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ZEMĚ ŽIVITELKA PŘESAHUJE SVÝM VÝZNA- 
MEM AGRÁRNÍ SEKTOR A JE REKLAMOU NA 
NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ
ZEMĚ ŽIVITELKA 2019 NESE PODTITUL „VÝZVY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“, PROTO I AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ 
REPUBLIKY JE PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI PŘIPRAVENA OTEVŘÍT ŘADU ZÁSADNÍCH TÉMAT NEJENOM K ÚVAZE 
A ZÍSKÁVÁNÍ POVĚDOMÍ O REÁLNÉM STAVU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOVA A PRODUKCE JEDNOTLIVÝCH 
KOMODIT.

Ale také a především k nastavení diskuze 
o rozměru výroby, jednotlivého zaměření, 
péče o krajinu, vodní zdroje, půdu a ovzduší 
a samozřejmě, ruku v ruce, k produkci bez-
pečných a zdravotně nezávadných potravin 

z místních zdrojů. Zemědělství však poskytuje 
nejenom potraviny, ale zajištuje i péči o ven-
kov, život v něm, je to propojení na hospoda-
ření, které je šetrné k přírodě a je v souladu 
se závazky pro naše budoucí generace. Dnes 

jsou tato témata ve vztahu ke klimatické 
změně a problémům s dopady sucha ještě 
o to významnější. České zemědělství si po 
roce 1989 prošlo velmi zásadními změnami. 
Mnohé z nich byly potřebné, jako změna 
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struktury a vlastnictví zemědělského pod-
nikání, jiné naprosto zbytečné a devastující, 
a zde mluvím především o otevření tuzem-
ského trhu zahraničním dovozům a nikterak 
neřízené působnosti obchodních řetězců. Naši 
zemědělci jsou tak postupně likvidováni 
a vytlačováni z domácího prostředí, což je nej-
více vidět na odvětvích, která jsou pracnější 
a náročnější, jako je například pěstování 
ovoce a zeleniny, chmele, brambor či cukrové 
řepy, u živočišné produkce je to produkce 
drůbežího a vepřového masa nebo vajec 
a mléka. Rád bych právě na vepřovém mase 
doložil postupný, ale rychlý ústup našich cho-
vatelů z pozic a vysvětlil i důvody, proč k tomu 
i přes podporu státu dochází. Stejný model tak 
bohužel platí i pro mnoho oblastí produkce 
potravin a naši spotřebitelé tak přichází o za-
jištění potravin z místních zdrojů, což se zatím 
může zdát jako banalita, ale podíváme-li se do 
budoucna, mají potraviny, voda a energie pro 
každý stát zcela zásadní strategický význam. 
A čím dřív si tato fakta uvědomíme, tím to 
bude pro nás lepší.    

Dnes jsme v situaci, že vepřové maso v České 
republice je z pohledu našeho spotřebitele 
téměř ze dvou třetin zahraničního původu, 
to znamená, že je dováženo zejména ze 
zemí, jako je Španělsko, Belgie, Německo 
a Polsko. A to přesto, že Česká republika byla 
ve vepřovém mase v minulosti soběstačná 
a byly doby, kdy se přebytky produkce vyvážely 
v rámci Evropy, ale i na jiné trhy. Podle údajů 
Českého statistického úřadu je podíl dovozu 
na spotřebě již 61,5 % (v roce 2017 a 2018). 
Tuzemské stavy prasat poklesly k 31. 12. 2018 

už na pouhých 1,51 mil. kusů. Přitom v roce 
1990 byly na úrovni 4,79 mil. kusů, což 
v reálu představuje pokles na 31,5 %. Ještě 
nepříznivější je situace ve stavech prasnic. 
K 31. 12. 2018 se chovalo v České republice 
89 tis. kusů prasnic, zatímco v roce 1990 to 
bylo 311 tis. kusů prasnic. Poraženo pak za 
rok 2018 bylo 2,25 mil. kusů jatečných prasat, 
zatímco v roce 1990 to bylo kolem 7 mil. kusů. 
Tyto nízké stavy nám zajištují soběstačnost 
pouze ve výši cca 38 %, přesto ale v České 
republice je užitkovost prasnic, ale i výše 
přírůstků na jedné z nejvyšších úrovní v Ev- 
ropě. Dosahujeme odchovu kolem 30 kusů 
na prasnici a rok a průměrné hmotnostní 
přírůstky se pohybují kolem 900 g na kus 
a den. Zdálo by se, že je logické a běžné, že by 
měla být zajištěna v produkci vepřového masa 
soběstačnost a podpora exportu.

Opak je ale pravdou. Náš současný stav je 
velice nepříjemný a každý z národohospodářů 
by měl intenzivně přemýšlet, jak tuto situaci 
napravit. Vždyť jsme národem konzumujícím 
vepřové maso v průměru 42 kg na osobu 
a rok, což tvoří kolem 50 % veškerého kon-
zumovaného masa. V našich úspěšných 
chovech se chovají hybridy, které jsou ve světě 
nejúspěšnější, to je PIC (světová jednička) 
a Danbred (světová čtyřka). Na těchto hybri-
dech jsou dosahovány výsledky v odchovu 
33 kusů na prasnici a rok a přírůstky až 980 g
na kus a den. Přesto jsou  tyto úspěšné 
modernizované chovy kritizovány z pohledu 
koncentrace zvířat, které se v jednotlivých far-
mách pohybují od 600 do 1 200 kusů prasnic. 
Pravda je však úplně jinde. Tyto koncentrace 

jsou z hlediska světové produkce masa na té 
nižší úrovni, což dokládá rozvoj nově bu-
dovaných farem ve světě. Zde bude drtivá 
produkce prasat na farmách, kde je tři a více 
tisíc prasnic. Kritizována je také vertikální 
integrace, to je propojení výroby a zpracování. 
To, že tato kritika je neoprávněná, dokládají 
čísla ze Španělska, kde 63 % farem je součás-
tí vertikální integrace, to znamená produkční 
chovy a na ně navazující jatečné zpracování 
masa. 

Ve špičkových chovech v České republice je 
jeden kilogram masa v živé váze produkován 
v rozpětí od 30 do 32,50 Kč, což je v souladu 
s náklady, které se vynakládají na farmách 
v Evropské unii. Konkurenceschopnost je 
tedy v nákladech jednoznačná, v ceně prodejů 
je však řada nástrojů pro podporu chovů 
v ostatních zemích EU a ta již eliminuje naši 
nákladovou konkurenceschopnost. Síla 
národních rozpočtů starých zemí EU je taková, 
že podpory různého charakteru, od regionální 
a odvětvové úrovně až k podporám v oblasti 
sociální, jsou až čtyřnásobně vyšší. Proto lze 
v době převisu nabídky koupit belgickou nebo 
španělskou kýtu za 60 až 70 Kč za kilogram 
a naši za 95 až 110 Kč i navzdory výrazně 
vyšším nákladům na přepravu masa na vzdá-
lenosti více jak tisíc kilometrů.  

V minulém roce zasáhla sektor silná krize, 
kdy prodejní ceny výrazně klesly pod výrobní 
náklady, ale zároveň na to nereagovali všichni 
chovatelé a nedošlo k razantnímu poklesu stavu 
prasnic. Jak informovala Evropská komise, po-
kles prasnic v EU byl pouze cca 3 %. Například
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V JEDNOTĚ JE SÍLA A V ZEMĚDĚLSTVÍ 
TO SKUTEČNĚ PLATÍ
PO ROCE SE OPĚT SETKÁVÁME NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA. ZNOVU JE PŘIPRAVENÝ 
BOHATÝ PROGRAM PLNÝ SETKÁNÍ, KONFERENCÍ, PŘEDNÁŠEK URČENÝCH PRO ODBORNÍKY, ALE I LAICKOU 
VEŘEJNOST. JE TO ZÁROVEŇ ČAS, KDY SE ZEMĚDĚLCI MOHOU POCHLUBIT DOSAŽENÝMI VÝSLEDKY. ČAS, 
KDY KAŽDÝ, KDO MÁ SKUTEČNĚ ZÁJEM, MŮŽE ZJISTIT, ŽE ZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ JEN OBYČEJNÉ ODVĚTVÍ 
NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ALE ODVĚTVÍ, KTERÉ ŽIVÍ NÁROD. ČESKÉ BUDĚJOVICE SE OPĚT STANOU 
VÝZNAMNÝM MÍSTEM PRO ZEMĚDĚLCE NEJENOM Z ČESKÉ REPUBLIKY A Z DALŠÍCH ZEMÍ EU, ALE TAKÉ 
PRO HOSTY Z OSTATNÍCH ZEMÍ SVĚTA. 

Spolupráce je důležitá, potvrdila rozšířená V4
Agrární komora České republiky se každý rok 
aktivně zapojuje do organizování setkání na 
této mezinárodní výstavě. Ani letos to nebude 
jinak. Komora naváže na střetnutí, která 
proběhla během posledního období. Jedno 
z nich se uskutečnilo právě na svátek Cyrila 
a Metoděje 5. července 2019, kdy maďar-
ský ministr zemědělství István Nagy pozval 
zástupce agrárních komor do národního 
hřebčína Bábolna, kde se jednalo o spolupráci 
komor v regionu střední Evropy. Určitě nikoho 
nepřekvapí, že nejdůležitějším tématem byla 
připravovaná Společná zemědělská politika 
(SZP) a zmírnění klimatických změn. Setkání 
se zúčastnili prezidenti Agrární komory 
České republiky, Burgenlandské agrární 
komory, Chorvatské agrární komory, Národní 
rady agrárních komor Polska a vicepre-

zidenti Slovenské zemědělské a potravi-
nářské komory a Maďarské agrární komory. 
Jednání se konalo již po volbách do Evrop-
ského parlamentu, ale ještě předtím, než se 
poslanci „zařadili“ do jednotlivých odborných 
výborů. 

Společné problémy, společná stanoviska
Úvodní slovo patřilo hostiteli, tedy minist-
rovi zemědělství, který představil priority 
Maďarska. Jeden z nejdůležitějších požadavků 
je silný rozpočet na SZP, který by se neměl 
snižovat. To je společný cíl také všech země-
dělců prakticky ze všech členských zemí EU. 
Už dnes víme, že v případě, že by se rozpočet 
zachoval na původní úrovni, reálně dojde 
ke snížení finančních prostředků určených 
všem zemědělcům v EU. Při současné inflaci 
a rychlejším nárůstu vstupů (v porovnání 

v Německu klesl stav prasnic o 3,8 %, v Dánsku 
pouze o 1,3 %, v Polsku o 18 %, ale ve Špa-
nělsku, které patří k největším producentům 
vepřového, došlo k nárůstu o 2 %. Ve stejném 
období však u nás došlo k redukci prasnic 
o 9,4 %. Ke změně situace došlo až v druhém 
čtvrtletí 2019, kdy se objevil africký mor prasat 
v Číně, která začala stavy prasat likvidovat 
a výpadky produkce řešit dovozy, mimo jiné i ze 
zemí EU, čímž se situace v poptávce změnila. 
Evropa je ve vepřovém mase nejen soběstač-
ná, ale je i velkým vývozcem přebytků vepřo-
vého masa. Největším producentem prasat 
v Evropě je Španělsko, které chová 28,4 mil. 
prasat, zároveň je velkým vývozcem. V roce 
2018 vyvezlo 2,61 mil. tun vepřového masa 
a masných výrobků, to je o 3,2 % více než 
v roce 2017 a představuje to hodnotu 6,2 mld. 
eur. Z toho plyne, že i zemědělství, potažmo 
uvedené vepřové maso, může přispívat do 
kladné obchodní bilance státu. U nás se na-
opak mluví o tom, že soběstačnost ve výrobě 
vepřového masa není potřeba a že úroveň 
soběstačnosti 38 % není žádná tragédie. Špa-
nělé ale dosahují v soběstačnosti 374 % 
a určitě nepodporují toto odvětví z důvodu, aby 
vykazovalo ztráty. Ve Španělsku se hodnota 

exportu masa výrazně zvyšuje od roku 
2013 a za těchto pět let narostla o více než 
40 %. Ve Francii, kde se porazilo přibližně 
23,6 mil. prasat, dochází ke stagnaci produk-
ce, ale přesto je třetím největším producen-
tem masa. Například Dánsko ale spotřebová-
vá pouze 10 až 12 % své produkce. Německo, 
které ještě v roce 2010 mělo ve vepřovém 
mase soběstačnost ve výši 80 %, v roce 2017 
dosáhlo už 120 %, to znamená, že Německo 
již pětinu své produkce vyváží. 

Klesající ceny v Evropské unii způsobily sníže-
ní počtu výrobců vepřového masa a mezi lety 
2012 až 2017 skončilo 6 400 chovatelů prasat, 
což je více než jejich pětina. Ale jejich výroba 
byla nahrazena budováním větších farem. 
Kritika koncentrace výrob v České republice 
není zdaleka v souladu s vývojem v Evropské 
unii a ve vyspělém světě, jak je výše uvedeno. 
Stejný vývoj je u zpracování jatečného masa. 
Příkladem je situace ve Francii, Německu 
a Španělsku. Pět největších společností 
pro jatečné zpracování masa ve Francii za-
bezpečuje 68 % všech poražených zvířat. 
V Německu je to pak 63 %, ve Španělsku 40 %. 
Koncentrace a zvyšování produktivity práce je 

i v zemědělství a ve zpracovatelském prů-
myslů nevyhnutelná. Velké zpracovatelské 
firmy mají kapacitu denní porážky 26 až 30 tis. 
kusů (např. zpracovatelská firma Tönnis). 
Oproti tomu naše největší porážka zpracovává 
1,5 tis. kusů za den.  U nás trvale kritizované 
kapitálové propojení společností a velký tlak 
na drobení zemědělských a potravinářských 
firem je plně mimo světovou realitu. Čínský 
kapitál ovládá firmy v Polsku i ve Španělsku, 
které zásobují evropský trh, ale vyváží i do 
Číny. Realitu současného stavu sektoru vep-
řového masa je potřeba vidět ve světle všech 
souvislostí a vycházet z ní i k řešení situace 
u nás doma. Tomu pak následně musíme 
přizpůsobit motivaci našich zbylých pro-
ducentů s výbornými výsledky v užitkovos-
tech a směrovat k jejich růstu a rozvoji, 
nikoliv vytvářet prostor podnikům s mimo-
evropským kapitálem k ovládnutí našeho 
trhu s vepřovým masem. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident AK ČR
(v textu jsou využita data z práce Ing. Heleny 
Řezbové, Ph.D., z Provozně ekonomické 
fakulty ČZU Praha)
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s cenami za komodity) došlo v posledních 
dvou obdobích ke snížení plateb téměř o 20 %. 
Vedle zachování hospodaření se přitom od 
zemědělců očekává aktivní boj s klimatickými 
změnami, menší používání prostředků na 
ochranu rostlin či hnojiv a zároveň nárůst kva-
lity produkce. Je zajímavé, že tyto požadavky 
jsou prezentovány zejména laiky, kterým chybí 
příslušné vzdělání či praxe v zemědělství. 
Jinak by přece nikdo nemohl požadovat zákaz 
určitých účinných látek bez jejich náhrady. 
Vždyť zákazem jedné účinné látky, která se 
nesmí používat a nemá alternativní řešení, 
se ve výsledku používají jiné přípravky, které 
mají širší spektrum působení, anebo naopak 

je potřebné používat jejich vyšší dávku (tedy 
i použít více finančních prostředků), avšak 
s výrazně horším účinkem. S touto situací se 
zemědělci setkávají v každé zemi EU. Nejhor-
ší na těchto postupech je to, že stejná pravidla 
se neuplatňují na dovážené výrobky, a tak to, 
co „naši“ zemědělci nesmí používat, se při 
pěstování či chovech ve třetích zemích běžně 
používá a takto vyprodukované komodity se 
pak dostávají na náš trh bez omezení. 
Prezident Nikolaus Berlakovich z rakouské 
zemské Burgenlandské agrární komory ve 
svém vystoupení představil zejména podmín-
ky hospodaření, ale i aktuální problémy, se 
kterými „bojuje“ sektor téměř v každé zemi, 

a to je stárnutí populace a nedostatek kvalifi-
kovaných mladých pracovníků do rostlinné 
a živočišné výroby. Zdůraznil, že je zásad-
ně proti úplné „nacionalizaci“ SZP, i když 
je potřebné, aby budoucí politika umožnila 
zemědělcům hospodařit vzhledem k odlišným 
přírodním podmínkám, ale také k odlišné 
historii. V případě Burgenlandu je požadavek 
podpořit extenzivní hospodaření na horských 
a podhorských loukách. Velkým problé-
mem nejenom pro Burgenland, ale pro celé 
Rakousko je připravovaná obchodní smlouva 
Mercosur. Ve členských státech EU máme 
jasná pravidla na používání přípravků na 
ochranu rostlin, ale ze třetích zemí se na 
trh dostávají produkty, u kterých naše
přísné požadavky nebyly dodrženy. Na 
závěr zdůraznil, že rakouská vláda je připra-
vená v případě nedostatečného financování 
SZP ze strany EU dotovat zemědělce z národ-
ního rozpočtu. 

Podobné názory jako ministr zemědělství 
prezentoval také viceprezident Maďarské 
agrární komory Tamás Éder. Místní profesní 
organizace má stejné priority jako vláda, což 
bylo „cítit“ během celého průběhu jednání.  
Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandej-
sek se zaměřil na aktuální priority komory. 
Upozornil na současné složení Evropského 
parlamentu a potřebu lepší komunikace se 
všemi poslanci, tedy nejen s poslanci z nových 
členských zemí, ale také s poslanci „staré 
patnáctky“. Zdeněk Jandejsek zdůraznil, že 
je potřebné zaměřit se na výkonnost, zvýšení 
produktivity práce a poučit se od vyspělých 
zemí, například od USA. Evropská unie nesmí 
zaostávat za Brazílií, Čínou nebo jinými 
silnými zeměmi, které se rychle a úspěšně Foto: archiv Ministerstva zemědělství Maďarska

Foto: archiv Ministerstva zemědělství Maďarska
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AGRÁRNÍ KOMORY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY 
JEDNALY NA SLOVENSKU
HISTORICKÉ VINAŘSKÉ MĚSTO MODRA VE DNECH 18. A 19. ČERVNA HOSTILO JIŽ 72. JEDNÁNÍ AGRÁRNÍCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH KOMOR ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. PŘEDSTAVITELÉ KOMOR JEDNALI O SOUČASNÉ 
SITUACI NA TRHU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY. 

Konstatovaly, že mimo jiné došlo díky světové 
poptávce ke stabilizaci cen vepřového masa 
v Evropě. Každopádně do budoucna by velký 
problém mohlo představovat zhoršení situace 
s epidemií afrického moru prasat, se kterým se 
v současné době řada členských zemí Evropské 
unie potýká. Česká republika byla na jaře toho-
to roku vyhlášena jako země nákazy prostá 
a jako taková tak může nabídnout své zkuše-
nosti s eradikací choroby na unijní úrovni. 

Velkou výzvou je pro pěstitele polních plodin 
klimatická změna, která se letos projevila 
mimo jiné extrémně suchým začátkem jara 
a místy až přívalovými srážkami v měsících 
květnu a červnu. Zemědělci ve všech zemích 
V4 se tak potýkají zároveň s přemnožením 
polních škůdců, především hlodavců, a také 
vyšším výskytem houbových chorob. 

Zásadním tématem nadále zůstává reforma 
Společné zemědělské politiky po roce 2020, 
jejíž vyjednávání bude v Bruselu pokračovat 
na podzim, jakmile dojde k ustanovení Země-
dělského výboru a Výboru pro životní prostředí 
Evropského parlamentu a k prvním zasedá-
ním pléna parlamentu. 

Nejenom že v Evropském parlamentu došlo 
ke změně poměru sil, ale ze dvou třetin také 
došlo k jeho personální obměně. V následujících 
měsících tak bude zásadním úkolem seznámit 
nové europoslance se specifickou pozicí zemí 
Visegrádské čtyřky, které požadují především
spravedlivé a srovnatelné podmínky pro ze-
mědělce ve všech členských zemích Evropské 
unie a udržení silného rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku. Zásadní také je její 
skutečné zjednodušení nejen pro národní ad-

ministraci, ale hlavně až na úroveň samotných 
zemědělců. Dalším silným tématem je podpora 
pro adaptaci zemědělství na klimatickou změ-
nu včetně funkčního systému řízení rizik. 

Zásadní z pohledu udržení biodiverzity živé 
krajiny je pro země Visegrádské čtyřky zacho-
vání či případné posílení obálky dobrovolné 
podpory vázané na produkci, která členským 
státům umožňuje podpořit například chova-
tele dojeného a masného skotu, ovcí nebo 
pěstitele brambor, cukrové řepy, zeleniny, 
ovoce a chmele. Větší míru flexibility by podle 
zástupců agrárních komor zemí Visegrádské 
čtyřky měly členské státy mít také v otázce 
zastropování přímých plateb, degresivity či 
redistributivní platby. 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

prosazují nejen na evropském trhu. Musíme 
využívat úrodné oblasti na produkci, zvýšit 
soběstačnost například u ovoce a zeleniny, 
které dokážeme vyprodukovat, či zvýšit 
zatížení půdy hospodářskými zvířaty, jejichž 
chov přímo ovlivňuje kvalitu zemědělské 
půdy. 

Bez vazby na zvířata není možné zachovat či 
zvyšovat organickou hmotu v půdě či následně 
zadržovat vodu v krajině. „Evropské standardy 
jsou výrazně vyšší a naši výrobci garantují 
kvalitu a hygienu svých produktů. EU se musí 
poučit ze současných problémů a namísto 
vnitřního konkurenčního boje na trhu musí 
začít výrazně více exportovat a expandovat 
na světové trhy,“ uvedl prezident AK ČR. 
V otázce dohody s Mercosurem jsou stano-
viska agrárních komor stejná. Prezident Jan-
dejsek zdůraznil, že je potřebné pokračovat 
v trendu „spotřeby v místě výroby“. V případě 
emisí, kde EU produkuje z celosvětového 
objemu zhruba 8 až 10 %, je také potřebný 
rozumnější přístup. Na úkor plnění navrho-
vaných omezení nemůže EU zničit vlastní 
agrární sektor a stát se úplně závislou na 
dovozech potravin nebo jiných produktů. Prá-
vě u potravin by nám mělo záležet na krátké 
uhlíkové stopě, abychom se vyhnuli stovkám 
tisíců kamionů, které přepravují zboží po celé 
EU a znečisťují naše životní prostředí. Často 
přitom jde o přepravu takové produkce, 
kterou si dokážeme sami vyrobit. Prezident 
Chorvatské agrární komory Mladen Jakopović 

se plně ztotožnil se stanovisky, která byla p
rezentována předřečníky. Zdůraznil, že Chor-
vatsko má velký problém se stěhováním oby-
vatel do jiných zemí EU. Výrazně poklesl také 
počet zemědělců a vzhledem k jejich věkové 
struktuře je už dnes u mnoha farem problém  
s pokračováním hospodaření, proto je potřebné 
zvyšovat jejich koncentraci, což přináší zlepšení 
produktivity práce a efektivitu výroby. 

Wiktor Szmulewicz, prezident polské Národní 
rady agrárních komor, vyjádřil stejné obavy 
z budoucnosti zemědělství v EU jako jeho 
kolega z Chorvatska. Plně podpořil vyjádření 
prezidenta AK ČR se záměrem vyrábět tam, 
kde se spotřebovává, a přidal se k výzvě 
zlepšit komunikaci s europoslanci. Počet ze-
mědělců v EU je nízký, celkově tvoří jen málo 
přes 2 % aktivně činného obyvatelstva a proti 
sektoru se ale stále více staví veřejnost, která 
má často neúplné, zkreslené, anebo dokonce 
nepravdivé informace. Často jde o neziskové 
organizace, jejichž zástupci nemají ani vzdělá-
ní v oboru ani praxi. 

Slovenskou zemědělskou a potravinářskou 
komoru zastupoval místopředseda Adrián 
Šedivý. SPPK podobně jako ostatní zástupci 
Visegrádské čtyřky podporuje navýšení roz-
počtu na SZP, nejhorším možným scénářem 
je udržení rozpočtu na současné úrovni. 
SZP je potřeba směrovat na podporu citlivých 
komodit, a to rostlinných i živočišných. Nedo-
statek pracovních sil, změna věkové struktury, 

ale také zvýšené požadavky na hospodaření 
mají negativní vliv na vývoj zemědělství EU. 
Slovenské farmy patří výměrou k největším, 
a tím udržují zaměstnanost na venkově 
a plní společně s produkční funkcí také úlohu 
sociální a ekologickou. Místopředseda Šedivý 
podpořil vystoupení svých předřečníků a zdů-
raznil význam reformované SZP pro všechny 
zemědělce v EU. 

Do odborné diskuse se zapojili také zástupci 
z regionálních komor. Na závěr odborné-
ho programu hostitel, ministr István Nagy, 
poděkoval všem delegacím a požádal, aby toto 
setkání bylo základem pro další aktivní spolu-
práci při obhajování oprávněných požadavků 
nejenom středoevropských zemědělců. Další 
jednání by měla organizovat Burgenlandská 
komora. 

Už dávno neplatí, že největším nepřítelem pro 
zemědělce je počasí, i když nyní, kdy je stále 
více nevyzpytatelné a období sucha se střídá 
s průtržemi mračen či jarními mrazy a dal-
šími extrémy, se mnohem více odráží do 
ekonomických výsledků. Čím dříve se vrátíme 
k našim základům, čím dříve pochopíme, že 
bez zemědělství a zemědělců to nepůjde, tím 
větší šanci máme na zachování života na naší 
planetě.  

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Ph.D.
výkonná ředitelka pro SZP
Úřad AK ČR
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V ČELE VÝBORU NĚMEC
NOVÝM PŘEDSEDOU VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV EVROPSKÉHO PARLAMENTU (COMAGRI) SE 
STAL NĚMEC NORBERT LINS Z FRAKCE EPP-ED (LIDOVCI). ZVOLEN BYL NA PRVNÍM ZASEDÁNÍ VÝBORU, 
KTERÉ SE KONALO NA ZAČÁTKU MĚSÍCE V BRUSELU. 

Nevládní organizace zastupující zájmy země-
dělců v Bruselu Linsovo zvolení kvitovaly 
s povděkem, lze totiž očekávat, že předseda 
výboru z frakce Lidovců bude chtít ve své 
funkci navázat na činnost svého předchůdce 
z téže frakce Czeslawa Siekerskiho, To by 
v praxi znamenalo, že nové COMAGRI bude 
stavět na pozici, kterou schválil původní 
Zemědělský výbor Evropského parlamentu 
v dubnu před květnovými volbami. Stejnou 
naději vyjádřila ve svém tiskovém prohlášení 
také největší evropská nevládní organizace 
zastupující zájmy zemědělců COPA-COGECA, 
přičemž zároveň připojila výzvu k razantnímu 
postoji vůči právě schválené obchodní dohodě 
mezi státy Evropské unie a Mercosur (Bra-
zílie, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolívie 
a  Venezuela). Generální tajemník COPA-CO-
GECA Pekka Pesonen komentoval Linsovo 
zvolení následovně: „Těší nás, že byl do čela 
zemědělského výboru zvolen někdo, kdo má 
nejenom proevropské postoje, ale kdo je také 
odborníkem na sektor zemědělství. Od pana 
Linse, který byl do Evropského parlamentu 
a do výboru COMAGRI zvolen podruhé za se-
bou, očekáváme, že využije svých zkušeností 
a zabrání tomu, aby vyjednávání o reformě 
Společné zemědělské politiky muselo začít 
opět od začátku. Stejně rozhodný postoj by 
podle nás pan Lins měl zaujmout také k právě 
uzavřené dohodě mezi EU a Mercosur. Obje-
vují se totiž určité tlaky na provizorní platnost 
dohody ještě před ratifikací členskými státy. 

To by mohlo evropské zemědělství zastihnout 
nepřipravené a neměli bychom to dovolit.“

Kontinuita zachována 
Podle COPA-COGECA není pochyby, že nová 
proevropská většina, která se na půdě výboru 
COMAGRI utvořila a která vedla k Linsově zvo-
lení, dokončí legislativní proces, jenž povede 
k efektivní Společné zemědělské politice, kte-
rá nebude představovat administrativní zátěž 
pro zemědělce a zároveň je bude motivovat 
k udržitelnému hospodaření, k čemuž jim 
však musí být poskytnuty vhodné dotační 
a tržní podmínky. Podle Pekky Pesonena se 
ovšem nynější příležitost Společnou země-
dělskou politiku Evropské unie vylepšit může 
snadno zvrtnout v její destabilizaci. Zemědělci 
podle něj potřebují dlouhodobou perspektivu 
a stabilní rámec, podle kterého mohou pláno-
vat svoje investice a podnikatelskou činnost 
obecně, obzvlášť  nyní v souvislosti s aktuální 
klimatickou změnou. Další odklad reformy 
by podle COPA-COGECA přispěl pouze 
k dalším nejistotám pro samotné zemědělce 
a především by zpomalil zavedení opatření, 
která zemědělcům mohou nyní pomoci při 
přechodu na udržitelné hospodaření. Proto by 
nový zemědělský výbor měl podle Pesonena 
stavět na práci výboru starého, zvláště 
s ohledem na nejistotu ohledně budoucího 
rozpočtu Evropské unie po roce 2020 (Více-
letého finančního rámce) a protahováním 
odchodu Velké Británie z Evropské unie. Již 

dnes se nejen na půdě Evropského parlamen-
tu hlasitě hovoří o přechodném období, které 
by mělo trvat jeden až tři roky, proto bude 
činnost výboru COMAGRI, respektive jeho 
návrhy k tomu, jak by měla legislativa 
k přechodnému období vypadat, zásadní.

David málem předsedou
Český europoslanec MUDr. Ivan David 
z hnutí SPD, které v červnu vstoupilo do nově 
utvořené frakce Identita a demokracie (ID), 
byl ještě v den voleb předsedy zemědělského 
výboru horkým kandidátem na tento význam-
ný post. Podle tak zvané d‘Hondtovy metody 
poměrného rozdělení zástupců jednotlivých 
frakcí v jednotlivých výborech totiž právě 
obsazení křesla předsedy COMAGRI připadalo 
na ID, která navrhla právě Davida. Na posled-
ní chvíli utvořené spojenectví mezi Lidovci 
a Socialisty (stále dvěma nejsilnějšími frak-
cemi EP) však znamenalo, že by Ivan David 
neměl ve volbě dostatečnou podporu. Proto 
se rozhodl z klání odstoupit. Přesto bude ve 
výboru působit ve funkci stálého a aktivního 
člena, a to po boku dalších dvou zástupců 
České republiky, Martina Hlaváčka (ANO, 
frakce Renew Europe) a Veroniky Vrecionové 
(ODS, frakce ECR), náhradnicí, která se může 
účastnit zasedání výboru a podávat pozmě-
ňovací návrhy bez hlasovacího práva, se stala 
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP-ED).

Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR
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Katastrofické požáry na Sibiři
Společnost si už pomalu začíná zvykat, že jakákoli událost ve svě-
tě spojená s poškozením životního prostředí je buď vydávána za 
projev oteplování v rámci klimatické změny, nebo se má na jejím 
prohloubení podílet. Týká se to i letošních rozsáhlých požárů na 
Sibiři, což je území o rozloze 13 milionů kilometrů čtverečních. 
Červencové požáry nicméně postihly 3 miliony hektarů plochy, 
což je sice území obrovské, v rámci celkové plochy Sibiře ale ne-
patrné. Kromě toho na Sibiři (a nejen tam) hoří pravidelně, byť se 
četnost a rozsah těchto událostí zvyšuje. Zas tak zásadní dopad 
na klimatickou změnu ale požáry mít nebudou. Jednak není jisté, 
zda shoří veškeré celé stromy (jako že ne), nebo jen nadzemní 
patro vegetace, a jednak přispívají oblaka kouře k ochlazování, 
a ne k oteplování. Především jsou ale požáry standardní součástí 
událostí v krajině, a dokonce přispívají ke zlepšení biodiverzity 
a úrodnosti spálené půdy. Ochránci přírody a vědci tak svým 
způsobem získali přirozenou přírodní laboratoř, v níž mohou 
například zkoumat změny sibiřské flóry a fauny.   

Vyšlechtěné rostliny neztrácí svou odolnost
Přestože se dosud mělo všeobecně za to, že jsou nově vy-
šlechtěné odrůdy hospodářských plodin choulostivější než jejich 
původní genetické zdroje, což mimo jiné klade vyšší nároky na 
jejich ošetřování vůči škůdcům, není tomu tak. Prostřednictvím 
praktických pokusů genetiků z University of Queensland 
v Brisbane se totiž ukázalo, že „přešlechtěné“ odrůdy vyšší náro-
ky na péči v podobě hnojení a chemického ošetřování nemají. 
Vědci si to vysvětlují tím, že se ve vyšlechtěných kultivarech 
postupně akumulovaly genetické varianty, které přináší příznivé 
účinky na klíčové parametry výnosu, odolnost vůči chorobám, 
využití dostupných živin, účinnost fotosyntézy a také na kvalitu 
zrna. To vytváří pro další šlechtění jak klasickými způsoby, tak 
například editací (změnami v genové informaci) mnohem větší 
prostor, než tomu bylo dosud, a je to také argument proti „ne-
přirozenosti“ hospodářských plodin, kterou často argumentují 
zastánci přirozených zdrojů k výrobě potravin.

V drůbežím (nejen) hormony nejsou
Už i katastrofický videoseriál Jana Tuny „A dost!“ musel na 
základě testů drůbežího masa konstatovat, že ani jeden ze 
zkoumaných vzorků odebraných v tuzemské maloobchodní síti 
neobsahoval ani pozůstatky růstových hormonů, ani antibiotika, 
ačkoli je veřejnost dnes a denně varována před pozůstatky 
těchto látek právě především v drůbežím. Nakolik to přispěje 
k osvětě spotřebitele a jeho vůli vygumovat ze svých hlav jeden 
z nejrozšířenějších 
potravinářských mýtů, 
je samozřejmě otáz-
kou. Alarmisté varující 
před konzumací masa 
a jeho „kontamina-
cí“ tím ale přece jen 
dostali drobný políček, 
jehož význam tkví 
především v tom, že 
Tunovy pořady obvykle 
alarmistické teze 
podporují.

Petr Havel

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

V letošním roce obdrželi Cenu Agrární komory Příbram (diplom 
a peněžitou odměnu ve výši 1 000 Kč) dva učni ze Středního odborného 
učiliště v Hluboši, z oboru Opravář zemědělských strojů, Daniel Formá-
nek a Milan Viktora. Mezi dalšími navrženými na Cenu Agrární komory 
Příbram, kterým byl předán peněžitý dar a diplom, byli dva studenti 
z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice, v oboru Agro 
podnikání, a to Martin Brůžek a Jan Marek. Touto cestou jim ještě 
jednou gratulujeme k úspěchu a pevně věříme a doufáme, že země-
dělskému sektoru zůstanou nadále věrni a budou se činnosti věnovat 
přinejmenším s takovou pílí, s jakou se věnovali studiu.

Bc. Petra Novotná, DiS., ředitelka Agrární komory Příbram
a Regionální agrární komory Středočeského kraje

PODPORA 
ZEMĚDĚLSKÉHO 
ŠKOLSTVÍ
PROTOŽE ROK CO ROK UBÝVÁ UČŇŮ A STUDENTŮ, 
KTEŘÍ BY JEVILI ZÁJEM O ZEMĚDĚLSTVÍ A OBORY 
S TÍM SOUVISEJÍCÍ, PODPORUJE AGRÁRNÍ KOMORA 
PŘÍBRAM TYTO ŠKOLY A UČILIŠTĚ VE SVÉM OKRESE 
TÍM, ŽE SE SNAŽÍ MOTIVOVAT PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE 
O STUDIUM NAPŘÍKLAD I TAK, ŽE UDĚLUJE CENY 
AGRÁRNÍ KOMORY PŘÍBRAM. NA JAŘE ODMĚŇUJE 
ZA ÚSPĚŠNÉ STUDIJNÍ VÝSLEDKY V ZEMĚDĚL- 
SKÝCH OBORECH ČTYŘI ŠŤASTLIVCE NAVRŽENÉ 
ŘEDITELI ŠKOL. 

Z předávání ocenění na VOŠ a SOŠ Březnice, zleva Martin Brůžek, 
uprostřed Petra Novotná – ředitelka AK Příbram a vpravo Jan Marek. 
Foto AK Příbram
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BRAMBORÁŘSKÁ SEZONA ZATÍM 
NEPROBÍHÁ IDEÁLNĚ
PROBÍHAJÍCÍ SEZONA JE, AŽ NA VÝJIMKY, OVLIVŇOVÁNA TEPLOTNÍMI VÝKYVY A NEDOSTATKEM SRÁŽEK. 
VÝSADBA PROBĚHLA V POŘÁDKU, ALE ČÁST POROSTŮ V RANÝCH OBLASTECH PO VZEJITÍ POŠKODILY 
MRAZY. V TÉTO CHVÍLI OČEKÁVÁME PRŮMĚRNOU ÚRODU S TÍM, ŽE VELKÉ ROZDÍLY BUDOU V RÁMCI 
REGIONŮ. FARMÁŘSKÉ CENY ZŮSTÁVAJÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI, COŽ JE OBDOBNÉ VE SROVNÁNÍ S OKOLNÍMI 
STÁTY EU, VE KTERÝCH ROVNĚŽ PŘEDPOKLÁDAJÍ POUZE PRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY SKLIZNĚ, NEBOŤ 
POŠKOZENÍ POROSTŮ SUCHEM JE TAM PATRNÉ I LETOS. 

V roce 2019 bylo osázeno konzumními a ra- 
nými bramborami 14 167 ha, což je o 124 ha 
více než v roce 2018. Mírně poklesly plochy 
brambor určených pro výrobu škrobu. Osáze-
no bylo 5 929 ha, což je o 116 ha méně než  
v roce 2018. Toto snížení a stagnace osáze-
ných ploch v roce 2018 je zásadním důkazem, 
že vyplácené platby se dostaly do rovnováhy 
a již nemotivují pěstitele k navyšování ploch 
škrobových brambor. Uvedené také potvrzuje 
názor svazu z konce loňského roku, že případ-
ný přesun přímých plateb od pěstitelů bram-
bor určených pro výrobu škrobu k pěstitelům 
konzumních brambor není akceptovatelný.
Zvýšení ploch by pomohlo navýšení přímých 
plateb v novém plánovacím období EU ze 
současných necelých 50 mil. Kč na 150 mil. 
Kč/rok. Přímá platba by měla minimálně 
přesáhnout 10 % nákladů na jejich pěstování 
a měla by snižovat rizika plynoucí z pěstování 
brambor. Platba by zároveň zvýšila jejich kon-
kurenceschopnost s ostatními méně rizikový-
mi plodinami, jako je obilí, řepka a kukuřice.  
Představu o vývoji osázených ploch brambor 
celkem a podle jednotlivých užitkových směrů 
doplňuje přiložený graf pro léta 2009 až 2019.
 
K dosažení soběstačnosti konzumních 
brambor 
Pro dosažení tohoto cíle má svaz podporu jak 

od Agrární komory, tak od Ministerstva ze-
mědělství ČR. Potřeba ale bude dodatečných 
finančních prostředků, zejména na výplatu 
přímých plateb pro pěstitele, ale i další méně 
nákladné projekty podporující domácí pro-
dukci brambor. V současné době svaz spolu 
s MZe pokračuje v realizaci režimu jakosti 
Q CZ pro pěstitele a zpracovatele konzum-
ních brambor a spolu s Agrární komorou ČR 
realizuje propagační projekt Brambory zdravá 
zelenina.

Práce na systému certifikace produktů  
v režimu jakosti Q CZ významně pokročily. 
Certifikovány by měly být od příštího roku 
konzumní brambory, balené i jinak upravené,  
a předsmažené a smažené výrobky z brambor. 
Svaz v této věci již získal kladné přezkoumání 
certifikačního schématu, které je základní 
specifickou normou pro vypracování tzv. 
systémové dokumentace, kterou by měl 
zpracovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský. Předpokládáme, že v září bude 
Evropské komisi doručena žádost o notifikaci 
tohoto národního programu. V tomto případě 
nejde o přímou dotaci producentů a zpra-
covatelů, neboť jsou hrazeny jen skutečně 
vynaložené a uznatelné náklady spojené  
s režimem jakosti Q CZ. Jeho hlavním cílem je 
především poskytování záruky spotřebitelům 

na vysokou kvalitu a potravinovou bezpečnost 
brambor a výrobků z nich. Spotřebitelům 
budou garantovány postupy pěstování, balení 
a zpracování brambor s ohledem na životní 
prostředí a ochranu zdraví. Pro zviditelnění 
připravovaného režimu jakosti Q CZ a sdělení 
pozitivních informací o domácí produkci 
konzumních brambor je s podporou MZe již 
třetím rokem realizován propagační projekt 
Brambory zdravá zelenina. V rámci tohoto 
projektu se dne 6. 6. 2019 v prostorách Paláce 
Žofín v Praze uskutečnila tisková konference, 
pořádaná k příležitosti zahájení domácí skliz-
ně raných brambor za vysoké účasti médií. 
Svaz zastává názor, že účelně a systematicky 
vkládané finanční prostředky do propagace 
jsou dlouhodobou a nejefektivnější podporou 
pěstitelů brambor. Je škoda, že se dosud 
nepodařilo zrealizovat marketingový fond 
alespoň pro některé citlivé komodity po vzoru 
Vinařského fondu.

Bramboráři se scházejí
Za velmi dobré účasti bramborářů proběhl  
5. června seminář v Čelákovicích. Účastníci 
si se zájmem vyslechli odborné přednášky 
a také informaci o aktuálních výnosech velmi 
raných odrůd brambor zkoušených na stani-
cích ÚKZÚZ. Po skončení semináře si většina 
přítomných prohlédla vzorky velmi raných odrůd 
brambor na pozemcích odrůdové zkušebny 
ÚKZÚZ v Přerově nad Labem. Dne 23. července 
se sešli bramboráři na odborném semináři 
v Březovské zemědělské a.s. na severní Moravě. 
Zajímavé odborné přednášky byly rovněž dopl-
něny prohlídkou polních pokusů na pozemcích 
této společnosti. Dne 31. července úspěšně 
proběhl tradiční odborný seminář a polní den 
v Havlíčkově Borové za účasti 148 účastníků, 
kteří si po skončení prohlédli v ČR největší ma-
loparcelkové pokusy s 216 odrůdami brambor 
od deseti šlechtitelských společností. Seminář 
byl pořádán svazem ve spolupráci s Výzkum-
ným ústavem bramborářským a společností 
Havlíčkova Borová. O seminář byl značný zájem 
ze strany médií včetně České televize.
    
Ing. Josef Králíček, předseda
Ing. Miloslav Chlan, poradce
Český bramborářský svaz
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ZEMĚDĚLSTVÍ 2019 A CO DÁL…
ŽIJEME V DIVNÉ DOBĚ PLNÉ NEJRŮZNĚJŠÍCH INFORMACÍ POUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉHO SDĚLOVACÍHO 
PROSTORU. DALO BY SE TO POJMENOVAT JAKO PRÁCE S VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM, NEBO TÉŽ PRÁCE S MASAMI. 

Lidem je tedy třeba lít do hlavy jednoduchá 
hesla, co sledují určitý cíl, a nepřemýšlející 
stádo jde žádaným směrem. Demagogové, 
populisti a jiní blázni si mnou ruce – a rozum 
trpí. Mocní, nemocní touhou po moci, prosa-
zují svoje tužby za každou cenu bez ohledu 
na to, s čím se budou potýkat naši potomci. 
Prachy, prachy a zas jen prachy… Škoda, že se 
v jisté knize píše: „Nebudeš míti jiných bohů 
nade mnou.“

Když se tak dívám kolem sebe, nemohu se 
zbavit myšlenky na to, co naše generace 
předá těm, co přijdou po nás. Zatím je to roz-
blázněná příroda signalizující všemi směry, že 
něco není v pořádku. Hašteřící se velmoci 
o suroviny a vliv, do nebe rostoucí světová 
populace se svými existenčními nároky, 
nadnárodní firmy budující svůj nedotknutel-
ný hospodářský prostor. Málo soudné kolo 
dějin se roztáčí do stále větších obrátek. 
Jen schopný a moudrý národ bude mít šanci 
odolávat těmto tlakům. Připadá mi, že jsme 
po roce 1989 něco podcenili. Zvítězila u nás 
teorie neviditelné ruky volného trhu. My tady 
dole – na svých restituovaných statcích – jsme 
ale měli možnost poznat spíše neviditelnou 
razantní nohu trhu. Zemědělství a země-
dělci se stali něčím zbytečným a nesporně 
postradatelným. Jistý politik a po něm celá 
řada jiných tvrdila: „Nevyrábět, levně dovézt.“ 

Výsledky této geniální teorie se dostavily. Od 
roku 1994 je výše agrárního zahraničního 
obchodu vždy záporná (tj. více dovezeme, 
než vyvezeme), jak uvádějí následující čísla 
v milionech Kč v tabulce č. 1 (cituji jen 
některé roky jako příklad). Dokonce jsme tak 
dobří, že máme i záporné saldo u chleba, 
pekařského zboží a přípravků z mouky. Např. 
v roce 2017 to bylo záporné saldo u chleba 
minus 15 156 tun, u pekařského zboží minus 
17 630 tun a u přípravků  z mouky minus 
14 880 tun. 

Tím, jak se programově nehájil hospodářský 
prostor českého zemědělství a potravinářství, 
docházelo postupně k oslabování těchto dvou 
sektorů bez povšimnutí příslušných vlád. Toto 
všechno dělá dojem, že to byl dohodnutý kšeft 
z přelomu předposlední a poslední dekády mi-
nulého století. Po roce 1989 nebyla umožněna 
restituce hospodářských družstev a akciových 
společností (v mnoha z nich měli velmi pod-
statný podíl sedláci – např. cukrovary) a byly 
sem naprosto volně vpuštěny supermarkety. 
Pro zajímavost – dnes máme jejich nejhustší 
síť v EU a je nám systematicky vysvětlováno, 
že se vše dělá pro to, aby bylo maximálně 
vyhověno našim odlišným chuťovým vjemům.
Nezájem o rozumnou stabilizaci zemědělství, 
která se neobešla a neobejde bez politické 
podpory v každém státě, se projevil v kata-

strofální deformaci celé zemědělské soustavy. 
Co je nám platné, že máme velmi přijatelnou 
dojivost nebo hektarové výnosy, když celkový 
rozměr zemědělské produkce se zmenšuje 
a nedosahuje ani roku 1936. To můžeme 
vyčíst z tabulky č. 2 k produkci rostlinné 
a živočišné výroby. 

Z obou tabulek nabývá i nezasvěcený člověk 
dojmu, že něco není v pořádku. Když k tomu 
přičteme neustálý úbytek orné půdy, pak je 
situace alarmující. V roce 2017 byla výměra 
orné půdy 2 958 603 ha, což je o 273 397 ha 
méně proti roku 1989 (3 232 000 ha). Prů-
měrně ročně ubylo 9 764 ha. Bývá „dobrým“ 
zvykem zabírat kvalitní ornou půdu v rovinách, 
kde jsou náklady na stavby logistických center 
a jiných důležitých nezbytností nesporně 
menší. Ruku v ruce s tím pak postupuje zabe-
tonování a zaasfaltování stále většího území 
s rychlým odvodem dešťové vody a velkou 
kumulací tepla ve slunných dnech.

Fungující koordinovaný tlak zvenčí bez naší 
účinné obrany nemá jiný výsledek než zmen-
šující se hospodářský prostor našeho země-
dělství. Je málo platné, že jsme na šestém 
místě na světě v dojivosti. Tedy 9 040 kg mléka 
na krávu za rok – pro zajímavost – Izrael 
13 182, USA 10 457, Jižní Korea 10 033,
Dánsko 9 749, Estonsko 9 176 kg mléka na 
krávu za rok –, když počet krav stále klesá. 
Jsme na úrovni 47 % stavu roku 1989.

Podobně je to i se stavy ostatních hospodář-
ských zvířat. Prasata jsou na 39 %, drůbež na 
66 %, ovce na 54 % stavu roku 1989. Toto má 
dopad na nízkou soběstačnost ve vepřovém 
mase (36–38 %  spotřeby), drůbežím mase 
(57–60 %), vejcích (57–62 %). Jakási rovnová-
ha je jen u hovězího masa, a to díky tomu, že 
původní spotřeba 26,5 kg na obyvatele klesla 
na 7,8 kg. Jaké dostávali chovatelé ceny v roce 
2018, uvádím v tabulce č. 3.

Nezasvěcenec může tyto ceny porovnat 
s cenami na pultě a možná se i nad tím vším 
pozastaví. V restitucích v roce 1993 jsme likvi-
dovali vepřové v živém za 25 Kč. Porovnáme-li 
ceny tohoto produktu mezi roky, pak cena 
v roce 2018 byla jen na 109 % roku 1993. Jiné 
je to u cen vstupů – bez těchto materiálů se 
žádný zemědělec neobejde. Například nárůst 
ceny hnojiva DAM 390 mezi roky 1994 a 2018 
byl 158 %, podobně osivo cukrovky stouplo 
o 171 %, osivo pšenice pro zakládání množi-
telských porostů je dražší o 235 %, herbicid 
Lontrel o 162 %. Toto je jen naprostý zlomek 
případů – ve výčtu cen ostatních vstupů do 
zemědělské výroby by se dalo pokračovat dál. 

Tab. 1: Příklady salda zahraničního obchodu

rok vývoz 
(mil. Kč)

dovoz 
(mil. Kč)

   saldo agr. obch.
  (vývoz – dovoz) 

(mil. Kč)
poznámka  

1993 32 276 31 497 + 779 rok vzniku samostatné ČR

2000 47 729 65 011 - 17 282

2004 61 526 93 822 - 32 296 rok vstupu do EU

2010 105 364 140 008 - 34 644

2018 186 077 226 398 - 40 322 zatím nejhorší výsledek od r. 1994

Tab. 2: Produkce RV a ŽV za období 1936 až 2017 (stálé ceny 1989, mil. Kč)

rok rostlinná 
výroba % živočišná 

výroba % zemědělská 
výroba %

1936 42 501,4 95 38 444,8 60 80 946,2 75

1948 29 300,3 66 23 275,3 36 52 575,6 48

1989 44 694,4 100 63 938,8 100 108 633,2 100

2017 39 083,6 87 36 435,3 57 75 518,9 70

2018 37 400,0 84 36 300,0 57 73 700,0 68
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Naznačená cenová srovnání ukazují, že tyto 
cenové a nákladové tlaky mohou zvládnout 
jen silné a finančně zdravé podniky.
  
Zemědělci hledali a hledají způsob, jak 
stabilizovat ekonomiku svých podniků. 
Při vynuceném podstatném poklesu stavů 
hospodářských zvířat muselo zákonitě dojít 
ke změně struktury osevů. Došlo k velkému 
úbytku ploch osetých víceletými pícninami 
a nárůstu náhradních osevů. Jako jedno  
z možných řešení se ukázala ozimá řepka. 
Tedy ta řepka, která na mnohé citlivé duše 
funguje jako politické afrodiziakum – touha 
plodit myšlenky je u nich nezměrná. Různí 
zasvěcenci se předhánějí v tom, jak velký ne-
smysl o řepce napíší. Nesporně pak mají dob-
rý pocit z odhalení velké pravdy a záchrany nic 
netušícího spotřebitele, daňového poplatníka, 
voliče (to vše dříve lidu). Ze zemědělců dělají 
společenské škůdce a nesmírné hlupáky. Na 
internetu se pak můžeme dočíst sdělení na 
téma „Žluté peklo“ nebo že se „řepka pěs-
tuje v podstatě chemickým způsobem, tedy 
hnojí se postřikem přímo na rostlinu“. Mám 
docela vážné obavy o psychický stav autorů. 
U mnohých je vzbuzen pocit odbornosti tím, 
že mají třikrát denně jídlo na talíři, tedy jsou 
se zemědělstvím v intimním poměru a beze 
zbytku mu rozumějí. 

Dovolím si uvést některá fakta o řepce, která 
jsme se učili v hodinách rostlinné výroby 
a základní agrotechniky na agronomické 

fakultě: „Rostlinná produkce je postavena na 
vyváženém osevním postupu, kde se střídají 
jednoděložné (zhoršující, tj. obiloviny) rostliny 
s rostlinami dvouděložnými (zlepšujícími, 
např. okopaniny – cukrovka, brambory, dále 
olejniny – řepka, hořčice nebo luštěniny – 
hrách, bob a pícniny – vojtěška, jetel atd.). 
Pravidelné střídání plodin eliminuje výskyt 
chorob a škůdců preferujících určitou plodinu. 
Proto musí být v osevním postupu dodržena 
určitá časová prodleva mezi touž plodinou na 
stejném pozemku (u cukrovky je to např. min. 
4 roky, u řepky je to min. 6 let). Bývalo zvykem, 
že se stavěly osevní postupy se skladbou cca 
50 % zrnin (obiloviny, luštěniny), 25 % pícnin 
a 25 % technických plodin (okopaniny, 
olejniny).“ Tento ustálený model byl ale po 
roce 1989 rozbourán a v mnoha případech 
nahrazen strukturou plodin, která odpoví-
dala na poptávku – tedy na princip vítězného 
volného trhu. Vše bylo doraženo programovou 
likvidací živočišné výroby, kdy se pícniny staly 
v osevním postupu zbytečnými. K tomu se 
ještě přidala redukce ploch cukrovky na 51 % 
a brambor na 20 % proti roku 1989 a úplná 
likvidace ploch přadného lnu. A výsledek je 
nasnadě – musela se najít plodina, která 
tento propad ploch nahradí.

Východisko z této situace bylo v mnoha 
podnicích nalezeno v setí ozimé řepky, která 
má tyto vlastnosti. Je zlepšující plodinou se 
zvládnutou agrotechnikou a zajištěným stálým 
odbytem, nemá nárok na pořízení další jiné 
techniky, vše se zvládne se stroji totožnými 
pro pěstování obilovin, to platí i o poskliz-
ňové úpravě. V osevním postupu by měl být 
odstup cca 6 let, tj. 16,6 % z celkem oseté 
plochy (v letech 2016 a 2017 to bylo 15,9 %, 
v republikovém měřítku, tedy jsme na hranici 
agronomicky přijatelného osevu). Vegetační 
dobu má 320–330 dnů, je tedy na pozemku cca 
90 % času celého roku. Je schopna klíčit i při 
+1 °C. Při průměru kořenového krčku cca 
80 mm vydrží krátkodobě holomrazy až –20 °C. 
Kořenový systém sahá do hloubky 110–170 cm 

a 80 % kořenové hmoty je v orniční vrstvě, 
zároveň je řepka schopná z podorniční vrstvy 
vracet spláchnuté živiny do svých pletiv 
a těmito živinami pak zpětně obohacovat orni-
ci při zaorání ve slámě posklizňových zbytků 
včetně slámy. Při reálném výnosu zrna řepky 
3,8 t/ha je zaoráno ve slámě ponechané na 
poli na jeden hektar 6 kg fosforu, 49 kg draslí-
ku a 47 kg vápníku – při dobré sklizni pšenice
8,2 t/ha je zaoráno ve slámě 5 kg fosforu, 
50 kg draslíku a 16 kg vápníku a při normál-
ní dávce hnoje skotu 40,0 t/ha je do půdy 
zaoráno 11 kg fosforu, 49 kg draslíku a 36 kg 
vápníku. Tento příklad hovoří za vše. Celkem 
se tedy do půdy dostane řepkovou slámou 
102 kg, pšeničnou slámou 71 kg, hnojem sko-
tu 96 kg živin na hektar. Včelaři velmi rádi ke 
kvetoucím polím řepky přistavují svá včelstva, 
řepkový med je hlavním českým jednodruho-
vým květovým medem, obsahuje brasiny, 
o kterých se tvrdí, že mají protirakovinný úči-
nek, a řepkový med se dá velmi dobře upravit 
pastováním (lépe než med slunečnicový nebo 
lipový). Z pohledu vodní eroze není řepka nijak 
nebezpečnou plodinou, je hodnocena stejně 
jako např. pšenice nebo ječmen. 

Každý rozumný hospodář zachází s rostlinami 
tak, aby docílil maximálního finančního efek-
tu. Nemůže si dovolit přehnaně hnojit, nebo 
nesmyslně používat přípravky na ochranu plo-
din. Toto vše je limitováno z pohledu množství 
a času aplikovaného hnojiva nebo chemického 
přípravku. Musejí být dodržovány návody 
uvedené na etiketách, aplikační vzdálenosti 
od vodotečí, nesmí být otráveny včely ani 
polní zvěř. Za vše hrozí citelné finanční 
postihy, pokud dojde ke zjištění škod nebo 
porušení velmi složitých předpisů a omeze-
ní. Že to naši zemědělci s chemií na polích 
nepřehánějí, dokládají čísla v tabulce č. 4.
Z těchto pár odstavců snad lze aspoň 
v náznacích pochopit složitou situaci, ve které 
se naše zemědělství nachází. Mám ten dojem, 
že český sedlák má živit obyvatele v Čechách. 
To snad není názor zločince. Národ by měl mít 
základní jistoty – dostatek jídla a pitné vody. 
Je dobré nespoléhat se na to, že nám někdo 
něco z těchto nepostradatelných věcí v době 
případných evropských (nedej bože světových) 
plošných klimatických katastrof dodá za 
přijatelných podmínek. Bylo by dobré obnovit 
soběstačnost v produkci masa a vajec, vrátit 
se na tomu odpovídající stavy hospodářských 
zvířat. Pak bychom mohli obnovit již dříve 
opuštěné struktury osevů a automaticky by 
došlo k redukci plochy veřejností a některými 
novináři tolik nenáviděné řepky. 

Jak bylo řečeno na začátku – rozblázněná 
příroda signalizující všemi směry, že něco 
není v pořádku, do nebe rostoucí světová 
populace se svými existenčními nároky, to  
jsou alarmující poznání, která by měla mít na 
zřeteli především naše vláda. Z těchto faktorů 
vyroste v budoucnu nesmírný všesměrný tlak 
na všechna národní společenstva. 

Tab. 3: Vybrané ceny živočišných 
komodit v roce 2018

cena 
v živém
Kč/kg

cena v jateč. 
hmotnosti

Kč/kg

jateční býci 47,36 86,19

vykrmená prasata 22,27 35,45

jatečná kuřata 23,03 39,88

Tab. 4: Spotřeba umělých hnojiv a pesticidů za rok 2017 ve vybraných zemích 

spotřeba umělých hnojiv
(kg / ha orné půdy)

spotřeba pesticidů
(kg účinné látky/ ha)

Irsko 511 Belgie 8,088

Belgie 287 Itálie 7,780

Velká Britanie 243 Španělsko 5,616

Nizozemí 241 Francie 3,892

Německo 218 Německo 3,432

Francie 151 Velká Británie 2,703

Španělsko 151 Maďarsko 2,123

Česká republika 129 Česká republika 1,978

V tabulce je zachyceno porovnání s některými státy Evropy, vždy je uveden pro lepší názornost 
stát s nejvyšší spotřebou.
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Pokud jste četli tento článek 5 minut, pak se 
svět změnil tímto způsobem…
Čistý populační celosvětový přírůstek – 777 lidí;
Celosvětová spotřeba energie – 1 369 000 MWh;
Celosvětově odlesněná plocha – 49 ha; Celo-
světová ztráta půdy v důsledku eroze – 66 ha;
 Celosvětové rozšíření pouští – 114 ha; Celo-

světová emise kysličníku uhličitého –  
385 600 tun; Celosvětově vypuštěné jedovaté 
chemické látky do prostředí – 93 tun.

Tato čísla znamenají např. celosvětový roční 
čistý populační přírůstek cca 81,68 mil. lidí 
nebo 40 533 mil. tun emisí kysličníku uhličité-

ho ročně nebo odlesnění 5,2 mil. ha za pouhý 
jeden rok atd.  Raději snad ani nedomýšlet 
všechny důsledky. Chytrému napověz, hlou-
pého trkni.

Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec, 
předseda AK Chrudim

TRVALÉ BYDLIŠTĚ – VENKOV. 
OD 6. ZÁŘÍ V ČESKÉ TELEVIZI
AGRÁRNÍ KOMORA ČR ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZPRACOVALA TELEVIZNÍ 
CYKLUS 12 DVACETIMINUTOVÝCH POŘADŮ, KTERÝ DOPLNILA O DALŠÍ 4 PŘÍBĚHY. CYKLUS SE BUDE 
V TÝDENNÍ PERIODICITĚ VYSÍLAT POD NÁZVEM „TRVALÉ BYDLIŠTĚ – VENKOV“.

Projekt propagace zemědělství prostřed-
nictvím TV seriálu pro Českou televizi je 
zaměřený především na podporu zastavení 
vysídlování venkova a řešení generační ob-
měny ukázkou pozitivních příkladů reálných 
lidí a jejich příběhů s vazbou a přesvědčením 
pracovat v zemědělství. Cílem je propagace 
jednotlivých oborů a odvětví na konkrétních 
příbězích, jejichž společným jmenovatelem
je hospodaření na půdě s výrobou potravin 
a péčí o krajinu a přírodní zdroje. 

Seriálem chceme přispět také k omezení 
vylidňování venkova a zejména odchodu 
mladých kvalifikovaných sil, opouštění vesnic 
a míst našich předků. Na zvolených příkla-
dech lidí žijících a pracujících na rodinných 
farmách, ale i ve velkých zemědělských  
podnicích chceme ukázat, že cesta zpět na 
venkov už není posledním útočištěm někoho, 
kdo nemá dostatečné vzdělání, ale naopak, 
že je to nový směr pro mladé vzdělané lidi, 
kteří mají možnost postavit se na vlastní nohy 

a prosadit se v mnoha atraktivních oborech. 
Protože venkov disponuje potenciálem pro 
rozvoj místní ekonomiky a lze zároveň s úspě- 
chem navazovat na tradiční hospodářské 
činnosti. 

S Českou televizí je zajištěna realizace 
vysílání na programu ČT 2 v následujících 
termínech:
  Premiéra bude v pátek v čase 17.55 hod.
  1.  repríza bude v pondělí v čase 19.25 hod.
  2.  repríza bude ve středu v čase 14.25 hod.
První díl bude odvysílán již 6. září a následně 
uvedené dny v týdnu a časy budou platit i pro 
další díly. Průvodcem celého cyklu je Otakar 
Brousek.

Pořadí jednotlivých dílů je následující:
  1.  Včelařství – Cihlářovi, Včelí farma  
  2.  Slepice a vejce – Dvořákovi, 
       Statek Dvořák 
  3.  Jahody – Hančovi, Jahodárna Vraňany 
  4.  Prasata – Horákovi, Farma Horák 
  5.  Květiny – Nachlingerovi, Azalea Chlumec
  6.  Kozí farma – Dobrovolní, Ratibořice 
  7.  Levandulový statek Bezděkov –
 Lukáš Drlík a Veronika Pejšová
  8.  Zelenina – Hankovi a Smotlachovi, 
 Polabí
  9.  Olejniny – Mikolášovi, Lupofyt Chrášťany 
10.  Agronom – Jiskrovi, Agro Jesenice 
11.  Chmel a pivo – Vostřelovi, Blšansko
12.  Mléčný skot – Drsovi, Farma Drs, 
 Táborsko  
13.  Víno z jižní Moravy – Skráškovi, 
 Perná na Pálavě
14.  Ovocnářství – Žertovi, 
 Ovocné sady Bříství 
15.  Precizní zemědělství – 
 Heroutovi, Krásná Hora  
16.  Lesnictví – Pechovi, 
 lesníci z Křivoklátska

Úřad AK ČR
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I N Z E R C E

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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VLIV ZEMĚDĚLSTVÍ NA JAKOST 
PITNÉ VODY NA ZNOJEMSKU
PROBLEMATIKA OCHRANY JAKOSTI I MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD JE V SOUČASNÉ 
DOBĚ VELMI AKTUÁLNÍ A SE ZEMĚDĚLSKÝM HOSPODAŘENÍM JE VELMI ÚZCE SPOJENA. ZEMĚDĚLSTVÍ SE 
VÝRAZNĚ PODÍLÍ NA UTVÁŘENÍ NAŠÍ KRAJINY A VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE JAKOST POVRCHOVÝCH 
A PODZEMNÍCH VOD.

Ne vždy je však možné hodnotit vliv země-
dělského hospodaření na krajinu a jednotlivé 
složky životního prostředí jako pozitivní. 
V řadě zemědělsky využívaných povodích 
dochází k erozi půdy a znečišťování vod. 
V souvislosti s jakostí vody je třeba zmínit 
následující látky: průmyslová hnojiva, che-
mické prostředky na ochranu rostlin, silážní 
a senážní šťávy, statková hnojiva – především 
močůvka a kejda, digestát z bioplynových 
stanic, odpadní vody ze zemědělské výroby, 
motorová paliva, maziva, oleje a topné oleje. 

Především v povodí zdrojů pitné vody je třeba 
hospodařit tak, aby negativní vlivy na jakost 
i vydatnost vodních zdrojů byly minimalizo-
vány. K ochraně povrchových a podzemních 
zdrojů pitné vody se vymezují ochranná 
pásma I. a II. stupně. Jedná se o preventivní 
nástroj v ochraně vod – tzv. speciální ochrana. 
Z důvodu ochrany vod před znečištěním du-
sičnany ze zemědělských zdrojů se vymezují 

zranitelné oblasti, ve kterých je třeba hospo-
dařit dle zásady správné zemědělské praxe 
a aktuálního nařízení vlády. Zranitelné oblasti 
jsou, na rozdíl od ochranných pásem vodních 
zdrojů, tzv. zvláštní ochranou vod. Zásady 
představují souhrn požadavků jak hospodařit, 
aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
vod dusičnany. Jsou praktickou pomůckou, 
která by měla pomoci zemědělcům k tomu, 
aby se vyvarovali postupů vedoucích ke zne-
čištění povrchových a podzemních vod, řádně 
pečovali o statková hnojiva a hospodárně 
nakládali s minerálními dusíkatými hnojivy 
i s organickými hnojivy. Zásady současně 
zohledňují příslušné právní předpisy a uvádějí 
další principy správných zemědělských postu-
pů, které minimalizují znečišťování vod (Klír, 
Kozlovská, 2016). 

V současné době je velmi aktuální otázka 
problematiky aplikace pesticidů v souvislosti 
s ochranou vody a půdy. Sledování pesti-

cidních látek (PL) v pitných vodách je v ČR 
záležitostí poměrně nedávné doby. Pravidelné 
sledování se datuje od roku 1990, kdy se podle 
ČSN 757 111 začalo s monitoringem deseti 
jednotlivých pesticidních látek. Po roce 2000 
byly do národní legislativy implementovány 
požadavky směrnice 98/83 ES na pitnou vodu 
a byly stanoveny limitní hodnoty pro jednotlivé 
PL (0,1µg/l) a pro PL celkem (0,5 µg/l) (Gari, 
Kožíšek, 2018). 

Státní zdravotní ústav provedl v roce 2017 
analýzu pitných vod na 21 vybraných pesticid-
ních látek a jejich metabolitů v reprezentativ-
ním vzorku více než 170 vodovodů na území 
všech 14 krajů ČR. Z výsledků vyplývá, že ve 
většině nálezů se jednalo o koncentrace 
PL v podlimitním množství, avšak 5 % všech 
naměřených výsledků se nacházelo nad 
limitní hodnotou 0,1 µg/l danou vyhláškou 
č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu (Moulisová, 
A. et al., 2018). Nabízí se zde však otázka: je
v pořádku, aby ve zdrojích pitné vody byly 
nálezy, byť podlimitních hodnot, pesticidů? 

Vodárenství a zemědělství na Znojemsku
Znojemsko patří k zemědělsky významným 
produkčním oblastem, podíl zemědělské 
půdy v okrese Znojmo činí téměř 70 % (ČUZK, 
2018) a zároveň se zde nachází podzemní 
i povrchové zdroje pitné vody. Hlavním zdro- 
jem surové vody pro výrobu pitné vody pro 
značnou část okresu je vodárenská nádrž (VN) 
Znojmo na řece Dyji – zásobuje cca 48 000 oby- 
vatel. Správcem VN je státní podnik Povodí 
Moravy, provozovatelem úpravny vody a vět-
šiny příslušných vodovodů je VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Pro menší sídla 
slouží místní zdroje podzemní vody (vodovody 
Loděnice, Božice, Bohutice, Hevlín, Damnice, 
Mikulovice, Vrbovec, Valtrovice, Horní Dunajo-
vice, Svazek obcí Daníž, Tvořihráz, Slatina). 
V okrese Znojmo se rovněž nachází víceúče-
lová vodní nádrž Vranov nad Dyjí, která také 
slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou (zdroj pro skupinový vodovod Třebíč – 
přibližně 80 000 obyvatel). Podzemní vody 
v severní části okresu Znojmo jsou postiženy 
znečištěním uranem přírodního původu. 

Jedná se o intenzivně zemědělsky a zelinář-
sky využívanou oblast, pravděpodobně i proto 
všechna katastrální území obcí v okrese Znoj-
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mo náleží do zranitelných oblastí. Zároveň 
se jedná o území, kde v posledních suchých 
letech jsou nižší atmosférické srážky a které 
je ovlivňováno suchem. Z výsledků monitorin-
gu státního podniku Povodí Moravy vyplývá, že 
VN Znojmo patří z hlediska kontaminace du-
sičnany k nejvíce znečištěným vodárenským 
nádržím v povodí řeky Moravy. Z hodnocení 
monitoringu všech vodárenských nádrží 
v povodí Moravy  jednoznačně vyplývá, že vliv 
zemědělského využívání povodí koresponduje 
se zvýšeným obsahem dusičnanů. V surové 
vodě VN Znojmo byly rovněž detekovány vyso-
ké hodnoty metabolitů skupiny ESA. Tato VN 
vykazuje také nejvyšší koncentrace AOX (halo-
genovaných organických sloučenin) ze všech 
nádrží v povodí Moravy (Kosour, Geriš, 2019). 
Zdroji emisí AOX mohou být průmysl papíru
a celulózy, chemický, textilní a tiskařský 
průmysl a povrchová úprava kovů, případně 
chybné chlorování vody.

Vodní nádrž Vranov nad Dyjí nepatří mezi 
vodárenské nádrže, avšak od roku 1982 je 
jednou z jejích funkcí i dodávání surové vody.  
Správcem nádrže je Povodí Moravy, s.p., vlast-
níkem odběrného zařízení surové vody (Obr. 1) 
a úpravny vody je Svazek obcí Vodovody a ka-
nalizace se sídlem v Třebíči, provozovatelem 
skupinového vodovodu včetně vodárenského 
odběru a úpravy vody je Vodárenská akciová 
společnost, a.s. (Novák, Oppeltová, 2014). 
 
Z výsledků výzkumů (Hanák, 2014; Kosour, 
2019; Svobodová, 2019) vyplývá, že k nejpro-
blematičtějším ukazatelům jakosti  vody 
v nádrži patří celkový fosfor, způsobující 
eutrofizaci nádrže, a pesticidy. Na základě bi-
lančního hodnocení lze konstatovat, že ročně 
přiteče do nádrže řekou Dyjí 15–30 t celkové-
ho fosforu a hlavním přítokem Želetavkou 3 až 
5,3 t. Hanák (2014) uvádí, že hlavními původci 
fosforu jsou v případě vodní nádrž Vranov 
bodové zdroje – 79 % oproti plošným – 21 %. 
V povodí se nenachází intenzivní chovné rybní-
ky a ani průmysl nemá zásadní vliv na jakost 
vody, hlavním zdrojem fosforu je vypouštění 
komunálních odpadních vod. V zájmovém 
území se nachází 27 čistíren odpadních vod 
(ČOV). Jedná se převážně o menší ČOV růz-
ných provozovatelů. Z výsledků jednoznačně 
vyplývá, že je třeba zvýšit účinnost odstraňo-
vání fosforu  na většině ČOV v povodí. 

Naproti tomu zemědělství je hlavním zdrojem 
pesticidů. Na přítocích do nádrže (Dyje a Žele-
tavka) byly pravidelně detekovány nálezy např. 
Metolachloru ESA, Metazachloru ESA, OA  
a Terbutylazinu. Kosour (2019) rovněž uvádí 
nálezy pesticidů v surové vodě (Acetochlor ESA, 
Alachlor ESA, Metolachlor ESA, Metazachlo-
ru ESA, OA, Terbutylazin, glyphosate). Např. 
nejvyšší koncentrace Metazachloru ESA byla 
zjištěna na Želetavce v roce 2018 (550 ng/l), na 
Dyji v témže roce  (téměř 300 ng/l). Z bilanční-
ho hodnocení vyplývá, že řekou Dyjí v roce 2018 
přiteklo do nádrže 32 kg Metazachloru ESA.

Jak již bylo uvedeno výše, na Znojemsku 
se nachází kromě povrchových zdrojů pitné 
vody i řada podzemních zdrojů, zásobujících 
malé obce. Řada těchto zdrojů má orgánem 
ochrany veřejného zdraví udělenou nějakou 
výjimku – to znamená, že pitná voda ne-
vyhovuje v některém z ukazatelů jakosti. 
Většinou se jedná o nadlimitní koncentrace 
dusičnanů nebo pesticidů (Acetochlor ESA) 
a uranu. 

V posledních cca 5 letech došlo díky rozšíře-
nému sledování pesticidních látek k výraz-
nému prohloubení našich znalostí o výskytu 
těchto látek v pitné vodě. Ukazuje se, že  od 
roku 2017 jsou PL na prvním místě jako 
příčina „výjimek“ z kvality pitné vody (dříve to 
byly dusičnany); (Moulisová, A. et al., 2018). 
Z hlediska ekonomického, ale i hygienického 

není řešením budovat na většině úpraven 
vod technologie na odstranění PL, protože to 
nesměřuje k řešení příčiny problému, a navíc 
stávající technologie nejsou stejně účinné vůči 
všem PL, nebo mají nežádoucí vedlejší účinky. 
Je tedy nutné přistoupit k účinné, přímé nebo 
nepřímé regulaci používání nejvíce problema-
tických PL (z hlediska jejich dopadu na zdroje 
vody) v životním prostředí. Jednou z možností 
je změna systému náhrad v ochranných pás-
mech vodních zdrojů nebo motivační podpora 
k zavedení ekologického zemědělství v povodí 
vodárenských zdrojů.

Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva 
zemědělství při České technologické 
platformě pro zemědělství.
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PROBLEMATIKA ZÁKAZU 
NEONIKOTINOIDŮ – NOVÉ 
POZNATKY O IMIDAKLOPRIDU
INSEKTICIDNÍ PESTICIDY ZE SKUPINY NEONIKOTINOIDY JSOU V POSLEDNÍCH LETECH NATOLIK DISKUTOVA-
NÉ, ŽE SE PROBLEMATIKA JEJICH POUŽÍVÁNÍ, RESP. ZÁKAZU (V EU), DOSTALA DALEKO MIMO ZEMĚDĚLSKÝ 
SEKTOR. NEONIKOTINOIDY JSOU ZEJMÉNA V POSLEDNÍM DESETILETÍ SPOJOVÁNY S ÚHYNY VČELSTEV, ALE 
TAKÉ S ÚBYTKEM HMYZU. VZHLEDEM K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU BYLY V EU TŘI NEONIKOTINOIDY V ROCE 2013 
PROZATÍMNĚ ZAKÁZÁNY A TENTO ZÁKAZ BYL VZHLEDEM K DALŠÍM VÝSLEDKŮM VÝZKUMU POTVRZEN V RO-
CE 2018. V SOUČASNOSTI SE VŠAK PŘEHODNOCUJÍ PŘÍNOSY, ALE I NEGATIVA TOHOTO ZÁKAZU. NEDÁVNO 
PUBLIKOVANÝ ČLÁNEK, KTERÝ ODHALIL VEDLEJŠÍ MECHANISMUS ÚČINKU IMIDAKLOPRIDU NA ČMELÁKY, 
POTVRZUJE, ŽE V PŘÍPADĚ IMIDAKLOPRIDU BYLO ROZHODNUTÍ ZŘEJMĚ SPRÁVNÉ.

V posledním desetiletí se pozornost vědecké 
komunity, ale i veřejnosti a potažmo i přísluš-
ných orgánů státní správy v různých zemích 
a také nadnárodního orgánu, jako je Evrop-
ská komise, zaměřila na skupinu insekticidů 
patřících do skupiny neonikotinoidů. Na 
začátku stály značné „nevysvětlitelné“ ztráty 
na včelstvech v USA v období zimy 2006 
a 2007, které pokračovaly i v následujícím 
zimním období let 2007 a 2008. Takovéto 
ztráty pak byly pozorovány i jinde ve světě. 
Z těchto ztrát včelstev se poté stal doslo-
va fenomén, nazývaný syndrom zhroucení 
včelstev, dobře známý také pod zkratkou CCD 
(z anglického Colony Collapse Disorder). CCD 
jev je v podstatě charakterizován tak, že včel-
stva opustí většina dělnic, které zanechají úly 

se zásobami, nevylíhlým plodem a několika 
dělnicemi s matkou. Vědci se snažili na příči-
ny CCD přijít. Je však nutno zdůraznit, že již 
před „definováním“ CCD byly v několika letech 
evidovány rozsáhlejší ztráty včelstev, a to 
v jistém případě již o sto let dříve – v roce 
1906. Předpokládá se, že tehdy za rozsáhlými 
úhyny stála paralýza včel způsobená viry. 
A tak by se mohlo zdát, že ztráty včelstev 
s příznaky CCD by se daly vysvětlit podobným 
způsobem. Již před deseti lety se však obje-
vovaly studie upozorňující na celkový úbytek 
opylovačů jako takových, ale včely i vzhledem 
k fenoménu CCD stály a stojí v popředí zájmu.

Za účelem objasnění jevu CCD bylo definová-
no předními výzkumníky v oboru na 61 růz- 

ných proměnných, které představovaly pře-
devším fyziologii včel, výskyt patogenů (virů, 
bakterií, hub, parazitů) a obsah pesticidů. 
Podle studie ale nebyl žádný z těchto 61 fak- 
torů jednoznačně zodpovědný za CCD. 
Autoři však zdůraznili důležitost hodnocení 
parazitismu roztoče kleštíka včelího (Varroa 
destructor) a odolnosti včel vůči pesticidům. 
Obecně uznávaným dogmatem se stalo, že za 
úbytkem opylovačů včetně včel stojí kombi-
nace několika faktorů najednou. Patří mezi 
ně patogeny, paraziti, změny krajiny vedoucí 
ke ztrátě potravy, klimatické změny a různé 
látky znečišťující prostředí – pesticidy, léčiva, 
hormony, plasty a další. 

Jako velmi rizikové látky pro včely a opylo-
vače byly v určitém okamžiku určeny neo-
nikotinoidy, což jsou insekticidní pesticidy 
s neurotoxickým účinkem na hmyz. Zvláštní 
pozornost pak byla směřována na tři neoniko-
tinoidy, které vynikají velmi vysokým toxickým 
účinkem na hmyz. Jsou jimi imidakloprid, 
thiamethoxam a klothianidin. Již studie 
z přelomu tisíciletí indikovaly nebezpečí těch-
to látek v realistických dávkách pro opylovače. 
Za zvláště nebezpečný bylo možné na základě 
studií provedených ještě před objevením 
se fenoménu CCD určit imidakloprid. Již 
dříve publikované studie totiž prokazatelně 
indikovaly vysoký toxický účinek imidaklo-
pridu na necílové organismy, jako jsou včely 
a čmeláci. Později provedené nesčetné 
výzkumy toto zjištění v podstatě potvrzovaly. 
Obdobné efekty, jaké byly popisovány 
pro imidakloprid, byly sledovány i v případě 
dalších neonikotinoidů, zejména v případě 
klothianidinu a thiamethoxamu. Co je však 
nejdůležitější, že negativní účinky pro tyto 
tři neonikotinoidy byly sledovány v realistic-
kých dávkách, v jakých se opylovači mohou 
setkat po moření osiva. V podstatě se jedná 
o koncentrace řádově několika mikrogramů 
účinné látky na kilogram nektaru anebo pylu. 
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Popisované účinky jsou v podstatě subletální-
ho charakteru, kdy se účinek projeví de facto 
po delší době a nepozorovaně. Konkrétně 
se jedná o ovlivnění chování, orientace, vliv 
na sílu, resp. vývoj kolonie včel a čmeláků, 
rozmnožování, ale třeba i termoregulaci. 
V některých případech se dokonce mluví 
o závislosti včel na některých neonikotinoi-
dech, tj. že je mají za jakousi drogu a rostliny 
jimi kontaminované vyhledávají.

Obavy z tak zásadního negativního účinku na 
opylovače vedly Evropskou komisi zejména 
na základě zprávy Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) zohledňující četné 
výzkumy k omezení používání zmíněných tří 
neonikotinoidů. Na základě nařízení Evropské 
komise č. 485/2013 ze dne 24. května 2013 tak 
bylo od 1. prosince 2013 omezeno používání 
přípravků obsahujících účinné látky imidaklo-
prid, klothianidin a thiamethoxam. Bylo tak 
zakázáno použití a prodej osiva ošetřeného 
přípravky na ochranu rostlin obsahujícími 
tyto účinné látky a do dvou let od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost musela Komise bez 
zbytečného prodlení zahájit přezkum nových 
vědeckých informací. Je nutno podotknout, že 
vědecké studie zabývající se vlivem neoniko-
tinoidů na včely začaly přibývat doslova jako 
houby po dešti. Později pak Komise zákaz 
uvedených neonikotinoidů potvrdila nařízení-
mi č. 2018/783–785 ze dne 29. května 2018. To 
však neznamená, že by se tyto pesticidy vůbec 
nepoužívaly. Zákaz totiž platí pro členské 
země Evropské unie, ale v řadě ostatních zemí 
po celém světě jsou látky dále používány. Exi-
stuje však také možnost, že členské země si 
mohou vymoci výjimku – a konkrétní výjimka 
platí pro použití ve stálých sklenících.
V souvislosti se zákazem uvedených neo-
nikotinoidů se však objevují také názory, že 
tento krok přinesl zvýšené používání řady 
dalších pesticidů, které tak nahradily účinky 
neonikotinoidů. V současnosti jsou zvažována 
nejen pozitiva, ale i negativa zákazu neoni-
kotinoidů. Některé studie dokonce naznačují, 
že očekávaný přínos nebyl dosažen. Negativa 
z používání velkých dávek jiných pesticidů 
se mohou dokonce jevit jako převažující nad 
dříve používanými neonikotinoidy. Výzkum 
však jde dále a objevují se další výsledky, se 
kterými bude možno v budoucnu pracovat 
v posuzování pro a proti používání neoniko-
tinoidů. Jednou ze základních otázek je, zda 
se podaří prokázat mechanismus negativních 
účinků na molekulární úrovni. Takové výsled-
ky totiž mohou jednoznačně indikovat, že je 
daná látka škodlivá pro životní prostředí, or-
ganismy, které se v něm vyskytují, a také pro 
člověka. Omezení používání a zákaz pro danou 
látku je, především pokud je prokázáno, že 
je perzistentní v prostředí, má karcinogenní 
(rakovinotvorný vliv), teratogenní (vliv na 
potomstvo), hormonálně disruptivní (ovliv-
ňování hormonální rovnováhy) účinky anebo 
vliv na rozmnožovaní a vývoj. Na základě 
takových prokazatelných negativních vlivů byly 

zakázány např. globálně zakázaný insekticid 
DDT nebo v EU zakázané chloracetanilidové 
pesticidy (herbicidy) alachlor a acetochlor.

Ačkoliv byly pozorovány různé účinky neoni-
kotinoidů na organismy, v určení škodlivých 
mechanismů účinku však byla dosud mezera. 
Nejvíce poznatků bylo získáno pro účinnou 
látku imidakloprid. Již studie datované kolem 
roku 2000 indikovaly negativní vliv imida-
klopridu na rozvoj čmeláčí kolonie a studie 
provedené o desetiletí později tyto výsledky 
potvrdily. Byly však také prokázány negativní 
účinky na včely související s ovlivněním cho-
vání, orientace a termoregulace. Imidakloprid 
vykazoval v různých testech doslova nepřed-
vídatelné chování, neboť měl jaksi opožděný 
účinek a studie naznačovaly také kumulativní 
a opožděný účinek. Pro imidakloprid je velmi 
zajímavé dosti opomíjené zjištění, že ve 
včelách, ale i v zelených částech rostlin vzniká 
jeho toxičtější metabolit imidakloprid olefin. 
Imidakloprid olefin může být několikrát, a to 
i o řád toxičtější na hmyz včetně včel, než je 
tomu v případě jeho mateřské látky imidaklo-
pridu. V roce 2019 byla navíc českými vědci 
publikována studie (Journal of proteomics, 
2019,196: 69–80), která prokazuje, že ve 
čmelácích po subletální chronické dávce imi-
daklorpidu bylo nalezeno více než třikrát více 
imidakloprid olefinu než mateřské látky. 

Výsledky studie navíc ukázaly, že dlouhodobá 
expozice čmelstva imidaklorpidu vede k za-
blokování mevalonátové cesty spojené s me-
tabolismem cholesterolu a syntézy mastných 
kyselin. Blokace mevalonátové cesty má však 
nepochybně přímou souvislost se syntézou 
hormonů a membránových proteinů. Společ-

ným jmenovatelem pro blokaci mevalonátové 
cesty a syntézy mastných kyselin je blokace 
tzv. SCAP receptoru, který reguluje tyto dráhy. 
Studie ukázala, že vliv na blokaci těchto cest 
mají i některé metabolity imidaklopridu, 
zejména zmíněného imidakloprid olefinu, 
který se jeví v tomto smyslu jako nejúčinnější. 
Objevený mechanismus v podstatě vysvětluje 
dříve sledované účinky biologickými experi-
menty. Výsledky ze studie jsou také indikativní 
pro vysvětlení opožděného a kumulativního 
efektu imidaklopridu.

Na základě uvedených skutečností dřívějšího, 
ale i nejnovějšího výzkumu se zejména v pří-
padě imidaklopridu zákaz Evropskou komisí 
jeví jako správný a opodstatněný. Na obdobné 
prokázání nebo vyvrácení skrytých vedlejších 
účinků thiamethoxamu a klothianidinu si 
budeme muset ještě počkat. 

RNDr. Mgr. Tomáš Erban, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
E-mail: erban@vurv.cz
Tel.: +420 702 087 626

Tento text vznikl za podpory projektu 
Ministerstva zemědělství NAZV QK1910018.
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ZELINÁŘE TRÁPÍ NEBÝVALÉ MNOŽSTVÍ 
ŽIVOČIŠNÝCH ŠKŮDCŮ I ZNIČUJÍCÍ SUCHO
KVĚTNOVÉ OCHLAZENÍ A DEŠTĚ SICE POROSTY ZELENINY MÍRNĚ PŘIBRZDILY VE VÝVOJI, ALE SOUČASNĚ 
POVZBUDILY TVORBU KOŘENOVÉHO SYSTÉMU A CELKOVOU VITALITU. ČERVNOVÁ HORKA, KROUPY, 
PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY A ZNOVU NASTALÉ SUCHO VŠAK STAČILY VYSÁT VEŠKEROU JARNÍ NASHROMÁŽDĚNOU 
ZÁSOBU SPODNÍ VLÁHY. NAVÍC PRODĚLANÉ STRESY OSLABILY ROSTLINY NATOLIK, ŽE OCHRANNÉ 
POSTŘIKY, KTERÉ JE MAJÍ CHRÁNIT PŘED LETOŠNÍM OHROMNÝM NÁPOREM ŠKŮDCŮ, NEMAJÍ PŘI 
APLIKACI TÉMĚŘ ŽÁDNÝ EFEKT. 

K chorobám a škůdcům z řad hmyzu se 
však letos přidali i hraboši, myši a křečci.
V některých místech, především na Moravě, 
dokázali přemnožení hlodavci zničit nejen 
celé hektary obilí, ale také brokolice, paprik 
a ostatních zeleninových druhů. Mnohde
zničili až polovinu ploch zeleniny. Hladoví
a žízniví hlodavci dokonce dokáží poškodit 
i množství hadiček kapkové závlahy. „Cítí tam 
vodu, tak prostě hryžou, aby se k ní dostali…“ 
tak líčil situaci jeden z našich pěstitelů zele-
niny na Znojemsku. Škody jsou bohužel tak 
velké, že pěstitelé nestačí závlahy opravovat. 
Co se však s touto armádou hladových krků 
bude dít až skončí žně? Odpověď je nasnadě. 
Posunou se ještě více tam, kde bude ještě 
něco k snědku. Tedy na zeleninu. Přemno-
žení hrabošů má ovšem, mimo náš obor, za 
důsledek i vyšší výskyt klíšťat a tím i vyšší 
množství onemocnění limskou boreliózou 
a klíšťovou encefalitidou, protože larvy 
a nymfy klíštěte přežívají velmi úspěšně 
právě na hraboších…

Dlouhodobé sucho i ostatní negativa letošní 
sezony, zejména sucho, které se projevuje 
i v ostatních částech Evropy, již nyní ukazují, 
že prakticky žádného zeleninového druhu ne-
bude letos významný nadbytek. Naši pěstitelé 
hlásí, že u většiny pěstovaných druhů nejsou 
takové přírůstky, jak by se v tomto období dalo 
očekávat, výnos tak bude spíše průměrný. 
Jako perličku můžeme uvést příklad z Hra-
decka, kdy se zákazníci u pěstitele naklada-
ček registrují do pořadníku. 

Zdá se, že ceny, které jsme například u cibule 
zaznamenali během posledních týdnů, zů-
stanou na podobné úrovni i po zbytek sezony. 
Také ostatní druhy jako hlávkové zelí nebo 
kapusta sotva stačí dorůstat. Květáky, které 
se vysazují postupně k postupné sklizni, aby 
dodávky byly plynulé, však střídající se horka 
a deště slily do jednoho sklizňového termínu, 
navíc jejich kvalita je ve většině případů spíše 
„polévková“.  Také již zmiňované papriky 
i rajčata zatím nedosahují očekávaných výnosů.

Je ovšem důležité podotknout, že většinu 
zeleninových druhů nelze v současných pod-
mínkách s úspěchem pěstovat jinak než pod 
závlahou.  Pokud by nebylo možné při pěsto-
vání zeleninu zalévat, mělo by to pro náš obor 
katastrofální důsledky, a to nejen pro samotné 
pěstitele, ale také pro zákazníky, kteří českou 
zeleninu vyhledávají a také v obchodní síti jí 
stále více dávají přednost.

V této souvislosti nemůžeme nezmínit ani 
zkušenost mnoha našich členů, kteří zeleninu 
do obchodní sítě dodávají. Například listy 
kedluben okousané od dřepčíků nebo svrchní 
obalové listy zelí nebo kapusty (které se při 
kuchyňské přípravě navíc vždy loupou), které 
jsou poznamenané působením hmyzu, jsou 
důvodem, proč je tato jinak zcela konzumova-
telná zelenina nákupčími vyřazena a vrácena 
zpět jako neprodejná. Stejně nepochopitel-
né je v současné situaci chování některých 
obchodníků, kteří se přesto, že preference 
nakupujících jsou výrazně na straně čes-
kých producentů, stejně snaží naše pěstitele 
přimět ke snížení ceny třeba tím, že jsou 
zdánlivě neochotni zeleninu od našeho 
farmáře přijmout, dokud ten nesouhlasí se 
snížením ceny. Smutné na tom ovšem je, že 
to koncový zákazník ve skutečnosti vůbec ne-
pocítí, protože cenový rozdíl zůstává k dobru 
obchodníkovi. 

Musíme bohužel konstatovat, že pokud se ne-
změní podmínky, které jsou na naše pěstitele 
kladeny, může se stát, že jich letos zase více 
ukončí činnost a zelinařením se dále nebudou 
zabývat. Děkujeme touto cestou všem zákaz-
níkům, kteří se zajímají o původ nakupované 
zeleniny a dávají přednost té naší – české. Pro 
jejich lepší orientaci již několik let certifikuje-
me naše členy – pěstitele označením kvality 
a původu ochrannou známkou IPZ. Takto vy-
pěstovaná zelenina je šetrnější jak k přírodě, 
tak i ke konzumentovi, a hlavně skutečně čes-
ká, protože ochrannou známku nemůže u nás 
získat ani používat žádný zahraniční dodavatel 
ani překupník. Takto jednoduše a bezpečně 
lze poznat pravou, českou, značkovou, „zele-
ninu s rodokmenem“.

Alice Kouřilová
Zelinářská unie ČR
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Garantujeme nejvýhodnější 
pojištění na trhu
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 
a vstřícného přístupu ke klientům.  Posoudíme možná rizika Vaší profese 
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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VÝVOJ HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH 
UKAZATELŮ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ OD ROKU 2000

Na Katedře účetnictví a financí Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích je ve spolupráci a s Agrární komorou 
ČR dlouhodobě prováděn sběr dat poskyto-
vaných zemědělskými podniky. Na základě 
tohoto výběrového šetření se každoročně 
provádí hodnocení ekonomických výsledků 
zemědělských podniků. Soubor představuje 
každoročně kolem 100 podniků hospodařících 
na celém území České republiky. Analý-
za strukturálního a ekonomického vývoje 

zemědělských podniků vychází z primárních 
dat získaných ze standardních výkazů účetní 
závěrky, výkazu o osevu a sklizni plodin a tato 
data jsou doplněna vlastním dotazníkem, 
který obsahuje další výrobně-hospodářské 
údaje podniku. 

Podniky jsou tříděné do skupin podle podílu 
výměry zemědělské půdy v ANC k celkové 
využívané zemědělské půdě. Podíl podniků 
podle ANC v roce 2017 činil v horské oblasti 

17 %, v ostatní ANC 39 % a mimo ANC 44 %. 
Další členění je prováděno podle velikosti 
definované na základě pravidla Evropské unie 
(příloha I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) 
takto: mikropodniky jsou vymezeny jako 
podniky, které zaměstnávají méně než 
10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční 
suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony 
eur (52 mil. Kč); malým podnikem je podnik, 
který zaměstnává méně než 50 osob a jeho 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 10 milionů eur (260 mil. Kč); 
střední podniky zaměstnávají méně než 250 
osob, a jejich roční obrat nepřesahuje 50 mi-
lionů eur (1300 mil. Kč), nebo jejich bilanční 
suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů 
eur (1118 mil. Kč); pokud nějaký podnik 
není dle výše uvedených parametrů ani 
mikropodnikem, ani malým a ani středním 
podnikem, patří mezi velké podniky. Ve 
vlastní databázi jsou zastoupeny pouze malé 
a střední podniky, jejichž poměr se během let 
měnil, nicméně v posledních letech je zastou-
peno přibližně 60 % malých a 40 % středních 
podniků. 

Vzhledem k tomu, že je tato databáze po-
měrně malá a dlouhodobě se nedaří začlenit 
další podniky do šetření, byla k analýze pro 
srovnání ekonomických ukazatelů využita 
data z databáze Albertina, která vychází 
z primárních dat získaných ze standardních 
výkazů účetních závěrek za roky 2014–2017. 
K podnikům byly přiřazeny údaje SZIF o pří-
jemcích dotací, na jejichž základě byla podni-
kům vypočtena přibližná výměra obhospoda-
řované zemědělské půdy a odhadnuta přísluš-
nost k ANC oblasti. V jednotlivých letech 
databáze obsahuje 1 200 až 2 000 zeměděl-
ských podniků, přičemž podle ANC se podíl 
hospodařících v horské ANC pohybuje od 
10 do 20 %, v ostatních ANC 20 až 26 % 
a mimo ANC 58–70 %. Podle velikosti bylo 
v roce 2017 v databázi Albertina 27 % 
mikropodniků, 45 % malých podniků, 27 % 
středních podniků a 0,6% velkých podni-
ků. Výhodou databáze Albertina je tedy její 
větší rozsah a zastoupení i mikro a velkých 
podniků (dle pravidel Nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008). Velkou nevýhodou databáze 
Albertina je nedostupnost provozních údajů, 
databáze tak sice umožňuje porovnat probíha-
jící vývoj, ale neumožňuje identifikovat jeho 
příčiny. Z tohoto důvodu je výběrové šetření EF 
nezastupitelné a autoři článku velice děkují 
podnikům za ochotu výzkumu se zúčastnit. 

K VÝVOJI HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ OD R. 2000
Tuto analýzu zpracovává Katedra účetnictví Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
řadu let. Vychází z vlastních údajů, které získává z vybraných členských podniků Agrární 
komory, a nově také z databáze Albertina. Kombinací obou se podařilo zpracovat netradič-
ní rozbor, kterým se zabývala Ekonomická komise AK ČR a doporučila jej k využití vedení 
komory při jednání o Společné zemědělské politice EU a národních předpisech.  Úplné 
znění je v příloze k závěrům z jednání Ekonomické komise 6. června 2019, které byly
zveřejněny na www akcr.cz. Při studiu článku je potřeba vzít v úvahu, že autoři vychází 
z údajů menšího vlastního souboru dat a dat Albertina, které vychází pouze z výkazů účet-
ní uzávěrky teprve od r. 2014. Takže například uváděná roční dojivost za soubor 7 844 l je 
výrazně nižší než celostátní průměr podle ČSÚ, který v roce 2017 činil 8 222 l apod. Přesto 
jsou tendence, které z rozboru vycházejí, zcela jednoznačné. Pokud budete mít k tomuto 
materiálu připomínky, budou zváženy při zadání příští analýzy.

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
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Graf 1: Vývoj stavů prasat v průměrném podniku

Zdroj: Vlastní šetření
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Vývoj zemědělské produkce a struktury 
výroby zemědělských podniků v letech 
2000 –2017
K šetření byla použita vlastní databáze pod-
niků. Ve všech kategoriích dochází v průběhu 
sledovaného období k nárůstu zemědělské 
produkce. Měřeno v běžných cenách vzrostl 
objem produkce přepočtený na hektar země-
dělské půdy během sledovaného období 
v horských ANC o 112 %, v ostatních ANC 
o 89 % a v NON ANC o 48 %. Na první pohled 
je takový nárůst produkce impozantní, na 
výsledku se však značně projevují vlivy inflace 
a dotací. Měřeno ve srovnatelných cenách 
(tj. po očištění inflace) vzrostla produkce 
v horských ANC pouze o 27 %, v ostatních 
ANC o 13 % a v NON ANC o 12 %. Po zohled-
nění vlivu dotací je růst produkce ještě poma-
lejší, a to v horských ANC o 7%, v ostatních 
ANC o 2 % a v NON ANC o 19 %. Tedy nejvyšší 
nárůst produkce očištěné o vnější vlivy se 
projevila v produkčních oblastech (NON ANC), 
naopak v ostatních ANC produkce v podstatě 
stagnuje.

Struktura výroby je značně ovlivněna nad-
mořskou výškou a podílem výměry v ANC. 
S klesající nadmořskou výškou roste podíl 
rostlinné výroby a ubývá výroby živočišné. 
Takovéto výrobní zaměření zemědělských 
podniků je logické, a je možno ho pozorovat 
již od začátku šetření, v posledních letech se 
však trend ke koncentraci na jeden typ výroby 
zrychluje. Toto je možno pozorovat zejména 
v produkční (NON ANC) oblasti, kdy podíl 
tržeb z rostlinné výroby vzrostl ze 42 % 
v roce 2000 na 51 % v roce 2017. V horských 

ANC měl klesající trend do roku 2010; pak 
rostoucí, v roce 2017 byl na úrovni 24 %, 
v ostatních ANC podíl tržeb z rostlinné výroby 
osciluje kolem hodnoty 30 % a v roce 2017 byl 
na úrovni 32 % tržeb. Podíl tržeb z živočišné 
výroby v ANC má rostoucí trend, ačkoliv 
v posledních třech letech stagnuje nebo mír-
ně klesá. V roce 2017 byl v ANC H na úrovni 
63 % a v ostatních ANC 53 %, v NON ANC je 
trend mírně klesající a v roce 2017 činil 42 
%. Zbytek tržeb (vždy cca okolo 10 %) tvoří 
nezemědělská produkce. 

Struktura obilovin na orné půdě se výrazně 
nemění, obiloviny zaujímají v ANC H 44 % 
orné půdy, v ostatních ANC 46 % a v NON ANC 
57 % orné půdy. Podíl luskovin na orné půdě 
proti předchozím letům mírně roste, ale ve 
srovnání s rokem 2000 (cca 2 %) je stále nízký 
(cca 1,2 % výměry orné půdy), přičemž nej-
větší pokles je v horských ANC. Podíl výměry 
řepky na orné půdě je ve výběrovém souboru 
posledních 10 let konstantní, zaujímá kolem 
15 % orné půdy. Nárůst proti roku 2000 je 
v ANC H o 4 %; v ostatních ANC o 5,4 %; 
v NON ANC o 1,9 %. Klesá podíl výměry 
okopanin na orné půdě, brambory z 2,17 % 
v roce 2000 na 1,03 % v roce 2017, přičemž 
v horských ANC se podíl výměry orné půdy 
nemění. Podíl výměry cukrovky (pouze NON 
ANC) klesl z 5 % na 4,6 % orné půdy. 

Hustota skotu celkem na hektar zemědělské 
půdy mírně roste, srovnání s rokem 2000 
ukazuje nárůst o 18 %, přičemž nejrychleji 
roste hustota krav bez tržní produkce mléka. 
Hustota dojnic na hektar zemědělské půdy po 

většinu období stagnovala, mírný pokles o 2 % 
se projevil až v roce 2014. Oproti tomu hustota 
krav bez tržní produkce mléka roste. Výraz-
ným dlouhodobým trendem je snižování stavů 
prasat. Stav prasat v průměrném podniku 
klesl na 38 % stavu roku 2000, přičemž nej-
rychlejší je pokles v horských ANC. V našem 
šetření sledujeme pouze stavy prasat celkem, 
a proto jsme pro srovnání využili údaje ČSÚ, 
z nichž vyplývá ještě mnohem rychlejší 
pokles prasnic. Stav prasat v ČR klesl na 
42 % roku 2000 a stav prasnic dokonce na 
31 %. Průměrné tempo poklesu od roku 2000 
činí u prasat 4,5 % ročně a u prasnic 6 % 
ročně. Blíže graf č. 1 a č. 2.

Rentabilita zemědělských podniků a příčiny 
jejího vývoje
Rentabilita průměrného zemědělského 
podniku je nízká, hranici 7 % se podařilo pře-
kročit průměrnému podniku v horské oblasti 
pouze v roce 2014. Zároveň je patrná vysoká 
meziroční volatilita. Vzhledem k tomu, že ren-
tabilita má stejný trend ve všech sledovaných 
oblastech, je zřejmé, že příčinou této vysoké 
volatility jsou externí vlivy. Relativní úspěš-
nost jednotlivých oblastí se příliš neliší, ale 
nejhorších výsledků obvykle dosahuje podnik 
v ostatních ANC, což je vidět na grafu č. 3.

Obecně lze říci, že vývoj rentability meziročně 
ovlivňuje zejména vývoj nákladovosti produk-
ce se silným, nepredikovatelným vlivem rea-
lizačních cen a nepříznivým vlivem některých 
nákladových položek (zejména pachtovného 
a v posledním roce i mezd), příznivě působí 
nárůst produktivity práce (v horské a ostatní 
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ANC způsoben poklesem počtu pracovní-
ků, v NON ANC společným vlivem poklesu 
pracovníků a nárůstu produkce), zatímco 
pozitivní vliv využití dlouhodobého majetku se 
již vyčerpal a posledních letech se ukazatele 
aktivity zhoršují. 

Stanovení univerzální ekonomické strategie 
pro úspěšný zemědělský podnik je nejedno-
značné. Mezi faktory charakterizující podniky 
s vyšší rentabilitou patří: vyšší objem nákladů 
připadajícího na hektar zemědělské půdy 
a z toho vyplývající vyšší užitkovost a intenzita 
výroby, vyšší množství aktiv připadající na 
hektar a jejich menší odepsanost, vyšší použi-
tí dluhu, vyšší podíl rostlinné výroby na celko-
vých výnosech a menší diverzifikace komodit 
rostlinné výroby. Na druhé straně jde zároveň 
o faktory prudce zvyšující jak volatilitu hos-

podářského výsledku, tak případné ohrožení 
z výsledné ztráty. Není patrný vliv velikosti 
podniku na výši dosažené rentability, jedinou 
výjimkou jsou podniky v kategorii velké, které 
dosahují významně nadprůměrné rentability, 
jak vyplývá z grafu č. 4. 
 
Vývoj rentability podniku lze vysvětlit vývojem 
ziskovosti jednotlivých komodit. Rentabilitu 
výroby konkrétních komodit lze násled-
ně popsat následujícími faktory: velikostí 
produkční základny (například počet hektarů, 
počet krmných dnů, počet kusů dojnic apod.), 
objemem nákladů vynaložených na jednot-
ku produkční základnu, intenzitou výroby 
(hektarovým výnosem, užitkovostí), průměr-
nou realizační cenou a objemem dotací na 
produkční základnu (na hektar zemědělské 
půdy, na dojnici, na VDJ, apod.) Ostatní uka-

zatele jsou funkcí výše uvedených (například 
jednotkové náklady závisí na objemu nákladů 
na produkční základnu a na intenzitě výroby). 
U rostlinné výroby jsou příčiny vývoje renta-
bility u většiny komodit stejné. Rentabilita 
většiny komodit je kladná, ale zároveň vysoce 
variabilní, s častými propady do ztráty. Natu-
rální výnosy mají rostoucí tendenci ve všech 
oblastech, přičemž nejrychleji rostou výnosy 
obilovin v NON ANC oblasti. Tento vývoj je 
doprovázen negativním nárůstem nákladů na 
produkční základnu (významný je zejména 
nárůst pachtovného) a stagnací realizač-
ních cen. To způsobuje stále větší závislost 
rentability na poskytovaných dotacích, jejichž 
objem se zvětšuje. Volatilitu hospodářského 
výsledku můžeme rozlišit mezipodnikovou 
a časovou složkou. Mezipodniková volatilita 
působí slaběji, týká se jen malé části podniků 
a její příčiny jsou v kolísání hektarových výnosů. 
Časová volatilita působí na celý soubor podniků, 
je silnější a její příčiny jsou v oblasti realizač-
ních cen. Nepříznivé je, že se propady komodit 
často týkají celého segmentu rostlinné výroby, 
takže není obranou ani diverzifikace výrobního 
zaměření. Sledovala se korelace mezi hektaro-
vými výnosy a realizační cenou. Teoreticky lze 
předpokládat negativní korelaci, kdy se přebytky 
komodity projeví na poklesu cen a nedostatek 
komodity bude doprovázen cenovým nárůstem. 
Šetření tento předpoklad zcela nepotvrdilo. Čás-
tečně se projevil propad cen v případě nadprů-
měrné výroby, ale nárůst cen v případě propadu 
produkce nešlo prokázat. Lze předpokládat, že 
jedním z důvodů tohoto jevu je postavení ČR jako 
importéra potravin. Nedostatek komodity je na-
plněn dovozem (proto nedochází k nárůstu cen), 
v případě přebytku komodity je přístup českých 
výrobců na zahraniční trhy méně flexibilní, proto 
dochází k cenovému poklesu. 

Vyhodnocení rentability mléka je obtížné 
vzhledem k vysoké volatilitě. Výroba mléka je 
charakterizována rostoucí užitkovostí, kterou 
dokládá graf č. 5. Průměrná roční dojivost ve 
sledovaném souboru podniků se proti roku 
2000 zvýšila z 5 056 l/dojnici na 7 844 litrů 
v roce 2017 (podle údajů MZe dosáhla průměr-
ná roční dojivost v ČR v roce 2017 8 222 litrů/
dojnici). K největšímu zvýšení došlo v NON ANC 
(o 59 %), v ANC H o 49,5 % a v ANC O o 48,7 %.
Spolu s rostoucí užitkovostí dochází také 
k nárůstu nákladů na produkční základnu (na 
dojnici a rok) a vlivem toho se jednotkové ná-
klady v čase výrazně nemění. Výraznější zvýšení 
užitkovosti v NON ANC oblasti způsobuje cca 
o 0,5 Kč nižší jednotkové náklady oproti horské 
ANC. Problémem výroby mléka je vysoká ceno-
vá volatilita. Cena se pohybovala ve sledova-
ném období v rozmezí od 6,2 až 9,7 Kč/l. Takto 
vysokou volatilitu nelze v provozu kompenzovat 
ani úsporou jednotkových nákladů, ani nárůs-
tem užitkovosti a poklesy ceny tedy představují 
jeden z hlavních zdrojů záporné rentability.
 
Výroba hovězího masa je spojena s rostoucí 
užitkovostí (nárůst od roku 2000 o 18 %). 
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Graf 2: Vývoj stavů prasat v ČR celkem

Zdroj: ČSÚ
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Graf 3: Vývoj rentability aktiv v průměrném podniku podle ANC

Zdroj: Vlastní šetření
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Tento nárůst je však spojen se zvýšením 
nákladů na produkční základnu, proto jed-
notkové náklady zůstávají stabilní, a to (spolu 
se stagnující cenou) způsobuje, že průměrná 
výnosnost komodity nepřesahuje 3 %. Renta-
bilita výroby vepřového masa je dlouhodobě 
výrazně ztrátová. Užitkovost prasat významně 
roste (nárůst o 15–17 %) a zároveň dochází 
k poklesu nákladů na produkční základnu, 
to vede k razantnímu poklesu jednotkových 
nákladů (18–21 %), přesto se nedaří kompen-
zovat vliv nízkých realizačních cen.

Vliv dotací na hospodaření zemědělského 
podniku
V roce 2000 dosahovaly provozní dotace cca 
3 500–3 700 Kč/ha zemědělské půdy a podíl 
dotací na celkových výnosech dosahoval 7 % 
až 17 % (v závislosti na oblasti). Po vstupu do 
EU došlo ke skokovému nárůstu. Tento nárůst 
byl nejdynamičtější první tři roky po vstupu do 
EU, viz graf č. 6. V roce 2017 dostával průměr-
ný podnik v horské oblasti cca 13 000 Kč/ha 
(to tvořilo 27 % jeho výnosů), v ostatní ANC to 
bylo 10 000 Kč/ha (17 % výnosů), v NON ANC 
činily dotace 8 000 Kč/ha (15 % výnosů). Vliv 
velikosti podniku na objem vyplacených dotací 
na hektar není tolik patrný. Vzhledem k vyšší 
intenzitě výroby u větších podniků však platí 
nepřímá úměra, že s rostoucí velikostí podíl 
dotací na celkových příjmech klesá. U velkých 
podniků tvoří dotace 6 % veškerých příjmů, 
u mikropodniků podíl dotací roste až na 27 %.

Odečtením dotací od výsledku hospodaření 
před zdaněním se průměrný podnik ve všech 
oblastech dostává do ztráty, jejíž trend je 
výrazně rostoucí. K nejvýraznějšímu propa-
du výsledku hospodaření po odečtení dotací 
by došlo v ANC a středně velkých podnicích 
(více než 50 zaměstnanců). Bez dotací by byly 
ziskové pouze velké podniky, tj. nad 250 za-
městnanců. Zvyšující se závislost ekonomické 
situace podniků na dotacích dokládá index 
závislosti na dotacích (hodnota nad 
100 % vyjadřuje potřebu dotací k pokrytí 
nákladů). Nejvyšší hodnota tohoto ukaza-
tele byla ve všech kategoriích v krizovém 
roce 2009. V roce 2017 byla tato hodnota 
v průměrném podniku vlastní databáze 
114 %, v databázi Albertina 110 % (nejvyšší 
v ANC H a mikro podnicích). 

Z pohledu velikostí je patrné, že s rostoucí 
velikostí podniku se snižuje bilance dotace 
– daně. U malých a mikropodniků činí podíl 
čistých příjemců (podniků s převahou dotací 
nad odvody 90 %) a kladný přebytek dotací 
nad odvody dosahuje u mikro podniků 6 tis. 
Kč/ha (u malých 3,5 tis. Kč/ha). U středních 
podniků činí podíl čistých příjemců 75 % 
a kladný přebytek nad odvody dosahuje 
1,5 tis. Kč/ha. Jedinou kategorií kde převažují 
čistí plátci velké podniky. U 72 % podniků 
z této kategorie převažují platby nad přijatými 
dotacemi a rozdíl dotací a daní dosahuje 
3 tis. Kč/ha. Mezi podniky z horské oblasti 

je 100 % čistých příjemců. Průměrný rozdíl 
dotace – odvody přesahuje 12 mil. Kč/podnik. 
V kategorii ostatní ANC je podíl čistých pří-
jemců 85 %. Průměrný rozdíl dotace – daně 
dosahuje 6 mil. Kč/podnik. V kategorii NON 
ANC je podíl čistých příjemců 80 %. Průměrný 
rozdíl dotace – daně dosahuje cca 5 mil. Kč/
podnik.

Závěr
Průměrná rentabilita typického zemědělské-
ho podniku je nízká. Obvykle dosahuje hodnot 
blízkých inflaci. To sice umožňuje reprodukci 
dlouhodobého majetku, ale výnos pro vlast-
níka je minimální. Z takto nízké rentability se 
vymyká pouze kategorie tzv. velkých podniků 

(nad 250 pracovníků a obratem 50 mil. eur), 
které vykazují nadprůměrnou rentabilitu. 
Vzhledem k nedostupnosti provozních údajů 
je otázkou, zda tato vyšší rentabilita souvisí 
s kvalitou managementu, vyjednávací pozicí 
v rámci obchodního řetězce, nebo s vyšším 
podílem nezemědělské výroby u těchto podni-
ků. Hodnoty intenzity výroby svědčí spíše pro 
poslední možnost. 

Vedle nízké rentability je zemědělský podnik 
ohrožován její vysokou volatilitou a častými 
propady do výrazné ztráty. Vzhledem k tomu, 
že rentabilita vykazuje stejný trend ve všech 
sledovaných oblastech, je zřejmé, že příčinou 
této vysoké volatility jsou externí vlivy (ze-
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Graf 4: Rentabilita aktiv v průměrném podniku podle velikosti 
z databáze ALBERTINA

Graf 5: Vývoj roční dojivosti

Zdroj: Vlastní výpočty z databáze ALBERTINA

Zdroj: Vlastní výpočty z databáze ALBERTINA
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jména realizační ceny). Spolupůsobení nízké 
rentability a volatility příjmů působí nepříznivě 
zejména na podniky hospodařící v ostatních 
ANC oblastech. Podniky v horských oblastech 
mají nejnižší objem realizované produkce 
a nejvyšší závislost na dotacích. Pro podnik to 
však znamená stabilitu ekonomických ukaza-
telů v krizových letech. Podniky hospodařící 
v NON ANC dosahují nejvyšších hektarových 
výnosů, nejvyšší intenzity výroby a nejvyšší 
rentability. Vzhledem k vysoké intenzitě výroby 
se vlivy externích faktorů promítají velmi silně 
do výše výsledku hospodaření a do dosaho-
vané rentability. Na druhou stranu produkční 

potenciál těchto podniků umocňuje tvorbu 
rezerv na pokrytí těchto ztát. Podnikům 
v ANC oblasti chybí výhoda stabilních dotací 
v porovnání s horskými oblastmi a oproti 
NON ANC mají nižší produkční schopnost. 
Objem dotací vyplacených na jeden hektar 
roste, zároveň roste závislost podniku na 
těchto podporách. Dotace již neslouží 
k udržení přiměřeného zisku, ale kryjí část 
provozních nákladů. To vede k (z pohledu 
zemědělství negativní) dlouhodobé stagnaci 
realizačních cen. Objem dotací negativně 
ovlivňuje i výši některých nákladů (v řadě 
oblastí se například vyrovnává velikost

přijatých dotací na hektar s výší požadované-
ho pachtovného). Pozitivní vliv dotací je 
možné spatřovat ve vyrovnání podmínek 
mezi horskými a NON ANC oblastmi. Další 
výhodou dotací, jakožto jistého příjmu, je
v tom, že nepodléhají volatilitě a umožňují
tak částečně kompenzovat cenová a klimatic-
ká rizika.  

Reálné riziko pro české zemědělské podniky 
představuje možné zavedení zastropování 
objemu dotací. Jak již bylo uvedeno výše, 
k nejvýraznějšímu propadu výsledku hospo-
daření po odečtení dotací by došlo u středně 
velkých podniků (více než 50 zaměstnanců), 
výrazný by byl i dopad na malé podniky. 
Mikropodniků se zastropování přímo netýká 
a velké podniky dokáží udržet kladnou renta-
bilitu i bez podpor. Na závěr nám dovolte čistě 
subjektivní názor. Objevují se úvahy, že by 
určité znevýhodnění větších podniků umožnilo 
snazší přístup na trh podnikům malým a mi-
-kropodnikům. Domníváme se, že levnější 
a snazší pro obchodníky by bylo spíše nahra-
zení domácí produkce importy a následné 
omezení vnitřního trhu by pak mělo nega-
tivní důsledky i pro podniky, kterých by se 
zastropování přímo nedotklo. A na úplný závěr 
ještě jednou poděkování podnikům, které se 
zúčastňují našeho výzkumu.

Jana Lososová, Daniel Kopta
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
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AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKO 
ZREJME NEPRINIESOL DIVIAK
AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH SA NA SLOVENSKO ZREJME NEDOSTAL PROSTREDNÍCTVOM DIVIAKA TAK, 
AKO ODBORNÍCI V MINULOSTI OČAKÁVALI. V OBCI STRÁŽNE V TREBIŠOVSKOM OKRESE SITUÁCIU UŽ 
OD UTORKA PREŠETRUJÚ VETERINÁRI. „CHOVATEĽ SA NACHÁDZA 470-METROV OD MAĎARSKÝCH 
HRANÍC. CHOVAL ŠTYRI OŠÍPANÉ, KLINICKÉ PRÍZNAKY PREJAVILA LEN JEDNA Z NICH. VŠETKY BOLI 
VČERA USMRTENÉ A SAMOTNÉ OHNISKO NÁKAZY BOLO PO DEZINFEKCII U CHOVATEĽA ZLIKVIDOVANÉ,“ 
VYSVETLIL RIADITEĽ ŠVPS SR JOZEF BÍREŠ.

Išlo pritom o súkromného chovateľa, ktorý 
nemal ošípané ani riadne registrované. „Naše 
prísne a precízne opatrenia nám pomáhali aj 
napriek náročnej situácii v okolitých štátoch 
udržať africký mor ošípaných mimo Sloven-
ska. Žiaľ, porušovanie pravidiel a nerešpekto-
vanie zákonných povinností,  je nezodpovedné 
tak voči zvieratám, ako aj neohľaduplné k 
ďalším občanom. V tomto prípade bude pykať 
predovšetkým celá obec a všetci chovatelia 
v nej. Niektoré dopady sa dotknú celého Slo-
venska. Chcem preto ešte raz a naposledy vy-
zvať všetkých, ktorí chovajú ošípané a ešte to 
nenahlásili svojej Regionálnej a potravinovej 
správe, aby tak okamžite spravili. Nielen kvôli 
sebe, ale aj kvôli svojim priateľom a susedom 
v obci,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka 
pôdohospodárstva.

Pôvod nákazy zostáva zatiaľ otázny, na mieste 
ho prešetrujú odborníci. „Nevieme zatiaľ 

jednoznačne potvrdiť, ako sa nákaza medzi 
ošípané dostala. Je to klasický rodinný dom, 
ktorý je ohradený, čiže priamy kontakt s divia-
kom možno vylúčiť. Pokiaľ by tam diviak hral 
rolu, tak iba sekundárne kontaminovaným kr-
mivom, slamou alebo zeleným krmivom. Stále 
pokračuje epizotologické vyšetrenie. Úloha 
diviaka sa vylučuje aj preto, že za prvý polrok 
bolo v tomto prostredí ulovených 700 diviakov, 
ani jeden nebol pozitívny, rovnako ako nájdené 
uhynuté. Čiže tá súvislosť medzi diviakmi 
nie je, hľadá sa súvislosť medzi domácimi 
ošípanými,“ dodal Bíreš. V obci chová ošípané 
viacero chovateľov. Problémy sa prejavili aj 
v iných chovoch. „Pokiaľ viem, v niekoľkých 
domácnostiach sa stalo, že uhynuli asi štyri 
zvieratá, o viacerých informácie nemám. 
Choré neboli, chovatelia vraveli, že jeden deň 
nebolo na nich nič vidieť a na druhý deň už 
nežili,“ uviedol starosta obce Strážne Július 
Horváth. Štátna veterinárna a potravinová 

správa potvrdila, že problémových chovov je 
v obci viac.

40-percent na Slovensku dochovaných oší-
paných sa poráža v zahraničí
„Podobné príznaky pretrvávajú ešte u niek-
torých chovateľov, takže expertná skupina 
stanovila, že ošípané, ktoré chovajú v obci, 
budú usmrtené vzhľadom na to, že riziko stále 
trvá. Vyčlenili sme pásmo ochrany 3 km od 
ohniska, do ktorého spadá len obec Strážne. 
Taktiež sme vyčlenili tzv. zónu dohľadu 10 km 
od ohniska, kam spadá asi 10 obcí. Všetkých 
chovateľov v tejto zóne dohľadáme a ošípané 
klinicky vyšetríme, aby sme zistili, či sa cho-
roba nevyskytla u ďalších chovateľov,“ uviedol 
Bíreš.

Podľa neho zrejme samotný chovateľ, u kto-
rého sa nákaza objavila, podcenil stanovené 
opatrenia. V prípade registrovaných chovov, 
ktoré musia byť zlikvidované, štát vyplatí 
kompenzácie. Zväz chovateľov ošípaných 
označil situáciu za nepríjemnú. Potvrdil však, 
že veľkochovy sú chránené dobre. „Najdôle-
žitejšie bude, aby sa nákaza neposunula do 
iných regiónov, nehovoriac o západnom Slo-
vensku, kde je prakticky 80 percent všetkých 
chovaných ošípaných. Sme presvedčení, že 
veľkochovy sú dobre zabezpečené. Myslím si, 
že väčšie riziko bude u chovateľov s menšími 
stavmi prasníc, ako sú družstvá alebo far-
mári, ktorí majú 15-20-30 ošípaných. Najviac 
sa však bojíme situácie ohľadom vývozu do 
zahraničia. Na Slovensku vyprodukujeme asi 
700-tisíc ošípaných, ale zhruba 40-percent 
sa poráža v zahraničí, najmä v Maďarsku. Aj 
tam majú africký mor, majú tam tzv. regiona-
lizáciu, tak dúfajme, že táto situácia nás ne-
gatívne nepostihne tým, že by poklesla cena. 
Pretože to by bol koniec chovu ošípaných na 
Slovensku,“ vyjadril sa predseda Zväzu 
Andrej Imrich. V minulosti, pri výskyte klasic-
kého moru ošípaných, poklesli u nás stavy 
o 50-percent. Slovensko potvrdenú nákazu 
nahlásilo Európskej komisii aj Medzinárod-
nému úradu pre zdravie v Paríži. Zaradili sme 
sa tak medzi desiatku krajín, ktoré s nákazou 
aktuálne v Európe bojujú.

Ivana Kaliská, poľnoinfo.sk
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Patrně nejvíc se problém nedostatku vláhy 
týká pěstitelů chmele, neboť ten se historicky 
pěstoval a pěstuje v území srážkového stínu 
Krušných hor, které nebylo ani v minulosti 
na dešťové srážky bohaté. V současné době 
se ovšem deficit vláhy oproti minulosti ještě 
více prohloubil a zdroje vody je tak třeba 
hledat jinde než na obloze. Právě kvůli tomu 
proběhla v polovině července letošního roku 
reprezentativně obsazená diskuse odborníků, 
kterou pod názvem „Voda a chmel“ zorga-
nizoval Plzeňský Prazdroj. Z ní mimo jiné 

vyplynulo, že k dosažení udržitelnosti pěsto-
vání chmele je nutné (logicky) kombinace celé 
řady opatření, včetně změn některých zákonů. 
Opakovaně ale také v rámci diskuse zaznělo, 
že požadavky na množství zdrojů vody „v čase 
a prostoru“ by měli specifikovat samotní 
chmelaři, aby tak byly k dispozici údaje použi-
telné k některým konkrétním krokům.

Jedním z nich by přitom mohla být operativ-
nější reakce vodoprávních úřadů povolujících 
odběry vod z přírodních zdrojů. Současnou 

praxí přitom je, že úřady vydají povolení do ur-
čitého objemu odběru, přitom se však již ne-
hledí na to, jaké jsou konkrétní potřeby zdrojů 
vody pro různé odběratele v průběhu roku. 
Ty jsou různé i pro oblast zemědělství, neboť 
jednotlivé komodity nepotřebují zdroje vody ve 
stejném období. Třeba jahody potřebují vláhu 
jindy než například právě chmel, zaznělo 
v diskusi. Producenti jednotlivých komodit by 
tak mohli své požadavky lépe specifikovat, 
což by vodoprávním úřadům umožňovalo při-
způsobit objem odběrů aktuálním lokálním či 

PRODLUŽUJÍCÍ SE OBDOBÍ BEZ DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK, KLESAJÍCÍ HLADINY SPODNÍCH VOD A ROSTOUCÍ 
POČET TROPICKÝCH DNŮ V ČR V POSLEDNÍCH LETECH STAVÍ PŘED ZEMĚDĚLCE ZÁSADNÍ ÚKOL: ZAJISTIT 
POROSTŮM HOSPODÁŘSKÝCH PLODIN DOSTATEK VLÁHY V DOBĚ, KDY NEPRŠÍ.

VÝZVOU PRO PĚSTITELE CHMELE JE ZAJISTIT 
POROSTŮM DOSTATEČNÉ ZDROJE VODY 
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komoditním požadavkům. K zákazům odběrů 
vody ovšem v praxi dochází právě v době, 
kdy (nejen) chmel vodu nejvíce potřebuje, 
a na lepší management povolování odběrů tak 
nelze zas tak moc spoléhat. Možným řešením 
je ale využít části ze zhruba 500 drobných 
vodních nádrží, které zdědily státní podniky 
Povodí po zrušené Zemědělské vodohospo-
dářské správě (ZVHS) a jejichž účelem byla 
i v minulosti často retence vody v krajině. 
Dnes podniky Povodí tyto nádrže buď samy 
obhospodařují, nebo je pronajímají, obvykle 
pro sportovní (tedy ne produkční) rybářství. 
Nádrže po ZVHS jsou přitom poměrně rovno-
měrně rozmístěny v krajině a v praxi
tak představují již existující a vybudované 
akumulační prostory pro zachycení a uchování 
vody z dešťů. Stav, četnost a využitelnost 
takových vodních ploch již v současné době 
Ministerstvo zemědělství ČR monitoruje 
a lze konstatovat, že jejich  alespoň částečné 
využití by bylo zřejmě nejrychlejší formou po-
moci, které by se mohlo, a to nejen pěstitelům 
chmele, dostat.

Pro oblast Rakovnicka mají přitom ze středně 
a dlouhodobého horizontu zajistit zdroje vody 
nádrže Senomaty, Šanov, Kryry a přivaděč 
vody z řeky Ohře. Rozhodující by ovšem měl 
být právě přivaděč, neboť samotné nádrže po-
rosty chmelnic podle stávajících poznatků ne-
zachrání. O výstavbě nádrží (bohužel však ne 
přivaděče) už rozhodla vláda ČR, i tak se ale 
mají začít budovat v roce 2022 a dokončeny 
by mohly být v roce 2025. Což bude ovšem při 
postupujícím vláhovém deficitu zřejmě pozdě, 
nehledě na to, že termín dokončení přivaděče 
je zatím poněkud ve hvězdách. Samotnou 
řeku Ohři, která by vodu do přivaděče dodáva-

la, by to ovšem nijak neohrozilo – i sou-
časné nižší průměrné průtoky v této řece 
představují 80krát více vody, než by bylo pro 
pěstitele chmele zapotřebí. 

Porosty chmelnic podle chmelařů potřebují 
zhruba 350 milimetrů vody v průběhu svého 
vegetačního období. Pokud by přitom v průbě-
hu vegetace vůbec nepršelo (k takovému sta-
vu ale dosud ani v nejsušších letech nedošlo), 
činila by celková potřeba vody k zavlažování 
chmele 10 milionů kubíků vody v oblasti stát-
ního podniku Povodí Ohře a 6 milionů kubíků 
v oblasti státního podniku Povodí Vltavy ročně. 
Takový objem by představoval zhruba 5 % cel-
kové roční spotřeby pitné vody v ČR z povrcho-
vých zdrojů a zhruba 2,5 % veškeré spotřeby 
pitné vody včetně zdrojů z vod podzemních, 
v praxi však mnohem méně. Nešlo by tak 
o fatální množství, které by narušilo zdroje 
vody k pitným účelům.

Nejde ale jen o zdroje vody k lidské spotřebě, 
ale o zdroje vody vůbec, tedy i přírodní zdroje 
pro potřebu závlah. Většina prognóz konsta-
tuje, že ani pro závlahy dostatek vody nebude, 
a dobře to ilustrují klesající hladiny spodních 
vod zejména z mělkých vrtů. Je tak otázkou, 
zdali je možným řešením budovat nové vrty, 
když v nich stejně voda nebude, což je zřejmé 
již v současné době. Zdroje podzemních vod 
se zcela jistě nedoplní, ani kdyby nadstan-
dardně pršelo, ani v průběhu letošního, ale 
ani příštího roku nebo ještě roku dalšího. Tyto 
zdroje vysychaly po několik let a i při příz-
nivém počasí se tady také budou několik let 
doplňovat. Kdyby ovšem bylo příznivé počasí, 
nebylo by třeba závlah, nových nádrží nebo 
přivaděče.

Rychlým a relativně levným řešením je 
vybudování umělých nádrží na akumulaci vod 
formou „požárních nádrží“ s nepropustným 
dnem. Náklady na vybudování takových ploch 
(„lagun“) se údajně pohybují kolem 3 milionů 
korun (bez ceny pozemku) na nádrž schopnou 
zásobovat vodou 15 hektarů ploch chmele. 
Požadavky pěstitelů na takové řešení proto 
podle sdělení realizátorů takových akumulač-
ních ploch převyšují v současné době nabídku. 
Což o něčem svědčí. Objemově menší aku-
mulační nádrže také samozřejmě představují 
různé podzemní i povrchové kontejnery – 
v tomto případě jde ale primárně o to, zdali 
voda v nich „naskladněná“ bude při déletrvají-
cím suchu pro potřeby chmelnic stačit.

Ačkoli s tím mnozí nesouhlasí, není naopak 
podle všeho řešením využití vyčištěné odpadní 
vody vypouštěné zpět do přírody z místních 
čistíren odpadních vod (ČOV). Právě menší 
ČOV nejsou za stávajících technologií schopné 
odstranit z vody veškeré kontaminanty, jichž 
přibývá i kvůli tomu, že na jejich detekci exi-
stují přesnější přístroje. Jak totiž upozorňují 
obchodníci s chmelem, citlivější jsou i přístro-
je zkoumající složení samotného chmele 
a možné nadlimitní hodnoty rizikových látek, 
byť by v praxi nebyly škodlivé pro člověka, 
můžou být důvodem k odmítnutí dodávky 
chmele jak odběrateli na tuzemském trhu, 
tak v zahraničí. Využití takové vody ostatně 
zakazuje i připravovaný návrh vodního zákona. 
Jiná věc je, zdali by nebylo možné používat 
vyčištěnou odpadní vodu jako zdroj vody k ne-
potravinářským účelům, to však bude zřejmě 
ještě předmětem politických debat.   

Samotní chmelaři by se nicméně měli snažit 
o maximální možnou infiltraci vody přímo 
v plochách chmelnic. Jednou z možností je 
pěstování vhodných rostlin v meziřadí, a to 
především mělce kořenících rostlin, které 
nepředstavují pro chmel konkurenci ve využití 
vody, neboť chmel si dokáže vodu zajistit 
z hlubších vrstev půdy. Vsakování vody přímo 
v chmelnicích může podpořit vyšší podíl 
organické hmoty na příslušných pozemcích. 
Lze však podotknout, že vhodné organické 
hmoty (statkových hnojiv) je nedostatek i pro 
hlavní v ČR pěstované polní komodity, takže 
pro chmelnice je hlavním zdrojem biomasy 
odpad z řezaček a česaček chmele – a to 
podle všeho nestačí.

Tak či tak patří produkce chmele a z něj vyrá-
běného piva ke specifikům ČR a oblasti, kde 
se přímo na území naší země vytváří kýžená 
přidaná hodnota k primární zemědělské suro-
vině. Zachování tohoto stavu je tak rozhodně 
důležitější než například pěstování kukuřice. 
Což je apelem nejen na Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, ale i další instituce a úřady, které se 
mohou na zlepšení zajištění zdrojů vody pro 
naše chmelnice funkčně podílet.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Kromě Světového dne rybářství, o jehož 
existenci se v ČR prakticky vůbec neví, 
by přitom mohl být „slavícím dnem“ Me-
zinárodní den piva, což je pohyblivý svátek 
připadající na první pátek v měsíci srpnu. 
Na oslavy je to docela dobrý termín, připadá 
totiž na léto, období vyšší konzumace piva, 
především v podobě společenské konzu-
mace, tedy ne doma před televizí. Letos na 
tento svátek upozornil Český svaz pivovarů 
a sladoven, že by ale s ním byla spojena něja-
ká významná společenská akce, to se zrovna 
říci nedá. Což je trochu škoda, zvláště když se 
v naší zemi rozvíjí nejen produkce piva jako 
takového, ale i spektrum nabídky pěnivého 
moku odstartovaný stále ještě pokračují-
cím boomem minipivovarů, na který také již 
reagovaly novými druhy piv střední i velké 
pivovary. Mezinárodní den piva tak představu-
je dosud nevyužitý potenciál použitelný jak 
k pivní osvětě, tak k prezentaci jedinečnosti 
surovin k jeho výrobě, například českého 
chmele. Tím spíše, že výročí spadá do období, 
kdy se ve značné míře v závěrečném stadiu 
před sklizní rozhoduje o úrodě chmele 
a jeho kvalitě. 

Samozřejmě, v ČR má delší tradici dočesná, 
kdy lze tuzemskou úrodu chmele bilancovat 
až poté, co je „zelené zlato“ (bohužel se tento 
pojem v médiích i jazyku užívá čím dál méně) 

pod střechou. V praxi by se ale mohly slavit 
jak Mezinárodní den piva, tak regionální i ce-
lostátní dočesné. Momentálně je to totiž tak, 
že nadnárodní oslavy piva naší zemi, tradiční 
chmelařské a pivovarnické světové velmoci, 
„vyfoukla“ Kalifornie, která zavedla před 
12 lety „International Beer Day“. Jak přitom 

připomíná ČSPS, Mezinárodní den piva si 
nejen v Americe, ale i po světě získal přízeň 
v řadách konzumentů piva a rychle se rozšířil 
do dalších zemí, a to i do Evropy. K nám ale 
zas tak moc ne… 

Petr Havel, foto Nina Havlová

PRAKTICKY NA KAŽDÝ DEN V ROCE PŘIPADÁ NĚJAKÝ MEZINÁRODNÍ NEBO SVĚTOVÝ DEN ČEHOKOLI. 
POKUD BYCHOM CHTĚLI SLAVIT VŠECHNA VÝROČÍ, USLAVILI BYCHOM SE K SMRTI, NEHLEDĚ NA TO, ŽE 
NA NĚKTERÉ DNY PŘIPADÁ DOKONCE NĚKOLIK NADNÁRODNÍCH VÝROČÍ NAJEDNOU. TO SAMO O SOBĚ 
ZNAMENÁ, ŽE JE TŘEBA SI MEZI NIMI VYBÍRAT, A TO PŘEDEVŠÍM TAKOVÉ SVĚTOVÉ ČI MEZINÁRODNÍ DNY, 
KTERÉ MAJÍ NĚJAKÝ VZTAH K NAŠÍ HISTORII A ZVYKŮM.

POTENCIÁL MEZINÁRODNÍHO DNE PIVA

CHMEL TERČEM NAŘČENÍ
Stejně jako mnohé zemědělské komodity také chmel se v poslední době stal terčem 
pomluv, týkajících se kvality sadby žateckého poloraného červeňáku – (ŽPČ) klon 72. 
Lživé nařčení může poškodit image tuzemského chmele jako celku, jednak v obchodních 
vztazích, jednak v očích laické veřejnosti. O co jde? Některá tuzemská média přinesla 
v minulosti jednostranné údaje o možném genetickém poškození ŽPČ v průběhu mno-
žení, na což upozornilo několik (tři) pěstitelů chmele. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že 
cílem snah příslušných pěstitelů bylo především odůvodnit nesplnění obchodních smluv 
s odběrateli uvedené odrůdy chmele.

Odborný oponentní posudek jednotlivých tvrzení stěžovatelů totiž možnosti dodání vadné 
sadby jednoznačně vyvrátil. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský provádí každoroční 
hodnocení kvality sklizeného českého chmele a nezaznamenal žádný propad hodno-
cených parametrů. Ke stejným závěrům dochází i tuzemští a zahraniční odběratelé při 
přejímkách jednotlivých partií ŽPČ. Tyto údaje ovšem už v médiích nezazněly, a je tak 
žádoucí, aby je měla prostřednictvím AGRObase k dispozici minimálně zemědělská 
veřejnost.

Petr Havel
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Nad vinicemi v Stošíkovicích na Louce 
Znojemsku kroužil nedávno speciální dron. 

Snímkoval keře révy vinné, sbíral data 
o teplotě, suchu a také růstu. Vědci z Men-
delovy univerzity v Brně chtějí v budoucnu 
díky bezpilotním letounům pomoci vinařům 
například zachytit včas choroby nebo zvýšit 
výnosy hroznů. „Dron zvládne velkou plochu 
nasnímkovat během půl hodiny. Pak data 
zpracujeme speciálním softwarem a pošleme 
vinařským odborníkům,“ přibližuje operátor 
dronů Michal Studený ze společnosti Data 
Procon Brno, která univerzitní projekt zajišťu-
je technikou.

Má k dispozici speciální vybavení včetně 
filtrů. „Používáme tři typy kamer, klasický 
fotoaparát, multispektrální a termo kameru,“ 
upřesňuje Studený. Dron létá zhruba osmde-
sát metrů nad zemí. „Téměř okamžitě vidíme, 
kde je problém. Podle zabarvení porostu 
dokáže zkušené oko vinaře zjistit, kde je třeba 
přidat hnojivo, zavlažovat nebo jestli se ve 
vinici rozvíjí nějaká choroba,“ vysvětluje Pavel 
Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství 
Mendelovy univerzity.

Do testovacího projektu se zapojilo i vinařství 
Sonberk v Popicích na Břeclavsku. Tamní 
vinice snímkoval dron minulý týden. „Už teď je 
jasné, že tento stroj vidí víc, než my dokážeme 
postřehnout pouhým okem. Dokonce detailně 
rozezná stav jednotlivých keřů,“ hodnotí ma-
nažer sonberských vinohradů Roman Slouk.
Chytré letadlo už podle něj vneslo jasno i do 
polemik ohledně zatravnění vinic. „Zjistili 
jsme, že zatravnění má vliv na teplotu, což 
je v současných vedrech důležitá informace. 

Snímky ukázaly, že tam, kde tráva není, se 
významně zvyšuje teplota v porostu. Tam, kde 
tráva je, se naopak vinice ochlazuje,“ dodává 
Slouk. Do univerzitního projektu se zapojily 
velké vinařské firmy. Kromě Sonberku i Vinof-
rut Dolní Dunajovice na Břeclavsku, Znovín 
Znojmo, Bohemia Sekt i Víno Blatel 
z Hodonínska.

Ohlasy vinařů jsou podle Pavlouška pozitivní. 
„Uvidíme, jak budou moci využívat techniku 
v praxi. Jestli budou službu kupovat, nebo si 
pořídí vlastní přístroj,“ uvažuje. Pilot stroje 
Michal Studený má ale jasno. „Určitě mají 
vinaři možnost si letoun pořídit sami, ale je 
drahý, stojí kolem půl milionu korun. Navíc 
je k tomu potřeba odborný software, licence 
pro bezpilotní létání a přístroj by využili jen 
sezónně. Myslím, že se to nevyplatí pořizo-
vat,“ vysvětluje. Naplno by vinaři mohli službu 
využívat zhruba do dvou let. Zaujala i ty ze 
Znovínu. „Do projektu jsme naskočili 
s prvotním zájmem odhalit chorobu kmínků 
s názvem ESCA, která se začíná šířit. Na-
jednou se ale ukázaly další způsoby využití 
zařízení, jsou tam neuvěřitelné možnosti,“ 
soudí jednatel Znovínu Znojmo Štěpán 
Bilíček. Kromě údajů o chorobách, suchu 
a živinách je podle vedoucího projektu Pavla 
Pavlouška možné využít drony i pro výběr 
vhodných odrůd révy vinné před výsadbou. 
„Na základě monitoringu je možné doporučit 
vhodné odrůdy do různých částí vinice 
a vyhodnotit také kvalitativní potenciál
viničních tratí,“ dodává.

Speciální dron pro vinaře:
• Odhaluje choroby, nedostatek živin  

i sucho.
• Možnosti využití testují vědci z Mendelovy 

univerzity v Brně.
• Projekty financují granty Technologické 

agentury České republiky částkou v celkové 
výši více než 20 milionů korun.

• Speciální bezpilotní letoun stál kolem půl 
milionu korun.

• Obsahuje klasický fotoaparát, multispekt- 
rální a termo kameru.

• Získaná data a snímky vyhodnocuje speciál-
ní software.

• Délka trvání projektu jsou čtyři roky, letos 
probíhá první testování v terénu ve vinicích.

• V praxi by po ukončení a vyhodnocení pro-
jektu mohli vinaři službu využívat do dvou 
let.

Dagmar Sedláčková

VĚDCI Z MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ SNÍMKUJÍ VINICE SE SPECIÁLNÍM DRONEM. ZÍSKÁVAJÍ DATA 
O RŮSTU RÉVY I CHOROBÁCH.

NAD JIHOMORAVSKÝMI VINICEMI LÉTÁ 
DRON, ZKOUMÁ NEMOCI I SUCHO

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně testují 
nový dron pro vinaře. V budoucnu by jim měl 
pomoci odhalit například choroby. Na snímku 
operátor dronu Michal Studený
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„Proč stříkat, když to není potřeba? Proto 
jsme do prušáneckých viničních tratí nain-
stalovali čtyři meteorologické stanice. Pátá 
budka je umístěna i v centru obce a poskytuje 
nám srovnávací hodnoty. Protože jak známo, 
co naprší v dědině, nemusí napršet ve vino-
hradech a naopak,“ uvedl propagátor nápadu 
v Prušánkách Přemysl Vašíček ze základní 
organizace zahrádkářského svazu.

Projekt zastřešili právě tamní zahrádkáři 
a obec, díky tomu ho vinaři využívají zdarma.
Prušánečtí se tak přidali k dalším vinařům 
v kraji, kteří zvolili cestu Chytré vinice. Právě 
tak se totiž jmenuje projekt, za nímž stojí 
velkobílovický vinař Radek Osička a Rado-
van Breuss z Prahy. „Systém snímá teploty, 

vlhkost a srážky v konkrétní vinici. Jsou to tři 
věci, které potřebujeme do modelu, abychom 
mohli předpovídat vhodné podmínky pro 
šíření perenospory, padlí a botrytidy. To jsou 
nejčastější choroby hroznů,“ popsal speciální 
technologii Osička.

V současné době používá systém Chytrých 
vinic na třicet vinařů na jihu Moravy, například
v Rakvicích, Znojmě, Bzenci i v Újezdci u Kyjo-
va, ale i v Čechách a testují jej také v Rakous- 
ku. Základní verze stojí kolem pěti tisíc korun, 
profi verze s předpovědí podmínek síření 
chorob je asi o tisíc sto korun dražší. Na nový 
způsob informací z vinice si zvyká i Milan 
Vašíček z Prušánek. „Je opravdu vidět, že 
deště jsou lokální a i teploty jsou v různých 

lokalitách jiné. Na grafech vidíme, kde hrozí 
nebezpečí chorob. Spíš mi to ale zatím potvr-
zuje praktické zkušenosti. Když spadne voda, 
vím, že musím vinohrad postříkat,“ komento-
val vinař. 

Co je to Chytrá vinice
• Snímá teploty, vlhkost a srážky ve vinici.
• Předpovídá vhodné podmínky pro šíření nej-

častějších chorob hroznů – botrytidy, padlí  
a perenospory.

• Jeden kus stojí mezi 5 000 a 6 000 Kč.
• Data z aplikace dostávají vinaři do mobilu 

nebo počítače, díky čemuž mohou vhodně 
nasadit přípravky proti nemocem.

Dagmar Sedláčková

PRUŠÁNKY – CELKEM ČTYŘI CHYTRÉ METEOSTANICE POMÁHAJÍ NOVĚ HLÍDAT ZDRAVÍ VINIC PĚSTITELŮM 
RÉVY V PRUŠÁNKÁCH NA HODONÍNSKU. NENÁPADNÉ KRABIČKY JIM POSÍLAJÍ ZPRÁVY O MNOŽSTVÍ 
NAPRŠENÉ VODY, TEPLOTĚ A VLHKOSTI VZDUCHU. DÍKY PŘESNÝM ÚDAJŮM TAK CHTĚJÍ VINAŘI OMEZIT 
POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH POSTŘIKŮ PROTI CHOROBÁM.

HODONÍNSKO – LESNÍCI A OCHRÁNCI PŘÍRODY UŽ POTŘETÍ V TOMTO ROCE PUSTILI DO LESŮ V HODONÍN-
SKÉ DÚBRAVĚ VODU Z ŘEKY MORAVY. 

CHYTRÉ METEOSTANICE STŘEŽÍ 
VINICE, ŠETŘÍ POSTŘIKY

ZAVLAŽUJÍ LESY POTRUBÍM Z ELEKTRÁRNY 

Využívají k tomu potrubí z Elektrárny Hodonín. Za jeden den nateče do půdy asi sedmnáct tisíc kubíků. Voda z potrubí plní uměle vyhloubenou tůň 
a teče do tři a půl kilometru dlouhé strouhy. Jalová strouha byla vyschlá patnáct let. Když ji loni na podzim poprvé napustili, už na jaře vodu našli 
obojživelníci a další živočichové. „Byl tady skokan hnědý, našlo se tu i několik populací listonoha letního,“ popsal Pavel Kolibáč z Agentury ochrany 
přírody a krajiny. (sed)
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Lidé se s nadšením pustili do budování tůní, 
biocenter i koridorů a vysazují tisíce stromů. 
Letos takových míst vznikne třikrát víc než 
loni. „Všechno, co tu rostlo před třiceti lety, 
vzalo za své při zemědělském hospodaření 
minulých let. Stromy, remízky, všechno vyká-
celi. Zbyla jen holá pole. Tak se to snažíme 
obnovit,“ uvedl starosta Starovic na Břeclav-
sku Antonín Kadlec.

V katastru obce už vysázeli na dvanáct tisíc 
stromů, převážně dubů. Chovný rybník na 
kapry vyčistili a přeměnili na biocentrum. Do 
čisté vody mezi rákosí se vrátili vodomilní ptá-
ci i skokani. „Viděli jsme tu i ondatry, nutrie, 
vydru, užovky. Voda je teď čistá, tak se tu ob-
jevují i živočichové, kteří tu ani dřív nebývali,“ 
pochvaloval si místní ekolog Petr Hudeček.
S pomocí státních dotací investovali do obnovy 
přírody zhruba patnáct milionů korun. „Máme 
za sebou už tři podobné projekty. Jsme v tom 
s občany zajedno, alespoň většinou,“ dodal 
Kadlec.

Majestátní staré vrby se zrcadlí také nad no-
vou vodní hladinou u Borkovan na Břeclavsku. 
Na zanedbaném místě takzvaného Otnického 
žlebu tam ve stínu lesa vyrostly tři přírodní 
rybníky. „Bylo to nevyužívané místo, které 
kvůli podmáčení půdy nikdo neobdělával. Vod-
ní plocha se rovná zhruba jednomu hektaru 
a už teď je vidět, jak se v lokalitě znovu 
probouzí život,“ řekl starosta Borkovan Radek 
Valenta. Mezi vodními rostlinami tam zahníz-
dily divoké kachny, objevili se slepýši, užovky 
i žáby. Přívětivý kus přírody vyhledávají místní 
i turisté. „Každý víkend tam vidím zástupy 
lidí na procházce,“ přiblížil Valenta. Soustava 
biotopů vyrostla čerstvě i jižně od Šakvic 
v oblasti Písečných dílů. „Rozsáhlou výsadbou 
se snažíme obnovovat i lužní lesy,“ uvedla 
tamní starostka Drahomíra Dirgasová. Stavbu 
biocentra připravují i v Kučerově na Vyškov-
sku. Vznikne na Rostěnickém potoce.
Mokřady vznikají také v Rousínově. Biocen-
trum v Lesoparku Hrubé Kusy tam plánují 
dokončit na podzim.

Na fotogenické biopásy v Šardicích na Hodonín-
sku se byl podívat i ministr životního prostředí 
Richard Brabec při nedávné návštěvě kraje. 
Podle Státního pozemkového úřadu zájem 
obcí o obnovu krajiny roste. „Loni byly na jižní 
Moravě realizovány stavby za zhruba jedenáct 
milionů korun. Letos předpokládáme trojnáso-
bek,“ uvedla mluvčí úřadu Lenka Růžková. 

Biocentra, biokoridory, mokřady a tůně
• Zájem o budování biocenter, koridorů a pří-

rodních tůní na jižní Moravě zažívá rozmach.
• Lidé chtějí udržet v krajině vodu a zabránit 

erozi půdy.
• Napravují důsledky velkoplošného hospoda-

ření v minulosti.
• Díky tomu se do dříve zpustlých míst vrací 

původní živočichové a rostliny.
• Místa vyhledávají lidé také k odpočinku 

a výletům do přírody.
• Pozorují vodní ptáky, žáby, užovky i ondatry.

Texta a foto Dagmar Sedláčková

OBCE A MĚSTA ZAMĚSTNÁVÁ BUDOVÁNÍ BIOCENTER. LIDÉ S NADŠENÍM VRACÍ ŽIVOT DO DŘÍVE MRTVÝCH 
MÍST. KUŇKÁNÍ ŽAB PŘEHLUŠUJE RYČENÍ POTÁPEK, VODOU ŠPLOUCHAJÍ DIVOKÁ KÁČATA A V TRÁVĚ ŠUSTÍ 
UŽOVKA. TAKOVÝ ŽIVÝ KONCERT JE TEĎ STÁLE ČASTĚJI SLYŠET Z OBCÍ PO CELÉ JIŽNÍ MORAVĚ.

BIOCENTRA JSOU V OBLIBĚ, 
LIDÉ VRACÍ PŘÍRODĚ VODU
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Národní dožínky
Programem provází Michaela Dolinová
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
 pozvánka pro návštěvníky výstavy
 kapela Květovanka

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
 prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté 
 kapela Květovanka  

10.45 Hudební blok 
 kapela Květovanka  

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

11.30 Hudební blok
  kapela 

Květovanka  

12.00  Myslivecké 
okénko
členové Českomoravské myslivecké jednoty

12.15 Hudební blok 
 kapela Jihočeská Podhoranka

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Jihočeská Podhoranka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.15 Hudební blok 
 kapela Třeboňská dvanáctka

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

Mediální partneři:

Michaela Dolinová

Jihočeská Podhoranka

Třeboňská dvanáctka

Květovanka

Pivovarská zahrada, 24. srpna 2019, 9.15–17.00 hod.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ A NEJSTARŠÍ TUZEMSKÁ FLORISTICKÁ SOUTĚŽ, JEJÍŽ 48. ROČNÍK SE KONAL VE DNECH 
15.–16. KVĚTNA V DĚČÍNĚ, PŘINESLA DESÍTKY SOUTĚŽNÍCH VAZEB KYTIC, JEJICHŽ KRÁSU VÁM CHCEME 
I TOUTO CESTOU PŘIBLÍŽIT A PŘEDSTAVIT.

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2019, 
PŘEDSTAVUJEME VAZBY KYTIC

Jitka Barborková, Bohemiaseed s.r.o. Iva Bouzková, Zahradnické centrum v Děčíně BH s.r.o.

Vlastimil Kucharovič SSZaZe A. E. Komerse Děčín, 
Mistr ČR ve floristice v kategorii JUNIOR

Jitka Barborková, Bohemiaseed s.r.o.
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Markéta Vičanová, SzaŠ Ostrava Markéta Vičanová, SzaŠ Ostrava

Veronika Klímová, MENDELU Zahradnická fakulta v Lednici Martina Marková, MarMarDeko, Květiny a dekorace Olomouc

Daniel Marek, SOŠ Praha Jarov
Jitka Barborková, Bohemiaseed s.r.o.
Text a foto na dvoustraně Svaz květinářů a floristů ČR
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Znojmo – Znojmo žije divadlem
21.–25. 8. 2019 
Sedmý ročník znojemského divadelního fes-
tivalu nabídne hvězdná jména i méně známá 
divadla. Vystoupí HaDivadlo, Divadlo Bolka 
Polívky, Komediograf, Studio Dva nebo Filip 
Teller.
Místo konání: Horní náměstí, šapitó
www.znojemskabeseda.cz 

Blansko – Noc na zámku s vynálezcem
23. 8. 2019 
Zážitkový program pro děti s přespáním na 
blanenském zámku zaměřený na vynálezce 
Ericha Roučku
Místo konání: Muzeum Blanenska 
www.muzeum-blanenska.cz 

Strážnice – Zarážání hory
24. 8. 2019
Město Strážnice ve spolupráci s ZO ČZS zve 
na tradiční akci u Hotařské búdy v strážnic-
kých vinohradech. Výklad horenského práva, 
vystoupení folklorních souborů, dechové 
hudby a traťový košt vín.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz 

Boskovice – Boskofest
24. 8. 2019 
Hudební festival se známými hvězdami 
populární scény – Olga Lounová, Čechomor, 
Horkýže Slíže, Vašo Patejdl, Xindl X a Voxel
Místo konání: Zámek Boskovice 
www.boskofest.cz 

Znojmo – Netopýří noc
24. 8. 2019 
Noční výprava do tajemného světa netopýrů 
v hradním areálu, který je významnou lokali-
tou výskytu několika netopýřích druhů.
Místo konání: Znojemský hrad 
www.muzeumznojmo.cz 

Čejkovice – Den otevřených sklepů 
24.–25. 8. 2019 
Putování po sklepních uličkách Čejkovic 
s degustací vín. Hlavní program proběhne 
v sobotu, v neděli bude čas na nákup vín. 
Místo konání: Čejkovice 
www.vinozcejkovic.cz 

Brno – Mezinárodní folklorní festival 
Brno´19 
29. 8. – 1. 9. 2019 
Koncerty s tisícovkou účinkujících z České 
republiky a na dvě stě dalších ze světa
Místo konání: Brno, náměstí Svobody 
www.folklornet.cz 

Borotín – Cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
31. 8. 2019 
XIII. ročník cyklovýletu obcemi mikroregionu 
Malá Haná, start a cíl v Borotíně
Místo konání: Borotín, Mikroregion Malá 
Haná, Velké Opatovice 
www.okolomalehane.cz 

Dolní Kounice – Noční prohlídky kláštera 
Rosa coeli
31. 8. 2019 
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli s dopro-
vodným programem
Místo konání: Dolní Kounice 
www.dolnikounice.cz 

Mikulov – Mariánská pouť na Svatý kopeček
1. 9. 2019 
Tradiční pouť s Černou loretánskou Madonou 
na Svatý kopeček nad Mikulovem
Místo konání: Mikulov 
www.farnostimikulovska.cz 

Čejkovice – Bylinkové slavnosti 
1. 9. 2019 
Slavnosti pro všechny smysly. Uvidíte, jak se 
vyrábí váš oblíbený čaj, a nebude chybět ani 
bohatý doprovodný program. 
Místo konání: Čejkovice, Sonnentor 
www.sonnentor.cz 

Valtice – Burčáky a volba Miss Burčák ve 
Valtickém Podzemí
6.–7. 9. 2019 
Burčák a vína Lednicko-valtického areálu 

za doprovodu cimbálové muziky. Zážitková 
vinařská turistika
Místo konání: Valtické podzemí 
www.valtickepodzemi.cz

Mikulov – Pálavské vinobraní
6.–8. 9. 2019 
Historický průvod, vystoupení folklorních 
souborů na náměstí, řemeslná tržnice 
v zámeckém parku, koncerty hvězd české 
hudební scény v amfiteátru, Mistrovství České 
republiky v rozeznávání vůní ve víně
Místo konání: Mikulov 
www.palavske-vinobrani.cz 

Slup – Slavnosti chleba
7. 9. 2019 
Vodní mlýn ve Slupi ožije slavností chleba, ře-
meslníky, ukázkami pečení chleba, folklorním 
vystoupením a dalším bohatým doprovodným 
programem pro děti i dospělé. 
Místo konání: Slup, vodní mlýn 
www.technicalmuseum.cz 

Znojemské historické vinobraní
13.–15. 9. 2019
Rytířské turnaje, historické tržnice s ukáz-
kami řemesel, vojenská ležení, ulička chudiny, 
středověká krčma, bohatý multikulturní pro-
gram na 13 scénách. Historický průvod 
městem
Místo konání: Znojmo 
www.znojemskevinobrani.cz 

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



Podle evidence České společnosti chovatelů 
se v roce 2018 v České republice chovalo 
361 tisíc dojnic, to je o 73 tisíc méně než v roce 
2004, kdy jich bylo 434 tisíc. Pro srovnání – 
v roce 1989 se jich chovalo 1,229 milionu. 
Přestože počet dojnic na českém území 
pomalu klesal až do roku 2018, kdy nastala 
stagnace, dojivost krav na mléko v mezidobí 
stoupla z 3 800 litrů na 8 526 litrů mléka, což 
pro Českou republiku znamená pomyslné
2. místo v Evropě.

Pohoda pro zvířata neboli „welfare“ 
Za posledních 20 let došlo u většiny chovatelů 
k výrazné modernizaci stájí s dojným skotem. 
Dnes má 90 % všech dojnic volný pohyb. 
„Podmínky v chovech dojnic jsou v České 
republice na velmi vysoké úrovni. Se vstupem 
do Evropské unie před více než 15 lety musí 
všichni chovatelé vyhovět standardům dobrých 
životních podmínek zvířat, tzv. welfare. To 
znamená především maximální omezování 
stresu a podpora přirozených potřeb zvířat 
včetně volnosti pohybu. Již během stavby 
nových stájí se postupuje tak, aby mohly být 
následně dodrženy přísné mikroklimatické 
podmínky ustájených zvířat, dostatečné osvět-
lení v chovu a dostatečné množství nezávadné 
potravy a napájecí vody,“ říká Jan Doležal, 
tajemník Agrární komory České republiky.  
Kromě toho chovatelé využívají mnoha dalších 
nadstandardů. „Stáje navíc disponují různými 
drbadly, ventilátory k výměně vzduchu při vyš-
ších teplotách, eventuálně vodními clonami,“ 
doplňuje ředitel zemědělského družstva KLAS 
Nekoř Leoš Říha. 

Chovatelé jsou motivováni k tomu, aby zajistili 
dojnicím nejlepší podmínky i z ekonomické-
ho důvodu, protože spokojená kráva, dobře 
živená, zdravá a bez stresu, dosahuje vyšší 
užitkovost než kráva, o kterou se chovatel 
dobře nestará.

Pravidelná kontrola od telete
Česká republika má velice přísné veterinární 
zákony, zákony na ochranu zvířat proti týrání 

a má také velmi aktivní Státní veterinární 
správu. „Chovatelé dojnic jsou na četné vete-
rinární kontroly zvyklí a jsou na ně dobře při-
praveni, což dokazuje i velice nízká procentuál- 
ní statistika pochybení na straně chovatelů,“ 
vysvětluje Jan Doležal. 

Kvalita potravy u dojnic
Krmení zvířat začíná na poli. Pro české dojnice 
se vybírají ty nejkvalitnější porosty jetelů, voj-
těšek, ale i lužních travin v optimální zralosti. 
Chovatelé usilují o to, dát kravám to nejlepší, 
přičemž v posledních letech s ohledem na 
požadavky spotřebitelů dochází k nahrazení 
krmné dávky proteinů domácí sójou, hrachem, 
případně se využívají řepkové šroty místo 
dovozové sóji, která pocházela ze zemí, kde se 
využívá technologie GMO (tzn. z geneticky mo-
difikovaných plodin). „V posledních letech naši 
chovatelé garantují také mléko vyprodukované 
z krmiva bez použití glyfosátu, tedy přípravku 
Roundup, v čemž jsou v Evropě oproti mnoha 
členským zemím napřed,“ uvádí Doležal.

Přísná kontrola mléka v České republice 
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v roce 2016 
program režimu jakosti Q CZ, ve kterém jsou 
sledované parametry nastaveny podstatně 
přísněji, než uvádí evropská legislativa. Jiří 
Kopáček z Českomoravského svazu mléká-

renského k tomu dodává: „Podmínka žadatelů 
(mlékáren) o vstup do programu jakosti Q CZ 
je mít nejméně 60 % dodávky mléka v těchto 
jakostních parametrech. Chovatelé, kteří tuto 
vysoce jakostní surovinu dodávají, však dosa-
hují objemu kolem 85 %.“ 

Skot v krajině a jeho dopad na okolí
Chov dojnic je ve středoevropském prostoru 
důležitým prvkem tradiční kulturní krajiny. 
Zemědělec, chovatel dojného skotu na ven-
kově, zajišťuje nejen zaměstnanost v zájmu 
produkce základní suroviny pro potravinářský 
průmysl, ale zároveň zajišťuje obohacení 
okolní krajiny pestrým osevním postupem, 
čímž se daří snižovat výskyt plevelů, chorob 
a škůdců. V takovém postupu se objevují jete-
loviny, krmné luskoviny a další krmné plodiny, 
které většinou výrazně zlepšují stav půdy a její 
úrodnost. „Staré přísloví praví, že louky jsou 
matkou polí. Aby půda byla úrodná, musí v ní 
být život, to znamená, že musí obsahovat do-
statečné množství organických látek, které do 
ní nejlépe dodáme formou statkových hnojiv. 
Ta získáme z chovu dojnic, které jsou právě 
z luk krmeny,“ uza-
vírá Jan Doležal. 

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

VÝROBA PRVOTŘÍDNÍCH MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ VŽDY ZÁVISÍ NA KVALITNĚ MLÉKA. ÚSILÍ K ZAJIŠTĚNÍ 
TÉTO SUROVINY V TÉ NEJLEPŠÍ KVALITĚ LZE POPSAT V PĚTI BODECH: POHODA ZVÍŘAT, PRAVIDELNÁ 
KONTROLA, KVALITNÍ POTRAVA PRO DOJNICE, PŘÍSNÁ KONTROLA MLÉKA A KRÁTKÝ DOVOZ MLÉKA DO 
MLÉKÁREN.

O KVALITĚ MLÉKA V EVROPSKÉ 
UNII NENÍ TŘEBA SPEKULOVAT

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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Nejspíše jste zaregistrovali, že lidé dneska 
jedí téměř všechno. Neustále se objevují nové 
„superpotraviny“. Také je velmi oblíbené 
vyvracet přínosy osvědčených surovin, a někdy 
je dokonce i negovat, protože lidé občas slepě 
přebírají informace, aniž by si je ověřili.

Vědecky nepodloženým mýtům a pomluvám 
muselo čelit i prosté a osvědčené kravské 
mléko. Přitom je mléčná strava v našich ze-
měpisných šířkách součástí výživy člověka už 
po tisíciletí. Již v roce 1541 byla vydána kniha 
středověkého lékaře Conrada Geẞnera Knížka 
o mléku a mléčných výrobcích, kde autor 
vyzdvihuje význam mléka. Mléko a mléčné 
výrobky jsou stále v módě, ale samozřejmě se 
mění jejich nabídka. „Dnes najdete v obcho-
dech rozmanité mléčné výrobky v moderních 
obalech prodlužujících jejich trvanlivost. Mlé-
kaři reagují na současné potřeby zákazníků 
a vyrábějí také funkční potraviny a produkty 
pro speciální skupiny spotřebitelů, jako jsou 
děti, senioři, lidé trpící laktózovou intolerancí 

a popř. různými chorobami. Sortiment se 
často inovuje a složení výrobků zase refor-
muluje, aby vycházelo z trendů moderní 
a zdravé výživy,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, 
CSc., předseda ČMSM. Koncem května byly 
na Oslavě mléka vyhlašovány vítězné výrobky 
letošního ročníku soutěže o „Mlékárenské 
výrobky roku 2019“. Pojďme si je představit 
a porovnat se současnými spotřebitelskými 
trendy, které jsou následující:

1) Bezlaktózové výrobky
V naší současné populaci je přibližně 10–12 % 
spotřebitelů, kteří mají problémy s trávením 
mléčného cukru – laktózy. Jedná se o tzv. 
„laktózovou intoleranci“. Počet spotřebitelů 
s určitou nesnášenlivostí mléčného cukru 
ale také narůstá v souvislosti se stárnutím 
populace. 

Tipy odborníka: „Pro tyto skupiny spotřebite-
lů naše mlékárny již dříve vyvinuly konzumní 
mléka a smetany (Mlékárna Pragolaktos, 

Mlékárna Kunín) a nyní již také fermentované 
výrobky – jogurty a zakysané smetany, 
a dokonce i mléčné dezerty (výrobci 
Hollandia Karlovy Vary a Madeta).“

2) Vysokoproteinové výrobky
Mléčné bílkoviny (proteiny) jsou složeny 
z tzv. nezbytných (esenciálních) aminokyselin. 
Jejich stravitelnost je vysoká (téměř 95 %). 
Mléčné bílkoviny jsou zároveň konzumenty 
dobře vstřebávány ve střevech a přinášejí lid-
skému organismu aminokyseliny potřebné pro 
jeho vývoj. Bílkoviny mají také řadu fyziologic-
kých funkcí týkajících se především kardiovas-
kulárního a nervového systému, obranyschop-
nosti organismu, přenosu minerálů (železa, 
vápníku) a trávicího systému. Obohacování 
mléčných výrobků dalšími mléčnými proteiny 
je proto vhodné nejenom pro lepší růst svalů či 
jako prevence řady civilizačních chorob, ale je 
dále vhodnou výživou například pro sportovce, 
ale také pro naše seniory, kteří potřebují právě 
zvýšený příjem proteinů. 

MLÉKO V SÁČCÍCH, KRÁTKÁ TRVANLIVOST, OMEZENÝ SORTIMENT, ABSENCE VÝROBKŮ PRO SPECIÁLNÍ 
VÝŽIVU. TAKHLE NĚJAK BY SE DALY CHARAKTERIZOVAT MLÉČNÉ VÝROBKY V LETECH DÁVNO MINULÝCH. 
ZA POSLEDNÍ ROKY SE ALE TATO KATEGORIE POTRAVIN DOSTALA NA ÚPLNĚ JINOU ÚROVEŇ. MOŽNÁ 
ŽE BUDETE PŘEKVAPENI, CO VŠECHNO UŽ SE Z MLÉKA VYRÁBÍ.

SEDM NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ V MLÉČNÝCH 
VÝROBCÍCH, KTERÉ BYSTE MĚLI OCHUTNAT
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Tipy odborníka: „Mezi tyto výrobky patří 
zejména vysokoproteinové jogurty (Polabské 
mlékárny, Bohušovická mlékárna, Mlékár-
na Kunín), ale také tzv. skyry a skyr-drinky 
(Bohušovická mlékárna, Olma, Polabské 
mlékárny). Novinkou jsou také zeleninové dipy 
na bázi ‚řeckých‘ jogurtů.“

3) Etnické potraviny
Trh s etnickými potravinami má v tuzemsku 
výrazný růstový potenciál. Potvrzuje to také 
skutečnost, že roste počet cizinců trvale pobý-
vajících na našem území. Navíc Češi bohatnou 
a stále více cestují a poznávají zahraniční ku-
chyně a potraviny. Požitky z jejich konzumace 
si chtějí přinést i do svých domovů. Příkladem 
etnických potravin mohou být již zmíněné 
vysokoproteinové („řecké“) jogurty, které 
pocházejí z Řecka, ale také skyry, pro jejichž 
výrobu se naše mlékárny nechaly inspirovat 
původní islandskou technologií. 

Tipy odborníka: „Letošní horkou novinkou 
jsou zejména sýry na grilování – napodobe-
niny sýra Halloumi rozšířeného zejména na 
Kypru, v Řecku a blízkovýchodních zemích. 
Českými ekvivalenty jsou například skvělé 
sýry Grillami (Brazzale Moravia) a Allami 
(Laktos).“

4) Návrat k tradičním potravinám
Návratem k tradičním oblíbeným pokrmům 
našich babiček mohou být dva letošní svěží 
výborné tvarohy tradiční chuti a konzistence 
– jeden nejlépe rovnou na chléb či do buchet 
(Staročeský Jaroměřický tučný tvaroh – Jaro-
měřická mlékárna), druhý (Olešnický tvaroh 
– Mlékárna Olešnice) v ideální formě i balení 
třeba pro posypání ovocných knedlíků.
 
Tipy odborníka: „Nalezení řešení, jak praktič-
těji zabalit oblíbený sýr Lučina pro konzumaci 
menších porcí, navíc zcela bez přídatných látek 
(Lučina Mini – Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic), to je absolutní vítěz letošního ročníku 
soutěže Mlékárenský výrobek roku 2019.“

5) Čerstvost, svěžest, zdraví a původ
Nejvíce novinek letos přinesly české mlékárny 
opět v sortimentu čerstvých mléčných výrob-
ků, a to zejména zakysaných, které se právě 
skvěle hodí pro lehkou letní konzumaci jako 
osvěžující nápoje, svačinky či lehké večeře.

Tipy odborníka: „Zajímavá jsou i nová sezónní 
ochucení, např. pomeranč-citron a rebarbora-
-máta. Ovšem na své si přijdou rovněž ti, kteří 
preferují výrobky nezakysané: dvě nové ledové 
kávy stvořené pro horké letní dny, anebo 
„obyčejné“ selské či bio mléko, jehož konzu-
menty může těšit i to, že kromě dobré chuti 
svou konzumací také přispějí k šetrnějšímu 
hospodaření v české krajině.“

6) Vysoká kvalita a autentičnost
Novým směrem v sýrařství je výroba vysoce 
prozrálých kvalitních sýrů. 

Tipy odborníka: „Letos to byly především tvr-
dý sýr HEROLD ze společnosti Moravia Lacto 
s dobou zrání 12 měsíců a tvrdý TYLŽSKÝ SÝR 
z jihočeské Madety zrající 6 měsíců. V soutěži 
ale zaujal také polotvrdý sýr ZLATÁ PRAHA 
z Mlékárny Polná na Vysočině. V kategorii 
měkkých zrajících sýrů pak zvítězily doko-
nale velmi dobře vyzrálé tradiční Olomoucké 
tvarůžky malé (A. W. Loštice), které nesou 
rovněž jakostní certifikát výrobku s chráně-
ným zeměpisným označením.“

7) Convenience (pohodlí)
Výrobky, které spotřebitelům usnadňují 
přípravu pokrmů, jsou stále více žádané. 
Vyplývá to nejen z naší určité pohodlnosti, ale 
také z nedostatku času. Proto jsou výrobky ke 
snadné přípravě pokrmů tolik spotřebitelsky 
oblíbené. 

Tipy odborníka: „V této kategorii se letos 
představily dvě varianty populárního extra 
tvrdého sýra Gran Moravia ze společnosti 
Brazzale Moravia, a sice verze Scaglie (malé 
hoblinky) a verze Julienne (hrubě nastrouha-
ný sýr), hodící se především k přípravě salátů, 
popř. na gratinování pokrmů.“

České mlékárny naslouchají svým spotřebi-
telům a snaží se plnit jejich přání. Servírují 

jim mléčné výrobky ušité přímo na míru jejich 
potřeb. Pilně inovují a reformulují. Motivací 
je nejenom spokojený zákazník, ale také 
soutěž Mlékárenský výrobek roku, kde jsou 
jejich produkty hodnoceny přísnou odbornou 
porotou. Je tedy jistotou, že mléčné výrobky 
nebudou jenom chutné, ale také nutričně 
vyvážené a prospěšné našemu organismu.

Více informací na www.mlekovaszdravi.cz

Projekt Mléko vás zdraví je informač-
ním a edukačním projektem Českomo-
ravského svazu mlékárenského a má 
za cíl informovat širokou veřejnost 
o prospěšnosti mléka a mléčných 
výrobků pro lidský organismus. Pre-
zentované informace jsou podloženy 
vědeckými studiemi. Jedním z cílů 
projektu je vyvracet mýty a nepravdivé 
informace, které o mléce a mléčných 
výrobcích kolují mezi veřejností. Pro-
jekt Mléko vás zdraví ze 70 % finančně 
podpořilo ministerstvo zemědělství.

O PROJEKTU 
MLÉKO VÁS ZDRAVÍ:

Předseda ČMSM Jiří Kopáček na jedné z tiskových konferencí projektu Mléko vás zdraví.
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Cechovní norma pro modrý mák má zelenou
Zápisem České cechovní normy pro Český 
modrý mák se spotřebiteli dostává do rukou 
„nástroj“, díky němuž si v obchodě vybere mák 
zaručeně českého původu, který mu přinese 
gurmánský zážitek i výživové benefity. Norma 
je vyhrazena pro konkrétní modrosemenné 
odrůdy, které splňují kritéria potravinářského 
máku. Logo České cechovní normy garan-
tuje nižší obsah morfinových alkaloidů (pod 
20 mg/kg) a splňuje tak ještě přísnější limit, 
než je v českých právních předpisech (25 mg/
kg). Zároveň je nutno splnit podmínku původu 
– mák označený Českou cechovní normou 
musel být vypěstován pouze v České repub-
lice. Dále u semen máku tohoto označení 
není povolena termostabilizace (tedy úprava 
semen za pomoci vysoké teploty či horké páry) 
a nemohou tak být zaměňována se semeny 
technického máku produkovanými jako surovi-
na pro farmaceutické využití. Termostabilizací 
se sice odstraní 20 až 100 % morfinu, zároveň 
se ale spustí oxidace, sníží se jeho kvalita a 
mák ztratí přednost superpotraviny. „Z tohoto 
důvodu je možné mák ošetřený termostabi-
lizací považovat za méně hodnotný z potravi-
nářského hlediska a také za méně vhodný pro 
použití v potravinářství,“ říká Vlastimil Mikšík 
z České zemědělské univerzity v Praze.

Pěstování máku setého má v českých zemích 
více než tisíciletou tradici a na tom se snaží 
stavět žádost o zápis chráněného zeměpisné-
ho značení, zatím však neúspěšně. Spotřebi-

telům by však mezitím mohla pomoci Česká 
cechovní norma, která jasně určí původ a kva-
litu modrého máku. Zralá maková semena 
neobsahují morfin, ale mohou jím být do určité 
míry znečištěna z makoviny – třeba škůdci, při 
sklizni nebo v důsledku špatného skladování. 
V Česku se pěstuje modrý mák pouze pro 
potravinářské účely s přesně daným maxi-
málním množstvím morfinových alkaloidů na 
povrchu semene (25 mg/kg). „Obvyklá hodnota 
alkaloidů v českém modrém máku je pouze 
10 až 15 miligramů na kilogram, ale také 
méně,“ upřesňuje Vlastimil Mikšík z České 
zemědělské univerzity v Praze. „Problém 
s vyšším množstvím alkaloidů v kupovaném 
máku z obchodu máme kvůli dovozu levného 
technického máku nebo jeho míchání s kvalit-
ním Českým modrým mákem,“ hodnotí Mikšík.

„Právě produkci kulinářsky hodnotného olej-
natého semene, které má řádově nižší obsah 
morfinových alkaloidů než odrůdy specializo-
vané pro farmaceutické zpracování, jaké jsou 
pěstovány například v Maďarsku, Francii, Špa-
nělsku, Austrálii, Velké Británii, na Slovensku  
nebo v Indii, by měla Česká cechovní norma 
ochránit,“ říká Markéta Chýlková, specialistka 
na potravinářskou legislativu.

Technický mák vs. potravinářský
Technický nebo také farmaceutický mák 
je pěstován v zahraničí pro farmaceutický 
průmysl na přípravu léků. Z plodiny se však 
používá pouze makovina, tedy makovice 
s částí stonku. Ta obsahuje velké množství 
morfinu a dalších alkaloidů – 3 až 10 g/kg, což 
je zhruba 400krát více, než dovoluje norma 
Českému modrému máku. Semena z těchto 
„technických“ makovic jsou z hlediska využití 
pro farmaceutický průmysl odpadem. Semena 
takového máku jsou nearomatická, dřevitá, 
nahořklá a mohou být znečištěna alkaloidy. 
Pro svoji nízkou cenu jsou však levně dovážena 
do České republiky. Spotřebitel v těchto smě-
sích nemá možnost poznat kvalitní semena od 
těch nekvalitních a už vůbec nerozezná vysoký 
podíl alkaloidů, které obsahují. I proto jsou 

parametry České cechovní normy nastaveny 
tak přísně, aby jí mohlo být označeno pouze 
kvalitní semínko Českého modrého máku. 
„Modrý mák vypěstovaný v České republice je 
dražší, ale garantuje typickou makovou vůni 
a chuť. Semena odrůd máků pěstovaných 
pro farmaceutický průmysl či jinak barevná 
semena mají nevýraznou chuť i vůni nebo ji 
nemají vůbec a kvůli velmi tenkému osemení 
mají také nízký obsah vlákniny a ligninu včetně 
chuťově významných doprovodných látek,“ 
říká Chýlková. Semena máku jsou obzvlášť 
bohatá na olejové a linolové kyseliny. Každá 
porce máku obsahuje významné množství 
vitaminu E a řadu minerálních látek (měď, 
zinek, hořčík, železo a vápník). Mák obsahuje 
dokonce 12krát více vápníku než kravské 
mléko. „Konzumace máku je pak v neposlední 
řadě dobrým zdrojem energie, prevencí proti 
osteoporóze, zlepšuje paměť či nehty a vlasy,“ 
shrnuje Markéta Chýlková.

Více na www.ceskymodrymak.cz.

Česká cechovní norma obecně stanoví kva-
litativní parametry potraviny, pro které byla 
zpracována a z nichž vyplývají nadstandardní 
parametry, kterými se daná potravina liší od 
jiných srovnatelných potravin uváděných na 
trh. Podané návrhy posuzuje odborná hod-
noticí komise složená ze zástupců vysokých 
škol, výzkumného ústavu, státních kontrolních 
orgánů, Ministerstva zemědělství ČR a Potra-
vinářské komory ČR. Výsledné stanovisko je 
předáno Výkonné radě PK ČR, která návrh 
v případě Českého modrého máku schválila.

nas.modrymak.cz

UŽ LETOŠNÍ ÚRODA MODRÉHO MÁKU VYPĚSTOVANÉHO V ČESKÉ REPUBLICE MŮŽE NÉST PEČEŤ ČESKÉ 
CECHOVNÍ NORMY. SPOLEK ČESKÝ MODRÝ MÁK Z.S. NECHAL ZAPSAT TUTO TRADIČNÍ KOMODITU, ABY JI 
OCHRÁNIL PŘED PANČOVÁNÍM ZE ZAHRANIČÍ A POMOHL SPOTŘEBITELI VE VÝBĚRU KVALITNÍHO MÁKU 
NA PULTECH OBCHODŮ. 

CECHOVNÍ NORMA OCHRÁNÍ 
MÁK VYPĚSTOVANÝ V ČR

Projekt „Náš modrý mák“ je spolufinancován z prostředků 
Ministerstva zemědělství ČR a za spolupráce spolku Český 

modrý mák  a Agrární komory ČR.

Český
modrý mák z.s.



ZPRAVODAJP Ř Í L O H A

Mák se na českých polích pěstuje výhradně 
pro potravinářské účely. Nově smí být označen 
českou cechovní normou. Na obalech se logo 
s motivem české vlajky může objevovat od 
letošní sklizně. 

Značka cechovní normy dokládá, že mák byl 
vypěstován v České republice, že má nízký 
obsah morfinových alkaloidů, což je dané 
odrůdou. A také semeno máku nelze před 
prodejem tepelně upravovat. Termostabilizace 
semen čili úprava semen vyššími teplotami 
či parou se provádí často právě u dovozových 
morfinových máků. Nyní semena dovozových 
máků nemohou být zaměňována s Českým 
modrým mákem. 

Tento nový pojem – Český modrý mák – jasně 

specifikuje česká cechovní norma. Ta přímo 
uvádí konkrétní potravinářské odrůdy, kterých 
se tato možnost týká. V současné době se jed-
ná o následující u nás pěstované odrůdy, které 
spolehlivě splňují přísnější limit morfinových 
alkaloidů, než uvádí vyhláška č. 399/2013 Sb.: 
• Akvarel  • Aplaus
• Gerlach  • Bergam
• Major  • Maratón
• MS Harlekyn • Onyx
• Opal   • Opex
• Orbis  • Orfeus 
• Oz  • Titan
• Zeno Plus
Zaregistrovat si českou cechovní normu pro 
Český modrý mák je velmi snadné. Na webu 
www.cechovninormy.cz/registrace po registra-
ci subjektu je třeba vyplnit ještě přílohu č. 5.

Produkt je vhodné jmenovat podle cechovní 
normy – Český modrý mák.

Česká cechovní norma pomůže jak obchodní-
kům, zpracovatelům, tak i koncovým spotřebi-
telům. Jestli cechovní norma pro Český modrý 
mák bude znamenat konec pančování 
v Čechách, ale záleží právě na nás, na spotře-
bitelích.

Postup registrace podrobněji: http://cesky-
modrymak.cz/mak-jako-komodita/guild

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírod-
ních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
Český modrý mák z.s.

Čas letních zahradních party je tady. Dejte 
si pauzu od grilovaného masa a připravte 
svěží sladké kombinace s mákem nebo lehké 
„zobání“ ve stylu nachos, se kterými zazáříte.

Základem receptů je lahodný mák, který 
má charakteristickou nasládlou chuť a vůni. 
Pro přípravu receptů proto vybírejte ten 
český, který je kvalitní. S výběrem vám 

pomůže cechovní norma. Pokud koupíte
balení s pečetí České cechovní normy, můžete 
si být jistí, že mák je vypěstovaný v České 
republice.

POZNÁTE JEJ PODLE CECHOVNÍ NORMY. PUNC KVALITY DANÝ CECHOVNÍ NORMOU SLOUŽÍ PRODUCENTŮM, 
OBCHODNÍKŮM, A ZEJMÉNA KONCOVÝM SPOTŘEBITELŮM. DODNES JISTOTU KVALITY SPOTŘEBITELÉ 
NEMĚLI. JISTOTOU JE TAKÉ NAKUPOVAT MÁK PŘÍMO U FARMÁŘE.

KVALITNÍ MÁK V ČESKÉ REPUBLICE? 

LETNÍ MAKOVÉ DOBROTY

MAKOVÉ KREKRY S GUACAMOLE 
Znáte to taky? Máte na něco chuť, ale ne na 
nic velkého, prostě si jen tak uzobnout, ochut-
nat. Tak přesně tohle splňuje tento recept. 
Inspirací jsou mexické nachos, pouze kuku-
řičnou tortillu nahradily makové trojhránky 
z listového těsta.

Recept:
10 osob – 30 minut

1 listové těsto 
1 vejce 
1 hrst celého máku 
3 avokáda 
2 rajčata
1 limeta
1 hrst koriandru 
sůl, pepř 
1 malá červená cibule 

Nejdříve si předehřejte troubu na 170 °C. 
Mezitím si vyválejte listové těsto do tenka. 
Potřete rozšlehaným vejcem a hojně po-
sypejte celým mákem. Z těsta pak pomocí 
nože či rádýlka vykrajujte trojúhelníčky, 
které upečte do zlatova (3–5 min.). Než 
makové „nachos“ vystydnou, stihnete při-
pravit guacamole (avokádovou pomazánku). 
Zralá avokáda pomocí vidličky rozmačkejte 
na hrubou pastu. Přidejte na kostičky 
nakrájená rajčata, která jste předem zbavili 
semínek, šťávu z limety, nasekaný koriandr, 
sůl, pepř a na drobno nakrájenou cibuli. 
Vše promíchejte a ihned podávejte. 

TIP: Pokud budete guacamole podávat 
až za pár hodin, přikryjte ho potravinář-
skou fólií. Zamezíte tak přístupu vzduchu 
a následnému hnědnutí, ke kterému má 
avokádo sklony.

SRPEN 2019 15
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FOTOREPORTÁŽ: ZELENÁ MULTIFUNKČNÍ 
BUDOVA DRN V CENTRU PRAHY

FOTOREPORTÁŽ:

ŽE JE ŽÁDOUCÍ ZVYŠOVAT MNOŽSTVÍ ZELENÝCH PLOCH V NAŠICH OBCÍCH A MĚSTECH, O TOM SE V POSLEDNÍ 
DOBĚ STÁLE VÍCE DISKUTUJE. JAK SE ALE S TAKOVÝM CÍLEM VYPOŘÁDAT V HISTORICKÝCH CENTRECH VELKÝCH 
MĚST? ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD LZE VIDĚT NA DOHLED OD NÁRODNÍHO DIVADLA.

Jde o multifunkční budovu DRN na rohu Národní a Mikulanské ulice

Z ochozů kolem kanceláří je vidět Národní divadlo

… ze střechy (kam není veřejný přístup) pak výhledy na Hradčany

V mezibloku narazíme na umělý, ale i přírodně ozeleněný strom

Kanceláře budovy DRN poskytují výhledy na starou Prahu…

Netradiční je však i pohled do vnitrobloku 

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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MONITORING VÝSKYTU MYKOTOXINU 
DON U PŠENICE POTRAVINÁŘSKÉ
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU INFIKOVANÝCH OBILEK HOUBOU RODU FUSARIUM JE DŮLEŽITÉ PRO MONITORING 
MOŽNÉHO VÝSKYTU MYKOTOXINŮ, PŘEDEVŠÍM MYKOTOXINU DEOXYNIVALENOLU (DON), KTERÝ JE 
ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÝ JAK PRO VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, TAK PRO LIDSKOU SPOTŘEBU.

Před pár lety jsem oslovil paní Ing. Janu 
Chrpovou, CSc. Z výzkumného týmu Genetika 
a šlechtitelské metody při Výzkumném ústavu 
rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně, z čehož 
vznikla dnes již víceletá spolupráce ohledně 
tématu fuzarióz na obilninách, konkrétně na 
pšenici. Bylo mi umožněno sledovat rezistenci 
k fuzarióze zde testovaných odrůd pšenic. 
A to konkrétně umělou infekcí houbou druhu 
Fusarium culmorum v době květu pšenič-
ných klasů. Přímo na pokusných parcelkách 
jsem si mohl vizuálně ověřit různou intenzitu 
náchylnosti či odolnosti různých odrůd pšenic 
k patogenu F. culmorum.

Pro mne bylo a je cenné vidět příznaky 
choroby na vegetující živé rostlině pšenice. 
Infikované klasy rozmanitých testovaných 
odrůd s různou architekturou klasu 
a mírou náchylnosti k tomuto patogenu 
mají odlišné vizuální projevy rozvoje 
napadení houbou F. culmorum. Zde jsem 
si mohl ověřit jistou míru odlišnosti 
příznaků této choroby na obilkách pšenice 
u různých odrůd uměle infikovaných stejným 
patogenem.Tyto odlišnosti dokumentuji 
na fotografiích u náchylné odrůdy BISCAY 
a u odrůdy ARINA s mírnou rezistencí 
k fuzarióze klasu.

Je nutno specifikovat, že tyto foto dokumento-
vané příznaky projevu choroby fuzariózy klasu 
(Fusarium head blight (FHB) or scab) na obil-
kách pšenice nebyly nijak ovlivněny fungicidní 
ochranou. Což je velmi přínosné pro posouze-
ní potravinářské pšenice konvenční produkce, 
kde vlivem fungicidní ochrany (clony) jsou 
naopak příznaky napadení touto chorobou na 
obilkách méně výrazné a hůře identifikovatel-
né při vizuálním posouzení pouhým lidským 
okem. Toto posouzení může být někdy dosti 
subjektivní v závislosti na zkušenosti hodnoti-
tele. Může zde být ztížení viditelnosti příznaků 
napadení obilek houbou vlivem ztlumení pato-
genu fungicidním přípravkem, ale je možno 
zkušeným trénovaným okem vidět na pozadí 
jistý vodotisk utlumené či oslabené infekce 
tímto patogenem. Z tohoto důvodu jsem na 
fotografiích obilky pšenice vyrovnal do řádků 
podle intenzity napadení houbou Fusarium 
culmorum.

Jak je vidět, jsou i odrůdové odlišnosti 
(v závislosti na odolnosti odrůdy) v projevu 
a viditelnosti příznaků napadení – bílá, či jen 
lehce světlá zrna, některá téměř vypadají 
jako zdravá s pouze světlejším odstínem od 
normální barvy obilky dané odrůdy. Důležité je 
dle vyobrazených naměřených hodnot obsahu 
mykotoxinu DON věnovat pozornost i obilkám 
pšenice s velmi světlým zabarvením či malou 
odchylkou od normální barvy dané odrůdy 
a nepřehlížet tyto varovné příznaky infekce, 
kde je z uvedených hodnot patrné, že tyto 
obilky obsahují již nadlimitní obsah sledova-
ného mykotoxinu DON.

Pro případné oponenty je ještě nutno uvést, 
že ne všechny houby rodu Fusarium tvoří my-
kotoxin DON, ale tvoří i jiné mykotoxiny, které 
jsou rizikové. Primárně je tedy nutno sledovat 
výskyt zrn napadených plísněmi a houbami 
s jistým pre monitoringem možného výskytu 
mykotoxinu DON a též v případě dalších méně 
rizikových či někdy neznámých mykotoxinů 
zohlednit jejich výskyt většinou v mixu v závis-
losti na směsné infekci vícero patogeny, což je 
v přírodě zcela běžné při konkurenčním boji 
o zdroje výživy. Zde je z hlediska potravinové 
intolerance potřeba zohlednit pro člověka cizí 
plísňový protein a produkty metabolizmu hub 
(což je i mykotoxin DON) a různé těkavé látky 
a jejich rozkladné produkty. 
                                                                                               
Ing. Kamil Horák

Náchylná pšenice odrůda Biscay

Odrůda pšenice Arina s mírnou rezistencí k fuzarióze klasu
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BILLA ZACHRAŇUJE DESÍTKY STROMŮ 
DÍKY NOVÝM TECHNOLOGIÍM 
VŠUDYPŘÍTOMNÁ DIGITALIZACE PROMĚŇUJE ŘADU OBLASTÍ ŽIVOTA A SETKÁVÁME SE S NÍ DOSLOVA NA 
KAŽDÉM KROKU, TŘEBA PŘI NAKUPOVÁNÍ V SUPERMARKETECH.

Někdy jsou to jen drobné změny, které stěží 
zaregistrujeme, ale když srovnáme nákup 
před sedmi lety a dnes, je to vlastně do-
cela jiný zážitek. Přibývá samoobslužných 
pokladen a digitálních obrazovek, stále větší 
popularitě se těší placení mobilem, skeno-

vání QR kódů z obalů či nejrůznější aplikace 
usnadňující lidem výběr zboží. Technologické 
novinky řetězce zavádí nejen pro větší pohodlí 
zákazníků, ale i kvůli úsporám času, přehled-
nosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 
Nově se třeba můžete setkat s elektronickými 

cenovkami v několika prodejnách společ-
nosti BILLA. Po úspěšném pilotním 
projektu v Praze v Poděbradské ulici nyní 
BILLA dokončila instalaci digitálních 
cenovek v dalších deseti supermarketech 
napříč Českou republikou. 

Elektronické cenovky představují úsporu 
času a nákladů, ale zejména jsou přívětivější 
k životnímu prostředí. Ročně díky nim BILLA 
ušetří více než 2 250 000 listů papíru velikosti 
A4 a dalších téměř 250 000 listů papíru A5.  
Vzhledem k tomu, že z jednoho vzrostlého 
stromu lze vyrobit až 80 tisíc papírových archů 
A4, instalací elektronických cenovek na 
11 prodejnách BILLA se každoročně uchrání 
před pokácením 28 vzrostlých stromů.
Tento digitální prvek rovněž umožní pružně 
reagovat na úpravu cen v krátkém čase 
a omezí na minimum nesprávné cenové 
označení zboží. 

„Děláme vše proto, abychom se stali plně 
ekologickou společností, a implementace 
elektronických cenovek je jedním z prvních 
kroků, ke kterým přistupujeme, abychom 
tento závazek splnili,“ říká manažerka kor-
porátní komunikace společnosti BILLA Dana 
Bratánková. „Dřevo je velmi vzácná surovina, 
které bychom si měli vážit, a pokud můžeme 
alespoň část z ní ochránit, je naší povinností 
tak učinit,“ dodává Dana Bratánková. 

S instalací elektronických cenovek chce 
BILLA pokračovat i nadále spolu se zavádě-
ním dalších inovací a technologií. Za pár let 
se tak zážitek z nákupu posune opět na novou 
úroveň. Už dnes ve světě vidíme testování dal-
ších zajímavých novinek, například obchodů 
zcela bez pokladních zón. Zboží si zde zákaz-
ník dá rovnou do tašky poté, co si je vybere 
a zaúčtuje pomocí zákaznické karty, která je 
propojena s elektronickou cenovkou. A kdo ví, 
třeba už brzy budeme ve většině supermarke-
tů potkávat roboty, kteří kontrolují, zda je 
v regálech dostatek zboží.

LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST

UŽ
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Červená barva dráždí býka a žlutá barva 
českou veřejnost. Žlutá barva je u mnohých 
lidí spojena s řepkou olejkou. Ač je zemědělec 
pěstující tuto plodinu normální slušný člověk, 
v očích různých hnutí zelených a rádoby 
ochránců přírody je padouchem, který si 
zaslouží pouze kritiku. Snášet fakta o významu 
řepky, její prospěšnosti pro půdu i pěstitele 
a nakonec i včelaře se míjí účinkem. Pro 
kritiky řepky nehrají roli odborné argumen-
ty, nýbrž pouze jejich vlastní přesvědčení 
získané v mediálním prostoru, kde každý může 
publikovat cokoliv. Debatovat s nimi často ani 
nelze, protože přesvědčovat můžete pouze lidi 
ochotné diskutovat a poslouchat argumenty 
druhé strany.

Jedním z cílů kritiky je i aplikace pesticidů
v této plodině. Přestože se aplikují registrova-
né přípravky podle přísných pravidel, je aplika-

ce pod přísným dozorem laické veřejnosti 
i chovatelů včel. Protože má řepka na počátku 
vegetace nízkou konkurenceschopnost vůči 
plevelům a škůdcům, je náročnější na použí-
vání plného spektra přípravků. Prezentuje se 
často, že se jedná o velice náročnou plodinu 
na ochranu, protože potřebuje insekticidy, 
herbicidy, regulátory růstu, fungicidy a desi-
kanty, ale přitom tyto pesticidy se používají 
i v jiných plodinách a méně se jich používá 
pouze v obilovinách.

Zákaz neonikotinoidního moření trvá 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin se po ně-
kolik posledních let pokoušel dosáhnout toho, 
co se v některých státech Evropské unie občas 
podaří – abychom mohli používat osvědčená 
mořidla na bázi neonikotinoidních účinných 
látek. Ani pro osev roku 2019 však nebyla 
potřebná výjimka udělena. Co to prakticky zna-

mená, je zřejmé. Místo velmi malého množství 
mořidla, cíleně umístěného přímo na osivo 
a s ním zapraveného do půdy, se používá 
několik foliárních aplikací na povrch půdy 
a rostlin. Z ekologického hlediska je to mno-
hem horší řešení, které je navíc třeba i několi-
krát opakovat, a jehož účinnost přesto v mnoha 
případech není dostatečná. A to nemluvíme 
o vynucené a zbytečné spotřebě vody v řádu 
několika set litrů na hektar, což je na pozadí 
probíhající globální klimatické změny poněkud 
zarážející moment.

Ochrana proti škůdcům
I když často slyšíme, že za poklesem výměry 
řepky v posledních letech v Německu, Francii 
a Polsku může hlavně sucho, bude třeba 
přijmout i jiné zdůvodnění. Ke klasickým škůd-
cům, tedy dřepčíkům, blýskáčku řepkovému, 
bejlomorce a krytonoscům přibyli nově dřepčík 

BUDE ČÍM CHRÁNIT 
ŘEPKU OLEJKU?
VŠICHNI PĚSTITELÉ TO VĚDÍ VELICE DOBŘE. ŘEPKA POTŘEBUJE OCHRANU NEJEN PROTI ŠKODLIVÝM 
ČINITELŮM, ALE PARADOXNĚ I PROTI VEŘEJNOSTI. 

Řepka v květu

Z PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE, ZLEVA MARTIN BRŮŽEK, UPROSTŘED PETRA NOVOTNÁ – ŘEDITELKA AK PŘÍBRAM A 
VPRAVO JAN MAREK. FOTO AK PŘÍBRAM
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olejkový, zápředníček a v posledních letech, 
místy až v katastrofálním množství, mšice, 
které škodí jednak vlastním sáním, ale také 
přenosem viróz.

V Německu klesla plocha pěstování řepky 
jak z důvodu omezování používání přípravků, 
včetně neonikotinoidů, tak z důvodu rezistence 
škůdců řepky. V roce 2017 bylo v severním Ně-
mecku již 95 % populace blýskáčka řepkového 
rezistentní vůči účinné látce lambda-cyhalo-
thrin. Neméně závažná situace s rezistencí 
existuje při používání insekticidů zvláště 
v řepce olejce i v České republice. Také zde 
jsou škůdci rezistentní, např. blýskáček, mšice, 
zápředníček na pyrethroidy, dřepčík olejkový 
na neonikotinoidy. V praxi to velmi stěžuje 
ochranu, protože někteří škůdci se vyskytují 
současně, a je proto nutné aplikovat více účin-
ných látek najednou.

Snižováním počtu účinných látek dochází 
k častějšímu používání zbývajících registrova-
ných látek a riziko dalšího nárůstu rezistence 
se zvětšuje. Zdá se, že perspektivními v řešení 
hmyzí rezistence by mohly být nové skupiny 
účinných látek, ke kterým patří diamidy, 
a přípravky s novým mechanismem účinku.
Někteří zástupci držitelů povolení řepkových 
odrůd deklarují vyšlechtěné odolnosti nebo 
tolerance vůči některým škůdcům. Tyto nové 
odrůdy řepky jsou prezentovány jako alternati-

va po zákazu tří neonikotinoidních látek v EU. 
Jejich odolnost a toleranci je nutno prověřit 
v agronomické praxi. 

Aplikace fungicidů ve fázi květu
Aplikace fungicidů v květu se již stala ne- 
dílnou součástí agrotechniky této plodiny  
a je jedním z intenzifikačních faktorů pěstování 
řepky. Jedná se hlavně o ochranu proti hlí-
zence obecné, fómové hnilobě a černím. Před 
několika roky byl tento zásah výjimečný, ale  

v posledních letech, kdy klimatické pod- 
mínky nahrávají rozvoji těchto chorob, je 
fungicidní ochrana nutností. Za deštivého 
počasí a při vysokých teplotách je zvýšené 
riziko rozvoje těchto chorob, které společně 
mohou způsobovat ztráty na výnosu 10 až 60 % 
v závislosti na ročníku. Z četných pokusů je 
naopak znám pozitivní vliv fungicidů na 
zdravotní stav porostů a výnos. Procentuální 
navýšení se pohybuje v rozmezí 5–18 % 
v závislosti na ročníku.

Postřikovač v řepce

Kvetoucí slunečnice
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Sklizeň bez desikace?
Desikace porostů je technologický zásah, 
kterým uměle srovnáváme zralost porostů 
tím, že zelené části rostlin zasychají. Používá 
se tedy k urychlení dozrávání a k zabránění 
šíření některých infekčních listových a šešulo-
vých chorob. Desikaci nejčastěji využíváme 
u zaplevelených nebo po krupobití zmlazených 
porostů. Tato aplikace významně zjednoduší 
technologii sklizně a omezí ztráty. Letošní
rok je předposledním rokem (některé šarže lze 
aplikovat nejpozději do 1. 7. 2020), kdy lze ještě 
provést předsklizňovou aplikaci přípravků na 
bázi glyfosátu. U přípravků s glyfosátem vyro-
bených a uvedených na trh v roce 2019, které 
nemají v indikacích předsklizňovou aplikaci, 
nesmíme podle nově vydaného rozhodnutí 
takovéto balení k danému účelu použít. Rok 
2019 je také prakticky poslední možností, 
kdy lze využít k desikaci porostů přípravky 
s účinnou látkou diquat (používané v řepce 
a slunečnici). Ukončení používání těchto 
přípravků do spotřebování zásob je uvedeno 
ve většině případů do 4. 2. 2020. Zvláště za 
deštivého počasí může být v takovém případě 
sklizeň plodin značně náročná a pro pěstitele 
finančně ztrátová. Zákaz aplikace přípravků 
obsahujících účinnou látku glyfosát od letoš-
ního roku, stejně jako účinné látky diquat od 
roku 2020 pro účely desikace řepky a sluneč- 

nice může být příčinou ztráty zájmu pěstitelů 
o tyto plodiny. 

Řepka a včely 
Z jednoho hektaru řepky lze získat až 100 kg 
medu a řepka poskytuje včelám samozřejmě 
i cenný pyl, potřebný pro krmení larviček. Po-
nechme však stranou názory na prospěšnost 
řepky včelám a produkci medu. Pokud včelaři 
sami potvrdí přínos včely kraňské, vystoupí jiní 
„odborníci“ s tím, že škodí včelám samotář-
kám. Pravdou je i to, že některé porosty řepky 
(a včelaři se diví proč) včely nenavštěvují, řada 
pesticidů dnes obsahuje repelenty a včely se 
takto ošetřeným porostům vyhýbají.

A jak je to s ochranou včel při postřicích? 
Zemědělci mají za povinnost hlásit včelařům 
aplikaci přípravků zvlášť nebezpečných 
a nebezpečných pro včely v okruhu 5 km od 
hranic ošetřovaného pozemku. Těchto včelařů, 
nebo stanovišť včel, však bývá i několik set. Je 
proto škoda, že se zatím nepodařilo zprovoznit 
v LPIS na portálu Farmáře „tlačítko na hlášení 
včelařům“. Pěstitelům nejen řepky nezbývá 
nic jiného, než odeslat hlášení včelařům jiným 
způsobem (e-mail, sms, telefon, dopis), a to je, 
při jejich počtu, časově a organizačně náročné, 
někdy až téměř nemožné. Část zemědělců řeší 
tuto situaci tak, že omezili používání těchto 

„nebezpečných“ přípravků, bohužel tak sníže-
ním střídání účinných látek připravují živnou 
půdu pro vznik rezistence proti zbývajícím – 
„bezpečným“ látkám.

Jde i o slunečnici
Slunečnice jako širokořádková kultura,
podobně jako kukuřice, je v raných sta-
diích růstu málo konkurenceschopná vůči 
plevelům. Ochrana proti plevelům herbicidy 
se proto zaměřuje na aplikace po zasetí před 
vzejitím slunečnice. Neméně důležitá je 
i ochrana proti škůdcům. K nejvýznamnějším 
patří mšice, ale také třásněnky a klopušky. 
Škodlivost klopušek spočívá v napichování 
stonků, listů a květních úborů. Místa vpichu 
jsou ideální vstupní branou pro houbové cho-
roby. Těch také není málo. K nejdůležitějším 
chorobám patří bílá hniloba stonků a úborů, 
šedá plísňovitost a černá stonková nekróza. 
Je tedy zřejmé, že ani slunečnice se bez pou-
žití přípravků na ochranu rostlin neobejde.

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin
Ing. Martin Volf, ředitel, 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., poradce 
Ing. Josef Škeřík, CSc., poradce
Ing. Roman Hnilička, Ph.D., poradce

Řepka v květu 
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INZERCE

„Navýšení peněz je dalším konkrétním výsledkem z posledního jednání 
Národní koalice pro boj se suchem. Shodli jsme se, že musíme ještě letos 
zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů 
a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Celkem na tyto dotační 
programy, které pomáhají snižovat negativní dopady sucha, získáme navíc 
pro letošní rok pět set milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Na rybníky, drobné vodní toky, vodovody a kanalizace, protipovod-
ňovou prevenci a závlahy už MZe letos vynaložilo téměř 2 miliardy korun. 
Nově přidaná půl miliarda nyní umožní zahájit další akce, které jsou už 
bezprostředně připravené ke stavbě a čekají na rozhodnutí o poskytnutí do-
tace. „Daří se nám také plnit náš slib, že do konce volebního období vybu-
dujeme, zrekonstruujeme nebo odbahníme více než 1 200 rybníků. V sou-
časné chvíli již běží práce na téměř 300 rybnících,“ uvedl Miroslav Toman.
O podporu mohou podle druhu programu žádat obce, podniky Povodí, Lesy 
ČR, správci drobných vodních toků, Státní pozemkový úřad a zemědělci.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Nicméně průběh června a července s výrazně vyšším počtem tropických 
dnů oproti dlouhodobému průměru ovlivnil dozrávání klasu a donutil 
zemědělce přehodnotit očekávání. Hektarové výnosy obilovin tak jsou letos 
sice vyšší ve srovnání s loňským rokem, nicméně to pravděpodobně ve 
výsledku nebude výrazný rozdíl oproti loňským velmi špatným výsledkům, 
a sklizeň tak bude spíše průměrná, co se týče množství, a spíše podprů-
měrná, co se týče kvality. Extrémní teploty v červnu a části července totiž 
negativně ovlivnily dozrávání zrna, která jsou v mnoha případech velmi 
malá a obsahují vyšší koncentraci dusíkatých látek. Oba parametry, tedy 
tzv. objemová hmotnost a obsah dusíkatých látek, jsou přitom zásadní 
faktory pro zařazení pšenice do potravinářské kategorie, respektive využití 
ječmene pro sladovnické účely. 

Přestože celková sklizeň obilovin pravděpodobně přesáhne loňskou úro-
veň, lokálně byly dokonce zaznamenány ještě horší hektarové výnosy než 
v loňském roce, a to především v oblastech tzv. srážkového stínu, na leh-
čích půdách a tam, kde došlo k extrémnímu přemnožení hraboše polního, 
jako jsou oblasti jižní Moravy, Zlínska, Olomoucka, Opavska, části Vysočiny 
či Litoměřicka. 

U řepky olejné byly ve většině krajů letos zaznamenány nižší hektarové 
výnosy ve srovnání s loňskou skutečností, na vině je především velmi teplý 
červen, vysoce nadprůměrný počet tropických dní, kdy řepka začala už 

v červnu zasychat. Nižší jsou v meziročním srovnání také osevní plochy, 
celková sklizeň bude tudíž znatelně nižší. Místy byly zaznamenány také 
problémy s nízkou olejnatostí zrna. Vzhledem k nižší sklizni v celé Evrop-
ské unii, která se odhaduje na cca 17,7 milionu tun, a celkové spotřebě 
asi 23,5 milionu tun a omezení dovozu a výroby biopaliv z palmy olejné lze 
očekávat postupný nárůst ceny u této komodity. 

Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory České republiky 

NAVÝŠENÍ FINANCÍ 
DO PÉČE O VODY

LETOŠNÍ SKLIZEŇ OBILÍ A ŘEPKY BUDE PRŮMĚRNÁ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PODPOŘÍ JEŠTĚ 
LETOS DALŠÍ VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ, 
OBECNÍCH RYBNÍKŮ A ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH 
TOKŮ, OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A BUDOVÁNÍ 
ZÁVLAH. ŽADATELŮM ROZDĚLÍ NAVÍC PŮL MILIARDY 
KORUN. DNE 30. ČERVENCE O TOM ROZHODLA VLÁDA.

ŽŇOVÉ PRÁCE LETOS PROBÍHAJÍ POMALEJI VE SROVNÁNÍ S LOŇSKÝM ROKEM, KTERÝ OVŠEM BYL VÝRAZNĚ 
V PŘEDSTIHU OPROTI PRŮMĚRNÉ SKLIZNI. PO PŘÍZNIVÉM POČASÍ NA JAŘE BYLY VE VĚTŠINĚ KRAJŮ 
POROSTY PO ZIMĚ V DOBRÉM STAVU, DOBŘE ODNOŽENÉ, K ČEMUŽ POMOHL PŘEDEVŠÍM DOBRÝ PRŮBĚH 
KVĚTNA S DOSTATKEM SRÁŽEK A NIŽŠÍMI TEPLOTAMI.
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Projekt je součástí dlouhodobé platformy 
#jetovtobě od Vodafonu, která se od minulého 
roku zaměřuje na pracovní příležitosti bu-
doucnosti. Odhaduje se totiž, že 85 % povolání, 
která budeme vykonávat v roce 2030, zatím 
neexistuje. Vodafone nabízí mladým lidem 
šanci si tyto potenciální „future jobs“ nejen vy-
zkoušet, ale dává jim navíc k dispozici svou síť 
NB IoT, umožňující zapojení chytrých zařízení.
Jan Lukačevič (29), který je nejmladším čle-
nem oddělení vesmírného výzkumu na 
Akademii věd ČR a spolupracuje mimo jiné 
i s prestižní NASA, si vybral do svého týmu bio-
ložky Gabrielu Lotovou a Karolínu Pumprovou 

a IT specialisty Vladimíra Vaverku a Matyáše 
Černohouse. 

Honzo, můžete nám představit váš projekt? 
Co je jeho cílem?
„Náš Marsonaut tým pracuje na experimentu 
ve speciální aeroponické laboratoři na půdě 
České zemědělské univerzity. Zkoušíme najít 
způsob, jak v extrémním prostředí vypěstovat 
plodiny, které by zvládly růst ve vesmíru a také 
na Marsu. Mars je nehostinné místo, kde mo-
hou teploty dosáhnout až –130 stupňů Celsia. 
Atmosféra je velice řídká a každá kapka vody 
má nesmírnou cenu. Naším cílem je získat 

nové poznatky o nekonvenčních způsobech 
pěstování rostlin a tím posunout úroveň 
stávající technologie blíž jejímu použití pro 
kosmické mise.“

Bude možné získané poznatky využít 
i v našich podmínkách na Zemi?
„Projekt Marsonaut má velký přesah. Pěstová-
ní rostlin v extrémních podmínkách najde uplat-
nění i na Zemi v oblastech, které už trpí nebo 
v budoucnosti budou trpět nedostatkem vody.“

Jak si vede Česká republika v kosmickém 
výzkumu ve srovnání se světem?
„Česká republika je v kosmickém výzkumu 
velice aktivní, ať už jde o přístroje pro mise 
ExoMars 2020, Solar Orbiter, ATHENA, či JUICE 
vyvíjené několika ústavy Akademie věd nebo 
analýzu dat z různých významných misí, jako je 
NASA Cassini, Juno a další. Náš projekt je jen 
malým dílkem v obrovské skládačce. Ale s tím, jak 
se znovu rozbíhají vesmírné závody a plánuje se 
brzký návrat na Měsíc a následná cesta na Mars, 
je Marsonaut relevantnější každým dnem.“

Otázka na vás, Karolíno. Můžete nám jako 
bioložka přiblížit technologii, kterou v labo-
ratoři používáte?
„Aeroponie je unikátní technologií pěstování 
plodin, která nepotřebuje půdu, ale jen vodu. 
Oproti jiným zemědělským metodám jí spotře-
buje jen zlomek a přináší násobně větší výnosy. 
Je tedy ideálním nástrojem pro planetu Mars, 
kde bude voda klíčovou komoditou. Aeroponie 
umožňuje také lepší přístup ke kořenovým 
systémům rostlin, a proto potřebuje mnohem 
méně živin. Aeroponická laboratoř je také 
méně náročná na prostor, jelikož umožňuje 
rostliny umístit vertikálně a využít tak i stěny 
budoucí základny na Marsu, případně prostory 
v hustě obydlených aglomeracích, které trpí 
nedostatkem zemědělské půdy.“

Je aeroponie využívaná v České republice? 
„Aeroponie ještě není v České republice příliš 
rozšířená a troufám si říct, že náš výzkumný 
projekt je v tomto měřítku unikátní. Aeroponic-
ká laboratoř na České zemědělské univerzitě 
je první svého druhu v ČR. Vznikla přebudová-

NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ 
PROBÍHÁ UNIKÁTNÍ PROJEKT

AKADEMICKÁ PŮDA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAŽSKÉM SUCHDOLE OD JARA HOSTÍ TÝM 
BIOLOGŮ A IT SPECIALISTŮ POD VEDENÍM MLADÉHO VĚDCE JANA LUKAČEVIČE. CÍLEM JEJICH MISE JE 
POKUSIT SE VYPĚSTOVAT VYBRANÉ PLODINY V PODMÍNKÁCH, KTERÉ SIMULUJÍ ŽIVOT NA RUDÉ PLANETĚ. 
VYUŽÍVAJÍ K TOMU SPECIÁLNÍ TECHNOLOGII ZVANOU „AEROPONIE“. 

VZNIKLA ZDE PRVNÍ AEROPONICKÁ LABORATOŘ PRO PĚSTOVÁNÍ 
PLODIN V PODMÍNKÁCH SIMULUJÍCÍCH PROSTŘEDÍ MARSU
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ním dvou menších laboratoří v prostorách ško-
ly a zajišťuje tak vědecké i materiální zázemí 
akademické půdy. Spolupráce s univerzitou je 
pro nás ohromnou devizou. Těžíme také 
z toho, že tým je složen ze studentů různých 
vysokých škol, a v neposlední řadě je důležitá 
také podpora od Vodafonu. V aeroponické 
simulaci se snažíme co nejvěrněji přiblížit 
podmínkám, které na Marsu panují. To je
i důvod, proč byla tato technologie zvolena. 
Přínosem projektu je primárně výzkum
v oblasti pěstebních systémů, ale také aeropo-
nie a její interakce s různými druhy země-
dělských plodin. Výstupem budou vědecké 
publikace zabývající se těmito tématy.“

Prozradíte, jaké plodiny budete v laboratoři 
pěstovat? 
„V laboratoři budeme pěstovat plodiny, které 
budou mít pro budoucí astronauty potřebné 

živiny a zároveň spolu mohou existovat v pro-
středí laboratoře. Každá plodina si žádá trochu 
jiný teplotní režim a během jejího vegetač-
ního cyklu jí vyhovuje i jiné osvětlení. Jednou
z vybraných rostlin bude salát – podařilo se nám 
získat speciální semínka z Antarktické základny 
EDEN, určená pro pěstování na Mezinárodní 
vesmírné stanici. Naším úkolem je najít způsob, 
jak nejefektivněji pěstovat plodiny, které zajistí 
člověku přežít. Populace rychle roste a země-
dělské půdy i vody rychle ubývá. Proto si cením 
toho, že můžu být součástí projektu, jehož cílem 
je objevit nové možnosti v pěstování plodin 
a reagovat na aktuální vývoj zemědělství.“

Tým mladých „kolonizátorů“ bude během 
výzkumu čelit i nejrůznějším zátěžovým testům 
a výzvám, jako například simulovanému výpad-

ku energie, způsobenému pro Mars charakte-
ristickou písečnou bouří, poruše zavlažovacího 
systému či problémům s řídicím a monitorova-
cím systémem laboratoře. 

Připravil Ing. Jan Lukačevič s Ing. Karolínou 
Pumprovou a kolektivem studentů: Gábiny
Lotové, Ladislava Vaverky a Matyáše
Černohouse.

SEZNAMTE SE S JANEM 
LUKAČEVIČEM

Jedno ze žhavých želízek současné 
české vědy, vizionář Jan Lukačevič, se 
narodil se v roce v Brně. Vystudoval 
Fakultu strojní Českého vysokého učení 
technického, odkud na čas odběhl na 
pařížskou École des Ponts ParisTech. 
Nyní působí jako doktorand na MatFyz 
a pracuje v Oddělení kosmické fyziky 
v Ústavu fyziky atmosféry Akademie 
věd ČR. Spolupracuje také s americ-
kým Národním úřadem pro letectví
a kosmonautiku (NASA) a Evropskou 
vesmírnou agenturou, s níž hledá 
řešení pro aktivaci antény na sondě
ExoMars 2020. Jan Lukačevič je 
nositelem prestižního ocenění British 
Interplanetary Society Award for Best 
Technical Paper. Před několika lety jej 
časopis The Financial Times zařadil do 
žebříčku New Europe 100 mezi stovku 
osobností ze střední a východní Evropy, 
které mají díky svým aktivitám největší 
přínos pro moderní společnost. 

Matyáš Černohous
IT specialista – zabývá se operačními systémy 
a automatizací, magisterský program oboru 
Aplikovaná informatika, Univerzita Palackého 
v Olomouci. Zaměřuje se na automatizaci 
běžných věcí systémem Arduino.

Karolína Pumprová
Biolog/pěstitel – hydroponické systémy
doktorand oboru Zemědělská chemie, Česká 
zemědělská univerzita, disertační práce  
probíhá na Ústavu experimentální botaniky 
AV ČR. Má vlastní hydroponickou farmu ve 
vnitrobloku.

Gabriela Lotová
Biolog/pěstitel – anatomie rostlin
obor Fyziologie a anatomie rostlin, katedra 
Experimentální biologie rostlin PřF UK.
Zajímá se o alternativní způsoby pěstování 
rostlin, které mají potenciál zajistit výrazně 
vyšší zisk a eliminovat ztráty v produkci.

Vladimír Vaverka
IT specialista – automatizace IT systémů
obor Elektrotechnika, SŠTE Brno.
V rámci svého zájmového projektu navrhl 
a realizoval umělé pěstební systémy.
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Na světě je už dokonce poslanecká iniciativa 
Hnutí starostů a nezávislých, které ohlásilo 
záměr obnovit v krajině 1 000 polních cest. 
Problém s prostupností krajiny je ale o hodně 
širší. Například pro bezmála milion vodáků 
představují někdy až téměř nepřekonatelné 
překážky vodní toky, zejména ty, které slouží 
jako vodní cesty při splavování řek. Ani to ale 
není vše – značná část našich vodních toků 
představuje neprostupnou bariéru také pro 
migraci ryb. Pro běžné procházky naší 
přírodou pak existuje podél vodních toků 
mnohem více míst, kudy nelze projít, než 

jsou bariéry pro vodáky, neboť majitelé pří-
slušných pozemků je proti jakémukoli vstupu 
ohradili. To mimo jiné znesnadňuje zásahy jak 
v případě povodní, tak v období sucha, 
a jednou z výzev pro celou společnost tak je, 
jak tento stav řešit. Jinými slovy – zemědělci 
nejsou v neprostupnosti krajiny zdaleka sami, 
ačkoli jsou s tímto pojmem ztotožňováni 
téměř bezvýhradně právě oni.

Zvýšit prostupnost krajiny alespoň na takzva-
ných sledovaných vodních tocích je přitom 
mimo jiné ambicí nedávno založené Asociace 

vodní turistiky a sportu (AVTS), jejímž 
cílem je shromáždit „pod jednou střechou“ 
organizace, pro něž představuje voda, vodní 
toky a legislativa s nimi spojená zásadní 
prioritu. Existenci AVTS by proto měli vzít na 
vědomí také zemědělci, třeba i na základě 
s Asociací společného zájmu udržet ve vod-
ních tocích maximálně možný takzvaný mini-
mální zůstatkový průtok (MZP). Ten může do 
značné míry rozhodovat o pohotových zdrojích 
vody například pro zavlažování, pokud se 
v průběhu hospodářského roku nedostaví 
potřebné srážkové úhrny. 

Podle předsedy AVTS Petra Ptáčka se dosud 
na vodní turistiku, která patří mezi velmi 
oblíbené sporty, myslí v rámci vodoprávních 
řízení jen velmi málo, i když představují 
aktivity spojené s vodní turistikou roční obrat 
několik miliard korun. „Doposud je vodácký 
sport zatlačován do kouta, jako by neexis-
toval, a přednost se dává zelené energii. 
Vodáci nemohli požádat ani o úpravu stavby, 
aby byla vhodná pro vodní turistiku, i když se 
jednalo o vodácky exponovaný úsek. Prostě 
tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte 
splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli 
po veřejné cestě, nikoho nezajímá, přenášej-
te si jez, kde chcete. Nemáte kde vystoupit, 
kde přenést, natož kde jez splout? Snadné 
překonání jezu není podmínkou u vodopráv-
ního řízení, vodáci nikoho nezajímají,“ uvádí 
příklad z praxe Ptáček.

Reakcí nejen na tento stav je vznik AVTS. Ta 
byla založena čtyřmi svazy, které zastupují 
přes 49 000 členů (Český svaz kanoistů, Klub 
českých turistů, Svaz vodáků ČR, Asociace 
turistických oddílů mládeže), a významnými 
vodáckými firmami. Další svazy, jako je Junák 
– český skaut, deklarovaly podle Ptáčka mož-
nost těsné spolupráce i potenciálního člen-
ství. „To by znamenalo sílu přes 115 000 členů 
svazů, ale vstoupit mohou i jednotliví vodáci,“ 
uvedl Ptáček. Samotní vodáci navíc zazname-
nali ještě před vznikem Asociace diplomatický 
úspěch v úsilí o zvýšení prostupnosti vodních 
cest. Vodácké organizace totiž podaly podnět 
k ombudsmance kvůli diskriminaci vodáků při 
využívání vodních cest a ta jim dala ve svém 
stanovisku za pravdu. Dle vyjádření ombuds-
manky, které potvrdilo i Ministerstvo životního 

ČESKÁ KRAJINA JE NEPROSTUPNÁ 
(NEJEN) PRO VODNÍ TURISTIKU
JEDNÍM Z TÉMAT, KTERÁ SE S VYŠŠÍ ČETNOSTÍ VYNOŘILA V SOUVISLOSTI SE SNAHAMI ROZČLENIT VÍCE 
NAŠI KRAJINU, A TÍM PŘISPĚT KE SNÍŽENÍ DŮSLEDKŮ EROZE ČI PROJEVŮM SUCHA, JE NEDOSTATEČNÁ 
PROSTUPNOST NAŠÍ KRAJINY. OBVYKLE SE TÍM MÁ NA MYSLI NĚKDEJŠÍ ZRUŠENÍ POLNÍCH CEST MEZI 
SCELENÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI POZEMKY A SNAHY O ZMĚNU SOUČASNÉHO STAVU TAK MÍŘÍ PŘEDEVŠÍM 
K ZEMĚDĚLCŮM. 
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prostředí ČR, je plavba obecným nakládáním 
s povrchovými vodami. To znamená, že by měl 
vodoprávní úřad přihlédnout při stanovení 
MZP pod jezy i k vodáckému sportu. To je vel-
ký předěl, protože vodoprávní úřady definici 
plavby, jakožto obecného nakládání s vodami, 
neuznávaly.

V ČR je přitom podle vodáků celkem 1 406 ma- 
lých vodních elektráren (MVE) s celkovým 
instalovaným výkonem 2 244 000 kW (stav 
z roku 2016), přitom na turistických řekách
je jich pouhých 154 s instalovaným výkonem 
31 606 kW. „Vodoprávní úřady by měly brát 
v potaz statisíce lidí, kteří řeku splouvají, a ne 
preferovat jednoho zájemce o odběr povrcho-
vé vody a jeho zisk. V globálním měřítku jsou 
tyto ztráty zcela zanedbatelné, pokud by se 
MZP zvýšil jen na pár hodin v průběhu dne 
a v době sezony. Vodáci nepotřebují mít vodu 
brzo ráno, večer nebo na podzim či v zimě,“ 
tvrdí vodácké organizace.

Na rozdíl od lidí ovšem takové ryby potřebují 
vodu a funkční rybí přechody celoročně, a ne-
jen na sledovaných tocích. A mnohé z rybích 
přechodů v praxi, a nejen kvůli MVE, ovšem 
nefungují, neboť jsou, a především v minulosti 
byly, projektovány bez potřebných znalostí 
chování ryb při překonávání vertikálních pře-
kážek. Přechody se tak často nacházejí 
v částech toků, kudy by si ryba cestu prakticky 

nikdy nezvolila, nebo v částech, kam se reálně 
vzhledem k proudění vody často ani nedosta-
ne. K tomu, aby byly rybí přechody skutečně 
funkční, by tak bylo velmi vhodné stanovit 
v podmínkách staveb v případě, že je součástí 
nějaká forma podpory migrace ryb, závazek 
konzultovat projekt s rybářskými autoritami. 
I tak ale může jít o vyhozené peníze v případě, 
že není potenciální trasa migrace ryb pojata 
systémově. Pokud se totiž vybuduje i skutečně 
funkční rybí přechod, avšak pouze v jedné 
lokalitě příslušného toku, zatímco v další fázi 
stojí migraci ryb jiná nepřekonatelná překáž-
ka, příliš tím rybám nepomůžeme. 

Na závěr ještě jeden rozměr prostupnosti, 
který opět souvisí s vodou, v tomto případě 
s jejím zadržováním ve městech prostřed-
nictvím stromů a městské zeleně. Zatímco 
vodní toky omezují prostupnost krajiny 
pro lidi, města pro změnu v praxi omezují 
prostupnost, respektive možnost doplňovat 
jejich intravilány o městskou zeleň. Jedná se 
především o stromy, které nejen ve městech 
představují klimatické jednotky ochlazující 
a osvěžující civilizací mnohem více zatí-
žený městský vzduch. Pokud tedy chceme 
v budoucnosti vysazovat ve městech více 
stromů (a to chceme), je třeba tomu také 
přizpůsobit stávající zákony a obecně celkový 
přístup k budování inženýrských sítí. Pou-
kazuje na to například Miroslav Kundrata, 

ředitel Nadace Partnerství, která se propagaci 
stromů a městské zeleně dlouhodobě v řadě 
svých aktivit věnuje. 

Více stromů ve městech a obcích a více ze-
lených střech přitom dokáže snižovat teploty 
v lidských sídlech a podílet se tak také na 
omezování rizik sucha. „V tom jsou největší 
překážkou přebujelé technické normy, které 
byly vytvořeny v minulosti a v současné době 
se ještě dále posilují. Podle architektů se už 
při takových normách nemůže postavit větší 
město, jako je Praha nebo Hradec Králové,“ 
konstatoval Kundrata. Jedním z příkladů jsou 
podle ředitele Nadace Partnerství ochran-
ná pásma inženýrských sítí, která v praxi 
nedovolí v jejich blízkosti vysadit nové stromy, 
přestože historicky na takových místech byly. 
Občanský zákoník pak zavedl ještě třímetrové 
ochranné pásmo od výsadby stromu, takže 
pokud se obec nebo nějaký vlastník rozhodne 
vysadit alej nebo pás stromů podél nějaké 
cesty, musí jednat s desítkami dalších vlast-
níků, a to takový záměr výrazně komplikuje. 
„Je třeba se na takové technické normy znovu 
podívat, protože je otázka, jestli dává takto 
koncipovaná ochrana nějaký smysl,“ zdůraz-
ňuje Kundrata. Lze jen dodat, že podívat se 
je zapotřebí, třeba v souvislosti s vodou nebo 
prostupností krajiny, na mnohé další bariéry.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Společným jmenovatelem prakticky všech ře-
šení je přitom předpoklad, že se bude i nadále 
planeta Země i středoevropský prostor otep-
lovat a kvůli tomu v ČR neporostou smrkové 
lesy v nadmořských výškách pod 600 nebo 
500 metrů. Jak to ale s vývojem počasí, teplot 
a srážek v následujících desetiletích skutečně 
bude, nemůže říct s jistotou nikdo. Téměř 
denně se lze v našich médiích i ve vyjádření 
politiků bohužel setkat pouze s jednostrannou 
interpretací matematických modelů, které 
ukazují jen a pouze faktor oteplování. I mezi 
odbornou veřejností, například i v řadách 
pracovníků Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ), se lze ale setkat i s názory 
opačnými – opět ovšem předpovídajícími vývoj 
na základě matematických modelů, ale 
s jinými vstupními daty, tedy že současná ně-
kolikaletá perioda rostoucích teplot a nižších 
(především ale nerovnoměrně rozložených) 
srážek se chýlí ke konci, a naopak že lze 
v příštích letech očekávat více dešťů a periodu 
ochlazování. Jak přitom nedávno připomněl 
i populárně-vědecký server osel.cz., projevem 
jednostranné interpretace je i skutečnost, že 
média a politici sledují jen nárůst tropických 
dní a nocí, tedy data nad úrovní dlouhodobých 
průměrů, zatímco nárůst chladnějších dnů 

a nocí oproti dlouhodobým průměrům ne-
chává společnou doslova chladnou. Dalším 
problémem je, že se při prognózách změn 
počasí vychází na jednu stranu ze známých 
dat za posledních 150 let a zároveň z nezná-
mých a z velmi nereprezentativních vzorků, 
jakými jsou třeba právě letokruhy stromů či 
ulity mořských živočichů z období před 
150 lety. Pokud se takto smíchají „hrušky 
s jablky“, dospěje se k trendům, které vůbec 
nemusí platit. Mnoho studií navíc konstatuje, 
že průměrné teploty ve středověku byly v řadě 
oblastí vyšší než dnes.

To vše je vhodné mít na mysli při uvažovaných 
změnách struktury lesních porostů v ČR 
v budoucnosti. Navzdory tomu, že předpo-
klad, že oteplování bude pokračovat, nemusí 
být správný, což se týká i důvodů tohoto jevu. 
Nemusí to totiž nutně být ani především oxid 
uhličitý a skleníkové plyny, ale třeba pokra-
čující odlesňování planety nebo prokazatelně 
klesající oblačnost, v tomto smyslu by byl 
kouř z požárů lesa na Sibiři vlastně pozitivní. 
Jak už to tak v přírodě bývá, důvod nikdy nebyl 
a není jediný, a ani platnost prognóz za desít-
ky let nemusí být jednoznačná. Mimochodem 
– pokud by se oteplovací prognózy potvrdily, 

pro lidstvo by se tím v součtu „zisků a ztrát“ 
otevřel větší prostor použitelných ploch 
a vhodného počasí k zemědělské, ale i lesnic-
ké produkci, než je tomu v současné době.

Vůči pestrosti přírodních jevů lze tak postavit, 
i v lesnictví, jen jediný možný přístup – posilo-
vání pestrosti veškerých lokalit, na které má 
člověk vliv, včetně lesních porostů. Pouze tak 
lze v praxi naplňovat „adaptační opatření vůči 
změnám klimatu“, což je dnes globální slo-
gan, ale i budoucí nástroj na dotační progra-
my. V tom může a musí hrát lesnictví zásadní 
roli a tato role by měla být promítnuta také 
do Společné zemědělské politiky EU (SZP) od 
roku 2021. Jinými slovy – zemědělská politika 
by měla být doplněna o tu lesnickou, a to 
právě v oblasti adaptací – stromy a lesy mají 
totiž na lokální i globální klima zásadní vliv, 
i když není v tuto chvíli úplně jisté, který 
z vlivů převažuje a na co se zejména soustře-
dit. Role lesů by nicméně měla být oceněna 
obdobně jako role zemědělství ve výživě 
lidstva i údržbě krajiny. Tudy zcela jistě vede 
do budoucnosti cesta k zajištění dlouhodobé 
stability podnikatelů v lesním hospodářství.

Také proto, že lesnictví a veškeré aktivity 
s ním spojené se odehrávají v méně obydle-
ných oblastech, mimo města, v místech 
s menším počtem pracovních příležitostí. 
Podpora lesnictví se tak zdaleka netýká jen 
udržení cen dřeva nebo zalesňování, ale i pod- 
pory rozvoje venkova, vodní bilance a zadržo-
vání vody v krajině a adaptací na projevy po-
časí. To vše jsou výzvy pro totální rekonstrukci 
stávajících lesnických dotací a jejich formulaci 
pro příští sedmileté rozpočtové období EU. 

Zároveň by bylo vhodné vrátit lesnické pro-
gramy jako celek na centrální úroveň. Záměr 
přenechat kompetence a část finančních 
prostředků na podporu lesnictví krajům 
na počátku tohoto desetiletí se ukázal jako 
nesprávný, ne všechny kraje se toho zhostily 
odpovědně, a i to je jedním z řady kamínků 
do mozaiky příčin kůrovcové kalamity. Lesy 
ostatně hranice krajů nerespektují, stejně 
jako se zvěř nezastaví při putování krajinou na 
hranici honitby. Právě zvěř, a to zvěř přemno- 
žená, je dalším z prvků, který se musí stát 
součástí funkčního ozdravování našich lesů. 
Společnost si musí vybrat, která priorita je 
pro ni důležitější – jestli je to byznys spojený 

VÝVOJ POČASÍ NELZE PŘEDVÍDAT, 
ZÁSADNÍ ZMĚNY JSOU ALE NUTNÉ
KŮROVCOVÁ KALAMITA V ČR (NEJEN V NAŠÍ ZEMI), V POSLEDNÍCH DVOU LETECH POSTIHUJÍCÍ ZATÍM 
ZEJMÉNA POROSTY JEHLIČNATÝCH DŘEVIN, GENERUJE CELOU ŘADU RECEPTŮ, JAK V BUDOUCNOSTI 
DALŠÍM PŘÍPADNÝM KALAMITÁM PŘEDEJÍT A JAK TEDY ZMĚNIT STRUKTURU, MANAGEMENT A PÉČI 
O LES V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.
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s pronájmy honiteb a udržováním nadměr-
ných stavů zvěře, nebo zdali je důležitější, 
aby zvěř neničila nově vysazené porosty. Svět 
i sama příroda je dnes bohužel postižena 
nekonečným množstvím mnohdy zbytečných 
regulací – k systému účelně regulovat stavy 
zvěře jsme se ale stále v praxi nedopracovali, 
přestože právě taková regulace by měla veřej-
ný a doslova „klimatický“ smysl.

Budoucí péče o les a lesnické strategie by 
prostě měly být – a časem stejně budou, 
pokud to neuděláme brzy a aktivně, postaveny 
na zcela jiných principech a východiscích, než 
je tomu nyní. V této souvislosti pak nemusí 
být ani podstatné, zdali je správné vysazovat 
lesní porosty uměle, nebo vsadit plošně na 
přirozenou obnovu, což je dnes předmětem 
emotivních diskusí. Rozhodující by totiž měl 
být vztah lidí pečujících o les ke konkrétní 
lokalitě, v níž se budou péčí o les zabývat. 
Tento vztah je třeba posilovat, obnovovat a lidi 
pracující v lese také k takové činnosti motivo-
vat. Toho lze sice částečně dosáhnout penězi, 
to ale není všespasitelné – práce v lese musí 
prostě v budoucnosti nabídnout i jiné benefity 
než alespoň průměrné celostátní mzdy. Spojit 
ji lze například s nějakým výzkumem, třeba 
právě v souvislosti s adaptacemi na změny 
počasí, nebo s vytvářením přidané hodnoty 
k dřevní surovině v malých lokálních zpraco-
vatelských závodech. K zajištění potřebných 
finančních zdrojů by přitom měla přispět celá 
společnost. Filosoficky řečeno – práci v lese 
bude nutné hodnotit zejména prostřednictvím 
zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, kde 

těžba dřeva a jeho zpeněžení bude doplňko-
vým, ne však hlavním cílem, účelem a zdro-
jem zisku. To samozřejmě vůbec neznamená, 
že by se dřevo těžit a prodávat nemělo, nejen 
kůrovcová kalamita ale ukazuje, že zisk z něj 
k dlouhodobé podnikatelské prosperitě nesta-
čí, neboť je tento zisk vykoupen nízkými pří-
jmy v oboru a ztrátou konkurenceschopnosti 
oboru na trhu pracovních sil. Součástí tak 
musí být jiná forma příjmů za jiné než těžební, 
zalesňovací nebo úklidové aktivity, přičemž se 
jako jedno z možných řešení nabízí činnosti 

na bázi monitoringu lesních společenství 
a jejich statistické až vědecké nebo výzkumné 
zpracování, lidově řečeno, něco jako integro-
vaná produkce. Vymyslet kombinaci aktivit, 
které bude možné při práci v lese ohodnotit, 
bude jistě nemalým oříškem – základem by 
ale měla být již zmíněná společenská a klima-
tická hodnota lesa, přičemž aktivity vedoucí 
k zachování této hodnoty by byly společností 
honorovány.

Petr Havel, foto Nina Havlová     
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OBLASTI NEPOSTIŽENÉ SUCHEM 
A KŮROVCOVOU KALAMITOU JSOU 
JIŽ SPÍŠE VÝJIMKOU

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR 
PŮSOBÍ V NOVÉM SLOŽENÍ

LETECKÝ MONITORING, KTERÝ USKUTEČNILA REDAKCE LESNICKÉ PRÁCE  S PODPOROU PEFC ČR, 
SE USKUTEČNIL 18. ČERVNA 2019. VYBRANÉ ZÁBĚRY Z LETU, KTERÝ PROBÍHAL NAD STŘEDOČESKÝM, 
JIHOČESKÝM, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM A VYSOČINOU, UKAZUJÍ ROZŠÍŘENÍ KŮROVCOVÉ KALAMITY 
TÉMĚŘ NA CELÉM TOMTO ÚZEMÍ. 

NA ZÁKLADĚ SPOLEČNÉ REZIGNACE VŠECH ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA A DOZORČÍ RADY DOŠLO NA 11. VALNÉ 
HROMADĚ LESNICKO-DŘEVAŘSKÉ KOMORY K NOVÉ VOLBĚ ČLENŮ TĚCHTO ORGÁNŮ. 

Jediným rozsáhlejším územím na trase letu bez významnějšího napade-
ní kůrovci jsou Brdy, ale i zde je podle zbarvení korun patrné oslabení 
stromů, způsobené pravděpodobně suchem. Extrémní rozvoj kůrovcové 
kalamity lze vidět na jihu Vysočiny, kde má již celoplošný charakter. 

Mnoho rozsáhlých, kůrovcem napadených ploch, je vidět i v dalších 
krajích. Silně zasaženy jsou často oblasti podél řek, u Vltavy – napří-
klad mezi Milevskem a Pískem, kolem Sázavy nebo podél Želivky. 
Ve většině porostů se zastoupením smrku jsou vidět kůrovcové souše. 
Bohužel jsou z leteckých snímků patrné i porosty, kde dlouhodobě ne-
dochází k zamezení škodlivých činitelů. Často se jedná o drobné lesní 
celky, z nichž se lýkožrout dále šíří.  Z leteckého pohledu je také patrný 

obrovský rozsah usychání borovic  v Polabí, ale i v dalších oblastech na 
trase letu. 

I přes snahu většiny vlastníků a správců lesů kalamitu zpomalit je 
z leteckého pohledu patrné, že tato snaha není a na mnoha lokalitách 
už ani nemůže být úspěšná. Přesto se při pohledu ze vzduchu zdá, že 
se v některých místech daří rozvoj kalamity zpomalovat, což mimo jiné 
často znamená i to, že se na pomaleji vytěžených plochách začíná obje-
vovat přirozená obnova, což je jeden z důvodů, proč má boj s kalamitou 
stále smysl. 

Text a foto Jan Příhoda,  šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Z přijatých nominací byli do pětičlenného předsednictva zvoleni 
tito zástupci – Ing. Ivo Klimša, Ing. Libor Strakoš, Ing. Jan Václavík, 
Ing. Andrea Pondělíčková a Ing. Jan Téra. Následně na samostatném 
jednání předsednictva LDK byl novým předsedou Komory jednomyslně 
zvolen Ing. Jan Václavík. V této pozici vystřídal Ing. Ivo Klimšu, který se 
rozhodl již o tuto funkci opakovaně neucházet. Místopředsedou před-
sednictva byl pro další funkční období znovu zvolen Ing. Libor Strakoš 
za Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu. 

Do dozorčí rady LDK byli na základě předchozích nominací zvoleni 
RNDr. Vladimír Veselý, Ing. Ondřej Vybíral a Ing. Ivan Ševčík. 

Na 11. valné hromadě byl současně přijat nový člen Lesnicko-dřevař-
ské komory – Střední lesnická škola Žlutice, která tak rozšířila počet 
členů v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí.

Ing. Andrea Pondělíčková

V okolí Dačicka je mnoho smrkových porostů vytěženo, ale v celé oblasti jsou stovky hektarů suchých porostů. Dačice 
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Borovicové porosty v Polabí usychají v souvislých plochách. Na dosud 
živých stromech je patrné oslabení suchem. Poděbrady, v pozadí 
dálnice D11 

Údolí řeky Sázavy je na mnoha místech zasaženo kůrovcovou
kalamitou

Rozsáhlé lesní komplexy Brd bez viditelných známek rozvoje napadení 
stromů kůrovcem, ale se zřetelným oslabením porostů suchem – patr-
ná změna barev 

Svahy kolem řek jsou z hlediska dopadů sucha a napadení kůrovci 
velmi exponovanými místy. Orlická přehrada – Zvíkovské Podhradí 

Jih Vysočiny je plošně zasažen kůrovcovou kalamitou, kde kůrovci 
postupně napadají i mladší porosty. Rokytnice na Rokytnou 

I v jižní části Vysočiny je ovšem možné vidět porosty, kde je sice patrné 
kůrovcové napadení, ale rozvoj kalamity je podstatně pomalejší než 
v přilehlém okolí. Ořechov 

Nejvyšší vrchol Vysočiny – Javořice, tvořený rozsáhlými komplexy lesů, 
nevykazuje z leteckého pohledu zásadní míru kůrovcových těžeb, na-
vzdory tomu, že prakticky sousedí s nejpostiženějšími lokalitami u Tel-
če. Minimální poškození vykazují porosty na severních svazích Javořice 

Drobné lesní celky na Vysočině jsou často kompletně napadeny s mini-
mální viditelnou snahou o těžbu a asanaci. Markvartice 
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OBJEVTE SVĚT PAPÍROVÝCH OBALŮ!
POPTEJTE PAPÍROVOU TAŠKU U FIRMY LITOBAL I S LOGEM PEFC
V TOMTO ČÍSLE BYCH VÁM CHTĚLA PŘEDSTAVIT VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO VÝROBCE PAPÍROVÝCH OBALŮ – 
SPOLEČNOST LITOBAL S.R.O. Z MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC. TATO RYZE ČESKÁ FIRMA PŮSOBÍ NA TRHU JIŽ 
BEZMÁLA 30 LET A VYBUDOVALA SI PŘEDNÍ MÍSTO VE VÝROBĚ PAPÍROVÝCH TAŠEK A SÁČKŮ. V SOUVISLOSTI 
S NOVELOU ZÁKONA O OBALECH, KTERÝ OD LOŇSKÉHO ROKU ZAKAZUJE OBCHODNÍKŮM POSKYTOVAT 
IGELITOVÉ TAŠKY ZDARMA, NÁS ZAJÍMAL NÁRŮST POPTÁVKY PO TĚCH PAPÍROVÝCH. O KRÁTKÝ ROZHOVOR 
JSEM POŽÁDALA MAJITELE SPOLEČNOSTI LITOBAL, PANA ZDENKA STOJÁNKA.

Nejprve mi dovolte stručný pohled do minu-
losti. Jak jste se jako zemědělský inženýr 
dostal k výrobě papírových obalů?
Kartonařina si mě našla sama. Počátečním 
impulsem byl kamarád, který pracoval ve 
firmě vyrábějící obaly. Firma nestíhala pokrý-
vat poptávku a my dostali nápad, že bychom 
některé zakázky začali dělat sami. Šlo o pri-
mitivní výrobu, kdy jsme materiál stříhali 
nůžkami. V té době jsme neměli téměř žádné 
režie, sami jsme vyráběli, rozváželi… Následně 
jsem začal hledat nějaké odpovídající strojové 
vybavení, jako první jsme měli staré obuvnické 
stroje z třebíčské Boroviny, které jsme upravili 
pro výrobu obalů. S náročnějšími zákazníky 
jsme však museli řešit i nákup pořádných 
mašin. Měl jsem štěstí, jeden náš klient mne 
nasměroval do Itálie a tento krok předurčil 
další rozvoj firmy. Začal jsem pronajímat první 
prostory a postupně zaměstnával další a další 
lidi. Po kartonáži se naším dalším produktem 
stal papírový sáček. Začátky nebyly jedno-
duché, ale nyní jejich produkci počítáme na 

miliony kusů, v rozličných velikostech 
a s potiskem dle přání zákazníka.

A kdy jste zahájili výrobu samotných 
papírových tašek?   
Výroba papírové tašky byla mým dlouho 
nenaplněným snem. Jejich výrobu se nám 
podařilo rozjet díky dotaci v září 2011, kdy 
jsme otevřeli nový výrobní areál v Šebkovicích. 
První taškovací stroj jsme dovezli z Ameriky 
a v Evropě je asi jediný svého druhu. Od jara 
2015 už vyrábíme papírové tašky na dvou 
mašinách ve třech směnách. Strojů bychom 
uživili více, ale jsou to obrovské investice. 
My konkurujeme starým rodinným firmám 
z celé Evropy, které vyrábí třeba na deseti 
strojích. Potenciál pro rozšiřování výroby je 
velký, využití papírových tašek a papírových 
obalů obecně v posledních letech stále roste. 
Důvodem je nejen přísnější legislativa a tlak 
na eliminaci igelitových obalů, ale věřím, že 
i zákazníci z vlastního přesvědčení papírové 
obaly upřednostňují.

„Igelitům zvoní hrana, vyrábíme ekologic-
ky“ – tento slogan na webu Vaší firmy do 
jisté míry předurčuje Váš přístup k získání 
certifikátu C-o-C PEFC pro papírové sáčky 
a tašky. Co však bylo tím prvotním impul-
sem pro tuto volbu?
Impulsem byl samozřejmě požadavek kon-
krétního zákazníka. V minulosti jsme většinu 
naší produkce exportovali, měli jsme a máme 
zákazníky především v Německu a ve Francii. 
Dnes se však již situace obrací,  stále více 
našich výrobků zůstává v tuzemsku. Máme 
klienty, kteří požadují výrobu z certifikovaného 
papíru, naším stěžejním dodavatelem je Mondi 
Štětí. S dostupností certifikovaného papíru 
nemáme problém, nakupujeme na sklad 
v odpovídajících množstvích, abychom kontinu-
álně pokryli objem naší výroby. Osobně mám 
radost, když ve stále větší míře potkávám naše 
produkty ať již v obchodních řetězcích, tak 
i v při běžné procházce Prahou.

Uvádíte logo PEFC na svých výrobcích vždy 
při použití certifikovaného papíru? Vnímáte 
certifikaci jako jistou obchodní výhodu?
Samotné logo PEFC, stejně jako další infor-
mace a potisk na výrobcích, děláme vždy 
na základě přání zákazníka. Osobně se 
domnívám, že povědomí o samotné certifikaci 
roste a zákazníci toto logo znají a spojují si jej  
s „něčím navíc“, co pozitivně ovlivňuje životní 
prostředí kolem nás. V samotném byznysu je 
požadavek na doložení certifikace prakticky 
běžnou praxí.

Vyrábíte z přírodních materiálů, zdůrazňu-
jete ekologické postupy, působíte v tomto 
duchu i na své zaměstnance?
Otázky ochrany přírody v naší firmě skutečně 
nejsou pouze marketingovým nástrojem. Pra-
cujeme s přírodním materiálem, pocházejícím 
z obnovitelných zdrojů, vyrábíme produkty, 
které přírodě neškodí, myslíme zkrátka na 
budoucnost a v tomto směru také vzděláváme 
naše zaměstnance. Jsem přesvědčen, že tuto 
firemní etiku mají „pod kůží“.  A navštívíte-
-li náš nový provoz, uvidíte nejen moderní 
výrobní prostory, ale také oceněnou přírodní 
zahradu nebo hmyzí hotel :-) 
  
Děkuji za rozhovor, Andrea Pondělíčková
Lesnicko-dřevařská komora ČR
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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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NÁRODNÍ HŘEBČÍN 
V KLADRUBECH NAD LABEM 

PLÁNY A INVESTICE NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA V KLADRUBECH NAD LABEM, KTERÝ BYL V SOBOTU ZAPSÁN NA 
SEZNAM PAMÁTEK SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO, DNES V KLADRUBECH PŘEDSTAVILI ZÁSTUPCI MINIS-
TERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ A HŘEBČÍNA. S PŘEDSTAVITELI MINISTERSTVA KULTURY A PARDUBICKÉHO KRAJE 
ZÁROVEŇ OCENILI TÝM, DÍKY KTERÉMU BYL CELÝ PROCES RYCHLÝ. OFICIÁLNÍ NOMINAČNÍ DOKUMENTACI 
PŘEDLOŽILA ČESKÁ REPUBLIKA CENTRU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO V LEDNU 2018.

„Jsem velmi rád, že se zásluhou velkého úsilí 
a dobře odvedené práce mých kolegů kulturní 
krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem 
stala součástí světového dědictví UNESCO. 
Věřím, že díky tomu zůstane zachována pro 
další generace, protože je důležité takovéto 
tradice udržovat a pokračovat v nich. Také 
proto Ministerstvo zemědělství ČR Národ-
ní hřebčín, jehož je zřizovatelem, finančně 
podporuje. Na provoz a investice jsme loni 
přispěli částkou téměř 203 milionů korun, 
pro letošek počítáme s více než 195 miliony 
korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav To-
man. „Zápis kulturní krajiny, o kterou pečuje 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, na Se-
znam světového dědictví UNESCO je pro nás 
velkou ctí i závazkem. Česká republika se po 
16 letech může pyšnit hned dvěma novými zá-
pisy v kategorii kulturní krajiny; vedle krajiny 
hřebčína je to hornická krajina v Krušnohoří. 
Ocenění Národního hřebčína dokazuje, jak 
výjimečné hodnoty uchovává a předává dále.  
Je na místě poděkovat všem, kteří se na 
tomto úspěchu podíleli, za jejich práci a pod-
poru,“ uvedl státní tajemník Ministerstva 
kultury ČR Zdeněk Novák. Kladrubský hřebčín 
je prvním hřebčínem na světě, který je zapsán 
na Seznamu památek světového dědictví 

UNESCO. Zároveň jde o první památku ČR, 
která spadá přímo pod resort zemědělství 
a byla zapsána na seznam UNESCO.
„Úspěšný zápis krajiny na tento prestižní se-
znam, kterého bylo dosaženo díky významné 
podpoře ze strany našeho zřizovatele Minis-
terstva zemědělství, výrazně přispěje 
i k uchování plemene starokladrubského 
koně. Je to právě krajina kladrubského hřeb-
čína, která vedle tradičních chovatelských 
postupů vytváří specifické podmínky, které 
ovlivňují podobu tohoto výjimečného pleme-
ne,“ řekl ředitel hřebčína Jiří Machek.
„Velmi mě těší, že byl náročný proces úspěš-
ně dokončen. Toto rozhodnutí je pro nás 
jednoznačným potvrzením výjimečnosti celé 
lokality, na což jsme opakovaně upozorňovali. 
Nyní se nám otevírají výrazně vyšší možnosti 
podpory z národních i evropských zdrojů. Také 
by mohla vzrůst návštěvnost nejen samotné-
ho hřebčína, ale i celého regionu. Náš kraj se 
může pyšnit tím, že má druhou hmotnou pa-
mátku po zámku v Litomyšli, který byl zapsán 
již v roce 1999,“ uvedl hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický.

Pokud jde o aktuální investice v kladrubském 
hřebčíně, v loňském roce skončila první 

etapa obnovy zámecké zahrady, a to demolicí 
nepůvodních objektů narušujících historickou 
architekturu hřebčína. Byla také dokončena 
obnova historické stodoly na dvoře Františkov. 
Do 30. července má skončit oprava bývalé 
školy a části fary za 25 milionů korun. Tím 
bude završena obnova všech objektů v majetku 
hřebčína na návsi v Kladrubech nad Labem. Do 
konce dubna 2020 je plánovaná obnova stáje 
Paddock ve výši 12 milionů korun, která je 
poslední neopravenou stájí v Kladrubech nad 
Labem. V plánu je mj. rekonstrukce historic-
kých bytových domů, tzv. strážního Řečanské-
ho domku, a obnova historických stodol.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem 
byla zapsána na Seznam památek světového 
dědictví UNESCO 6. července 2019. Je tak 
14. památkou ČR na tomto prestižním sezna-
mu. Ve světě má krajina kladrubského hřebčí-
na svou neoddiskutovatelnou výjimečnost. 
O zápis Krajiny pro chov a výcvik ceremoniál-
ních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 
na seznam UNESCO usilovala ČR více než de-
set let. Na indikativní seznam kandidátů na zá-
pis byla krajina zařazena v roce 2007. Oficiální 
nominační dokumentaci předložila ČR Centru 
světového dědictví UNESCO v lednu 2018.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je 
jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Letos 
v březnu uplynulo 440 let od vydání dekretu 
císařem Rudolfem II., který mu udělil statut 
císařského dvorního hřebčína. Jeho rozsáhlý 
komplex je od roku 2002 unikátní národní 
kulturní památkou. Stejně jako základní 
kmenové stádo starokladrubského koně, 
které je jediným památkově chráněným živým 
tvorem na světě. Poprvé v českých dějinách se 
tak hospodářské zvíře stalo vedle uměleckých 
a architektonických děl oficiální součástí 
kulturního dědictví ČR.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva 
zemědělství, foto archiv MZe ČR

PRVNÍ HŘEBČÍN NA SVĚTĚ ZAPSANÝ NA SEZNAMU PAMÁTEK 
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO



ZPRAVODAJ

SRPEN 2019 47

P O T R A V I N Á Ř S T V Í

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S DOPADY CHOVU A LOVU SPÁRKATÉ
ZVĚŘE NA OBNOVU LESŮ POSTIŽENÝCH KŮROVCOVOU KALAMITOU, 
ZDRAVOTNÍ STAV ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE A ZKUŠENOSTI ZE 
SYSTÉMU PRÁCE PROŠKOLENÝCH OSOB

ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY, STÁTNÍ 
VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LESNICKÁ A STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA BEDŘICHA 
SCHWARZENBERGA V PÍSKU SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

Program: 
  9.30–10.00  Registrace
10.00–10.05  Přivítání účastníků
 Ing. Miroslav Koberna, CSc.,  
 Česká technologická platforma  
 pro potraviny 
10.05–10.20 Úvodní slovo
 Ing. Miroslav Toman, CSc., 
 ministr zemědělství ČR
10.20–10.55 Nákazová situace u volně 
 žijících zvířat ve střední Evropě 
 MVDr. Zbyněk Semerád, 
 ústřední ředitel, SVS ČR

10.55–11.25 Monitoring cizorodých látek, 
 zejména radionuklidů 
 a monitoring zoonóz ve vztahu  
 ke kvalitě zvěřiny
 MVDr. František Kouba,  
 ředitel, 
 KVS České Budějovice
11.25–11.55 Legislativní novinky, zákon 
 o myslivosti a prováděcí 
 předpisy 
 Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., 
 vedoucí oddělení kabinetu 
 ministra zemědělství

11.55–12.25  Správné způsoby zpracování  
 zvěřiny, ryb a kuchyňská úprava 
 Ing. Eduard Levý, Jihočeská uni-
 verzita v Českých Budějovicích
12.25–12.45 Diskuse
12.45 Zakončení semináře 

Při registraci účastníků semináře bude 
vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč.  
V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení 
během celého semináře. Registrace je možná 
na adrese vondruskova@foodnet.cz nebo 
telefonním čísle 296 411 187.

INZERCE
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Vegetariánství, tedy bezmasá strava, je dnes 
módním životním stylem. Ale jak známo, 
s každou módou se vrací to, co už tady jednou 
bylo. A tak ani vegetariánství není nic nového 
pod sluncem. Už Jan Neruda před 150 lety 
psal v jednom za svých fejetonů, jak do Prahy 
„zase jednou vtrhli vegetariáni“ a nekompro-
misně vnucují své bezmasé choutky české 
veřejnosti. Nerudův fejeton má název „Vege-
tus, a, um. – Anima, ae“, což je latinská slovní 
hříčka, která by se nejspíš dala přeložit jako 
„Pojednání o živých duších“.

Vegetariány druhé poloviny 19. století popi-
suje Neruda takto: „Vegetariáni jsou muži 
(mohou to být i ženy), kteří žijí v náhledu, že 
požívat mrtvol zvířecích je nezdravo, mrtvol 
bylinných naprosto zdrávo. Vegetarián dosta-
ne se při pohledu na pekáč jahel do nadšení, 
při pohledu na mírku otrub se mu sbíhají sliny 
v ústech, a když spatří na husím sádle peče-
nou jitrnici, odvrací se s opovržením.“
V úvahách o tom, jak vegetariáni ovládnou 
Prahu, vylíčil Neruda vizi Dobytčího trhu, 

dnešního Karlova náměstí, zataraseného 
povozy s hlávkami zelí. „Nemám nic proti 
zelí, když je k němu kus šťavnaté pečeně 
nebo husy,“ podotýká fejetonista. Ale děsí ho 
představa, že by od rána do večera neměl na 
talíři nic jiného než jen samé zelí. Nastínil 
také chmurnou představu, o co bezmasou 
stravou přijde česká kuchyně. Na jídelním 
lístku v restauracích budou jen samé knedlíky 
a buchty.

Co se pak stane s řezníky? Na otázku, kterou 
si v závěru Neruda položil, našel vzápětí od-
pověď: „Mohou se stát mediky, aby neupustili 
od svého, ale i toto zaopatření bude jen dočas-
né, neboť lidé budou pak tak zdrávi, že budou 
umírat bez vší lékařské pomoci. Musíme 
o tom přemýšlet, co že s řezníky.“

Vegetariáni píší europoslancům
Při čtení satirického pojednání našeho literár-
ního klasika se zdá, jako by svůj text napsal 
včera, nikoli před půldruhým stoletím. Ale 
něco se přece jen změnilo. V době Nerudova 

fejetonu, v roce 1869, odmítali vegetariáni 
maso z etických důvodů, protože nechtěli, aby 
se ubližovalo zvířatům. Dnešní vegeta-
riáni mají za to, že konzumování masa vede 
k přehřívání planety, neboť chov hospodář-
ských zvířat produkuje skleníkové plyny. 
A dávají veřejně najevo, že s jejich názory 
je třeba počítat. Některé požadavky působí 
úsměvně, protože v nich jde o názvosloví 
vegetariánských pokrmů. Jiné požadavky jsou 
již ultimativnější, protože v nich naléhají na 
unijní instituce, aby provedly radikální změny 
ve Společné zemědělské politice. Podrob-
nosti jsme našli v otevřených dopisech, které 
Evropská vegetariánská unie (EVU) zaslala 
v průběhu července 2019 výboru pro zeměděl-
ství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.

Evropská vegetariánská unie, sdružující různé 
nevládní organizace členských států EU, 
žádá nově zvolené europoslance, aby zrušili 
chystaný zákaz názvů burger a párek pro ve-
ganské potravinové výrobky, které jsou z čistě 
rostlinných surovin a nemají s masem nic 
společného. Až na ten název. Požadují rovněž, 
aby nebyl zakázán název mléko pro nápoje ze 
sóji, rýže a dalších rostlin. Také chtějí používat 
název sýr pro tzv. sýrové alternativy, což jsou 
výrobky, které sice jako sýr vypadají, ale místo 
mléčného tuku je v nich tuk rostlinný.

Bezmasé párky a burgery
Připomeňme, že se Evropský parlament
v předchozím složení usnesl, že legislativa 
o označování potravin by měla zahrnovat po-
žadavek, aby názvy mléčných a masných vý-
robků byly označeny jen potraviny, které jsou 
vyrobeny z mléka a z masa. Pokud poslanecký 
návrh schválí Evropská komise, promítne se 
požadavek do unijního nařízení 1169/2011. 
Zmíněné nařízení se týká informací poskyto-
vaných spotřebitelům na obalech potravin.
Zdálo by se, že jde o samozřejmou věc a lec-
kdo si mimoděk položí otázku, jak je možné, 
že bezmasé párky se vůbec mohou nazývat 
párky. Vegetariáni ale tvrdí, že bez tradičního 
názvu ztratí jejich pochoutka původní kouzlo. 
Poslanci Evropského parlamentu minulého 
složení například navrhli, aby se veganský 
burger nově nazýval veganský disk, což by se 

BUDOUCNOST ASI PATŘÍ 
KNEDLÍKŮM A BUCHTÁM
EVROPSKÁ VEGETARIÁNSKÁ UNIE PŘIŠLA S ORIGINÁLNÍM NÁVRHEM, JAK ZACHRÁNIT PLANETU PŘED ZMĚNOU 
KLIMATU. STAČÍ, KDYŽ KAŽDÝ Z NÁS PŘESTANE JÍST MASO, ANEBO RADIKÁLNĚ SNÍŽÍ JEHO SPOTŘEBU. PŘI 
PRODUKCI MASA VZNIKAJÍ SKLENÍKOVÉ PLYNY – A TY SE DÁVAJÍ DO SOUVISLOSTI S OTEPLOVÁNÍM ZEMĚ. 
INSPIRACI, JAK BY BEZMASÝ SVĚT MOHL VYPADAT, NASTÍNIL UŽ FEJETONISTA JAN NERUDA.



ZPRAVODAJ

SRPEN 2019 49

P O T R A V I N Á Ř S T V Í

do češtiny nejspíš dalo přeložit jako vegan-
ská placička. Pro vegany i vegetariány je to 
nepřijatelné.

Europoslanci měli za to, že zpřesnění názvu 
ochrání spotřebitele, kteří chtějí mít v burge-
rech a v párcích maso. Ostatně vzpomeňme 
si na zákaz používání názvu pomazánkové 
máslo pro český mléčný výrobek před naším 
vstupem do Evropské unie. Výrobek jsme 
u nás přejmenovali a z pultů nezmizel. Ve-
getariánům europoslanci navrhli, aby si pro 
své speciality vymysleli vlastní názvy, ti to ale 
odmítli.

Méně zvířat ochladí planetu
Další z červencových dopisů Evropské 
vegetariánské unie poslancům Evropského 
parlamentu už je radikálnější ve svých poža-
davcích. Žádají, aby Evropská unie razantněji 
promítla do Společné zemědělské politiky po 
roce 2020 kritérium udržitelného rozvoje a boj 
s klimatickými změnami. Ke klíčovým poža-
davkům patří snížení produkce masa a tomu 
odpovídající pokles počtu hospodářských 
zvířat. Místo krmných plodin by se začalo 
pěstovat více rostlin pro lidskou výživu.

Vegetariáni a s nimi některé nevládní organi-
zace, jako například Greenpeace, argumentují 
tím, že zemědělství v Evropské unii vytváří 
deset procent skleníkových plynů – a tento 
podíl je do budoucna nutné snížit. Jak k oněm 
zmíněným deseti procentům produkce sklení-
kových plynů dospěli? Evropští vegetariáni se 
odvolávají na výsledky studie s názvem „Vliv 
Společné zemědělské politiky na klimatické 
změny a emise skleníkových plynů“. Studii 
vypracoval mezinárodní tým autorů sdruže-
ných pod hlavičkou společnosti Alliance En-
vironnement, která sama sebe označila jako 
Evropské ekonomické zájmové uskupení. Alli-
ance Environnement sídlí ve Francii, přičemž 
studii z roku 2018 vypracovala pro Evropskou 
komisi s upozorněním, že některá stanoviska 
studie se nemusejí shodovat s názory Evrop-
ské komise. Studii zatím Evropská komise 
oficiálně nezveřejnila, text je však dostupný 
na internetu na adrese: https://ec.europa.eu/
agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/
market-and-income-reports/2019/cap-and-
-climate-evaluation-report_en.pdf

Dojde i na psy
Vžijme se teď na chvíli do role fejetonisty, 
byť nemá kvality Jana Nerudy, abychom si 
nastínili možný scénář věcí příštích, pokud 
se budou ubírat cestou vytyčenou evropskými 
vegetariány. Prostřednictvím kvót můžete 
nařídit zemědělcům v Evropě, aby snížili 
počty hospodářských zvířat, ale co s chovateli 
drobného zvířectva na venkově? Ovce a kozy 
neutajíš, ale na chovatele králíků a holubů 
bude ruka Bruselu krátká. A jak se naloží 
s divokou zvěří, když zemědělci pravidelně 
v televizi poukazují na přemnožené divočáky, 
kteří jim pustoší pole? Co ryby v řekách a ptá-

ci v oblacích? Budou hynout sešlostí věkem 
nebo rukou pytláků? Jak se budou odhalovat 
černé porážky a upytlačené kusy? To zavede-
me pokličkové komise, aby prověřovaly, zda 
hospodyně na plotně náhodou nevaří v hrnci 
maso během centrálně stanovených bez-
masých dnů? To zas bude úředníků. Možná se 
zavede i nové ministerstvo.

Copak Italům, těm bude hej. Mají špagety 
s rajčatovou omáčkou a olivami. Strava je 
to vcelku přijatelná, i když mít ji na talíři 
každý den, to se jednomu přejí. Co teprve 
naše knedlíky a buchty. Anebo snad pro větší 
pestrost nudle s mákem? Ostatně těstoviny 
a moučná jídla nemají o nic méně kalorií než 
maso. Otazníků je hodně. A to ještě nebyla 
řeč o domácích mazlíčcích. Psího miláčka lze 
naučit různým kouskům, jen chleba baštit 
nebude. To už ho spíše vycvičíte na lov polních 
hlodavců. Krysaříci se dozajista stanou mód-
ním psím plemenem. Možná tak zemědělci 
ušetří za přípravky proti hrabošům.

Falešný řízek z pšenice a špenátu
Běžné populaci se bezmasá strava zamlouvat 
rozhodně nebude. Je poněkud fádní. Ale 
vegetariáni to vidí jinak. Mají už dokonce 
svůj svátek. Vždy prvního října slaví svůj 
Světový den vegetariánství. Kde je poptávka, 
tam je i nabídka. Například v Berlíně bylo 
v posledních čtyřech letech otevřeno více než 
třicet nových restaurací, které jsou zaměřeny 
výhradně na stravu pro vegetariány nebo ve-
gany. Konkrétně do luxusní restaurace Lucky 
Leek (v překladu Šťastný pórek) je nutno si 
rezervovat stůl předem. Na jídelním lístku se 
nabízí třeba salát – překvapení z manga, hou-
bová polévka z lišek, lívance z řepy, mrkvové 
rizoto s tofu a smaženými žampiony, ravioly 

s nádivkou z brynzy a špenátu nebo zákusek 
z kokosového bezé. Jídla vcelku přijatelná, jen 
ceny mají daleko k lidovosti.

Existují i specializované supermarkety na 
stravu čistě rostlinného původu. Na složení 
těchto potravin se podílejí odborníci z biolo-
gie, kulinářství, designéři i ekotrofologové, 
což jsou specialisté na organizaci zdravé 
výživy. Masové náhražky z rostlinných surovin 
jsou k nerozeznání od skutečných steaků, 
řízků nebo klobás. Americký biochemik Pa-
trick Brown, zakladatel společnosti Impossi-
ble Foods, což je vzletný název pro rostlinné 
náhrady masa a mléčných výrobků, sní 
o globální revoluci ve sféře výživy. Chce 
pomocí rostlin vytvářet bílkoviny nepostrada-
telné pro lidský organismus a z rostlin získá-
vat také biologicky nezbytné prvky. Prakticky 
mu k cíli zbývá už jen krůček, aby dovedl 
k dokonalosti výrobu hamburgerů z rostlinné 
hověziny.

K sestavení takového karbanátku jsou zapo-
třebí aminokyseliny, tuky, vitamíny, mine-
rály, mikroprvky a aromata. Většinu těchto 
složek se Brownovi podařilo najít v pšenici 
a špenátu. Rostlinné bílkoviny se jednoduše 
smíchají s vodou a kořením. Po zahřátí se 
hmota prolisuje sítem a pro získání masové 
chuti se okoření tzv. hemem, což je látka 
získaná z kořenových hlíz vikvovitých rostlin, 
jinak řečeno leguminóz. Jediná potíž je dosud 
v tom, že zmíněný legoglobin se v přirozených 
podmínkách nedaří produkovat v náležitém 
množství. A tak si biochemik Brown zatím 
vypomáhá geneticky modifikovaným droždím. 
Tak to už raději ty nudle s mákem…

Alice Olbrichová
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Režijní velkostatek dostal robotně nevolnický 
charakter. Masové zavádění roboty s sebou 
přinášelo řadu negativních důsledků. Nezna-
menalo jen prudké zvýšení feudální renty bez 
poskytnutí jakéhokoli ekvivalentu poddaným. 
Bylo i důležitým faktorem zvýhodňujícím feu-
dální velkostatek v ekonomické soutěži 
s poddanými, popřípadě s dalšími konkurenty 
odkázanými na používání námezdní práce. 
Robota snižovala výrobní i dopravní náklady 
a umožňovala tak velkostatku obstát i při 
minimálních cenách obilí a ostatních výrobků 
režijního hospodářství. Tato situace umožnila 
i za obtížných ekonomických podmínek 
2. poloviny 17. století dále rozšiřovat vel-
kostatkářské podnikání, zatímco masově 
zanikal drobný šlechtický majetek, jako byly 
drobné zemskodeskové statky, svobodné 
a manské dvory, podobně jako zanikaly samo-
statné drobné průmyslové podniky pohlcova-
né velkostatkem.   

Specifika na našem území
Feudální velkostatek v pobělohorských 
Čechách měl však nadále přes svůj robotně 
nevolnický charakter některé zvláštnosti. 
Tak například chyběla mu ona jednostranná 
závislost na západoevropských trzích. Tento 
velkostatek produkoval jednak pro panský trh 
a dále pro širší, ovšem územně ohraničený 
a kapacitně omezený trh středoevropského 
typu, založený na poptávce menších měst 
a nezemědělských oblastí. Z toho přirozeně 
vyplývaly dvě nutnosti nezbytné pro zdařilý 
vývoj velkostatku, totiž maximálního využití 
tržního monopolu, jakož i do jisté míry pod-
porování prosperity poddaných a pronikání 
do dalších nezemědělských odvětví. Feudální 
velkostatek reagoval na jisté oživení hos-
podářského života, k němuž docházelo na 
přelomu 17.–18. století, dvojím způsobem. 
Většina feudálních velkostatkářů v něm viděla 
výhodnou příležitost k tomu, aby dále rozvíjela 

režijní podnikání, zvětšovala rozlohu svých 
dvorů, produkovala více živočišných produktů i 
obilí, a to jak pro pivovary, tak také pro trh. Ale 
na druhé straně se zvětšováním rozlohy dvor-
ské půdy byl spojen i další nárůst robotních 
povinností vůči poddaným. Někteří feudálové 
již v 1. polovině 18. století hledali jiné způsoby, 
jak těžit z nastávajícího ekonomického oži-
vení, když v té době *dále sílí snaha šlechty 
prosazovat se v průmyslovém podnikání. 
V popředí zájmu feudálů jsou nově vznikající 
textilní manufaktury, vrcholnou konjunkturu 
prožívá české sklářství, v němž se šlechta 
většinou neuplatňuje jako podnikatel, ale 
spokojuje se s feudální rentou vybíranou od 
sklářských mistrů z titulu vrchního vlastnictví 
půdy a rozvíjí se vrchnostenské železářství. 
Následně v 2. polovině 18. století můžeme po-
zorovat určitý progresivní pohyb i v zeměděl-
ském podnikání feudálů. Na některých pan-
stvích přistupují vrchnosti k parcelaci dvorů, 

VÝVOJ ŠLECHTICKÉHO 
VELKOSTATKU (2. ČÁST)
V PRVNÍM DÍLE ČLÁNKU JSME SE SEZNÁMILI S VÝVOJEM STATKÁŘSTVÍ V NAŠICH ZEMÍCH PŘEDEVŠÍM V DOBĚ 
PŘEDBĚLOHORSKÉ. NYNÍ SE PODÍVEJME, CO NÁSLEDOVALO, PROTOŽE ZÁSADNÍ OBRAT VE VÝVOJI PŘINESLO 
17. STOLETÍ. 
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Z P R A V O D A J

půda dvorů je dávána poddaným do krátkodo-
bého pachtu a robotní forma renty ustupuje 
rentě peněžní. Přitom vývoj je nerovnoměrný, 
v každém kraji se nacházelo několik dominií, 
která měla vysoký podíl pronajatých dvorů. 
Tak hrabě Kinský na panství Sloup v severních 
Čechách pronajal většinu dvorů, od podda-
ných vyžadoval rentu v penězích a převážně se 
věnoval nezemědělskému podnikání.  

Typy velkostatků
Revoluční změny, které přinesl rok 1848, měly 
pozitivní dopad na zemědělskou výrobu a pod-
nikání v něm, neboť uvolněním strnulého feu-
dálního systému a jeho hospodářských vztahů 
se přirozeně otevíral prostor nastupujícímu 
kapitalismu. Kapitalistický způsob výroby 
v zemědělství byl založen na volném trhu 
a na námezdní práci, proti feudálnímu způ-
sobu výroby šlo o nesporný pokrok. Kapitali-
smus v zemědělství se v podstatě vyvíjel tzv. 
pruskou cestou, tj. přerůstáním feudálního 
velkostatku v kapitalistický při zachování 
pozůstatků feudalismu. Do kapitalismu jako 
společenského, ale zejména výrobního systé-
mu přecházely velkostatky ve své dosavadní 
struktuře. Tehdy byly u nás známy tyto druhy 
velkostatků: a) komorní (neboli korunní – 
císařské), jejichž důchody patřily panovníkovi, 
b) velkostatky světské šlechty, c) velkostatky 
církevní, d) velkostatky měst a jiných institucí. 
Velkostatky světské šlechty se dělily na fidei-
komisní a alodiální. Velkostatky fideikomisní 
neboli svěřenecké byly charakteristické tím, 
že na základě práva přecházelo celé jmění 
velkostatku nerozdělené na prvorozeného po-
tomka (tzv. primogenitura, majorát, seniorát).

Cílem fideikomisu bylo zachovat celistvost 
jmění a tím podržet hospodářskou a po-
litickou moc šlechtických rodů. V Čechách 
bylo koncem 19. století 58 fideikomisů 
s 220 statky a asi 583 732 ha obhospodařo-
vané půdy (z toho bylo asi 64 % lesů). Naproti 
tomu existovaly velkostatky alodiální čili 
svobodné, samostatné statky a majitelé 
s nimi mohli na rozdíl od vlastníků fideikomi-
su volně nakládat (mohli je prodat, odkázat 
i zadlužit). Statky fideikomisní i alodiální byly 
zapsány do zemských desek u zemského 
soudu v Praze a Brně. Statky lenní neboli 
manské byly v děleném vlastnictví podobně 
jako selská hospodářství v době poddanské, 
když vrchní vlastnictví náleželo lennímu 
pánovi (senioru) a užitky panství patřily 
manovi (vazalovi). Od 2. poloviny 19. století 
s nástupem liberalismu postupně docházelo 
k odstraňování překážek ve volném obchodu 
s pozemky.

Změna z feudálního velkostatku na kapitalis-
tický se neobešel bez značných organizačních 
změn. Na velkostatku, na jehož řízení se často 
podílel samotný majitel, se již nevedla agenda 
vyplývající z bývalé vrchnostenské a soudní 
moci. Řízení a správa velkostatku se oriento-
valy na vlastní zemědělskou výrobu a na lesní 
hospodářství. Ředitel panství spravoval určitý 
počet dvorů (latifundie jich měly více než 
10 o průměrné velikosti 100–150 ha ze-
mědělské půdy). Dřívější tuhá centralizace 
v řízení ustupovala u většiny velkostatků 
decentralizačním tendencím, aby byla dána 
možnost iniciativě hospodářským úředníkům 
ve dvorech, jakož i cizím odborníkům, kteří 
uplatňovali nové metody hospodaření. Do 
hospodaření velkostatků se začaly promítat 
i některé funkce tržního a peněžního hospo-
dářství nastupujícího kapitalismu, což vyvolalo 
potřebu dokonalejší účetní evidence. Majitelé 
velkostatků se snažili lépe vyhodnocovat 
majetek a produkci zvláště ve vnitropodnikové 
sféře a poznávat rentabilitu svého hospodaře-
ní. Zisk se v nových podmínkách rozvíjejícího 
kapitalismu očekával od každého dvora, nikoli 
jen z celého panství, jak tomu bylo dříve, kde 
se ztráty z jednotlivých dvorů v celkové bilanci 
nebraly v úvahu. Od 2. poloviny 19. století 
se začalo stále více uplatňovat tzv. podvojné 
účetnictví. Kapitalistický velkostatek tak 
poznával svoje výhody právě v systému řízení 
zemědělských podniků. 

Šlechtický velkostatek se stával do značné 
míry i nositelem pokroku v zemědělství, když 
na jeho velkostatcích bylo poprvé zaváděno 

tzv. střídavé hospodaření, což byla praktická 
přeměna dosavadního trojpolního systému. 
Tento nový systém byl odtud propagován 
a rozšiřován a od 70. let 19. století začal být 
rolnictvem všeobecně přijímán, v dalším 
desetiletí u nás zdomácněl, a tak byly u nás 
položeny základy moderní zemědělské výroby 
vůbec. Na velkostatcích se především zvýšila 
intenzita hospodaření, k čemuž mimo jiné 
přispěla i poměrně vysoká finanční náhrada 
za vyvázání poddanských gruntů z feudálních 
závazků. Z hlediska organizačního a výrobního 
prokázal velkostatek přednosti zemědělské 
velkovýroby, jakmile mohl uplatňovat nový 
technický pokrok a nové technologické prvky. 
Protože byl kapitálově silný, měl odborné 
vedení i dostatečně velkou rozlohu půdy 
umožňující dokonalejší využití výrobních pro-
středků i práce, mohl snadněji zavádět novou 
soustavu hospodaření a technický pokrok do 
praxe. A tak ve své době se stával centrem 
hospodářského pokroku. Bylo i výhodou, že 
u nás působili odvážní, ekonomicky zaměření 
představitelé šlechty, kteří uplatňovali některé 
racionální podněty vyspělejšího zahraničního 
zemědělství, a tak se naše země seznámily 
s dokonalejší zemědělskou technikou, vě-
deckými poznatky, odbornou literaturou 
i ekonomickým myšlením.  

(ak)      

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

VÝVOJ ŠLECHTICKÉHO 
VELKOSTATKU (2. ČÁST)
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46. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU 

ZEMĚ ŽIVITELKA
22.–27. SRPNA 2019, ČESKÉ BUDĚJOVICE

EXPOZICE AGRÁRNÍ KOMORY ČR JE V PAVILONU R1, 
PŘIJĎTE NÁS TAKÉ NAVŠTÍVIT!

V SOBOTU 24. SRPNA OD 10.00 HOD. VÁS 
AGRÁRNÍ KOMORA ČR ZVE NA NÁRODNÍ DOŽÍNKY


