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TRAKTOR 
ZETOR,
PRO VELKÉ I MALÉ 
ZÁJEMCE EXISTUJE ŘADA 
MODELŮ, SEZNAMTE SE 
ZÁKULISÍM JEJICH VÝROBY, 

HOUBY V LESE,
PODÍVEJTE SE NA 
ROZMANITOST 
NETRADIČNÍCH DRUHŮ
A MOŽNOSTI KDE JE 
HLEDAT, 

ZEMĚDĚLCI SI ZASLOUŽÍ 
DŮSTOJNÉ PODMÍNKY
DÍVÁM SE NA RŮZNÉ ZPRÁVY A VYJÁDŘENÍ, ČTU ČLÁNKY V NOVINÁCH, ČASOPISECH, DISKUSE NA FACEBOOKU 
A PŘEMÝŠLÍM, PROČ SI TAK MNOHO LIDÍ TAK MÁLO VÁŽÍ PRÁCE ZEMĚDĚLCŮ.

Proč mnozí berou jako samozřejmé, že 
například cena mléka v maloobchodě je nižší 
než cena minerální vody? Musíme stejně jako 
Nizozemci vyjít do ulic, vytvořit blokádu na 
více než tisících kilometrech silnic, abychom 
upozornili na roli zemědělce? Abychom 
zdůraznili, že nejsme znečišťovateli životního 

prostředí, že nám záleží na přírodě, vždyť my 
v této zemi přímo žijeme, jsme její součástí, 
my vidíme každý den změny, ale zejména vní-
máme souvislosti a víme, že příroda potřebuje 
vyváženost a půda a příroda je náš základní 
výrobní prostředek, na který jsme všichni 
závislí. Víme, že je třeba zvažovat všechny 

kroky. My pracujeme i tehdy, když jsou ostatní 
na dovolených (protože je právě sklizeň) nebo 
když běžní občané jsou přes víkend na horách 
či u jezer nebo objevují krásy naší země.

Protesty zemědělců v Nizozemsku
Je škoda, že média neinformovala ani o dal-
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ších protestech, které se „přehnaly“ Nizozem-
skem během října. Farmáři protestovali proti 
označení, že jsou znečišťovatelé, ale i proti 
tomu, že mají snižovat počet hospodářských 
zvířat z důvodu, že skot produkuje metan a je 
největším znečišťovatelem hned po dopravě 
a průmyslu. Jeden z protestů zemědělců byl
v okolí města Utrecht, kde sídlí institut 
zaměřený na ochranu životního prostředí. 
Právě tento institut publikuje podle vyjádření 
farmářů zavádějící a nepravdivé informace 
o znečišťování prostředí metanem. Přitom 
se vůbec nebere v úvahu obrovský význam 
zemědělství, jeho přínos pro zabezpečení 
potravin (po vzduchu a vodě jsou potraviny 
třetí nejdůležitější faktor pro život) a hlavně 
produkci kyslíku, bez kterého žádný živý tvor 
nemůže existovat (s výjimkou těch abiotic-
kých). Právě zemědělství bude hrát důležitou 
roli při zabezpečení udržitelnosti. Bez země-
dělce to prostě nepůjde, jsme součástí krajiny 
a nám na ní záleží, my o tom tolik nemluvíme, 
ale o to víc jednáme v její prospěch. Vidíme 
souvislosti a je nám jasné, že každá akce 
vytváří reakci.

Půda jako základní výrobní prostředek
Půda je pro zemědělství základem, bez ní 

nedokážeme vypěstovat obilí či pícniny, bez 
ní nemůžeme nakrmit hospodářská zvířata. 
Právě půdu je třeba chránit, a to nejen na 
národní úrovni (o co se Agrární komora snaží, 
připravili jsme návrhy na úpravu platné le-
gislativy a vycházeli jsme se zákonů platných 
desítky let v jiných státech EU), ale i na úrovni 
EU. Evropský parlament se již před dvěma 
funkčními obdobími začal zabývat ochranou 
půdního fondu, dnes na obyvatele v EU připa-
dá 0,16 ha zemědělské půdy (v ČR je to asi 
0,4 ha). Nakonec však nedošlo k dohodě
a půda není na úrovni EU chráněná. Naši po-
slanci se od roku 1992 nedokázali dohodnout 
na účinné ochraně zemědělského půdního 
fondu a výsledky vidíme. Zemědělská půda 
se u nás stala předmětem spekulativních 
obchodů a běžnou spekulativní investicí.
Zde je třeba hledat problém, ne u zemědělců, 
kteří skutečně hospodaří na půdě, ale u před-
chozích vlád a poslanců, kteří měli vytvořit 
podmínky k ochraně půdy, vždyť půda je 
přece národním bohatstvím a nemůže být 
předmětem spekulací. Téměř každý členský 
stát EU má přísná pravidla na ochranu země-
dělské půdy. Hůře na tom jsou nové členské 
země, ne proto, že bychom si nechtěli 
půdní fond chránit, ale po vstupu do EU bylo 

možné zavést 10leté moratorium na prodej 
zemědělské půdy. Bylo to období, během kte-
rého oficiálně nemohli kupovat zemědělské 
půdu v nových členských zemích občané ze 
zahraničí. Navzdory takovému moratoriu 
však neoficiálně docházelo k prodeji půdy 
zahraničním občanům přes nastrčené české 
občany a společnosti. Pamatuji si však, že 
stejně se mluvilo při našem vstupu do EU, že 
do 10 let se vyrovnají přímé platby (dotace),
a toto druhé desetileté období se ze strany EU 
nedodrželo. Proto se opětovně nové členské 
státy při přípravě Společné zemědělské poli-
tiky na další programové období začaly ozývat 
a žádat vyrovnání plateb na hektar. Vždyť není 
v pořádku, že v Chorvatsku dostává zemědě-
lec na hektar 95 eur (stejně tak i v Litvě) a na 
druhé straně v Holandsku 393 eur na hektar 
či v Belgii 400 eur.

Boj se suchem bez zvířat nevyhrajeme
Přímo se zemědělskou půdou souvisí chov 
hospodářských zvířat. Vždyť pastviny je třeba 
využívat právě pasením hospodářskými 
zvířaty. Právě díky spásání se využívá travní 
hmota, ale i zpět se dostávají potřebné živiny. 
Současně s pasením zvířat souvisí i další péče 
o pastviny, sečení a přísev vhodných trav. 
Významnou část zemědělské půdy tvoří orná 
půda, která je základem produkce obilovin, 
olejnin, okopanin, krmných motýlkovitých 
rostlin (vojtěška, jetel, bob, hrách atd.). V sou-
časnosti produkujeme výrazně více obilovin 
ve srovnání s naší spotřebou, a tedy i vysoký 
podíl produkce obilovin vyvážíme do jiných 
států EU. Část obilí slouží k výživě našeho 
obyvatelstva a část se využívá pro krmné 
účely (krmné obilí). Z ekonomických důvodů je 
vhodnější využít obilí doma, zpracovat ho, ale 
i zkrmovat hospodářskými zvířaty a vyvážet 
produkci. Jinak vyvážíme produkty s mini-
mální přidanou hodnotou a současně důležité 
minerální látky či prvky (např. fosfor), které 
opětovně draze nakupujeme z třetích zemí. 
Pokud budeme utlumovat živočišnou produk-
ci, tedy snižovat stavy hospodářských zvířat, 
budeme negativně ovlivňovat nejen naše 
životní prostředí, ale v budoucnu nebudeme 
schopni nasytit obyvatelstvo České republiky, 
a tak potřebnou vodu nezadržíme v půdě 
a budeme trvale spekulovat o nedostatku 
vody. Vždyť při optimálním hospodaření se 
v půdě zadrží více vody, než kterou máme ve 
všech řekách, jezerech, rybnících a přehra-
dách. Pokud se pozorně podíváme zejména 
na staré členské země, vidíme, že potravinová 
bezpečnost a zejména soběstačnost je pro 
státy a vlády velmi důležitá, protože většina 
států s obdobnými přírodními podmínkami, 
jako máme my, vyváží svoji produkci a součas-
ně má kladnou zahraniční bilanci v zeměděl-
ských komoditách. 

Společná zemědělská politika musí být 
skutečně společná
Právě při jednání o Společné zemědělské 
politice na další období vidíme preference 
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starých členských států, které se snaží pro 
své zemědělce vydobýt co nejlepší podmínky. 
A tady se snažíme nalézt oporu zejména 
v nových členských zemích, které mají většinou 
podobné problémy, jako máme my. Po vstupu 
do EU nedošlo k vyrovnání podmínek, ale ani ke 
stabilizaci zemědělství v nových státech EU, což 
je velký problém a do budoucna to může mít 
vliv na existenci EU. Nedostatečně připravený 
systém podpor totiž způsobil v mnoha státech 
větší problémy a větší rozdíly mezi zemědělci. 
Musíme dosáhnout jednotného trhu, nesmíme 
se stát koloniemi v naší Evropské unii. 

Nastavená pravidla tak někdy trestají skuteč-
né hospodáře, a naopak ti, kteří neprodukují 
a pouze extenzivně hospodaří (někdy by se 
dalo říci, že systém zneužívají), získávají 
podstatně vyšší finanční profit. Místo toho, 
aby nás i zde veřejnost podpořila, se dostávají 
do popředí zejména informace o malých 
a velkých podnicích, což vůbec není problé-
mem v sektoru. Vždyť přece není důležitá 
velikost podniku (ať zaměstnává pouze rodinu, 
nebo 200 i více lidí z pěti vesnic), ale rozho-
dující je to, že se hospodaří s péčí správného 
hospodáře. Mrzí mě, že se mnohá média dala 
„nachytat“ na některá populistická témata 
a nevidí skutečný záměr a skutečný význam 
této problematiky. Nyní je ten správný čas,
kdy se bude rozhodovat, zda nám ještě 
v České republice zůstane zemědělství, 

nebo se staneme jen třetí zemí s postavením 
rozvojové země, kde bude volný trh pro jiné 
vyspělé země. Pokud si nyní neobhájíme svoje  
postavení, staneme se závislými na dovozu 
potravin a pak se ceny potravin neúměrně 
zvýší a bude sporná nejen jejich dostupnost, 
ale i kvalita či bezpečnost.

Budoucnost zemědělství je budoucností 
našeho státu
Považuji toto tvrzení za pravdivé. Jsme stát, 
který má velmi dobré přírodní podmínky pro 
zemědělství. I když se výměra zemědělské 
půdy snižuje (podíl orné půdy v ČR je už jen 
31,5%), stále jsme stát, který dokáže být 
soběstačný ve všech základních potravinách. 
Máme vybudovaný systém kontroly a dokáže-
me garantovat bezpečnost a kvalitu produkce 
(což vidíme, že ani ve všech státech EU není 
samozřejmostí a ve třetích státech už vůbec 
ne) našim občanům. Musíme se zaměřit na 
zvýšení soběstačnosti v potravinách. Vždyť 
přes kvalitní potraviny dokážeme ovlivnit 
i zdravotní stav našich obyvatel. V Evropě se 
všechny státy hlásí ke zlepšení životního pro-
středí. Ani zde však nejsme všichni na stejné 
startovní čáře. Přece nemůžeme snižovat 
počet hospodářských zvířat, pokud je intenzita 
naší produkce ve srovnání s Německem na 
čtvrtině či ve srovnání s Belgií a Holandskem 
na desetině. Životní prostředí –  to je země, 
kde je život, a ne země, kde fungují striktní 

zákazy, které často vedou k opačnému výsled-
ku, než byl původní záměr.

Závěr
Zemědělci v České republice dosahují vynika-
jících výsledků v produkčních a reprodukčních 
ukazatelích. Dnes se na obhospodařování 
půdy, na chovu hospodářských zvířat, na 
produkci rostlinných a živočišných komodit 
účastní jen zlomek obyvatel ve srovnání s ro-
kem 1936 (mnohé srovnání děláme k tomuto 
období, ze kterého máme dostupné údaje, aby 
bylo vidět pokrok v sektoru). Vyrábíme efektiv-
něji, máme vyšší produktivitu práce, ničí nás 
však často ceny, které neodpovídají reálným 
nákladům, a klamavé informace. Problémem 
jsou různé podmínky pro zemědělce v různých 
státech, kde je těžké porovnávat se se země-
mi, kde jsou národní dotace 3 až 5krát vyšší 
a vyšší podpory z prostředků EU i kofinanco-
vání v rámci jednotlivých zemí. Velkým problé-
mem je i vnímání zemědělců obyvateli našeho 
státu.  Agrární komora ČR podniká kroky ke 
zlepšení informovanosti obyvatel různými for-
mami, od klasických médií až po ty nejmoder-
nější (internet, Facebook). Budeme pokračo-
vat ve vysvětlování a v propagaci zemědělství. 
Bez zemědělců nebude život v zemi a bez živé 
země nebude život na naší planetě.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
AK ČR ZE DNE 15. ŘÍJNA 2019 V PRAZE
PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY SE SEŠLO NA SVÉM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ, ABY PROJEDNALO 
A SCHVÁLILO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MIMOŘÁDNÉHO XXVIII. SNĚMU AK ČR, PRIMÁRNÍCH VOLEB 
A NÁSLEDNÉHO VOLEBNÍHO SNĚMU, KTERÝ SE BUDE KONAT 12. BŘEZNA 2020. DALŠÍM OBSAHEM 
JEDNÁNÍ BYLA AKTUÁLNÍ SITUACE VE VÝVOJI OKOLO NOVÉHO RÁMCE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY, 
KOMODITNÍ PROBLEMATIKA, ZAPOJENÍ KOMORY DO SYSTÉMU MISTROVSKÉ ZKOUŠKY A TAKÉ TÉMA 
ZADRŽENÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ VODY V KRAJINĚ.

Na úvod bylo zařazeno vystoupení Jana 
Skalického, předsedy společnosti Asociace 
Dunaj–Odra–Labe, který detailně představil 
záměr a koncept uvažovaného vodního díla 
na území České republiky a jeho přeshraniční 
propojení na evropskou říční síť. Význam ka-
nálu má podle Skalického přesah do mnoha 
resortů, především pak Ministerstva dopravy, 
zemědělství, průmyslu a obchodu a místního 
rozvoje s kumulovaným významem pro celou 
společnost. Přestože je celkový objem financí 
stanoven na 615 mld. korun, lze na základě 
podobných projektů například z Francie 
a Německa předpokládat 85% kofinancování 
ze zdrojů EU a dobu návratnosti 12–15 let. 
Kanál by vedle klasické nákladní i osobní do-
pravy zajistil také stále významnější distribuci 
vody z míst, kde jí je dostatek, což je například 
Vltavská kaskáda, až na jižní Moravu, která se 
potýká s jejím razantním nedostatkem. 

Takové vodní dílo dnes není betonovým 
korytem, ale živým a ekologicky provázaným 
systémem, na který navazuje mnoho dalších 

větších či menších vodních ploch, umožňují-
cích život v krajině. Celá soustava by tak při-
spívala nejenom dopravě, přepravě nákladů, 
zemědělství, přečerpávání vody, ale plnila by 
i funkce protipovodňové ochrany, stabilizovala 
by okolní mikroklima, zvyšovala turistický 
ruch a rozvoj regionů a přispívala tak v kom-
plexu místní ekonomice. Zároveň by byl díky 
přečerpávání vody zcela zásadním úložištěm 
energie o celkovém výkonu zhruba celého 
Temelína. V diskuzi zazněl požadavek komory 
zapracovat do stávající studie proveditelnosti 
také posílení potenciálu výroby zemědělské 
produkce prostřednictvím výrazně širších 
možností zavlažování zemědělské půdy
a zpřístupnění vody pro tento účel zejména 
v aridních oblastech v přijatelné cenové 
úrovni.

Dalším tématem, který v současnosti pře-
sahuje hranice zemědělství a je prakticky 
celospolečenským problémem, je přemnožení 
hraboše, jeho škody na zemědělských kultu-
rách a praktická nemožnost tohoto škůdce 

likvidovat. Kvůli zásahu Ministerstva životního 
prostředí byla vyvolána mediální hysterie 
a hon na zemědělce, čímž v prvovýrobě bylo 
dosaženo škod pohybujících se již na úrovni 
1 mld. Kč. Likvidace hraboše není do dneš-
ních dnů vyřešena a jenom na nově založe-
ných porostech řepky jsou škody na 30 tisících 
hektarech takové, že je bude nezbytné zaorat. 
Další škody jsou na trvalých kulturách, např. 
u vojtěšky mnohdy přesahují i 50% poškození. 
V ovocných sadech hrozí okus stromů až na 
zhruba tisíci hektarech produkčních ploch, 
přičemž založení jednoho hektaru sadu je 
o investici 0,5–1 mil. Kč. Likvidaci hraboše 
komplikují požadavky MŽP na ochranu křečka 
a sysla, nový požadavek na plašení zvěře 
a ptáků v místech aplikace a iracionální 
přístup rádoby ochránců přírody. Ochrana 
škůdce je tak nadřazena hospodaření a je 
nezbytné vyvolat s MŽP jednání o kompen-
zacích. V terénu se objevily i osobní ataky na 
zemědělce, což pramení ze zásadní neznalosti 
principů hospodaření. Agrární komora ve spo-
lupráci s odbornými svazy provede průzkum 
mezi podniky k soupisu vzniklých škod. V této 
souvislosti bylo zároveň konstatováno, že 
podobného extrému se dostala také situace 
s ochranou vlka, ale i kormorána či vydry, 
kteří způsobují škody na pasených zvířatech 
i rybích osádkách.

Dlouhodobým požadavkem AK ČR je nasta-
vení zákona o významné tržní síle tak, aby 
ochránil dodavatele. Poslaneckou sněmovnou 
současně projednávaná novela obsahuje 
řadu opatření, která by měla konečně přispět 
k narovnání obchodních vztahů. Hned po 
této novele bude komora iniciovat zákonnou 
ochranu půdy, protože Česká republika jako 
jedna z mála evropských zemí nemá žádný 
nástroj k regulaci obchodu s půdou a pro 
její ochranu před spekulativními překupy 
a využíváním. Místy tak nájem z půdy pře-
sahuje i 15 tisíc Kč za hektar. Pro srovnání, 
průměrná cena hektaru půdy ve Francii je na 
úrovni 170 tisíc Kč a u nás 250 tisíc Kč. Před-
stavenstvo AK ČR vyjádřilo i v této souvislosti 
nesouhlas s konceptem tzv. zelené architek-
tury. Svým pasivním nastavením představuje 
zásah do vlastnických práv, protože přikazuje 
systém hospodaření, který zhoršuje výsledky. 

Představenstvo AK ČR se dlouhodobě věnuje jak otázce využití a zákazu glyfosátu a jeho poten-
ciální náhrady, tak aktuálně záměru ministerstva omezit velikost honů na 30 hektarů i mimo 
erozně ohrožené plochy
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Další ataky směřují do prvovýroby například 
z diskuzí o použití glyfosátu, zákona o hnoji-
vech a jím definovaná povinná výživová bilan-
ce, stanovení velikosti honů i mimo erozně 
ohrožené pozemky, využití čistírenských kalů, 
přemnožení černé a vysoké zvěře, myslivecký 
zákon i do řešení stavu lesů a škod kůrovcem. 
Zemědělci neustále ustupují dalším a dalším 
požadavkům na útlum tradiční činnosti, ať 
již jsou to ochranné přípravky, agrotechnické 
zásahy, či zpřísňování podmínek s nárůstem 
kontrol a administrativy. I zde je nezbytné 
jednat směrem k obhajobě národních priorit 
v oblasti nového rámce Společné zemědělské 
politiky. Volbami do europarlamentu došlo 
k obměně zhruba dvou třetin europoslanců, 
se kterými je nutno stále jednat a vysvětlovat 
jim současnost, ale i historické příčiny podoby 
českého zemědělství. Velkou výhodou je 
obsazení Zemědělského výboru EP českými 
europoslanci, což v minulém volebním období 
nebylo. Již nyní je zřejmé, že bude muset být 
nastaveno 1–2leté přechodné období a stále 
není jasná podoba výsledného rámce SZP 
ani termín schválení Víceletého finančního 
rámce. Nejasnosti stále jsou také z nedoře-
šeného Brexitu a jeho vlivu na unijní agrární 
obchod. I proto v Bruselu usilovně jednáme 
na všech frontách a setkali jsme se mimo 
jiné i s polským kandidátem na eurokomisaře 
pro zemědělství a venkov Januszem Wojcie-
chowskim.

O to více je nezbytné komunikovat s veřej-
ností, trpělivě vysvětlovat zásady a principy 
každodenního hospodaření a navracet tak 
spotřebitelům povědomí o tom, co vlastně 
znamená pěstování plodin, chov hospodář-
ských zvířat a výroba potravin. I proto komora 
aktivně přistoupila ke tvorbě televizního 
cyklu Trvalá adresa venkov, ukazující reálné 
životní příběhy lidí ze zemědělské prvo-
výroby. Sledovanost každého dílu přesahuje 
150 tisíc diváků. Dalším cyklem vysílaným na 
Regionální televizi jsou Potraviny z domo-
viny, zaměřené na konkrétní komodity, jako 
byl například chmel, brambory a cukrovka. 
Zásadní je v tomto směru projekt Zrozeno 
v EU, který na příbězích zvolených skupin 
potravin vysvětluje principy evropského 
zemědělství a samotnou výrobu potravin, jako 
je vepřové maso, mléko a mléčné výrobky, 
oleje či výhledově ryby, ovoce a zelenina. Vedle 
toho jsou zde samostatné projekty komory na 
propagaci mléka, máku a brambor zaměřené 
na konkrétní cílové skupiny. Dalším směrem 
komunikace spočívají v komunikaci s médii, 
posílení webové prezentace, vystoupení 
a rozhovory pro televize, komentáře aktuální-
ho dění či měsíčník Agrobase. Pořádáme také 
celou řadu osvětových, školicích a vzděláva-
cích akcí, vydáme vlastní publikace apod. 

V komoditní problematice bylo konstatováno, 
že úroda většiny komodit a jejich obchodovaná 
cena je na průměrné úrovni. Výnosy se značně 
liší podle regionů, respektive podle jejich 

zasažení vysokými teplotami a nedostatkem 
srážek. Problémy jsou s nedostatkem řepko-
vého semene, protože Evropa sklidila 
o 3 milióny tun méně. Zaseto u nás letos bylo 
370 tisíc hektarů, ale kvůli škodám způsobe-
ným hraboši a zaorávkám dojde k propadu 
ploch zřejmě až na nejnižší úroveň za posled-
ních 12 let. Značně nevyrovnaná je letošní 
úroda cukrové řepy, kde došlo nejenom 
k propadům výnosů, ale především na Moravě 
také k velice nízké cukernatosti, což se odráží 
na realizačních cenách. Kalamitní situace je 
v celém lesním hospodářství. Objem kůrovco-
vých těžeb tvoří téměř 100 % a jen oproti loň-
skému roku jich je dvojnásobný nárůst. Smr-
kové porosty razantně mizí a kůrovec se už 
rozšířil i do míst, kde nikdy dříve nebyl. Vzniká 
tak přetlak suroviny na trhu, kolabují ceny 
a chybí odbyt. Primárním úkolem je snížit 
objem dřeva na trhu a zajištění výsadby 
stromků na urychlenou obnovu lesa. Cena 
mléka se za letošní rok drží zhruba na 
evropském průměru, větší problémy jsou 
s odbytem a cenou hovězího masa. Cena vep-
řového masa se po letech kolapsu stabilizo-
vala a vzhledem k aktuální situaci s Africkým 
morem prasat v Asii lze předpokládat dlouho-
dobější zájem o evropskou produkci. Drůbeží 
maso a vejce se dlouhodobě musí vyrovnávat 
s levnými dovozy především z Polska a nově je 
evropský trh ovlivněn také levným ukrajin-
ským masem.

Představenstvo AK ČR schválilo organizační 
zabezpečení mimořádného XXVIII. sněmu 
AK ČR, který se uskuteční dne 5. listopadu 
2019 v Rotundě areálu Veletrhů Brno, a to od 
10 do14 hodin. Sněm se koná především 
z důvodu schválení základních interních doku-
mentů AK ČR, které byly představenstvem 
také již schváleny. Primární volby budou pro 
kraje a skupiny společenstev vyhlášeny od 
11. listopadu 2019 do 20. ledna 2020, k čemuž 

byly také schváleny organizační pokyny. 
Volební sněm se bude konat 12. března 2020 
v Olomouci. Připomínáme, že počet delegátů 
se odvíjí podle příspěvků zaplacených v roce 
2019. Představenstvo také prodiskutovalo 
návrh na přerozdělení kandidátů ve sněmovně 
společenstev, přičemž návrh na změnu byl 
hlasováním odmítnut. Zůstávají tak 3 členové 
za společenstva vyjmenovaná, 3 za spole-
čenstva ostatní, 4 za živočišnou výrobu a 4 za 
rostlinnou výrobu. S výhledem na primární 
volby a volební sněm došlo také k diskuzi 
o redukci počtu viceprezidentů, projednána 
byla také pozice představenstva k předpo-
kládanému novému vedení komory. Členská 
základna bude o těchto závěrech informována 
přes jednotlivé garanty a samozřejmě také 
na mimořádném sněmu. Hospodaření AK 
ČR je v roce 2019 stabilizované a vyrovnané, 
přesto úřad AK ČR upozornil na příspěvkovou 
povinnost a požádal o urychlení doplacení 
členských příspěvků u okresů a společenstev, 
které tak doposud neučinily. Další jednání 
představenstva a dozorčí rady se bude konat 
10. prosince, přičemž tento den odpoledne 
bude také vyhlášen Zemědělec roku.

Posledním bodem jednání bylo představení 
a aktuální stav plnění projektu Mistrovská 
zkouška – systém, a to ze strany Romana 
Pommera viceprezidenta Hospodářské 
komory ČR k aktuálním výstupům projektu, 
stavu ukotvení nástroje Mistrovské zkoušky do 
novely zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR. Prezenta-
ci doplnil Radim Malý jako odborný garant 
Mistrovské zkoušky za zemědělské obory 
Národního ústavu pro vzdělávání a svou roli, 
budoucí vize a očekávání představili zástupci 
cechovních svazů zakomponovaných v první 
fázi projektu, tj. Florista a Podkovář.

Úřad AK ČR Praha
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ČESKÁ POLE SE ZÁSADNĚ ZMĚNÍ
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL UŽ NEBUDE MOŽNÉ PĚSTOVAT JEDNU 
PLODINU NA PLOŠE VĚTŠÍ NEŽ 30 HEKTARŮ

NOVÁ DOTACE NA CUKROVOU ŘEPU ZLEPŠÍ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČI O KRAJINU

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PŘIPRAVILO PŘELOMOVÁ PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S PŮDOU, KTERÁ 
OMEZÍ PLOCHY MONOKULTUR. OD ZAČÁTKU ROKU 2021 BUDOU MUSET ZEMĚDĚLCI PĚSTOVAT JEDNU 
PLODINU POUZE NA PLOCHÁCH MENŠÍCH NEŽ 30 HEKTARŮ.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ZAČNE OD PŘÍŠTÍHO ROKU PODPOROVAT PĚSTITELE, KTEŘÍ BUDOU 
LIKVIDOVAT PLEVELNOU ŘEPU MECHANICKY. POKUD NA POLI NEPOUŽIJÍ CHEMICKÝ PŘÍPRAVEK NA 
OŠETŘOVÁNÍ ROSTLIN, MOHOU DOSTAT TÉMĚŘ ČTYŘI TISÍCE KORUN NA HEKTAR.

„Naším záměrem je zlepšovat stav zeměděl-
ské půdy a tím i životního prostředí. Pokud 
zemědělci přestanou pěstovat monokultury 
na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, 
zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. 
To je v těchto suchých letech a s výhledem ne-
příznivého klimatu i do budoucna velmi důleži-
té,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 
Nově budou muset zemědělci zajistit na všech 
pozemcích, aby souvislá plocha jedné plodiny 
pokrývala maximálně 30 hektarů. 

V případě větších pozemků bude nutné plochy 
monokultury oddělovat ochranným pásem 
(zatravněným nebo osetým pícninami, ales-
poň 22 metrů širokým). Další možností je na 
pozemku střídat několik plodin, každou na 
ploše nepřevyšující 30 hektarů.

Změna se dotkne veškeré zemědělské půdy 
a zhruba tří tisíc zemědělců, kteří hospodaří 
na polích s celkovou výměrou přibližně jeden 
milion hektarů.

Úpravu pravidel ministerstvo zakompo-
novalo do nařízení vlády, které stanovuje 
požadavky na správné hospodaření. Ty musí 
zemědělci povinně dodržovat, aby měli nárok 
na některé hlavní dotace (například přímé plat-
by na plochu nebo podpory z Programu rozvoje 
venkova). Podle předpokladů by mohla vláda 
nařízení schválit do konce letošního roku.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Pěstitelé, kteří budou na polích likvidovat 
plevelnou řepu mechanicky, a nikoliv chemicky, 
dostanou od Ministerstva zemědělství (MZe) 
až 3 788 korun na hektar. Dotační program 
bude spuštěn od 1. ledna 2020 a je na něj 
vymezeno 200 milionů korun ročně. „Plevelná 
řepa představuje pro pěstitele velký problém, 
zbavit se jí je totiž značně obtížné a nákladné. 
Ekonomickou situaci zemědělců navíc ještě zhor-
šuje to, že kvůli ukončení cukerných kvót jsou 
už dva roky ceny cukru a tím i cukrové řepy 
velmi nízké. Právě proto jim chce stát pomoci 
a přispívat jim na mechanickou likvidaci plevelné 
řepy, což je šetrnější k životnímu prostředí,“ řekl 
ministr Miroslav Toman. Místo chemické likvidace 
plevele tak pěstitelé použijí například plečkování 
nebo okopávání. Tyto postupy zároveň zabraňují 
erozi, zlepšují zasakování vody a její udržení v pů-
dě. Dotační titul připravilo MZe ve spolupráci 
s pěstiteli. Podporu začne MZe vyplácet prostřed-
nictvím své platební agentury Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu v příštím roce. Žadatel 
o dotaci musí prokázat zamoření pole plevelnou 
řepou a její mechanické odstranění na základě 
podmínek vydaných MZe. Podporu v rekordním 
čase schválila v září Evropská komise.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Elektrotraktory na scénu
Ekologické projekty a vize začínají být stále více nebezpečné – 
bohužel právě pro ekologii samotnou. Jednou z nich je vize zaká-
zat prodej dopravních prostředků s benzínovým nebo dieselovým 
motorem už do roku 2030, což je nejnovější návrh Dánska. Cílem 
má být snížení emisí v dopravě, což je mimochodem stejný cíl, 
jaký měla ve vínku na svém počátku biopaliva. Jak to dopadlo 
s biopalivy, zejména, ale nejen, z pohledu osevních postupů 
v zemědělství, přitom už víme. S „uhlíkovou stopou“ a ekologizací 
naší civilizace elektromotorů to ale bude podle všeho ještě horší. 
Obtížná likvidace elektrobaterií, nemožnost uhasit auta stávající 
požární technikou jsou přitom jen vrcholkem komplikací, které 
tím nastanou. Elektromobily samozřejmě budou o hodně dražší 
než normální auta. Kolik tak asi budou stát elektrotraktory raději 
nikdo ani nezmiňuje.

Zálohy na vajgly
Dánsko není ovšem v ekologických projektech zdaleka samo – 
sousední Německo pro změnu uvažuje o možnosti „zálohovat 
vajgly“, tedy vyplácet odměnu za vrácené nedopalky. Cílem je 
v tomto případě snížit množství nedopalků na ulicích, silnicích 
a vlastně kdekoli, kam kuřáci zbytky dokouřených cigaret od-
hazují. Zajímavé by jistě byly doprovodné detaily, jako je definice 
stáří nedopalků (v přírodě se rozkládají řadu let), spektrum zálo-
hovaných „druhů“ či riziko potenciálních návalů sběračů vajglů 
v dosud nespecifikovaných „výkupnách“. 

Zavlažovat recyklovanou vodou je normální
Na v pořadí 13. bienální konferenci VODA 2019 v září letošního 
roku zaznělo množství informací, které by měla znát podnikatel-
ská veřejnost i tvůrci našich zákonů. Například o zásadně odliš-
ném přístupu k využívání vyčištěných a recyklovaných odpadních 
vod v ČR a v zahraničí. Poukázal na to profesor Jiří Wanner 
s tím, že zatímco v ČR není recyklace odpadních vod legislativně 
ukotvena a také se až na výjimky nepoužívá, v Evropě využívá 
recyklace celá řada měst a regionů, jako je Barcelona, Lombar-
die, Londýn, Lisabon, Ghent nebo i Disneyland v Paříži, přičemž 
nejen v těchto lokalitách je odpadní voda mimo jiné využívána 
v zemědělství. U nás ale panují obavy z možné kontaminace 
recyklovanou vyčištěnou vodou a využívat takovou vodu například 
k závlahám zákon vysloveně zakazuje. Jak ale vyplývá z dosa-
vadních poznatků, možnost kontaminace hospodářských rostlin 
(a tedy potravin) tímto 
způsobem nepředstavuje 
zdravotní riziko. „Člověk 
by musel konzumovat ta-
kové produkty intenzivně 
200 let, aby se případné 
riziko nějak projevilo,“ 
zdůraznil Wanner. Za 
paradox přitom označil 
stav, kdy se v ČR běžně 
konzumuje zelenina a 
další zemědělské produk-
ty dovážené ze zahraničí, 
které byly zalévány právě 
odpadní vyčištěnou
vodou.

Petr Havel

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

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
– KVALITU ZA 
FÉROVOU CENU
PODÍLU ČESKÝCH POTRAVIN NA DOMÁCÍM TRHU, 
DVOJÍ KVALITĚ POTRAVIN A NOVELE ZÁKONA O VÝ-
ZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE SE NA ŽOFÍNSKÉM FÓRU 
16. ŘÍJNA VĚNOVAL MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ 
MIROSLAV TOMAN. 

Na fóru, jehož tématem bylo 
Potraviny a jejich kvalita z pohle-
du českého zákazníka, hovořil 
také o podpoře výrobků českých 
producentů. Zdůraznil, že české 
potraviny jsou vysoce kvalitní 
a bezpečné, což potvrdil například časopis The Economist, podle kte-
rého se Česká republika loni umístila na 24. místě ze 113 zemí; mezi 
postkomunistickými státy je dokonce na prvním místě.

„Některé subjekty, zpravidla zahraniční, jsou přesvědčeny o tom, 
že zdejší spotřebitel kvalitu nepozná či je možné mu naservírovat 
cokoliv. Jinak si totiž nemohu vysvětlit jev zvaný dvojí kvalita, který je 
prakticky výhradní doménou v takzvaných nových zemích Evropské 
unie. Jsem rád, že po letech upozorňování ze strany Ministerstva 
zemědělství, profesních komor i našich europoslanců vzala Evropská 
komise konečně na vědomí, že tento problém existuje a rozhodla se 
vydat příslušnou směrnici,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman 
s tím, že již tento týden jde do Poslanecké sněmovny novela zákona 
o potravinách. Ta jasně říká, že je na trh zakázáno uvádět potraviny 
stejně označené, ale s odlišným složením pro jednotlivé členské
státy EU.

„Zároveň zavádíme do novely zákona o významné tržní síle další opat-
ření proti dvojí kvalitě v tom smyslu, že je nepřípustné bránit odběra-
teli, tedy zpravidla obchodnímu řetězci, v dovozu potravin, které jsou 
určeny k prodeji v jiném členském státě Unie. Bohužel jsme se setkali 
s tím, že dodavatel výslovně zakázal dovoz určitého druhu potravinář-
ského zboží do Česka s tím, že je určeno pro domácí trh,“ uvedl ministr 
Toman.

V souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle Miroslav Toman 
kritizoval Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR), který hned poté, 
co novela odešla do meziresortního připomínkového řízení, obvinil 
Ministerstvo zemědělství ze snahy zrušit slevové akce a tím připravit 
nízkopříjmové skupiny o možnost nákupu potravin. Jak ministr země-
dělství uvedl, jediné nové ustanovení, které se v zákoně týká „prodej-
ních akcí“, říká, že je-li sjednána mimořádná prodejní akce, musí být 
mezi odběratelem s významnou tržní sílou a dodavatelem sjednána 
písemnou smlouvou.

„Kvalitní české výrobky od českých producentů budeme i nadále pod-
porovat. Loni jsme na podporu kvalitních potravin vydali 149 milionů 
korun, letos částku 120 milionů korun. Obdobné částky vydávají i naši 
sousedé v bývalých zemích EU15, ovšem v eurech,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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BRAMBOROVÁ KRIZE ZAŽEHNÁNA?
LETOŠNÍ SKLIZEŇ BRAMBOR JE TÉMĚŘ U KONCE. PODLE INFORMACÍ PĚSTITELŮ ZBÝVÁ SKLIDIT 10–15 % 
VŠECH PLOCH. AČKOLIV SE V LETOŠNÍ SEZÓNĚ NEOČEKÁVÁ PROPAD V PRODUKCI BRAMBOR, NEJSME 
PLNĚ SOBĚSTAČNÍ. CELKOVÁ PRODUKCE JE PODLE ČBS ODHADOVÁNA NA 770 TISÍC TUN BRAMBOR PŘI 
PRŮMĚRNÉM VÝNOSU 26,71 T/HA. VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2018, KDY BYLO SKLIZENO VÍCE JAK 713 TISÍC 
TUN BRAMBOR PŘI VÝNOSU 24,69 T/HA, JDE O MÍRNÝ NÁRŮST. DO LETOŠNÍ CENY KONZUMNÍCH BRAMBOR 
SE PROMÍTNE MARŽE OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, ALE I PRŮMĚRNÁ ČI NIŽŠÍ PRODUKCE V CELÉ EVROPĚ. 

„Letošní úroda brambor je podle všech uka-
zatelů v souladu s víceletým průměrem, proto 
by nás další bramborová krize neměla zasáh-
nout,“ bilancuje Jan Doležal, tajemník Agrární 
komory České republiky. Domácí produkce 
však i přes mírné zvýšení ploch konzumních 
brambor nepokryje domácí spotřebu a určité 
množství konzumních brambor bude třeba 
ze zahraničí dovést, což ovlivní i výslednou 
cenu. Podle doporučení Světové zdravotnické 
organizace (WHO) by dospělí lidé měli kromě 
brambor a dalších škrobových hlíz zkonzumo-
vat denně alespoň 400 g ovoce a zeleniny.

Ceny brambor budou kolísat
Aktuální výkupní ceny konzumních brambor 
od pěstitele se pohybují mezi 4,50–5,00 Kč za 
kilogram. Ceny pro koncové spotřebitele při 
nákupu „ze dvora“ se pohybují na úrovni 10 Kč 
za kilogram a maloobchodní ceny na úrovni 
16–20 Kč za kilogram, při akcích řetězců 
i 11–12 Kč za kilogram. V návaznosti na situ-
aci v Evropě lze předpokládat, že po ukončení 
sklizně, tedy v době, kdy se bude obchodovat 
s uskladněnou produkcí, mohou ceny nepa-
trně růst. A to z důvodů průměrné produkce 
v západní Evropě či nižší sklizně ve východní 
části Německa, Polska a Rumunska, kde měli 
pěstitelé i letos velké problémy se suchem 
a budou muset větší množství brambor 
dovážet. Ceny zemědělských výrobců nebo 
také farmářské ceny jsou dlouhodobě, a to 
nejen u brambor, pod hranicí rentability. Jen 
výjimečně dojde jednou nebo dvakrát za deset 
let k výkyvu na trhu ve prospěch zemědělců, 
který nicméně konečnou cenu pro spotřebite-
le výrazně neovlivní. 

„Dlouhodobě podporujeme pěstování bram-
bor v České republice, proto jsou zařazeny i 
do tzv. citlivých komodit, na které zemědělci 

dostávají výrazně vyšší dotace. Aktuálně 
probíhá vyjednávání o nové Společné země-
dělské politice po roce 2020 a právě důraz na 
zachování podpory citlivých komodit je jednou 
z našich priorit. Snažíme se však podporovat 
nejen pěstitele, ale také odbyt tuzemských 
brambor tak, aby se v ČR do budoucna 
pěstovalo výrazně víc konzumních brambor 
než nyní a nebyli bychom takovým způsobem 
závislí na dovozu. Proto se snažíme spotře-
bitele neustále vzdělávat, aby věděli, jaké 
výhody přináší tuzemská produkce. Že nemusí 
cestovat přes půl světa kamionem, ale navíc 
jejím nákupem podporují naše zemědělce, 
zaměstnanost na venkově a celou naši ekono-
miku,“ říká ministr zemědělství Miroslav To-
man. „Mnoho let se do ČR dovážely přebytky 
produkce brambor ze zahraničí, které tlačily 
na ceny a čeští pěstitelé tak pod tímto tlakem 
snižovali produkci brambor,“ uvádí Vlastimil 
Rasocha, místopředseda Českého brambo-
rářského svazu. Podle něj v letošním roce 
v Evropě nehrozí tak velké propady produkce 
jako v minulém roce. V každém případě 
jejich úroveň ovlivní i naše domácí ceny. Stále 
však platí, že brambory patří k nejlevnější 
zelenině a přitom jsou výživově hodnotnou 
potravinou.  

Výhledově budeme snad soběstační
„Česká republika je u brambor určených 
pro přímou spotřebu soběstačná pouze ze 
70 až 80 %,“ odhaduje Vlastimil Rasocha. 
Centrem pěstování brambor byla u nás vždy 
Českomoravská vrchovina. V současné době 
se zde pěstuje bezmála 40 % veškeré produk-
ce. Dlouhodobým cílem Českého bramborář-
ského svazu je však dosažení úplné soběstač-
nosti v produkci konzumních brambor. „Je 
nutné rozšířit jejich produkční plochy. Splnění 
tohoto cíle se neobejde bez dlouhodobé státní 
podpory pěstitelů,“ vysvětluje Josef Králíček, 
předseda Českého bramborářského svazu,
a doplňuje, že důvodů k podpoře je více, jed-
ním z nich je ale i vyšší podpora pěstitelů ve 
státech bývalé EU15.

Vybere si konzument levnou, nebo českou 
bramboru?
Český bramborářský svaz chce společně s Mi-
nisterstvem zemědělství představit program 
kvality brambor QCZ, který všechny subjekty 
dodavatelsko-odběratelského řetězce zaváže 
k dodržování určitých standardů, které se 

týkají nejen produkce, ale také skladování, 
nakládání a prodeje brambor. Konzument 
by se měl zajímat, odkud pochází brambory, 
které kupuje, a měl by dostat brambory 
v takové kvalitě, kterou poskytl dodavatel 
řetězci. Těmito kroky se přispěje k větší 
ochraně životního prostředí, ale i ke stabilizaci 
domácí produkce. Celosvětově patří brambory 
společně s kukuřicí, pšenicí a rýží mezi čtyři 
nejdůležitější  plodiny. 

Jejich celosvětová produkce se zvýšila od 
roku 1994 o více než 30 %. Jedním z důvodů 
je, že nutriční hodnota z hlediska makro 
i mikro živin vyprodukovaná z jednoho hektaru 
je 2–6krát vyšší než například u obilovin.
V rozvojovém světě dochází v posledních letech 
k velkému nárůstu spotřeby bramborových 
výrobků, zejména hranolků a chipsů. Naopak 
v rozvinutém světě je u spotřeby zpracovaných 
výrobků zaznamenána stagnace, do popředí se 
dostává konzumace vařených brambor.

Přínos pro člověka i pro krajinu
Brambory jsou základní, všestranně využitel-
nou potravinou a dobrým zdrojem vitamínů, 
minerálů a vlákniny. Jedna brambora vás 
zasytí mnohem více než bílé pečivo. Přínos 
mají ale i z hlediska ochrany přírody a zdraví 
krajiny. „Větší spotřeba tuzemských bram-
bor totiž znamená více brambor na polích, 
přičemž brambory jsou nejen nepostradatelná 
předplodina v rámci osevního postupu, ale také 
plodina, při jejímž pěstování se používá velké 
množství organické hmoty, která zlepšuje půd-
ní vlastnosti, včetně schopnosti zadržet vodu,“ 
vysvětluje benefity brambor Jan Doležal.

www.vseobramborach.cz
Projekt „Brambory, zdravá zelenina“ je 
spolufinancován z prostředků Ministerstva 
zemědělství  a za spolupráce Českého bram-
borářského svazu a Agrární komory ČR.
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MÝTY O ŠKODLIVOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ 
TISKOVÁ KONFERENCE AGRÁRNÍ KOMORY ČR, KTERÁ SE KONALA 20. ZÁŘÍ V PARDUBICÍCH, SE ZAMĚŘILA NA 
DVĚ ZÁKLADNÍ TÉMATA. PRVNÍM BYLO UKONČENÍ ŽNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A DRUHÝM REAKCE AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR NA RŮZNÉ MÝTY A FÁMY O TOM, ŽE NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ ŠKODÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

V úvodu tiskové konference vystoupil 
viceprezident Agrární komory ČR a před-
seda regionální Agrární komory Pardubic-
kého kraje Leoš Říha, který nejprve uvedl, 
že východočeští zemědělci ukončili letošní 
žně, a to zhruba na 81 tisíc hektarech, což 
bylo o tři tisíce hektarů více než v minulém 
roce. Důvodem je, že se o tuto rozlohu 
snížily plochy řepky. Výnos obilovin na Pardu-
bicku byl vyšší než v loňském roce, a to 
6,53 tuny z hektaru, zatímco loni to bylo
5,59 t/ha. Ovšem z dlouhodobého hlediska 
je tento výnos lehce pod pětiletým průmě-
rem v kraji. Pokud jde o sklizeň řepky, vloni 
její výnos na Pardubicku dosáhl 3,57 tuny 
z hektaru, ale letos to bylo jen 3,12 tuny 
z hektaru, přičemž průměr České republiky 
činil 3,04 t/ha. Příčinou je především to, že 
letošní červen byl extrémně teplý, což snížilo 
i její olejnatost.

Srovnání výsledků zemědělství 
Ve světě roste počet obyvatel, což je přede-
vším výzva pro zemědělce, kteří by pro ně 
měli zajistit kvalitní potraviny. Přitom ale 
platí, že Česká republika v řadě důležitých 
živočišných komodit není soběstačná, zatímco 
například sousední Německo se stejnými kli-

matickými podmínkami to dokáže. Příkladem 
je mléko, kde jsme soběstační v produkci, ale 
němečtí sousedé ji mají dvojnásobnou. Měli 
bychom dokázat, že máme zpracovatelský 
průmysl, a produkovat zemědělské výrobky 
a potraviny s vyšší přidanou hodnotou. I z toho 
pramení nepříznivé saldo agrárního obchodu, 
které činí minus 40 mld. Kč.

Ožehavé je také téma výše národních dotací, 
které jsou u nás o 20 % nižší, než mají 
zemědělci v zemích původní EU15, kde je 
zemědělci od svých vlád dostávají jako inves-
tice do živočišné výroby, což je v podstatě zá-
klad dalšího úspěšného rozvoje zemědělství. 
Pokud jde o rostlinnou výrobu, západo-
evropští zemědělci dostávají dotace napří-
klad na podporu pěstování ovoce, zeleniny či 
brambor.

Současně Říha zdůraznil, že největším pro-
blémem našich zemědělců je sucho, které 
v poslední době zažíváme. Je na čase se 
zamyslet nad tím, že kvůli suchu, které posti-
huje značnou část Evropy, budou chybět 
i potraviny na západě a nebudou k dispozici 
ani přebytky západoevropských farmářů, 
které se u nás snaží prodat. 

Mýty o škodlivosti zemědělství
V další části vystoupení se Leoš Říha zaměřil 
i na fámy a nepravdy, které se v posledních 
letech šíří napříč Českou republikou o tom, 
že činnost našich zemědělců škodí životní-
mu prostředí. Jednou z nich je například to, 
že u nás nejsou podporováni malí a drobní 
zemědělci, jak to doporučuje Evropská unie. 
Je potřeba zdůraznit, že stát podporuje malé 
zemědělce. Na druhou stranu není možné 
připustit, aby se kvůli tomu likvidovaly velké 
a střední zemědělské podniky, které u nás 
vznikly díky historickému vývoji po roce 1948 
a které zajišťují naprostou většinu tuzemské 
produkce. Dále poukázal na obrovské ztráty 
zemědělské půdy, k níž u nás dochází z důvo-
du zástavby pro různé průmyslové objekty 
a skladové haly. I proto je třeba přijmout 
zákon o ochraně zemědělské půdy.

SZP nezůstala stranou
K tématu reformy SZP vystoupil Jan Doležal, 
tajemník Agrární komory ČR, který hovořil 
o souvislostech vyplývajících z jednání orgánů 
EU či v jednotlivých členských zemích. Sou-
časně upozornil, že zatím není vyřešeno vy-
stoupení Velké Británie z EU (Brexit) dohodou 
či tvrdým odchodem. To přirozeně sehrává roli 
při stanovení otázky výše budoucího rozpoč-
tu EU. Poté se věnoval otázce vztahů mezi 
jednotlivými členskými zeměmi EU, zejména 
mezi původní sestavou zemí EU15 a nově 
přijatými zeměmi po roce 2004. Zároveň neo-
pomněl zdůraznit, že v rámci formování nové 
SZP kladou orgány EU mnohem vyšší důraz 
na ochranu životního prostředí, zejména 
klimatu. Připomeňme také i úvahy v rámci EU 
o tom, že by do roku 2050 mělo být dosaženo 
nulové uhlíkové stopy.

Evropa je pod tlakem
Na svého předřečníka navázal viceprezident 
AK ČR a předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha. Uvedl, že EU je v současné 
době pod obrovským mediálním tlakem, 
aby svými opatřeními snižovala nebezpečí 
závažných změn klimatu ve světě a zabránila 
nepříznivému vlivu na krajinu. K ochraně 
půdy v České republice uvedl, že je hezké 
chtít od zemědělců, aby se vzdali části své 
úrodné půdy, a to ve prospěch její přeměny 
na meze a remízky, jak to v současné době 
aktivně prosazují různé ekologické organiza-
ce či média, ale je zde jeden vážný problém. 
Tím je skutečnost, že zemědělci tuto půdu 
v důsledku transformace českého venkova 
po roce 1989 většinou nevlastní. Je to tedy 
i o majitelích pozemků, zda vůbec souhlasí 
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KRÁLOVÉHRADECKÉ DOŽÍNKY 2019 
NÁVŠTĚVNOST LETOŠNÍCH KRÁLOVÉHRADECKÝCH KRAJSKÝCH DOŽÍNEK ZŘEJMĚ I DÍKY ZAŘAZENÍ 
NOVINEK A ZAJÍMAVOSTÍ PŘEKONALA VŠECHNY DOSAVADNÍ ROČNÍKY A PODLE ODHADŮ ORGANIZÁTORŮ 
DORAZILO DO HRADCE KRÁLOVÉ NA OSLAVU SKLIZNĚ REKORDNÍCH TÉMĚŘ ČTYŘICET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ. 
OCHUTNALI A NAKOUPILI REGIONÁLNÍ PRODUKTY, ZHLÉDLI BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM A SEZNÁMILI SE 
S PRACÍ ZEMĚDĚLCŮ. TAKÉ MOHLI VYUŽÍT SOUTĚŽE A ATRAKCE PRO DĚTI. 

s převodem orné půdy na remízky či meze, 
které jsou neprodukční a nepřináší majitelům 
zisk. To si ekologové neuvědomují. I proto 
agrární organizace vznesly požadavek, aby 
čeští zemědělci měli přednostní právo na kou-
pi půdy, kterou obhospodařují. Bohužel zatím 
nebyl tento požadavek vyslyšen.

K tématu SZP zdůraznil, že čeští zeměděl-
ci odmítají navrhované zastropování pří-
mých plateb na plochu, což se týká rozlohy 

pozemků od 150 hektarů. Agrární komora 
ČR a Zemědělský svaz ČR v tomto případě 
podporují druhou možnost návrhu SZP, tedy 
aby zastropování nebylo povinné pro státy, 
které vyčlení alespoň 10 % přímých plateb na 
tzv. redistributivní platbu. Je to i o vysvětlování 
historických důvodů, proč u nás vznikla velká 
družstva a státní statky, které se po roce 1990 
transformovaly do zemědělských podniků. 
V nich jsou sdruženi vlastníci půdy, kteří se 
z ekonomických důvodů raději sdružili do vel-

kých či středně velkých ekonomických celků, 
protože tyto podniky jsou na trhu konkurence- 
schopnější, než je soukromý podnikatel s ma- 
lou či rodinnou farmou. Martin Pýcha k tomu 
dále dodal, že naše stanovisko podpořily téměř 
všechny členské organizace COPA/COGECA. 
Proti byla malá organizace soukromých země-
dělců ze Španělska a tou druhou byla Asociace 
soukromého zemědělství z České republiky.

Úřad AK ČR

Páteční program dožínek patřil již tradičně 
Dni propagace zemědělství a hlavně dětem. 
Zhruba 750 dětí ze základních a mateřských 
škol, které se sem sjely z celého regionu, se 
seznámilo se zemědělstvím z trochu jiného 
konce. Pomocí tematických soutěží na 18 sta-
novištích sesbíraly mnohé z nich dostatečný 
počet razítek do svých herních karet, které 
byly následně slosovány, a na výherce čekalo 
více než 250 cen. 

Sobotní program tradičně zahájil dožínkový 
průvod s kočárovou jízdou městem. Zakončení 
průvodu před hlavním podiem u Koupaliště 
Flošna pak oficiálně Královéhradecké krajské 
dožínky zahájilo. Na Flošně a také u Všespor-
tovního stadionu bylo připraveno celkem 
180 stánků potravinářů a trhovců, u kterých 
se tvořily po celý den fronty. Zaplněná 
byla hlediště u pódií, kde se ve spolupráci 
s Českým rozhlasem Hradec Králové vystří-
dala řada populárních interpretů. Oceněni 
byli zemědělci a vítězové 14. ročníku soutěže 
Potravina a potravinář Královéhradeckého 
kraje 2019. Již tradičně při dožínkách probíhal 
i festival Mažoretky. 

Zajímavou novinkou, kterou ocenili návštěv-
níci, byla restaurace, kde zástupci Střední 
školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec 
Králové a Královéhradecký měšťanský pivovar 
vařily pokrmy z regionálních potravin. 

Zájemci o techniku si mohli prohlédnout 
vystavené zemědělské stroje. Impozantní roz-
měry strojů, možnost si na ně vylézt a osahat 
si je ocenily i děti. Během programu Šance se 
prezentovala práce s ovcemi, kozami, skotem, 
prasaty, koňmi, ale i ovčáckými či asistenč-
ními psi a králičí hop. Vystavena byla domácí 
drůbež, králíci a morčata. Děti si mohly 

vyzkoušet péči o oslíky anebo se na nich 
povozit. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 
také tradiční řemesla, zaujala i prezentace 
škol a neziskových organizací z Královéhra-
deckého kraje. 

Zástupci vlády, Senátu ČR, představitelé 
Královéhradeckého kraje a města Hradec 
Králové využili možnosti zúčastnit se diskuse 
se zemědělskou veřejností. Diskusní kulatý 
stůl uspořádal pořadatel dožínek – Regionální 
agrární komora Královéhradeckého kraje. 
Hlavními diskutovanými tématy byly sucho 
v krajině a zmírnění jeho dopadu na zeměděl-
skou produkci v kraji a podpora producentů 

regionálních potravin. Poděkování patří 
všem partnerům, bez nichž by akce 
takového rozsahu nešla pořádat, tedy přede-
vším Královéhradeckému kraji, městu 
Hradec Králové, společnostem Renomia, a.s.,
Český rozhlas Hradec Králové, Regio auto, 
spol. s r.o., Cerea, a.s., pivovarům Klenot 
a Beránek, nákupní galerii Futurum a dalším.
Za mediální podporu děkujeme také na-
kladatelství Profi Press s.r.o. a zpravodaji 
Agrobase.

Hana Pisarčíková, ředitelka
Regionální agrární komora 
Královéhradeckého kraje

Akce pro veřejnost jsou cíleně zaměřeny také na děti. Foto Jitka Erbanová
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ZEMĚDĚLSKÝ HOSPODÁŘ 2019 
– STŘEDOČESKÉ DOŽÍNKY 2019
JAKO KAŽDÝM ROKEM BYLA V RÁMCI STŘEDOČESKÝCH DOŽÍNEK NA VÝSTAVIŠTI V LYSÉ NAD LABEM DNE 
5. 10. 2019 PŘEDÁNA OCENĚNÍ NEJLEPŠÍM ZEMĚDĚLSKÝM HOSPODÁŘŮM VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. 

NEJLEPŠÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI HOSPODÁŘI ROKU 2019 SE STALI:
1. Zemědělská a.s. Chorušice, okres Mělník
Zemědělský podnik hospodaří na 1 550 ha v okrese Mělník. Průměrný 
výnos pšenice 9 t/ha, řepka 4.3 t/ha. Kromě rostlinné výroby, výroby 
tepelně opracovaných krmiv s vlastní chráněnou značkou SUPRACHOR 
a dále výroby potravinářských olejů lisovaných za studena se intenzivně 
zabývají chovem skotu. Dominantním plemenem je holštýnský skot, ale 
chovají i 30 ks plemene jersey a 10 ks plemene brown swiss. Dobrou 
roční užitkovost (uzávěrky u holštýnek 11 200 litrů) doplňuje společnost 
vynikajícími úspěchy ve výstavnictví. V roce 2019 se společnost účast-
nila Evropského šampionátu v belgickém Libramontu. Kráva Chorušic 
Lucille 7 se stala nejlepší krávou na druhé laktaci a rezervní šampion-
kou Národní výstavy v Brně. Tradiční Kralovickou výstavu vyhrála Cho-
rušic Akashi 3. V podniku intenzivně využívají moderní biotechnologické 
metody, především embryotransfery a inseminace pomocí sexovaných 
dávek. Společnost na ocenění navrhla Krajská rada Zemědělského sva-
zu Středočeského kraje a získala také cenu hejtmanky Středočeského 
kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové. 

AGRO Dolní Kralovice s.r.o., okres Benešov
Společnost vznikla 17. ledna 1994. Hospodaří na 1 352 ha zemědělské 
půdy, z toho je 1 250 ha orné půdy a 98 ha trvalých travních porostů. 
Většina pozemků je v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské 
nádrže Švihov, kde jsou kladeny vysoké požadavky na ochranu vody, 
půdy a životního prostředí. Hlavním zaměřením společnosti je rostlinná 
a živočišná výroba. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin, 
řepky, máku, produkci osiv obilnin, trav a jetelů a na krmné plodiny 
pro živočišnou výrobu. V živočišné výrobě je hlavní prioritou produkce 
mléka. Společnost má v chovu skotu uzavřený obrat stáda s celkovým 
počtem 1 100 kusů, z toho je 390 kusů dojnic. Mléko je produkováno 
v režimu krmení bez GMO  a prostřednictvím Mlékařského hospodář-
ského družstva Střední Čechy dodáváno do Mlékárny Pragolaktos, a.s. 
V srpnu roku 2018 se podařilo společnosti uvést do provozu nově zre-
konstruovanou stáj včetně dojírny. V rámci úspory energií společnost 
zrealizovala rekonstrukci kotelny, zateplení dílen a provozní budovy. 
Každoročně společnost dosahuje velice dobrých hospodářských výsled-

ků. Společnost na ocenění navrhla Krajská rada Zemědělského svazu 
Středočeského kraje a získala cenu náměstka hejtmanky Středočeské-
ho kraje Ing. Miloše Petery. 

Zemědělská společnost Zalužany a.s., okres Příbram 
Zemědělská společnost Zalužany a.s. vznikla dne 3. ledna 2008. V sou-
časné době hospodaří na 1 430 ha zemědělské půdy, z toho 1 236 ha 
zaujímá orná půda. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, 
řepky, jetele a na zajištění krmiva pro chovaná hospodářská zvířata.
V živočišné výrobě se společnost věnuje chovu skotu (1 000 ks) 
a prasat (200 ks prasnic, 30 ks prasniček a 1 400 ks výkrmových pra-
sat). Společnost se orientuje na mléčné holštýnské plemeno a okrajově 
na normandský skot. Chovají také výkrmové býky. V loňském roce 
společnost investovala do modernizace stájí pro prasata a provedla 
repopulaci základního stáda. Společnost na ocenění navrhla Regionální 
agrární komora Středočeského kraje a získala cenu ředitele Odboru 
veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS MVDr. Zdeňka 
Císaře.
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Ing. Karel Horák, Žehuň, okres KOLÍN
Jedná se o rodinnou farmu založenou v roce 1993. Původně se jednalo 
o statek s výměrou 15 ha. V současné době rodina obhospodařuje 
600 ha zemědělské půdy. Farma pěstuje ozimou pšenici, kukuřici 
a vojtěšku, vše pro vlastní potřebu. Chová 180 ks prasnic plemene bílé 
ušlechtilé. Jedná se o nukleový a rozmnožovací chov prasat. Maso 
a výrobky jsou dodávány do řetězce Makro a do firmy Rohlík.cz. Na 
farmě v Žehuni je chováno 300 ks holštýnských dojnic s uzavřeným 
obratem stáda a 50 ks býků pro vlastní prodejny. V roce 2012 uvedli do 
provozu bioplynovou stanici s konečným výkonem 835 kWh. Získaným 
teplem zajišťují vytápění celé farmy, hotelu a stlaní separátu pro dojni-
ce. Roku 2014 rodina otevřela hotel Na Farmě se současnou kapacitou 
hotelu a penzionu 87 lůžek, na který navazuje wellness s bazénem. 
V roce 2015 vybudovali vepřová jatka, bourárnu a výrobnu. Zde zpra-
covávají maso z vlastního chovu pro tři vlastní prodejny v Choťovicích, 
Praze-Malešicích, Hradci Králové a rovněž pro firmu Rohlík.cz. Celá 
firma má v současné době 40 zaměstnanců. V roce 2016 získala 
ocenění v rámci soutěže E.ON Energy Globe. Společnost na ocenění 
navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje a získala cenu 
Výstaviště Lysá nad Labem.

Během Středočeských dožínek se udělovaly i ceny Středočeský šupináč 
za nejlepší rybářský úlovek roku 2019. První místo získal Jiří Vais 
s úlovkem štika obecná o délce 101 cm a hmotnosti 8,7 kg, druhou 
cenu obdržel Jiří Licek s úlovkem kapr obecný o délce 93 cm a hmot-
nosti 15 kg a třetí cenu Jakub Tošovský s úlovkem okoun říční o délce 
43 cm a hmotnosti 1,35 kg. 

Gabriela Jeníčková
Krajská Rada Zemědělského svazu Středočeského kraje, 
foto autorka, text s využitím zdrojů Středočeského kraje
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ŠLECHTĚNÍ OZIMÉHO JEČMENE NA 
SLADOVNICKOU KVALITU – HISTORIE, 
SOUČASNÝ STAV A DALŠÍ VÝVOJ
PŘESTOŽE SE OZIMÝ JEČMEN VE VĚTŠINĚ ZEMÍ SVĚTA STANDARDNĚ NEVYUŽÍVÁ PRO VÝROBU SLADU 
A PIVA, I TAK SE JIŽ DELŠÍ DOBU OBJEVUJÍ SNAHY O VYŠLECHTĚNÍ ODRŮD OZIMÉHO JEČMENE, KTERÉ BY 
BYLY PRO TYTO ÚČELY VHODNÉ. JEDNÍM Z DŮVODŮ JE TO, ŽE OZIMÝ JEČMEN MÁ SCHOPNOST DÁT AŽ 
O 40 % VYŠŠÍ VÝNOS NEŽ JEČMEN JARNÍ. 

Díky prodloužené vegetační době nashro-
máždí ozimé formy mnohem více biomasy 
a vyprodukují více odnoží, které vedou k vyšší-
mu počtu kvítků, vyššímu počtu zrn na klas 
a vyšší hmotnosti zrna. Další důvody, proč 
využít ozimého ječmene pro sladovnické 
účely, jsou především podstatné z hlediska 
současných i budoucích potřeb spojených se 
vzrůstající lidskou populací a zvyšujícími se 
globálními nároky na potraviny a suroviny. 
Je to jednak z důsledku tlaku chorob, které 
tady před několika lety ještě neexistovaly, 
a také obavy z negativních dopadů klimatic-
kých změn na zemědělskou produkci. Pokud 
se vyšlechtí a budou existovat odrůdy ozimého 
ječmene s vysokou sladovnickou kvalitou, 
mohou v budoucnu stabilizovat potřeby trhu 
a zajistit flexibilitu v procesu konečného 
využití.

Důraz na existenci ozimých ječmenů, které 
mají vysokou sladovnickou jakost, lze již 
vystopovat v práci rakouského botanika, ge-
netika a šlechtitele Ericha von Tschermaka- 

-Seysenegga, který na začátku 20. století 
vyšlechtil raný, zimovzdorný dvouřadý ozimý 
ječmen Tschermaks zwezeilige. Křížením 
dvouřadých jarních ječmenů z oblasti Hané 
a zimovzdorných dvouřadých a šestiřadých 
ječmenů a následným zpětným křížením 
vytvořil dvouřadé ozimé formy, které byly ex-
trémně zimovzdorné. Díky kratšímu stéblu se 
vyznačovaly větší odolností k poléhání a obsah 
bílkovin se pohyboval v rozmezí 8–10 %, což 
bylo více než u linií jarních ječmenů, které 
pocházely z Hané, a také více než u ostatních 
ozimých ječmenů. V roce 1933 dr. G. Bell 
z Plant Breeding Institute v Cambridge křížil 
odrůdu Tschermaks zweizeilige s odrůdou 
Spratt-Archer, jednou z nejvýznamnějších 
sladovnických odrůd jarního ječmene ve Velké 
Británii, což vedlo k vyšlechtění odrůdy Pio-
neer. Odrůda Pioneer znamenala významný 
pokrok ve šlechtění, protože se vyznačovala 
vysokou sladovnickou jakostí, a tento znak 
byl přenesen do genetického pozadí dalších 
ozimých odrůd. Mnohem výrazněji se geny 
odrůdy Pioneer zapsaly do odrůdy jarního 

ječmene Proctor, která měla vynikající sladov-
nickou kvalitu a genetické kořeny v krajových 
odrůdách Velké Británie, Skandinávie a Ha-
nácka. Křížením odrůd Proctor a Pioneer byla 
vyšlechtěna odrůda Maris Otter s vynikající 
sladovnickou kvalitou, která byla poprvé 
popsána v roce 1965 v National Institute of 
Agricultural Botany (NIAB) a doporučena 
k pěstování v dalších letech ve Velké Británii. 
Šlechtění odrůd ozimých ječmenů s vyšší 
výnosovou úrovní a vhodných pro moderní sla-
dovnické postupy ve Velké Británii pokračuje 
i nadále. Odrůda Maris Otter je mnohými pivo-
varníky stále preferována a v současné době 
je nejúspěšnější odrůdou ozimého ječmene 
pro sladovnické využití.

V USA se možností produkce ozimých 
ječmenů vhodných pro sladování zabýval 
dr. J. Poehlman, šlechtitel ječmene a pšenice 
na Universitě v Missouri. V roce 1961 přeorien-
toval svůj šlechtitelský program ječmene 
z šestiřadého ozimého krmného na dvouřadý 
ozimý sladovnický ječmen. Změna šlechtitel-
ského programu byla výsledkem zájmu firmy 
Anheuser Bush Inc. o tvorbu dvouřadých 
sladovnických odrůd ječmene ozimého cha-
rakteru. V té době měl dr. Poehlman obrovský 
úspěch se šlechtěním šestiřadých ozimých 
ječmenů s vynikající zimovzdorností využitel-
ných pro krmné účely, které byly uplatňovány 
v severních oblastech státu Missouri. První 
ozimý ječmen v USA, který lze považovat 
podle American Malting  Barley Association, 
Inc. (AMBA) za sladovnický, je odrůda Charles, 
kterou vyšlechtil Dr. D. Obert z USDA Aber-
deen, Idaho. Obert následně vyšlechtil odrůdu 
Endeavor jako další dvouřadý sladovnický ječ-
men. Obě odrůdy se vyznačují střední úrovní 
zimovzdornosti ve srovnání s jinými odrůdami 
ozimého ječmene. Šlechtitelské programy 
v USA ve veřejných výzkumných institucích 
s cílem tvorby sladovnických ozimých ječ-
menů v současné době probíhají na Oregon 
State University (Prof. Patrick Hayes), USDA 
Aberdeen, Idaho (Dr. Gonghse Hu) a Universi-
ty of Minessota (Prof. Kevin Smith). 

Největší evropští producenti ozimého ječmene 
za rok 2016 – Německo, Francie a Velká Bri-Odrůda dvouřadého sladovnického ozimého ječmene KWS Ariane (DEU). Foto Ing. J. Hermuth
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tánie, kteří dohromady vyprodukovali celkem 
19 819 tisíc tun ozimého ječmene, patří rov-
něž mezi největší vývozce sladu, avšak svou 
potřebu ječmene mohou také pokrýt plně 
ze své produkce jarního ječmene. Z jakého 
množství ozimého ječmene je nakonec oprav-
du slad vyroben, není zřejmé. Francouzský 
katalog registrovaných odrůd GEVES (Variety 
and Seed Study and Control Group) například 
aktuálně uvádí 43 odrůd šestiřadého ozimého 
ječmene a 35 odrůd dvouřadého ozimého 
ječmene pro sladovnické využití a výrobu piva. 
Využití ozimého ječmene v České republice 
je výrazně ovlivněno tradicí, na základě 
které se slad vyrábí z odrůd jarního ječmene, 
na což jsou navyklí zpracovatelé i zákazníci. 
Kvalitativní parametry, a to především 
v oblasti cytologického rozluštění, nedosahují 
hodnot jarních ječmenů. Týká se to zejména 
parametrů relativního extraktu, friability a 
obsahu beta-glukanů. Ozimý ječmen se v ČR 
k výrobě sladu nepoužíval. V roce 1999 byla 
zaregistrována odrůda Tiffany – první odrůda 
ozimého ječmene, která splňovala parametry 
sladovnické odrůdy. Velké uplatnění v praxi 
nenašla a v roce 2009 její registrace skončila. 
V témže roce byla zaregistrována dvouřadá 
odrůda ozimého ječmene Wintmalt (USJ 3,2). 
V následujících třech letech to v ČR byla jedna 
z nejvíce množených a některými sladovnami 
požadovaných odrůd. Po raketovém vzestupu 
následoval v roce 2013 útlum a od roku 2014 se 
u nás již nemnoží. Na jaře 2015 byla zaregist-
rována další sladovnická odrůda KWS Ariane 
(USJ 3,6), kterou některé sladovny vykupují. Na 
jaře 2018 byla zaregistrována další sladovnická 
odrůda KWS Donau (USJ 3,2). Pro letošní rok 
plánují vykupovat pouze Sladovny Soufflet, 
s.r.o. dvě odrůdy ozimého sladovnického ječ-
mene, a to KWS Ariane a SY Tepee.

Pro udržitelnost produkce kvalitního sladu 
a zachování konkurenceschopnosti na 
mezinárodních trzích je klíčové zachovat 
udržitelnou produkci sladovnického ječmene 
v ČR. Sezónní problémy, zejména sucho,
 v mnoha částech Evropy mají za následek jak 
snížení výnosu, tak i snížení kvality zvýšením 
obsahu dusíkatých látek. Tyto problémy jsou 
v podmínkách České republiky nejvýraznější 
v tradičních oblastech pěstování sladovnic-
kého ječmene, jako je Haná a Polabí. Výhledy 
budoucího vývoje klimatu se dosti liší, vesměs 
ale mají jeden společný očekávaný jev, a to je 
zvýšení pravděpodobnosti výskytů extrémů, 
jako jsou např. suché a velmi teplé sezóny. 
Jarní sladovnický ječmen jako plodina s krát-
kou vegetační dobou a malým kořenovým 
systémem těmito klimatickými změnami 
bude výrazně postižen, přičemž již dnes je 
považován za rizikovou plodinu. Proto se dá 
předpokládat, že v souvislosti se změnami kli-
matu začne narůstat využívání ozimých odrůd 
ječmene pro sladovnické využití.

K základním činnostem při práci s gene- 
tickými zdroji rostlin patří jejich hodnocení, 

které navazuje na jejich získávání, množení 
a dokumentaci pasportních dat. Základ-
ním cílem hodnocení je získání informací 
o genetických, biologických, agronomických 
a hospodářských znacích, které jsou vý-
znamné pro uživatele genetických zdrojů 
a pro efektivní tvorbu i management kolekcí. 
Významnou součástí hodnocení kolekcí je 
charakterizace genetických zdrojů. Cílem je 
jednak jejich identifikace pomocí morfologic-
kých či jiných znaků, zejména ale s využitím 
genetických markerů. V případě DNA markerů 
lze navíc posuzovat genetickou odlišnost mezi 
jednotlivými položkami a genetickou diverzitu 
v kolekci. Toho je možné využít při výběru nových 
genotypů do kolekce, jejich doporučování do 
hybridizačních programů a popřípadě k identifi-
kaci některých genotypů v kolekci s uživatelsky 
významnými znaky. V genofondu ozimého ječ-
mene vedeného na pracovišti Genové banky 
v Praze-Ruzyni bylo k datu 31. 10. 2018 evidová-
no v IS GRIN Czech 2 126 aktivních položek. 
Z tohoto počtu je 1 710 genetických zdrojů více-
řadého ječmene (80,4 %) a 416 položek dvouřa-
dého ječmene (19,6 %). V uplynulých letech bylo 
hodnoceno podle morfologických, biologických 
a hospodářských znaků, ukazatelů sladovnické 
jakosti a analyzováno metodou mikrosatelitů 
56 položek ozimého ječmene představující 
odrůdy s deklarovanou sladovnickou kvalitou, 
šlechtitelské linie s potenciálem sladovnického 
využití a odrůdy využívané ve světě na sladování 
a vaření piva.

Získané poznatky a hodnocené genetické 
zdroje ozimého ječmene jsou v současné 
době využívány při řešení projektu „Strategie 
minimalizace dopadu sucha na udržitelnou 
produkci a sladovnickou kvalitu ječmene“ 

(QK1910197), který je financován v rámci VS 
MZe, ZEMĚ pro období 2019–2023. Při řešení 
spolupracuje celkem 7 institucí, zahrnující 
výzkumné ústavy, šlechtitelské firmy a univer-
zitu, a kde VÚRV, v.v.i. je koordinátorem tohoto 
projektu. Cílem je získat materiály k tvorbě 
nových genetických zdrojů jarního a ozimého 
ječmene s deklarovanými vlastnostmi 
a polotovarů využitelných k přímé tvor-
bě odrůd schopných dosáhnout dobrých 
kvalitativních parametrů i ve stresových 
podmínkách. Řešení projektu využívá 
multidisciplinární přístup zahrnující vyhle-
dávání genetických zdrojů s využitím technik 
molekulární biologie i klasických metod 
testovaných výchozích odrůd a linií.
 
Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Genová banka 
Drnovská 507, 161 06 Praha 6-Ruzyně 
nesvadba@vurv.cz

Článek byl zpracován za podpory projektu 
„Národní program konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorga-
nismů významných pro výživu a zemědělství“ 
č.j. 51834/2017-MZE-17253/6.2.14 a instituci-
onálního projektu MZE RO0418.

Odrůda víceřadého sladovnického ozimého ječmene Bagatel (FRA). Foto Ing. J. Hermuth
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3G ANEB ROZDĚLENÁ 
SPOLEČNOST
NEBOJTE SE, TENTO KOMENTÁŘ NEMÁ AMBICI VĚNOVAT SE PŘECHODU TELEFONNÍCH OPERÁTORŮ 
Z FREKVENCÍ 3G A 4G KOMUNIKAČNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ NA SÍTĚ PÁTÉ GENERACE (5G), KVŮLI KTERÝM 
SI OBVYKLE NE PŘÍLIŠ TECHNICKY ZDATNÍ A KONZERVATIVNÍ NEŠŤASTNÍCI MUSEJÍ POŘIZOVAT SET-TOP 
BOXY NEBO ROVNOU NOVÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE, PROTOŽE STÁVAJÍCÍ ROZSAH KMITOČTŮ DIGITÁLNÍHO 
POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ PRVNÍ GENERACE (DVB-T) MÁ UVOLNIT KMITOČTY PRÁVĚ MOBILNÍM OPERÁTORŮM. 

Tentokrát půjde o trošku jiná „G“. Tento týden 
byl totiž pro řadu lidí ve znamení jednoho 
velkého „G“, kterým bych začal, i když se ze-
mědělstvím nemá mnoho společného, a to je 
Karel Gott. Zpráva o jeho úmrtí zasáhla celou 
republiku a vyžádala si dokonce mimořádné 
jednání vlády. Karel Gott byl výjimečným 
talentem, který svoje nadání navíc propojil 
s nevídanou poctivostí a pracovitostí v pří- 
pravě, ale i s obětováním pro „řemeslo“
a fanoušky, zkrátka to byl velký profesionál. 
V podobném duchu se také nesly komentáře 
těch, kteří měli tu čest s ním spolupracovat 
nebo ho poznat v osobní rovině. Ne všechny 
glosy a ohlasy, na které jsem jen několik 
hodin po té, co byla zpráva o jeho skonu 
zveřejněna, narazil, byly pozitivní. Mě osobně 
zarazil komentář jednoho nejmenovaného tý-
deníku, který jen několik hodin po „mistrově“ 
úmrtí postrádal veškerou úctu a ohledy (i když 
název týdeníku paradoxně ekvivalent těchto 
slov obsahuje).

V komentáři, který se na stránkách tohoto 
týdeníku objevil, totiž autor glosuje Gottovu 
životní a hlavně profesionální cestu jako 
dlážděnou minulým režimem a vzájemný 
vztah zpěváka a režimu jako „symbiotický“. 
Komentář toto tvrzení dokládá tím, že Gott 

údajně nikdy nepřekročil hranice normalizač-
ního umělce a po roce 89 byl jen stínem své 
někdejší slávy. Nechci se v této souvislosti 
pouštět do hlubších analýz i s ohledem na 
to, že jsem sám dobu „předsametovou“ 
takřka nezažil, nicméně si myslím, že ačkoli 
nepatřím i vzhledem k věku mezi „mistrovy“ 
fanoušky, je třeba se i s ohledem na pra-
chobyčejný respekt vůči zarmoucené rodině 
proti politizování něčí smrti ohradit. Ať už 
byla Gottova role v roce 1968, 1977 a 1989 
jakákoli, nezachoval se jinak než většina 
umělců, kterým nic takového nebylo po jejich 
smrti vyčítáno, a koneckonců ani jinak než 
většina tehdy ještě téměř patnáctimilionového 
národa. Naopak projevil poměrně dost odvahy 
tím (a to jsem, přiznám se, nevěděl), že v roce 
1977 nazpíval píseň o Janu Palachovi „Kam 
tenkrát šel (můj bratr Jan)“. Jak by řekla 
učitelka Eva z filmu Pelíšky (kde mimo-
chodem několik Gottových písní zaznělo), 
„rozmohl se nám tu takový nešvar“, a to je 
politizování všech aspektů našeho života jen 
proto, abychom mohli i v nevhodných chvílích 
ukázat, že stojíme na té správné „morální“ 
straně a paradoxně přitom sami děláme něco 
nemorálního.
Stejně jako mě osobně nezajímá, jaké poli-
tické názory měl třeba Josef Masopust nebo 

Ivan Hlinka, ale oceňuju jejich odkaz, talent 
a umění, které prostě patřilo na fotbalová 
a hokejová kolbiště, a analyzovat by se mělo 
optikou sportovní a elektronickou tužkou, 
a nikoli optikou politickou prostřednictvím pu-
blicistických glos, nezajímají mě ani politické 
názory a pohnutky zpěváků. Pokud hodnotit 
z politického hlediska některého zpěváka, 
který již mezi námi bohužel není, tak snad 
jedině Karla Kryla, jenž nejenže patří mezi 
moje oblíbence, ale byl i jakýmsi novodobým 
bardem s ostrým jazykem, který se nejen ve 
svých písních nebál kritizovat pořádky před 
i po roce 89. Kdyby tu dnes s námi byl, kdo ví, 
jestli by sám v tuto chvíli nekritizoval nedo-
statek respektu vůči lidskému životu a jeho 
blízkým, ať už by šlo o kohokoliv. Třeba ne, ale 
rozhodně se svého času nebál říkat nahlas 
i značně nepopulární názory.

Dalším „G“, které bylo pro tento týden pří-
značné, je grilování. Grilování v říjnu? Zvláště 
potom, co se nám tento týden poměrně 
znatelně ochladilo? To neštimuje. Tady 
ovšem šlo o trošku jiné grilování. Grilování 
je totiž v bruselské hantýrce veřejné slyšení 
budoucích eurokomisařů na půdě Evropské-
ho parlamentu. Dobré vzpomínky si z úterní 
„grilovačky“ vlastní osoby určitě neodnesl 
kandidát na post v Evropské komisi Janusz 
Wojciechowski. V úterý (1. října) totiž Polák 
tímto jakýmsi přijímacím pohovorem pro 
každého budoucího člena Evropské komise 
neprošel, přičemž se zástupci jednotlivých 
frakcí Parlamentu po jeho nepřesvědčivém 
výkonu shodli na tom, že budoucího komisaře 
pro zemědělství a venkov si představují jinak. 
Jednotlivým frakcím Evropského parlamentu 
údajně vadilo, že Wojciechowski odpovídal 
značně vágně, nekonkrétně a bez jasné vize, 
jak hodlá řešit největší výzvy evropského ze-
mědělského sektoru. Ze zákulisí se nicméně 
proslýchá několik věcí, které nebyly na první 
pohled patrné a o kterých se nahlas nehovoří. 
Wojciechowski patří ke konzervativní polské 
vládnoucí straně Právo a Spravedlnost (PiS), 
která je tradiční stranou venkova a polské 
zemědělství rozhodně nechce obětovat, což je 
mírně v kontrastu se skutečností, že budoucí 
Komise by měla nejen snižovat výdaje na 
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zemědělství, ale také na druhé straně otevírat 
unijní trh bezcelnímu dovozu zemědělských 
komodit a potravin z Jižní Ameriky, Austrálie 
nebo Oceánie výměnou za přístup evropského 
průmyslového zboží. Další závadnou skuteč-
ností je Wojciechowského liknavost v otázce 
tak zvané Europen Green Deal (Evropský ze-
lený pakt), což je iniciativa neúspěšného kan-
didáta na předsedu Evropské komise a jejího 
budoucího místopředsedu, socialisty Franse 
Timmermanse, který takto nazývá legislativní 
balíček, který Evropské unii pomůže dosáh-
nout do roku 2050 (nebo i dříve, socialistické 
závazky se přeci vždy plní před termínem) 
klimatické neutrality. Evropský zelený pakt 
nejenže s velkou pravděpodobností přiškrtí 
hospodářský růst zemí, které na rozdíl od 
eurozóny nějaký růst vykazují (Polsko, Česká 
republika, Slovensko) a které mají rozvinutý 
průmysl a silný energetický sektor, ale 
s velkou pravděpodobností ochromí také ze-
mědělství, jehož ochrana je v Polsku dokonce 
součástí ústavy. V neposlední řadě některým 
europoslancům vadí Wojciechowského národ-
nost a politický původ vzhledem k dlouhotrva-
jícím střetům mezi Bruselem a Kaczynského 
vládou, která není zrovna proevropská a velký 
důraz klade na ochranu tradičních polských 
hodnot, nikoli na progresivismus, liberali-
smus a panevropanství. Wojciechowski tak 
prvním grilováním neprošel, stejně jako další 
kandidáti z Maďarska, Rumunska a nově také 
kandidátka z Francie. Stopka francouzsky 
Sylvie Goulardové, která se ucházela o post 
komisařky pro vnitřní trh a průmysl, je podle 
některých komentářů jistou pomstou za 
sestřelení Lidovce Troscanyiho (Maďarsko), 
Socialistky Plumbové (Rumunsko) a Konzer-
vativce Wojciechowského. Mohlo by se tak 
zdát, že jednotu Evropské unie neštěpí jen 
Brexit, ale také několik dalších dělicích linií, 
jako je vztah „nových“ členských států vůči 
„starým“ integračního jádra, kam patří Ně-
mecko, Francie a Benelux, vůči státům V4, ale 
také značné ideologické a názorové příkopy, 
které se začínají hloubit mezi jednotlivými 
politickými frakcemi a také představami 
o budoucím směřování Evropy.

Posledním „G“, o kterém se v tomto komen-
táři chci zmínit, je „glyfosát“. Tento víkend na 
uživatele webu Seznam.cz „vyskočil“ poněkud 
bulvární nadpis hlásající něco o „podzimní 
chemoterapii polí“, která hubí veškerou flóru 
a faunu na tuzemských polích. Zemědělci 
(samozřejmě všichni, protože všichni podle 
Seznam.cz na podzim desikují) by se podle 
reportáže měli stydět a především přestat 
desikanty používat. Odhlédněme na chvíli 
do skutečnosti, že pan profesor vystupující 
v reportáži zaměňuje účinné látky a přípravky 
a že Reglone se například k podzimní desi-
kaci k „vyčištění“ polí prakticky nepoužívá, 
a zaměřme se na onu „chemoterapii“. Jen 
málo scházelo k tomu, aby v médiích zazněla 
pravda o chemii a zemědělství. Hlavní rolí 
ochrany rostlin totiž není jejich chemizace, 

ale jejich ochrana, tedy rostlinolékařství. 
Naši předci rostlinolékařství neznali, za to ale 
znali třeba takový ergotismus, což je otrava 
toxiny plísně paličkovice nachové, která tvoří 
podhoubí (mycelium) v semeníku lipnicovitých 
rostlin (obilovin) a mění ho v tmavý tvrdý útvar 
(sklerocium), tedy námel. Námel se dnes 
pěstuje cíleně a má svoje využití ve farma-
ceutickém průmyslu (v léčebných dávkách 
působí na nervová zakončení a hladké svaly 
krevních cév, čímž získávají schopnost zasta-
vovat krvácení, např. poporodní krvácení). Ve 
vyšších dávkách (což se ve středověku stávalo 
především chudině, která měla nárok pouze 
na obilí s vyšším obsahem příměsí a tedy 
i námelu) ovšem způsobuje stahování cév 
a odumírání končetin (tmavnutí končetin se 
označovalo jako plamen sv. Antonína), případ-
ně poškození plodu v časných stádiích těho-
tenství. Námel má také psychotropní účinky 
a způsobuje sluchové a vizuální halucinace. 
Otrávení námelem tak byli ve středověku 
často nesprávně označeni za posedlé ďáblem 
či zlou kletbou a nezřídka skončili na hranici. 
Úkolem rostlinolékařství je tak nejenom 
ochránit kulturní plodinu, ale také ochránit 
člověka před otravou způsobenou plísněmi, 
příměsí z nekulturních rostlin (které mohou 
samy obsahovat alkaloidy) nebo nemocemi, 
které mohou přenášet škůdci.

Pokud se budeme bavit o rizikovosti či nebez-
pečnosti glyfosátu, o jeho potenciálním vlivu 
na životní prostředí nebo zdraví člověka, bylo 
v tomto ohledu vypracováno mnoho a mnoho 
studií, které za dodržení bezpečnostních 
podmínek tento vliv vylučují. Glyfosát se navíc 
podle poznatků z praxe i z vědeckých 
a polních pokusů prostřednictvím běžných mi-
kroorganismů v půdě celkem rychle rozkládá. 
Nechme ale na chvíli stranou bezpečnostní 
hledisko nutnosti rostlinolékařské péče 
a podívejme se na věc z dalších úhlů pohledu. 
Začněme tím ekonomickým. Od roku 1990 
výkupní ceny většiny zemědělských komodit 
stagnují (i kvůli liberalizaci světových trhů), 

přičemž náklady včetně mezd, energií 
a pachtovného (nájmu za zemědělské 
pozemky) neustále rostou. Podzimní orba 
na místo „chemického“ vyčištění polí je nejen 
náročná co se týče energií a pracovní síly, ale 
zároveň může znamenat problém z hlediska 
erozního (a že tento podzim byl na přívalové 
deště poměrně bohatý), ale znamená také 
větší spotřebu fosilních paliv při orbě na 
podzim a větší spotřebu herbicidů na jaře 
vzhledem k většímu zaplavelení pozemků.
Ne nadarmo ČR patří mezi země, kde je 
celkový úhrn užití přípravků na ochranu 
rostlin nižší než v okolních státech. Bez- 
glyfosátová varianta tak rozhodně není 
variantou ekologickou. 

Pokud ovšem přistoupíme na to, že glyfosát 
na našich polích zkrátka nechceme, máme 
dvě možnosti – připlatit si za tuzemskou 
bezpečnější produkci a také jí striktně dávat 
na pultech obchodů přednost a odmítnout 
snižování podpor do zemědělství, které navrh-
la minulá a pravděpodobně dokončí nastupu-
jící Evropská komise. Pokud je společenskou 
objednávkou „zelené zemědělství“, ať už je 
to podloženo racionálními ohlasy z praxe či 
vědeckými studiemi, nebo není, nemůžeme 
tuzemským zemědělcům vyrazit z ruky 
všechny zbraně, které jim umožňují zachovat 
si i přes nižší úroveň podpor ve srovnání 
s jejich kolegy v okolních státech určitou míru 
konkurenceschopnosti. Vzhledem k většino-
vému názoru společnosti na zemědělství 
a především na zemědělce jako takové, kteří 
jsou vždy na základě několika málo případů 
házeni do jednoho pytle a zostuzováni za 
masivní podpory většiny médií, se tak ale 
pravděpodobně nestane. Výsledkem tak mož-
ná bude krajina bez glyfosátu, bez chemie, ale 
také bez zemědělství. O čem budou asi psát 
novináři potom? Ještě že máme ještě nějaké 
ty zpěváky, o jejichž odkazu se můžeme 
hádat.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE
V SOBOTU 21. ZÁŘÍ SE UŽ TRADIČNĚ USKUTEČNIL DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE, KTERÝ PŘEDSTAVIL 
ROZMANITOST, TRADICE I ŠIKOVNOST MÍSTNÍCH LIDÍ A BOHATOU ČINNOST SPOLKŮ A ŠKOL. 

Dopoledne proběhla diskuse s místními 
zemědělci, kterou moderovala radní a záro-
veň poslankyně Margita Balaštíková. Jako 
první na ní vystoupil Miroslav Toman, ministr 
zemědělství ČR, který informoval o podpoře 
francouzského memoranda k financování 
Společné zemědělské politiky, přičemž se 
odhaduje, že přechodné období pro zavedení 
nových pravidel bude dlouhé minimálně dva 
roky. Téma SZP se bude probírat i na nejbliž-
ším neformálním zasedání ministrů země-
dělství. Mezi priority Ministerstva zemědělství 
patří podpora citlivých komodit, s níž souhlasí 
dnes šest zemí, které mají stejné stanovisko 
jako Česká republika. Ke všem důležitým od-
borným tématům již ministerstvo organizuje 
přípravná jednání pracovních skupin. Ministr 
také upozornil na rozpočet resortu, v němž 
se zvýšily částky určené pro zemědělství, 
lesní a vodní hospodářství. Jediná úspora 
v rozpočtu je na samotný provoz úřadu. 
Ministr zemědělství informoval o návrzích 
změn ve veterinárním zákonu, vodním zákonu 
a přípravě novely zákona o významné tržní 
síle. Vzhledem ke škodám, které způsobil 
hraboš na zemědělských plodinách, připra-
vuje ministerstvo informativní materiál na 
zasedání vlády. 

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory 
ČR, se ve vystoupení zaměřil na aktuální situ-
aci v zemědělství. Po volbách do Evropského 
parlamentu komora oslovila české a sloven-
ské europoslance ve výboru pro zemědělství 
a ve výboru pro životní prostředí, kde v období 
2014–2019 Česká republika ani Slovensko 
neměla řádného člena. Poslanci začali 
od září zasedat a mimo jiné už zvolili nové 

zpravodajce pro zprávy, které budou mít roz-
hodující vliv na pozici europarlamentu k nové 
zemědělské politice. Nejaktuálnější infor-
mace je, že zpravodajem pro zprávu Parla-
mentu ke strategickým plánům byl jmenován 
německý europoslanec Peter Jahr, který 
byl v minulém volebním období zastáncem 
kompromisu. Stínovým zpravodajem je 
český europoslanec Martin Hlaváček. V nej-
bližším období tedy čeká Agrární komoru pro-
sazování priorit na půdě Parlamentu a ještě 
aktivnější jednání s europoslanci. Prezident 
zdůraznil význam plateb na citlivé komodity, 
stanovisko komory požaduje navýšit platby ze 
současných 15 % na 25 % celkové obálky pro 
přímé platby. Bez těchto podpor hrozí výrazné 
snižování stavů hospodářských zvířat. Kvůli 
různým systémům dotací, kdy Česká repub-
lika a další nové členské státy EU uplatňují 
platby na hektar, je výška podpor na „citlivky“ 
různá, například Finsko podporuje citlivé 
komodity víc jak 19 % přímých plateb (při-
čemž oficiální strop je u systému plateb 
v ČR jen 15 %). Jandejsek také informoval 
o jednáních zejména k legislativě o zeměděl-
ské půdě, vodě, nekalých obchodních prak-
tikách a Společné zemědělské politice. Čeští 
zemědělci potřebují vytvořit vhodné podmínky 
pro hospodaření, které velice dobře zvládají 
a zároveň tak nezatěžují životní prostředí. 

Příkladem je spotřeba prostředků na ochranu 
rostlin na hektar zemědělské půdy. Spotřeba 
účinných látek v České republice je v průměru 
1,8 kg, v Německu 4,5 kg a v Holandsku 6,2 kg 
na hektar. Potraviny ze zahraničí nejsou lepší 
než domácí, příkladem jsou i potravinářské 
výrobky propagované na Dni Zlínského kraje. 

Přínos zemědělců a systému hospodaření 
s péčí řádného hospodáře má vliv i na zadr-
žení vody v krajině. Už dnes je možné vidět 
změny v kvalitě zemědělské půdy, konkrétně 
její drobtovitá struktura, přítomnost zooeda-
fonu, obsah základních prvků a tím rozdíly 
mezi hospodáři, kteří chovají hospodářská 
zvířata, a těmi, kteří z ekonomických důvodů 
přestali. Prezident komory zdůraznil význam 
propagace sektoru a komunikace s veřejností 
a upozornil na 50dílný seriál „Potraviny
z domoviny“, který je vysílán na celostátní 
regionální televizi v premiéře každou sobotu 
od 17:40 a následně v reprízách v sobotu
a neděli. Druhým je 16dílný pořad „Trvalé 
bydliště: Venkov“, který je vysílán v pátek na 
ČT 2 v čase od 17:40 a posléze v repríze v pon-
dělí a ve středu. Agrární komora Zlín spolu 
s Lískou, z.s. realizují projekt „Pomozte nám 
zachránit farmáře, jeho příběh minulý a bu-
doucí II“. Cílem projektu je vzbudit v mladých 
lidech potřebu zajímat se o to, co je pro naše 
bytí důležité, a představit práci zemědělců. 
Na Dni Zlínského kraje komora propagovala 
právě i tento projekt.

Z řad zemědělců zazněly i dotazy k problé-
mům, které je trápí. Škody, které způsobil 
hraboš, se netýkají jenom zemědělců a za-
hrádkářů, ale budou mít vliv na obyvatele 
žijící na venkově. Hraboši jsou nejen škůdci 
na plodinách, ale jsou i rezervoárem klíšťaty 
přenášených chorob (dokazují to studie týmu 
vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého a brněnské fakulty veterinární 
hygieny a ekologie). Část vystoupení se týkala 
i škod způsobených chráněnými živočichy 
nejenom na stádech ovcí a dobytka, ale i škod 
na různých druzích chovaných ryb. Zemědělci 
jako řešení navrhli zvýšení zastoupení domá-
cích potravin na úřadech i ve školách. 
V rámci diskuze vystoupil i náměstek ministra 
Jindřich Fialka s doplňujícími informacemi 
z Ministerstva zemědělství.

Po ukončení diskuze převzali ocenění země-
dělci a potravináři za produkty, které zvítězily 
v soutěži o nejlepší regionální potraviny. 
Věříme, že i díky takové propagaci a komu-
nikaci s lidmi se zlepší postoj veřejnosti 
k zemědělcům a zemědělství v České 
republice. Bez zemědělců to totiž nepůjde.
A že výsledky takové spolupráce jedno-
tlivých státních a zájmových organizací 
přináší ovoce, bylo vidět právě i na Dni Zlín-
ského kraje. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
Agrární komora ČR
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I N Z E R C E

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

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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Z E M Ě D Ě L S K Á  P O L I T I K A

ORÁČI SOUTĚŽILI O REPUBLIKOVÝ TITUL
ŽABČICE NA BRNĚNSKU HOSTILY 5. ŘÍJNA 2019 46. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ. 
VÍTĚZEM HLAVNÍ KATEGORIE MISTROVSTVÍ SE STAL PAVEL KRÁL, SOUTĚŽÍCÍ ZA TÝM AGRI CS Z HUSTOPEČÍ 
U BRNA. 

Každý ze soutěžících musel vlastním strojem 
zorat parcelu o velikosti dvacet krát sto 
metrů. Rozhodčí hodnotili naorávku, tak-
zvaný rozpich, sklad, hloubku, zahlubování 
a vyhlubování pluhu, provedení poslední bráz-
dy a celkové provedení. „Brázdy by měly být 
rovné, výškově vyrovnané, souměrné, pěkně 
příléhající jedna na druhou. Orba musí splývat 
a tvořit krásnou rovinu,“ přiblížil jeden z roz-
hodčích Libor Švejda, který s kolegou pečlivě 
dohlížel na práci přidělených soutěžících. 

Utkali se v sedmi kategoriích rozdělených 
podle použitého pluhu, včetně veteránů, 
v niž se orá za pomoci historického vybavení, 
kategorii orby koňmi a kategorii juniorů. 
Vítěz bude Česko reprezentovat na mistrovství 
světa i mistrovství Evropy.

Zorganizovat takovou akci vyžaduje několi-
kaměsíční přípravu. „Je třeba zajistit vhodné 
pole, ale také zázemí pro soutěžící i tým lidí, 
kteří se na celé organizaci podílí, včetně 

rozhodčích. Letos nám to umožnil Školní 
statek v Žabčicích,“ podotkl mluvčí pořádající 
Společnosti pro orbu České republiky Roman 
Apeltauer. Jeho myšlenky už jsou ale o rok 
napřed. „Zajišťujeme 37. ročník Mistrovství 
světa v orbě, který se bude konat ve dnech 
18. a 19. září 2020 v slezské Opavě, hned za 
hranicemi města. Předpokládáme vysokou 
účast,“ plánuje s předstihem.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Š K O L S T V Í  A  V Z D Ě L Á V Á N Í

V MAŠOVICÍCH SOUTĚŽILI STUDENTI 
VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V ORBĚ
ZRUČNOST, PŘESNOST A SPRÁVNĚ SEŘÍZENÝ PLUH – TO JSOU ATRIBUTY, SE KTERÝMI PŘIJELO DO ZNO-
JEMSKÝCH MAŠOVIC BOJOVAT 37 STUDENTŮ A STUDENTEK ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL, A TO NEJEN Z ČESKA, 
ALE TAKÉ RAKOUSKA, POLSKA, SLOVENSKA A MAĎARSKA. 

Již po patnácté se žáci sešli, aby změřili své 
síly v orbě. Porotci soutěže hodnotili zejména 
přesnost a celkové provedení orby. V tomto 
ohledu se dařilo především dívkám. Ty byly 
podobně jako v loňském roce velmi úspěšné, 
a hlavně žákyně z České republiky patří ke 
špičce. I když letos jim celkové vítězství se-
brala Júlie Rebeka Daragics ze Slovenska. 

V duchu lidové písničky „Oral jsem, oral, ale 
málo“ se cítil jeden z hochů, který sice svou 
brázdu zoral ukázkově, ale skončil předčasně 
před hranicí soutěžního pozemku a zbytečně 
si tím „ukrojil body“. „Ono to vypadá jedno-
duše, ale orba patří k nejsložitějším úkonům 
v zemědělství. A základem je tedy mít dobře 
seřízený pluh,“ prozradil po dokončené jízdě.
Mladé oráče čekal v Mašovicích velmi zajíma-
vý program. Už v předvečer závodu si pro ně 
organizátoři připravili poutavé workshopy 
a specializované přednášky. „Podpůrný a ga-
ranční rolnický a lesnický fond, a.s. se pre-
zentuje na tomto šampionátu už poněkolikáté 
a jsme rádi, že můžeme budoucím mladým 
zemědělcům ukázat možnosti financování 
jejich projektů, až se jednou budou stavět na 

vlastní nohy,“ prozradil jeden z přednášejí-
cích, David Černý, DiS.

Na diváky, kteří se přijeli podívat na samotnou 
soutěž, čekalo milé překvapení v podobě do-
provodného programu. Jednou z atrakcí byla 
možnost vyzkoušet si, jak se ještě nedávno 

oralo s pluhem poháněným koňmi. A milovníci 
současných strojů uvítali výstavu moderní 
zemědělské techniky. 

Barbora Šenfeldová
tisková mluvčí PGRLF 
Foto archiv PGRLF
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S L O V E N S K É  O K É N K O

AFRICKÝ MOR BRZDÍ PREDAJ 
OŠÍPANÝCH A BRAVČOVINY

PEKÁRI K MINIMÁLNEJ MZDE

CHOVATELIA Z INFIKOVANÝCH OBLASTÍ MAJÚ UŽ NIEKOĽKO TÝŽDŇOV VÝRAZNE SŤAŽENÝ PREDAJ SVOJICH 
ZDRAVÝCH OŠÍPANÝCH A MÄSA Z NICH.

VLÁDA SR DŇA 02.10.2019 PRIJALA UZNESENIE, KTORÝM SA ZVYŠUJE MINIMÁLNA MZDA ZO SÚČASNÝCH 
520 EUR NA 580 EUR, PRIČOM TOTO ZVÝŠENIE JE HISTORICKY NAJVYŠŠIE ZA OBDOBIE EXISTENCIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Od 20. augusta platí podľa mimoriadneho 
núdzového opatrenia povinnosť umiestňovať 
na bravčovom mäse špeciálnu štvorcovú 
pečiatku, ktorá hovorí o pôvode zdravého 
bravčového mäsa a zdravých ošípaných 
z infikovaných oblastí východného Slovenska. 
Výrobky označené štvorcovou pečiatku musia 
byť umiestňované výlučne na slovenskom 
trhu. K dnešnému dňu môžu ošípané z infiko-
vaných oblastí kvôli nákaze AMO porážať len 
dva bitúnky, ktoré majú certifikáciu. Oba sa 
nachádzajú v okrese Trebišov.
 
Takýto prísny režim už niekoľko týždňov robí 
výrazné problémy slovenským chovateľom 
ošípaných. Nielenže majú obmedzené mož-

nosti, kde porážať zdravé ošípané. Predsudky 
spotrebiteľov voči mäsu označenému štvorco-
vou pečiatkou, hoci je jeho 100% bezpeč-
nosť potvrdená veterinármi, však ešte viac 
znižujú záujem o zdravé slovenské bravčové 
mäso pochádzajúce z východu Slovenska.
„Veľkochovatelia zvierat nevedia, čo s ošípa-
nými. Ich predaj je výrazne spomalený. Zviera-
tá ostávajú na farmách, priberajú na váhe 
a my nevieme, čo s nimi, namiesto toho, 
aby sme ich predávali odberateľom na 
porážku a spracovanie. Len za jeden mesiac 
sa nám nahromadili stovky kusov nepreda-
ných ošípaných. Straty rátame v desiatkach 
tisíc eur. Zvieratá sú pritom zdravé a mäso 
bezpečné na konzum“, hovorí člen predsta-

venstva Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory Alexander Palágyi.
 
Podľa A. Palágyiho je pre chovateľov mimo-
riadne dôležité, aby sa u spotrebiteľa nevytvoril 
pocit, že kupujú infikované mäso. Toto mäso 
je totiž veterinármi a laboratórnymi testami 
preverené a zdravotne vyhovujúce a bezpečné. 
Chovatelia preto chcú, aby sa nariadenie 
o používaní štvorcovej pečiatky zrušilo. 
O výraznom spomalení odbytu ošípaných už 
v polovici septembra informovali aj Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Slovenskí pekári vnímajú výšku a spôsob 
prijatia tak zásadného opatrenia ako roz-
hodnutie, ktoré absolútne nereflektuje stav 
potravinárskeho odvetvia a je prijaté bez 
akéhokoľvek vyčíslenia vplyvu na podnika-
teľský sektor.
 
„Pekári sa museli od roku 2018 popasovať  
už v tom čase so zásadným zvýšením mini-
málnej mzdy zo 480 EUR na 520 EUR, násled-
ne počas obdobia od mája 2018 do súčasnosti 

museli čeliť ďalšiemu zásadnému zvyšovaniu 
mzdových nákladov v podobe zavedenia no-
vých príplatkov (za prácu v noci, prácu  
v sobotu a nedeľu, ako aj prácu počas 
štátneho sviatku), resp. ich zvýšenia. Za 
obdobie od 01.01.2019 do 01.01.2020 teda 
došlo k zvýšeniu nákladov 4x, pričom takúto 
intenzitu záťaže v podobe kontinuálne navyšo-
vania mzdových nákladov jednoducho nie 
je možné zvládnuť“ , uviedla Tatiana Lopu- 
chová, predsedníčka Slovenského zväzu peká-
rov. Pekári už opakovane žiadali predsedu 
vlády o osobné stretnutie a navrhovali aj kom-
penzačné opatrenia v podobe zmiernenia legis-
latívnych dôsledkov sociálneho balíčka, avšak 
táto iniciatíva ostala bez akejkoľvek odozvy.

 „Sme mimoriadne sklamaní, že napriek 
našim snahám a pokusom o dialóg vážne 
problémy potravinárstva premiéra zjavne 
nezaujímajú“, doplnila Lopuchová. Slo-
venskí pekári sú totiž jedni z mála výrobcov, 
ktorí nemali možnosť presunúť výrobu 
z príplatkovo exponovaných časov do štan-
dardných pracovných hodín.
 
„Ak chcú mať spotrebitelia čerstvé pečivo 
na stole každý deň, pekári musia vyrábať 

v noci, ako aj cez víkendy či sviatky, a musia 
tak znášať plnú váhu zavedených príplat-
kov bez možnosti akejkoľvek kompenzácie. 
Pre predstavu dopĺňam, že v pekárenskom 
priemysle je až 81 %  odpracovaných hodín 
zaťažených vyššie uvedenými príplatkami“, 
dodala Lopuchová. Podľa zväzu pekárov 
sa Slovensko nevyhne opätovnému a veľmi 
zásadnému zdraženiu vstupných cien. Podľa 
predstaviteľov zväzu by však stačilo prijať 
spolu s minimálnou mzdou aj jednoduché 
kompenzačné opatrenia, ktoré by umožnili 
pekárom postupne stabilizovať svoje odvetvie.
 
„Takýmito nástrojmi sú napríklad zachovanie 
úrovne príplatkov minimálne na úrovni roku 
2019 a neviazať ich na minimálnu mzdu 580 
EUR, ktorá bude platiť v roku 2020, prípadne 
zrušiť odvodové zaťaženie pre zamestnancov 
a zamestnávateľov z tej časti mzdy, ktorá je 
zaťažená príplatkami za prácu vo sviatok, 
prácu cez sobotu a nedeľu a počas noci. Žiaľ, 
na túto tému s nami okrem Ministerstva 
pôdohospodárstva nikto nechcel diskutovať“, 
uzavrela predsedníčka Zväzu pekárov.
 
Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov
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25. ŘÍJEN 2019ŽIJEMEna venkově

ZVĚŘINA BY SE MĚLA V ČR STÁT 
ČASTĚJŠÍM POKRMEM 
KDY JINDY, KDYŽ NE NA PODZIM, BY MOHLI A MĚLI SPOTŘEBITELÉ V NAŠÍ ZEMI ZAŘADIT DO SVÝCH JÍDEL-
NÍČKŮ POKRMY ZE ZVĚŘINY Z ČESKÝCH LESŮ. OBDOBÍ HONŮ K TOMU DÁVÁ VHODNOU PŘÍLEŽITOST, NEBOŤ 
ULOVENÁ ZVĚŘINA JE ČERSTVÁ, JE JÍ DOSTATEK A NAVÍC DÍKY VYŠŠÍ SEZÓNNÍ NABÍDCE MÁ NIŽŠÍ CENU.

Konzumace zvěřiny, ať již je to srnčí, dančí, 
černá zvěř, nebo třeba bažanti, má kromě 
toho i svá nutriční pozitiva. Volně žijící zvěř 
má logicky nižší množství tuku (řádově 
jen několik procent), a třeba i proto lze 
zvěřinu považovat za dietní typ stravy. 
V porovnání s masem z jatečných zvířat 
obsahuje navíc zvěřina větší množství 
bílkovin (20 %) a maso má také velký 
obsah minerálů, jako je fosfor, draslík 
a železo, a obsahuje celou škálu vitamínů 
skupiny B.

Vzhledem k nižšímu obsahu glykogenu je 
nicméně nutné nechat ulovenou zvěř nějakou 
dobu odležet, aby v ní proběhly procesy ob-
dobné zrání masa po porážce hospodářských 
zvířat. Ani pro zvěřinu tak neplatí, že je nej-
lepší ji konzumovat bezprostředně po ulovení. 
Zrání masa zvěřiny přitom probíhá několik 
dní, jeho doba záleží na druhu zvěře a také 
hodně na okolní teplotě. Obecně platí, že při 
nižších teplotách probíhá zrání pomaleji. I tak 
lze ale říci, že na podzim po honech kupovaná 
a konzumovaná zvěřina čerstvá je – jen není 

nutné brát tento pojem doslova. Má se tím 
totiž především na mysli, že nebyla zamra-
žená, což samozřejmě ovlivňuje především 
senzorické vlastnosti pokrmů ze zvěřiny.
Většina spotřebitelů v praxi nakupuje zvěřinu 
v obchodech, a mělo by tak jít o surovinu, 
v níž zrání již proběhlo. Levnější, ale pracnější 
možností je také nakupovat zvěřinu přímo od 
myslivců nebo zemědělců s mysliveckým prá-
vem, v takovém případě je ale nutné dbát na 
některé zásady nákupu a prodeje. Jak přitom 
uvádí Státní veterinární správa ČR (SVS), do 
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P Ř Í L O H A

OLOVO VE ZVĚŘINĚ 
NEPŘEDSTAVUJE RIZIKO
NEJEN LOV, ALE I KONZUMACI ZVĚŘINY BY MOHL PRODRAŽIT DALŠÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍCH ÚMYSLŮ EU, 
KTERÁ UVAŽUJE O ZÁKAZU OLOVĚNÝCH STŘEL. EVROPSKÁ KOMISE TOTIŽ LETOS V SRPNU ULOŽILA EVROPSKÉ 
AGENTUŘE PRO CHEMICKÉ LÁTKY (ECHA), ABY VYPRACOVALA STUDII O DOPADECH ÚPLNÉHO ZÁKAZU OLOVĚ-
NÝCH STŘEL I RYBÁŘSKÝCH OLŮVEK. 

Cílem má být ochrana životního prostředí, je 
ale třeba konstatovat, že i kdyby zákaz prošel, 
olovo z (nejen) naší krajiny nezmizí. Olovo je 
totiž přirozeným produktem radioaktivního 
rozpadu prvků a součástí životního prostředí 
tak bylo, je a bude. Střely nebo olůvka, která 
skončí ve vodě, se přitom na množství olova 
v prostředí nijak zvlášť významně nepodílí. 
V současnosti je navíc v Bruselu před schvále-
ním plošný zákaz používání olova v mokřa-
dech, který už ale u nás platí sedmým rokem.
Jak analýza ECHA dopadne, na to si ještě 

musíme počkat. Dlouhodobá a neměnná ofi-
ciální pozice ČR ale je, že s takovým zákazem 
nesouhlasí. Úplný zákaz by měl totiž negativní 
dopady na řadu komunit, olověné střelivo by 
se totiž nesmělo používat ani v malorážkách, 
z jakých střílejí biatlonisté, nebo ve vzduchov-
kách na pouťových střelnicích. A především by 
jej nesměli používat policisté. Kromě celé řady 
dalších argumentů je jedním z nejdůležitěj-
ších nákladovost střeliva, která by byla oproti 
olověnému zhruba pětkrát dražší. A právě to 
by se zřejmě také promítlo do ceny zvěřiny.

Olovo přitom, jak opět vyplývá z dat Státní ve-
terinární správy ČR, nepředstavuje z pohledu 
konzumace zvěřiny spotřebitelem prakticky 
žádné nebezpečí. Z každoročního monitoringu 
vzorků ulovené zvěře vyplývá, že pozůstatky 
olova jsou v drtivé většině pod maximálními 
limity, a pokud je překračují, jde o jednotlivé 
případy. Jediným možným rizikem je tak 
nákup a vlastní zpracování vcelku zakoupené 
zvěřiny, v níž uvízly olověné střely. V takovém 
případě je nutné partie masa v okruhu něko-
lika centimetrů od střel vykrojit a zlikvidovat. 

jejíž gesce jako potravina živočišného původu 
spadá, varianty, jak se může dostat zvěřina 
legální cestou do tržní sítě, jsou v podstatě 
dvě. První je prostřednictvím takzvaného 
přímého prodeje v malém množství, druhá 
prostřednictvím zvěřinového závodu. U obou 
variant musí být zvěřina před uvedením na 
trh prohlédnuta. V případě prodeje v malém 

množství je přitom legislativa mírnější – stačí 
prohlídka ze strany proškolené osoby. 

Ve zvěřinových závodech prohlíží všechna těla 
ulovené volně žijící zvěře veterinární dozor 
(zaměstnanci SVS). Neprohlédnutý kus může 
konzumovat pouze účastník lovu, avšak na 
vlastní riziko a jen ve své domácnosti. Druhy 
vnímavé na parazita svalovce neboli trichinelu 
(týká se to především divokých prasat) musí 
být vyšetřeny na její přítomnost ve všech 
případech, i pokud je zvíře určeno ke spotřebě 
v domácnosti lovce. Během prvního pololetí 
letošního roku bylo přitom podle SVS na 
přítomnost svalovce, včetně dovezené zvěřiny, 
vyšetřeno bezmála 71 000 prasat divokých.
Zvěřinu v kůži nebo peří v malých množstvích 
může prodávat/dodávat jen uživatel honitby 
a zvěř musí pocházet z jeho honitby. V rámci 
tohoto režimu mohou uživatelé honiteb pro-
dávat zvěřinu konečnému spotřebiteli přímo 
či prostřednictvím maloobchodní prodejny. 
Mohou zvěřinu dodat také do prodejny, která 
je krajskou veterinární správou registrovaná 
jako zařízení určené pro zacházení se zvěři-
nou. Drobnou zvěř, jako jsou například zajíci 
či bažanti, je možné prodávat také na tržnicích 
například v rámci oblíbených farmářských 
trhů. To je mimochodem nové ustanovení, 
v minulých letech tomu tak nebylo. Kromě 
toho se připravuje další uvolnění podmínek 
prodejů zvěřiny. „Aktuálně je ve schvalovacím 
procesu vyhláška, která má myslivcům umož-
nit prodávat v rámci přímého prodeje větší 
množství zvěřiny. V současné době mohou 
v jeho rámci prodat až polovinu zvěře ulovené 

v jedné honitbě, množství je však navíc limi-
továno 5 kusy velké a 35 kusy drobně zvěře 
týdně. Roční limit, který nelze překročit, pak 
představuje 120 kusů u velké zvěře a 400 kusů 
u zvěře drobné. Novela, na jejíž tvorbě se SVS 
podílí, předpokládá, že i nadále budou moci 
myslivci v rámci liberálnějšího režimu přímé-
ho prodeje prodat až polovinu zvěře, avšak 
bez jakéhokoliv dalšího omezení počtu kusů. 
Legislativní změna má motivovat nejen 
k vyššímu odstřelu přemnožené spárkaté 
zvěře, ale také zvýšit spotřebu zvěřiny, která 
se v Česku pohybuje jen okolo jednoho kilo-
gramu na hlavu ročně, a tím podpořit lokální 
podnikatele,“ informuje SVS.

K tomu snad lze ještě dodat, že spotřeba 
zvěřiny je v ČR skutečně malá, i v mezinárod-
ním porovnání, a s trochou nadsázky lze ještě 
doplnit, že vyšší konzumace zvěřiny lze po-
važovat i za příspěvek spotřebitelů k likvidaci 
následků kůrovcové kalamity. Po kalamitních 
těžbách vzniklé holiny je nutné zalesnit, 
přemnožená zvěř ale likviduje sazenice 
i mladé stromky a tím se zalesňování výrazně 
prodražuje. Pokud by byl zájem o konzumaci 
zvěřiny (její odbyt přitom mohou podstatně 
podpořit i restaurační zařízení nabídkou pokr-
mů ze zvěře ve svých menu), znamenalo 
by to vyšší motivaci pro regulaci stavů zvěře 
v našich lesích. Což by bylo řešení dobré 
pro lesy, myslivce, zvýšení podílu potravin 
a pokrmů z tuzemské produkce na našem trhu 
a v konečném důsledku také pro spotřebitele. 

Petr Havel
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Černá zvěřina
Když černá zvěřina dobře opálená jest, tak se 
čistě omeje, dá se do hrnce vařit, naleje se 
na ni tři díly vody, jeden díl vinného octa, osolí 
se a nechá tak až do měkka uvařit. Vezme 
se sušený šípek neb višně, nechají se ve víně 
měkce uvařit, rozmíchají se, procedí a zapraží 
se žlutou jíštičkou, dá se k tomu kus cukru, 
trochu citronové kůry, hřebíčků a skořice 
a nechá se to povařit. Zvěřinu pak oceď, do 
pěkně složeného servítku zaobal a dej na stůl. 
Omáčka se k tomu dá do omáčníku, do této 
omáčky přidej též trochu té polívky, v které se 
zvěřina vařila.

Zadělaná zvěřina
Zvěřinu ze srnce, když dobře naložena a dost 
uložena jest, vymej, dej jí do hrnce, nalej na 
ní též tři díly vody a jeden díl vinného octa, dej 
k tomu bobkové listí, tymián, cibuli, několik 
jalovců, celý pepř, zázvor a nové koření, nech 
jí asi přes polovic uvařit, pokrájej jí, dej na 
rendlík na máslo trochu udusit, pak zapraž 
žejdlík té polívky, co se v ní ta zelenina vařila, 
s červenou jíštičkou, zalej hustou kyselou 

smetanou, proceď na zvěřinu, dej citronové 
kůry a kaprle k tomu, nemáš-li však kyselé 
smetany aneb chceš-li jí načernalou míti, tak 
namístě smetany upal kus cukru dotmava
 a dej do omáčky. Tu můžeš též citronové 

koláčky neb z máslového těsta věnec okolo 
mísy dát.

kaprle = nerozvité květní poupě keře kapary 
trnité

ŽE BYLA ZVĚŘINA TRADIČNÍ A ČASTOU SOUČÁSTÍ JÍDELNÍČKŮ V NAŠICH ZEMÍCH V HISTORII, DOKAZUJE 
I PŘEMÍRA RECEPTŮ V KULTOVNÍ KUCHAŘCE MAGDALÉNY DOBROMILY RETTIGOVÉ. PŘIPOMEŇME SI 
ALESPOŇ DVA Z NICH: MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ: DOMÁCÍ KUCHAŘKA (VERZE Z ROKU 1844 
S PŮVODNÍM PRAVOPISEM).

OPRAVDU TRADIČNÍ RECEPTY

OLOVO VE ZVĚŘINĚ 
NEPŘEDSTAVUJE RIZIKO

To ovšem bývá problém jen pro myslivce a lov-
ce, spotřebitelé obvykle kupují již naporcova-
né a veterináři zkontrolované maso. Z hledis-
ka zabránění nadbytečné zátěže konzumentů 
zvěřiny olovem posuzují veterinární inspektoři 
hodnoty olova ve zvěřině nad „akční limit“ 

doporučený hlavním hygienikem (0,1 mg/kg) 
jako vysoké, potenciálně ohrožující zdraví při 
nadměrné dlouhodobé konzumaci. V případě, 
že je zvěřina zpracovávána do výrobků ze 
zvěřiny (například salámů, klobás a jiných), 
provádí veterinární inspektor odběr vzorků 

těchto výrobků ke kontrole obsahu olova. 
SVS přitom každoročně vyšetřuje přes 100 
vzorků různých druhů lovné zvěře na obsah 
toxických chemických prvků včetně olova. 
Například v roce 2018 byly vysoké koncentra-
ce olova jako důsledek kontaminace střelou 
zjištěny celkem u 10 vzorků zvěřiny, z toho 
u pěti kachen divokých, dvou daňků, dvou pra-
sat divokých a jednoho srnce. Z vyšetřených 
25 vzorků výrobků ze zvěřiny byly nevyhovu-
jící výsledky obsahu olova prokázány u čtyř 
vzorků uzenin a klobás (nad 0,15 mg/kg podle 
doporučeného limitu hlavním hygienikem pro 
tento typ výrobků) a u jednoho vzorku daňčí 
plece (rozhodovací limit – 0,1 mg/kg). Konzu-
mace zvěřiny a rizika potenciální kontaminace 
olovem tedy netřeba se bát. Teoretické riziko 
představuje spíše radioaktivita u divočáků, 
avšak skutečně jen teoretické. Před časem na 
něj upozornil Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost, který ale zároveň také konstatoval, že 
potenciální vliv radioaktivity na zdraví člověka 
by se projevil až po zkonzumování zhruba 
86 kilogramů radioaktivitou zatíženého masa 
ročně. To ovšem při již zmíněné spotřebě 
kilogramů zvěřiny ročně v ČR ani náhodou 
nehrozí. Takže – jezme zvěřinu více než dosud.

Petr Havel
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NA LÁZEŇSKÉM VINOBRANÍ LIDÉ 
VYZKOUŠELI I KONOPNOU KOUPEL
TÓNY ROZVERNÉHO CIMBÁLU PROTÍNAJÍ ŠPLOUCHÁNÍ VODNÍCH FONTÁN, LIDÉ POSEDÁVAJÍ NA LAVIČKÁCH A 
USRKÁVAJÍ BURČÁK. LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ NA KOLONÁDĚ V LEDNICI PRÁVĚ ZAČÍNÁ. Z NÁHODNĚ PROJÍŽDĚJÍCÍ 
SKUPINY CYKLISTŮ JE SLYŠET NADŠENÍ. „CIMBÁL, TEN MÁM TAK RÁDA,“ OHLÍŽÍ SE JEDNA Z ŽEN A JEN NERADA 
USEDÁ NA BYCIKL A POKRAČUJE V PLÁNOVANÉ JÍZDĚ.

Lednice – Cimbálová muzika Vergariovci 
z Břeclavi ladí na pódiu nástroje. Slyšet 
je dunivá basa, tesklivé housle i uším 
lahodící saxofon. „Vergariovci jsou bývalí 
členové dětského národopisného souboru 
Břeclavánek. Název Vergariovci není náhodný, 
odvodili ho z příjmení primáše Gabriela
Vergari. I přes jeho italské kořeny jsou 
ale svým repertoárem věrní slovácké náro-
dopisné oblasti Podluží,“ zahajuje moderátor 
slavnosti. A parta muzikantů spouští lidový 
koncert.

Hlediště zaplňují jak domácí a lázenští hosté, 
tak i výletní cyklisté, které sem navedla cyk-
lostezka. „Je to milé překvapení, jedeme od 
Janohradu, tak se tu na chvíli zastavíme. 
I když víno a burčák nepiji,“ svěřila se Stani-
slava Vágnerová z Břeclavi a vzápětí usedá 
s manželem v otevřené kavárně na kolonádě.
Rušno je i kolem jarmarečních stánků, v nichž 
lidé nakupují korálky i plašiče špatných snů, 
zdobené perníky, med a speciality z čerstvých 
sýrů. Kluci a holky si nechávají lepit imitace 
tetování, odvážnější si od potulného kadeřníka 
nechávají na hlavě vytvořit číro zbarvené do 
modra. „Vždyť tě doma nepoznají,“ komentuje 
výsledek maminka jednoho z nich. Svou hlavu 
ale nese teenager hrdě.

V největším obležení jsou stánky s vínem 
a burčákem. Červený vinný kvas si nechává 
nalévat i dvojice, která přijela až z Třeboně. 
„Jsme tu na dovolené a bez burčáku by to 
nebylo ono,“ směje se Martina Poláková, její 
manžel přikyvuje. Usedají ke stolu s přáteli. 
„U nás se také prodává burčák, ale na jižní 
Moravě se mi zdá chutnější,“ netají se žena.
Hlediště se plní dětmi, přilákal je kejklíř 
Čabík. Mezitím se dospělí střídají v návště-
vě lázeňského domu Perla, kde si mohou 
vyzkoušet konopnou koupel i masáž nohou. 
Zábavu rozjařených dětí v hledišti přebírají 
herci Divadla Parnas a baví je pohádkou 
O krtečkovi a myšce.

Vinobraní vrcholí, vínem a burčákem 
uvolnění návštěvníci si podupávají 
v rytmu Wind Bandu. Pohoda na lázeňské 
kolonádě končí s zářijovým západem slunce, 
ochladilo se.

Dagmar Sedláčková
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PÁLAVA SE STALA TVÁŘÍ FRANCOUZSKÉ 
KNIHY O CESTĚ KOLEM VINAŘSKÉHO SVĚTA
MORAVSKÉ VINAŘSTVÍ SLAVÍ VELKÝ ÚSPĚCH, OD POLOVINY ZÁŘÍ JEJ ZNAJÍ UŽ I V PAŘÍŽI. VEŘEJNOSTI TAM 
PŘEDSTAVILI KNIHU FRANCOUZSKÉHO MILOVNÍKA VÍNA A CESTOVATELE JEANA-BAPTISTY ANCELOTA, KTERÝ 
NĚKOLIK LET JEZDIL PO SVĚTĚ A RŮZNÝCH VINAŘSTVÍCH, ABY ZJISTIL, KDE A JAK K VÍNU PŘISTUPUJÍ A JAKÁ 
JSOU TA NEJLEPŠÍ. VÝSLEDKEM JE KNIHA S NÁZVEM WINE EXPLORERS, KDE JE CELÁ KAPITOLA O MORAVSKÉM 
VINAŘSTVÍ. MORAVSKÁ DOMINANTA PÁLAVA SE DOKONCE DOSTALA NA TITULNÍ STRANU TÉTO KNIHY. 

Popice – Jean-Baptiste Ancelot na celém 
projektu i s jeho přípravou pracoval jedenáct 
let. Za tisíc pět set dní navštívil osmdesát osm 
zemí světa, asi pět set vinařství a ochutnal 
přibližně pět tisíc vín. Jeho kniha má nejen 
francouzským patriotům ukázat, že i jinde se 
vyrábí vína ve skvělé kvalitě. Sám Ancelot zá-
roveň počítá s tím, že bude vybrané produkty 
do své domoviny importovat.

Titulní stranu knihy tvoří fotografie výhledu na 
Pálavu pořízenou mezi vinohrady v Popicích, 
kde navštívil vinařství Gotberg a Sonberk.
Během své čtyřdenní cesty za moravskými 
víny toho ale navštívil mnohem více a zpět se 
vrátil prý ohromen jak samotnými víny, tak 
jedinečnou krajinou, kde vznikají. „Obecně si 
myslím, že jihomoravská vína mají velký po-
tenciál. Titulní snímek jsme vybírali já, moje 
žena a nakladatel a shodli jsme se jednomy-
slně,“ podotknul Ancelot, který měl na výběr 
z deseti snímků.

Osmnáctého září byla kniha pokřtěna, a to 
v místě, odkud je to jen  několik kroků 
k Vítěznému oblouku či Eiffelově věži. Prezen-
tovalo se tam patnáct vinařství z patnácti zemí 
a ani jedna nebyla zastoupena dvakrát. České 
a moravské vinařství reprezentovalo vinařství 
Sonberk, konkrétně jeho cuvée Sémillon/Sau-
vignon ročník 2016. 

„Jean-Baptiste vybral právě toto, protože 
bylo jeho chutím blízké, jedná se o bílé
víno zrající v dubových sudech. Obě odrůdy 
v cuvée navíc pochází z Francie a v morav-
ském podání ho opravdu zaujaly,“ okomen-
tovala výběr vína marketingová ředitelka 
Sonberku, Dagmar Fialová, a dodala: 
„Pálava je dominantou Moravy a nyní se 
dostane do celosvětového povědomí.
Čekáme spoustu turistů, kteří se určitě 
zastaví nejen u nás.“

K významnosti projektu přispívá také fakt, 
že jeho kmotrem je Jean Moueix, majitel 
věhlasného vinařství Pétrus z francouzské 
oblasti Bordeaux, který napsal také ke knize 
předmluvu. Zatím je kniha k dostání ve fran-
couzské verzi. V angličtině by kniha měla vyjít 
v první polovině příštího roku.

Dagmar Sedláčková
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Jean-Baptiste Ancelot
Préface de Jean Moueix
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Uplynulo již padesát let od založení botanic-
ké zahrady v Troji, a tak letošní rok je ještě 
významněji věnován oslavě krásy rostlinného 
těla a výjimkou není ani letošní výstava dýní. 
K vidění jsou různé tvary, velikosti a odrůdy 
dýní, které jsou krásně naaranžované, a to 
za pomoci Střední odborné školy stavební 
a zahradnické Jarov, která je také členem 
Svazu květinářů a floristů. Jejich úžasnou 
práci můžete obdivovat na fotografiích.

V sobotu 5. října se v areálu Botanické zahra-
dy odehrál první ročník festivalu Slamák. Pro 
návštěvníky zde byl připraven bohatý dopro-
vodný program. Ve stodole si návštěvníci vy-
chutnali akustický koncert Aničky Slováčkové 
a Milana Peroutky. Vystoupili zde také pouliční 
umělci, nechyběla ani oblíbená dětská zóna 
s divadýlkem. Inspiraci pro festival Slamák 
čerpali pořadatelé zejména z Anglie, kde jsou 
podobné festivaly s doprovodným programem 
velice oblíbené a jsou skvělou příležitostí, aby 
dospělí návštěvníci ukázali svým dětem, že 
i život na vesnici je zábava.  

AKCE BOTANICKÉ ZAHRADY HL. M. PRAHY 
NA ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD:
Fotografická výstava – Krása rostlinného 
těla
Dlouhodobá výstava u expozice Kosatce –
Celoroční téma krásy rostlinného těla se 
promítá do letní výstavy fotografií pořízených 
zaměstnanci botanické zahrady. Makrofoto-
grafie rostlinné říše zachycují zajímavé úhly 
pohledu a překvapivé momenty, u kterých 
stojí za to se zastavit. Návštěvníkům přiblíží 
svět rostlin v neobvyklých podobách.

Fotografická výstava 
Dlouhodobá výstava u rozhledny ve venkov-
ních expozicích – Na výstavě Zahrada vašima 
očima můžete vidět 12 oceněných fotografií, 
které byly pořízeny v Botanické zahradě 
hl. m. Prahy v rámci fotosoutěže pořádané ve 
spolupráci s firmou ZEISS. Porota vybírala 
z více než 600 došlých snímků. Stejnojmenný 
kalendář na rok 2020 je v prodeji ve stáncích 
se suvenýry v areálu botanické zahrady.  

Intimní život rostlin
7. 11. – 5. 12.
9–16 hodin

TROJSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA, KTERÁ JE ČLENEM SVAZU KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR, JE JIŽ POTŘINÁCTÉ 
OZDOBENA PESTROBAREVNÝMI TYKVOVITÝMI ROSTLINAMI, KTERÉ MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI OBDIVOVAT OD  
26. ZÁŘÍ 2019 DO 20. ŘÍJNA 2019.

ORNAMENTÁLNÍ ZAHRADU V TROJSKÉ 
BOTANICKÉ ZAHRADĚ ROZVESELUJÍ 
PESTROBAREVNÉ DÝNĚ
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Fata Morgana
Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka 
značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit 
semeno bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit 
do tajů intimního života rostlin a zábavnou 
formou se dozvíte mnohé o jejich rozmnožo-
vání. 

Svatomartinský přípitek
11. 11. od 11 hodin
Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých 
vinařů a poodhalit tak tajemství kvality nového 
ročníku. Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 ho-
din ke slavnostnímu otevírání Svatomartin-
ského vína na vinici sv. Kláry.

Bc. Lenka Zborníková, 
tajemnice SKF ČR
ze zdrojů Botanické zahrady hl. m. Prahy, p.o.

RECEPT NA DÝŇOVOU POLÉVKU Suroviny:
• 50 g másla
• 1 ks cibule
• 1 ks dýně
• 1 kelímek smetany na vaření
• sůl
• pepř drcený

Postup:
1) V hrnci rozehřejeme máslo, osmahneme na něm 

dosklovata nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme 
oloupanou a na větší kostky nakrájenou muškátovou 
dýni a ještě chviličku vše smažíme, aby se nám suroviny 
rozvoněly. Zalijeme studenou vodou tak, aby byla zele-
nina zcela ponořená, promícháme a vaříme na mírném 
plameni, dokud dýně nezměkne (cca 20 min).

2) Když je dýně měkká, stáhneme hrnec z plamene, při-
lejeme do něj smetanu na vaření, podle chuti osolíme, 
opepříme a rozmixujeme obsah hrnce tyčovým mixérem 
dohladka. V případě, že se vám zdá polévka moc hustá, 
můžete zředit vodou a ještě chvíli povařit.

3) Podáváme zakápnuté dýňovým olejem nebo můžeme 
přidat lžíci zakysané smetany.
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„KOVAŘINA SE MUSÍ DĚLAT PEČLIVĚ, 
NÁVRH MUSÍ UZRÁT,“ ŘÍKÁ VALÁŠEK
V ROZPÁLENÉ VÝHNI KOVÁRNY SE ČERVENÁ ROZŽHAVENÝ KUS ŽELEZA, KOVÁŘ PAVEL VALÁŠEK Z VRANOVIC 
SE Z NĚJ CHYSTÁ VYROBIT SVÉ DALŠÍ UMĚLECKÉ DÍLO. PEVNÝM STISKEM KLEŠTÍ PŘESOUVÁ NEFOREMNÝ 
KOV NA KOVADLINU. MÁM RÁD, KDYŽ MŮŽU TVOŘIT PODLE SVÉ FANTAZIE, ŘÍKÁ MEZI DUNIVÝM BOUCHÁNÍM 
KOVÁŘSKÉHO KLADIVA DO ČERVENĚ ROZPÁLENÉHO NEROSTU.

Přibice, Brněnsko – Starobylé řemeslo ožívá 
pod rukama pětatřicetiletého kováře v umě-
lecká díla. Původně chtěl být sochařem. 
„V Brně ale tehdy žádná škola s takovým 
zaměřením nebyla. A já jsem chtěl dělat plas-
tiky. Zaujala mě pak kovařina, a i když jsem do 
té doby výheň ani kovadlinu neviděl, chytla mě 

hned na začátku,“ vzpomněl na rozhodování 
o volbě studií po základní škole.

Tvůrčí nadání zdědil po matce a dědovi. „Oba 
pěkně kreslili, také jsem k tomu přilnul, ale 
chtěl jsem dělat větší díla. Kovařina mi to 
umožňuje bezezbytku,“ je spokojený.
Právě kreslení je podle něj nezbytné pro 
originální tvorbu a nečekaná díla. „Tuctový 
řemeslník je odkázaný k tomu, aby dělal jen 
kilometry plotu. Když si ale umím navrhnout 
model, mohu tvořit, a to je to, co mě baví,“ 
říká. Tentokrát už od originálního stolu 
v kanceláři. Vrchní skleněnou desku podepírá 
podstavec složený z motorových dílů staré 
mlátičky, motorky i secího stroje.

Jeho díla zdobí už řadu míst nejen na jižní 
Moravě, ale po celé republice i v zahraničí, 
převážně v Rakousku. Do klasických prvků 
vkládá moderní, podílí se s památkáři na 
rekonstrukcích historických domů. „Největší 
výzvou zatím byla asi rekonstrukce kovových 
prvků ve stoleté secesní Heverově vile v Kolíně, 
která je kulturní památkou. Společně s pa-
mátkáři a architekty jsme pátrali po původním 
vzhledu oplocení, branek i vnitřních kovaných 
prvků, radili jsme se s tamními pamětníky ze 
sousedství. Dům pak získal ocenění Stavba 
roku 2011. Spokojení byli i obyvatelé, kteří si 
pochvalovali, že přesně takhle to kdysi vypa-
dalo,“ popisuje Valášek.

Tradiční tématiku jižní Moravy vinařství 
zpracovává do vkusných plastik v moderním 
stylu. Vinný sud z plátů a postavou vinaře 
zdobí například sídlo vinařů v Pouzdřanech, 
nový neobvyklý kříž u kostela obdivují lidé 
v Přibicích, tyčí se na kamenném podstavci
z roku 1860. V jeho kovářské dílně se zrodila 
i replika Sochy Svobody v životní velikosti, kte-
rou odhalili nedávno před sídlem vinařských 
recesistů v Kraví Hoře v Bořeticích. „To byla 
výzva především po technické stránce zpra-
cování, námět i podoba byly zřejmé, nebylo to 
proto o kreativitě, ale práce to byla zajímavá,“ 
přiblížuje. Nevědomky mu byla modelkou 
i tehdejší přítelkyně, dnes už manželka Alex. 
„Ráno, když ještě spala, jsem jí obkresloval 
ruku, abych ji trefil přesně,“ směje se.

Díky zapálení ho řemeslo živilo už na škole. 
Jezdil jsem na stáže do Rakouska a pomáhal 
tamním řemeslníkům. Hodně mě to naučilo. 
Doma jsem měl malou kovárnu a dělal první 
zakázky. „Přibývalo jich pořád víc, a to i potom 
při zaměstnání. A protože už jsem tam neměl 
vyhlídky na další rozvoj, šel jsem soukromni-
čit,“ říká kovář, který už podle svých slov musí 
zakázky dnes i odmítat.

Nejlepší díla podle něj vznikají, když dostane 
volnost v tvorbě a důvěru zákazníka. Není to 
ale pravidlo. „Kovařina je proces, který nejde 
uspěchat. Pokud chce někdo originální dílo, 
musí počítat s tím, že i návrh musí uzrát a dílo 
se musí vyrobit pečlivě,“ uzavřel.

Dagmar Sedláčková

• Umělecký kovář
• Bydlí v Přibicích na Brněnsku.
• Je mu 35 let.
• Je sportovec, fyzickou kondici si 

udržuje kvůli kovařině.
• Jezdí na kole, plave, chodí do posi-

lovny.
• Věnuje se psí smečce, rotvajlerovi, 

francouzskému buldočkovi a neur-
čenému nalezenci, návrhy v dílně mu 
kontroluje velká šedá kočka.

PAVEL VALÁŠEK:
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České Budějovice – Královský košt
25. 10. 2019
Velká degustace nejlepších vín soutěže KRÁL 
VÍN České republiky 2019. Začátek v 18 hodin
Místo konání: Clarion Congres hotel, České 
Budějovice
www.kralvin.cz/kralovske-kosty-ceske-bu-
dejovice 

Velké Bílovice – Vinařský maraton
26. 10. 2019
Běžecký závod na distancích maratonu i 
půlmaratonu. Běží se mezi vinicemi, převážně 
po cyklostezkách mezi obcemi Velké Bílovice, 
Čejkovice a Vrbice. Součástí akce je rodinný 
běh Vinařská míle – nesoutěžní běh nebo 
chůze pro všechny. 
Místo konání: Velké Bílovice, Čejkovice a 
Vrbice
www.vinarskymaraton.cz

Mikulčice – Pocta Mikulčickým valům
25.–29. 10. 2019
Draví ptáci i setkání s archeologem nabízí 
v pátek 25. října Slovanské hradiště v Mikul-
čicích. Odstartují tak několikadenní akce pro 
veřejnost. Včetně komentovaných prohlídek 
a galerie. V pondělí 28. října na Den věží a 
rozhleden je vstup do areálu zdarma, od tří 
hodin odpoledne se na tamní Akropoli usku-
teční duchovní setkání. V úterý správci slav-
nostně otevřou novou lávku přes řeku Moravu 
vedoucí z Mikulčic na Slovensko do Kopčan.
Místo konání: Slovanské hradiště, Mikulčice
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mi-
kulcice/ 

Moravská Nová Ves – Víno a dýně
26. 10. 2019 
V každém sklepě bude co ochutnávat, víno, 
chuťovky z dýní, fazolí i burčák. Otevřeno bude 
pět vinných sklepů. Akce se koná za každého 
počasí. Občerstvení je zajištěno mezi sklepy. 
Místo konání: Moravská Nová Ves 
www.vinarimnves.cz 

Putování za mladým vínem Bořetice
2. 11. 2019
Otevřené sklepy zahájí nástup vlády v rece-
sistické spolkové republice Kraví Hora v Boře-
ticích, zazní hymna a krátký proslov předsedy 
vlády. Pak následuje volná degustace u vina-
řů. Začátek je v 11 hodin.
Místo konání: vinné sklepy Kraví hora,
 Bořetice
www.republikakravihora.cz

Olomouc – Slavnost vína
8. 11. 2019
Společenský večer s degustací moravských 
vín s rautem a koncertem slovenské zpěvačky 
Kristiny, kapely Golden Delicious a moderá-
torkou Markétou Hrubešovou. 
Místo konání: NH Collection Olomouc 
Congress
www.slavnostvina.cz 

Mikulov – Svatomartinský Mikulov 
8.–17. 11. 2019
Folklor, gastronomie a víno, ale i jarmark, 
hudební vystoupení a příjezd svatého Martina 
na bílém koni v doprovodu krojované chasy. 
Na zámku se bude konat Svatomartinský košt 
mladých vín mikulovské vinařské podoblasti 
a restaurace nabídnou husí menu. 
Místo konání: Náměstí, zámek, Mikulov
www.mikulov.cz 

Velkopavlovicko – Festival otevřených skle-
pů, Svatý Martin v Modrých Horách
9.–10. 11. 2019
Festival otevřených sklepů se vrací do Mod-
rých hor ve velkopavlovické vinařské 
podoblasti, která se proslavila nezaměnitel-
nými červenými víny. Na návštěvníky bude 
o víkendu 9. a 10. listopadu čekat třicítka ote-
vřených sklepů, degustace vín tamních vinařů, 
kulturní program a krajové speciality.
Místo konání: vinné sklepy ve Velkých Pavlovi-
cích, v Bořeticích, Němčičkách, Vrbicích 
a Kobylí
www.otevrenesklepy.cz

TOP - Brno – Svatomartinský košt
11. 11. 2019
Zažijte nezapomenutelnou atmosféru největší 
ochutnávky svatomartinských vín. Vinařský 
fond pořádá již 15. ročník tradičního koštu 
prvního vína nového ročníku. Přiťukněte si 
s námi 11. 11. od 11.00 hod. na náměstí Svo-
body v Brně. 
Místo konání: náměstí Svobody, Brno
www.wineofczechrepublic.cz

Valtice – Svatomartinský přípitek v LVA 
11. 11. 2019 
Stylový a romantický přípitek na sv. Martina 
Svatomartinským vínem. Ochutnávky vín, 
cimbálová muzika, svatomartinské husí 
a drůbeží lahůdky. Součástí akce jsou Sva-
tomartinské slavnosti v zámecké jízdárně ve 
Valticích a Lednici. 
Místo konání: jízdárna, Státní zámek Valtice
www.vinobezhranic.cz 

Bzenec – Bzenecké sklepy při svíčkách
15. 11. 2019 
Bzenečtí vinaři zvou na ochutnávku mladých 
ročníkových vín v nevšední atmosféře sklepů 
za svitu svíček. Zúčastněte se putování za 
vínem přímo k vinaři. 
Místo konání: Bzenec 
www.bzenectivinari.cz 

Šatov – Festival mladých vín v Šatově
16. 11. 2019 
Spolek šatovských vinařů zve na Festival 
mladých vín, za doprovodu cimbálové muziky 
i večerní taneční zábavy v kulturním domě.
Místo konání: sklepy, kulturní dům, Šatov
www.vinarisatov.cz 

Blansko – Outdoorový festival Rajbas 2019
22.–24. 11. 2019 
Celorepublikové setkání cestovatelů, dobro-
druhů a outdoorových nadšenců. Série před-
nášek, výstav, besed a soutěžního promítání 
filmů s cestovatelskou tématikou, speleologic-
ká Rajbas Pragulka nebo šifrovací noční hra 
v ulicích Blanska. Pořádá sdružení Horizont.
Místo konání: Dělnický dům a Kino, Blansko
www.festivalrajbas.cz       

Hustopeče – Světový duel vín 2019
23. 11. 2019 
Nejlepší vína světa na jednom místě v Hus-
topečích. Unikátní ochutnávka a srovnání 
vybraných svěrových i tuzemských vín.
Místo konání: hotel Amande, Hustopeče
www.hustopece.cz 

Dagmar Sedláčková

ČEKÁ VÁS FOLKLÓR, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, VÍNO, JARMARKY, SPORT I ZÁBAVA PRO CELOU RODINU.

NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE ZA VÍNEM 
A GASTRONOMIÍ PO CELÉ REPUBLICE
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Podobná výroba automobilů tuzemských 
i zahraničních značek zde již existuje více než 
sedmdesát let. Vyrábí však auta ve výrazně 
menším měřítku. A co víc, celá výroba ať již 
traktorů, náklaďáků, nebo osobních aut je 
v rukou žen! V době celosvětové nadvlády 
hraček z plastových kostiček, ale také tabletů, 
digitálních her a chytrých telefonů se však jedná 
stále ještě o plechové hračky a jediného výrobce 
toho druhu v Evropě! Plechové mechanické 
hračky mají stále své kouzlo, a i proto v dnešní 
počítačové době stále nacházejí své zákazní-
ky. Jejich výroba je v posledních dvou letech 
orámována dvěma výročími. V roce 2016 firma 
KOVAP Náchod oslavila 70 let své existence 
a v roce 2017 šedesátiletou výrobu červeného 
traktůrku Zetor 25 A.

Historie
Za celou dobu své existence prošel výrobce ple-
chových hraček, firma KOVAP Náchod, několika 
změnami vlastnické struktury i názvu, které byly 
často odrazem politických změn nebo krajského 
uspořádání. K začátkům výroby je nutné se 
vrátit do roku 1946, kdy s výrobou plechových 

mechanických hraček začala firma „Bratři Sed-
lákové – výroba mechanických hraček“. 

Celá výroba je retro
V současné době pracuje ve firmě KOVAP okolo 
50 zaměstnanců. Firma je rozdělena na dva 
závody. Obchodní oddělení, hlavní nástrojárna 
a prvovýroba jsou soustředěny do Nového 
Hrádku u Náchoda. Druhý závod se nachází 
v Chuchelné u Semil, kde je prodejní sklad 
s internetovým prodejem (http://eshop.kovap.
cz) a je zde soustředěna výroba hraček – lisovna 
plechu, automatárna, frézovna a montáže. 
Z hlediska vzdálenosti obou závodů se to může 
zdát poměrně kostrbaté řešení. Vychází však 
z dlouholeté tradice zdrojů pracovních sil. 
V Podkrkonoší i v oblasti Orlických hor v zimě 
nebylo mnoho práce. Některé montážní práce 
a díly plechových hraček se i dnes dají dělat 
z domova. V semilské výrobě pracuje dvacet 
čtyři zaměstnanců, přičemž samotné montáži 
se věnuje devatenáct žen.

Vše začíná vysekáváním jednotlivých dílů hraček 
z plechových tabulí v přízemí budovy. Následují 

další operace – děrování a několikeré ohýbá-
ní až do vzniku finálního dílu. Ten se potom 
společně s dalšími přesunuje k vlastní montáži. 
Stejným způsobem, vysekáváním a ohýbáním, 
se vyrábějí i karoserie autíček. U nich následuje 
menší výrobní odlišnost – barvení a polepování 
karoserie. Některé výstředníkové lisy jsou i 50 let 
staré, ruční vřetenové dokonce 80 let a stále se 
používají. Nelze opomenout, že všechny pracují 
se speciálně vyrobenými nástroji, které ženám 
mění, připravuje a seřizuje speciální nástrojař.

V současné době se vyrábí 70 druhů plechových 
hraček. Hlavním výrobním sortimentem jsou 
mechanické plechové hračky vyráběné tradiční 
technologií, to znamená ručně montované a ko-
lorované ofsetovým nebo tampónovým tiskem. 
Každá hračka napodobuje v přesném měřítku 
určitý originál. Vzhledem ke konstrukci strojku 
v traktůrcích je jejich měřítko 1 : 25. Měřítko 
autíček je 1 : 43 a 1 : 32. Celá zdejší výroba je 
vlastně retro. Dříve se však tyto hračky vyráběly 
každoročně ve statisícových množstvích. Všech 
traktůrků dohromady se každoročně prodá také 
deset až dvanáct tisíc.

DNES A DENNĚ SLYŠÍME A ČTEME O TOM, JAK SE V ČESKÉ REPUBLICE DAŘÍ MONTOVNÁM OSOBNÍCH 
AUTOMOBILŮ. JEJICH ÚSPĚCH JE PODLOŽEN I MOHUTNÝM EXPORTEM.

PLECHOVÝ TRAKTŮREK ZETOR 25 A – 
RARITA MEZI MODELY
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Legendární traktůrek Zetor 25 A neodchází 
do penze
Stále je o něj velký zájem. Jeho dvaašedesáti-
letá historie by si asi zasloužila samostatnou 
publikaci. Inspirací k jeho konstrukci byl pro 
Edu Sedláka pravděpodobně dřevěný traktůrek, 
který vyráběla semilská firma Mach, a také 
autíčko Examico – auto 4001 vyráběné před dru-
hou světovou válkou německou firmou Schuco. 
To mělo ve své výbavě rychlostní páku 
a ruční brzdu. 

Cesta od nápadu ke konečnému výrobku nebyla 
vůbec jednoduchá a trvala několik let. Hlavní 
spolupracovník Edy Sedláka, původním povo-
láním puškař, František Zeman vyrobil vzorový 
model, u kterého byly odzkoušeny všechny 
funkce nové hračky a opraveny nedostatky. 
Teprve potom začal Eda Sedlák kreslit výkre-
sovou dokumentaci pro výrobu nástrojů, které 
se musely odlít ve slévárně. Autorem potisku 
červeného traktůrku se stal pan Kubát, profesor 
UMPRUM Praha. V nezměněné podobě se 
rovněž vyrábí až doposud. Přečkal i dvě životní 
krize v 60. a 80. letech minulého století, kdy 
ve snaze o snížení výrobních nákladů hrozily 
razantní úpravy ve formě plastových karosérií. 
Traktůrek tehdy zachránil export do západních 
zemí a hlavně zájem německých obchodníků 
a sběratelů.

Díky měřítku 1 : 25 se vejde do dlaně. Má 
stále své neodolatelné kouzlo. To není dáno 
červenožlutou barvou, ale existencí funkční 
převodovky. Řadicí pákou lze zařadit tři rychlosti 
dopředu a také zpátečku. Jeho pohyb, stejně 
jako i traktůrků jiných značek, zajišťuje unikátní 
pérový strojek natahovaný klíčkem. Funkční je 
také volant natáčející přední kola a připojit lze 
i vlečňák. Ze sortimentu 70 výrobků je traktůrek 
Zetor 25 A kvůli jeho strojku nejsložitějším 
výrobkem. Na výrobu strojku je potřeba 78 ná-
strojů, na karoserii 52 nástrojů a na valník 
25 nástrojů. K tomu je třeba ještě připočítat 
další operace výrobní, kterých je celkem 180. 
Výroba jednoho traktůrku trvá 40 minut. Jedna 
pracovnice vyrobí za den 80 traktůrků.

Traktůrků Zetor 25 A se za šedesát dva let trvání 
jeho výroby vyrobilo přibližně 2 miliony kusů. 
Již po náběhu výroby v roce 1958 se vyrábělo 
55 000 kusů ročně. Radostným zjištěním je, že 
se ho nepodařilo okopírovat ani Číňanům. Na 
počest výročí se v roce 2017 vyrobila limitovaná 
serie traktoru na chladiči označená číslicí 
60 a zelenými ratolestmi. Firma Zetor ka-
ždoročně od firmy KOVAP odebírá několik 
stovek plechových traktůrků Zetor 25 A. Zcela 
jistě kouzlo jeho obliby spočívá v tom, že děti 
požadují hračku, která se co nejvíce podobá 
určitému originálu. 

Poznámka: Traktory Zetor 25 A a 25 K byly 
vyráběny ve Zbrojovce Brno až do roku 1961. 
Tedy celých 16 let. Celkem jich bylo vyrobeno 
158 570 kusů, což představuje dodnes nepřeko-
naný rekord.

Marketing
Firma KOVAP jde s dobou a prostřednictvím 
vlastních facebookových stránek  (www.face-
book.com/kovapofficial ) průběžně komunikuje 
se zákazníky.  Sběratelé plechových hraček tvoří 
až 50 % všech zákazníků firmy KOVAP. Kromě 
své propagace na facebooku firma každoroč-
ně vydává nový katalog a účastní se veletrhu 
hraček v Norimberku. S výrobou „velkých“ 
automobilů má však výroba plechových modelů 
jeden společný bod. Je jím export do zahraničí. 
V tuzemsku, Evropě i zámoří je nejžádanějším 
výrobkem červený traktůrek Zetor 25 A s valní-
kem. Největšími odběrateli plechových hraček 
jsou Německo, Kanada, USA a Slovensko.Pro-
deje na Slovensku mají stále vzestupný trend. 
Plechové hračky se kromě těchto zemí 
vyvážejí i do Japonska, Holandska, Brazílie 
a Austrálie. Průměrně se každoročně vyrobí 

a prodá 55 000 kusů všech 70 druhů hraček. 
Přitom u některých z nich činí prodej pouze 
200 kusů. Dlouhodobě je podíl hraček vyrábě-
ných na export a pro tuzemsko 50 : 50.

Stabilně je největší zájem o červený traktůrek 
Zetor 25 A s vlekem, a to především ze strany 
sběratelů. Starší čtenáři ho znají z ještě nedáv-
né minulosti, možná, že s ním dokonce i jezdili 
a pracovali. Ti mladší mají stále ještě příležitost 
se s ním seznámit a sami nebo s dětmi si s ním
hrát. A dokonce této možnosti by si měli velice 
vážit. Jedná se totiž o plně funkční hračku 
vyráběnou již více než šedesát dva let z plechu. 
A to na jediném místě v Evropě, v Semilech ve 
společnosti KOVAP. Žádný plast, žádný asijský 
výrobce, žádné ftaláty. To je Zetor 25 A!

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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NETRADIČNÍ MÍSTA V OBOŘE SOUTOK 
NA BŘECLAVSKU

FOTOREPORTÁŽ:

OBORA SOUTOK NA ÚZEMÍ TAKZVANÉHO DYJSKÉHO TROJÚHELNÍKU NEDALEKO BŘECLAVI PŘEDSTAVUJE JEDI-
NEČNÝ BIOTOP PROTKANÝ VODNÍMI KANÁLY, SLEPÝMI RAMENY ŘEK A PŘEDEVŠÍM LUŽNÍMI LESY, KTERÉ JE 
VŠAK TŘEBA V OBDOBÍ SUCHA ŘÍZENĚ ZAVLAŽOVAT.

Rezervoárem pro zaplavování lužních lesů je slepé rameno Dyje

… a jejich břehy zpevněny takzvanými ohrázkami

Jedno z řízeně zaplavovaných míst

Některá slepá ramena jsou kvůli zdrojům vody nově zprůtočněna…

Vodní kanály tvoří i říčka Kyjovka

Kultovní lokalita – soutok Moravy a Dyje  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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Sektor akvakultúry 
na Slovensku
Pozostáva z rybnikárstva a pstruhárstva (546 rybníkov, 132 klietok,  
137 sádok, 252 betónových nádrží, 8 recirkulačných systémov).  
Spolu 83 registrovaných subjektov.

Aké ryby najčastejšie konzumujeme v SR:

Priemerná spotreba rýb vo svete:
1) Aktuálna svetová spotreba rýb predstavuje 22,3 kg na osobu/rok (2018)
2) Priemerná spotreba rybieho mäsa v EÚ za rok 2015 dosiahla 25,1 kg
3) Najviac rýb vo svete skonzumujú Kórejci a to 78,5 kg  
 a Nóri so spotrebou 66,6 kg

1) Kapor

2) Pstruh duhový

3) Sivoň potočný

4) Sumec 

5) Šťuka

6) Zubáč

7) Losos

8) Sleď

9) Makrela

10) Amur

11) Tolstolobik

Minimálna odporúčaná dávka rybieho mäsa sú 2 porcie týždenne 
(90g surového mäsa alebo 75 g tepelne upraveného rybieho mäsa)*
*Oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení Základného modelu odporúčaných dávok spotreby potravín.

V SR najčastejšie nakupujeme:

2 1
3

Živé ryby
Filety

Podkovy
4. Výrobky z rybieho masa
 Šaláty, údené ryby, marinované ryby

Produkcia rýb v SR:

Ročný objem spracovaných sladkovodných rýb predstavuje 2,2 tis. ton 

Pstruh dúhový + Sivoň potočný – 1,2 tis. ton

Kapor – 340 ton
Celá produkcia sa uplatní na domácom trhu

Priemerná spotreba rýb v SR:
 1 kg sladkovodných rýb na osobu/rok
  (z toho 0,35 kg tvoria úlovky rekreačných rybárov)
 4,5 kg morských rýb vrátane morských kôrovcov a lastúrnikov na osobu/rok
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SPOTREBA RÝB NA SLOVENSKU JE 
NAJVYŠŠIA ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV 
SLOVÁCI V ROKOCH 2017  A 2018 SKONZUMOVALI NAJVIAC RYBIEHO MÄSA ZA POSLEDNÚ DEKÁDU. ZO 
SLADKOVODNÝCH RÝB PRITOM VEDÚ KAPOR A PSTRUH, Z MORSKÝCH RÝB SÚ NA PRVÝCH PRIEČKACH 
ÚDENÁ MAKRELA A LOSOS.  O SPOTREBE RÝB A ICH KVALITE U NÁS A V EURÓPE HOVORÍ ING. JÁN SUKOV-
SKÝ Z ODBORU ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR.

Slováci konzumujú najviac rýb za posled-
ných 10 rokov.
Spotreba rýb v rokoch 2018 a 2017 na Sloven-
sku dosiahla úroveň  5,5 kg na osobu a rok, 
čo predstavuje najvyšší údaj za posledných 
10 rokov a rovná sa približne spotrebe 
hovädzieho mäsa. Avšak len necelý kilogram 
pripadá na sladkovodné ryby a zhruba 0,35 kg 
na osobu a rok je pokrytých úlovkami rekre-
ačných rybárov. Odporúčaná dávka konzumá-
cie rybieho mäsa pritom predstavuje 17 kg na 
obyvateľa a rok. 

Zo sladkovodných rýb je na Slovensku na 
prvom mieste v spotrebe kapor, hneď za ním 
je pstruh. Spotrebitelia tiež obľubujú šťuku, 
zubáča, sumca, tolstolobika, amura a sivoňa. 
Medzi ďalšie sladkovodné druhy rýb, ktoré má 
spotrebiteľ možnosť ochutnať, patria sumček 
africký, ostriež, úhor, karas, tolstolobik pestrý. 
Z morských rýb patrí medzi najpopulárnejšie 

losos, makrela, sleď, rôzne druhy tresky 
a tuniakovité ryby. Zo spracovaných morských 
rýb je to údená makrela a losos, z marinova-
ných rýb hlavne sleď. Zo sladkovodných rýb 
spotrebitelia nakupujú hlavne živé ryby a ryby 
chladené, z morských sú to hlavne mrazené 
filety, mrazené ryby, filé, hotové mrazené 
rybacie polotovary. 

V  EÚ vedie Portugalsko. Ročne priemerný 
Portugalčan skonzumuje 55,9 kg rýb.
Spotreba rýb a morských plodov sa za posled-
ných päťdesiat rokov zdvojnásobila, čo má za 
následok drastické znižovanie populácie rýb 
v moriach a oceánoch.  Na celosvetovej úrovni 
spotreba rýb a morských plodov každoročne 
narastá a dopyt po rybej bielkovine sa zvyšuje. 
Podľa dostupných údajov Európskej komisie 
priemerná spotreba rýb v EÚ na obyvateľa 
a rok v roku 2015 dosiahla 25,1 kg. Najväčšou 
spotrebou rýb v EÚ sa môžu pochváliť Portu-
galčania, ktorí spotrebujú ročne na obyvateľa 
55,9 kg, nasledujú Španieli so spotrebou 
45,2 kg a Francúzi 33,9 kg. Z vnútrozemských 
krajín sú na tom v spotrebe rýb najlepšie 
Luxemburčania, ktorí ročne skonzumujú 
32 kg rýb, nasledujú Rakúšania so spotrebou 
13,2 kg. Slováci sú tak v spotrebe rýb stále na 
chvoste EÚ. 

Ako rozoznáte čerstvé a kvalitné rybie 
mäso? 
Pri výbere rýb by sa mal spotrebiteľ 
orientovať viac na lokálnu produkciu, ktorá 
vie zaručiť hlavne čerstvosť, čo je v prípade 
sladkovodných rýb veľmi dôležitý faktor 
a v rámci produkcie zanecháva len veľmi 
malú uhlíkovú stopu v porovnaní s morskými 
rybami, ktoré sú na náš stôl prepravované 
z rôznych svetadielov. Spotrebiteľ by si mal 
tiež uvedomiť, že kúpou lokálnej produkcie 
podporuje rozvoj miestneho regiónu a pod- 
poruje zamestnanosť v tejto oblasti. Rybie 
mäso svojím zložením spĺňa požiadavky na 
racionálnu výživu, je ľahko stráviteľné a preto 
je vhodné na diétne stravovanie. Pri čerstvých 
sladkovodných rybách sa málokedy stretneme 

s ich glazovaním. Pri spracovaní morských 
rýb sa často používa glazúra, ktorá spôsobuje 
to, že pri rozmrazení sa z mäsa uvoľňuje viac 
vody. Pri týchto produktoch vlastne platíme 
zbytočne za dodanú slanú vodu. Pri tepelnom 
opracovaní takejto ryby je kvalita mäsa znač-
ne ovplyvnená najmä obsahom soli. Pri týchto 
produktoch sa obsah glazúry pohybuje od 
10 % – 40 %. Z fyziologického hľadiska rybie 
mäso neobsahuje šľachy a väzivo v porovnaní 
s mäsom veľkých hospodárskych zvierat, 
čiže je oveľa stráviteľnejšie. Zároveň obsahuje 
hlavne vitamín A a D a celý rad mikro-
prvkov. Ďalšou výhodou je ľahká a rýchla 
tepelná úprava. 

Ryby mrazením strácajú taktiež na kvalite, 
a to najrýchlejšie spomedzi všetkých druhov 
mäsa. Z pohľadu spotrebiteľa si pri kúpe 
čerstvých rýb preto treba všímať hlavne oči, 
žiabre a celkovú typickú rybaciu vôňu. Oči rýb 
pri čerstvých rybách sú vypuklé a číre, žiabre 
sýto červené. Ak je ryba staršia, oči sú zaka-
lené a farba žiabier je hnedastá, takéto ryby 
tiež sprevádza nepríjemný zápach.    

Aký je priamy prínos rybnikárstva pre 
krajinu? 
Rybníky, malé vodné nádrže a rybochovné 
zariadenia plnia v krajine okrem produkčnej 
funkcie aj mimoprodukčné funkcie. Medzi 
tieto funkcie patria hlavne:
• akumulácia vody v krajine
• retencia vody v krajine (protipovodňová 

ochrana)
• rekreačná funkcia
• zlepšovanie kvality povrchových vôd
• podpora biodiverzity 

Viac informácií nájdete na webe projektu 
Zrodené v EÚ - http://www.zrodene.eu

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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I N Z E R C E LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST

UŽ

BILLA KONČÍ S PAPÍROVÝMI TAŠKAMI, 
PLASTOVÉ JSOU ŠETRNĚJŠÍ
PŘESTOŽE V ČESKÝCH SUPERMARKETECH JE V POSLEDNÍ DOBĚ TRENDEM NAHRAZOVAT PLASTOVÉ 
TAŠKY PAPÍROVÝMI, JEDEN Z ŘETĚZCŮ SE ROZHODL JÍT PROTI PROUDU. BILLA S PAPÍROVÝMI KONČÍ A OD 
ŘÍJNA NABÍZÍ NOVÉ NÁKUPNÍ TAŠKY VYROBENÉ Z RECYKLOVANÉHO PLASTU. REAGUJE TAK NA NEDÁVNO 
ZVEŘEJNĚNOU STUDII VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ A PODNĚTY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. 

Studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo 
životního prostředí, porovnávala dopady od-
nosných tašek z různých materiálů na životní 
prostředí metodou posuzování životního cyklu. 
Metoda známá pod zkratkou LCA bere 
v úvahu všechny fáze produktu – od jeho výro-
by přes používání až po likvidaci. A ukázalo se, 
že výroba papírových tašek je velmi náročná 
na energii a zdroje. 

„Taška vyrobená z recyklovaného plastu je 
šetrnější vůči životnímu prostředí než taška 
vyprodukovaná z primárních surovin. Každý 
materiál by měl sloužit co nejdéle a opětov-
né použití odnosných tašek vede ke snížení 
negativních environmentálních dopadů. Proto 
využití odpadního plastu na výrobu tašek ví-
tám,“ říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty tech-
nologie ochrany prostředí. BILLA od svých 
zákazníků zjistila, že papírové tašky používají 
většinou jen jednorázově a poté je vyhazují do 
směsného odpadu. Od října je tedy nabízí jen 
do vyprodání zásob, pak se stane jediným 
velkým řetězcem v Česku, v němž papírová 

varianta nebude k dispozici. Podle mluvčí 
společnosti Dany Bratánkové tím měsíčně 
ušetří 300 vzrostlých stromů.

Krok k cirkulární ekonomice
Nové plastové tašky se vyrábí z tzv. LDPE fó-
lie, a to z 80 % z již recyklovaných plastů. Mají 
předpoklady k několikanásobnému použití, 
a až doslouží, stačí je vyhodit do žlutého kon-
tejneru, odkud poputují na další recyklaci. Do 
konce roku plánuje BILLA nabídnout i chladicí 
tašky vyrobené z 80 % z LDPE fólie.

„Součástí naší filozofie je dlouhodobá snaha 
o udržitelnost. Na prodejnách a ve skla-
dech využíváme co nejšetrnější technologie, 
zefektivňujeme logistiku, postupně zavádíme 
elektronické cenovky. Úprava sortimentu ná-
kupních tašek je dalším z řady kroků, kterými 
se snažíme omezit dopady našeho podnikání 
na životní prostředí,“ říká ředitel společnosti 
BILLA ČR Jaroslaw Szczypka.

Nově nabízené tašky se nyní vyrábějí z regra-
nulátu vytříděného z komunálního odpadu. 
Do budoucna by chtěl řetězec tašky vyrábět 
z fólií, které vytřídí přímo na svých prodej-
nách. BILLA rovněž jedná o možnosti jejich 
výroby z plastů, které vyprodukuje v rámci 
svých logistických procesů. Tím by naplnila 
principy cirkulární ekonomiky, kdy se vypro-
dukovaný odpad recyklací přemění v produkt 
se stejnou užitnou hodnotnou jako na jeho 
počátku, a primární materiál se tak udrží co 
nejdéle v oběhu. 
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ZBYTEČNĚ UTAŽENÝ ŠROUB
ŘADA EKOLOGŮ, OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, PŘÍRODOVĚDCŮ, ENTOMOLOGŮ A ORNITOLOGŮ DNES HLASITĚ VOLÁ 
PO BIODIVERZITĚ. ČESKY SE TOMU ŘÍKÁ PESTROST KRAJINY. TAKOVÝ POŽADAVEK JE SAMOZŘEJMĚ VELICE 
ATRAKTIVNÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST.

Je však možné ho zajistit pouze tím, že kromě 
luk a pastvin zůstane v zemědělské krajině co 
nejširší spektrum pěstovaných plodin. Jak to 
ale udělat, aby nezůstalo jen u řepky, obilnin 
a kukuřice? Odpověď je z hlediska země-
dělského poměrně jednoduchá. Vytvořit pro 
nejčastěji již minoritní plodiny nejen dotační, 
ale i reálné možnosti pro jejich pěstování. 
K nim patří i integrovaná ochrana plodin zahr-
nující i ochranu chemickou. Není sporu o tom, 
že po letošním katastrofálním suchu nejedna 
louka, pastvina, ale i městský, sportovní nebo 
soukromý trávník budou potřebovat nápravu 
stavu, respektive dosev. Travní směsi budou 
zcela jistě zapotřebí i pro greening a v nepo-
slední řadě i pro export. 

Proexportní plodiny
Přes řadu problémů (pokles ploch, úbytek 
dobrých pěstitelů, malá podpora produkce 
atd.), se kterými se současné české travní 
a jetelové semenářství potýká, je toto odvětví 

jako celek výrazně proexportní. Česká 
travní a jetelová semena jsou ceněna 
nejen pro svou kvalitu a cenovou dostupnost, 
ale také pro svou pestrost. Vždyť produ-
kujeme travní semena od dvaceti druhů 
a jeteloviny od osmi druhů! Situaci v travním 
a jetelovém semenářství však může velmi 
výrazně zhoršit stále se zužující spektrum 
pesticidů nutných k zajištění kvalitní produk-
ce. Letmý pohled do Seznamu povolených 
přípravků a pomocných prostředků na ochra-
nu rostlin by mohl svádět k dojmu, že tomu 
tak není. Opak je však pravdou. Tak např.
k ochraně proti dvouděložním pleve-
lům je sice povoleno u všech druhů trav
24 přípravků, jejich základem je ale pouze 
osm účinných látek. Při využití je však třeba 
vzít v úvahu, že některé z nich nelze využít 
v ochranném pásmu vod (velká část trávose-
menných ploch se vyskytuje právě tam), jiné 
jsou pro pěstitele cenově neatraktivní nebo 
nedostupné.

Chybí fungicidní přípravky
Daleko horší situace je v oblasti fungicidů – 
v ní je povoleno 19 přípravků se třemi účin-
nými látkami. V současnosti chybí fungicid 
účinný proti travním rzivostem, které mohou 
zcela neočekávaně decimovat výnos. Kri-
tická je situace v ochraně proti parazitární 
běloklasosti, způsobené houbou Fusarium 
poae a přenášené klopuškou hnědožlutou 
(Leptopterna dolobrata). Neošetřit některé 
druhy (kostřava červená, lipnice luční, trojštět 
žlutavý) znamená přijít o větší část sklizně! 
Smutnou skutečností je nezájem výrobců 
přípravků o jejich výrobu a registraci u těchto 
minoritních plodin. Spolek pěstitelů travních 
jetelových semen (SPTJS) na tuto skutečnost 
reaguje vlastními polními pokusy s pesticidy, 
na základě kterých podává žádost o jejich 
menšinové povolení. Setkává se však často 
s neřešitelnými potížemi. Tak např. při žádosti 
o povolení přípravku na bázi azoxystrobinu 
a cyprokonazolu výrobce sdělil, že nemá pro 
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použití v travách dokumentaci. V případě ná-
hrady pyretroidů „leží“ žádost o povolení pří-
pravku s účinnou látkou thiakloprid již několik 
let v kanceláři Státního zdravotního ústavu. To 
vše pak svádí pěstitele k použití nepovolených 
(ale účinných přípravků).

Chybí herbicidní a desikační přípravky
Tak např. k ochraně proti dvouděložným ple-
velům je sice povoleno u všech druhů trav 
24 přípravků, jejich základem je ale pouze 
osm účinných látek. Při využití je však třeba 
vzít v úvahu, že některé z nich nelze využít 
v ochranném pásmu vod (velká část trávose-
menných ploch se vyskytuje právě tam), jiné 
jsou pro pěstitele cenově neatraktivní nebo 
nedostupné. Velkým problémem je také šíření 
šťovíku tupolistého a šťovíku kadeřavého nejen 
v semenářských porostech jetele lučního, ale 
i v krajině. Za účinnou látku asulam, která 
byla před několika lety zakázána, neexistuje 
adekvátní náhrada. Letošní pokus o časově 
omezenou registraci tohoto herbicidu nebyl 
úspěšný. Určitou nadějí je hledání náhrady jak za 
diquat, tak za asulam v rámci polních 
a skleníkových pokusů na jednom z členských 
pracovišť SPTJS. Pěstitelé jetele nachového 
a jetele lučního stojí v současnosti před velkým 
problémem. Od příštího roku nebude možno 
již dále používat přípravky na bázi diquatu 
k desikaci porostů před sklizní. Částečnou alter-
nativou je sice dělená sklizeň, ale pro nestálost 
počasí je velmi problematická a hlavně riziková.

Semena pro greening
Trávy a jetele pěstované na semeno patří 
k plodinám, které zatěžují životní prostředí 
ve srovnání s jinými jen velmi málo. To však 
neznamená, že se bez pesticidní ochrany 
obejdou úplně. Potřeba pro greening i dosevy 
by mohly znamenat boom výroby travních 
směsí nejen pro jejich dodavatele, ale také 
pro pěstitele travosemenných kultur. Mohla, 
ale také nemusela. Otázkou je, kde travní 
semena brát. Tuzemská legislativa jejich 
pěstování mnoho nepomáhá. Právě naopak. 
O tom, že ubývají účinné látky přípravků na 
ochranu významných polních plodin, víme již 
déle. Bohužel tato realita se nyní přiblížila 
i travosemenným a jetelosemenným kultu-
rám. Stejně jako u jiných plodin je i v tomto 
segmentu výčet plevelů, chorob a škůdců 
bohatý. 

Další pěstování travosemenných 
i jetelosemenných (například jetel luční a jetel 
nachový-inkarnát) plodin stejně jako trávníků 
různého využití je odvislé na možnosti jejich 
eliminace, nejčastěji za pomocí přípravků 
na ochranu rostlin. Situace je komplikována 
i specifickou potřebou eliminovat plevelné 
trávy v porostech kulturních trav. Jedná se 
o problematiku velice obsáhlou, ovlivňovanou 
velice výrazně nejen evropskou a tuzemskou 
legislativou, ale také vlivem nevládních or-
ganizací a v neposlední řadě také smýšlením 
veřejnosti. Řadu škodlivých činitelů těchto 

plodin nelze odstranit bez použití chemických 
přípravků. Proto úbytek účinných látek pří-
pravků na ochranu rostlin v tomto segmentu 
působí téměř jako sebevražda. 

Semena pro krajinu?
Vypěstovaná semena však nejsou určena 
pro přímý konzum jako potravina, ale jako 
produkt sloužící k jejich dalšímu množení 
a hlavně pěstování! Co se redukcí účinných 
látek v tomto případě sleduje, je těžko 
k pochopení. Varováním může být vývoj ploch 
travosemenných kultur. V roce 2017 činila 
výměra 10 000 hektarů. Není to dostatečný 
důkaz proto, že bez možností ochrany bude 
rapidně klesat zájem o jejich pěstování? Bere-
me v úvahu, že od výrobců přípravků pro tyto 
minoritní plodiny žádné novinky nepřicházejí 
a že tedy musíme být rádi za to málo, co ještě 
nyní máme k dispozici? Ztratíme tak další 
exportní komoditu? Namísto toho, abychom 
pro greening používali semena trav z tuzem-
ské produkce, budeme travní směsi k radosti 
tamních výrobců dovážet z Dánska, Německa 
nebo Holandska? Kde zůstala tolik požado-
vaná pestrost krajiny? Neléčíme náhodou 
rakovinu aspirinem? 

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin
doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., 
výkonný ředitel, Spolek pěstitelů travních 
a jetelových semen
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K ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY I JEJÍ KVALITY 
NAPOMÁHAJÍ NOVÉ TECHNOLOGIE
DLOUHODOBÝ, ALE I KRÁTKODOBÝ NEDOSTATEK ZDROJŮ PITNÉ VODY, SE KTERÝM SE V POSLEDNÍCH 
LETECH POTÝKAJÍ NĚKTERÉ REGIONY A OBCE, ÚSTÍ DO PROJEKTŮ S AMBICÍ ZAJISTIT NOVÉ ZDROJE 
PROSTŘEDNICTVÍM VRTŮ. 

I když jsou nepochybně místa, kde lze takové řešení použít, není na 
škodu si připomenout, že vrty nemusí a zcela jistě ani vždy nebudou 
optimální cestou k pitné vodě, a kromě toho jde o opatření, které, navíc 
se státními dotacemi, odebírá vodu z míst, která jsou potenciálním 
suchem nejvíce ohrožena. Což jsou hladiny spodních (podzemních) 
vod, které se velmi pomalu doplňují, a pokud z nich chce společnost 
odebírat vodu i v budoucnosti, budou se doplňovat (jestli vůbec) ještě 
pomaleji. Samotný vrt je navíc řešením jen pro menší spádové území, 
ale s rizikem, že v zájmu zajištění vlastních potřeb se může také stát, 
že se ztratí, omezí nebo poškodí zdroje vody pro ostatní. Třeba i pro 
zemědělce.

Jednou z možností, a to jak pro obce, tak rekreační objekty, domy nebo 
jednotlivce je využití mobilních úpraven pitné vody. Jejich verze si mohli 
v uplynulém měsíci novináři prohlédnout v areálu Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka a dozvědět se také základní zásady, 
které jsou s využitím mobilních úpraven vody spojené, a co to případ-
ným zájemcům přináší. Principem přitom je, že zájemce o vodu 
z mobilních úpraven nemusí úpravny kupovat, a tedy do nich jednorá-
zově investovat, a nemusí se ani starat o existenci zdroje surové vody, 
z níž se pitná voda v úpravně vyrobí. Zdrojem přitom může být i voda 
povrchová, z níž vyrobená pitná voda splňuje zákonné požadavky, které 

jsou na ni kladeny a které definuje Státní zdravotní ústav. Kvalita upra-
vené vody je on-line dálkově sledována, včetně uvedených parametrů, 
a také částečně mineralizována, takže z úpravny neteče voda destilova-
ná, jak by se někdo mohl domnívat. Rozhodující ale pro zájemce o vodu 
z mobilních úpraven je, že za ni zaplatí méně, než je cena za vodné 
a stočné.

Mobilní úpravny jsou pro zájemce k dispozici ve třech verzích různých 
rozměrů a výkonů. Nejmenší z nich s příkonem 30 W o hmotnosti 
120 kilogramů dokáže zásobovat vodou při spotřebě 100 litrů na osobu 
a den až 120 obyvatel, největší s příkonem 6 kW o hmotnosti 4 000 kilo-
gramů pak až 1 200 obyvatel, tedy jednu větší vesnici. Mobilní úpravny 
vody již byly také v několika lokalitách využity, například v obcích Vrchy, 
Rajnochovice nebo Dolní Kounice, k zásobování venkovního koupaliště 
z povrchového zdroje vody využívá mobilní úpravnu i město Opava. 
Úpravny jsou schopné pokrýt potřebu pitné vody dlouhodobě i krátko-
době, nejsou vázané na jediný stacionární zdroj vody a jsou mimo jiné 
využitelné i v zemědělství. Více údajů o mobilních úpravnách na 
http://weroenergy.cz.

Zajistit kvalitní pitnou vodu z kontaminovaných povrchových zdrojů je 
ale také možné prostřednictvím nanotechnologií. Je to smutné, ale za 



naprostého nezájmu médií byla koncem letošního září v Domašově nad 
Bystřicí na Olomoucku veřejně prezentována technologie membránové 
nanofiltrace, první svého druhu nejen v ČR, ale také ve střední Evropě. 
Uvedená technologie přitom není zatím v praxi v provozu ani v sou-
sedním Německu. Technologická jednotka byla „ušita na míru“ tamní 
úpravně vod, pro kterou představuje jediný zdroj vody tok Bystřice, což 
je povrchová voda, velmi často s tak vysokým podílem mikroorganismů 
a přírodního znečištění, že bylo v předchozích letech nutné úpravnu 
vody několikrát za rok odstavit (zdroje znečištění nebyla schopna 
odstranit) a obyvatele čtyř přilehlých obcí zásobovat cisternami. To již 
nyní nebude nutné. Instalovaná technologie vyvinutá společností Veolia 
(spirálně vinuté nanofiltrační membrány pro úpravu pitné vody) dokáže 
bez problémů ze surové vody odstranit mikroorganismy i přírodní 
organické látky ovlivňující barvu vody, přičemž ve vodě zůstávají nadále 
žádoucí kationty sodíku, hořčíku, draslíku i vápníku.

Důležitá je i cena, která není zas tak závratná – v Domašově nad Bystřicí
instalovaná technologie přišla na 5 milionů korun. Co je ale ještě důle-
žitější – nanotechnologie mohou ze surové vody odstraňovat i pozů-
statky léčiv, hormonálních látek, drog i pesticidů. Nanofiltrace umí ale 
také z vody odstranit mikroplasty, a to s účinností 100 %. Je tomu tak 
proto, že mikroplasty, alespoň ty, o kterých se v poslední době hodně 
mluví, mají velikost několik milimetrů, zatímco otvory v nanofiltračních 
membránách mají rozměr v řádu jednotek nanometru. Mikroplasty
0 1v podobě vláken tak nemají šanci přes nanofiltraci projít. I to je 
důvodem instalace nanofiltračních membrán v Domašově – Veolia si 
tam hodlá v praxi ověřit účinnost nanofiltračních membrán na uvedené 
látky. 

Nanofiltrační technologie testuje ale také společnost Ostravské 
vodárny a kanalizace (OVAK) prostřednictvím firmy NANO Zone, a to 
jako první v EU, tentokrát v oblasti distribuce pitné vody. Test probíhá 
ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích a vzhledem k tomu, že se jedná 
o pilotní test, je komora vodojemu striktně izolována od vodovodní sítě 
a distribuce vody odběratelům. Primárním cílem projektu, v němž po 
dobu jednoho roku budou prováděny rozbory monitoringu kvality vody, 
Na projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se mimo 
jiné podílí i odborníci z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 
a Ostravské univerzity. OVAK se navíc věnuje, pro změnu v podobě 
technologie Hydropuls, čištění studní prostřednictvím impulzů vysoce 
stlačeného vzduchu. Letos byla počátkem léta uvedená metoda 

v Ostravě opět aplikována, přičemž „výsledky jednoznačně prokázaly, 
že vydatnost některých studní se po aplikaci Hydropulsu až ztrojnáso-
bila,“ uvádí OVAK. 

O tom, co nanofiltrace dokáže, se mohla veřejnost v praxi přesvědčit 
i přímo v terénu, konkrétně v Praze. U Betlémské kaple se mohli 
kolemjdoucí bez obav napít původně dešťové vody – pokud tedy pršelo. 
Dešťová voda je totiž pomocí energeticky nenáročné nanofiltrace, 
vyvinuté za účasti vědců z Technické univerzity v Liberci, „předělána“ 
pomocí filtru, který je sestaven právě ze speciálních nanovlákenných 
membrán, na zdravotně nezávadnou vodu pitnou.

Všechny uvedené příklady ukazují, že v ČR jednak existují technologie, 
které umí z dešťové a obecně nepitné vody vytvořit vodu pitnou, aniž by 
bylo třeba využívat podzemní vody z vrtů, a jednak, že moderní tech-
nologie dokáží z vody odstranit veškeré možné látky, na jejichž rizika 
poukazují opakovaně tvůrci různých katastrofických scénářů.
Přestože přitom nejsou uvedené technologie plošně využívány v praxi, 
je již dnes jejich cena relativně přijatelná a lze očekávat, že v rámci 
dalšího vývoje a četnějšího uplatnění v praxi bude cena ještě klesat. 
Veřejnost se ovšem o těchto trendech, výsledcích i samotné instalaci 
na území ČR v zásadě nikde, až na výjimky, nedozví, a bohužel se 
o těchto údajích nedozví nic ani politici, kteří pak volí ne zrovna opti-
mální opatření.

Zdroje vody bychom samozřejmě měli více chránit, méně zatěžovat 
a více si jich vážit. Minimálně v naší zemi je ale reálná situace mnohem 
lepší, než jakou se snaží ve veřejnosti vykreslovat lidé, kteří na žádné 
z popsaných akcích ani nebyli – ale jsou to „odborníci“.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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K OBOHACENÍ JÍDELNÍČKU LZE VYUŽÍT 
MNOŽSTVÍ BĚŽNĚ NESBÍRANÝCH HUB
VĚTŠINA HOUBAŘŮ VYRÁŽEJÍCÍCH DO LESA NA SBĚR HUB BÝVÁ ZKLAMÁNA, POKUD NEJSOU VÝSLEDNOU 
KOŘISTÍ HŘIBOVITÉ HOUBY. VE SKUTEČNOSTI JE ALE KE KONZUMACI VHODNÁ CELÁ ŘADA MÉNĚ 
SBÍRANÝCH, HOUBAŘSKY NETRADIČNÍCH HUB, PŘIČEMŽ MNOHÉ Z NICH (ČASTO TY, KTERÉ OD SBĚRU 
NEJVÍCE ODRAZUJÍ), MAJÍ DOKONCE I LÉČIVÉ ÚČINKY.

Začněme ale přece jen u hřibovitých. 
V posledních letech, a letos především, se 
v našich lesích stále častěji vyskytuje hřib ko-
vář, dobrá a jedlá houba, které se ale někteří 
houbaři obávají. Jednak proto, že podle již 

překonaných, ale stále rezonujících údajů se 
na „červené hřiby“, k nimž kovář patří, nesmí 
konzumovat alkohol, jednak proto, že je tento 
hřib občas označován mylně jako nejedlý, ba i 
mírně jedovatý. Nic z toho není pravda, kovář 

je jen poměrně tuhý, takže je třeba jej před 
konzumací déle (více než 15 minut) vařit či 
dusit. V lese lze také častěji narazit na kozáka 
habrového – i to je dobrá a celkem pevná 
houba, která se stejně jako kovář dobře hodí 
na sušení, neboť se obě dobře krájí. Častější 
výskyt obou výše jmenovaných druhů hub 
lze přitom – a to je jistý důkaz o měnícím se 
počasí, přikládat podle mykologů teplejšímu 
počasí v ČR.

Zejména na podzim ale rostou v našich 
lesích houby, které mezi hřibovité nepatří ani 
náhodou. Pomineme-li muchomůrku růžovku 
(masák), o jejímž využití v kuchyni a o tom, 
jak ji poznat, bylo už hodně napsáno, zůstávají 
jako potenciální kořist některé skupiny hub, 
o nichž se toho zas tak moc nepíše. Jednou 
z nejrozsáhlejších, ale také nejčetnějších 
jsou pýchavky. Jde o nezaměnitelnou skupinu 
hub, jejichž předností je skutečnost, že jsou 
všechny jedlé. Dobrým poznávacím znakem je 
i jejich tvar – všechny pýchavky mají podobu 
malých nebo větších kuliček nebo tvar připo-
mínající podobu žárovek. Pýchavky rostou po 
celý rok nejen v lese, ale třeba v městských 
parcích či podél cest nebo potoků v otevře-
né krajině. V kopřivách, na pastvinách nebo 
rumištích lze také nalézt pýchavku obrovskou 
(vatovec), což je pro znalce hub a labužníky 
skvělý základ pro přípravu houbových řízků. 
Nevýhodou pýchavek je, že je třeba tyto 
houby zpracovat velmi rychle – jakmile začíná 
vnitřek plodnic žloutnout, nejsou už ke konzu-
maci ani pro jiné zpracování vhodné.

Na podzim se dají sbírat i fialové houby, přes-
tože barva sama o sobě je docela odrazující. 
Typickým představitelem fialových podzimních 
hub je přitom lakovka ametystová, která roste 
až do prvních mrazíků a někdy i po nich. Na 
první pohled to přitom není atraktivní houba 
– její třeň je tenká a ani klobouk nedosahuje 
velkých rozměrů, často je široký jen pár cen-
timetrů. Lakovky lze ale na jejich stanovištích 
nalézt ve velkém množství, což v součtu před-
stavuje „dostatek hmoty“ ke kulinářskému 
využití. Více se ale přece jen sbírá jiná fialová 
houba – čirůvka fialová. Také ta patří mezi 
velmi hojně se vyskytující podzimní houby 
a stejně jako v případě lakovky ametystové je 
pro ni typická fialová barva s mnoha odstíny, 
v některých případech balancující mezi světle 
hnědou a fialovou. Čirůvka fialová je velmi 
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dobrý a u některých houbařů oblíbený druh, 
důležitá je ale u této houby dostatečně dlouhá 
tepelná úprava, alespoň 20 minut. 

Další z podivných, na pohled nevábných hub, 
je Jidášovo ucho, pro které dokonce ani třeba 
chodit do lesa. Již z názvu je patrné, že roste 
především na větvích bezinek, a to dokonce
i v době, kdy jsou jejich větve ořezány a leží 
volně v přírodě. Jidášovo ucho je přitom 
i svou využitelností podobné různým čínským 
houbám, které jsou doporučovány lidem ke 
konzumaci pro své léčivé účinky. To se týká 
i této tuzemské poloparazitické houby, jejíž 
konzumace má mít protizánětlivé účinky. 

Zdraví prospěšná je ostatně i konzumace 
čirůvky fialové, která má představovat lék 
proti cukrovce, neboť snižuje hladinu krevního 
cukru – na tuto houbu ale pozor, podle někte-
rých informací způsobuje za syrova rozpad 
červených krvinek – tomu lze ale čelit její 
delší tepelnou úpravou. Léčivé účinky mají 
i hlívy, které také musíme hledat na kmenech 
většinou listnatých stromů, a ne v lese v me-
chu nebo lesním podrostu. Hlíva je jednou 
z hub, která je po staletí považována za léči-
vou, přičemž za prokazatelnou je v současné 
době brána schopnost této houby snižovat 
hladinu cholesterolu.

Parazitické a poloparazitické houby žijící na 
stromech nebo ze stromů jsou vůbec obecně 
nejvhodnějšími zdroji pro člověka příznivých 
látek. Důvod je vlastně prostý – takové houby 
obsahují oproti „normálním“ houbám „ještě 
něco navíc“, co do sebe absorbují ze stromů, 
a člověk tak při konzumaci těchto hub pojídá 
najednou látky obsažené minimálně ze dvou 
druhů rostlin. 

V mnoha případech to platí u chorošů, které 
nesbírá snad vůbec nikdo, protože choroše 
jsou tuhé a na klasickou kulinářskou úpravu 
se nehodí. Přesto jsou to právě choroše, které 
mají prověřené léčivé účinky. Modelovým 
příkladem je choroš oříš, který se podobá 
mořské mycí houbě. Je považován za účinný 
antioxidant a používán například při zánětech 
ledvin a při léčení nádorů močového měchýře.
Léčivé účinky však má i řada dalších 
pařezových hub a chorošů, jako penízovka 
sametonohá (snižuje hladinu krevního cukru), 
verpáník lékařský neboli troudnatec modří-
nový (součást léků s projímacími účinky) nebo 
rezatec šikmý (používá se při léčbě žaludeč-
ních vředů). Nicméně lze předpokládat, že 
tyto houby se příliš sbírat v praxi nebudou, 
takže cílem této informace je spíš upozornění 
na skutečnost, že často drahé, propagované 
a „zázračné“ čínské a asijské houby mají své 
plnohodnotné alternativy i u nás. 

Nakonec tak ještě jeden typ na typicky 
podzimní houbu, z níž lze udělat výbornou 
dršťkovou polévku. Je to kotrč kadeřavý, 
který najdeme především na pařezech nebo 

u paty v lese rostoucích stromů, především 
v jehličnatých lesích. Jde o nezaměnitelnou 
houbu, kterou si prakticky není možno splést 
(i když je kotrčů několik druhů a velmi mírně 
se od sebe liší, všechny jsou bez problémů 
jedlé). I proto byl kotrč odjakživa využíván 
jako rostlinná alternativa k hovězím dršťkám 
při přípravě dršťkové polévky. Ostatně houby 
jsou někdy nazývány jako „maso chudých“, 
což v případě využití kotrče platí bezezbytku. 
Dršťková z kotrče má však i další výhody – je 
zdravější, kotrč se rychleji uvaří a kromě toho 
se při použití kotrče nemusí obávat odéru, 
který v případě vaření drštěk vzniká. Dršťková 
z kotrče tak představuje optimální spojení 
fenoménů našich polévek, houbařské sezóny 
a zdravého životního stylu a je jedním 

z mnoha řešení pro příznivce vegetariánské 
i veganské stravy. Jediným problémem kotrčů 
je jejich čištění. Plodnice se totiž skládá 
z velkého množství „výhonků“ plných dutinek, 
v nichž se zachycují různé nečistoty, části 
spadaného listí nebo jehličí a navíc poskytují 
úkryt drobnému hmyzu. Při sběru je proto 
třeba kotrče vyjmout ze země co nejšetrněji 
a poté, co jej přineseme domů, je praktické 
nechat kotrče nějakou dobu potopeného 
v nádobě s vodou. Tím lze zlikvidovat v zákoutí 
kotrčů ukryté tvory, kotrč ponořený do vody 
navíc dokonce ještě trochu povyroste.
Při sběru a konzumaci netradičních hub 
Dobrou chuť. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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KŮROVCOVÁ KALAMITA UŽ 
JE APOKALYPSOU

Národní park České Švýcarsko (23. 9. 2019) 

Černý důl – svah Černá Hora Mimoň

Rozvoj kalamity v okolí Trutnova (600 až 800 m n.m.). Napadená drobná ložiska jsou patrná v širokém okolí včetně Jánských lázní nebo Černého Dolu

V DALŠÍ UKÁZCE FOTOREPORTÁŽE CHCEME ČTENÁŘŮM ZNOVU PŘIBLÍŽIT ROZSAH ŠÍŘENÍ KŮROVCE NV 
NAŠICH LESÍCH. ROZSAH ZASAŽENÝCH PLOCH NEUSTÁLE ROSTE A PROBLÉM KALAMITY JIŽ PŘEROSTL 
HRANICE TOHO, CO JSOU LESNÍCI VŮBEC SCHOPNI SOUČASNÝMI SILAMI ZVLÁDNOUT. V DNEŠNÍ DOBĚ TAK 
ZŘEJMĚ JIŽ STOJÍME NA KONCI EPOCHY TAKOVÝCH LESŮ, JAK JE NAŠE GENERACE ZNAJÍ.  
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Frýdlantský výběžek (400 až 600 m n.m.) vykazuje značnou míru 
napadení porostů kůrovci, ale na mnoha místech je patrné úspěšné 
zpomalování šíření kalamity 

Ve Šluknovském výběžku není pravděpodobně vzhledem k sousedství 
s Národními parky Saské a České Švýcarsko další existence smrkových po-
rostů reálná. Kalamitní situace je patrná v širokém okolí parku. Na snímku 
porosty u Rumburku (650 m n. m), Foto na dvoustraně: Jan Příhoda

DŘEVO – STÁLE VYHLEDÁVANĚJŠÍ 
STAVEBNÍ MATERIÁL
PODÍL DŘEVOSTAVEB NA NAŠEM TRHU STÁLE STOUPÁ, NABÍDKA FIREM JE ROZMANITĚJŠÍ A KVALITA 
BYDLENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY I TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH ZÁKAZNÍKŮ. PŘESTO SE JEŠTĚ I V ODBORNÝCH 
KRUZÍCH ŘEŠÍ RŮZNÉ DLOUHODOBĚ ZAŽITÉ MÝTY A ZKRESLENÉ PŘEDSTAVY O BYDLENÍ VE DŘEVĚ, JEHO 
MOŽNOSTECH A ÚSKALÍCH A ZEJMÉNA BEZPEČNOSTI. 

Na tato témata se zaměřuje i dvoudenní konference FORUM DŘEVO-
STAVBY. Jejím cílem je podpořit nejen setkání expertů z akademické 
sféry i z praxe a formou přednášek a neformálních diskuzí prohloubit 
znalosti i tolik potřebné kontakty. Na konferenci jsou vítáni i ti budoucí 
stavebníci, kteří o dřevostavbě uvažují a chtějí se dozvědět co nejvíce 
aktuálních informací. Generálním partnerem konference je certifikační 
systém PEFC ČR. Termín a místo: 28.–29. listopadu 2019, Seč – kon-
gresové centrum Jezerka.

Hlavní témata a program pro účastníky:
Jedním z hlavních témat letošního fóra je problematika dřevosta-
veb a předpisů požární bezpečnosti. Tento programový blok nabídne 
posluchačům nejen lepší orientaci v dané problematice, ale svojí účastí 
mohou účastníci podpořit i realizaci změn v této oblasti. To není řeč-
nický obrat. Konference se dle organizátora zúčastní osobnosti, které 
mají a budou mít výrazný vliv na provedení změn v těchto předpisech. 
Problematika bude diskutována ze všech možných zorných úhlů od 
pohledu architekta nebo statika přes požárně bezpečnostního experta 
až po hasiče nebo předsedu technické normalizační komise.

Dalším zajímavým tématem bude spolupráce úspěšných architektů 
a lidí z kvalitních realizačních firem. Perfektně fungující tandem
architekt/realizátor může celé dílo posunout o level výš, takže bude 
možnost nechat se inspirovat úspěšnými modely, jak to dělají jinde.
Následný blok přednášek „Očima expertů a soudních znalců“ před-
staví slepé uličky, kterým se realizátoři staveb mohou vyhnout, aniž by 
museli nést následky těchto nejistých experimentů.
V rámci série prezentací vystoupí také výkonný ředitel PEFC ČR Ing. 
Stanislav Slanina s informací o aktuálním stavu a vývoji certifikace 
PEFC v Česku i z mezinárodního hlediska.

Chcete se FORA DŘEVOSTAVEB zúčastnit? 
Přihlaste se – jednoduše a on-line! Letos jako účastníci, příští rok už 
možná jako ti, kteří budou sdílet svoje zkušenosti s ostatními. Více 
informací naleznete na www.ForumDrevoStavby.cz

Organizátorem a odborným garantem akce je Stanislav Müller, 
autor největší česko-slovenské vzdělávací videodatabáze na téma 
dřevostavby, publikované na YouTube.com/DrevoPortal. Vytvořil 
tzv. Dokument národní kvality dřevostaveb (DNK), podle kterého 
jsou certifikováni členové Asociace dodavatelů montovaných 
domů (ADMD). Pro Nadaci dřevo pro život navrhl a zrealizoval čtyři 
ročníky ankety Dřevěná stavba roku. Je jedním ze tří zakladatelů 
Asociace Blower Door CZ. V předchozích letech již zorganizoval 
pět úspěšných ročníků konference „Dřevostavby v praxi“.
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SPOLEČNÉ STANOVISKO KOMODITNÍ 
RADY PRO BIOMASU PŘI AK ČR
KOMODITNÍ RADA PRO BIOMASU SE DLOUHODOBĚ ZABÝVÁ CESTOU, JAK ŘEŠIT SITUACI S BIOMASOU, VODY, 
POTAŽMO SUCHA, ZABÝVÁ SE I TÉMATEM KOMPOSTOVÁNÍ A V POSLEDNÍCH LETECH ZEJMÉNA KRITICKOU 
KALAMITNÍ SITUACÍ V LESNICTVÍ.

Je dlouhodobě známo, že za decennium 
pravidelně dochází v našich lesích ke 2–3 ka-
lamitám. Rozsah té stávající je však historicky 
největší. Námi navrhované závěry a opatření 
jsou smysluplná a řeší komplexně celou pro-
blematiku z pohledu dlouhodobosti a synergie 
v lesnicko-dřevařsko-zemědělsko-potravinář-
ském hospodářství. Jejich propojení zaručuje 
a minimalizuje dopady s následnými možnými 
kalamitními stavy v ČR. 

Komoditní rada pro biomasu při Agrární 
komoře ČR se usnesla na následujících závě-
rech a navrhuje tato opatření: 
• Stabilizovat trh se dřevem na lokální úrovni 

díky projektům řešícím regionální podporu 
výroby tepla – energie dřevní biomasy ze-
jména v zemědělských, potravinářských  
a lesnicko-dřevařských podnicích. 

• Podpořit a zúčastnit se aktivně tvorby  
„Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky  
a klimatu“ současně se směrnicí EK, ozna-
čovanou jako RED II z 11. 12. 2018 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů.  
V rámci členské základny AK chceme pod-
pořit záměr jejich využití ve výši minimálně 
7–8 % a použít k tomu vlastní médium – 

dřevní biomasu z plánu navýšení využití OZE 
ČR na 30 %. 

• Vytvořit síť regionálních/lokálních skladů 
biomasy, a to včetně možného spojení 
s kompostováním. Podpořit skladování 
dřevní biomasy minimálně na dobu 2–5 let. 
Tím dojde k vytvoření dlouhodobé cenové 
a odběratelské stability. Stát by se měl 
podílet na přípravě podmínek pro dočas-
né deponování nezobchodovatelné dřevní 
hmoty na trhu, a to formou jejího skladování 
na mokrých a suchých skladech. Dále by 
měl stát zajistit součinnost při vyčleňování 
pozemků, zjednodušit procesy povolování  
a provozování takovýchto skladů. Bude též 
nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro 
smluvní kontraktory podniků státních lesů 
pro dlouhodobé uskladnění asanovaného 
dříví přímo v porostech a podpořit dlouhodo-
bé skladování vyrobeného dříví např. půjčkou 
financí proti uskladněnému dříví či státní 
garancí nebo úhradou úrokových sazeb.

• Zpřístupnit dotační titul z národních zdrojů 
na nákup lesnické, kompostárenské a skla-
dové techniky nejen pro vlastníky a nájemce 
lesních nebo zemědělských pozemků, ale  
i pro službové firmy, které mají zájem. 

• Seno a slámu nevyužívat k energetickým 
účelům, ponechat je v zemědělství (jako 
krmivo, podestýlka apod.) a vracet je zpět do 
půdy, aby se zlepšily její vlastnosti. Zhruba 
50 % biomasy z lesních porostů je možné 
využít i jako hnojivo – kompost, který se vra-
cí zpět do půdy, asimilační orgány (jehličí, 
listí) nebo např. popel ze spalování biomasy, 
popř. podsítná frakce z třídění pomocí sít 
(bubnová síta, apod.). 

• Podpora likvidace klestu je historicky vy-
zkoušena. Doporučujeme, aby cca 50 % bylo  
využito jako medium pro výrobu tepla. Zby-
tek potěžebních zbytků, zejména v ochran-
ných pásmech vod, na extrémních svazích, 
kde dochází k odplavení půdy atd., ponechat 
na místě a spálit nebo rozdrtit. Asimilační 
orgány a popel mohou okamžitě rychlým 
rozkladem pomoci stabilizovat podmínky  
v půdě z pohledu zlepšení půdních parame-
trů a udržitelnosti vody v krajině. Nepodpo-
rovat ponechání k rozpadu dřevní materiál 
tam, kde to není nezbytně nutné, protože 
jeho rozklad může trvat i desítky let. 

• Urychleně provést změnu dotačního sys-
tému pro zelený bonus při výrobě energie 
– tepla  z biomasy (S1, S2, O1, O2 apod.). 
Podpořit jen čisté spalování. Podpořit  
a srovnat do jedné skupiny O1 rychle 
rostoucí dřeviny + potěžební zbytek + su-
rové dříví prokazatelně z kalamit a ostatní 
biomasu na bázi dřeva zařadit bez rozdílu do 
druhé skupiny O2, aby bylo možné vyplácet 
zelený bonus. 

• Zpřísnit kontroly spalování a tím podpořit 
čistotu ovzduší. 

• Na základě jasně deklarovaného trendu a na 
základě praktické zkušenosti okolních zemí, 
např. Rakouska, SRN a Švýcarska, je po-
třeba zajistit větší podporu a informovanost 
ve směru k novým technologiím spalování. 
Státní orgány musí zvýšit tlak na odstranění 
starých technologií z provozu, na zvyšování 
účinností technologií a na přísné dodržování 
emisních limitů. 

• Uvolněním vízové politiky pro zahraniční 
pracovníky ze zemí mimo EU přispěje ke 
zvýšení pracovních kapacit nezbytných pro 
zpracování kalamity, které však současně 
neohrozí pracovní trh v České republice.  
K projednání navržených opatření nabízíme 
plnou součinnost. 

Ing. Oldřich Václavek  
předseda KR pro biomasu při AK
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K HRABOŠOVI JEN VÝMLUVY

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK

JE TO VELMI ŠPATNÉ, ABY ZEMĚDĚLCI A SADAŘI NEMĚLI ZASTÁNÍ UŽ VŮBEC U NIKOHO. VZNIKÁ JIM ŠKODA, 
KTEROU NIKDO NEUHRADÍ, NĚKTEŘÍ SE MOHOU DOSTAT AŽ DO PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI A PŘÍPADNĚ 
KRACHU. POŘÁD SLYŠÍME O ZDRAŽOVÁNÍ PŠENICE A ROHLÍKŮ, ALE MY NIC Z TOHO ZDRAŽENÍ NEVIDÍME. 

SITUACE V KROMĚŘÍŽSKÉM OKRESE, POTAŽMO V NAŠEM PODNIKU, JE TRISTNÍ. V PRVNÍ FÁZI JSME ZAŽÁ-
DALI O UDĚLENÍ VÝJIMKY NA PLOŠNOU APLIKACI STUTOXU II NA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚ-
DĚLSTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU VE ZLÍNĚ.

Vyžrané pole s plodinami, ohryzané mladé 
stromky meruněk, to jsou věci, které nejdou 
napravit ihned, to není spotřební zboží. Ihned 
jde zlikvidovat ty hraboše. „Odstraň příčinu, 
odstraníš důsledky“, to platí všude. Bude 
nutné spočítat škody a chtít je po vládě, která 
zamítla hubení jedy, dále po křiklounech 
z řad ochránců přírody, a to tvrdě. Zavést je 
na postižená místa a tam je přímo se situací 
seznámit. A bude nejlepší, když se tam setkají 
se zemědělci, kteří by jim „dali co proto“ a hra- 
boši by jim běhali po nohách. Jejich tvrzení, že 
si příroda pomůže sama, je mylné, čeho
je moc, toho je přespříliš. Vyjádřila se také 
v TV nějaká doktorka, že hrabošů je třeba, aby 
zůstali zachováni dravci a šelmy, dravci nestí-
hají chytat hraboše, šelmy si zajdou do stájí 
pro ovce, divočáci zryjí pole. Kdo má škodu? 
Jen zemědělec. Ve zprávách ukázali hejno 
čápů i racků, jak stojí na kraji pole a nemohou 

vzlétnout, jak jsou přežraní hraboši. To mě 
pobavilo. Čápi ke konci srpna odlétli a navíc 
jeden predátor je víc než půl roku pryč.       
  
Před cca 17 lety byli taky hraboši přemnožení, 
použila jsem Stutox, něco do děr a něco rozho-
zem, podle potřeby na poli. Hlásilo se to mysliv-
cům, ti na několik dní vyháněli zvěř a ptactvo 
z polí, žádný úhyn nebyl. Na jaře se tohle pro-
vádí lépe, protože rostliny jsou vyšší, vzrůstem 
zakryjí aplikovaný jed a otrávené hraboše. To by 
snad mohl být jeden argument k povolení. Třeba 
by to šlo momentálně naházet do kukuřice, tam 
ptáci nevlétnou. Kdysi v zimě bylo na polích 
vidět hejna havranů, jak vyzobávají nory hra-
bošů, aspoň u nás, ale teď ne, hoví si na blízké 
skládce, kde mají pestrý jídelníček, který se 
pravidelně doplňuje. Jediné, co by zemědělci 
mohli udělat, na postižená místa vyvézt veš-
keré kejdy a močůvku, popřípadě i vodu, a vše 

vypustit do děr a vytopit je. Je třeba zjistit, jak 
je to s hubením hrabošů v okolních státech, 
povolení, způsob aplikace, hlášení.  

Jsem také zemědělec a tato situace mě velmi 
štve, proto jsem napsala, a tímto chci podpo-
řit všechny ostatní, abychom už konečně našli 
na patřičných místech i my zastání. Slova 
o špatném hospodaření je výmluva pro úřední-
ky, aby se zemědělci nemuseli řešit problémy, 
a urážka pro zemědělce. Špatně nehospodaří 
nikdo, to by tu práci nemuseli dělat, chodí kon-
troly, dodržuje se plno předpisů a nařízení. 
V žádném jiném odvětví tohle není. Přeji 
úspěchy v dalším jednání s politiky, kteří sedí 
v parlamentu, a tam jim nikdo neškodí, nikdo 
nežere úrodu, netrhá ovce, neryje pozemky, 
nikdo je nekontroluje, mají svoje jisté. 

Bronislava Scheidelová, Tábor

Po týdnu nám napsali, že zahajují řízení 
o udělení výjimky, ve kterém nás vyzývají, 
abych uvedl zvláště chráněné druhy, které zís-
kám vyjádřením AOPK ČR – v našem případě 
regionální pracoviště správy chráněné ob-
lasti Bílé Karpaty. Ti mi asi po třech týdnech 
napsali vyjádření, ve kterém nám zakazují 
plošnou aplikaci Stutoxu II z důvodů výskytu 
křečka, který je z jejich pohledu chráněný. 
Z pohledu zemědělců v celé historii obdělá-
vání půdy je to ale škodlivý činitel, který byl 
vždy omezován. Jakmile jsem obdržel toto vy-
jádření, okamžitě jsem zažádal opět na Odbor 
životního prostředí Zlínského kraje o výjimku 
na aplikaci Stutoxu do nor. Do dnešního dne 
jsem neobdržel žádné vyjádření. Stala se tak 
zásadní chyba, prošvihla se totiž doba, kdy 
jde na poli proti hrabošům nejefektivněji za-
sáhnout – v době, kdy hraboš po zasetí začne 
obnovovat nory a na poli nemá co žrát. To se 
kvůli jednání úředníků nestalo. Je to patová 
situace, kdy se jen díváme, jak nám hraboši li-
kvidují v srpnu zasetou řepku. Drahé hybridní 
osivo, pole pohnojené, zorané, zkypřené a vý-
sledek? Nyní je hraboši zlikvidována polovina 
ploch, ty budeme zaorávat a přesévat na jaře. 

Všechno ještě komplikuje nařízení o ochraně 
pozemků, protože většina z nich spadla do 
erozních ploch nemůžeme set kukuřici... 

Ještě jsme nezačali se setím ozimých obilovin 
– ozimého žita a pšenice. Agrotechnický 
termín pro naši oblast už pomalu končí a my 
čekáme, že se hraboši ztratí nebo vyhynou. 
Zatím se tak neděje, jak nám akademici radí, 
populace se maličko snížila, ale stále je 
jejich výskyt dostatečný na to, aby likvidovali 
celé plochy plodin. Naše strategie vychází 
z naděje, že čím déle budeme posouvat 
termín setí, tím snížíme poškození vzcházející 
pšenice. Vojtěška je poškozována hraboši 
tak, že se neustále rozšiřují fleky, kde je 
vše sežrané. Příští rok nebudeme mít voj-
těškovou senáž (zabýváme se výkrmem býků 
600m–650 ks). Zvažovali jsme, že si najmeme 
odhadce na škody zemědělských plodin, to je 
ale krajní řešení, pokud by naše firma šla do 
sporu se státem. To si ani nemůžeme dovolit, 
protože bychom měli pozastavené dotace. 
Ještě jeden takový rok a podnik zkrachuje. 

Ing. Josef Sedláček, ZOD Rataje
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DESATERO RAD, PROČ BY DĚTI MĚLY VÍCE 
KONZUMOVAT MLÉČNÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

RADY PRO VAŘENÍ S MÁKEM
PRO MAKOVÉ RECEPTY POUŽÍVEJTE ČERSTVÝ KVALITNÍ MÁK, NEJLÉPE TAKOVÝ, KTERÝ JE OZNAČEN 
ČESKOU CECHOVNÍ NORMOU. VÍCE INFORMACÍ O NAŠÍ ČESKÉ TRADIČNÍ PLODINĚ A DALŠÍ MAKOVÉ 
RECEPTY NAJDETE NA WWW.NASMODRYMAK.CZ.

  1)  Mléko a mléčné výrobky jsou považovány 
za základní zdroj vitamínů a minerálních 
látek, které děti v průběhu růstu velmi 
potřebují.

  2) Vzhledem k tomu, že si organismus 
vápník sám nevytváří, musí být tato látka 
dodávána výživou. „Mléčný“ vápník dokáže 
lidský organismus velmi efektně využít. 
Aby však mohl být v organismu vstřebán, 
musí být dodán v rozpustné formě. Při-
bližně jedna třetina „mléčného“ vápníku 
se v rozpustné formě vyskytuje, proto se 
vstřebává mimořádně dobře.

  3)  „Doporučená denní dávka vápníku pro 
dítě je v průměru od 1 000–1 200 mg. 
Toho jako rodiče docílíme, když dítěti 
připravíme během dne svačinu, která 
bude obsahovat např. 150 g polotučného 
jogurtu, 50 g sýra, 250–300 ml kefíru.

  4)  Mléko má ideální poměr vápníku, fosfátů 
a hořčíku, což je důležité pro správný 
vývoj dětské kostry v průběhu růstu.

  5)  Další důležitou látkou, která je obsažena 
v mléce a mléčných výrobcích, je jód. 
Jód se přidává do krmných směsí dojnic, 
proto je obsažen i v mléce a mléčných 
výrocích. Nedostatek jódu způsobuje 
poruchy funkce štítné žlázy, u dětí pak 
poruchy duševního vývoje.

  6)  Do mléčných výrobků se přidávají tzv. 
prebiotika. Prebiotika slouží především 
jako potrava pro prospěšné bakterie. Tím 
jsou zajištěny vhodné podmínky pro jejich 
správný růst a aktivitu, což má samozřej-
mě pozitivní dopad na zdraví dítěte.

  7)  Hlavním sacharidem mléka je laktóza. 
Některé děti trpí laktózovou intolerancí, 
kterou způsobuje nedostatek enzymu 
laktázy, který ve střevě štěpí laktózu. 
Výsledkem jsou pocity plnosti, nadýmání a 
průjmy. Dobrou zprávou je, že ani tyto děti 
se nemusejí vzdávat mléčných výrobků. 
Zakysané mléčné výrobky, tvarohy a sýry 
jsou obvykle dobře snášeny, protože 
přítomné bakterie částečně naštěpí pří-
tomnou laktózu.

  8)  Velký zdravotní význam je přisuzován 
zakysaným mléčným výrobkům (kefíry, 
kysané podmáslí, jogurty, jogurtové nápo-
je apod.). Jak napovídá název, stěžejním 
technologickým krokem při jejich výrobě 
je kysání (fermentace). K fermentaci 
se používají speciální mikroorganismy 
(probiotické kultury). Dostatek probioticky 

působících mikroorganismů je nezbytný 
pro správné složení mikroflóry zažívací-
ho ústrojí dítěte, což má značný vliv na 
jeho zdraví. Významná je např. ochrana 
střevní sliznice před tvorbou a vstřebá-
váním toxických látek, zlepšené zažívání, 
posílení imunitního systém a pomoc při 
snižování hladiny cholesterolu v krvi.

  9)  Mnoho dětí pociťuje po konzumaci mléka 
zažívací potíže a rodiče se domnívají, že 
jejich dítě trpí alergií na mléko. Ve většině 
případů se jedná o pouhou nesnášenlivost 
neboli intoleranci. Intolerance se týká 
mléčného cukru laktózy a příčina potíží 
spočívá v neschopnosti tento cukr štěpit. 
Řešením není vynechávat v jídelníčku dětí 
všechny mléčné výrobky, ale upřednost-
ňovat ve výběru především ty zakysané. 
Přítomné bakterie mléčného kysání 
přítomnou laktózu částečně naštěpí.

10)  Strava těhotných žen má veliký vliv na 
zdraví jejich miminka. Je dokonce vědec-
ky prokázáno, že dostatečný příjem sýrů 
a mléčných výrobků v těhotenství snižuje 
riziko vzniku zubního kazu u dětí.

Při výběru máku dbejte na jeho kvalitu. 
Modrý mák má mít makovou vůni, naslád-
lou chuť a modrou barvu. Levný technický 
mák se přimíchává do máku vypěstovaného 
v Čechách a znehodnocuje jeho typickou 
chuť i kvalitu. Pozor byste si měli dát na 
mletý mák, ve kterém se nekvalitní semeno 
lépe skryje. Jistotou je nakupovat mák 
u farmáře. V obchodech pak výrobky, kde 

je pěstitel na obalu výrobku přímo uveden. 
Mák má mimořádně vysoký obsah vápníku – 
600krát více než pšeničná mouka a 9krát 
více než mají jádra vlašských ořechů. Má 
také vysoký obsah vitamínu E, kyseliny 
pantothenové, niacinu a thiaminu a vysoký 
obsah minerálních látek (měď, zinek, hořčík, 
železo a vápník). Každá porce máku obsa-
huje významné množství kyseliny linolové 

a kyseliny α-linolenové (ALA) a omega-6 
mastných kyselin. Mák prospívá v mnoha 
ohledech. Neobsahuje žádný cholesterol, je 
zdrojem energie, zlepšuje paměť, uvolňuje 
křeče, vyživuje kosti, vlasy i nehty a pomáhá 
od stresu. 

Více informací o máku společně s dalšími 
recepty najdete na http://nas.modrymak.cz/.

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.

Více na www.mlecnavlna.cz

V období, kdy dítě sílí a roste, by měly být mléčné výrobky nedílnou součástí 
každého jídelníčku. Už během dětství nám naše maminky podávaly 
mléčné výrobky prakticky každý den. Představit si jakoukoliv domácnost 
bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků je tedy skoro nemožné.

Mléko a mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitaminů  
a minerálních látek, které děti, v průběhu růstu, skutečně velmi potřebují. 

„Mléko a mléčné výrobky zcela jistě tvoří důležitou součást vyváženého 
jídelníčku pro děti. Jsou zdrojem bílkovin a důležitých vitaminů a 
minerálních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní peptidy, které vznikají 
jejich trávením, mají významné účinky na lidské zdraví. Jedná se o účinky 
antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, významné účinky jsou 
na snížení krevního tlaku, který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“ 
vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex látek důležitých nejen pro zdraví růst kostí, jako jsou 
plnohodnotné bílkoviny, z minerálních látek se jedná o  vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, 
chlor, železo, měď, zinek, selen, jód, z vitaminů to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) 
a vitaminy B skupiny. Za zmínku stojí především vápník, který se v mléčných výrobcích nachází ve 
velmi dobře vstřebatelné formě. O mléku a mléčných výrobcích lze tedy bez nadsázky mluvit jako 
o vitamínové bombě, které děti potřebují denně na svém jídelníčku. 

„Není nic zdravějšího v jídelníčku našich dětí, nežli mléko a zkvašené 
mléčné výrobky. Ty totiž obsahují mnoho živin a zdraví prospěšných 
probiotických mikroorganismů, které dětské tělo, v době růstu, velice 
potřebuje i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě sníst či vypít 
alespoň 2 až 3 mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo, a zvětšují se dětem 
kosti, tělo potřebuje mnoho vápníků a vitamínu D, který se nachází právě 
v mléčných výrobcích. Může to být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléčný 
zakysaný výrobek,“ popisuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Je třeba zdůraznit, že mléko je komplexní potravinou přírodního původu.

Mléčné výrobky jsou trendy a cool!
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RÝŽOVÁ KAŠE S BROSKVEMI, MALINAMI, 
MÁTOU A MÁKEM

MAKOVÁ BÁBOVKA S PERNÍKOVÝM
KOŘENÍM

MAKOVÉ LÍVANCE SE ŠVESTKOVÝM ROZVAREM

Recept: 
1 osoba – 15 minut
• 6 velkých lžic rýžových vloček
• 200 ml mléka či rostlinného nápoje
• špetka soli
• 1/2 broskve
• hrst malin
• 2 lžíce agávového sirupu
• 1 lžička máku
• máta

Rýžové vločky vsypeme do hrnce, přidáme mléko, sůl a vaříme 
10 minut. Hotovou kaši servírujeme do misky či hlubšího talíře, 
přidáme pokrájené broskve, celé maliny, osladíme agávovým 
sirupem, posypeme mákem a dozdobíme mátou.

Recept: 
12 osob – 1 hodina
• 6 vajec
• 180 g cukru krupice
• 6 lžic slunečnicového oleje
• 120 g hladké mouky
• 120 g mletého máku
• 2 lžičky perníkového koření

Bílky z vajec ušleháme do sněhu, pomalu přidáváme cukr, dokud se 
netvoří pevné špičky. V tento moment začneme postupně zašlehávat 
žloutky a olej. Do hotové bílkové směsi už pomalu vařečkou vmí-
cháme mouku a mák. Hotové těsto vlijeme do formy a pečeme 
na 150 °C po dobu 50 minut.

Recept: 
4 osoby – 45 minut
• 180 g hladké mouky
• 4 lžíce cukru
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 2 velké lžíce mletého máku
• 2 vejce
• 250 ml mléka
• 0,5 kg švestek
• 4 lžíce cukru

Smícháme všechny sypké ingredience, přidáme vejce, mléko a vše 
promícháme ručním  šlehačem. Těsto necháme stát přibližně 
15 minut. Mezitím si připravíme švestkový rozvar. Švestky pokrájíme, 
přidáme cukr a na mírném ohni povaříme deset minut. Stáhneme 
z ohně a podáváme s lívanci, které po odpočinutí těsta pomalinku 
smažíme na malém množství slunečnicového oleje.
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TABÁK VE SPOLEČNÉ HISTORII
V OHLÉDNUTÍ ZA ČESKOSLOVENSKÝMI POTRAVINAMI SE TENTOKRÁT ZAMĚŘÍME NA CIGARETY. TABÁKOVÉ 
VÝROBKY SE TOTIŽ ŘADILY A STÁLE ŘADÍ MEZI POTRAVINY, BYŤ TO PRO NĚKOHO MOŽNÁ MŮŽE ZNÍT 
PŘEKVAPIVĚ. ČTENÁŘI NEKUŘÁCI NECHŤ JSOU PRO JEDNOU TOLERANTNÍ. I ONI NEPOCHYBNĚ MAJÍ SVÉ 
TAJNÉ HŘÍCHY MLÁDÍ V PODOBĚ POKRADMU VYKOUŘENÉ CIGARETY.

K mým povinnostem někdejšího redaktora 
zemědělské rubriky patřívalo i zpravodajství 
ze slavnostního vyhodnocení soutěže jakosti 
a kvality podniků potravinářského průmyslu. 
Akce pod patronací odborů a tehdejšího mini-
sterstva zemědělství a výživy v sobě ukrývala 
čertovo kopýtko. S neměnnou pravidelností, 
rok co rok, byl vítězem soutěže potravinář-
ských podniků Československý tabákový 
průmysl. Napsat se o tom muselo, ale jak?
Šlo o delikátní úkol, neboť cigarety rozhodně 
nepatří k příkladné životosprávě. Příkladná 
však byla péče o jakost a kvalitu jejich výroby, 
a tak v tomto smyslu jsme se v redakci vždy 
nějak vykroutili z ošemetné situace. Že se 
u nás cigarety vyráběly na úrovni potvrdilo 
nakonec i to, jak rychle byl Československý 
tabákový průmysl privatizován zahraničními 
zájemci. Došlo k tomu už v roce 1992, tedy 
ještě před rozdělením Československa.
S příchodem zahraničních vlastníků se po-
stupně změnil i sortiment cigaret na pultech 
obchodů. Připomeňme si značky, které byly 

dříve běžně v prodeji, ale dnes už je v trafi-
kách většinou nenajdeme.

Lípy na počest svátku práce
Prvního května se v bývalém Československu 
tradičně chodívalo do prvomájového průvodu, 
a aby se v něm pracujícím lépe šlapalo, při-
chystal pro ně již zmíněný tabákový průmysl 
příjemné překvapení. Tím byla nová značka 
cigaret s názvem Lípa. Lípy se u nás poprvé 
začaly prodávat 1. května roku 1950. Na 
krabičce žlutohnědé barvy byl obrázek lipové 
ratolesti a uvnitř bylo deset cigaret bez filtru. 
Lípy se v Československu prodávaly až do 
konce 60. let.

Na Slovensku se rovněž od května 1950 začaly 
vyrábět Cigarety IX. sjezdu KSS, jak zněl jejich 
oficiální název. Další ryze slovenskou značkou 
byly cigarety Detva. Pamětníci tvrdí, že byly 
dobré a ze Slovenska se vozívaly do Čech jako 
dárek. K dalším značkám padesátých a šede-
sátých let minulého století patřily například 

cigarety značky Partyzánka, Letka, Globus, 
Start a Bystrica.

Filtra, Sparta, Clea
V roce 1960 se v Československu objevily 
první cigarety s filtrem. Měly příznačný název 
Filtra a vyráběly se v Hodoníně. Další tuzem-
ské cigarety s filtrem pod značkou Astra 
vznikly v roce 1963 v závodě Kutná Hora. 
O rok později, tedy v roce 1964 a rovněž v Kut-
né Hoře, spatřily světlo světa cigarety značky 
Sparta. Později se Sparty začaly vyrábět také 
na Slovensku. V Čechách se jejich výroba 
udržela dodnes, i když jejich obliba už dávno 
není, čím bývala.

Jelikož poptávka po Spartách byla ve své době 
mezi kuřáky enormní, objevila se počátkem 
sedmdesátých let jejich levnější alternativa, 
a to cigarety značky Clea. Připomeňme, že 
krabička Spart tehdy stála 8 Kčs, zatímco 
cigarety Clea se prodávaly za 6 Kčs. K oblíbe-
ným cigaretám patřily i značky Safari a Dalila, 
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které se vyráběly na Slovensku. V roce 1985 
se o přízeň kuřáků poprvé začaly ucházet 
cigarety značky Petra z Kutné Hory.

Výčet značek, které se prodávaly v česko-
slovenských trafikách, doplňme i o cigarety 
zahraniční. Z bulharských to byla „bétéčka“, 
tedy značka BT, a pak cigarety Femina. Běžně 
se na pultech vyskytovaly i cigarety z USA, 
jimž se říkalo „ameriky“. Krabička stála 
dvacet korun, což byla na svou dobu závratná 
cena. Kuřáci si je proto dopřávali jen ve svá-
tek. Ameriky se často dávaly jako pozornost 
u lékaře anebo jako „všimné“ pracovníkům 
autoopraven.

Kouření a statistika
V současném tažení proti cigaretovému dýmu 
se zdá neuvěřitelné, co vše se dříve kuřákům 
tolerovalo. Kouřilo se nejen v restauracích, 
ale i v kancelářích, na schůzích, na zastáv-
kách autobusů a tramvají, ba dokonce i ve 
vlacích, jejichž kuřácká kupé byla vybavena 
popelníky. Kouřit se smělo i v letadlech, jen co 
se po vzletu objevilo kýžené zelené světélko 
nad vchodem do salonu. Dnes to ale vypadá, 
že se brzy zakáže kouřit i na balkonech 
bytových domů. Jenže zákazy nezákazy, 
kouří se stále. A podle statistiky spotřeby 
cigaret dokonce ještě více než v dobách, kdy
protikuřácké kampaně byly ještě v plenkách. 
Důkazy jsme našli ve statistických ročenkách 
i v dobové odborné literatuře.

„V roce 1957 bylo u nás zkonzumováno 
1 132 cigaret na jednoho obyvatele. Tím jsme 
na třetím místě za USA a Kanadou,“ uvádí se 
v publikaci Základy potravinářského zbo-
žíznalství (SNTL, Praha 1961). Z toho lze 
dovodit, že v roce 1957 bylo Československo 
na prvním místě v Evropě co do spotřeby 
cigaret na obyvatele a rok. Dnes víme, že toto 
prvenství nebylo vůbec lichotivé.

O 31 let později, tedy v roce 1988, činila 
průměrná spotřeba 1 689 cigaret na obyva-
tele tehdejšího Československa. Údaj jsme 
našli ve Statistické ročence Československé 
socialistické republiky, vydané Federálním 
statistickým úřadem (Praha, 1989). Více se 
kouřilo v Čechách, kde průměrná spotřeba 
na obyvatele činila 1 750 cigaret. Na Sloven-
sku to za stejné období bylo 1 567 cigaret na 
obyvatele. Průměrná spotřeba v tehdy ještě 
společném státě se tedy za zmíněných 31 let 
zvýšila o 557 cigaret na obyvatele a rok. To 
v přepočtu na každého obyvatele představuje 
nárůst o bezmála 28 krabiček cigaret, než 
tomu bylo v roce 1957.

V roce 2017, ze kdy jsou k dispozici poslední 
statistické údaje, byla spotřeba cigaret v Čes-
ku i na Slovensku vyšší než kdykoli předtím. 
V České republice tehdy činila průměrná 
spotřeba na obyvatele 1 978 cigaret, zatímco 
na Slovensku to bylo 1 880 cigaret na hlavu 
a rok.

Cigarety versus bůček
Že kouření škodí, je všeobecně známo. Příliš 
tučné, příliš slané a příliš sladké jídlo však 
má také svá negativa a může mít ještě fatál-
nější důsledky. Posuďte sami. V roce 2017 
tabák v celém světě způsobil předčasnou 
smrt osmi milionů lidí. Ve stejné době kvůli 
nezdravému stravování zemřelo 11 milionů 
lidí. Ve své nejnovější studii to uvedl letos 
v dubnu Institut pro měření a porovnávání 
zdraví (IHME) v americkém Seattlu. Americká 
posedlost zdravou výživou a zdravým životním 
stylem je pověstná. Ale tabák, jak známo, 
přišel k nám do Evropy právě z Ameriky už 
v 16. století. A již ve století sedmnáctém se 
začal pěstovat ve střední Evropě.

Tabák jsme i pěstovali
První zprávy o pěstování tabáku na českém 
území a slovenském území jsou z konce 
17. století. Na Slovensku to bylo v okolí Slád-
kovičova, v Čechách na Kolínsku a Olomouc-
ku. Jak uvádí Naučný slovník zemědělský 
(ÚVTIZ, Praha 1967), tabák byl v roce 1919 
v tehdejším Československu vysazen na ploše 
603 hektarů. Produkce se postupně zvyšovala 
a dosáhla svého maxima v roce 1932, kdy bylo 
z plochy deset tisíc hektarů sklizeno 17 062 tun 
tabáku. To u nás pokrylo jeho spotřebu z tak-
řka 60 %. Po druhé světové válce dosáhla 
produkce tabáku svého maxima v letech 
1953 až 1955 a také v roce 1967. Tehdy ho 
bylo sklizeno 11 tisíc tun, což krylo 45 % jeho 
spotřeby. V ostatních letech pokrývala domácí 
produkce tabáku okolo 30 % jeho spotřeby.

Na produkci i prodej tabákových výrobků měl 
od roku 1918 monopol československý stát. 
Tehdejší ministerstvo financí spravovalo 

Tabákovou režii, jejímuž ústřednímu ředitel-
ství podléhalo 97 továren v Čechách, šest 
na Moravě, pět na Slovensku a jedna 
v Podkarpatské Rusi. Stát vlastnil také 
prodejny tabákových výrobků, zvané trafiky. 
V roce 1919 zaměstnávala Tabáková režie 
na 18 tisíc lidí. V roce 1922 bylo v tehdejším 
Československu prodáno kuřivo za 1,7 miliard 
tehdejších korun. V roce 1929 patřily k nej-
prodávanějším cigaretám značky Zora, Sport 
a Egypt.

Za druhé světové války byly cigarety na příděl, 
daly se koupit pouze na speciální poukázky, 
zvané tabačenky. Na ty měl nárok každý muž 
nad 18 let věku, ať už byl kuřák, nebo ne. 
Ženy, židé a duševně nemocní lidé tabačenky 
nedostávali. Přídělový systém na tabákové vý-
robky byl zrušen v roce 1948. V roce 1950 byla 
zrušena Tabáková režie a jejím nástupcem se 
stal Tabákový průmysl národní podnik se zá-
vody v Kutné Hoře, Novém Jičíně a Hodoníně. 
Na Slovensku to byly závody ve Spišské Belé, 
Banské Štiavnici a ve Smolníku.

V červnu 1968 vznikl Československý tabá- 
kový průmysl Kutná Hora a na Slovensku 
Oborový podnik Československý tabákový 
primysel Bratislava. V roce 1992 po priva-
tizaci tabákového průmyslu se stal majite-
lem kutnohorského podniku Philip Morris 
a slovenskou část výroby převzala němec-
ká firma Reemtsma. Nynějším majitelem 
slovenského producenta tabákových výrobků 
je Imperial Tobacco Slovakia, což je dceřiná 
společnost Imperial Brands PLC se sídlem 
v Bristolu.

Alice Olbrichová
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„STŘELIL NA LIŠKU, TREFIL 
MARYŠKU…“
LES, LOV A MYSLIVOST VÝRAZNĚ A TRVALE OVLIVNILY NEJENOM VĚDOMÍ NEJŠIRŠÍCH LIDOVÝCH VRSTEV, 
ALE TAKÉ OD ZAČÁTKU PRONIKALY DO KULTURY A UMĚNÍ A OVLIVŇOVALY JEJICH TVŮRCE. DOKONCE 
TAM, KDE BYL KRAJOVÝ RÁZ OVLIVNĚN PŘEVAHOU LESŮ I TOHO, CO ŽIVOT V LESÍCH A JEJICH BLÍZKOSTI 
PŘINÁŠEL, MYSLIVECKÉ A PŘÍRODNÍ PRVKY PŘEVLÁDLY V LIDOVÉM PROJEVU A VTISKLY MU SVOJE 
NEOPAKOVATELNÉ KOUZLO. Z BOHATÉ HISTORIE ČESKÉ MYSLIVOSTI SI POVĚZME ALESPOŇ O JEJÍ TRADICI 
A MYSLIVECKÝCH POVĚRÁCH.

S myslivostí jsou spojeny legendy svatých. 
Většina svatých, jejichž život nějakým způso-
bem legendy spojují s lovem, žila určitou dobu 
jako poustevníci v hlubokých neosídlených 
lesích a živila se mlékem laně nebo srny. Za 
patrony myslivosti byla od počátku křesťanství 
považována řada svatých. Z národních světců 
a zemských patronů připomeňme alespoň 
sv. Prokopa a sv. Ivana. Velké oblibě se
v minulosti těšil sv. Jiljí, s jeho jménem naši 
předkové spojovali začátek jelení říje, když 
říkali „na sv. Jiljí jdou jeleni k říji“. Všichni tito 
svatí byli vlastně předchůdci nebo následovní-
ci sv. Huberta. Ten byl církví prohlášen patro-
nem lovců a ochráncem myslivosti a jeho kult 
přetrval do dnešní doby.

Svatý Hubert
Svatý Hubert, syn vévody z Aquitánie, se 
narodil v roce 656 v dnešní východní Francii. 
Patrně zastával důležité místo na dvoře v Ne-
ustrii, kde si osvojil potřebné mravy tehdejší 
doby, byl zběhlý v psaní, čtení, samozřejmě 
i v zacházení se zbraní. Rušný a bohatý 
společenský život však záhy opustil a odebral 

se do severní Francie, kde působil jako šiřitel 
křesťanství. Krátkou dobu sloužil u major-
doma Pipina, prvního muže ve Francké říši. 
Svatohubertský kult je nerozlučně spojen s je- 
lenem, který představuje od nepaměti doko-
nalý typ lovného zvířete. Křesťanské legendy 
o posvátných jelenech, rozšířené v celé Evropě, 
ho povýšily nad ostatní zvířata a zahalily ur-
čitým tajemstvím. Přestože byl Hubert ženat, 
vedl nadále rozmařilý život, který však netrval 
dlouho. V roce 683 došlo k události, která 
natrvalo obrátila jeho dosavadní prostopášný 
život, totiž setkání s jelenem v ardénských 
lesích. Stále více přitahován k Bohu a církvi, 
rozhodl se Hubert opustit světskou kariéru. 
Usadil se v Ardénách, kde jako mnich vedl 
přísný život. Později byl jmenován biskupem 
v Tongeren v dnešním Holandsku, později v Lu- 
tychu v Belgii. Již za svého života byl věřícími 
velmi uctíván a pověst o jeho zbožnosti se 
brzy rozšířila do širokého okolí. Zasloužil se 
o rozvoj Lutychu z hlediska vzdělání a stavitel-
ství. Biskup Hubert zemřel v roce 727 a brzy 
po jeho smrti se prý udály mnohé zázraky.
Tato historická fakta vymezují životní pouť 

sv. Huberta, ovšem legenda je poněkud jiná.
S největší pravděpodobností to byla romantic-
ká Francie, která dala vzniknout svatohu-
bertské legendě. Vznikala kolem 9. století 
a obsahuje prvky starších mysliveckých pověr. 
Legenda má dvě verze a jelen není vždy bílé 
barvy. Podle první Hubert bez zájmu o nábo-
ženství, ale hnán vášní, lovil na Velký pátek 
v čas modliteb a biskup mu za trest udělil 
přísné pokání. Druhá verze tvrdí, že ke zjevení 
došlo o Vánocích. Bílý jelen se objevil před 
smečkou psů, kteří se neodvážili přiblížit 
a třesoucí se strachem lehli si k nohám jele-
na, jež nesl mezi parohy kříž ozdobený zlatý-
mi paprsky. Hubert po výtkách o zanedbávání 
křesťanských povinností uposlechnul božího 
příkazu, dal se na pravou cestu a od té doby 
sloužil jenom církvi. V Alsasku-Lotrinsku se 
zpívá rozverná písnička: „Hubert běhaje po 
lesích a za děvčaty byl démon, ale jednoho 
složil jelen hroznou přísahu na jeho smyslné 
vášně, když se Hubert stal svatým, zanedbá-
val dívky a žil jako slavný lovec. Jeho příkazu 
zůstaňte přátelé věrni, běhejte za jelenem, 
a ne za sukní“.

Hrabě Špork
Kult sv. Huberta se nejdříve rozšířil v Belgii 
a odtud se postupně dostal do všech západ-
ních evropských zemí, v nichž zdomácněl. 
V současné době upevňují popularitu tohoto 
svatého a vášnivého myslivce různé zvyky, 
lidové obyčeje, ale také nejrůznější propa-
gační materiály, jako drobné tisky, relikvie, 
medailony a mince. Do našich zemí byl svato-
hubertský kult zaveden německou pobělohor-
skou šlechtou. O jeho rozšíření a upevnění 
v Čechách se nejvíce zasloužil hrabě Franti-
šek Antonín Špork, který žil v letech 1662–
1738 a který byl velkým myslivcem své doby. 
Podle cizích vzorů, zvláště francouzských 
– Francie udávala v 17. a 18. století společen-
ský bonton – zavedl u nás hru na lesní roh 
a s jeho jménem je spojen rozvoj parforsních 
honů. Na památku velké štvanice, které se 
v korunovačním roce 1723 zúčastnil císař 
Karel VI., dal hrabě Špork postavit v Hlavenci 
u Staré Boleslavi pomník sv. Huberta, jehož 
autorem byl M. Braun.
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Z P R A V O D A J

Špork byl vášnivý a proslulý lovec. Svoje sídla 
obklopil oborami, čihadly, lesy protkal lovec-
kými zámky, z nichž nejznámější Bon Repos 
byl co do loveckého vybavení malým zázra-
kem své doby, lesy rozdělil průseky a liniemi, 
aby lovečtí koně neničili mlází a potřebná 
drobná zařízení. Na velkolepých honech hostil 
největší velmože tehdejší Evropy. Ke Šporkově 
všestranné politické a myslivecké činnosti 
třeba dodat, že v roce 1695 obnovil řád sv. Hu- 
berta, jehož členy mohli být pouze příslušníci 
šlechty. Členové řádu uctívali památku svého 
patrona a prosili ho, aby je chránil na lovu 
před úrazem, kousnutím vzteklého psa 
a od jiných neštěstí. I když Šporkovou smrtí 
řád zanikl (po jeho vzoru vznikly podobné řády 
v německých zemích), přesto zanechal trvalé 
stopy v dalších staletích. Na svátek sv. Huber-
ta 3. listopadu se dříve pořádaly velké hony 
a v tento den byla v Pardubicích zahajována 
svatohubertská jízda, na níž později navázala 
Velká pardubická steeplechase.

Černí myslivci
Spojení myslivosti s vojenskou službou mělo 
v minulosti dlouhou tradici a odrazilo se 
v lidových pověstech a písemnictví. V nich 
zaujímali zvláštní místo tzv. černí myslivci, 
jejichž činnost byla obestřena tajemstvím. 
K jejich působení se váží nejrůznější pověsti 
o spojení s nadpřirozenými silami, a dokonce 
se samotným ďáblem, protože již v pohan-
ských dobách se věřilo, že lesy byly sídlem 
zlých duchů. Kromě toho měli myslivci v mi-
nulých dobách výsadní postavení, neboť ovlá-
dali střelecké umění, zachovávali svérázné 
zvyky spojené s lidovým léčitelstvím, což vedlo 
k tomu, že lid zahalil myslivecký stav určitým 
tajemstvím a věřil ve schopnost myslivců 
čarovat. Jenom vzpomeňme na tajemného 
„černého myslivce“ z Babičky Boženy Němco-
vé, kde Viktorka jím byla uhranuta a svedena. 

Lesní mystika
V přírodě obklopujícího venkovského člověka 
a myslivce probíhalo mnoho jevů, které člověk 
mohl pozorovat, ale které si však neuměl 
vysvětlit a které navíc působily strašidelně. 
Protože většinou k racionálnímu poznání 
nemohl na základě svých skromných znalostí 
dospět, omezilo se jeho vysvětlování zpravidla 
na výklad tradovanou pověrou předávanou 
po staletí předky. Dříve lidé věřili, že myslivci 
jsou ve spojení s nadpřirozenými temnými 
silami. Bylo tomu tak proto, že myslivci dobře 
znali život zvěře a ptactva, ovládali střelbu, 
znali léčivost i jedovatost různých rostlin, kte-
ré dovedli úspěšně využívat při léčení. Lidé se 
domnívali, že myslivci mají spolky s ďáblem 

a že s jeho pomocí provádějí čáry, aby škodili 
dobytku i lidem. Dokonce si představovali 
ďábla jako myslivce, jak o tom vypravují lidové 
pohádky. Děvčata se zase svěřovala, že švarný 
myslivec dovede okouzlit nejen jejich srdce, 
a pytlák se bál vystřelit na myslivce, aby se 
od něho neodvrátila kulka k neopatrnému 
střelci.

Není divu, že právě v mysliveckém prostředí 
přežívaly a rodily se pověry, čáry a kouzla. 
Přičemž zdroj vzniku je vysvětlitelný. Když 
člověk nemohl přirozenou cestou dosáhnout 
touženého cíle, jako například získat bohatství 
a lásku, zbavit se nemoci či nepřátel, pak 
volil jiné možnosti, a to využívání domně-
le nadpřirozených prostředků. Vyhledával 
kouzelné léky a všelijaká zaklínadla, s jejichž 
pomocí měl zvrátit skutečný stav věci pro 
svůj prospěch. Při tom ovšem nejvíce využíval 
fantazii a obraznost. Ty stály u zrodu velkého 
množství mysliveckých čar a kouzel, které se 
týkaly různých variant: jak očarovat pušku, 
aby nestřílela, aby druhý cíl netrefil, abys byl 
neviditelným a zvěř přišla na místo a zdržela 
se tam atd. Tak některé receptury doporučo-
valy: „Abys k žádnému úrazu nepřišel, vezmi 
zaječí běhák, pomaž ho sádlem z toho zajíce 
a vezmi též drozdovou hlavu a nos to při sobě. 
Budeš rázný a k žádnému úrazu nepřijdeš, 
nic se tě nechytne, budeš jistý“. Ve středověku 
potřeboval ochranu skoro každý, vojáci ve vál-
kách, poutníci na cestách, myslivci a pytláci 
proti sobě navzájem. 

Obzvláště pro ty poslední mělo platit další 
„vyzkoušené“ doporučení: „Aby ses nebál 
žádné rány, vezmi mechu, který je v hlavě 
úmrlčí do pěkných šátků, nos jej při sobě, po-
tom ti neublíží žádná rána střelná ani sečná“. 
Jako amulety zajišťující nezranitelnost byly 
ještě nošeny kamzičí varlata, peří sovy, hadí 
kůže omotaná kolem pasu, provaz obě-
šence, kulka vyňatá z těla zastřeleného 
a především pak mince sv. Jiří. Přežitek 
této pověry se udržuje nevědomky dodnes 
v podobě různých řetízků a amuletů nošených 
na krku. Důvěru v tyto zázračné prostředky 
proti ranám a střelám byla zviklána výstraž-
nými hlasy některých učenců a mravokárců 
již ve středověku dokazováním, že kouzla 
a amulety nemají žádnou moc. Těmto pro-
středkům se vysmíval i reformátor M. Luther. 
Podle jeho sdělení saskému vévodovi Albrech-
tovi byl nabídnut amulet proti nezranitelnosti. 
Vévoda nejdříve zkusil účinek vychvalovaného 
amuletu na prodavači.Ten byl probodnut 
mečem a padl mrtvý k zemi, ačkoliv měl 
zázračný prostředek na prsou.

Samostatnou kapitolou by bylo povídání 
o tom, jak široce byla zastoupena lesní zvěř 
v pověstech a fantazii našich předků. Dokla-
dem jsou pověsti, říkadla, pohádky a bajky 
s chytrou liškou, zlým vlkem, zajícem, med-
vědem a dalšími. A což teprve hrůzostrašné 
zkazky o lidech-vlkodlacích. Vlkodlak je v li-
dovém podání člověk, který se může proměnit 
ve vlka. Vlkodlakem se prý stává především, 
kdo přijde na svět nohama napřed nebo kdo 
se narodí se zuby, rodí se také stykem žen 
s upírem nebo vlkem. Všechny myslivecké 
obyčeje mají nepochybně velmi staré kořeny, 
jejichž podstata a vznik nebyly v řadě případů 
dodnes uspokojivě vysvětleny. Jeden jev je 
však pro tyto obyčeje a tradice příznačný – 
je to totiž nápadná spojitost všech těchto 
obyčejů a pověr s přírodou. Svatohubertský 
kult zaznamenal během svého vývoje různé 
proměny. Avšak i v dnešní době lze převzít 
z této tradice něco dobrého a užitečného. 
Především je třeba stále a za všech okolností 
upevňovat slušné chování a kladný vztah ke 
zvěři a přírodě, což je nejlepším vysvědčením 
každého z nás, i když nejsme myslivci. A pro 
ně by to mělo platit v každém případě.
                                                                                                                    
(ak)    
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
 byl založen roku 1949
 řídí se zákonem, Statutem, Řádem
 vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení

probíhajícího před Rozhodčím soudem
 na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
 konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
 odborné znalce
 tlumočníky
 veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
 obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
 občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
 pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
 řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální
 rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné
 Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa
 strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Vladislavova 1390/17, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi 
rozhodci.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.


