hospodařením. Tato cesta 
ovšem předpokládala dosažení určité úrovně 
výrobních sil, nabytí výrobních zkušeností, 
zdokonalení nářadí a techniky, jakož i výměnu 
informací. Velkostatek nastupoval tuto cestu 
teprve tehdy, když rozvoj kapitalismu v ev-
ropském měřítku dosáhl takového stupně, že 

mohl nastavit zrcadlo nižší úrovni zemědělské 
výroby. Nastupoval ji teprve za situace, kdy 
i v rámci našich zemí se zemědělství dostalo 
do hlubokého rozporu s potřebami stále se 
rozvíjejícího se průmyslu a rostoucí populace, 
zcela nebo zčásti odtržené od zemědělství 
a nacházející obživu v domácí a manufakturní 
výrobě, popřípadě živící se nádenickou 
prací v zemědělství. Za této situace si i část 
osvícenské šlechty na vídeňském dvoře 
i v našich zemích uvědomovala neudržitelnost 
stávajících agrárních poměrů a podrobovala 
je kritice.

Většinou panuje shoda, že v období přechodu 
od feudalismu ke kapitalismu vývoj zeměděl-
ské konjunktury prošel čtyřmi fázemi. Ve 
14. a 15. století došlo k poklesu konjunktury, 
ten byl v 16. století vystřídán obdobím všeo-
becného ekonomického rozmachu, poté přišel 
v 17. století nový pokles a stagnace, překona-
né počátkem 18. století. Ekonomický vzestup 
v tomto století pak v řadě evropských zemí 
vyústil v tzv. průmyslovou revoluci. Český feu-

dální velkostatek se tak v 16. století vyvinul ve 
svérázný typ, jehož prosperita byla založena 
na domácí spotřebě, a tedy i na prosperitě 
poddanského hospodářství a zároveň na 
poměrně vysoké intenzitě a produktivitě práce 
v zemědělství. Výrazným rysem režijního 
podnikání vrchnosti koncem 16. století byl 
rozvoj dvorového hospodářství a vrchnosten-
ského pivovarnictví. Byly to pivovary od konce 
16. století, které přinášely největší příjem ze 
všech výrobních odvětví režijního velkostatku, 
převyšující podstatně i příjmy z poddanských 
platů. Hlavním odbytištěm vrchnostenského 
pivovarnictví byl dominikální trh, tj. hlavními 
odběrateli byli poddaní nuceni ke koupi vrch-
nostenského piva, lihovin i dalších produktů.

(dokončení v dalším vydání)

(ak)      

Pramen: Emanuel Janoušek, Historický vývoj 
produktivity práce v zemědělství v období 
pobělohorském, Československé zemědělské 
muzeum, Praha 1967  

VÝVOJ ŠLECHTICKÉHO 
VELKOSTATKU (1. ČÁST)
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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.


