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NEKONČÍCÍ 
OBHAJOBA
VLASTNÍ PRÁCE, TO JE SOU-
ČASNÁ PODOBA ZEMĚDĚL-
STVÍ V MÉDIÍCH A SMĚREM 
K CELÉ SPOLEČNOSTI.

VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRU
S KVĚTINAMI SI UŽIJTE 
JAK VE VLASTNÍM DOMOVĚ, 
TAK NA VÝSTAVÁCH 
V ADVENTNÍM ČASE
ZÁVĚRU ROKU.

ZEMĚDĚLSTVÍ STOJÍ NA PROVÁZANÉ 
ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
NEDÁVNO SE USKUTEČNIL SVĚTOVÝ KLIMATOLOGICKÝ KONGRES, KTERÝ ZORGANIZOVALA SVĚTOVÁ METEOROLO-
GICKÁ ORGANIZACE POD ZÁŠTITOU OSN. VE ZPRÁVĚ, KTERÁ BYLA POD HLAVIČKOU OSN VYDÁNA, SE MIMO JINÉ
UVÁDÍ, ŽE CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT MÁ VLIV NA TVORBU SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A METANU, COŽ ZNEČIŠ-
ŤUJE OVZDUŠÍ. PROTO KLIMATOLOGOVÉ DOPORUČUJÍ OMEZIT CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.

Z reakcí českých a moravských zemědělců 
slyšíme, že s tímto „doporučením“ klimato-
logů, potažmo i ekologů nesouhlasí, protože 
dobře vědí, že pokud rostlinná a živočišná 

výroba existují ve vzájemné symbióze, je to 
pro další rozvoj zemědělství to nejdůležitěj-
ší. Ostatně, potvrdil nám to i viceprezident 
a předseda sněmovny všeobecné Agrární 

komory ČR Ing. Josef Kubiš, který je zároveň 
i předsedou představenstva a ředitelem akcio-
vé společnosti AGRO Jesenice. Na toto téma 
jsme mu položili několik otázek.

KAŽDÉ VYDÁNÍ AGROBASE můžete mít ZDARMA až do vaší schránky, objednávky na sekretariat@akcr.cz
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Čím se váš zemědělský podnik zabývá a jak 
byste ho charakterizoval?
AGRO Jesenice, a.s., který vznikl po trans-
formaci v roce 1992, nejenom udržel stávající 
zemědělskou výrobu, ale postupně jsme výro-
bu rozšířili o další činnosti, abychom zajistili 
práci pro co nejvíce lidí a nemuseli propouš-
tět. V současné době obhospodařujeme cca 
5,5 tis. hektarů zemědělské půdy. Chováme 
2 000 kusů skotu a 10 000 kusů prasat, vyro-
bíme 13,5 mil. litrů mléka, na jatka dodáváme 
20 000 kusů prasat ročně. Kromě zemědělské 
prvovýroby máme i vlastní mrazírenský závod 
s roční produkcí 15 000 tun mražené zeleniny, 
což je objem tří čtvrtin kapacity bývalého 
a kdysi velmi známého mrazírenského závodu 
v Mochově. Pro místní obyvatele a také zdejší 
podnikatele provozujeme čerpací stanici po-
honných hmot, zajišťujeme nákladní dopravu 
a zemní práce, a to včetně recyklace stavební 
suti. Součástí naší činnosti je i kompostárna, 
která zpracovává biologický odpad z obcí
v našem regionu. Provozujeme tři bioplynové 
stanice o celkovém výkonu 2,4 MG s roční 
produkcí 20 mil. kWh elektrické energie. 
Náš podnik zaměstnává 170 místních lidí, 
spolupracujeme se všemi obcemi v našem 
regionu, sponzorujeme všechny základní 
školy, mateřské školky a organizace dobrovol-
ných hasičů. Ročně státu odvedeme na daních 
70 mil. Kč, tedy více než dvojnásobek dotací, 
které dostáváme.

U nás je značně rozšířen názor, že střední 
a velké zemědělské podniky nezajišťují 
správné a potřebné podmínky pro život na 
českém venkově, ať již jde o zaměstnanost, 
či snižování úrodnosti polí tzv. průmyslovou 
výrobou. Co byste k tomu řekl?
Pracovní místa v zemědělství na venkově 
zajišťuje zejména živočišná výroba a pěstování 
náročných plodin, tzv. citlivé komodity, ovoce, 

zelenina, chmel, vinná réva. Bohužel, po 
našem vstupu do EU v roce 2004 byly dotace 
do zemědělství nastaveny jen na plochu, a ni-
koliv na podporu živočišné výroby. Tím, že se 
nepodporovala živočišná výroba a pěstování 
citlivých plodin, staly se ekonomicky ztrátové. 
Proto také většina zemědělců, zejména těch 
malých, živočišnou výrobu a pěstování těchto 
plodin zrušila. Proto dnes, s výjimkou chovu 
krav bez tržní produkce mléka, živočišnou vý-
robu zajišťují jen střední a velké zemědělské 
podniky, a to u mléka z 85 % a u vepřového 
masa více jak z 90 %. Živočišná výroba byla 
ekonomicky ztrátová, je náročná na kvalitní 
lidskou práci a investice, a proto ji většina 
soukromníků a menší podniky přestali dělat.
Náš podnik hospodaří na katastru 20 obcí, 
celková výměra tohoto území činí 11 000 
hektarů zemědělské půdy. Polovinu z toho 
obděláváme my, zatímco druhou soukromě 
hospodařící rolníci a několik drobných „ese-
róček“. Jak jsem se již zmínil, ročně vyrobíme 
13,5 mil. litrů mléka. Dále dodáme na trh 
200 tun hovězího masa a 20 tisíc jatečních 
prasat. Na druhé polovině tohoto území,
tj. 5,5 tis. ha zemědělské půdy, není žádná vý-
roba mléka a vepřového masa. Chová se tam 
200 kusů masných krav, ale je tam dohroma-
dy na 500 jezdeckých koní. Jejich chovatelé 
dostávají na svého čtyřnohého koníčka dotace, 
které jim náklady na jejich chov v podstatě 
uhradí.

Odmítám názory, že velké zemědělské podni-
ky zajímá jen zisk a že špatně pečují o půdní 
úrodnost. Ti, co mají vysoké stavy skotu, mají 
i dostatek hnoje na pravidelné doplňování 
organické hmoty a tím udržování humusu 
v půdě. Mají lepší osevní postupy, neboť 
pěstují i vojtěšku a jetel, které potřebují pro 
krmení skotu. Náš podnik navíc ještě vylepšu-
je úrodnost půdy produkcí z naší kompostárny. 
Přípravu půdy zajišťujeme pásovými traktory, 
abychom omezili utužení půdy. Naše postři-
kovače a secí stroje jsou řízeny satelitem přes 
GPS a každá tryska a disková secí botka je 
vypínána samostatně, aby nedošlo k přesetí 
půdy nebo přestřiku při ochraně rostlin 
a hnojení. Jde o tzv. precizní zemědělství, kte-
ré je šetrné k přírodě a ušetří až 20 % osiva 
a pesticidů. Technika pro precizní zemědělství 
je ale drahá a menšímu zemědělci nezajistí 
ekonomickou rentabilitu. Vždy platilo, platí 
a bude i nadále platit, že jsou jen dobří nebo 
špatní hospodáři, a to bez ohledu na svoji 
velikost.

Mimochodem, jak nahlížíte na tvrzení 
klimatologů o tom, že zemědělství se podílí 
na tvorbě skleníkových plynů a tím ovlivňuje 
klima na Zemi?
Podnebí na Zemi je vysoce složitá záležitost. 
Přičemž lidé nemají relevantní údaje o tom, 
jak lidská činnost ovlivňuje změny počasí 
a podnebí na Zemi. Vždyť klima se na Zemi, 
a to během její existence 4,5 mld. let, mno-
hokrát radikálně měnilo. Několikrát téměř 

došlo k vyhynutí veškerého života. Není to 
tak dávno, co skončila doba ledová. Sahara 
byla před 10 000 lety úrodná zem, která byla 
plná zeleně a zvěře. Před tisícem let byly 
Island a Grónsko rovněž plné zeleně a lidé 
se tam stěhovali, potom ale přišla malá doba 
ledová. Je podloženo, že počasí se na Zemi 
za poslední tisíce let tolikrát změnilo, a to 
bez přispění lidské společnosti. Lidé ovlivňují 
podnebí Země až posledních 150–200 let, od 
nástupu průmyslové revoluce. Zkrátka názor, 
že chov hospodářských zvířat má podstatný 
vliv na zhoršení klimatických podmínek, říkají 
teoretici, kteří se živí svými výklady, nikoliv 
odborníci z praxe. Ono je snazší dávat vinu za 
změny podnebí současnému zemědělství, než 
aby se pouštěli do boje s mocnou lobby pro-
ducentů fosilních paliv a s naším pohodlným 
životem. Jen tak na okraj chci uvést, že let 
letadla s našimi klimatology na tento kongres 
pod záštitou OSN zaneřádil atmosféru sklení-
kovými plyny více než všechny naše krávy za 
celý rok. Skot trávením uvolňuje CO2, které si 
rostliny před tím vzaly při svém růstu z ovzdu-
ší. A metan, který vzniká při trávení potravy, 
vytvářejí i lidé. Vzniká i v přírodě, kdy dochází 
k rozkladu vlákniny za nepřístupu vzduchu. 
Všichni víme, že v bažinách, které chtějí 
někteří ochránci přírody obnovit, uniká metan 
do ovzduší, když vznikl při rozkladu organické 
hmoty. To je normální koloběh. To, co rostliny 
za pomoci sluneční energie asimilovaly, to 
ostatní živočichové vracejí zpět přírodě.

A co byste řekl na názory, že bychom měli 
omezit spotřebu živočišných potravin 
a nejlépe je nejíst vůbec?
Člověk je všežravec a ke svému správnému 
vývoji živočišné bílkoviny potřebuje, a to hlav-
ně hovězí maso, které je z hlediska výživy nej-
hodnotnější. Konzumace živočišných bílkovin 
měla při vývoji člověka pozitivní vliv na rozvoj 
mozku a člověk se mohl stát tím, čím je. Exis- 
tují ověřené informace, že ti, kteří jedli od 
mládí jen rostlinnou stravu, trpěli poruchami 
správného vývoje. Podíl živočišných bílkovin je 
vidět i na celých národech. Masajové v Africe, 
kteří chovají dobytek a mají tak dostatek 
živočišných bílkovin, svým vzrůstem převyšují 
ostatní národy ve svém okolí. Čína vyhlásila 
podporu na zvýšení spotřeby mléka ve výživě 
národa, protože zjistila, že Japonci, které 
po druhé světové válce naučili Američané 
konzumovat mléko, jsou jako národ dnes vyšší 
než Číňané, i když v minulosti byli stejně velcí.

V posledních letech nás trápí nedostatek 
vody v krajině. Je to přitom dáváno za vinu 
zemědělcům, že špatně hospodaří a neudr-
žují vodu v krajině. Co byste na tyto úvahy 
řekl?
Je pravda, že v poslední dekádě byly vyšší 
průměrné teploty. K tomu přišly i nižší dešťo-
vé srážky a v krajině pociťujeme nedostatek 
vody. Musíme ale odlišovat tzv. sucho povr-
chové, které je do hloubky zhruba jednoho 
metru a jeho doplnění je otázkou několika 

Ing. Josef Kubiš, viceprezident AK ČR
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měsíců, maximálně jednoho roku. Odlišné je 
sucho pod touto hranicí, zde jde o nedostatek 
spodní vody. Doplnění hladiny podzemní vody 
je záležitost dlouhodobá a trvá více let, až 
desetiletí. Srážek u nás spadne relativně dost 
a jejich množství je z dlouhodobého hlediska 
vcelku rovnoměrné. Jde o to, že ji neumíme 
v krajině zadržet. S názorem, že za nedosta-
tek vody mohou zemědělci, se dá s úspěchem 
polemizovat. Kdybychom na půdě tak špatně 
hospodařili, jak se říká, tak bychom nemohli 
mít výnosy plodin na úrovni západní Evropy, 
a to při poloviční spotřebě hnojiv a pesticidů. 
Problém nedostatku vody v krajině je složitější 
a má více příčin. Na druhé straně se snižuje 
plocha půdy, kde se může voda vsáknout do 
země. Od roku 1936 ubyl jeden milion hektarů 
zemědělské půdy. Přičemž z tohoto množství 
jsou půl milionu hektarů zastavěné betonové 
plochy, odkud je dešťová voda za dva týdny 
v Hamburku. Ztráta vody z krajiny z těchto 
k akumulaci nevyužitelných ploch představuje 
ztráty 3,25 miliardy m3, a to každý rok. To je 
tolik, co zadrží všechny naše přehrady dohro-
mady. Od roku 1990, kdy jsme přestali chránit 
zemědělskou půdu, bylo zastavěno jen v okolí 
Prahy cca 20 tisíc ha zemědělské půdy, to 
představuje ztrátu 130 miliónů m3 vody každý 
rok, to je polovina Slapské přehrady.
Při vzrůstající spotřebě vody a úbytku plochy 
pro vsakování se v současné době nestaví 
vodní díla na její zachycení. Naopak dochází 
k jejich úbytku. V minulosti měla každá ves na 
návsi rybník či nádrž, což pomohlo obci 
v době sucha. Hodně rybníků se zrušilo a tím 
se podstatně snížilo zadržení vody v krajině. 
Od roku 1945 do roku 1989, to je za 45 let, se 
postavilo 90 přehrad s celkovou kapacitou 
2 950 miliónu m3 vody, v průměru se každý 
rok uváděly do provozu dvě vodní díla na její 
zachycení. Od roku 1990 jsme dokončili šest 
rozestavěných vodních děl, ale novou přehra-
du jsme nepostavili žádnou. Jen diskutujeme 
a neděláme nic.

Jaký máte názor na úhyn lesů?
Současný stav lesů má více příčin, není to jen 
sucho. Namnožili a roztahali jsme si kůrovce, 
všichni si pamatujeme, jak se před časem 
tzv. ochránci přírody přivazovali ke stromům 
na Šumavě, aby ochránili hodného brouka. 
Změnilo se také hospodaření v lesích. Část 
porostů se vrátila majitelům, kteří většinou 
o hospodaření v lese nemají žádné, natož 
odborné znalosti. Těžba dřeva se vložila do 
rukou soukromým společnostem, a to na 
základě výběrových řízení, která trvají příliš 
dlouho, čímž se zbytečně protahuje řešení 
kalamity po polomech a napadení kůrovcem.
 V podstatě se nedělá vyhledávání a odstraňo-
vání jednotlivých stromů napadených kůrov-
cem, není na to kapacita lesníků ani malé 
techniky. A v neposlední řadě je většina smr-
kových lesů dnes přestárlá a méně odolná.

Na závěr se musím logicky zeptat, jak by 
měla vypadat pomoc státu zemědělcům?

Víte, já už ledacos pamatuji, narodil jsem 
se ještě v první polovině minulého století. 
Pamatuji, jak jsme soukromě hospodařili, pak 
celou éru socialistického zemědělství a byl 
jsem celé období u transformace zemědělství 
na tržní hospodářství. Za socialismu byl 
v každém okrese zemědělský tajemník KSČ, 
který nám nařizoval, co smíme a nesmíme 
dělat. Jakou jsme měli všichni radost, že to 
skončilo. Bohužel, dnes musíme přiznat, že 
do zemědělství hovoří ještě více rádoby od-
borníků, od Bruselu počínaje až po spolky na 
ochranu zvířat. Ale bohužel, málokdo z nich 
prošel provozem a málokdo z nich rozumí 
zemědělské soustavě ve všech souvislos-
tech. A tak nám jeden zakazuje orat kvůli 
erozi půdy, druhý že neoráme, a proto máme 
hraboše. Třetí nařizuje rozměry dvířek kotce 
pro prasnice. Kam jsme to došli, když docenti 
zemědělské univerzity píší odborné články 
o užitečnosti hraboše polního pro přírodu, že 
jeho nory pomáhají vsakování vody do půdy 
a jeho exkrementy a zbytky potravy zvyšují 
humus v půdě. Odborníci z jiné zemědělské 
univerzity na dotaz, proč nevysvětlí veřejnosti, 
jak je to s pěstováním řepky, že řepka není 
škodlivá plodina, ale pomáhá zlepšit úrodnost 
půdy a je protierozní, tak odpoví, že si to ne-

mohou dovolit, protože to není politicky únos-
né, a navíc by se jim to nemuselo vyplatit, až 
budou žádat o granty. Zde mohu jen konstato-
vat, bohužel, kam jsme se to dostali?
Abych se vrátil k vaší otázce. Pomoc státu 
by měla být hlavně v tom, aby se do řízení 
zemědělství vrátil zdravý, selský rozum. Do 
rezortu jde relativně dost peněz, bohužel 
podstatná část není ve prospěch zeměděl-
ské prvovýroby. My na rozdíl od zemí EU15 
podporujeme útlum výroby, i když poslední 
čtyři roky se situace lepší. Vyvážená zeměděl-
ská soustava je běh na dlouhou trať a nelze 
ji neustále měnit podle momentální politické 
situace. Není přeci normální, že dnes naše 
zemědělství neuživí tento národ a že jedna 
třetina potravin je z dovozu, co by tomu řekl 
praotec Čech. O naše zemědělce strach 
nemám, oni jsou dostatečně inteligentní 
a pracovití, aby se vyrovnali s konkurencí, 
pokud budou mít srovnatelné podmínky. 
Ani nemusíme likvidovat větší zemědělské 
podniky. Skloubit výrobu s ochranou životního 
prostředí je dnes možno s využitím možností, 
které nám dávají nové technologie chytrého 
precizního zemědělství. 

Miroslav Svoboda
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SOCR OPĚT LŽE K ZÁKONU O VÝZNAMNÉ 
TRŽNÍ SÍLE – POKOLIKÁTÉ JIŽ?
PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE (ZVTS) A JEJÍM ZNEUŽITÍ VZBUDILA JAKO POKAŽDÉ 
VÁŠNIVÉ DISKUSE ZEJMÉNA MEZI JEHO TRADIČNÍMI ODPŮRCI. AČKOLIV V MINULOSTI SE NIKDY KATASTROFICKÉ 
SCÉNÁŘE SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU (SOCR) OHLEDNĚ MALOOBCHODU NENAPLNILY, PŘESTO 
SVAZ PŘIŠEL S NOVÝM TVRZENÍM, ŽE V DŮSLEDKU TÉTO NOVELY SKONČÍ SLEVOVÉ AKCE OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ 
A ZDRAŽÍ SE POTRAVINY NÍZKOPŘÍJMOVÝM VRSTVÁM OBYVATELSTVA. NA TO MUSÍME JAKO POTRAVINÁŘSKÁ 
KOMORA REAGOVAT A OPĚT UVÉST TATO TVRZENÍ NA PRAVOU MÍRU.

Předně je nutno konstatovat, že trh s potravi-
nami je v ČR právě vinou velkých obchodních 
řetězců neskutečně pokřivený. ČR patří spolu 
se Slovenskem, Maďarskem a pobaltskými 
státy mezi země s nejvyšším podílem prodejů 
potravin v akcích. To vede ke snížení statis-
tické ceny potravin, která se tak dostává na 
chvost EU a neodpovídá ekonomické realitě. 
Výsledkem je, že běžné regálové ceny potravin 
mimo slevu patří k nejvyšším v Evropě 
a porovnání třeba s Německem nebo Rakous-
kem to opakovaně prokázala. Srovnatelné 
potraviny jsou u nás vesměs dražší než 
v těchto zemích, jejichž obyvatelé ale jsou na 
podstatně vyšší příjmové hladině. Na vině je 
pouze obchodní politika řetězců, pracujících 
s neskutečně vysokými maržemi.

Novela ZVTS ovšem neřeší tyto akce vůči spo-
třebiteli, natož aby je zakazovala, jak neprav-
divě tvrdí prezident SOCR, ale snaží se narov-
nat obchodní vztahy v akcích mezi dodavateli 
a obchodníky. Jak již bylo řečeno, slevová akce 
je typicky český fenomén, a protože zde jsou 
výrobky, které se až z 90 % prodávají jenom 
v akcích, je zřejmé, že nastavení férových 
podmínek je životním zájmem dodavatelů. 

Současná praxe je vesměs taková, že na akce 
jsou poskytovány cenové slevy, které se běžně 
uplatňují již týden a více před jejím zahájením 
a často i týden po, takže pro dodavatele to 
představuje značnou finanční ztrátu, aniž 
by slevu spotřebitel pocítil. Pouze se vylepší 
zisk obchodníka. Pokud se akce povede 
a prodá se třeba dvojnásobné množství oproti 
objednanému, je dodavatel povinen jej dodat, 
a pokud ho nemá, je výrazně sankcionován. 
Pokud se naopak akce nevydaří, obchodník 
zboží neodebere, a to bez jakéhokoliv postihu, 
ztrátu nese opět dodavatel. Proto je navrženo 
zakázat slevové bonusy na akce v obchodních 
smlouvách a řešit je samostatnými smlou-
vami za definovaných cenových, časových 
a objemových podmínek. Z toho je patrné, že 
není omezována ani velikost, ani počet akcí, 
a dokonce ani výše slevy v ní, která je mimo-
chodem často pod výrobními náklady doda-
vatele. Takže cílem není zdražení potravin 
zákazníkům, ale další narovnání nerovných 
vztahů mezi dodavateli a obchodem, což může 
být obchodníky považováno za nepřijatelné. 

Totéž platí i o společné reklamě na výrobky 
a o její ceně. Novela opět požaduje, aby byly 

tyto náklady vyloučeny z obchodních smluv na 
dodávky zboží a staly se předmětem samo-
statných smluv o reklamě, kde lze zkontrolo-
vat, že je reklama realizována za ceny obvyklé 
a neslouží k dalším skrytým poplatkům do 
pokladny obchodníka. Jinak opět platí, že její 
objem není nijak omezován a je závislý pouze 
na dohodě dodavatele a obchodu.

Poslední správnou připomínkou, která se ve 
stanovisku SOCR objevila, je konkurence-
schopnost českých výrobců oproti zahranič-
ním dodavatelům. Ceny zemědělské produkce 
jako hlavního vstupu do potravinového řetězce 
jsou v celé Evropě známy, stejně jako ceny 
energií, práce a dalších vstupů. Statisticky 
jsou i známy ceny průmyslových výrobců 
v EU a z tohoto pohledu ti čeští, z velké většiny 
rozhodně konkurenceschopní jsou. Ovšem 
nemluvíme zde o skrytých nebo zjevných 
dotacích, které v mnoha státech EU slouží 
k podpoře vývozu, a to i do jiných členských 
zemí, a hlavně nemluvíme o obchodní politice 
zahraničních řetězců, neboť jsou to oni, kdo 
určují cenu pro konečného spotřebitele. 
A právě SOCRem zmiňovaná společnost 
Nielsem ve svých výzkumech prokázala, že 
obchodníci prodávají dovážené výrobky za niž-
ší ceny než české zboží jak v akcích, tak mimo 
ně, a to i díky tomu, že na ně uplatňují výrazně 
nižší obchodní přirážky. Pokud tedy někdo 
hovoří o nižší konkurenceschopnosti českých 
výrobců, musíme se ptát, kdo za ní stojí, 
a z řady provedených analýz jednoznačně 
plyne, že výrobci to nejsou.

Souhlasíme s tím, že je nutno si sednout 
k jednomu stolu a o věcech jednat, neboť 
mediální osočování, stejně jako v minulosti, 
ničemu a nikomu nepomůže. Jako Potravinář-
ská komora bychom ovšem v této souvislosti 
uvítali podstatně konstruktivnější přístup 
SOCR k řešení vztahů mezi dodavateli 
a obchodními řetězci namísto manipulace 
s veřejným míněním a vysílání poplašných 
zpráv. Dříve o jakémsi blíže nespecifikova-
ném ekonomickém kolapsu národního 
hospodářství, nyní o zbídačování českého 
spotřebitele.

Miroslav Koberna
ředitel pro programování a strategii PK ČR
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR K ZVTS – 
DEZINFORMAČNÍ KAMPAŇ, NEBO 
ZÁSADNÍ NEZNALOST?
V PŘÍBĚHU TÝKAJÍCÍHO SE PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE (ZVTS) A JEJÍM ZNEUŽITÍ, 
KTERÁ (OSTATNĚ JAKO POKAŽDÉ) VZBUDILA VÁŠNIVÉ EMOCE MEZI JEJÍMI ODPŮRCI, NAPSALA HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA (HK) A JEJÍ PREZIDENT NOVOU KAPITOLU. 

Nekonečný katastrofický příběh o údajné zby-
tečnosti novelizace ZVTS tak má staronovou 
kapitolu o milionech smluv a stamilionech 
nákladů, které zaplatí spotřebitel – občan, 
jež se tak přidala k předchozím vybájeným 
příběhům do knihy o nahrazení domácích 
dodavatelů zahraničními, o odchodu zahra-
ničních řetězců z ČR, konci slevových akcí 
a zdražení a nově také nedostupnosti potravin 
pro nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva.

Nyní ovšem několik faktických věcných pozná-
mek. Pokud předkladatel (MZE) nezpracoval 
hodnocení dopadů regulace (RIA), je to možná 
proto, že s ohledem na rozsah a obsah novely 
žádné navýšení administrativní zátěže a ná-
kladů na straně podnikatelů nepředpoklá-
dá, natož aby se tyto náklady „principiálně“ 
přenášely na české domácnosti. Sjednávání 
milionů nových smluv mezi dodavateli a odbě-
rateli, které si údajně podle prezidenta 
Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého 
vyžádá stamilionové náklady obchodníků 
a českých úřadů, patří spíše do říše pohádek, 
a ne do reálného byznysu. Navíc drobná věcná 
poznámka: někde bude řádová chyba (je to asi 
jako s tím železem ve špenátu), neboť přípra-
va nové smlouvy je otázkou nákladů v řádech 
tisícikorun, možná i desetitisíců korun, ale 
proč nemluvit rovnou o nákladech v miliar-
dách nebo desítkách miliard? Vypadalo by to 
daleko lépe, ale to by to musela být pravda.

Vzhledem k tomu, že novela ZVTS i zákon 
jako takový se vztahuje pouze na podnikatele, 
a spotřebitelů, jak se opakovaně ukázalo v mi-
nulosti, se nijak nedotýká, viz avizovaný zákaz 
slevových akcí deklarovaný ve vystoupeních 
prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu 
(SOCR), změnili nyní oba signatáři argu-
mentaci a potraviny spotřebitelům namísto 
zákazu zlevňování přímo zdražují, opět přes 
avizované obří hypotetické náklady spojené se 
zaváděním novely. A to přesto, že bylo na první 
pohled patrné, že obsahem novely vůbec není 
omezení slevových akcí pro spotřebitele, ale 
výhradně narovnání vztahů mezi dodavateli 
a obchodem v rámci provádění akcí, a hlavně 
jasné vymezení podílu na nákladech a rizicích 
mezi oběma stranami. Co se týče implemen-
tace evropské směrnice ministerstvem, její 
bezduché převzetí v plném rozsahu by způso-
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SLEVOVÉ AKCE NEZAKAZUJE, 
JAK NEPRAVDIVĚ UVEDL TOMÁŠ PROUZA
REAKCE MZE NA ZPRÁVU ČTK – SLEVOVÉ AKCE U VELKÝCH ŘETĚZCŮ SKONČÍ, NAVRHUJE NOVELA

Není pravda, že velké obchodní řetězce už ne-
budou moci pořádat slevové akce na vybrané 
zboží, jak dnes uvedla ČTK na základě rozho-
voru s prezidentem Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu Tomášem Prouzou. Ministerstvo 
zemědělství v novele zákona o významné tržní 
síle nic takového nenavrhuje. Návrh MZe nijak 

neomezuje slevové akce vůči konečnému 
spotřebiteli. Informace Tomáše Prouzy je tedy 
lživá. Zákon řeší vztah mezi odběratelem 
a dodavatelem, nikoli vůči konečnému spo-
třebiteli. Jediné nové ustanovení, které se 
v zákoně týká „prodejních akcí“, říká, že je-li 
sjednána mimořádná prodejní akce, musí být 

mezi odběratelem s významnou tržní sílou 
a dodavatelem sjednána písemnou smlouvou 
a musí obsahovat kupní cenu, množství potra-
vin, které bude do této akce zahrnuto, 
a dobu jejího trvání.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

bilo přesně to, co oba prezidenti kritizují. 
To znamená zásadní a zcela novou nejistotu 
ve smluvních vztazích, vysoké náklady 
pro drobné dodavatele a chaos v kontrole 
a vymáhání nového znění zákona. Starost 
o drobné zemědělce je tedy v tomto případě 
opravdu namístě, bohužel ale ve zcela jiném 
kontextu, než nám prohlášení HK snaží 
podsunout. 

Pokud Hospodářská komora a Svaz obchodu 
a cestovního ruchu a další odpůrci novely 
chtějí skutečně pomoci malým zemědělcům, 
měli by naopak trvat na co nejrychlejší a hlav-
ně co nejjednodušší implementaci směrnice 
s minimálními dopady do podnikatelského 
prostředí a s co nejširším využitím současné-
ho znění zákona o významné tržní síle. Jestli-
že zástupci řetězců argumentují nahrazením 

domácích dodavatelů zahraničními, měli by si 
přečíst připomínky Ministerstva financí, které 
v souvislosti s novelou zákona konstatuje 
faktické nedodržování zákona o cenách, kdy 
se v maloobchodu často prodává zboží pod 
nákladové ceny, přičemž toto podnákladové 
zboží často pochází právě ze zahraničí. Na-
vrhované znění novely proto směřuje k tomu, 
aby tuzemští dodavatelé měli větší šanci se se 
svojí produkcí prosadit.  

Potravináři a zemědělci děkují panu Vladi-
míru Dlouhému za „upřímnou“ starost a po-
danou ruku, ale budou se jistě ptát, kde byla, 
když před pár lety zoufale bojovali o přežití, 
a prezident Dlouhý se více než o malé 
a střední české firmy z agrárního sektoru 
staral spolu s viceprezidentkou Novákovou
o prospěch zahraničních obchodníků. Možná, 
že nám to uniklo, ale o žádné aktivitě ve 
prospěch českých potravinářů ani zemědělců 
dodnes nevíme. Co naopak víme, je, že brát 
si v populistických, prvoplánových prohláše-
ních české zpracovatele, potravináře nebo 
zemědělce, jako rukojmí je neférové a takové 
praktiky je nutno zásadně odmítnout. Stejně 
tak šíření dezinformací o zbídačování českého 
spotřebitele a zdražování potravin pro eko-
nomicky citlivé skupiny obyvatel. V zahraničí 
se sice potraviny neprodávají tak často v akci, 
ale potraviny, které v akci nejsou, stojí výrazně 
méně. Novela zákona o významné tržní síle 
tak směřuje nejen k ochraně tuzemských pr-
vovýrobců a zpracovatelů, ale také k ochraně 
spotřebitele. 

Jak dlouho se ještě spotřebitel nechá podob-
nými dezinformacemi, jaké na začátku tohoto 
týdne vydala Hospodářská komora, klamat, 
než přeteče jeho pohár trpělivosti? Řada 
nakupujících jezdí stovky kilometrů za hra-
nice republiky a mnozí další nakupují potravi-
ny na internetu. Neměly by tak řetězce samy 
mít zájem na tom, aby jednaly fér nejen se 
zemědělci, ale také se spotřebiteli?

Ing. Miroslav Koberna, CSc.
ředitel pro programování a strategii PK ČR
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident AK ČR
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Bez obalu, nebo s obalem
Snaha odstranit veškeré plasty ze života lidí ústí do požadavků, 
jejichž přínos pro životní prostředí není zrovna zásadní, a naopak 
pro jiné oblasti představují (staro)nová rizika. Za takový krok lze 
považovat snahu zbavit zeleninu a ovoce při prodejích igelito-
vých obalů, které nejsou samoúčelné – jednak se tím částečně 
prodlužuje jejich životnost, ale také volně prodávané potravinář-
ské zboží, a to jakékoli, 
je vystaveno při tomto 
způsobu prodeje ataku 
spotřebitelů, kteří se v ta-
kovém zboží „přehrabují“ 
a hledají to, které se jim 
nejvíc líbí. Výsledkem je 
nárůst rizika kontaminace 
a přenos bakterií 
a jiných breberek mezi 
nakupujícími. Daní za 
„nahaté okurky“ tak bude 
zřejmě vyšší nemocnost 
populace, kterou si ovšem 
s ekologií bude těžko 
někdo spojovat. Vše bez 
plastů je přece sexy.

Dobrý skutek se zlým koncem
Odtrženost většiny populace od přírody má mnoho podob, při-
čemž jedna z nich je krmení volně žijících nebo hospodářských 
zvířat. V domnění, že konají dobrý skutek, sypou lidé nevhodnou 
stravu jak ptáčkům do krmítek, nebo krmí hospodářská zvířata 
na pastvě. Vodní ptactvo sice houska, rohlík nebo kus chleba ne-
usmrtí, ale v ničem jim nepomůže. Labutě nebo kachny lze krmit 
například kukuřicí, hráškem nebo nasekanými zelenými listy 
salátu. Také je možné zakoupit krmení pro nejen vodní ptáky 
v obchodech. Ještě větší riziko představuje takové krmení pro 
koně a některá další hospodářská zvířata. Uvádí se, že po kon-
zumaci zhruba půl kilogramu pečiva nebo chleba dochází u koní 
téměř vždy ke kolice. Kolika je ovšem vážným zdravotním pro-
blémem a koně navíc neumějí zvracet, takže pokud sní nějakou 
rizikovou potravinu nebo větší množství jinak neškodné stravy, čelí 
střevním potížím. V zákonu na ochranu zvířat proti týrání je přitom 
nevyhovující krmení a překrmování charakterizováno jako týrání.

Vládu není možné nutit k dodržování závazků
Podle rozhodnutí správního soudu v Berlíně není možné nutit 
německou vládu k dodržování vlastních klimatických závazků. 
Se svou žalobou tak neuspělo několik farmářských rodin, je ale 
třeba dodat, že šlo o rodiny podporované Greenpeace. I když tak 
na první pohled vypadá soudní rozhodnutí „protizemědělsky“, 
ve skutečnosti jde o důležitý a pozitivní precedent představující 
právní pojistku proti vydírání politiků na základě konstrukcí vyplý-
vajících ze změn počasí a požadavků na ekologická řešení. Pokud 
by mělo být pro vlády a politické reprezentace obecně závazné 
dodržování všech klimatických projektů na základě podnětů 
vycházejících od minoritních skupin společnosti, dopadlo by to 
s celým světem brzo docela bledě. Dost na tom, jak se mnozí 
snaží zavděčit šestnáctileté švédské aktivistce, byť jde obvykle 
především o politický populismus.

Petr Havel

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

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ 
MIROSLAV TOMAN SCHVÁLIL 
SAZBY PŘÍMÝCH PLATEB 
PRO ROK 2019
MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN PODEPSAL 
VÝŠI SAZEB PRO PŘÍMÉ PLATBY NA LETOŠNÍ ROK. 

Jde například o dotace pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro 
životní prostředí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané citlivé komo-
dity. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu 
na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby přímých plateb 
roku 2019 pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). 
Ta bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 
(tzv. greening) byla stanovena ve výši 1 884,30 Kč/ha. Stejně jako 
v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené 
podpoře mladých zemědělců, kdy sazba dosáhne 1 697,06 Kč/ha. 
V rámci jedné z hlavních dotací SAPS se tak mezi zemědělce rozdělí 
přibližně 12 miliard korun. Celková letošní platba za dodržování po-
stupů příznivých pro životní prostředí dosáhne 6,7 miliard korun. Mladí 
zemědělci do 40 let získají 214 milionů korun. Na citlivé komodity 
půjde 3,3 miliardy korun:

Vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí, kdy čeští zemědělci 
museli nést dopady sucha a tím čelit i nepříznivé finanční situaci,
využije Česká republika možnost poskytnout zálohy na SAPS ve výši 
70 %. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začát-
kem listopadu. Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní 
zemědělský intervenční fond.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

Sektor Sazby (Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 014,44

Chmel 15 621,44

Ovoce velmi vysoká pracnost 11 735,23

Ovoce vysoká pracnost 7 892,29

Zelenina velmi vysoká pracnost 10 862,63

Zelenina vysoká pracnost 3 906,56

Konzumní brambory 4 599,12

Cukrová řepa 7 245,58

Bílkovinné plodiny 2 135,99

Masná telata 8 083,99

Dojnice 3 730,46

Ovce a kozy 3 865,27
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V BRNĚ JEDNAL SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY
MIMOŘÁDNÝ 28. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY SE KONAL DNE 5. LISTOPADU V AREÁLU 
BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ ZA ÚČASTI PŘESAHUJÍCÍ 80 % ZVANÝCH DELEGÁTŮ A HOSTŮ. 

Hlavním důvodem svolání sněmu byla potřeba 
schválit interní dokumenty AK ČR tak, aby 
řádný volební sněm, který se bude konat 
12. března 2020 v Olomouci, proběhl plně 
v souladu s aktualizovaným Příspěvkovým 
řádem a Statutem. Zvýšením limitu platby 
z 30 na 60 tisíc korun za prvního delegáta se 
počet delegátů vrátí na zhruba předcházející 
zvýšení příspěvků a Statutem mění se ustano-
vení v počtu viceprezidentů. 

Úvodní vystoupení Zdeňka Jandejska bylo za-
měřeno na spolupráci v aktuální problematice 
a jednání ke Společné zemědělské politice jak 
na úrovni Evropského parlamentu, tak pro-
střednictvím pracovních skupin Ministerstva 
zemědělství. Bohužel agenda nabrala i kvůli 
volbám do Evropského parlamentu vý-
razné zpoždění a již nyní se stále silněji mluví 
o 1–2letém přechodném období. Zcela zásad-
ní je také diskuse o rozpočtu na SZP, kde se 
začíná hlasitěji mluvit o potřebě jeho posílení. 
Pro Agrární komoru je zásadní pokračovat ve 
vysvětlování priorit České republiky. Nyní o to 
více vzhledem k tomu, že v Evropském parla-
mentu posílily hlasy zelených a stran hájících 
národní zájmy. Je důležité, že v Zemědělském 
výboru a ve Výboru pro životní prostředí 
EP nyní sedí i zástupci České republiky, se 
kterými je možnost konzultovat probíhající 
odbornou diskusi. Na příkladu hraboše pak 
prezident Jandejsek uvedl, jak silnou moc 
mají média, která dokázala proti zemědělcům 
populisticky postavit většinu naší společnosti. 

Přestože se problém likvidace škůdce řešil 
včas na odborné úrovni, byla celá aktivita sho-
zena vedením Ministerstva životního prostředí 

v čele s ministrem Brabcem. Škody v zasaže-
ných regionech přesáhly již 1,3 mld. korun, 
a i proto vedení komory zvažuje proti MŽP 
právní kroky jako nezbytné ochrany našich 
profesních zájmů. I to je důvod, proč úřad 
a vedení komory výrazně posilují aktivity 
směrem k propagaci práce zemědělců a hos-
podaření v krajině, která v současnosti nabývá 
na stále větším významu. Jde například o pro-
jekty na propagaci jednotlivých komodit, jako 
jsou brambory, mák či mléko, ale i o evropský 
projekt Zrozeno v EU, který představuje zása-
dy a podmínky výroby kvalitních a zdravotně 
nezávadných potravin. Patří sem také televizní 
cykly pořadů Trvalé bydliště venkov na České 
televizi a Potraviny z domoviny na Regionální 
televizi. Prioritou současnosti je také legisla-
tivní dopracování novely zákona o významné 
tržní síle, který by měl vnést řád do vztahů 
mezi dodavateli, tedy zemědělci a výrobci 
potravin a obchodními řetězci. Odstraněn by 
tak byl jednostranný tlak, až nátlak řetězců, 
které vyžadují prodej za podnákladové ceny či 
nesmyslné platby a poplatky. Tato opatře-
ní, soudě podle hysterických reakcí Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, jsou zacílena 
zcela správně a dodavatele chrání. Do dalšího 
období pak je zásadní otevřít věcnou debatu 
o zákonu na ochranu zemědělského půdního 
fondu. Prezident také prezentoval názor svůj 
a představenstva komory na přípravu voleb 
a personálního obsazení vedení AK ČR od 
března 2020, u nichž bude nezbytné uchovat 
kontinuitu práce a upřednostnit silné pro-
fesní, odborné a lidské schopnosti a znalosti 
kandidátů jak do čela komory, tak na pozice 
viceprezidentů a pro obsazení představenstva 
a dozorčí rady. 

Viceprezident a předseda sněmovny vše-
obecné Josef Kubiš se ve svém příspěvku 
věnoval potřebě posílení hlasu zemědělců, 
kteří stále více ustupují požadavkům ochrán-
ců přírody na úkor vlastního hospodaření. 
Zemědělců se nezastanou ani univerzity 
nebo výzkumné ústavy, jak se ukázalo v deba-
tě o hrabošovi či k řepce. Složitá diskuse je 
i s místními samosprávami. Starostové pou-
kazují na zemědělce, že špatně hospodaří 
s vodou, ale na druhé straně neberou v úvahu, 
že obce na svých územích povolily výstavby 
betonových ploch, skladištních hal nebo jiné 
zástavby, čímž zásadně samy narušily vodní 
režim v krajině. Upozornil také, že Česká 
republika nedokázala po roce 1990 vystavět 
ani jednu přehradní nádrž. O zemědělství 
dnes rozhoduje Brusel, české úřady pro 
všechno možné, výzkumné ústavy či ochránci 
hmyzu. Jeden bělásek tak má větší hodnotu 
než racionální zemědělské hospodaření 
v krajině.

Viceprezident a předseda sněmovny spole-
čenstev Bohumil Belada informoval o národ-
ních dotacích v roce 2019, které dosáhnou 
hranice 3,85 mld. korun s cílem ministerstva 
naplnit maximální možné alokace jednotlivých 
titulů. Vláda již také schválila finance národ-
ních dotací pro příští rok, a to opět v objemu 
3,8 mld. korun. K 1. lednu 2020 budou také 
otevřeny notifikované programy pro cukrovku, 
řešení kůrovce a výkrm býků, otázkou je 
QCZ pro drůbeží maso. Ke škodám způso-
beným hrabošem probíhá šetření přes jed-
notlivé regiony, což je cesta, jak argumentovat 
směrem k Ministerstvům zemědělství 
a životního prostředí o reálné výši škod 
a rozsahu kalamity. Dalším tématem, které-
mu se komora bude v budoucnu věnovat, 
je diskuse o ne/zdanění provozních dotací, 
ale i o povinné registraci jako sjednocení 
hlasu zemědělců. Ředitel úřadu Václav Su-
chan seznámil delegáty s průběhem hospo-
daření komory v roce 2019 a s výhledem 
rozpočtu na rok 2020 se žádostí o dodržování 
příspěvkové kázně. 

Sněm Agrární komory závěrem jednání 
schválil usnesení, ve kterém vzal na vědomí 
informace o činnosti a hospodaření komo-
ry, o přípravě primárních voleb a přípravě 
29. sněmu. Dále schválil návrh úprav Statutu 
a Příspěvkového řádu AK ČR. V návaznosti na 
to uložil členům představenstva zorganizovat 
primární volby v termínu od 11. listopadu 
2019 do 20. ledna 2020 a předsedům komor 
zvolit delegáty na volební sněm.

Úřad Agrární komory ČR
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MOHOU MELIORACE PŘISPĚT 
K ŘEŠENÍ NEDOSTATKU VODY?
KONCEPT TECHNICKÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ ZLEPŠUJÍCÍCH 
HOSPODAŘENÍ S VODOU – PŘÍKLAD Z PRAXE

Role plošných systémů zemědělského 
odvodnění
Potřeba významně zlepšit hospodaření 
s vodními zdroji není v současných podmín-
kách nijak zpochybňována. Meliorační stavby 
odvodnění, u nás budované převážně jako dre-
nážní systémy, evidujeme na více jak čtvrtině 
zemědělského půdního fondu a ovlivňují tak 

řadu procesů v krajině. Bez zohlednění těchto 
staveb budou jakékoli vize o změně způsobů 
využívání zemědělských (odvodněných) půd, 
ale i jejich vodních režimů a potažmo zlepšení 
hospodaření s vodou v krajině nereálné.

Existence stavby odvodnění reprezentuje vždy 
vodohospodářsky velmi účinné technické 

opatření k úpravě vodního režimu půd kon-
krétního pozemku a je tedy žádoucí uvažovat 
o přehodnocení role stávajících staveb odvod-
nění a možnosti úprav jejich funkce, jak bude 
popsáno dále. Otevírá se tak škála (staro-) 
nových přístupů; od „radikálnějšího“ opouště-
ní pozemku zemědělskou výrobou, případně 
snížení intenzity hospodaření, přes stabilizaci 
stávajícího stavu až po opatření směřující 
k posílení akumulace vody v půdním profilu 
(řízením úrovně hladiny podzemní vody – HPV) 
při zachování zemědělství na pozemku. Tyto 
přístupy navíc otevírají současnou praxí nevy-
užívané možnosti řízení vodních komponentů 
v krajině.

Rizika spojená s existencí odvodňovacích 
systémů
Mezi hlavní rizika musíme zařadit nedosta-
tečnou evidenci těchto staveb. Informace 
poskytované např. na portálu LPIS nejsou 
úplné, navíc neobsahují podrobnější informa-
ce např. o příčinách původního zamokření ani 
o intenzitě odvodnění a topologii drenážní sítě. 
Tyto informace jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci a řešením je jejich digitalizace. 
Nedostatky evidence se projevují nejvíce 
v oblasti ochrany jakosti povrchových vod, 
např. při situování hnojiště a dalších konta-
minantů.

Další riziko souvisí s provozem a údržbou 
drenážních systémů. Někdy je projev po-
ruchy stavby odvodnění (lokální zamokření 
až stagnace vody na povrchu) považováno 
za pozitivní jev – zvyšující diverzitu krajiny. 
Nekontrolované projevy však představují spíše 
jev negativní. Ve střední a horní části povodí 
představují riziko vývěru drenážní vody na 
povrch a vývoj vodní eroze pozemku. Tato 
rizika lze zmírňovat vhodným managemen-
tem stavby odvodnění a dalších drobných 
vodohospodářských staveb. Problémem v této 
otázce je značně členité vlastnictví objektů 
odvodňovacího systému. Jednu drenážní 
skupinu vlastní často několik desítek majite-
lů – vlastníků dotčených pozemků. V období 
předcházejícímu suchu je prokazatelným 
nedostatkem odvodnění nadbytečná intenzita 
odtoku drenážních vod z nadále vysychajícího 
půdního profilu.

Potenciál modernizací těchto staveb
Pokud připustíme, že odvodňovací stavby do 
naší kulturní krajiny patří, protože zlepšují/vy-

Obr. 1 Tři základní typy drenážních systémů: tradiční jednofunkční drenáž; drenáž s regulovaným 
odtokem; regulační drenáž přednostně plnící roli závlahy
Zdroj: Field Drainage Association; upravil Z. Kulhavý
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rovnávají vláhové poměry, musíme současně 
poznamenat, že dříve nastavené parametry 
odvodnění nemusí vyhovět měnícím se pod-
mínkám. Mění se nejen struktura krajiny 
a její využívání, zvyšuje se potřeba inten- 
zivnější ochrany stále zranitelnějších  
ekosystémů, mění se však významně i ná- 
roky na disponibilitu vody v krajině. Stávající 
stavby odvodnění již samy o sobě poskytují 
značný potenciál pro zvládání obou přirozeně 
se vyskytujících hydrologických extrémů –  
jak přebytků vod, na které jsou ostatně  
stavby nastaveny, tak sucha, pokud se do- 
plní o regulační nebo jiné objekty. Při uplatňo-
vání principu regulace můžeme navázat 
jak na národní výzkum (teoretický i experi-
mentální) ze 70. a 80. let minulého století, 
ale i na výzkum a praktické zkušenosti ze 
zahraničí.

Regulace se v první fázi projeví snížením nebo 
zastavením drenážního odtoku, následně 
sycením poloprázdných nebo prázdných půd-
ních pórů a v konečné fázi změnou (zvýšením) 
hladiny podzemní vody v dosahu regulace. 
Půdní prostředí je z tohoto pohledu nástrojem 
k uplatňování vodohospodářských záměrů, 
a můžeme proto půdní póry přirovnávat 
k soustavě vodních nádrží. Půdní póry pak 
mají nejen retenční schopnost (pojmout 
a krátkodobě zdržet povodňový odtok, pokud 
jsou předvyprázděné – tj. zachytí přítok sráž-
kových vod po jejich infiltraci povrchem), ale 
mají i akumulační schopnost pro dlouhodo-
bější zadržení vody a pro její pozdější využití 
v sušším období.

Pokud regulujeme úroveň HPV v dostatečné 
hloubce pod povrchem (nikoli až k úrovni 
povrchu, jak se to děje u mokřadů), vytvá-
říme podzemní vodní nádrž nebo kaskádu 
podzemních nádrží, která však nijak neome-
zuje další využití pozemků (nepřemokřuje je), 
a tyto jsou nadále vhodné např. k země-
dělskému obhospodařování. Schematicky 

je princip regulace v podzemní síti drenáží 
popsán na obrázku 2.

Potenciál úprav drenážních systémů můžeme 
popsat i na příkladu snižování rizika znečiš-
tění vody nitráty, kdy se uplatňuje biologická 
denitrifikace a asimilace s využitím principu 
jejího zdržení ještě na pozemku. V literatu-
ře je popsána řada příkladů, prokazujících 
pozitivní vliv dočasného zdržení vody v půdním 
profilu. Vliv odvodňovacích staveb (tradičních 
nebo s regulací odtoku) na tvorbu, kvalitu 
a zásoby podzemních vod bude samozřejmě 
determinován celou řadou přírodních a hos-
podářských podmínek pozemku; významnou 
roli bude sehrávat stratifikace propustných 
a nepropustných vrstev pedologické a hydro-
geologické struktury, jejich filtrační schopnost 
a hloubka HPV.

Koncepce generelu odvodňovacích staveb
První úvahy o potřebě definovat oblasti s do-
poručením cílového stavu eliminovat negativní 
vlivy stavby odvodnění byly formulovány
v rámci metodiky MŽP v roce 2013. Požada-
vek na zpracování generelu je však obsažen 
i v příloze č. 1 NAP (vláda, 2015) v části SC6, 
oddílu 6_2.2.
 
Mezi hlavní cíle generelu odvodňovacích  
(melioračních) staveb tedy patří vymezit 
oblasti:
- vhodné k zachování jednofunkční (tradiční) 

odvodňovací role těchto staveb,
- vhodné k různým způsobům regulace dre-

nážního odtoku včetně závlahy drenážním 
podmokem,

- vhodné k posílení umělé infiltrace „cizích“ 
vod s využitím stávajících staveb odvodnění,

- doporučené k postupné eliminaci/rušení 
částí nebo celých staveb odvodnění.

Podpora modernizace stávajících jednofunkč-
ních drenážních systémů na systémy dvou- 
a vícefunkční byla zpracována do podoby 

dotačního titulu v rámci usnesení vlády 
č. 479/2016 „k návrhu opatření k omezení 
následků sucha a nedostatku vody v ČR 
a vyjádření finančních potřeb jejich realizace“. 

Dotační titul však dosud nebyl otevřen 
zejména z důvodu složitých vlastnicko-
-uživatelských vztahů k těmto stavbám.
 V prosinci roku 2018 byla proto z podnětu 
Zemědělského výboru PS PČR založena při 
MZe pracovní skupina, prověřující možnost 
změn vodního zákona – např. obnovu
institutu vodních družstev, které se jeví 
jako efektivní nástroj pro zajištění společné 
péče i o jiné drobné vodohospodářské 
stavby v krajině.
 
Příklad z praxe
Názorným příkladem, jak lze na země-
dělsky využívaném pozemku vodu akumu-
lovat stejně, jako to umožňují vodní nádrže 
nebo mokřady, přitom bez omezení hospo-
dářských činností na pozemku, a navíc 
s možností efektivní závlahy a zlepšování 
jakosti drenážní vody, je stavba regulační 
drenáže v Uherčicích v okrese Břeclav. Stavba 
byla realizována na ploše 113,3 ha, kolaudo-
vána v roce 1991 a skládá se ze dvou částí,  
situovaných na obou březích řeky Svratky 
(46,5 a 66,8 ha). Stavba využívá gravitační 
princip pro odvodnění i závlahu (viz Obr. 3): 
odvodňovací fáze probíhá po otevření šoupat 
dolní výpusti, kdy voda odtéká do podjezí. 
Závlahy je dosahováno otevřením šoupat 
odběrného objektu na břehu řeky a uzavřením 
dolních výpustí. Po ploše je voda rozváděna 
systémem drénů s rozchodem 10–13m  
a hloubkou uložení 0,8–1,0m.

Tuto stavbu charakterizují následující  
vodohospodářské parametry  
(F = 113,3 ha):
- je dosahováno akumulace vody v půdním 

profilu jednorázově o objemu až 150 000 m3 
(pro zvýšení HPV o 40 cm, v doporučeném 
maximálním kolísání úrovní HPV 80–120 cm 
pod terénem),

- závlahová funkce pokrývá evapotranspiraci  
v maximech až 5 mm/den (to odpovídá 
odběru vody z řeky Svratky 65,6 l/s),

- stavba nahradila původní závlahu postřikem 
provozně efektivnější závlahou drenážním 
podmokem.

Závěr
Jak se zvyšují nároky na hospodaření s vodou 
v krajině, je celospolečenským zájmem uplat-
ňovat komplexní systémy efektivních opatření, 
mezi něž regulace drenážního odtoku nespor-
ně patří. Regulované odvodňovací systémy 
nejsou dosud v portfoliu běžně užívaných 
opatření, praktikovaných v ČR za účelem 
zvýšení retence a akumulace vody v krajině 
i přes jejich značný potenciál a skutečnost, 
že využívají významnou plochu dílčích povodí 
a značnou přirozenou retenční schopnost 
půdního profilu. Dynamika změn klimatu sou-

Obr. 2 Dosahovaný efekt regulace drenážního odtoku – tj. vytváření podzemních nádrží
Vlevo: Řez terénem v ose svodného drénu s regulací a hladinou podzemní vody (HPV)
Vpravo: Situační výkres drenážního systému se zakreslením dosahu vzdutí drenážních vod
LEGENDA: R. – regulační prvek na drénu; modré polygony s modře tečkovanou plochou vyjadřují 
dosah regulace v mírně svažitém terénu (v rovinném terénu bude dosah významně větší, 
resp. polygony se budou překrývat)
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DOHODA MEZI EU A ZEMĚMI MERCOSUR 
POŠKOZUJE EVROPSKÉ ZEMĚDĚLCE
ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR A DALŠÍ NEVLÁDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ORGANIZACE PODPORUJÍ ODSTRAŇOVÁNÍ 
CELNÍCH BARIÉR ZA ROVNÝCH PODMÍNEK PŘI OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY. BOHUŽEL SE 
DOMNÍVÁME, ŽE VYJEDNANÁ DOHODA MEZI EU A ZEMĚMI MERCOSUR (BRAZÍLIE, ARGENTINA, PARAGUAY, 
URUGUAY, VENEZUELA, PŘÍSTUPOVÁ JEDNÁNÍ PROBÍHAJÍ S BOLÍVIÍ, ASOCIAČNÍ DOHODA S CHILE, 
EKVÁDOR, KOLUMBIE A PERU) ROVNÉ PODMÍNKY NEZARUČUJE.

Po dvaceti letech vyjednávání byla ze strany 
EU nabídnuta kvóta 99 000 tun hovězího masa 
s rozdělením 55/45 mezi čerstvými/mražený-
mi produkty se clem 7,5 %. Dále 650 000 tun 
pro etanol, z toho 450 000 tun pouze pro che-
mický průmysl. Poskytnuto je také 180 000 tun
pro cukr bez celních poplatků, 180 000 tun 
pro drůbeží sektor s 50/50 rozdělením mezi 
maso bez kostí/ s kostí, 3 000 tun pro vaječný 
albumin a 3 000 tun pro vaječné žloutky 
a 25 000 tun pro vepřové maso bez racto-
paminu (látka stimulující syntézu proteinů) 
s celním poplatkem 83 eur/t. Rýže byla 
uvedena mezi bezpoplatkové suroviny 
s kvótou 60 000 tun, pro med je vyčleněno 
45 000 tun. Mercosur poskytl kvótu 30 000 tun
na evropské sýry, budou sníženy celní poplat-
ky u másla, vína & lihovin, čokolády a suše-
nek. V průběhu let budou zrušeny poplatky 
na olivový olej, jablka, hrušky a mražené 
brambory.

Dohoda se zeměmi MERCOSUR nebude 
mít dopad jen na tržní prostředí, ale přímo 
otevírá dvojí přístup k podmínkám produkce 
potravin na evropském trhu. Součástí dohody 
je sice závazek, že země MERCOSUR budou 
plnit Pařížské klimatické dohody o snížení 
emisí skleníkových plynů, zastaví nezákonné 
odlesňování Amazonie a do roku 2030 znovu 
zalesní 12 milionů hektarů lesa. Ovšem nijak 
nezohledňuje odlišné podmínky hospodaření 
například z hlediska pohody zvířat, boje proti 
antimikrobiální rezistenci, používání GMO plo-
din, používání růstových hormonů a používání 
pesticidů. Pokud jsou tyto metody v pořádku 
při výrobě potravin v jiných zemích, proč jsou 
nepřípustné při výrobě potravin v Evropě?
Dojednaná množství jednotlivých komodit 
představují „jen“ jedno procento spotřeby 
v EU. V případě drůbežího masa představuje 
dojednaná bezcelní kvóta 180 000 tun na-
výšení dovozu o 300 milionů kuřat ročně. 

Již v této době se z těchto zemí do EU 
dováží cca 400 tisíc tun drůbeže. V případě 
hovězího masa se do EU ze zemí MERCOSUR 
v současné době importuje 270 tisíc tun 
a nová dohoda představuje navýšení 
o 99 tisíc tun.

Citlivou oblast představuje cukr, jehož trh se 
potýká s vychýlenou rovnováhou po zrušení 
výrobních kvót. Máme vážnou obavu, že doho-
da EU-MERCOSUR představuje značné riziko 
pro životní prostředí, zdraví spotřebitelů i tržní 
prostředí v EU. Proto žádáme Ministerstvo 
zemědělství o analýzu dopadů této dohody 
na české zemědělství. Obáváme se, že v ze-
mích MERCOSUR se dále zintenzivní kácení 
deštných pralesů a dojde k dalšímu poklesu 
biodiverzity v této oblasti. 

Ing. Vladimír Pícha, 
mluvčí Zemědělského svazu ČR

časně s vysokou četností výskytu a plošným 
rozsahem odvodňovacích staveb u nás bude 
nutit vodohospodáře i zemědělce tyto systémy 
modernizovat. Potenciál těchto staveb, jak je 
v příspěvku popsáno, nelze přehlížet, a na-
opak je třeba jej účelně využít.

Poděkování
Článek byl uveřejněn za podpory MZe při Čes-
ké technologické platformě pro zemědělství. 

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
kulhavy.zbynek@vumop.cz
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

** KULHAVÝ Z., FUČÍK P., TLAPÁKOVÁ L. 
(2013): Pracovní postupy eliminace negativ-
ních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. 
Certifikovaná metodická příručka pro žadatele 
OPŽP. MŽP, VÚMOP v.v.i., 28s.+79s., ISBN 
978-80-7212-589-0 http://www.mzp.cz/cz/pri-
rode_blizka_opatreni

** MŽP 2015: Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu. (NAP) Implementační doku-
ment Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR. Zpracováno na základě 
usnesení vlády č. 861/2015

Obr. 3 Schéma a přehledná situace severní části stavby regulační drenáže Uherčice
LEGENDA: 1 – odběrný objekt; 2,3 – rozdělovací šachty; 4 – sdružená regulační šachta s odpadním 
potrubím vyvedeným do podjezí; 5 – jez na řece Svratce; K1, K2, K3 – hlavní rozváděcí potrubí
Pozn.: Regulační – sběrné odvodňovací/závlahové drény jsou z flexibilního PVC světlosti 6,5 cm.
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I N Z E R C E

Kdo nezaseje, 
nesklidí.

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

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

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

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

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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ŠLECHTĚNÍ JEČMENE NA SLADOVNICKOU 
KVALITU PRO CHZO ČESKÉ PIVO
ČESKÉ PIVO MÁ MNOHASETLETOU HISTORII A TRADICE JEHO VÝROBY SE DĚDÍ Z GENERACE NA GENERACI.
O SVĚTOVOU POVĚST ČESKÉHO PIVA SE ZASLOUŽILY VHODNÉ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ SLADOVNICKÉ-
HO JEČMENE A CHMELE. 

Z materiálů Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ je 
zřejmé, že do roku 1995 bylo českými odrůda-
mi oséváno cca 70 % ploch jarního ječmene. 
Potom došlo k prudkému poklesu výměry. 
Minima bylo dosaženo v letech 2002–2005, 
kdy bylo oséváno českými odrůdami pouze 
cca 25 % ploch jarního ječmene. Několik 
šlechtitelských firem na tuto situaci zarea-
govalo zrušením šlechtitelského programu 
zaměřeného na sladovnický ječmen. Nic-
méně v poslední době si České pivovary 
začaly uvědomovat, že většina zahraničních, 
snadno se luštících odrůd sladovnického 
ječmene neposkytuje vhodnou surovinu 
pro jimi používaný dekokční způsob výroby 
kvalitního finálního produktu. Současné 
světové a evropské požadavky na kvalitu 
sladovnického ječmene totiž dávají před-
nost odrůdám s vysokou enzymatickou akti-
vitou, vysokým obsahem extraktu a vysokými 
hodnotami konečného prokvašení. Zájem 
pivovarů se proto obrátil zpět k českým odrů-
dám a plochy oseté těmito odrůdami začaly 
stoupat. V posledních letech je ročně oséváno 
českými odrůdami 50–60 % ploch jarního 
ječmene. 

Výrazně k tomu přispělo získání chráněného 
zeměpisného označení (CHZO) „České pivo“. 
V žádosti o toto označení je přesně definována 
kvalita odrůd, které mohou být doporučeny 
pro výrobu piva s CHZO „České pivo“. CHZO 
„České pivo“ bylo zapsáno do Rejstříku 
chráněných zeměpisných označení v roce 
2008. V témže roce doporučil Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský první odrůdy splňující 
kvalitativní požadavky na výrobu piva s CHZO 
„České pivo“. Byly to již dříve registrované 
odrůdy, které splňovaly v žádosti uvedené 
požadavky. Pro odrůdy ječmene doporuče-
né pro výrobu piva s CHZO „České pivo“ je 
charakteristická nižší úroveň proteolytic-
kého a cytolytického rozluštění a nižší míra 
prokvašení způsobující přítomnost zbytkového 
extraktu (Psota, 2003, 2008a, 2008b). Odrůdy 
doporučené pro „České pivo“ by měly dále 
poskytovat meziprodukty (sladinu, mladinu) 
i finální výrobek s vyšším obsahem dextrinů. 
To je pro šlechtitele dosti zásadní změna 
dosavadního pohledu na sladovnickou kvalitu 
nových odrůd ječmene. Po roce 2008 byla re-
gistrována pouze jedna nová odrůda splňující 
kvalitativní požadavky na odrůdu pro „České 
pivo“. Kritickým bodem je především úroveň 
proteolytického rozluštění a dosažitelný stu-
peň prokvašení. Kvalitativní znaky významné 

Obrázek 1 – Amplifikace vzorků s markerem Lks2c1 a následná restrikční ana-
lýza pomocí restrikční endonukleázy NcoI 

První a začátek třetí řady ukazuje spolehlivost amplifikace cílového produktu; druhá a druhá 
polovina třetí řady obsahuje výsledky restrikční analýzy; Vzorky 1–4 jsou standardy pro CHZO 
České pivo, vzorky 5–8 jsou odrůdy ječmene nevhodné pro CHZO „České pivo“, nk znamená 
negativní kontrolu
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pro odrůdy jarního ječmene doporučené pro 
výrobu „Českého piva“ jsou pravděpodob-
ně podmíněny geneticky, konkrétně jsou 
uvažovány geny pro enzymy amylolytického 
komplexu.  

Pro šlechtění ječmene je klíčovou problema- 
tikou dostupnost výchozích materiálů a efek- 
tivních selekčních nástrojů. Mezi selekční 
nástroje s největším užitným potenciálem 
patří molekulární markery. Šlechtění pomocí 
molekulárních markerů (markery asistovaná 
selekce) představuje moderní a výkonnou 
strategii pro zlepšení genetického potenciálu 
ječmene. Molekulární markery jsou například 
využívány pro identifikaci alel pro termostabilní 
beta-amylázu, aktivitu alfa-amylázy apod. 
Významné postavení „Českého piva“ v národní 
agrární produkci a nedostupnost šlechtitelských 
nástrojů pro cílenou selekci na specifickou kva-
litu odrůd pro „České pivo“ dokládají potřebu 
a aktuálnost uceleného metodického přístupu 
ke šlechtění sladovnického ječmene pro potřeby 
produkce „Českého piva“. Proto cílem této 
práce bylo vyvinout molekulární markery, které 
by bylo možné využít pro tzv. markery asistova-
nou selekci (MAS) pro výběr linií vhodných pro 
výrobu sladu pro CHZO České pivo.

Sekvenováním cca 30 lokusů, tj. úseků DNA 
u 8 vybraných odrůd ječmene (Tabulka 1), bylo 
navrženo několik markerů. Jejich aplikace 
byla optimalizována a validována na vybraném 
souboru odrůd ječmene. Tři molekulární mar-
kery vyhověly zadaným požadavkům. Prvním 

je marker Lks2c1, který je založen na detekci 
jednobodové mutace DNA pomocí amplifikace 
cílové sekvence a následné aplikaci restrikční 
endonukleázy NcoI, která štěpí DNA právě 
v místě zjištěné mutace (Obrázek 1). U odrůd 
ječmene vhodných pro CHZO „České pivo“ 
dochází ke štěpení cílové sekvence na rozdíl 
od odrůd nevhodných pro CHZO „České pivo“. 
Marker je chráněn užitným vzorem (Svobodo-
vá & Sedláček, 2016). 

Dalším je marker Mlks3 založený na přítom-
nosti či nepřítomnosti daného amplikonu. 
Výsledek amplifikace ukazuje obrázek 2. 
K amplifikaci dochází pouze u odrůd ječmene 
vhodných pro CHZO „České pivo“, což je na 
obrázku 2 znázorněno tzv. proužkem. Marker 
je chráněn užitným vzorem (Svobodová 
& Sedláček, 2017).

Třetím markerem je kodominantní marker 
Cp969, který umožní amplifikaci dvou alel, 
tedy forem genu: alely „a“ o délce 1023 bp 
u odrůd vhodných pro CHZO „České pivo“ 
a alely „A“ o délce 969 bp u ostatních odrůd 
sladovnického ječmene. Pokud jsou v jednom 
vzorku detekovány obě alely zároveň, pak se 
jedná o heterozygotní sestavu alel v tomto 
znaku. Jelikož je alela „a“ markérující sla-
dovnickou kvalitu vhodnou pro CHZO „České 
pivo“ recesivní, nemá v této heterozygotní 
sestavě vliv na fenotypový projev, a proto se 
v takovém případě jedná o odrůdu nevhodnou 
pro CHZO „České pivo“. Marker je chráněn 
užitným vzorem (Svobodová et al., 2017).

Sladovnická kvalita je komplexní znak 
ovlivněný mnoha faktory, zejména sestavou 
alel genů sladovnické kvality, genetickým 
pozadím, faktory prostředí a technologickým 
zpracováním. Vývoj molekulárních markerů 
pro identifikaci šlechtitelských linií v raných 
stádiích šlechtění ječmene na sladovnickou 
kvalitu pro výrobu sladu pro „České pivo“
a pro jiné druhy piva je originální myšlenkou 
této práce. Výsledky jsou určeny šlechtitelské 
praxi a znamenají značnou časovou i finanční 
úsporu při výběru rodičovských komponent 
a hlavně perspektivních šlechtitelských linií 
v raných fázích šlechtitelského procesu. 

Poděkování
Autoři děkují za finanční podporu MZe - záměr 
č. RO0419 a NAZV - projekt č. QK1910197.
Použitá literatura je dostupná u autorky.

RNDr. Leona Svobodová, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Pořadí Název Poznámky

1 Aksamit C*

2 Blanik C*

3 Bojos C*

4 Malz C*

5 Kangoo E**

6 Sebastian E**

7 Xanadu E**

8 Zeppelin E**

21-70 šlechtitelské linie 50 genotypů

Vzorky analyzované v rámci této práce

*odrůdy vhodné pro „České pivo“
**odrůdy vhodné pro jiný druh piva 

Obrázek 3 – Amplifikace vzorků s markerem Cp969; 

Vzorky 1–3 jsou standardy pro CHZO „České pivo“, vzorky 4–6 jsou odrůdy ječmene nevhodné 
pro CHZO České pivo, nk znamená negativní kontrolu

Obrázek 2 – Amplifikace vzorků s markerem Mlks3

Vzorky 1–4 jsou standardy pro CHZO „České pivo“, vzorky 5–8 jsou odrůdy ječmene nevhodné 
pro CHZO „České pivo“, nk znamená negativní kontrolu



Ekonomické výsledky zemědělských podniků, 
získané na základě šetření FADN, byly v roce 
2018 víceméně příznivé s výjimkou podniků 
specializovaných na chov prasat a drůbeže, 
které však nebyly do následujícího hodnocení 
zahrnuty. Díky zvýšení cen zemědělskými 
výrobci došlo oproti předchozímu roku k mír- 
nému nárůstu rostlinné produkce i přesto, 
že byla opět nepříznivě ovlivněna průběhem 
počasí. Mimořádné sucho ve vegetačním 
období mělo negativní vliv na výnosy většiny 
významných zemědělských plodin. Živočišná 
produkce zaznamenala oproti roku 2017 mi-

nimální změnu (+0,4 %). Celkové stavy skotu 
mírně poklesly, produkce mléka a mléčných 
výrobků stoupla i přes snížení stavů dojnic, 
a to díky vyšší průměrné roční dojivosti i ceně 
mléka. Produkce vepřového masa se snížila 
kvůli poklesu cen. Celkové vynaložené nákla-
dy v roce 2018 se zvýšily, vzrostla i hodnota 
provozních dotací a podpor přepočtených na 
hektar zemědělské půdy, stejně jako objem 
vyplacených investičních dotací. Rovněž došlo 
k meziročnímu nárůstu čisté přidané hodnoty 
přepočtené na jednu AWU (roční pracovní 
jednotku) o 7,2 %, a to díky mírnému poklesu 

pracovní síly při přibližně stejné úrovni celko-
vé zemědělské produkce. Vzhledem k nárůstu 
investičních dotací a čisté přidané hodnoty 
se důchod ze zemědělské činnosti za soubor 
podniků celkem i přes nárůst externích fakto-
rů zvýšil o 11,9 %.

Produkce
Celková produkce se v roce 2018 oproti před-
chozímu roku změnila jen nepatrně, zvýšila 
se o 1,0 % na hodnotu 37,5 tis. Kč/ha, při 
mírném nárůstu živočišné i rostlinné výroby 
a poklesu ostatní výroby o 2,1 %. Celková 
produkce podniků právnických osob (PPO) 
zůstala v podstatě na stejné úrovni jako 
v předchozím roce (+0,8 %). Produkce rostlin-
né výroby se u PPO meziročně mírně zvýšila 
o 1,5 % na 21,5 tis. Kč/ha především díky 
nárůstu produkce olejnin a obilovin. Produkce 
živočišné výroby se u podniků právnických 
osob zvýšila o 0,7 %. Při snížení stavů dojnic 
a zvýšení dojivosti se mírně zvýšila hodnota
produkce mléka a mléčných výrobků. U pod-
niků fyzických osob (PFO) došlo meziročně 
k mírnému nárůstu celkové produkce o 1,6 %. 
Produkce rostlinné výroby vzrostla o 3,9 % na 
18,7 tis. Kč/ha. V živočišné výrobě byl trend 
opačný než u podniků právnických osob, došlo 
ke snížení hodnoty produkce o 2,4 %. Hodnota 
produkce ŽV podniků fyzických osob však činí 
pouze necelých 40 % hodnoty produkce ŽV 
podniků právnických osob a produkce mléka 
PFO dosahuje dokonce jen necelých 18 % 
hodnoty produkce mléka PPO. Pokud jde 
o produkci ostatní, ta se snížila o 5,4 % na 
2,5 tis. Kč/ha. V přepočtu na hektar zeměděl-
ské půdy dosahuje hodnota celkové produkce 
PFO téměř 65 % celkové produkce PPO. 

Náklady
Celkové náklady v roce 2018 meziročně mírně 
vzrostly o 2,7 % na hodnotu 44,8 tis. Kč/ha. 
Ukazatel podílu nákladů na produkci bez 
započtení mzdových nákladů zůstal na 
úrovni předchozího roku, zvýšil se pouze 
o 1,0 %. Náklady za celý výběrový soubor 
podniků (bez započtení mzdových nákladů) 
dosáhly necelých 97 % celkové produkce. 
Z nejvýznamnějších položek přímých nákladů 
nejvíce vzrostla, kvůli suchu a nízkým výno-
sům, nakupovaná krmiva a osiva. Naopak 
k poklesu došlo u krmiv vlastních a prostřed-
ků na ochranu rostlin. Náklady na hnojiva 
zůstaly na úrovni předchozího roku. Celkové 
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Graf č. 1: Hodnota zemědělské produkce - soubor FADN celkem
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Graf č. 2: Náklady zemědělské produkce - soubor FADN celkem

Zdroj: Šetření FADN CZ
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ V ROCE 2018 NA BÁZI FADN
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN (ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ) PŘI ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY 
A INFORMACÍ (ÚZEI), RESORTNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, PROVÁDÍ KAŽDOROČNĚ 
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ. NA ZÁKLADĚ DAT TOHOTO 
ŠETŘENÍ BYLO PROVEDENO NÁSLEDUJÍCÍ HODNOCENÍ. 



náklady stouply u PPO ve všech výrobních 
zaměřeních. K největšímu nárůstu došlo 
v rámci výrobní specializace chov skotu, 
ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmující objem-
nou píci (o 5,2 %), přičemž výrobní spotřeba 
vzrostla o 3,5 % a externí faktory se zvýšily 
o 9,6 %, a to především díky nárůstu mzdo-
vých nákladů o 10,6 %, které stouply díky 
navýšení pracovní síly o necelá 4 %. Nejméně 
se celkové náklady zvýšily v rámci výrobní 
specializace polní výroba, a to o 1,1 % na 
hodnotu 41,9 tis. Kč/ha, kde nejvíce narostly 
externí faktory (o 3,9 %). Stejná tendence byla 
i u PFO, kde se celkové náklady meziročně 
také zvýšily (o 1,3 %) na hodnotu 27,5 tis. Kč/
ha. Přímé náklady nepatrně poklesly o 0,7 %, 
a to především díky poklesu krmiv vlastních, 
které tvoří jejich nejvýznamnější položku. 

Dotace a podpory
Hodnota provozních dotací a podpor celkem 
na hektar zemědělské půdy sledovaná dle 
metodiky FADN se meziročně zvýšila o 9,9 % 
na 12,6 tis. Kč/ha, hodnota dotací investičních 
rovněž vzrostla. Celková částka provozních 
dotací a podpor se u PPO meziročně zvýšila 
o 9,9 % na částku 13,2 tis. Kč/ha. Jednotná 
platba na plochu se ve sledovaném roce na 
celkové hodnotě provozních podpor podílela 
38,9 %. Ostatní dotace u PPO vzrostly o 13,6 % 
na 4,4 tis. Kč/ha, tato položka je tvořena z 
přibližně 49 % podporami na obnovitelné 
zdroje energie, jejich výše se meziročně 
mírně snížila o 2,4 %. Dále jsou v ostatních 
dotacích zahrnuty dobrovolné podpory vázané 
na produkci, přechodné vnitrostátní podpo-

ry a mimořádné dotace na zmírnění škod 
(mrazy, sucho). Environmentální dotace oproti 
předchozímu roku poklesly o 2,0 % a dosáhly 
částky 1,3 tis. Kč/ha. ANC (LFA) dotace vzrost-
ly v souvislosti s redefinicí o 91,5 %. Dotace 
na výrobní spotřebu vzrostly o 6,8 %. Hodnota 
provozních podpor u PFO se meziročně zvýšila 
o 9,9 % na hodnotu 10,9 tis. Kč/ha. Jednotná 
platba na plochu se ve sledovaném roce na 
celkové hodnotě provozních podpor podíle-
la necelými 48 %. Environmentální dotace, 
jakožto druhá nejvyšší položka provozních 
podpor, u PFO meziročně nepatrně poklesly 
o 0,5 % na 2,0 tis. Kč/ha a jejich podíl na cel-
kové částce byl 18,7 %. Dotace ANC (LFA) se 
u PFO díky redefinici zvýšily o 52,4 %. Ostatní 
dotace se oproti předchozímu roku zvýšily 
na hodnotu 1,6 tis. Kč/ha, u PFO dosahují 
pouze necelých 37 % hodnoty ostatních dotací 
PPO, a to zejména kvůli absenci bioplynových 
stanic v podnicích fyzických osob. 

Přidaná hodnota a důchod ze zemědělské 
činnosti (zisk, ztráta)
Čistá přidaná hodnota (ČPH) je ukazatel kom-
penzace všech produkčních faktorů (půda, 
kapitál a práce) vlastních i externích. Rovná 
se celkové zemědělské produkci s přičtením 
provozních dotací a odečtením výrobní spo-
třeby (přímé náklady a ostatní věcné náklady) 
a odpisů. Je to tedy ukazatel ekonomické 
výkonnosti podniku, musí pokrýt mzdy, nájmy, 
úroky a kompenzovat vlastní faktory pro-
dukce. Vzhledem ke stagnaci zemědělské 
produkce, mírnému růstu výrobní spotřeby, 
a především růstu provozních dotací došlo ke 

zvýšení ČPH přepočtené na hektar zeměděl-
ské půdy o 5,8 %, která ve sledovaném roce 
dosáhla hodnoty 16,4 tis. Kč/ha. Čistá přidaná 
hodnota přepočtená na roční pracovní jednot-
ku (AWU) za celý soubor sledovaných podniků 
se vůči předchozímu roku zvýšila o 7,2 % na 
hodnotu 640,3 tis. Kč/AWU, a to mimo jiné díky 
mírnému meziročnímu snížení pracovní síly 
(počtu AWU). Nejvyšší hodnoty ČPH/AWU do-
sáhly podniky ve VZ polní výroba, nejnižší pak 
podniky specializované na chov skotu, ovcí,
koz a ostatních zvířat zkrmující objemnou píci, 
které v průměru dosáhly pouze 71,3 % hodno-
ty ČPH/AWU podniků z polní výroby.

U podniků právnických osob se hodnota 
ČPH/ha zvýšila o necelých 5 % a dosáhla
hodnoty 17,5 tis. Kč/ha. Mezi výrobními spe-
cializacemi na tom byli u PPO z hlediska ČPH 
stejně jako v předešlém roce nejlépe producen-
ti mléka s průměrnou hodnotou 23,7 tis. Kč/ha, 
a to i při meziročním snížení o 5,7 %. Naopak 
nejnižší průměrnou hodnotu ČPH/ha vykázaly 
podniky specializované na chov skotu, ovcí, koz 
a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci, 
i když mezi roky došlo k nárůstu o 9,7 % na 
11,8 tis. Kč/ha. Hodnota ČPH/AWU se u PPO 
celkem zvýšila o 6,7 % na částku 719,0 tis.  
Kč/AWU.  Dalším ukazatelem ekonomiky pod-
niku je důchod ze zemědělské činnosti (DZČ), 
ten zůstane po odečtení mzdových nákladů, 
nájemného a placených úroků od čisté přida-
né hodnoty a po přičtení investičních dotací. 
I přes nárůst externích faktorů došlo díky 
zvýšení investičních dotací o 49,0 % a ČPH/ha 
o téměř 6 % ke zvýšení hodnoty DZČ přepo-
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Jednotky
Podniky fyzických osob Podniky právnických osob Celkem

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Pšenice ozimá Kč/t 3 605 3 651 4 087 3 622 3 765 4 109 3 620 3 753 4 107

Pšenice jarní Kč/t 3 527 3 684 3 991 4 022 3 921 4 230 3 858 3 853 4 181

Žito Kč/t 3 498 3 868 4 392 3 722 3 827 4 271 3 705 3 830 4 280

Ječmen ozimý Kč/t 3 597 3 574 3 857 3 376 3 459 3 805 3 396 3 469 3 809

Ječmen jarní Kč/t 4 028 3 997 4 425 4 206 4 197 4 589 4 186 4 178 4 574

Kukuřice na zrno Kč/t 3 745 3 773 4 027 3 585 3 815 4 154 3 595 3 813 4 148

Brambory pozdní konzumní Kč/t 5 113 5 050 5 951 4 489 4 086 4 863 4 623 4 244 5 046

Cukrovka Kč/t 820 763 801 856 810 811 852 804 810

Řepka Kč/t 9 779 9 784 9 460 9 901 10 194 9 270 9 888 10 149 9 288

Kravské mléko Kč/t 7,1 8,1 8,3 6,8 8,6 8,6 6,8 8,6 8,6

Hovězí maso Kč/kg 46,3 51,0 50,5 45,8 47,0 46,2 45,9 47,3 46,5

Vepřové maso Kč/kg 32,7 32,2 31,9 29,6 31,3 27,2 29,8 31,4 27,4

Tabulka č. 1: Vývoj cen zemědělských výrobců podle FADN 2016-2018

Zdroj: Šetření FADN CZ
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ŘEŠENÍ HRABOŠE LEŽÍ NA MŽP
ZEMĚDĚLCI BOHUŽEL I PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH JEDNÁNÍ OHLEDNĚ ŘEŠENÍ KALAMITNÍHO PŘEMNOŽENÍ 
HRABOŠE PŘEDEVŠÍM NA MORAVĚ, NA VYSOČINĚ, V ÚSTECKÉM KRAJI A MNOHA DALŠÍCH REGIONECH 
JSOU V POZICI, KDY NEMOHOU DĚLAT VŮBEC NIC. 

Naprosto nepochopitelný přístup orgánů 
ochrany přírody s Ministerstvem životního 
prostření v čele zcela nesmyslně zablokoval 
jakékoliv smírčí snahy o regulaci škůdce 
a pozemky včetně porostů na nich byly zlikvi-
dovány. MŽP si zemědělce vzalo jako rukojmí 
a mediálními ataky znemožnilo jakoukoliv 
obranu před škůdcem, přičemž škody pře-
sahují už jednu miliardu korun. MŽP bohužel 
nevyslyšelo ani racionální návrhy Ministerstva 
zemědělství a požadavek ochranářů „plašit 
průběžně zvěř a ptactvo jedním člověkem na 
hektar“, je doslova výsměch jejich práci.

Také proto Zdeněk Jandejsek minulý týden 
odeslal dopis Richardu Brabcovi, minist-
rovi životního prostředí, ve kterém shrnul 
jak stávající dění, tak vznesl požadavek na 
kompenzace škod způsobených především 
destruktivním přístupem jím řízeného orgánu 
a organizací, negující veškeré dohody. Po 
prostudování návrhu na zpřesnění metodiky 
pro případné nové nařízení pro aplikaci do nor 
a cílenou povrchovou aplikaci, které Minis-
terstvo zemědělství poskytlo ke konzultaci 
s cílem zjistit možnosti a postoj nevládních 
organizací a najít kompromisní dohodu, prezi-
dent konstatoval, že tento návrh je z pohledu 
praxe velmi restriktivní. Přesto v kontextu 
pokračující kalamity a likvidace čerstvě za-

pojených ozimů ho ale je možné považovat za 
jediné východisko. Aplikace do nor zůstává při 
míře napadení porostů stále neúčinná a velmi 
obtížně realizovatelná, na mnoha místech, 
například na velké části Moravy, až nemožná 
vzhledem k údajnému výskytu chráněných 
živočichů, jako je sysel či křeček. Zdeněk 
Jandejsek v dopise argumentuje, že mapové 
podklady, podle kterých orgány ochrany
přírody rozhodují, jsou mnohdy zastaralé 
a metodika zákresu do značné míry nepřesná 
až nevědecká. Výskyt chráněných živočichů 
tak na mnoha místech nelze potvrdit, což 
podtrhuje i velmi pomalé správní řízení 
orgánů ochrany přírody, které nebyly schopny 
dodnes řadě zemědělců poskytnout jakékoliv 
stanovisko.

Cílená povrchová aplikace, která by byla 
omezena jen na nejpostiženější porosty, je 
podle našeho názoru šetrnější a účinnější 
variantou likvidace hraboše vzhledem k tomu, 
že způsob aplikace dovoluje přesně dodržet 
stanovenou dávku granulí na hektar. Zkuše-
nosti z praxe navíc potvrzují, že 6 granulí na
1 metr čtvereční v zapojeném porostu vzhle-
dem k nízkému počtu a obtížné dohledatel-
nosti pro necílové organismy nemůže způsobit 
škody na volně žijící zvěři ani ostatních 
živočišných druzích.

Vzhledem k vyjádření MŽP, které stále pova-
žuje povrchovou aplikaci za přímé porušení 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, 
nicméně zemědělci tento šetrnější, prove-
ditelnější a především efektivnější způsob 
ochrany proti hrabošům využít nemohou. 
Jsou tak v mnoha případech vydáni zcela 
napospas byrokratickému procesu, který na 
přírodu nebere ohledy.

Pokud Ministerstvo životního prostředí 
vytrvá ve svém nekonstruktivním přístupu 
v řešení kalamity, jsou zemědělci slovy 
prezidenta Jandejska připraveni požádat 
o kompenzace škod s ohledem na skuteč-
nost, že jim bylo v rozporu na základě dosud 
platných zákonů a praxe zabráněno škodám 
předcházet a fakticky vykonávat hospodář-
skou činnost.

Dopis prezidenta Jandejska jsme zaslali také 
Miroslavu Tomanovi, ministrovi zemědělství, 
v něm však naopak oceňujeme přístup MZe
a snahu tuto kalamitu v sounáležitosti se 
zemědělci řešit, a to i při vědomí, že přístup 
médií a tím i většina veřejného mínění jde 
naprosto paradoxně proti snahám hraboše 
likvidovat.

Úřad Agrární komory ČR

čtené na hektar zemědělské půdy v souboru 
podniků celkem o 11,9 %, u podniků právnic-
kých osob o 7,4 % a u podniků fyzických osob 
dokonce o 16,5 %. V souboru PFO se čistá 

přidaná hodnota meziročně zvýšila o něco více 
než u podniků právnických osob, a to o 9,0 %
na 13,5 tis. Kč/ha díky mírnému navýšení 
zemědělské produkce (+1,6 %) i navýšení 

provozních dotací a podpor (o 9,9 %) při téměř 
nezměněné hodnotě výrobní spotřeby (nárůst 
o 0,6 %).  ČPH přepočtená na pracovníka 
u PFO celkem vzrostla o 9,2 % na částku 
471,5 tis. Kč/AWU. Pracovní síla u PFO zůstala 
přibližně na úrovni předchozího roku (pokles 
o 0,1 %). Průměrná ČPH/AWU podniků fyzic-
kých osob dosahuje pouze necelých 66 % prů-
měrné hodnoty podniků právnických osob. 
Pokud jde o důchod ze zemědělské činnosti, 
ten v souboru PFO celkem vzrostl o 16,5 % 
na částku 11,2 tis. Kč/ha, zvýšil se i v rámci 
všech sledovaných výrobních specializací, 
nejvíce pak u podniků ve VZ smíšená výroba 
(o téměř 27 %).

Podrobnější výsledky šetření FADN CZ včetně 
publikace Výběrové šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků v síti FADN 
CZ jsou dostupné na www.fadn.cz.

Martina Harvilíková, Jana Macháčková, 
Josef Hanibal
Kontaktní pracoviště FADN CZ
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Graf č. 3: Čistá přidaná hodnota, provozní dotace - soubor FADN celkem

Zdroj: Šetření FADN CZ
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I N Z E R C E

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci v novém roce.
Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2020

Radostné
Vánoce

Vždy ve Vašem zájmu.
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ZMĚNA AŽ PO SEZONĚ?
VŠE TOMU NASVĚDČUJE, ŽE TO TAK DOPADNE. MÓDNÍ TÉMATA TU BYLA VŽDY. NĚKTERÁ MĚLA JEPIČÍ 
ŽIVOT. ZKRÁTKA KAŽDOU CHVÍLI ZDE BYLO NĚCO JINÉHO. ZDÁ SE VŠAK, ŽE K MEDIÁLNÍM STÁLICÍM PATŘÍ 
VČELY A JEJICH OHROŽENÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN APLIKOVANÝMI V ZEMĚDĚLSTVÍ. 

Jakmile odkvete řepka, hledají média další 
terč jejich střelby proti používání přípravků na 
ochranu rostlin, v jejich slangu „jedů“ nebo 
„chemie“. Objeví se články, jak přípravky 
včelám škodí a jak po jejich aplikaci hynou. 
Střelivo jim velmi rádi dodávají sami včelaři, 
i když někteří z nich tolik kritizovanou řepku 
dokonce i uznávají. Kdyby náhodou střelba 

médií neuspěla u včely kraňské, tak se použijí 
umírající včely samotářky. Je až neuvěřitelné 
sledovat, jakým způsobem mnohá média pra-
cují s negativními zprávami. Jakým způsobem 
se taková zpráva mění v senzaci nabalující na 
sebe jako sněhová koule další a další zápory. 
Proč tomu není stejně v případě zajímavých 
pozitivních příběhů a zpráv je asi zralé na 

nějaký sociologický průzkum. Mediální masír-
ku velice rychle přijímají samotní včelaři 
s vlastní interpretací a problém je na světě. 
V jejich podání se velmi často celý problém 
včel a jejich ochrany zredukuje na řepku 
olejku a v ní používané přípravky. 

Jsou zemědělci nepřáteli včel?
Jsem přesvědčen, že určitě ne. Mnohé 
zemědělské podniky se kromě polních plodin 
staraji i o ovocné sady. Chápou opylovací 
roli včel, místní včelaře znají a vzájemně se 
respektují. Málo se ví o tom, že pod vedením 
Ministerstva zemědělství byla již v roce 1957 
vydána jako první na světě Vyhláška k ochraně 
včely medonosné č. 79/1957 Sb., při používání 
chemických přípravků na ochranu rostlin. 
K jejímu zásadnímu zdokonalení a rozšíření 
o ochranu zvěře a ryb došlo již počátkem roku 
1963 (Vyhlaška č. 37/1963 Sb.). Stalo se tak po 
téměř dvouleté práci širšího týmu specialistů 
a praktiků. Byly položeny základy povinného 
testování a třístupňové klasifikace pesticid-
ních přípravků z hlediska jejich nebezpečných 
vlastností pro včely. Byly stanoveny odpovída-
jící podmínky pro jejich použití. Ty v podstatě 
platí dodnes. V srpnu 1963 se konal v Praze 
světový kongres chovatelů včel Apimondia. 
Obě tyto významné události následně ovlivnily 
způsob ochrany včel.

Střelba slepými náboji
K tomu, že včelaři velmi často střílí slepými, 
náboji existuje celá řada protiargumentů:
- Zemědělci používají přípravky registrované 

podle kritérií EU.
- Registraci přípravků předchází složité 

dokazování jejich vlivu i na užitečný hmyz 
včetně včel.

- V roce 2013 byla zakázána aplikace tří  
neonikotinoidů ve formě mořidel osiv 
kukuřice, slunečnice a řepky, i když jejich 
negativní vliv na včely nebyl přesvědčivě 
prokázán.

- Toxicita přípravků pro včely je vyjádřena je-
jich rozdělením do skupin „nebezpečný pro 
včely“ a „zvlášť nebezpečný pro včely“.

- Přesné znění povinností při aplikaci příprav-
ků nebezpečných pro včely je uvedeno  
v novelizovaném zákoně č. 299/2017 Sb.

-  Do novelizované vyhlášky č. 428/2017 Sb.,  
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů  
a dalších necílových organismů při použití pří-
pravků bylo zařazeno ukončení doby denního 
letu včel, nejpozději však do 23:00 hod., jako 
zcela zásadní k ochraně včel. Z toho vyplývá, 
že přípravek nebezpečný pro včely fakticky 
není možné aplikovat za denního světla.
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- Počet registrovaných přípravků z obou výše 
uvedených kategorií nebezpečnosti vůči 
včelám je stále nižší a většina zemědělců se 
jim z důvodu obavy z nepříjemností raději 
vyhýbá.

- Řada agronomů se kromě vlastní profese 
také věnuje včelaření, a i proto se vůči vče-
lám chová velice obezřetně.

- Některé přípravky aplikované v řepce obsa-
hují repelenty, které po jejich aplikaci včely 
odpuzují od jejich návštěvy.

Ohlašovací povinnost jako zásadní problém
Myslím, že je nutné si udělat jasno v termino-
logii. V současné době problematiku ochrany 
včel upravují předpisy – zákon o rostlino-
lékařské péči č. 326/2004 Sb.,§ 49, § 50, 
§ 51 (ve znění poslední novely č. 299/2017 Sb.) 
a vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních orga-
nismů a dalších necílových organismů při po-
užití přípravků na ochranu rostlin č. 327/2012 
Sb. (ve znění poslední novely č. 428/2017 Sb.) 
To ale není všechno. Do hry vstoupily ještě 
zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zákon 
plemenářský č. 154/2000 Sb. Podle pleme-
nářského zákona č. 154/2000 Sb. je chovatel 
včel povinen oznámit pověřené osobě údaje 
k umístění stanovišť včelstev. Profesionálním 
uživatelům přípravků nově odpadá oznamova-
cí povinnost hlásit obecním úřadům přípravu 
postřiku plodin přípravkem nebezpečným 
nebo zvlášť nebezpečným včelám 48 hodin 
před aplikací. Ale pozor, jejich hlášení cho-
vatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se 
nachází v okruhu 5 km kolem ošetřovaného 
porostu, stále zůstává v platnosti! Novinkou 
je zjišťování stanovišť včelstev ne u obecních 
úřadů, ale v Evidenci půdy LPIS! 

Proč spěchat?
Tak jak mají povinnosti vůči včelám pro-
fesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin, tak mají své povinnosti také chovatelé 
včel. Zcela zásadním problémem z hlediska 
ochrany včel při aplikaci přípravků zůstává 
legislativně špatně nastavená ohlašovací po-
vinnost. V současné podobě vadí jak zeměděl-
cům, tak překvapivě i včelařům. Jedná se 
o povinnost profesionálního uživatele pří-
pravků chovateli včel o plánované aplikaci 
přípravku nebezpečného nebo zvláště nebez-
pečného nebo směsi přípravků. Aplikace musí 
být oznámeny chovatelům včel v okruhu 5 km 
od hranic pozemku, na kterém se aplikace 
provádí, a to nejpozději 48 hodin před jejich 
aplikací. V souvislosti s novelou zákona 
o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. od roku 
2020 zřejmě dojde ke zkrácení okruhu z 5 na 
2 km. V každém případě chovatel včel, který je 
informován o připravované aplikaci přípravku 
pro včely nebezpečného nebo zvlášť nebezpeč-
ného, může učinit opatření na ochranu včel, 
například přesun včelstev. Může také včely 
kontrolovat, zda nevykazují známky otravy. 
Podle vyjádření Mgr. Jarmily Machové, 
předsedkyně ČSV, navzdory tomu, že velká 
část včelstev je umístěna ve volné přírodě, 

nezvýšil se v roce 2019 počet trestných činů 
na jejich stanovištích. To, že včelařům vadilo 
„vyzrazení“ umístění jejich včelstev, není nic 
proti tomu, co vadí profesionálním uživatelům 
přípravků. Někteří i nadále oznamují zahájení 
postřiků obecním úřadům. Jiní mají v okruhu 
pěti kilometrů 120 nebo 200 včelařů. Znám 
podnik, kde jde o více než 300 včelařů. Většina 
v blízkosti zemědělského podniků bydlí, ale 
jiní přijíždějí pouze na víkend. Jinak bydlí ve 
městě. Tento podnik kvůli nahlašovací povin-
nosti přijal na plný úvazek jednu pracovní sílu. 
Postřiky jsou časté, a proto dotyčná osoba 
posílá e-maily, esemesky i doporučené dopisy 
na mnoho adres. Problémem jsou včelaři – 
důchodci, kteří nemají ani mobil, ani počítač. 
Jak informovat i tyto včelaře? Nezbývá než 
souhlasit s názorem Mgr. Jarmily Macové, 

která tvrdí, že kdo se zajímá o svá práva, musí 
mít e-mailovou adresu!

Je to již déle než jeden rok, kdy zaintereso-
vané organizace (Ministerstvo zemědělství, 
ÚKZÚZ a Český svaz včelařů) slíbily usnadně-
ní procesu předávání informací jednáním 
u „kulatého stolu“. Sezona 2019 skončila 
a k žádnému zjednodušení povinnosti hlášení 
hlavně pro zemědělské podniky stále nedošlo. 
Zřejmě je obtížné najít finance a programáto-
ra, který by to jednoduchým programem mohl 
profesionálním uživatelům přípravků usnad-
nit. Možná, že i z tohoto důvodu mohlo 
v několika málo případech dojít k otravám 
včel. Kdo asi má máslo na hlavě?

Ing. Michal Vokřál, CSc. 
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Dochází k tomu, že jak se v posledních letech 
práce v zemědělství zintenzivnila, řada lidí, 
zejména těch mladých, se již zemědělskou 
prací neživí a hledají uplatnění jinde. Odchá-
zejí do měst za prací, ale i za kulturou. Takže 
na vesnicích potom tito mladí lidé, kteří by 
převzali žezlo po svých rodičích a na venkově 
by pracovali a žili, prostě chybějí. Nicméně je 
zapotřebí také říci, že práce v zemědělství za 
posledních pár desítek let díky nové technice 
dostává již jiný charakter, což by mělo být 
i novou příležitostí právě pro tyto mladé lidi. 
Musíme rovněž podotknout, že se na venkově 
v současné době vede polemika, kdo je pro 
další rozvoj našeho zemědělství potřebnější, 
zda rodinné farmy, jako byly za první republi-
ky, nebo právě akciové společnosti a „eseróč-
ka“, které se transformovaly z bývalých JZD 
a státních statků a které disponují moderní 
a vysoce výkonnou technikou.

O názor, jak to ve skutečnosti s českým země-
dělstvím vypadá, jsme požádali viceprezidenta 
Agrární komory ČR Ing. Leoše Říhu, který je 
zároveň i ředitelem a hlavním agronomem 
akciové společnosti KLAS Nekoř ve východ-
ních Čechách.

Základním cílem politiky Agrární komory 
ČR je napomoci tomu, aby byla zajištěna 
prosperita českého zemědělství, aby se
i nadále úspěšně rozvíjela rostlinná výroba 
a aby byl konečně zastaven útlum živočišné 
výroby u nás. Jakým způsobem lze toho, 
podle Vás, dosáhnout?

Důležité pro prosperitu našeho zemědělství 
je, aby se podmínky pro podnikání u nás při-
bližovaly okolním vyspělým zemím a zároveň 
aby naše zemědělství přijímalo nejnovější 
světové trendy tohoto oboru. To vše by mělo 
být v souladu s požadavky na dlouhodobé hos-
podaření v krajině. Jestliže myslím srovnatel-
né podmínky, tak se to týká zejména citlivých 
komodit, což u nás je celá živočišná výroba.
Prosperitě zemědělství by také významně 
pomohlo, aby podpory a podmínky pro jejich 
získání byly u těchto citlivých komodit u nás 
obdobné jako třeba v Německu. Musí se to tý-
kat nejen výše podpor, ale i jejich cílení a udr-
žení v sektoru. Například u mléka nemůže být 
podpora u nás na 1 litr ani ne čtvrtinová, než 
je v sousedním Německu. Ideální by bylo tyto 
národní a regionální dotace všude odbourat, 
ale to se nejeví jako reálné. Pak nezbývá, než 
je v zájmu krajiny a potravinové soběstačnosti 
u nás dorovnávat. Nestačí však jen do sektoru 
zemědělství přidávat peníze bez sledování 
jejich efektu. Za prvé je potřeba národohospo-
dářsky vidět, jakou z nich příjemci podpor 
vytváří přidanou hodnotu. Zjednodušeně 
řečeno skutečně aktivní zemědělec z koruny 
podpor přinese státu zpět dvě koruny na 
daních ze zemědělské produkce. Za druhé je 
potřeba udržovat srovnatelné podmínky i pro 
navazující zpracovatelský průmysl a též vnést 
spravedlivé podmínky do vztahu mezi zpraco-
vatelským průmyslem a obchodem. Dále 
je nutné našim spoluobčanům stále vysvětlo-
vat, že zde jde nejen o jejich zemědělce, ale 
zejména o jejich potravinovou soběstačnost 
a krajinu. Obyvatelé každé vyspělé země stojí 
za svými zemědělci nejen při tvorbě národní-
ho rozpočtu, ale i když se rozmýšlí, co dají do 
košíku při nákupu.

V této souvislosti je nutné podotknout, že 
do značné míry ovlivňuje činnost našich 
zemědělců i nastavení mantinelů Společné 
zemědělské politiky (SZP) EU. Nyní se jedná 
o stanovení priorit SZP na příštích sedm let. 
Co byste k této problematice řekl Vy jako 
člověk, který řídí velký zemědělský podnik?
SZP by měla respektovat podmínky všech 
členů. Není možné zastropovat přímé platby 
paušálně například na 300 ha a tvářit se, že 
to bude mít stejný dopad u nás jako v Polsku. 
Proti povinnému zastropování je jasná pozice 
vlády ČR, ale i obou komor našeho Parla-
mentu a je v souladu i s pozicí AK ČR. Nejde 
jen o velké firmy, ale jde zejména o strukturu 
našeho zemědělství, protože většina u nás již 

tak potlačené živočišné výroby je soustředěna 
ve větších firmách. Myslím si, že nová SZP by 
v těch opatřeních, které ovlivňují zemědělství 
v členských zemích, měla nechat nastavení 
na národních zemích, které podmínky v dané 
zemi nejlépe znají. U nás proti zastropování 
musí být každý, komu jde o pestrou zeměděl-
skou krajinu s živočišnou výrobou a potravi-
novou soběstačností. Stejně tak otázka sku-
tečného zemědělce je v každé zemi jiná. Tato 
definice by měla zůstat na národní úrovni.
Co se týče stanovení priorit SZP, tak poklá-
dám za důležité spravedlivé rozdělení financí 
a citlivé posouzení pravidel pro jednotlivé 
země. Je např. rozdíl, když u nás snížíme 
spotřebu pesticidů o 25 %, než když to udělají 
v Německu a Nizozemí – kde je nyní spotřeba 
násobně vyšší než u nás. Řadu dalších věcí 
z hlediska ochrany životního prostředí musí-
me dělat zejména my v zemědělství v souladu 
se selským rozumem. Celkově by si Evropská 
unie ve své SZP měla uvědomovat, že změna 
klimatu může přinést nejen tlak na způsob 
hospodaření na půdě, ale i celosvětově tlak na 
potravinovou bezpečnost. 

Logicky se dostáváme k otázce pomoci 
českého státu našim zemědělcům. Jak to 
vidíte vy?
Pomoc státu je v současnosti důležitá v ze-
mědělství na celém světě. To, že náš stát 
v posledních letech dokázal zvýšit národní 
podpory do živočišné výroby, znamenalo, že 
některé sektory v živočišné výrobě úplně za-
chránil a zamezil nebo alespoň zpomalil jejich 
pokles. Oceňuji také pomoc státu zeměděl-
cům v období sucha v posledních letech. Je 
pochopitelně co zlepšovat. Třeba jak už jsem 
uvedl ve směrování podpor k aktivnímu země-
dělci – tvůrci přidané hodnoty. Ve srovna-
telnosti národních a regionálních podpor 
u citlivých komodit zejména v živočišné výrobě 
a ve srovnatelnosti podmínek pro jejich získá-
vání. V podpoře konkurenceschopnosti našeho 
potravinářství a v regulaci celé vertikály. Také 
v nastavení systému na řízení rizik, například 
Fond těžko pojistitelných rizik. Stále je co 
zlepšovat také ve výchově obyvatel k místním 
a regionálním potravinám, a to i z pohledu 
toho, kolik potraviny stráví času a kilometrů 
na cestě, než se dostanou ke spotřebiteli.

Přejděme k jiné otázce. V posledních třech 
letech střední Evropu a samozřejmě i Českou
republiku sužovalo velice intenzivní sucho. 
Jak se s tím naši zemědělci vyrovnávají?

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ JE PODMÍNKOU 
ROZVOJE ČESKÉHO VENKOVA
ZEMĚDĚLSTVÍ ODJAKŽIVA PATŘILO K ŽIVOTU NA VENKOVĚ. BYLO TÍM ZÁKLADNÍM, CO ZAJIŠŤOVALO PRÁCI 
PRO PŘEVÁŽNOU ČÁST OBYVATEL NA VESNICÍCH. V SOUČASNÉ DOBĚ, TO JE ZA POSLEDNÍCH 30 LET OD 
SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ TRANSFORMACE, SE VŠAK ŽIVOT NA VESNICÍCH ZAČAL POSTUPNĚ MĚNIT. 

Ing. Leoš Říha
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Sucho a vůbec výkyvy klimatu směrem k ex-
trémům jsou součástí posledních let a zdá se, 
že tomu tak bude i nadále, a proto usilujeme 
o systémové řešení, například formou již zmí-
něného Fondu těžko pojistitelných rizik.
Náš region postihlo výrazně sucho v minulém 
roce. Kdyby se situace opakovala dva tři roky 
za sebou, byl by velký problém s krmivovou 
základnou. To se naštěstí zatím nestalo. Ze-
mědělci se snaží pěstovat více plodin,
u kterých bylo postižení suchem menší, napří-
klad ozimy. Následující rok pak přijde sucho
 a enormní teplo v červnu, které způsobí pro-
pad výnosů například ozimé řepky. Každopád-
ně lépe na tom byl a bude ten, co měl 
v orné půdě více organické hmoty a na 
loukách porosty intenzivněji pravidelně 
ošetřované a přisévané. Hospodaření s vláhou 
se zemědělci přizpůsobují nejen osevními 
postupy, ale i zpracováním půdy, cílenými sys-
témy hnojení a ochrany rostlin v návaznosti na 
rozvoj precizního zemědělství. 

Ministerstvo zemědělství zdůrazňuje, že 
v boji se suchem by měla výrazně napomoci 
schopnost zadržovat vodu na našich polích 
a lukách. Existují zde návrhy na vybudování 
menších přehrad v určitých lokalitách. Jak 
to vidíte z pohledu člověka, který žije 
a pracuje v podhůří Orlických hor?
V první řadě jsem pro zadržování vody v kra-
jině zejména tím, že v půdě bude dostatek 
kvalitní organické hmoty, zejména ze živočiš-
né výroby. S tím pak také souvisí pestrý osevní 
postup s dostatkem pícnin na orné půdě 
a kvalitních luk. U přehrad a všeobecně všech 
staveb jsme země se strašně dlouhým povolo-
vacím procesem. To si myslím, že je základní 
příčina toho, že nejen přehrady, ale i dálnice 

se u nás staví daleko pomaleji než v jiných 
vyspělých zemích. Neznám konkrétní problém 
kolem přehrad, ale z médií vím, že jsou i pří-
klady přehrad a jiných staveb, které občané 
většinově chtějí, a ani ty nejsou vybudovány. 
Jako člověk, který zažil u nás na pomezí Čech 
a Moravy povodně několikrát, včetně velmi 
ošklivé povodně v roce 1997, vím, že řada věcí 
se již vybudovala, jde zejména o zelené poldry, 
ale nejsem si jist, jestli toho je dostatek. 

Když se dostáváme k životnímu prostředí, 
tak bychom měli reagovat na názory ekolo-
gů a nyní i klimatologů, kteří nám doporuču-
jí, abychom snížili chovy krav a prasat. Jaký 
je Váš názor na tato jejich „doporučení“?
Snižovat stavy skotu stejně jako už zmíněných 
pesticidů nejde paušálně. Jestliže u nás je 
výrazně nižší zatížení skotem na hektar ze-
mědělské půdy, než mají v Německu a Nizo-
zemí, tak snížením stavů skotu se v Nizozemí 
dostanou na normální zatížení. U nás však 
z důvodů zadržování vody v krajině na střeše 
Evropy potřebujeme stavy skotu naopak spíše 
zvyšovat. 

Dostáváme se také k zásadní otázce 
budoucnosti našeho zemědělství a tou je 
schopnost naší komunikace s veřejností, aby 
nepodléhala mylným názorům, které různé 
ekologické organizace šíří prostřednictvím 
médií mezi lidmi. Jak by na to měli členové 
Agrární komory ČR reagovat?
Komunikace s dnešní společností je v součas-
nosti ovlivněna převážně zeleně ekologickým 
pohledem na svět a to není jednoduché. 
Nestačí to, že my zemědělci přírodu známe 
často více a do větších detailů než řada eko-
logických aktivistů. Je potřeba argumentovat 

konkrétními čísly, jak je například uvedeno 
v zářijovém vydání magazínu Agrobase – 
v článku Mýty a fakta. Je potřeba se bavit 
s významnými vědci, ale i novináři a politiky 
ovlivňujícími veřejné mínění, a vzájemně si 
problematiku objasňovat. Zemědělec je v sou-
ladu s přírodou a není její nepřítel, a už vůbec 
není nepřítel společnosti. Péče o přírodu je 
automatickou součástí práce zemědělství. 
Společnost by neměla zapomínat, že samotné 
ekologie se nikdo nenají, takže musíme dis-
kutovat, přesvědčovat, argumentovat.

Zásadním problémem našeho venkova je 
také jeho postupné vylidňování. Co by se 
mělo udělat pro to, aby naše mládež viděla 
svůj život na vesnici jako svoji perspektivu?
Vylidňování venkova není problém jen náš, ale 
i zahraniční, takže to není otázka jen velikosti 
zemědělských firem. Zemědělství je úžasný 
obor spojující krásy přírody a schopnosti lidí 
s moderní vědou a technikou, přitom všem 
s cílem poskytovat základní obživu obyvate-
lům své země. Jiný takový obor není. Právě 
moderní technika v zemědělství v jedinečném 
spojení s přírodou může být jedním z lákadel 
pro mladé lidi.

V této návaznosti bychom měli představit 
i Váš zemědělský podnik KLAS Nekoř a.s. 
Co byste k němu mohl říci?
Naše společnost se nachází v podhůří Orlic-
kých hor, kde obhospodařuje 1 500 hektarů 
zemědělské půdy v nadmořské výšce 500 me-
trů nad mořem, přičemž z toho je 500 hektarů 
luk a pastvin. Dále chováme 600 dojných krav 
červenostrakatého skotu s užitkovostí 8 000 ki-
logramů mléka. V rostlinné výrobě pěstujeme 
na dvou stech hektarech trávy, určené na 
semeno. Zároveň se zabýváme posklizňovými 
úpravami a finalizací travních směsí, zejména 
pro pícninářské, ale i technické účely. Dále se 
věnujeme pěstování krmných plodin na orné 
půdě, jako je jetel, kukuřice a luskoobilné 
směsi. Také pěstujeme olejniny, mák, len 
a také i řepku, jejíž výnos činí 3,5–4 t/ha. Pokud 
jde o obiloviny, tak je to pšenice ozimá a jarní 
ječmen, s výnosy 7–8 t/ha. Zabýváme se i ob-
chodní činností, ať již jde o prodej, nebo servis 
zemědělské techniky, kdy našim zákazníkům 
nabízíme výrobky značek CLAAS, Väderstad, 
Krampe, Annaburger, KAWECO, Zunhammer, 
DeLaval. Kromě toho se věnujeme i prodeji 
osiv trav, jetelů a jejich směsí, ale současně 
i kukuřice, řepky, slunečnice značky Pioneer. 
Máme 85 zaměstnanců, jejich mzda odpovídá 
průměrné mzdě v České republice. Kromě toho 
dostávají i řadu benefitů, přičemž snahou je od-
měňování a benefity zacílit na ty zaměstnance, 
kteří jsou přínosem pro firmu. Zajímavé také 
je, že u nás nemáme zaměstnaneckou krizi. 
Nezaměstnáváme zahraniční pracovníky, jako 
je tomu někde jinde. Ovšem i u nás již máme 
problém shánět nové pracovníky, jako je tomu 
v dnešní době většině zemědělských podniků.

Miroslav Svoboda
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FAKTOMLUVA ANEB PROČ SE MNOZÍ MÝLÍ 
VE SVÝCH TVRZENÍCH O ZEMĚDĚLSTVÍ 
TENTO TÝDEN MĚ CELÁ ŘADA ZEMĚDĚLCŮ KONTAKTOVALA S TÍM, ABYCH SI PUSTIL DRUHOU ČÁST NEDĚL-
NÍCH OTÁZEK VÁCLAVA MORAVCE, KTERÉ SE TENTOKRÁT (NEBO SPÍŠE OPĚT) VĚNOVALO ZEMĚDĚLSTVÍ 
A JAKO VŽDY PREZENTOVALO VÍCE ČI MÉNĚ ZKRESLENÝ POSTOJ MÉDIÍ A BOHUŽEL I ČÁSTI AKADEMICKÉ 
SFÉRY NA ZEMĚDĚLSTVÍ. KDE SE TENTO ZKRESLENÝ POSTOJ BERE?

Mýliti se je nejen lidské, jak by již před více 
než 2000 lety řekl římský filozof Seneca, ale 
také snadné, což dokazuje i kniha s názvem 
„Faktomluva aneb deset důvodů, proč se 
mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci 
lepší, než vypadají“. Za tímto nečekaným 
„bestsellerem“, jenž se na pulty knihkupectví 
dostal až po autorově smrti a který podpořil 
mimo jiné i Bill Gates (a zařídil všem vysoko-
školákům v US elektronickou kopii zdarma) 
a také bývalý prezident USA Barack Obama, 
stojí (respektive stál) švédský lékař, vědec 
a především statistik Hans Rosling. Rosling 
zasvětil svůj život tomu, aby, jak sám s oblibou 
říkal, „zasypával příkopy“ mezi tím, co je sku-
tečné, a mezi tím, o čem si lidé myslí, že je 
skutečnost. Autor, kterému vzhledem k vážné 
nemoci knihu pomohl dokončit syn a snacha, 
položil běžnému vzorku populace (10 tisíc 
dotázaných) několik „triviálních otázek“, které 
se nějakým způsobem týkají současného 
stavu světa (pokud si chcete kvíz vyzkoušet, je 
stále online na https://factfulnessquiz.com), 
aby zjistil, že asi 80 % dotázaných v testu 
naprosto propadlo. Drtivá většina těch, kteří si 
test vyzkoušela, žije v domnění, že svět spěje 
k záhubě a většina lidí žije pod hranicí chudo-
by. Objektivní skutečnost je však jiná. Často 
opomíjeným faktem přitom podle Roslinga 
je, že většina ukazatelů, které svědčí o rozvoji 

lidského potenciálu v zemích „rozvojového 
světa“ (sám Rosling toto zjednodušující roz-
dělení zpochybňuje) se dlouhodobě zlepšuje, 
ačkoli to samozřejmě není otázkou několika 
let, ale spíše desetiletí. Přesto rozhodně 
neplatí, že by průměrná doba dožití v těchto 
zemích byla 50 let nebo že by v chudších 
částech světa většina dívek nebyla schopna 
dokončit základní docházku. Proč si to ale 
podle autora většina dotázaných myslí? 

Problémem podle Roslinga není dostatek 
intelektu dotázaných nebo nedostatek 
vzdělání či přístupu k informacím, ale způsob, 
jakým lidská mysl funguje na jedné straně, 
a také způsob, jakým pracují moderní média. 
Člověk si podle Faktomluvy neuvědomuje, že 
ačkoli má zdánlivě i díky internetu přístup 
k obrovskému penzu informací, jedná se o in-
formace nějakým způsobem zprostředkované 
a zpracované, přičemž média mají tendenci 
se v lepším případě soustředit na určitý úzký 
výsek problému kvůli zjednodušení, v horším 
případě se zaměřují nejen vlivem vlastního 
subjektivního zkreslení (osobní zkušenosti 
a preference) na subjektivní příběhy namísto 
empirických holistických (celostních) dat. 
Posláním médií není jen informovat, ale také 
(aby divák nepřepnul) udržet jeho pozornost, 
to znamená bavit.

Z pohledu médií je tak poutavější a zajíma- 
vější věci zábavně ukázat, dát jim takzvaně 
tvář, než o nich suchopárně hovořit, často 
se tak využívá personalizace. Reportáž se 
tak zaměří na konkrétní případ vybraného 
člověka, čímž celkový obraz dané záležitosti 
poněkud ustupuje do pozadí. Proč jsou tedy 
věci lepší, než vypadají? Média mají podle 
Roslinga přirozenou tendenci soustředit se 
na negativní zprávy ne snad pro to, že by se 
v těchto negativních zprávách tvůrci a mode-
rátoři zpráv nějakým morbidním způsobem 
vyžívali, ale protože lidská psychika funguje 
i z hlediska evolučního takovým způsobem, 
že naši pozornost negativní zprávy přitahují 
více než ty pozitivní. Čím je to způsobeno? 
Ten, kdo v historii nežil v permanentním 
strachu o přežití, se nepřipravil na nejhorší, 
a dost pravděpodobně tak třeba v době tuhé 
zimy nebo velkých povodní zahynul a nepři-
spěl tak svým dílem do celkového lidského 
genofondu, zatímco ten, kdo si dělal zásoby 
na zimu, shromažďoval potravu a kožešiny 
nebo stavěl archu, se stal potomkem dalších 
„ustaraných generací“. Člověk je navíc tvorem 
společenským a napříč historií dlouhou dobu 
žil v tlupách, kmenech, rodových a jiných 
společenstvích a v případě blížící se pohromy 
se o ní navzájem informoval tak, aby zachránil 
ty, kteří mu byli nejbližší. Člověk si tak v sobě 
už z podstaty v rámci „genetické výbavy“ 
nese několik instinktů, které jsou důležité pro 
přežití, nicméně často zkreslují realitu. 
Jak to souvisí se zemědělstvím? I o země-
dělství se podobně jako o všem jiném máme 
značnou tendenci mýlit, a to nejen s ohledem 
na způsob, kterým o zemědělství informují 
některá média, ale také s ohledem na sku-
tečnost, že zatímco v minulosti mělo osobní 
nezprostředkovanou zkušenost se zeměděl-
ství mnohem více lidí než nyní.

Jak tedy vypadají Roslingovy „základní 
instinkty“, které způsobují, že se o světě mý-
líme, a jakou platnost mohou mít v současné 
debatě o zemědělství? Vzhledem k rozsahu se 
tento týden podíváme na prvních pět instinktů. 

1) Instinkt propasti
První instinkt, který značně zkresluje naše 
vnímání světa, je podle Roslinga takzvaný 
instinkt propasti. Média často s ohledem na 
zjednodušení vyhledávají dva názorové póly, 
které mají ilustrovat celkový obraz konkrét-
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ního problému. Ve skutečnosti je však podle 
Roslinga nutné si uvědomit, že mezi extrémy 
neexistuje propast, ve které by bylo vakuum, 
ale naopak právě mezi nimi lze najít buď sa-
motnou realitu, nebo většinové nahlížení spo-
lečnosti na konkrétní otázku. Rosling na tom-
to případě vysvětluje, proč většina dotázaných 
vnímá problém se světovou chudobou větší, 
než ve skutečnosti je, respektive nesprávně 
vnímá extrémní rozdíly mezi bohatými 
a chudými. Ve skutečnosti totiž poměrně 
velké množství lidí v rozvinutém i rozvojovém 
světě podle objektivních měřítek patří mezi 
„světovou střední třídu“, ačkoli v rámci dotaz-
níku to (subjektivně) většina dotázaných ne-
vnímala. Jakou souvislost má instinkt propas-
ti se zemědělstvím a diskusními pořady, jako 
je pořad OVM? Nahlížení většinové společnos-
ti na zemědělství je značně zkreslené právě 
proto, že se v médiích často setkáváme s těmi 
stále stejnými ilustračními záběry ukazujícími 
nesprávné hospodaření jako příklad selhání 
konvenčního zemědělství na straně jedné, na 
straně druhé jsme přesvědčováni o tom, že 
jediné správné hospodaření je hospodaření 
v ekologickém režimu. Mnoha diskusním po-
řadům však uniká, že ve skutečnosti je pravda 
někde uprostřed a že řešení není v přechodu 
na ekologické zemědělství (to je podle nejen 
tento týden zveřejněné studie málo efek-
tivní na to, aby mohlo uživit planetu), ale že 
se konvenční zemědělství může v mnohém 
inspirovat od toho ekologického, zatímco eko-
logické zemědělství může používat některé 
prvky precizního nebo chytrého zemědělství, 
případně v kombinaci s moderními metodami 
šlechtění dosahovat lepších výsledků. 

2) Instinkt negativity
Podle Roslinga je důležité pamatovat si, že 
špatné zprávy se šíří rychleji než zprávy dob-
ré, což může nicméně vytvářet asymetricky 
negativní obraz o světě. Proto je podle autora 
publikace nutné se zamyslet nad tím, zda 
o dané záležitosti existují i pozitivní zprávy, 
popřípadě se pokusit zaměřit na primární 
zdroje (statistiky, trendy), podle kterých je 
možné vyhodnotit skutečný stav věcí. Pokud 
se něco lepší jen velmi pomalu (a tak to ve 
skutečnosti bývá), s velkou pravděpodobností 
se o tom nedozvíme ze zpráv, protože se jed-
ná o málo „šokující informaci“. Skutečnost, že 
se v souvislosti s nějakým tématem objevuje 
více negativních informací nemusí podle Ros-
linga znamenat objektivní zhoršení stavu věcí, 
ale může se jednat o důsledek popularizace 
určitého tématu nebo lepších metod sledování 
konkrétního jevu. Jak to souvisí se země-
dělstvím a OVM? Velkým tématem dneška je 
vodní či větrná eroze půdy. Na druhou stranu 
si je nutné uvědomit, že eroze je nejen přiro-
zeným jevem, ke kterému docházelo dlouhá 
staletí (bez eroze by koneckonců ani žádná 
půda neexistovala), ale že je „najednou“ půda 
erozně ohrožená, je způsobeno hlavně novými 
metodami pozorování a pozorností, která se 
tomuto problému dostává. Zatímco ochrana 

půdy před erozí je na místě, přílišná panika 
a unáhlená rozhodnutí, která by znamenala 
konec zemědělského hospodaření nebo vý-
znamné omezení uživatelských či vlastnických 
práv, v současné době rozhodně v ČR na místě 
nejsou. Erozní události, jako je například vy-
plavení ornice při přívalových deštích, je třeba 
ve spolupráci zemědělců a obcí řešit rychle 
a efektivně, a to včetně preventivních opatře-
ní, neznamená to ovšem, že by ihned mělo do-
jít k masivní regulaci všude tam, kde existuje 
teoretické ohrožení erozí. 

3) Instinkt rovné čáry 
Dalším instinktem, kterým se Rosling v rámci 
Faktomluvy zabývá, je takzvaný instinkt rovné 
čáry. Pokud podle Roslinga člověk někdy
v minulosti dostane informaci o určitém tren-
du (tedy že nějaký ukazatel se vyvíjí určitým 
směrem), často uvažuje v intencích toho, že 
trend pokračuje po rovné čáře, případně má 
stoupající tendenci. Rosling tento častý omyl 
ilustruje na růstu populace ve světě a klesající 
porodnosti v zemích, které dosahují vyššího 
hospodářského růstu. Většina západního 
světa se totiž domnívá, že růst populace ve 
světě (a v nejchudších zemích především) má 
nekontrolovatelně stoupající tendenci a brzy 
tak planetu, respektive lidský druh zahubí 
jeho přemnožení. Ve skutečnosti však porod-
nost v návaznosti na hospodářský růst i v těch 
nejchudších zemích světa klesá a lze tedy 
očekávat, že postupně začne i zde populace 
stagnovat. Jak vypadá instinkt rovné čáry 
v zemědělství? Vezměme si častou kritiku, 
která na zemědělství směřuje, a to údajně 
nadměrné používání přípravků na ochranu 
rostlin, případně umělých hnojiv. V pořadu 
Otázky Václava Moravce byl prezentován graf 
ukazující nárůst hektarových výnosů u plodin, 
jako je kukuřice, cukrová řepa, řepka či pšeni-
ce, který byl účastníky diskuse připisován
na vrub zvýšené „chemizaci“ zemědělství, 
tedy právě přípravkům na ochranu rostlin 

a umělým hnojivům. Zcela v pozadí tak zůstaly 
hlavní faktory stojící za nárůstem výnosů, 
jako je šlechtitelství, pokrok v agrotechni-
ce a správná zemědělská praxe (tedy také 
nechemická ochrana rostlin). Ano, v minu-
losti, zejména s tak zvanou zelenou revolucí, 
docházelo k nárůstu spotřeby pesticidů 
a umělých hnojiv, nicméně poslední dostupná 
data zcela jasně ukazují obrácení trendu 
v posledních desetiletích, tedy snížení celko-
vého množství „chemie“ stejně jako přechod 
k šetrnějším alternativám.
 
4) Instinkt strachu 
Svět se podle Roslinga zdá být mnohem 
nebezpečnějším místem, než je z důvodu 
přirozené opatrnosti člověka a reakci na 
nebezpečí, o kterých jako tvor společenský 
slyší od někoho, komu důvěřuje, ať už to jsou 
média, nebo jiné přirozené autority, napří-
klad politické, společenské či akademické 
elity (velké důvěry požívají lékaři, kteří také 
proto často kandidují do politický funkcí). 
Z těchto důvodů se tak podle Roslinga často 
stává, že člověk vyhodnocuje některá rizika 
mnohem vážněji než některá skutečná rizika. 
Příklad? Letošní hit okurkové sezony číslo 
„1“ a závěrečné téma OVM, hraboš. Nehledě 
na množství manipulativních informací a lží 
o „plošném rozhazování po celé republice“, 
které řada „odborníků“ záměrně zaměňovala 
za cílenou povrchovou aplikaci na ohrožené 
zapojené porosty, kde není prakticky možné 
granule dohledat, je nutné rozlišovat pojmy 
nebezpečnost a riziko z použití rodenticidu. 
Potenciálně nebezpečný je každý „jed“, mno-
ho lidí však má několik „jedů“ (např. čisticí 
prostředky) běžně ve své domácnosti, a přesto 
má poměrně klidné spaní, protože chápe roz-
díl mezi správným a nesprávným užitím pří-
pravku. Nicméně zpátky k instinktu strachu, 
noviny byly v létě plné mrtvých čápů a zajíců, 
přitom je objektivně a statisticky dokázáno, že 
mnohem více zvířat skončí pod koly osobních 
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automobilů, nebo je třeba zahubí turbíny 
„ekologicky šetrných elektráren“, mnohem 
více psů a koček (Stutox, pokud vím nezahubil 
jediného psa či kočku) zastřelí ročně myslivci, 
přesto jsem si nevšiml toho, že by milovníci 
čtyřnohých přátel pranýřovali nimrody. V dů-
sledku jednostranné medializace nicméně 
dochází k ostrakizaci zemědělců a řada lidí 
najednou získala pocit, že si může do všech 
zemědělců (i těch, kteří nic nikam neaplikova-
li) „kopnout“ už jen pro to, že to dělají média 
a aktivisté. Ptá se někdo na to, kolik živočichů 
zemře v důsledku toho, že je hraboš fakticky 
vytlačí ze stanoviště jako potravní konkurent?

5) Instinkt velikosti
Člověk má podle Roslinga instinktivní ten-
denci věcem, na které momentálně soustředí 
svoji pozornost, přikládat mnohem větší váhu, 
než jakou ve skutečnosti mají. Rosling tuto 
skutečnosti ilustruje na svých zkušenostech 
z lékařské mise v Africe, kde se staral 
o novorozence a kde došel k závěru, že pokud 
se bude soustředit jen na jeden aspekt péče, 
případně jen na jeden případ, bude tím trpět 
zbytek pacientů, respektive celá péče. Média 
mají podle Roslinga přímo v popisu práce 
dělat z věcí běžných či méně zajímavých 
„senzaci“, navíc by se mohlo zdát až skoro 
nelidské nezaměřit se na jedince, který mo-
mentálně trpí. Proto se také podle Roslinga 
řada respondentů jeho dotazníků domnívá, že 
o základní potřeby a péči je na světě ochuzeno 
až 80 % lidí. Ve skutečnosti to je však zcela 
obráceně, zhruba „jen“ 15 % lidí na planetě 
nemá přístup k elektrické energii, „jen“ 

12 % dětí není očkováno proti nejzákeřnějším 
nemocem a až 90 % dívek ve světě dokončí 
základní vzdělání. Jak souvisí instinkt velikos-
ti s tuzemským zemědělstvím? Jeden 
z diskutujících se v OVM na konci zmínil 
o tom, že Německo, respektive Bavorsko, 
připravuje přechod na ekologické zemědělství 
až na 33 % zemědělské půdy. V kontextu, 
v kterém je to řečeno, se to je ví jako obrovský 
rozdíl oproti tomu, jak to funguje u nás.
Z předchozí hodiny pořadu by se totiž mohlo 
zdát, že Česká republika je „chemickou vel-
mocí“, přitom se u nás v režimu ekologického 
zemědělství hospodaří až na 15 % výměry 
zemědělské půdy. Podíl biopotravin na pul-
tech je výrazně menší (mezi jedním a dvěma 
procenty), nicméně nikde není psáno, že 
se do budoucna nezvýší. Jak ovšem vyplývá 
z Faktomluvy, věci se obvykle nemění překot-
ně, ale nám před očima, i když tak pomalu, že 
to paradoxně nestačíme vnímat. 

Nakonec se zastavím u další události, o které 
se tento týden mezi zemědělci hodně mlu-
vilo, a to jsou protesty nejdříve holandských 
a posléze německých zemědělců. Naše média 
mlčí. Zatímco před dvěma týdny holandští ze-
mědělci zablokovali Haag, tento týden vyrazili 
v reakci na navrhovaná opatření směřovaná 
k lepšímu plnění nitrátové směrnice do 
ulic také zemědělci v Německu. V Bonnu 
protestovalo asi pět tisíc zemědělců se stov-
kami traktorů, které utvořily cestou do bývalé 
západoněmecké metropole stokilometrové 
konvoje na protest proti zemědělské politice 
spolkové vlády. Protestovalo se ale také 

v Mnichově, Hannoveru, Stuttgartu a mnoha 
dalších městech. Zemědělcům kromě stále 
se zvyšujících nároků na ochranu životního 
prostředí (v případě nitrátové směrnice je 
navíc těžké odlišit znečištěné zemědělské 
a komunální) vadí také ubíjející byrokratická 
zátěž, negativní obraz zemědělství v médiích 
a dlouhodobě nízké výkupní ceny mléka, masa 
a dalších potravin. Proto jedním z hlavních 
požadavků protestujících zemědělců po spol-
kové vládě bylo neschválení obchodní dohody 
EU-Mercosur, která by pravděpodobně zna-
menala další tlak na ceny potravin v Evropě 
a především konkurenci, která neřeší nitrá-
tovou směrnici, glyfosát ani GMO. Na tomto 
místě je důležité poznamenat, že nitrátovou 
směrnici, erozi ani glyfosát na západ od nás 
zatím nikdo na rozdíl od České republiky 
neřešil, o tom ale až někdy příště. Podrobně 
si tyto protesty „zelených vest“ můžeme roze-
brat v příštím komentáři, stejně jako dalších 
pět instinktů, které podle Roslinga vedou 
k omylům. 

Na úplný závěr zpět k Senecovi, ten říkal, že 
mýliti se je lidské, a byl donucen k sebevraž-
dě. Cicero říkal, že mýliti se je lidské, ale že 
setrvávat v omylu je bláznovství, a byl (nejen 
za to) při plném vědomí vláčen římskými 
ulicemi za koněm a jeho uťatá ruka a setnutá 
hlava byly posléze vystaveny na Fóru jako 
výstraha ostatním. Tak si nejen při sledování 
OVM o zemědělství říkám, že vždycky může 
být hůř. 

 Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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Na rozdíl od jiných značek nejsou CČN pouze 
o podílu tuzemských surovin, ale také o zá-
vazných technologiích výroby a výčtu zakáza-
ných praktik nebo složek potravin nesoucích 
označení Česká cechovní norma.

Nástup CČN na náš trh nebyl přitom jednodu-
chý, neboť se trefil do období, kdy se ve snaze 
edukovat spotřebitele o původu surovin a z nich 
se skládajících potravin vyrojila celá řada pro-
jektů, díky nimž se začaly potraviny zejména 
s odkazem na původ označovat. Také proto 

se do označování CČN a tvorby jednotlivých 
norem nehrnuly všechny hlavní potravinářské 
obory, takže lídrem CČN bylo dlouho (a stále 
ještě je) mlékárenství. Postupně ale oborů 
přibývalo a dnes platí CČN prakticky v celé 
tuzemské potravinářské produkci.

„Duchovním otcem“ CČN je Potravinářská ko-
mora ČR, navrhovatelem norem jsou odborné 
sekce při potravinářské komoře, zájmové pro-
fesní svazy nebo sami výrobci (provozovatelé 
potravinářského podniku). „Česká cechovní 

norma má být základní normou, která stanoví 
kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla 
zpracována a z níž vyplývají nadstandardní 
parametry, kterými se daná potravina liší od 
jiných srovnatelných potravin uváděných na 
trh. Česká cechovní norma může být zpra-
cována buď pro skupinu potravin vyráběných 
několika výrobci na území ČR, nebo i pro jednu 
konkrétní potravinu vyráběnou jedním kon-
krétním výrobcem, a to bez ohledu na velikost 
trhu, na který je potravina uváděna,“ uvádí se 
přitom na webové stránce týkající se CČN.

POKUD BY BYLO MOŽNÉ NĚJAK CHARAKTERIZOVAT A TEDY ODLIŠIT SYSTÉM ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM
(CČN) OD JINÝCH ZNAČEK KVALITY NA NAŠEM TRHU, BYL BY ZŘEJMĚ ZÁKLADNÍM SLOVEM TAKOVÉ CHA-
RAKTERISTIKY POJEM KOMPLEXNOST. 

ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY PODPORUJE 
STÁLE VÍCE POTRAVINÁŘŮ
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Do projektu cechovních norem přitom začíná 
vstupovat, a to je pozitivní, také celá řada 
pekařů, i když právě tento obor zpočátku dost 
váhal. Nyní se ale už podle CČN vyrábí v ČR 
více než 30 druhů chleba a další receptury se 
podle CČN připravují. K podpoře cechovních 
norem se také veřejně přihlásil Svaz pekařů 
a cukrářů v ČR (SPaC), naposledy na letošních 
oslavách Světového dne chleba, které již 
tradičně proběhly v prostorách Břevnovského 
kláštera v Praze. Konečným cílem přitom 
je, aby si mohl spotřebitel koupit chleba 
vyrobený podle CČN plošně po celém území 
naší republiky. Cechovní chléb musí splňovat 
oproti zákonným požadavkům nadstandardní 
parametry, jako je minimum přídatných látek 
(Éček) či vyšší podíl žitné, pšeničné nebo 
celozrnné mouky, a měl by tak mít vyšší kva-
litu. Konkrétně z Éček je povoleno jen použití 
kyseliny askorbové a podíl příslušných mouk 
v jednotlivých typech chleba je oproti obec-
ným požadavkům vyšší o 5 %. 

Vyšší kvalita chleba by měla logicky vyústit 
v jeho o něco vyšší ceny, což se ostatně týká 

i všech dalších potravin vyráběných podle 
CČN a splňující vyšší kvalitativní parametry. 
Existence norem přitom k tomu dodává pří-
slušnou argumentaci, která je navíc měřitel-
ná, dokladovatelná, a tedy pro spotřebitele 
srozumitelná. K tomu je nyní třeba napřít 
propagační aktivity, neboť řadový spotřebitel 
toho o benefitech produktů vyrobených 
podle CČN zatím mnoho neví. Mimo jiné je to 
i v zájmu zemědělců – vyšší cena prodávaných 
cechovních potravin by se měla promítnout, 
alespoň teoreticky, do vyšších cen od země-
dělců vykupovaných surovin a tím vylepšit 
jejich ekonomickou situaci.

Zůstaneme-li ještě v oblasti pekárenství, pak 
je třeba dodat, že se CČN netýkají jen chleba, 
ale cechovní normy již existují i pro strouhan-
ku, běžné pečivo nebo jemné pečivo (v polo-
vině září jednala například pracovní skupina 
SPaC o normách na koblihy plněné ovocnou 
náplní, lískooříškovou náplní, pudingem nebo 
vanilkovým krémem) a připravují se normy 
také na jednotlivé druhy mouk a krmiva tak, 
aby ČCN postihly celý řetězec pekárenské 

produkce od výchozích surovin po konečný 
produkt. To je pro zemědělce ještě důležitější, 
protože krmiva nebo mouky jsou se země-
dělskou prvovýrobou spjaté ještě těsněji než 
finální potravinářský výrobek. 

Na druhou stranu je pravda, jak zdůraznil na 
oslavách šéf Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce Martin Klanica, že chléb 
(i bez CČN) nemá v ČR s požadavky na kvalitu 
dlouhodobě žádné problémy. „Tato potravina 
nespadá do možné rizikové kategorie potravi-
nářských výrobků,“ uvedl Klanica s odkazem 
na některé údaje týkající se přítomnosti 
rizikového akrylamidu v produktech, které 
obsahují škrob a procházejí tepelnou úpra-
vou. Akrylamid podle něj nevznikne ani po 
krátkém zahřátí zmraženého chleba v troubě. 
„Ale já bych osobně preferoval čerstvý chléb,“ 
zdůrazňuje ředitel SZPI.

Klasikou je přitom čerstvý chléb vyráběný 
technologií „třístupňového vedení žitného 
kvasu“, což ovšem ne každý dělá a při prodeji 
se obvykle omezuje prodávající na informaci, 
že jde o kvasový chléb. Není ale kvasový chléb 
jako kvasový chléb, a také proto se připravuje 
(respektive už existuje) legislativa, která by 
měla spotřebiteli orientaci v chlebu jako sym-
bolu české potraviny a nenahraditelné položky 
ve stravě jako takové, kromě existence CČN, 
usnadnit. Příslušná vyhláška k zákonu 
o potravinách je ovšem nyní předmětem 
diskusí na úrovni EU, kde vůči návrhu české 
strany vyslovily výhrady některé členské 
země. Do konce roku tak zřejmě v platnosti 
nebude, v příštím roce by ale mělo již na po-
drobnější než současnou kategorizaci chlebů 
dojít. 

Zmiňovaný klasický kvasný chléb by byl ozna-
čován jako „tradiční kvasový“ (pouze v tomto 
případě by byl název zárukou třístupňového 
vedení kvasu), dalšími kategoriemi by pak 
byl „chléb kvasový“, „chléb kvasového typu“ 
a chléb bez označení. Otázkou samozřejmě 
je, jak spotřebitel jednotlivé kategorie pozná, 
když většina chlebů se prodává jako neba-
lené zboží. Podle výkonného ředitele SPaC 
Miroslava Dřízala je ovšem možné označovat 
nebalený chléb prostřednictvím pásky, která 
bude příslušné údaje a typ chleba identi-
fikovat a může být i vizuálním zpestřením 
prodávaných produktů. 

Každopádně zájem spotřebitelů, především 
z řad mladší a movitější generace, o vyšší 
kvalitu nakupovaných potravin roste a je šancí 
také pro možnou další expanzi CČN. Jak již 
ale bylo řečeno, bylo by žádoucí tyto cechovní 
normy více propagovat. Spojit své úsilí by 
v tomto případě mohly obě komory, jak 
potravinářská, tak agrární, neboť nejen 
v tomto případě jsou zemědělci i potravináři 
na jedné lodi.  

Petr Havel, foto Nina Havlová
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ČOKOLÁDA LÉČÍ A DÁ SE 
S NÍ UVAŘIT I KEBAB
CHRIS DELATTR JI PROPAGUJE PO CELÉM ČESKU
NARODIL SE VE FRANCOUZSKÉM MĚSTĚ LENS, POZDĚJI V PAŘÍŽI VYSTUDOVAL HISTORII A ŽURNALISTIKU. NA 
ZAČÁTKU MILÉNIA SE ALE CHRIS DELATTRE VYDAL DO ČESKÉ REPUBLIKY. NEJDŘÍV JAKO TURISTA, PAK SI NAŠEL 
PŘÍTELKYNI A ZAKOTVIL V ČECHÁCH NATRVALO. A PŘITOM STÁLE MYSLEL NA ČOKOLÁDU. 

Valtice – V Česku totiž chyběla Delattrovi její 
rozmanitost, na kterou byl z domova zvyklý. 
A tak začal pořádat ČokoFest. „Díky němu 
jsem procestoval celé Česko a poznal jeho 
krásy a šarm. Samozřejmě mi ale chybí 
i spousta věcí z Francie, jako moře, gastro-
nomie nebo obchody s pěknou čokoládou,“ 
přiblížil nadšenec a dnes velký propagátor 

nejznámějšího pamlsku na světě. Podle něj je 
stále nedoceněný. „Čokoláda je úžasná věc, 
pokud je kvalitní. Má léčivé účinky, působí 
proti stresu, dělá se z ní kosmetika. Můžete ji 
používat jako koření, existuje třeba čokoládový 
kebab nebo víno s čokoládou. Zná ji každý 
a všichni na ni mají pěkné vzpomínky. Ať už to 
byl dárek, který dostali k Valentýnu, Vánocům, 
nebo třeba čokoládový dezert, který pekla 
maminka nebo babička,“ vyjmenoval Delattr. 

Chriss se snaží lidem ukázat, že čokoláda 
může být všude, v rozmanitých podobách 
i chutích. „Není jenom obyčejná čokoláda, 
kterou si můžeme koupit v každém hyper-
marketu. Je spousta nadšenců a manufaktur, 
kde s jejími chutěmi dokážou kouzlit. Zpraco-
vávají ji od čokoládového bobu až po tabulky. 
Vymýšlí recepty na čokolády s ovocem, pe-
přem, chilli, rozmarýnem, levandulí a spoustu 
dalších přísad,“ rozzářil se.

Naposledy zamířil s festivalem na zámek do 
Valtic. Poslední říjnový víkend se tam sjeli 
nejen domácí, ale i čokoládoví výrobci z Belgie 
a Francie. „Nehyběly oblíbené fontány, pralin-

ky v mnoha podobách, čokoládová vína, likéry, 
muffiny, cookies, makronky, wafle, bonbóny 
ani horká čokoláda. Děti mohly s čokoládou 
dokonce kreslit a vyhlášení kuchaři s ní vaři-
li,“ vyjmenoval Delattr.

Když se před lety zabydlel v Olomouci, neměl 
tam žádné kamarády a neuměl ani jazyk. „Pů-
vodně jsem si myslel, že budu v Čechách jen 
pár měsíců a pak se vrátím do Francie. Ale 
už jsem tady šestnáct let, mám tu přítelkyni 
a moc se mi líbí český život. Momentálně sice 
bydlím v Praze, protože hlavní město je pro 
mé aktivity lepší než Haná, Olomouc ale miluji 
a plánuji se tam jednou vrátit,“ prozradil muž, 
který dříve pořádal i závod do schodů Run Up 
a pétanque turnaje. 

Do Valtic se ale nejvíc těšil na vepřovou kýtu 
s čokoládovou omáčkou, pikantní kuřecí Mole 
s Fatalii Yellow a čokoládou nebo dýňovou 
polévku s bílou čokoládou. Spolu s ním je 
ochutnaly stovky dalších lidí, kteří neváhali 
vystát dlouhé fronty u vstupu.

Dagmar Sedláčková, foto: osobní archiv
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ČEŠI BY MĚLI KONZUMOVAT VÍCE 
SLADKOVODNÍCH A MOŘSKÝCH RYB 
PODLE ODBORNÍKŮ NA ZDRAVOU VÝŽIVU BY DOSPĚLÝ JEDINEC MĚL ROČNĚ ZKONZUMOVAT KOLEM 17 KG
RYBÍHO MASA. V ČESKÉ REPUBLICE SE V PRŮMĚRU ZKONZUMUJÍ POUZE NECELÉ ČTYŘI KILOGRAMY 
ROČNĚ. OD ROKU 1961 SE SPOTŘEBA RYB V ČESKÉ REPUBLICE PRAKTICKY NEZMĚNILA, PŘESTOŽE 
NABÍDKA RYBÍHO MASA A PRODUKTŮ Z RYB JE MNOHONÁSOBNĚ VYŠŠÍ.

Rybí maso patří od nepaměti do tradiční 
české kuchyně. Naše prababičky připravovaly 
pravidelně rybí speciality jako kapra na černo, 
úhoře na másle, lína na kmíně a další výborné 
pokrmy z ryb. V dnešní době ale popularita 
ryb v České republice lehce pokulhává. „Naše 
domácí spotřeba ryb je hluboce pod evrop-
ským průměrem. Je to veliká škoda,“ říká 
Martin Urbánek z Rybářského sdružení 
České republiky.

Konzumace ryb ve světě klesá
Průměrná spotřeba ryb ve světě dosahovala 
v roce 2015 hranice 20 kilogramů ryb na 
osobu. Ještě v 60. letech to bylo kolem 9 kg. 
Trendy zdravého stravování hovoří jasně, a 
tak by se dal čekat nárůst spotřeby rybího 
masa. Opak je ale pravdou. Aktuální světová 
konzumace rybího masa činí 16 kilogramů na 
osobu. Průměrná spotřeba v Evropské unii 

je jen 11 kg rybího masa na osobu. „Pokud 
se zaměříme na naše domácí konzumenty, 
spotřeba hovoří ve prospěch mořských ryb. 
Těch se zkonzumuje v průměru 2,5 kg na 
osobu ročně a sladkovodních pouze 1,3 kg,“ 
doplňuje Urbánek. 

Příčin, proč čeští konzumenti preferují 
mořské ryby, je hned několik. „Tou hlavní 
příčinou je vyšší cena tuzemských ryb.
Ta je způsobena delší dobou jejich od-
chovu. V rybnících jsou to 4 roky. Po 
celou tuto dobu se musí ryby přikrmovat, 
rybníky organicky hnojit a rybáři se navíc 
musí starat o optimální podmínky pro-
středí, které jim v posledních letech 
znepříjemňuje celá řada problémů. Zmínit 
musíme predátory, jako je kormorán nebo 
vydra, a také nepříznivý vliv vysokých teplot 
a nevhodné rozložení srážek v průběhu roku. 

To vše se promítne na vyšší ceně,“ dodává 
Urbánek.

Velikou výhodou domácích ryb je, že pochází 
z kvalitního prostředí našich rybníků. Suro-
vina se tak dá označit téměř za bioprodukt. 
Oproti tomu většina mořských ryb je odchova-
ná v klecových chovech ve znečištěných pří-
břežních oblastech moří, navíc ve vysokých 
obsádkách, kde je nutnost intenzivního krme-
ní umělými krmivy s nutností používat vekou 
míru antibiotik nebo pesticidů na hubení 
mořských vší, které podlamují zdraví ryb. 
„Konzumenti si většinou mylně myslí,
že zakoupené mořské ryby pochází výlučně 
z volných průzračných mořských vod. Tyto 
ryby na trhu jsou. Ale většinou výrazně 
cenově dražší a tato cena bude dále narůstat 
s tím, jak ryby intenzivním lovem ubývají 
a lodě musí plout větší vzdálenosti od pobře-
ží,“ říká Martin Urbánek. Toto všechno by měl 
zákazník při nákupu zvážit a pečlivě vybírat, 
jakou rybu nakonec zvolí. Cena je stále hlav-
ním kritériem při výběru rybího masa.

Hitem v České republice stále kapr 
„Ze sladkovodních ryb, které jsou vyprodu-
kovány v České republice, vede jednoznačně 
kapr. Zhruba polovina domácí produkce se 
uplatní na tuzemském trhu, což je zhruba 
10 tisíc tun. Na druhém místě je to stále 
populárnější dvojice pstruh duhový a siven 
americký. Těch se u nás odchová až 1,1 tisíc 
tun,“ vysvětluje Urbánek. Mezi další ryby, 
které jsou oblíbené u tuzemských zákazníků, 
patří sumec, štika, candát, amur a tolstolo-
bik. Co se týká mořských ryb z dovozu, veli-
kou popularitu si získal losos z Norska, který 
cenově konkuruje českému kaprovi. 

Nejčastěji čeští zákazníci kupují ryby čerstvé 
– chlazené, v posledních letech narůstá podíl 
zpracovaných ryb 
v podobě filetů, 
půlek či podkov. 
Mražením ztrácejí 
naše domácí ryby 

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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ZAJÍMAVÝ PODZIMNÍ RYBÍ RECEPT, KTERÝ 
PŘINÁŠÍ PROJEKT ZROZENO V EU

rychle kvalitu kvůli vysokému obsahu vody, 
zejména kapr. Doba mražení by proto neměla 
přesáhnout 1 měsíc.

Přínos rybníkářství pro krajinu
Chov ryb v České republice není důležitý jen 
z hlediska hospodářského (příspěvek k hrubé-
mu domácímu produktu a udržení pracovních 
míst na venkově), ale má také svůj nezastupi-
telný význam i z pohledu environmentálního 
(zadržení vody v krajině, ovlivnění lokálního 
mikroklimatu) a krajinotvorby (estetického 
rázu krajiny). O pozitivním významu vodních 
ploch pro krajinu, její zdraví a produkční 
funkce už ostatně věděli naši předci, kteří po 
staletí rybníky v krajině budovali. Řada z nich 
ovšem dnes svou funkci již neplní, a proto 
je nutné se do budoucna zaměřit na jejich 
obnovu či budování rybníků nových. „V tomto 
ohledu jsou zemědělci připraveni s majiteli 
pozemků spolupracovat. V místech, kde má 
výstavba nových malých vodních nádrží smysl, 
by k tomu mohlo například i s podporou státu 
dojít. Jako Agrární komora České republiky 

jsme proto rádi, že tato podpora nově existuje 
pro vlastníky pozemků, jako jsou soukromí 
vlastníci nebo obce, a věříme, že bude mít pro 
budoucnost rybníkářství i zemědělství zásadní 
význam nejen v kontextu právě probíhající kli-
matické změny v tuzemsku. Neméně důležité 
je ovšem podle našeho názoru také chování 
spotřebitelů, kteří by měli preferovat zdravé 
a kvalitní ryby z tuzemských chovů, které na-
víc na jejich talíře nemusely putovat přes půl 
světa,“ uvedl Jan Doležal, tajemník Agrární 
komory ČR.

Jak poznat čerstvou a zdravou rybu?
Za čerstvými rybami nemusíme vyrážet 
hned s prutem k rybníku nebo přehradám. 
Čerstvé ryby nabízejí nejen na sádkách, ale 
i na farmářských trzích nebo v supermarke-
tech. „Zdravotní nezávadnost ryb je důsledně 
sledována kontrolními orgány, stejně přísné 
kontrole podléhá i prodej ryb v supermarke-
tech nebo ve specializovaných prodejnách. 
Velký význam na kvalitu suroviny má vliv 
přirozeného prostředí, druh a množství při-

krmovaného krmiva, ale také stres v průběhu 
odchovu nebo samotná manipulace s rybami. 
To vše se promítne na mase. Důležitý je také 
samotný průběh zpracování. Maso nesmí být 
kontaminováno produkty metabolismu a ze-
jména agresivní žlučí, která může maso trvale 
znehodnotit. V neposlední řadě ovlivní finální 
kvalitu průběh a délka uchování masa. Obec-
ně platí, čerstvá – chlazená ryba je nejlepší. 
Pokud mražená, tak hluboce a při rozmrazo-
vání se nikdy nesmí používat vysokých teplot. 
Mořské ryby z dovozu lze uchovávat v mraže-
né podobě déle,“ dále vysvětluje Urbánek. 

Z pohledu konzumenta je třeba si dále všímat, 
jak ryba vypadá. Při nákupu čerstvých ryb by 
měl zákazník zkontrolovat rybě hlavně oči, 
žábry a celkovou rybí vůni. Oči čerstvých ryb 
jsou vypouklé a čiré, žábry jsou sytě červené. 
Jak je ryba starší, oči jsou zakalené a barva 
žáber jde dohněda. Takové ryby zároveň 
doprovází nepříjemný zápach.

Více informací na: www.zrozeno.eu

PSTRUH S DÝŇOVO-HRÁŠKOVÝM PYRÉ

Suroviny:
• 3 filety ze pstruha
• 50 g másla
• 400 g očištěné dýně (ideálně Hokaido)
• 100 g hrášku (může být čerstvý nebo zmražený)
• Muškátový oříšek, sůl, pepř

Pstruha osolíme a opepříme. Rybu není třeba jakkoliv více 
kořenit, sama o sobě má dokonalou chuť. V pánvi rozpálíme 
menší množství tuku a rybu na něm osmažíme (jako první 
stranu osmažíme tu s kůží). Dýni nakrájíme na menší kous-
ky a uvaříme do změknutí. Trvá to přibližně 10–15 minut. 
Jakmile je dýně měkká, přidáme k ní hrášek (čerstvý stačí 
minutu povařit, zmražený necháme rozmrznout). Následně 
vodu slijeme. Do hrnce s dýní a hráškem přidáme změklé 
máslo a vyšleháme pomocí mixéru na pyré. Ochutíme solí, 
pepřem a nastrouhaným muškátovým oříškem.

Pstruha podáváme s teplým zeleninovým pyré. Můžeme 
zakápnout pár kapkami kvalitního olivového oleje.

Více informací na: www.zrozeno.eu

Dobrá ryba toho mnoho nepotřebuje a pstruh mezi ně 
bezpochyby patří. Jednoduše doplněný dýní, hráškem 
a jemným kořením. Dokonalá kombinace na právě 
probíhající podzim.
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VINAŘSKÉ PULTY SE SVATOMARTINSKÝM 
VÍNEM ZAPLNILY PŘES DVA MILIONY LAHVÍ

MIKULČICE A KOPČANY SPOJUJE LÁVKA PŘES 
ŘEKU MORAVU. ZA STO MILIONŮ KORUN

PŘESNĚ DVA MILIONY DVĚ STĚ TISÍC LAHVÍ SE SVATOMARTINSKÝM VÍNEM ROČNÍKU 2019 OD TUZEMSKÝCH 
VÝROBCŮ PUTOVALO ZAČÁTKEM LISTOPADU K OCHUTNÁVKÁM PO CELÉ REPUBLICE. PŘÍSNÝM HODNOCENÍM 
VINAŘSKÉHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY PROŠLO 366 VÍN OD 97 VINAŘŮ. USPĚLO TAK BEZMÁLA DEVADESÁT 
PROCENT PŘIHLÁŠENÝCH VZORKŮ.

MEZI MIKULČICEMI NA HODONÍNSKU A SLOVENSKÝMI KOPČANY CESTUJÍ UŽ TURISTÉ A OBYVATELÉ 
Z PŘÍHRANIČÍ PO NOVÉ LÁVCE PŘES ŘEKU MORAVU. STÁLA TÉMĚŘ 3,8 MILIONU EUR, TEDY ZHRUBA STO 
MILIONŮ KORUN. 

Valtice – O udělení ochranných známek 
rozhodla odborná porota koncem října ve 
Valticích. Letos výjimečně umožnil Vinařský 
fond prodej Svatomartinských vín už od pátku 
8. listopadu namísto obvyklého 11. listopadu, 
který letos vyšel na pondělí.

Největší podíl tvoří tradičně bílá vína s celkem 
169 vzorky, následována růžovými se 105 víny a 
červenými víny s 92 vzorky. Pod značkou Svato-
martinské lze vyrábět pouze vína povolených 
odrůd a jejich cuvée. U bílých vín se jedná 
o Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, 
Muškát moravský, u růžových jde o Modrý 
Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe, 
u červených o Svatovavřinecké a Modrý Portu-

gal. Podle hlavního sommeliera Národ-
ního vinařské centra Marka Babisze se
letošní Svatomartinská vína povedla díky 
ideálním podmínkám v době dozrávání 
hroznů. „Jsou velmi aromatická, svěží, 
ovocitá a lehká. Za to, že i přes zpřís-
něné požadavky na kvalitu letos prošlo 
bezmála devadesát procent přihlášených 
vín, vděčí letos vinaři nejen své šikovnosti, 
ale dílem i přírodě,“ okomentoval výsledky 
Babisz.

Největší ochutnávku Svatomartinských vín 
tradičně pořádal Vinařský fond 11. listopadu 
v Brně na náměstí Svobody. Davy návštěvníků 
tam ochutnaly sto druhů Svatomartinských 

vín. Kromě brněnského Svatomartinského 
koštu tento svátek všech milovníků morav-
ských a českých vín ovládl desítky míst po 
celé republice a degustace pokračují po celý 
závěr roku.

Značka Svatomartinské byla registrována 
v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem 
Vinařský fond. Ten v letošním roce již popat-
nácté organizuje propagaci těchto vín pod 
jednotným logem. Svatomartinská vína jsou 
tak označena na etiketě známým symbolem 
sv. Martina na koni.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Vinařský Fond ČR

Slavnostně ji otevřeli zástupci Jihomoravské-
ho a Trnavského kraje 29. října. Lávka spojuje 
památkovou oblast Slovanského hradiště 
v Mikulčicích se slovenskou stranou. Využívají 
ji cyklisté i pěší, návštěvníci i tamní obyvate-
lé. Většinu nákladů pokryla Evropská unie, 
zbytek oba státy a kraje.

Mostní ocelová konstrukce vede přes státní 
hranici a měří sto čtyřicet metrů. Šířka 
mostu je skoro pět a výška devět metrů. Na 
most navazují cyklotrasy, součástí projektu 
je cyklostezka, která propojuje část bývalého 
slovanského hradiště Předhradí s lesní cestou 
vedoucí k mostu. Na slovenské straně vznikla 
infrastruktura nezbytná pro propojení oblasti 
kolem řeky a obce Kopčany s kostelem 
sv. Margity Antiochijské z devátého století.
Ocelovou mostní konstrukci usadil obří jeřáb 
mezi oba břehy řeky Moravy už v červenci. 
Události tehdy přihlížely desítky lidí. Stroj, 
který je svého druhu největší v Česku, musel 
totiž zvednout a přenést z břehu prostřední 
díl mostu, který váží přibližně dvě stě tun.

Stavbu mostu přes státní hranici zaplatil Jiho-
moravský kraj spolu s Trnavským samospráv-
ným krajem. Hejtman Bohumil Šimek už dříve 
řekl, že stavba je dlouhodobou snahou obou 

krajů a že most spojí památky Velkomoravské 
říše a cyklostezky.

Dagmar Sedláčková,  Foto: JMK
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VÁNOČNÍ DEKORACE A VÁNOČNÍ HVĚZDY

Vánoční dekorace
Vánoční atmosféru si doma tvoříme ozdo-
beným stromečkem, voňavým cukrovím 
a dalšími dobrotami, ale taky drobnostmi, kte-
ré vykouzlí vánoční kouzelnou náladu. Těmito 
drobnostmi jsou svíčky, jmelí, adventní věnce, 
vázané květinové dekorace. To vše si můžeme 
doma vyrobit, anebo koupit v květinářstvích od 
floristů, kteří vytvářejí různá nápaditá aranž-
má. V mnohých domácnostech nesmí chybět 
typická vánoční květina, a to vánoční hvězda.

Vánoční hvězdy
Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima) je 
nedílnou součástí vánočních dekorací téměř 
každé domácnosti. Tyto rostliny pochází z Me-
xika a dalších států Střední Ameriky. Rostlina 
má tmavozelené listy a horní část listové rů-
žice bývá zbarvena nejčastěji do červena, ale 
může mít i jiné barvy, například smetanovou, 
bílou, růžovou a jiné. Často jsou tyto zbarve-
né listy zaměňovány za okvětní lístky, avšak 
ve skutečnosti jsou to listeny. Květy jsou 
velice nenápadné a žlutě zbarvené (nazývané 
cyathia) a vyrůstají v každém uskupení listů. 
Vánoční hvězdy nemají rády zimu a průvan, 
proto je zapotřebí je před těmito vlivy co 

Vánoční dekorace Tisíc a jedna noc – Ing. Ondřej Štěpánek 

Vánoční dekorace Tisíc a jedna noc – Ing. Ondřej Štěpánek 
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nejvíce ochránit a při koupi v obchodě si je 
nechat pořádně zabalit do papíru a pak co 
nejdříve dostat do tepla domova. Nesvědčí jim 
ani teplotní výkyvy, takže její dobré zabalení 
do papíru alespoň trochu eliminuje chlad při 
převážení. Po příchodu do interiéru je vhodné 

provést aklimatizaci v chladnější místnosti po 
dobu kolem 2 hodin. Aby nám v domácnos-
tech dělala vánoční hvězda radost co nejdéle, 
je třeba ji umístit na světlé místo bez přímého 
slunce, do pokoje o teplotě kolem dvaceti 
stupňů Celsia. Je důležité dávat pozor i na 

větrání, protože jak je již výše psáno, rostlina 
nemá ráda průvan. Zalévat by se rostliny měly 
pravidelně, vždy když substrát oschne, a to 
vodou odstátou a o pokojové teplotě. 

Vánoční hvězda nemusí být rostlinou na 
jedny Vánoce. Pokud jste se o rostlinu 
obře starali a vypadá stále pěkně, stačí ji 
seříznout asi na velikost 10 cm. Z uříznutého 
místa poteče bílá, lepkavá, mírně jedovatá 
šťáva (proto je důležité si omýt ruce). V místě 
ořezu ošetřete stonky teplou vodou. Poté ji 
přemístěte na chladnější a světlé místo 
a omezte zálivku. V České republice je 
několik pěstitelů, kteří své květiny mohou 
označovat logem Česká květina, a mezi 
ně patří i vánoční hvězdy. Česká květina je 
registrovaná známka kvalitních tuzemských 
květin. Logo Česká květina může být použito 
pouze se souhlasem Svazu květinářů a floris-
tů ČR výhradně na kvalitní rostliny. Květinám 
pěstovaným pod touto značkou je věnována 
nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým 
dohledem Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského.

Bc. Lenka Zborníková tajemnice 
Svazu květinářů a floristů ČR
abecedazahrady.dama.cz
www.ireceptar.cz
www.cz-flora.cz
www.svazkvetinaruafloristu.cz

Vánoční hvězda Azalea

Vánoční hvězda Azalea



VÁNOČNÍ VÝSTAVY 
9. ROČNÍK VÁNOČNÍ VÝSTAVY V ZAHRADNICTVÍ MIKAN CHRUDIM 
23. 11. – 24. 12. 2019

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČESKÉ 
ZAHRADNICKÉ AKADEMIE MĚLNÍK
– střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 
29.–30. 11. 2019

BUDEME VYPRÁVĚT AŽ DO 24.12.
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V ZAHRADNICTVÍ MIKAN

10.00 Nad Betlémem svítí hvězda (40 min)
13.00 Sněhurka a 7 trpaslíků (25 min)
15.00 O třech přadlenách (25 min)

Po-Pá 7.00-18.00

So-Ne 8.00-17.00

Velká spousta vánočních dekorací a ozdob, skvělé občerstvení, oblíbená dílnička pro děti, řemeslníci, 
vánoční divadlo pro nejmenší od eMillion

 Divadlo pouze o zahajovacím víkendu 23.-24.11.

O T E V Í R A C Í  D O B A
V  D O B Ě  A D V E N T U

L ISTOPADU
23.-24. 2019

PŘÍBĚH VÁNOC
PRODEJNÍ VÝSTAVA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JAROV 
13.–14. 12. 2019 a 8. ročník floristické soutěže pořádaný školou 
12. 12. 2019

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA RYBNIČNÍM ZÁMEČKU
6. - 8. prosince 2019. Mendlova univerzita, Zahradnická fakulta 
v Lednici
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VÝSTAVA „KOUZELNÉ VÁNOCE“ 
Střední škola Rajhrad 11.–15. 12. 2019

VÁNOČNÍ VÝSTAVA FLORISTIKY A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
14. - 16.12.   9–17 hod. • 17. 12. 9–14 hod.
Chcete udělat radost celé rodině?
Pak se přijďte podívat na Vánoční výstavu floristiky a zemědělské 
techniky  Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. Především 
ženy potěší vánoční aranžmá, muže jistě zaujmou historické motorky 
a nejmodernější zemědělská technika a děti si mohou vyrobit dáreček 
pro své blízké. Návštěvníci proberou své zážitky nad horkým punčem 
ve vánoční kavárně. Účastnit se budou i žáci z našich partnerských 
škol (Francie, Polsko, Itálie, Německo a Slovensko). Výstava se koná 
od neděle 15. 12. do 17. 12. Sobota14. 12. je vyhrazena pouze pro 
zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče, absolventy a rodiče 
současných žáků.

řřeeddnníí  zzaahhrraaddnniicckkáá  šš

VVááss  zzvvee  

VVÁÁNNOOČČ ÍÍ ÝÝ
„„  KKoouuzzeellnnéé  VVáánnooccee““

ČČeekkáá  vvááss:: 
 pprrooddeejj  vváánnooččnníí  vvaazzbbyy,,  ppookkoojjoovvýýcchh  kkvvěě

ýý řř
 pprroohhllííddkkaa  ssbbíírrkkoovvýýcchh  aa  ppěě ýý íí ůů
 nnaabbííddccee  oobboorrůů ěě áá íí

čč íí ůů
 ňň éé ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  
 rruukkoodděěllnnáá  ddííllnniiččkkaa  aa  ssoouuttěěžžee  pprroo  dděěttii

((pprroo  MMŠŠ  aa  ZZŠŠ  nnaa  zzáákkllaadděě  tteelleeffoonniicckkéé  ddoommlluuvvyy  
 

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  VVááss  kkaažžddýý  ddeenn::
in. 
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SOMMELIER MUSÍ ZNÁT VÍNO, ALE I KÁVU 
A DOUTNÍKY, ŘÍKÁ KAMIL PROKEŠ
UŽ PODRUHÉ OBSTÁL V KONKURENCI PROFESIONÁLŮ A STAL SE ZNOVU NEJLEPŠÍM SOMMELIEREM V REPU-
BLICE. KAMIL PROKEŠ Z VELKÝCH NĚMČIC PROKÁZAL SVÉ ZNALOSTI 23. ŘÍJNA NA NOVÉ SCÉNĚ NÁRODNÍHO 
DIVADLA V PRAZE.

Soutěž Bohemia Sekt Trophée se letos 
konala již po dvaadvacáté. Během celo-
denního klání, které vyvrcholilo slavnostním 
finále na Nové scéně Národního divadla, pře-
svědčil porotu Kamil Prokeš, majitel vinařství 
ve Velkých Němčicích, že si díky svým zna-
lostem a dovednostem nejvíce zaslouží titul 
Sommelier roku 2019. „Soutěž jsem vyhrál 
podruhé, poprvé před dvěma lety, kdy jsem 
se zúčastnil i mezinárodního mistrovství 
sommelierů v Číně. Na tu letošní jsem se 
znovu intenzivně připravoval,“ komentoval 
výsledek Prokeš.

Podle něj totiž běžné znalosti a dovednosti, 
které musí soutěžící před odbornou porotou 
prokázat, nestačí. Je potřeba si je připo-
menout a osvěžit. „Například ve znalostním 
testu je mnoho otázek z celého světa, které 
se netýkají jenom vína, ale i dalších alkoho-
lických i nealkoholických nápojů, kávy, čaje, 
čokolády, doutníků či kakaa,“ doplnil vítěz. 
Vystřídal dosavadního držitele titulu Davida 
Krále, kterému po zisku hattricku již pravidla 
nedovolovala další start v soutěži. Proto ten-
tokrát zasedl v odborné porotě. Druhé místo 
v soutěži obsadila Libuše Vrbová z rodinného 
Vinařství U Vrbů v Hustopečích. Mladá žena 
získala rovněž diváckou cenu sympatie. Po-
myslný bronz si odnesl Matouš Forman 
z Californian Wines.

Soutěže se zúčastnilo celkem sedmnáct 
profesionálů, kteří museli zvládnout zna-
lostní kvíz, slepou degustaci, verbální identi-
fikaci vzorku a servis sektu či vína, včetně do-
poručení pokrmu. Tři soutěžící, kteří postoupili 
do večerního slavnostního finále, museli navíc 
předvést i prezentaci vína před hosty. Mode-
lovým párem, který sommelieři během finále 
před publikem obsluhovali, se stali herečka 
a komička Iva Pazderková a herec Vladimír 
Polívka. 

Čestným hostem mezi porotci byl poprvé 
i prezident Mezinárodní asociace sommelierů 
Andrés Rosberg. „Národní soutěže sommelie-
rů nejsou přínosné jen v tom, že z nich vzejde 
vítěz, který se proslaví v daném státě a bude 
moci užívat titul Sommelier 2019, ale bude 
také reprezentovat zemi na mezinárodním 
mistrovství. Soutěží se zúčastňuje mnoho 
dalších profesionálů, kteří se na ni dlouho 
učili, degustovali a trénovali a kteří tím zvyšují 
svoji odbornost. Právě v tom je velký přínos 
sommelierských klání, která prostřednictvím 

účastníků zvyšují úroveň tohoto odvětví v celé 
zemi,“ řekl Rosberg.

Podle Ondřeje Beránka, ředitele společnosti 
Bohemia Sekt, která je garantem soutě-
že, byla úroveň všech soutěžících vysoká. 
„Sommelier zastupuje vinaře před hostem 
restaurace a svou prací může významně zvýšit 
zážitek z vína, anebo také právě naopak. Mám 
radost, že jsme mohli vidět mnoho pro-
fesionálů, kteří se k vínu chovají s láskou
a k práci vinařů s respektem,“ zdůvodnil 

zájem společnosti o podporu soutěže. Vítěz 
soutěže převzal v Praze putovní pohár ze 
sklárny Moser a symbol sommelierů tastevn, 
historickou kovovou misku na ochutnávání 
vína od šperkařky Lady Vosejpkové, dále 
finanĊní odměnu a věcné dary od partnerů 
akce. Soutěž Bohemia Sekt Trophée Somme-
lier ČR pořádá Asociace sommelierů České 
republiky.

Dagmar Sedláčková, 
foto: archiv pořadatele
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V obchodě běžně sáhneme po řepkovém či 
slunečnicovém oleji. Ty méně tradiční do ná-
kupního košíku však často nedáváme, což je 
škoda. K dostání je i makový, sezamový, lněný 
olej a další. Zatím pouze pomalu odhaluje-
me jejich přínos pro zdraví, ale i netradiční 
chutě k obohacení kuchyně. Rostlinné tuky 
se získávají z olejnatých semen a vyznačují se 
zajímavou skladbou živin. Například u semen 

potravinářského modrého máku tvoří tuk až 
47 %. Z výživového hlediska však není důležité 
množství tuku, ale zejména jeho složení. Ma-
kový olej obsažený v makových semínkách má 
nejvíce omega-6 mastných kyselin prospěš-
ných pro zdraví.

Není tuk jako tuk
Tuky se přirozeně vyskytují v krvi a slouží jako 
hlavní zdroj energie. Když jíme, tělo ukládá 
přebytečné tuky, aby je mohlo využít poz-
ději, třeba mezi jídly či při zvýšené námaze. 
Abychom lépe pochopili, co je zdravý tuk, je 
zapotřebí krátká teorie. Tuky či oleje můžeme 
dělit na tuhnoucí či tekuté, vysychavé či 
nevysychavé a podobně. Nejzajímavější je ale 
rozdělení podle vlivu na lidské zdraví. Zjed-
nodušeně řečeno na prospěšné (nenasycené 
mastné kyseliny) a spíše škodlivé (nasycené 
mastné kyseliny), které zvyšují hladinu celko-
vého cholesterolu. 

Mezi nejznámější zdravé tuky patří omega-6 
či omega-3 mastné kyseliny (nepostradatelné 
esenciální mastné kyseliny). Lidský organis-
mus si je však nedokáže vytvořit, proto jejich 
jediným zdrojem je pro nás strava. Tyto zdravé 
tuky naleznete i v oleji z řad semen a ořechů 
pěstovaných v České republice. Na obrázku 
najdete srovnání složení vybraných olejů 
semen a ořechů. Nejlépe ze složení vychází 
například makový olej, olej z vlašských ořechů 
či lněný. Olejnatá semena či ořechy mají 
obvykle specifické zastoupení jednotlivých 

MÁK NEJSOU JEN SEMÍNKA NA PEČIVU, 
OBSAHUJÍ BLAHODÁRNÝ OLEJ
MALÁ SEMENA S VELKÝMI BENEFITY MŮŽEME PO PRÁVU NAZÝVAT SUPERPOTRAVINOU, KTERÁ MÁ VÍCE 
PROSPĚŠNÝCH LÁTEK NEŽ ŘADA EXOTICKÝCH PLODIN, KTERÉ JSOU TEĎ U NÁS V MÓDĚ. PATŘÍME 
K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PĚSTITELŮM A NEJVĚTŠÍM KONZUMENTŮM MÁKU NA SVĚTĚ. MÁK JE OLEJNATÉ 
SEMÍNKO, KTERÉ MÁ JEDINEČNÉ SLOŽENÍ. MÁK NENÍ JEN NÁPLŇ DO BUCHET ČI POSYP NA ROHLÍKY, 
MŮŽE SE Z NĚJ VYRÁBĚT I MAKOVÝ OLEJ, KTERÝ JE V DOMÁCNOSTI SPÍŠE JEN RARITOU.

Makový

Vlašské ořechy

Slunečnicový

Palmový

Sezamový

Lískooříškový

Olivový

Lněný

Mandlový

Řepkový

Dýňový

Arašídový

Chia

1,0

0,2

0,0

0,5

0,1

1,0

0,0

1,2

0,0

10,5 15,5 72,0

11,2 23,2 37,9

3,8 17,5 59,7 13,2

13,1 37,6 47,2

14,9 73,1 7,0

4,5 45,7 7,8

9,4 15,8 16,5 58,3

4,8 62,4 19,8 9,0

3,9 32,2 12,2

19,4 14,9 61,3

10,4 6,0 18,8 64,1

6,8 24,4 15,6

48,8 36,6 9,1

Nasycené kys.
(palmitová  + stearová)

Mononenasycené kys. 
(olejová)

Polynenasycené esenc. kys. 
omega-6 (linolová)

Polynenasycené esenc. kys. 
omega-3 (α-linolenová)

Obsah vyšších mastných kyselin (%) v olejích z vybraných semen a ořechů
ÚČINKY MÁKU
• Prevence proti osteoporóze  

a kardiovaskulárnímu onemocnění.
• Podporuje trávení a imunitní sys-

tém.
• Má zklidňující účinky na nervový 

systém (omega -6 vhodná na symp-
tomy ADHD).

• Pozitivně ovlivňuje kožní onemoc-
nění apod.

Jeden obyvatel ČR sní průměrně 
430 g máku.
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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.

skupin mastných kyselin, a proto je vhodné je 
v našem jídelníčku různě kombinovat. Nej-
horší složení co do škodlivých tuků má olej 
palmový, který při bližším prozkoumání obalu 
potravin najdete v sušenkách, některých 
čokoládách, margarínech, instantních pokr-
mech, pečivu a v mnoha dalších potravinách. 

Prospěšnost makového oleje či makového 
semínka je prokazatelná a je jen škoda, že 
se větší pozornost věnuje dovozům cizokraj-
ných potravin. „Důvodem může být neznalost 
potravinářského využití máku ve světě a ab-
sence této informace je znát i ve vědeckých 
kruzích,“ říká Vlastimil Mikšík z ČZU v Praze 
a doplňuje, že makový olej je jedním z nejpro-
spěšnějších olejů vůbec.

Používat zvenku i zevnitř
Makový olej je stoprocentně za studena 
lisovaný olej ze semen máku modrého. Po vy-
lisování se olej odkaluje a před plněním pouze 
jemně filtruje. Makový olej lze používat zvenku 
i vnitřně, tedy v kosmetice i gastronomii. V ku-
chyni se hodí k přípravě sladkých pokrmů i do 
studené kuchyně. „Výborný je i jako zálivka do 
salátů místo klasického olivového oleje. Salát 
dostane úplně jinou chuť, přidat můžete i celá 
semínka máku,“ doporučuje foodbloggerka 
Kristýna Smolová alias Kitchenbook. Makový 

olej má oproti olivovému ještě tu výhodu, že 
obsahuje 10krát více esenciálních kyselin. Je-
likož jsou semínka máku bohatá na nenasy-
cené mastné kyseliny a obsahují velkou porci 
vitamínů a minerálních látek, je makový olej 
často používán i v kosmetice. Je vhodný pro 
suchou, citlivou a dokonce i dětskou pokožku. 
Potírat jím můžete ale i pleť, nehty či vlasy. 

V máku je více vápníku než v mléce
Mák je velmi dobrým zdrojem vitamínů 
a minerálních látek. Mnohé z nich obsahuje 
ve vysoké koncentraci. Obsahuje až 12krát 
více vápníku než kravské mléko, 9krát více 
než jádra vlašských ořechů a 600krát více než 
pšeničná mouka. V máku je i zinek, draslík, 
fosfor, hořčík, měď a další minerální látky, jejich 
obsah je u máku a jiných olejnatých semen 
a ořechů srovnatelný. Z vitamínu je v seme- 
nech i oleji obsažen vitamín E, některé vitamíny 
skupiny B i vitamín C. Mák obsahuje další 
prospěšné látky, například dietární vlákninu. Má 
srovnatelné složení vlákniny jako lněná semín-
ka, pomáhá trávicímu systému metabolizovat 
a hladce zpracovávat potraviny a tím pomáhá 
zabránit zácpě a jiným zažívacím problémům. 

Mák můžete konzumovat jak v syrovém, tak 
i tepelně upraveném stavu. Z umletého máku 
se do těla lépe vstřebají potřebné vitamíny 

a živiny, ale řádným rozkousáním máku 
celého tohoto efektu docílíte také. V našem 
jídelníčku by se na mák a jeho podoby rozhod-
ně nemělo zapomínat. 

Více na www.nasmodrymak.cz.
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KAPŘI Z VRKOČE UVÍZLI V SÍTÍCH, LIDÉ TAM 
SNĚDLI NA SEDM TUN RYBÍCH SPECIALIT
JEN POMALÝMI KROKY POSTUPUJÍ LIDÉ V DAVU. NAVZDORY RANNÍ MLZE JICH TOTIŽ K BŘEHŮM RYBNÍKA 
VRKOČ U POHOŘELIC PŘIJELY KONCEM ŘÍJNA TISÍCE, ABY VIDĚLI NEJVĚTŠÍ VÝLOV V REPUBLICE. VEDE JE 
VŮNĚ RYBÍCH SPECIALIT A HLAHOLENÍ RYBÁŘŮ V LOĎKÁCH.

Právě zatahují sítě, v kterých se mrskají tuny 
kaprů. „Srovnejte se, a víc doprava, táhněte,“ 
udává pokyny hlavní porybný Ivan Šútovský, 
vedoucí střediska Velký Dvůr z Rybnikářství 
Pohořelice, které rybník spravuje. Lovit ho 
budou až do úterý. Slavnostní výlov Vrkoče 
pro veřejnost pořádají rybáři každoročně. 
„Chceme lidem ukázat práci rybářů a také jim 
dát možnost ochutnat rybí speciality, to vše 
uprostřed nádherné podzimní přírody,“ říká 
ředitel společnosti Roman Osička.

Z břehu rybníka se stala neprostupná kolo-
náda, lidé po ní ale korzují se spokojenými 
výrazy ve tvářích. A větří lákavé vůně z polních 

kuchyní. Tak jako Petr Ševčík z Drnholce, kte-
rý si vystál frontu na řízky z vrkočského ka-
příka. „Jezdíme sem s manželkou každý rok, 
letos i s vnučkami. Je to tu super, akorát letos 
je tu už moc atrakcí,“ svěřil se, když procházel 
kolem ruského kola. Letošní novinka lákala 
hlavně děti. Rodiče, kteří je na ruském kole 
doprovázeli, si ale pochvalovali výhled na okolní 
lesy a rybník z výšky. „Je to perfektní, určitě se 
svezte,“ předávali si u fronty na svezení.

Přes voňavý kouř, který se valí z komínu kotle 
s rybí polévkou i sousedního grilu, prosvítá 
ranní mlhou slunce, vyjasňuje se. U loviště se 
kupí početné publikum. „Přijímáme do cechu 

rybářského tohoto muže, aby ctil Petrovy 
zákony a sloužil řemeslu s nejlepším svědo-
mím,“ zní od vody k divákům. Vzápětí jsou 
svědky rituálu polévání mladíka vodou 
z rybníka, které stvrzuje ředitel Osička 
poplácaním dřevěným rybářským právem 
a odříkáním formulí. Od pasu dolů mokrý 
student rybářské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně Filip Zezula se překvapivě usmívá. 
„Teď patřím už mezi ně,“ a pokyvuje hlavou 
k přihlížející partě kolegů, kteří spěchají 
s gratulacemi.

Děti věnují víc pozornosti unikátním několi-
kametrovým jeseterům a sumcům v obřích 
akváriích. Vévodí jim šedesátikilový sumec 
Pepa, k vidění je ale i metrová štika Berta 
nebo devatenáctiletý Amur bílý Vasil. Podzim-
ní hřejivé slunce, které si užívají lidé na břehu, 
dělá naopak rybářům starosti. „Lov je riskant-
ní, teploty šplhají k pětadvaceti stupňům 
a voda má kolem sedmnácti. Nasadili jsme 
provzdušňovače a udržujeme vyšší stav vody, 
tak má ryba větší šanci přežít,“ vysvětluje Jan 
Šutovský. Vrkoč je první velký rybník, který
rybáři loví, v gumových oblecích a ve vodě 
stráví ještě zhruba měsíc, než přesunou 
letošní úrodu do sádek. „Očekáváme, že letos 
vylovíme z rybníků asi 950 tun tržních ryb, 
přímo z Vrkoče asi 280 tun,“ předpokládá 
obchodní náměstek rybnikářství Pavel Míšek. 
Úroda má být podle něj asi o deset procent 
nižší než obvykle. Na vině je hlavně chladné 
počasí z jara. „Rybám nesvědčí, méně žerou  
a mají pak nižší přírůstek,“ vysvětluje.

Cena ryb se ale pro spotřebitele nezmění. 
„Lidé mohou počítat se stejnou cenou jako 
v předchozích letech. Kapr první třídy do dvou 
a půl kila bude stát 85 korun za kilo a výběro-
vý do pěti kil 95 korun za kilo. Přímo u rybníka 
koupí zájemci ryby o pět korun levněji, protože 
odpadají režijní náklady,“ potvrzuje Míšek.
Díky pěknému počasí očekává také rekordní 
návštěvnost. „Během tří dnů, kdy výlov pořá-
dáme, může přijít až šedesát tisíc lidí, loni jich 
přišla zhruba polovina,“ počítá šéf obchodu.
Ročně také gurmáni sní přímo na březích 
Vrkoče kolem sedmi tun upravených ryb.
Rožmberk za Vrkoč vyměnili letos i manželé 
Vidlákovi z Třebíče. „Letos jsme jeli sem, máme 
rádi tu atmosféru, je to blíž a na Rožmberku už 
bylo moc lidí,“ srovnává Jaroslav Vidlák, který 
přijel s manželkou v předstihu už v pátek.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Olomouc – Vánoční trhy na náměstí
22. 11. – 24. 12. 2019
Stánky vonící svařeným vínem a bohatou na-
bídkou výrobků, pestrý kultruní program, ale 
také třeba kluziště. Vánoční trhy v Olomouci 
na náměstí skončí až na Štědrý den půlnoční 
mší.
www.vanocnitrhy.eu/#home 

Brno – Brněnské Vánoce
29. 11. – 27. 12. 2019 
Vánoční atmosféra na náměstí Svobody s do-
provodným programem, živý Betlém, zpěv 
koled a vánoční muzika, řemeslnné stánky, 
vánoční dílny pro děti, mikulášská nadílka, 
soutěž pro mladé talenty Brněnský šikula, 
vánoční burza minerálů, koncerty 
Místo konání:  Brno 
www.brnenskevanoce.cz 

Slavkov u Brna – 214. výročí bitvy 
u Slavkova
29. 11. – 1. 12. 2019 
Vzpomínková akce jako připomínka bitvy 
u Slavkova r. 1805, vojáci v dobových unifor-
mách, rekonstrukce bitvy, pochody a manévry, 
ohňostroj, řemeslný jarmark a mnoho dal-
šího.
Místo konání:  Slavkov a Slavkovské bojiště 
www.1805.cz, www.austerlitz.org

Praha – Vánoční trhy Praha 2019
30. 11. – 6. 1. 2020
Největší vánoční trhy v České republice 
můžete letos už po šestnácté navštívit na Sta-
roměstském a Václavském náměstí. Tradice, 
vánoční atmosféra, dětská dílnička, bohatý 
vánoční program a dobré jídlo
www.trhypraha.cz 

Židochovice – Pochod rakouských čertů 
(Krampuslauf)
30. 11. 2019 
Jarmark s celodenním programem pro děti 
i dospělé, pochod pravých Krampusů z Ra-
kouska v 17.30 hodin

Místo konání:  Židlochovice, náměstí Míru 
www.zidlochovice.cz 
 

Pavlov – Den otevřených sklepů
30. 11. 2019 
Tradiční Den otevřených sklepů připravují 
jihomoravští vinaři z vinařského spolku VINI-
TORES PALAVIENSIS v Pavlově u Mikulova po-
slední listopadovou sobotu. Od 11.00 do 18.00 
bude otevřeno čtrnáct pavlovských sklepů. 
Místo konání:  vinné sklepy, Pavlov
www.vinaripavlov.cz 

Sudoměřice – Svatomartinská husa na víně
30. 11. 2019
První degustace nových vín ročníku 2019 
profesionálních vinařství z regionu Strážnicka 
spolu s tradiční svatomartinskou husou a dal-
šími specialitami. Zahraje cimbálová muzika. 
Místo konání:  obecní sklep, Sudoměřice
www.vinari-straznicka.cz 

Brno – Zimní Víno z blízka v Brně
30. 11. 2019
Začátek Adventu se v Brně spojí s morav-
skými vinaři a jejich víny. Zimní festival Víno 
z blízka je 30. listopadu přivede jak do hradu 
Špilberk, tak do brněnských restaurací 
a vináren. 
Místo konání:  restaurace a vinárny, hrad 
Špilberk, Brno
www.vinozblizka.cz 

Rosice – Rosická zabijačka 
1. 12. 2019 
Pravá zabijačka se vším, co k ní patří, ovar 
s křenem, jitrnice, jelita, horká polévka, 
tlačenka, zabijačkový guláš a samozřejmě po-
sezení při živé muzice nad pohárkem něčeho 
na zahřátí
Místo konání:  Rosice, Starý pivovár 
www.pivovarrosice.cz 

Strážnice – Radujme se, veselme se
2.–5. 12. 2019
Představení obvyklých prací a zvyků v období 

od adventu do svátku Tří králů, příprava 
tradičních jídel a stolování na jihomoravské 
vesnici na přelomu 19. a 20. století. Ochutnáv-
ka mladých vín a zabíjačkových specialit

Místo konání:  Skanzen Strážnice 
www.skanzenstraznice.cz   

Vyškov – Advent a Vánoce na Hanáckém 
statku
14. 12. 2019
Odpoledne v duchu vánočních zvyklostí a tra-
dic na Hanáckém statku v ZOO Parku Vyškov. 
Živý hanácký betlém v podání národopisného 
souboru Klebetníček. 
Místo konání: ZOO PARK Vyškov 
www.zoo-vyskov.cz 

Znojmo – Mikulášský košt mladých vín
7. 12. 2019
Tradiční komentovaná ochutnávka mladých 
vín vinařů ze Znojemska
Místo konání:  Dům umění, náměstí T. G. 
Masaryka, Znojmo
www.szv.estranky.cz 

Praha – Královský košt
7. 12. 2019
To nejlepší z produkce vinařů ČR
Velká pultová degustace 300 nejlepších vín 
soutěže KRÁL VÍN České republiky 2019
Místo: Clarion Congres hotel Prague, Praha
www.kralvin.cz/kralovske-kosty-praha 

Dolní Bojanovice – Vánoční košt mladých vín
28. 12. 2019
Místo konání: Obecní dům Dolní Bojanovice
Košt mladých vín ročníku 2019 v Obecním 
domě Dolní Bojanovice. Hraje cimbálová 
muzika. 
www.vsdolnibojanovice.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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ATMOSFÉRA PODZIMNÍCH VÝLOVŮ RYBNÍKŮ
FOTOREPORTÁŽ:

NÁVŠTĚVA NĚKTERÉHO Z TRADIČNÍCH PODZIMNÍCH VÝLOVŮ RYBNÍKŮ NENÍ JEN MOŽNOSTÍ SI NA NĚKTERÝCH 
VÝLOVECH ZAKOUPIT ČERSTVĚ VYLOVENÉ RYBY, ALE TAKÉ SE, V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, POKOCHAT 
PODZIMNÍ ATMOSFÉROU S VYCHÁZEJÍCÍM SLUNCEM.

Nabídka ryb z některých rybářství je velmi pestrá

Postupně ale osvětluje lovenou vodní plochu

… i rybáře dohlížející na správný průběh výlovu

Při zahájení výlovu je slunce ještě často skryto v mlze

… a také rybáře na loďkách

… jehož výsledkem nejsou jen chovaní kapři

Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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PREZIDENTKA ODŇALA TRETIEMU SEKTORU 
PRÁVO NA ODVOLANIE V KONANIACH O LESOCH

KOALÍCIA PS/SPOLU CHCE ZAKÁZAŤ 
POĽOVNÍCTVO. MATEČNÁ JE OSTRO PROTI

NÁRODNÁ RADA SR NA UTORKOVOM ROKOVANÍ OPÄTOVNE SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O LESOCH, 
KTORÚ PREZIDENTKA VRÁTILA SO SVOJIMI PRIPOMIENKAMI. NOVELA UMOŽNÍ EFEKTÍVNU OCHRANU 
A STAROSTLIVOSŤ O LESY. 

AGROREZORT UPOZORŇUJE NA VÁŽNE RIZIKÁ NÁVRHU KOALÍCIE PS/SPOLU ZAKÁZAŤ CELOPLOŠNE 
POĽOVNÍCTVO NA SLOVENSKU. POĽOVNÍCTVO PLNÍ VÝZNAMNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ FUNKCIE PRE 
KRAJINU A OBYVATEĽOV. CELOPLOŠNÝ ZÁKAZ POĽOVNÍCTVA BY TAK MAL VÁŽNE DÔSLEDKY NA OBČANOV, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, PRÍRODU AJ VETERINÁRNU BEZPEČNOSŤ SLOVENSKA.

Ministerstvo je však prekvapené, že napriek 
predchádzajúcim dohodám s mimovládnym 
sektorom, schválenie pripomienok prezi-
dentky SR znemožnilo podávať odvolania 
mimovládnych organizácií voči rozhodnutiam 
orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, 
čím oproti pôvodnému návrhu ministerstva 
oslabilo ich postavenie a práva.

„Ďakujem poslancom Národnej rady SR, ktorí 
si uvedomili svoju zodpovednosť za ochranu 
našich nenahraditeľných lesov. Novela zákona 
o lesoch reaguje na požiadavky starostlivosti 
o lesy v podmienkach klimatickej zmeny. Rieši 
ich ochranu nielen zosúladením s novelou zá-
kona o ochrane prírody a krajiny, ale aj s prá-
vom Európskej únie. Jej prijatie bude mať 
prospešný výsledok nielen pre naše lesy, ale 
aj našu prírodu a krajinu,“ vysvetlila Gabriela 

Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Prijatie novej právnej úpravy umožní lepšie 
zavádzanie prírode blízkeho hospodárenia 
v lesoch, zabezpečí ich lepšiu ochranu 
sprísnením podmienok vykonávania náhodnej 
ťažby, či spresnením postupov pri vyhotovo-
vaní Programov starostlivosti o lesy. Napriek 
týmto nespochybniteľným prínosom bol návrh 
zákona vrátený prezidentkou SR Národnej 
rade SR s jej pripomienkami na opätovné 
prerokovanie. Bez prijatia novely zákona 
o lesoch by však už schválený zákon o ochra-
ne prírody a krajiny, ktorý medzitým už pani 
prezidentka podpísala, nebol v praxi vykona-
teľný a realizovateľný. Bolo teda aj v záujme 
ochrany prírody a krajiny na Slovensku, aby 
NR SR tento zákon prijala.

Agrorezort sa však nestotožňuje s pripomien- 
kami uplatnenými pani prezidentkou. Pani 
prezidentka svojím vetom a pripomienkami 
celkom paradoxne navrhla vypustiť z novely 
zákona o lesoch práve to ustanovenie, ktoré 
garantuje právo verejnosti ako zúčastnenej 
osoby podať odvolanie v správnom konaní. 
Prijatím tejto pripomienky prezidentky teda 
procesné postavenie zúčastnených osôb 
zostáva na súčasnej úrovni a neposilní sa 
o právo podať odvolanie v správnom konaní. 
Znenie navrhované rezortom bolo pritom 
v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania k zásadným pripomienkam verejnosti 
odkomunikované a vzájomne odsúhlasené, 
napríklad aj s mimovládnou organizáciou VIA 
IURIS, v ktorej pani prezidentka pôsobila.

MPRV SR, 18. októbra 2019

„Poľovníci plnia významné verejnoprospešné 
funkcie. Či už ide o ochranu pred nebez-
pečnými veterinárnymi ochoreniami alebo 
zabraňovanie rozširovaniu inváznych druhov 
zvierat, ktoré môžu ohroziť našu faunu. 
Poľovníci pomáhajú chrániť naše polia a lesy 
pred poškodením a zničením premnoženou 
zverou a udržiavajú rovnováhu medzi počet-
nosťou zveri a jej prostredím. Poľovníctvo je 
významná súčasť našej histórie a tradícií. 
Poľovníci sa starajú o to, aby zver netrpela 
hladom či smädom a starajú sa o ňu a jej pro-
stredie počas celého roka. Rozvíjajú taktiež 
poľovnícku kynológiu, im vďačíme za naše 
tri národné plemená a udržiavajú a rozvíjajú 
sokoliarstvo, ktoré sa nám len nedávno poda-
rilo zapísať na Národný zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska. O to všetko 
by sme prišli. Návrh zakázať poľovníctvo 
z dielne koalície PS/Spolu preto považujem za 
absolútne scestný,“ uviedla Gabriela Matečná, 

podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsed-
níčka SNS.

Poľovníci sú aj súčasťou tvorby a ochrany 
životného prostredia. Slovensko je jednou 
z krajín, vďaka ktorej sa darí zachovávať 
pôvodný genofond karpatského jeleňa. Práve 
vďaka starostlivosti našich poľovníkov sa 
pôvodnými karpatskými jeleňmi zo Slovenska 
zazverujú krajiny Karpát a celej Karpatskej 
kotliny. „Poľovníci  pomáhajú riešiť čoraz 
častejšie situácie, keď sa zver, najmä diviačia, 
dostáva do našich miest, na sídliská, do 
blízkosti ľudských obydlí. Zároveň pomáhajú 
riešiť situácie, keď dôjde ku kolízii zveri 
s autami, odstraňujú usmrtené telá zvierat. 
Taktiež čistia prírodu po nezodpovedných tu-
ristoch. Vytvárajú vetrolamy, zachraňujú zver 
počas poľnohospodárskych prác. Vytvárajú 
vodné zdroje najmä pre malú zver, čo je práve 

v dobe klimatickej zmeny o to dôležitejšie. 
A to všetko neraz na vlastné náklady a vlast-
nými rukami. V neposlednom rade spolupra-
cujú s políciou pri odhaľovaní pytliakov, ale aj 
ľudí, ktorí ničia prírodu napríklad jazdou na 
štvorkolkách,“ zosumarizovala Bibiana Kapus-
tová, riaditeľka odboru poľovníctva MPRV SR.

„SNS nedovolí, aby bolo poľovníctvo na 
Slovensku zakázané, pretože to poškodí 
nielen ľuďom, ale ohrozí to slovenskú prírodu, 
poľnohospodárstvo a potravinovú, veterinárnu 
bezpečnosť Slovenska. Je to hazard s našou 
krajinou. Chcela by som preto apelovať na 
zdravý rozum - Slovensko a jeho občania nie 
sú terárium, z ktorého si pán Wiezik a koalícia 
PS/Spolu môže robiť pokusné laboratórium 
ekologického aktivizmu,“ zdôraznila Gabriela 
Matečná.

MPRV SR, 28. októbra 2019
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BILLA NAVYŠUJE MZDY, 
LETOS JIŽ PODRUHÉ 
OD ŘÍJNA SE ZAMĚSTNANCI SUPERMARKETŮ BILLA TĚŠÍ DALŠÍMU NAVÝŠENÍ MEZD, TENTOKRÁT SE JEDNÁ 
O NÁRŮST O 5 %, COŽ V PRŮMĚRU ČINÍ 1 200 KČ. KE ZVÝŠENÍ DOŠLO V TOMTO ROCE JIŽ PODRUHÉ,
CELKOVĚ JDE TEDY ZA ROK 2019 O 17% NAVÝŠENÍ. HLAVNÍM DŮVODEM JE, ŽE BILLA CHCE OCENIT 
KAŽDODENNÍ ÚSILÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ, KTERÉ VKLÁDAJÍ DO SERVISU PRO ZÁKAZNÍKY. 

Zároveň se společnost BILLA rozhodla rozšířit 
své řady, a tak probíhá nábor nových zaměst-
nanců. Za tímto krokem stojí především další 
expanze firmy, vždyť jen letos otevřela už čtyři 
nové prodejny. Nejnovější z nich se nachází 
v pražské Uhříněvsi a zákazníkům bude pří-
stupná od 1. listopadu. Právě pro tuto prodej-

nu probíhá aktuálně největší nábor posil.
Na otevřené pozice se mohou hlásit i lidé 
bez zkušeností. Každého nově příchozího 
BILLA odborně proškolí a metodicky připraví 
na start jeho kariéry. Vedle čerstvě zvýšené 
mzdy řetězec poskytuje svým zaměstnancům 
možnost plného či zkráceného úvazku se 
spoustou benefitů, jako je pět týdnů dovolené, 
stravenky v hodnotě 80 Kč, jistotu stálé
výplaty k 15. dni v měsíci a mnoho dalšího.  
Dále mají zaměstnanci BILLA například 
slevu na zájezdy s ITS BILLA Travel a Exim 
Tours, příspěvek na penzijní připojištění 
a odměny za dlouholetou spolupráci.
Současně společnost nabízí možnost
pravidelného vzdělávání a osobního 
rozvoje.

„Zlepšování pracovních a mzdových podmí-
nek je pro nás velmi důležité téma a další 
navýšení mezd je forma poděkování našim 
zaměstnancům,“ říká generální ředitel BILLA 
Jaroslaw Szczypka. „Naším dlouhodobým 
cílem je být i nadále atraktivním a férovým 
zaměstnavatelem na maloobchodním trhu.“ 

K navýšení mezd dochází v rámci sociálního 
dialogu se základními odborovými organiza-
cemi – Unií zaměstnanců obchodu, logistiky 
a služeb (UZO), Odborovým svazem pracov-
níků zemědělství a výživy – Asociací svobod-
ných odborů ČR (OSPZV – ASO) a Federací 
výkonných zaměstnanců ČR (FVZ). Kolektivní 
vyjednávání o uzavření smlouvy na další obdo-
bí už byla zahájena.
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Kontaktujte regionální
manažerku:
724 844 690
i.bajgarova@billa.cz

OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU

PRÁCE BLÍZKO BYDLIŠTĚ

PRAHA 10
UHŘÍNĚVES

Nabízíme 
• možnost PLNÝCH I ZKRÁCENÝCH ÚVAZKŮ
• 5 týdnů dovolené
• stravenky za 80 Kč
• pravidelná výplata 

do 15. dne v měsíci
• a mnoho dalšího
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Z D R A V Í  A  O C H R A N A  R O S T L I N

ZELENINA SE BEZ PŘÍPRAVKŮ 
NA OCHRANU NEOBEJDE
NEMUSÍME BÝT VEGANY ČI VEGETARIÁNY, PŘESTO MŮŽEME RÁDI KONZUMOVAT ZELENINU. NEJEN ČERSTVOU, 
TŘEBA VE FORMĚ ČERSTVÉHO SALÁTU ČI ZELENINOVÉ ŠŤÁVY, ALE TAKÉ JAKO ZELENINU ZPRACOVANOU 
JEDNÍM Z MNOHA ZPŮSOBŮ – BLANŠÍROVANOU, DUŠENOU, NAKLÁDANOU, MRAŽENOU I SUŠENOU. PŘÍPRAVU 
ŘADY JÍDEL SI NELZE ANI PŘEDSTAVIT BEZ ČESNEKU A CIBULE, ČESKÁ KUCHYNĚ BY BEZ TRIA KOŘENOVÉ 
ZELENINY – MRKVE, PETRŽELE NEBO CELERU SKORO NEEXISTOVALA.

Na přípravu zeleniny existují desítky kuchařek 
a také doporučení celého zástupu dietologů, 
nutričních specialistů, blogerů a blogerek. 
Existuje velké množství druhů zeleniny a ještě 
větší množství jejich odrůd. Otázkou zůstává, 
kde zeleninu koupit, a hlavně kde sehnat 
tu vypěstovanou v České republice. Domácí 
produkce pokrývá naši spotřebu jen zhru-
ba z jedné třetiny, zbytek je nutné dovážet. 
Částečně proto, že naše klimatické podmínky 
prostě neumožňují, mimo kryté plochy, celo-
roční produkci, a částečně proto, že některé 
druhy vyžadují podporu zpracovatelských 
kapacit schopných využít krátkodobé přebytky 
produkce. Bez nich se pěstování ekonomicky 
nevyplatí a pěstitelů zeleniny tak ubývá. 

Jak je všeobecně známo, pěstování zeleniny je 
stále hodně náročné na ruční práci. Do cesty 
jejího pěstování se v tuzemsku staví nejen 
vývoj klimatu – jarní mrazíky, sucho, extrémní 
teploty, ale také problémy se závlahami a do-
statkem závlahové vody, cenové vlivy dovozů, 
nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných 
pracovních sil. 

Stále náročnější na čerstvost a bezpečnost 
zeleniny jsou nejen konečný zákazník, ale 
i obchodní řetězce, které zobchodují přes 
80 % z celkového objemu zeleniny. Ty se 
v současné době stále více zajímají přede-
vším o bezpečnost potraviny – nejvíce je nám 
znám často citovaný obsah reziduí pesticidů. 
V hledáčku spotřebitelů i řetězců jsou tak 
životnímu prostředí šetrnější systémy 
produkce – integrovaný systém, nízkorezidu-
ální či bezreziduální produkce zeleniny. Ne,
že bychom to nedokázali. Naopak. Většina 
pěstitelů zeleniny jsou již řadu let členy Svazu 
pro Integrovaný systém produkce zeleniny 
a řídí se pravidly pro IPZ – systému pěstování 
zeleniny, který dává přednost ekologickým 
prvkům pěstování zeleniny za omezování 
použití konvenčních postupů. Pěstitelé 
v IPZ, jejich pěstební postupy, zacházení 
s půdou i samotné produkty jsou kontrolovány 
a zelenina má tak v podstatě transparentní 
rodokmen. Pěstitelé se tak učí ručit za svůj 
produkt od semínka po stůl konečného spo-
třebitele – nebo alespoň po sklad obchodního 
řetězce.
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Ale škodliví činitelé v přírodě, jako jsou ple-
vele, škůdci a choroby z přírody nemizí. Právě 
naopak. Co však dělat, když i dosud registro-
vané účinné látky se stahují z trhu s končící 
registrací a výrobci s novými nepřicházejí. 
Navíc obchodní řetězce mnohdy netolerují ani 
bezvýznamná poškození zeleniny a vzhledové 
vady, někdy ani na částech, které nejsou urče-
ny ke konzumaci. Příkladem z letošního roku 
jsou drobné okusy od dřepčíků a výskyt molic 
u listů kedluben nebo svrchních obalových 
listů zelí a kapusty. 

Zelenina zahrnuje velké množství druhů 
a jednotlivých odrůd, z nichž každý druh 
má své specifické nároky na půdu, výživu, 
ochranu, místo v osevním postupu, různou 
vegetační dobu, potřebu závlahy a především 
ho napadají odlišné škodlivé organismy. To 
je jeden z hlavních důvodů, proč je ochrana 
rostlin pro zeleninu obecně takovým rizikovým 
bodem – neexistuje jednoduché řešení. 
Navíc má zelinářský sektor jen velmi malé 
výzkumné a poradenské zázemí na rozdíl 
od většiny okolních států. Čerstvá zelenina 
v našem jídelníčku zaujímá stále větší podíl 
a propracovaný systém výzkumu a poraden-
ství je ve vyspělých státech běžným standar-
dem. V ČR, kromě pár výjimek, se aktuálně 
řeší jen odborný monitoring výskytu škodli-
vých organismů. Poradenství pak omezeně 
zajišťují hlavně dodavatelé přípravků a osiv. 
S nelehkou situací nepřímo souvisí i nedo-
statek účinných látek povolených u zeleniny, 
které se unie pěstitelů snaží rozšířit např. 
v rámci minoritních použití u zeleniny – za 
stálého boje o zájem výrobců a dodavatelů 
přípravků. Hlavní „nedostatkové účinné látky“ 
chybí pro řešení hlavních obecných problémů 
všech skupin zeleniny.

V oblasti herbicidní ochrany jsou problémy se 
zákazy účinných látek, pro které zatím nejsou 
adekvátně účinné a širokospektrální náhrady. 
V zelinářství je použití herbicidů v podstatě 
soustředěno hlavně na přípravu pozemku 
a preemergentní aplikaci, tj. především na 
půdní herbicidy, v průběhu vegetace zelináři 
nahrazují chemické ošetření mechanickými 
postupy – plečkováním, okopávkou, pletím. 
Problémem bude úplný zákaz glysofátu, pro 
který zatím neexistuje dostatečně účinná 
náhrada. Stejně jako u další účinné látky – 
kde je otázkou dalšího prodloužení povolení 
v EU – metribuzin (2020), fenmedifam (2019) 
a další.
 
Velkou problémovou kapitolou pro zeleninu 
jsou insekticidy a akaricidy. V průběhu roku 
napadá různé zeleninové druhy řada škodlivé-
ho hmyzu a roztočů, navíc je tento problém 
v posledních letech umocněn vývojem klimatu 
– extrémními výkyvy počasí. Mnohé druhy 
díky mírným zimám přezimují, jiné mají díky 
časným jarům a dlouhým podzimům více 
generací, další snáze napadají rostliny streso-
vané extrémními teplotami. 

Problémy působí široké spektrum škůdců 
– třásněnky, dřepčíci, mandelinky, molice, 
pochmurnatka, makadlovka, mšice, svilušky, 
běláskové, můra zelná a další. Průřezově 
chybí pro různé skupiny i druhy zelenin 
povolené účinné látky proti různým hmyzím 
škůdcům, nejvýznamnější je to u košťálové 
zeleniny. Stále se zužující spektrum použi-
telných účinných látek s odlišným mecha-
nismem účinku znemožňuje jejich střídání 
v rámci antirezistentní strategie dle IRAC. 
Obecně se problém prohloubí, pokud nebude 
v EU prodlouženo povolení u insekticidních 
látek, kterým končí povolení v blízké době 
(např. indoxakarb, imidakloprid a další). Zákaz 
neonikotinoidů, které byly používány k moření 
osiv, znemožňuje účinný boj s drátovci, oseni-
cí, květilkou, pochmurnatkou apod. Namísto 
minimální zátěže životního prostředí v případě 
moření, bude třeba aplikovat půdní insekticidy 
či postřiky v mnohonásobně vyšších dávkách. 
U některých skupin se pak přidává i problém 
snížení účinnosti v extrémních teplotách (py-
rethroidy). Nadějí je zavádění nových účinných 
látek přírodního původu, kterým je přípravek 
Spintor – účinná látka spinosad je bakte-
riálního původu, má velmi nízkou toxicitu 
k vyšším organismům a může být používána
i v ekologickém zemědělství. Zároveň splňuje 
podmínku odlišného mechanismu účinku 
a může tak být využit v antirezistentní stra-
tegii. Bohužel neřeší celé spektrum škůdců 
zeleniny.

Vývoj počasí v posledních letech stejně jako 
škůdcům nahrává i chorobám. Samostatnou 
kapitolou jsou pak účinné látky proti půdním 
patogenům. Některé půdní patogeny se 
daří omezovat díky speciálním pěstebním 
postupům, proti jiným pomáhají i účinné látky 
biologického charakteru (parazitické houby). 
Přesto však moření osiv zůstává nenahradi-
telným opatřením. Problémový by byl zákaz 
tebukonazolu a thiramu. Také u ostatních 
fungicidů pro ochranu porostů zeleniny se 

stále snižuje počet povolených účinných látek. 
Tím je znemožněno jejich střídání v rámci 
antirezistentní strategie dle FRAC a reálně 
hrozí vyselektování rezistentních patogenů 
s vážnými hospodářskými důsledky. 

Vzhledem k systému IPZ se zelináři snaží 
stále více používat také prostředky biologické 
a mechanické ochrany. K těm druhým patří 
především používání mulčování a nakrývá-
ní netkanými textiliemi a fóliemi, aplikace 
vodního skla a olejů apod. Jako biologické 
prostředky je pak třeba uvést parazitické 
a predátorské organismy (houby, roztoče, 
hmyz) – zejména použitelné ve skleníkovém 
hospodářství i např. na potlačení půdních 
patogenů a  další. 

Jak je vidět, zeleniny je široké spektrum 
a široké je taktéž spektrum problémů souvi-
sejících s jejím pěstováním a ochranou. Pěs-
tování zeleniny je nejnáročnější ze zahradnic-
kých odvětví, klade vysoké nároky na znalosti 
a zkušenosti pěstitelů i na jejich technologické 
zázemí. Jedním z hlavních cílů unie pěstitelů 
je proto zajištění potřebného výzkumu, který 
by měl nalézt alternativy zakázaným účinným 
látkám, a to různých forem – ať už nové účinné 
látky chemické, či biologické nebo jejich kom-
binace, využívání biologické ochrany, zlepšení 
pěstebních postupů a technologie apod. 
V každém případě alternativy adekvátně účin-
né, šetrné k životnímu prostředí a bezpečné 
pro konzumenty zeleniny.

Kolektiv Zelinářské unie Čech a Moravy děku-
je týmu VÚRV a FPPPZ ČZU za spolupráci při 
odborném monitoringu a poradenství a MZe, 
jehož Národní akční plán pro bezpečné použí-
vání pesticidů pro období 2018–2022 pomáhá 
řešit otázku pesticidů pro všechny komodity.

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin 
Kolektiv Zelinářské unie Čech a Moravy
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NEVESELÉ ČTENÍ 
OD TŘETÍHO ČÍSLA TOHOTO ČASOPISU ZDE VYCHÁZEL V RUBRICE ZDRAVÍ A OCHRANA ROSTLIN SERIÁL, 
KTERÝ SE TÝKAL ÚBYTKU ÚČINNÝCH LÁTEK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN POUŽÍVANÝCH K OCHRANĚ 
RŮZNÝCH PLODIN. BYLO TO SMUTNÉ ČTENÍ. 

Každá z plodin se s touto skutečností snaží 
vypořádat po svém. Stejně jako její pěstitelé. 
Někteří z nich řeší vzniklý problém tak, že 
kvůli tomu, že za vyřazené účinné látky již není 
jiná volba, s pěstováním plodiny končí. Seriál 
byl dílem spolupráce České asociace ochrany 
rostlin (CCPA) a plodinových svazů. Jeho 
zveřejnění bylo možné díky pochopení Agrární 
komory ČR. I ta si tento problém uvědomuje. 
Bohužel, nic o tom neví laická veřejnost. Kvůli 
mediální masáži „jedům“ nevěří a z jejich 
omezování má naopak radost. Mnozí se mylně 
domnívají, že potraviny, které nám zde chybí 
nebo v blízké budoucnosti budou chybět, bez 
problémů dovezeme, nejspíše z třetích zemí. 
Ano, i to je teoreticky možné, možná právě 
proto, že zákazy některých účinných látek 
platí pouze pro země z EU! Ještě horší je fakt, 
že za zakázané účinné látky není náhrada. Na 
potlačení například pýru plazivého, svlačce 
rolního nebo plísně bramborové nestačí ani 
biologické přípravky, ani žádné pomocné lát-
ky. U účinných látek, které budou mít zelenou 
v dalším používání, hrozí brzký nástup rezis-
tence, protože nebude šance je střídat jinými. 
Že je to příliš černý scénář? Možná, ale není 
daleko od pravdy. I proto jsme v CCPA považo-
vali za nutné na tuto skutečnost upozornit. 

Zde jsou příklady
U chmele v případě na srážky bohatého roku 
vyvolává obavy u všech re-registrovaných 
a nově registrovaných měďnatých fungicidů 
omezení celkové roční dávky čisté mědi, která 
nesmí překročit 4 kg Cu/ha. Situace je nejistá 

v případě strategie ochrany proti svilušce, a to 
u účinné látky bifenazate, tj. akaricidu, který 
v roce 2018 na řadě chmelnic pomohl regu-
lovat přemnoženou svilušku chmelovou do té 
míry, že zde nedošlo k vážnému poškození
a tím i znehodnocení chmelových hlávek.

Pěstitelé ovoce stále více v ochraně využívají 
bioagens, feromony a přípravky povolené do 
ekologického zemědělství. Hlavním rizikem 
dneška je rezistence škůdců a chorob vůči 
řadě přípravků, včetně bioagens. Rezistence 
nastupuje kvůli nedostatečně širokému port-
foliu přípravků, často velice záhy po povolení 
nové účinné látky. Stejným problémem je 
i nedostatek účinných látek registrovaných 
proti sviluškám v této plodině. Příkladem
je rezistence mery skvrnité a ovocné na
hrušních, svilušky ovocné a vlnatky krvavé.
Pouze zdánlivě se může zdát, že v bram-
borách je díky registraci 86 fungicidů vše 
vyřešeno. Celkový počet 30 registrovaných
účinných látek proti plísni bramboru je na 
první pohled úžasný, ale pouze šest fungi-
cidních přípravků lze aplikovat v ochranných 
pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody. 
Je ale evidentní, že se tento sortiment bude 
významně zužovat, vážně ohroženo je použití 
např. i u mancozebu, což je stěžejní kontakt-
ní složka mnoha fungicidních přípravků ve 
všech plodinách. O tom, zda dojde k dalšímu 
rozšíření ochranných pásem II. stupně zdrojů 
povrchové vody v oblastech kolem vodní 
nádrže Želivka, není ještě rozhodnuto. Zatím 
lze konstatovat, že herbicidní účinné látky 

povolené pro preemergentní aplikaci v této 
oblasti (clomazone) a pro postemergentní 
aplikaci (bentazone a rimsulfuron) v brambo-
rách svým významně nižším účinkem neřeší 
typické plevele rostoucí v této plodině. Zvláště 
pro pěstitele sadbových brambor je mimo-
řádně důležitá ochrana proti náletům mšic 
a tím i nebezpečí přenosu viróz. Insekticidní 
ochrana je obtížná díky rezistenci škůdců vůči 
pyretroidům i dalším insekticidním látkám. 
Navíc skončila možnost použití imidaclopridu 
k moření hlíz, který byl vysoce účinný proti 
mšicím i mandelince a chránil porosty nejmé-
ně do konce června. Problémy lze očekávat 
i při skladování, a to zejména u zpracovatelů 
brambor na výrobky, kde je ukončena mož-
nost retardace klíčení chlorprophamem. 
O prospěšnosti pěstování cukrovky z agro-
technického hlediska se není třeba dlouze 
přesvědčovat. Dnes má význam nejen jako 
surovina pro výrobu cukru, ale i jako rostlina 
pro výrobu obnovitelné energie – biolihu 
nebo komponent do bioplynek. Současný 
osev je na úrovni přibližně 60 tisíc hektarů. 
K tomuto se bohužel přidávají systematické 
zákazy účinných látek běžně používaných 
v pěstitelské technologii, což řada pěstitelů 
vnímá velmi negativně, a i toto rozhoduje 
o snížení plochy osevu. Jako příklad lze uvést 
u moření kompletní skupinu neonikotinoidů, 
thiram, metalaxyl-M, v ochraně herbicidy již 
dřívější zákazy nebo ukončovaná povolení 
některých registračně datově neobhajovaných 
půdních složek herbicidů (např. chloridazon). 
V horizontu nejbližších měsíců až let zřejmě 
po již vyřazených azolec přijdou na řadu i další 
fungicidní látky, dosud běžně používané pro 
ochranu proti cercospoře a padlí řepnému. 

Zákaz aplikace přípravků obsahujících účin-
nou látku glyfosát od letošního roku, stejně 
jako účinné látky diquat od roku 2020 pro 
účely desikace řepky a slunečnice může být 
příčinou ztráty zájmu pěstitelů o tyto plodiny. 
Trvá i zákaz neonikotinoidního moření řepky. 
Také v tomto případě jsou škůdci rezistentní, 
např. blýskáček, mšice a zápředníček na py-
rethroidy, dřepčík olejkový na neonikotinoidy. 
V praxi to velmi stěžuje ochranu, protože ně-
kteří škůdci se vyskytují současně, a je proto 
nutné aplikovat více účinných látek najednou.
I když ochrana pomalu vzcházejícího máku 
proti plevelům je klíčovou záležitostí pro zdar 
jeho pěstování, škodlivých organismů je 
v době jeho růstu daleko více. Ze živočišných 
škůdců škodí nejvíce krytonosec kořenový 
(v době vzcházení), krytonosec makovicový 
a bejlomorka maková (před květem i ve fázi 
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háčkování máku), žlabatka stonková (začát-
kem května před kladením vajíček) a mšice. 
V roce 2019 tak velmi pomohlo mimořádné 
povolení moření osiva neonikotinoidními mo-
řidly Cruiser OSR a Elado FS 480, které zajis-
tily dokonalé vzejití máku. Jak to ale dopadne 
v letech příštích, je nejasné. Je velmi těžké 
hledat náhradu za neonikotinoidy. Pokud se 
nenajde, je jisté, že mnoho pěstitelů s mákem 
raději skončí. 

Přes řadu problémů, se kterými se 
současné české travní a jetelové semenář-
ství potýká, je toto odvětví jako celek výrazně 
proexportní. Situaci v travním a jetelovém 
semenářství však může velmi výrazně 
zhoršit stále se zužující spektrum pesticidů 
nutných k zajištění kvalitní produkce. 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 anebo 
nedostupné. Daleko horší situace je v oblasti 
fungicidů – zde je povoleno 19 přípravků, 
ale jedná se o tři účinné látky. V současnosti 
chybí fungicid účinný proti travním rzivostem, 
které mohou zcela neočekávaně decimovat 
výnos. Kritická je situace v ochraně proti 
parazitární běloklasosti, způsobené hou-
bou Fusarium poae a přenášené klopuškou 
hnědožlutou (Leptopterna dolobrata). Chybí 

herbicidní i desikační přípravky. Za účinnou 
látku asulam proti šťovíkům, která byla 
před několika lety zakázána, neexistuje 
adekvátní náhrada. Pěstitelé jetele nacho-
vého 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. 

Velice obtížná je ochrana zeleniny. Mnoho 
druhů, ještě více odrůd, dokumentačně 
i finančně náročná registrace přípravků. 
Z toho vyplývá i malý zájem výrobců přípravků 
o jejich registrace pro minoritní plodiny v ČR. 
Stále náročnější na čerstvost a bezpečnost 
zeleniny je nejen konečný zákazník. Obchodní 
řetězce sice zobchodují přes 80 % z celko-
vého objemu zeleniny, ale současně mnohdy 
netolerují i bezvýznamná poškození zeleniny, 
kdy se většinou jedná o vzhledové vady. Prů-
řezově chybí pro různé skupiny i druhy zelenin 
povolené účinné látky proti různým hmyzím 
škůdcům, nejvýznamnější je to u košťálové 
zeleniny. Problémy působí široké spektrum 
škůdců – třásněnky, dřepčíci, mandelinky, 
molice, pochmurnatka, makadlovka, mšice, 
svilušky, běláskové, můra zelná a další. 
Z hlediska ochrany zeleniny proti houbovým 
chorobám by problémovým mohl být zákaz 
tebukonazolu a thiramu. Také u ostatních 
fungicidů pro ochranu porostů zeleniny se 
stále snižuje počet povolených účinných látek. 
Tím je znemožněno jejich střídání v rámci an-
tirezistentní strategie dle FRAC a reálně hrozí 

vyselektování rezistentních patogenů 
s vážnými hospodářskými důsledky. 

Vážné varování
Před řadou pěstitelů stojí otázka ochranných 
pásem zdrojů vody a s tím související používá-
ní přípravků na ochranu rostlin. V těchto pás-
mech se postupem času stává problematické 
pěstovat nejen brambory, ale i chmel. 
V loňském roce se tak stalo na Roudnicku. 
Tradiční pěstitel chmele, jehož chmelnice 
ležely v ochranných pásmech zdrojů vody, 
se rozhodl skončit s pěstováním chmele. 
Současný sortiment přípravků, respektive 
jejich zákaz používání v tomto území a ne-
existence adekvátní náhrady i s ohledem na 
export chmele do zahraničí, mu neumožnily 
jeho další pěstování. A to navzdory tomu, že 
se často jednalo o velmi úrodné půdy, kde se 
chmel pěstoval po desetiletí. Případ potvrzu-
je, že v podobných případech jsou nastavené 
limity pěstování plodiny kontraproduktivní 
a povedou nejen ke ztrátě exportní komodi-
ty, ale také konkurenceschopnosti českého 
zemědělství. Z tohoto pohledu je potom
legitimní otázka, nakolik je nutné v zemi 
s nízkou spotřebou přípravků na hektar 
a rok neustále utahovat šrouby až k samé 
destrukci pěstování některých plodin. Bude 
po jejich ztrátě krajina skutečně pestrá? 
Uvědomí si to někdo kompetentní? Kdy a jak 
rychle?

Ing. Michal Vokřál, CSc., 
Česká asociace ochrany rostlin

Agrární komora ČR 
vás zve na tradiční, 

již 19. ročník

Agrárního
 plesu, 

který se koná 

7. února 2020
v reprezentačních 

prostorách Paláce Žofín!
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ŠLECHTĚNÍ POMOCÍ EDITACE GENOMU: 
PŘÍLEŽITOST, NEBO HROZBA?
ŠLECHTITELSTVÍ, TEDY SNAHA O ZLEPŠENÍ VLASTNOSTÍ ZVÍŘAT A ROSTLIN VYUŽÍVANÝCH V POTRAVINÁŘSTVÍ,  
JE STEJNĚ STARÉ JAKO ZEMĚDĚLSTVÍ SAMO. 

Po tisíce let se genetická výbava domácích 
zvířat i kulturních plodin vylepšovala intuitiv-
ním výběrem potomka nebo semen rostliny 
a za vznik nových znaků byly zodpovědné 
nahodilé změny genomu nejčastěji pod vlivem 
prostředí. S objevením Mendelových zákonů 
a pochopením základních principů dědič-
nosti se jako základní šlechtitelská strategie 
používal záměrný výběr a křížení jedinců 
s požadovanými vlastnostmi. S vědeckým 
a technologickým vývojem se od počátku 
minulého století i ve šlechtitelství stále více 
uplatňovaly inovativní techniky, jako je indu-
kovaná mutageneze vlivem fyzikálních nebo 
chemických mutagenů, což přineslo mnoho 
nových odrůd. Jako příklad můžeme uvést 
krátkostébelný mutant ječmene Diamant, 
který vznikl v Čechách působením rentgeno-
vého záření z odrůdy Valtický jako jeden z prv-
ním radiačních mutantů ječmene. Nevýhodou 
těchto metod je náhodnost takto získaných 
změn v genomu a následné časově náročné 
vyhledávání vhodných mutantů s žádoucími 
vlastnostmi.

Od 90. let minulého století se díky předcho-
zímu objevu struktury a funkce DNA jako 
základního nositele dědičnosti v organismu 
objevují ve šlechtitelství transgenní přístupy, 
kdy se rekombinantní geny získané z různých 
organismů vkládají do genomu hostitelského 
organismu, který tak získává požadované 
vlastnosti (odolnost vůči patogenům a choro-
bám u rostlin nebo produkce masa u zvířat). 
Tento proces se nazývá transgenoze a vznikají 
jím tzv. geneticky modifikované organismy 
(GMO). Přesné místo, kam je cizorodý gen vlo-

žen, není však stále možné předvídat. Může se 
stát, že bude gen vložen do nevhodného místa 
v DNA, což může mít negativní následky, 
a takto vzniklé organismy mohou mít nežá-
doucí vlastnosti nebo nízkou životaschopnost. 
Kromě toho mají GMO velmi kontroverzní 
status a převažuje vůči nim spíše skeptický 
postoj jak u laické veřejnosti, tak u politické 
reprezentace. Ačkoliv tento postoj pramení 
ze směsi převážně iracionálních důvodů či 
přirozeného strachu z neznámého, významně 
brání většímu uplatnění transgenních technik 
ve šlechtění, a to zejména v Evropské unii, 
kde je legislativa ve srovnání se zbytkem 
světa velice striktní a pěstování geneticky 
modifikovaných plodin je zde velmi omezeno. 
Proto existuje poptávka po jiných metodách 
pro změnu genomu využitelných ve šlech-
tění zemědělských rostlin a zvířat, které by 
umožnily přesnější a rychlejší vznik nových 
odrůd a které by zároveň vyžadovaly méně 
rozsáhlé, a tedy méně kontroverzní změny 
v DNA rostlin a zvířat. Tato poptávka je tím 
naléhavější, čím více se projevuje globál-
ní změna klimatu a s ní spojené extrémní 
projevy počasí, snížení úrodnosti půdy nebo 
neustále rostoucí světová populace, na což 
současné zemědělské postupy nemusí stačit.

V uplynulém desetiletí došlo k objevu a rozvoji 
sofistikovanějších a elegantnějších metod, 
souhrnně označovaných jako nové šlechti-
telské metody, které by mohly tuto potřebu 
splnit. Nové šlechtitelské metody zahrnují 
jednak nový přístup k tradičním šlechtitel-
ským postupům (roubování, mutageneze), 
tak i postupy zcela nové. Řadíme mezi ně 

následující techniky:
• cílená mutageneze pomocí oligonukleotidů, 
• cisgeneze a intrageneze, 
• DNA metylace prostřednictvím malých RNA 

(RdDM), 
• roubování non-GM roubů na GM podnože, 
• reverzní křížení, 
• agroinfiltrace,
• cílená editace genomu pomocí programova-

telných nukleáz.

Nejnovějším přírůstkem a zároveň nejslibněj-
ší technikou jsou posledně jmenované pro-
gramovatelné nukleázy, které zahrnují čtyři 
metody: meganukleázy (zkratka MN, z anglic-
kého meganucleases), nukleázy se zinkovými 
prsty (zkratka ZFN, z anglického zinc-finger 
nucleases), nukleázy s TAL efektory (zkratka 
TALEN, z anglického transcription activator-
-like effector nucleases) a systém CRISPR/
Cas9 (z anglického clustered regularly inter-
spaced short palindromic repeats/CRISPR 
associated genes). Všechny techniky progra-
movatelných nukleáz využívají mechanismy 
pro opravu DNA, které se přirozeně vyskytují 
v buňkách. Při množení buněk dochází ke 
kopírování DNA, při kterém dochází k chybám. 
V buňkách se proto vyvinuly mechanismy 
k opravě těchto chyb, kterých programovatel-
né nukleázy využívají. Pokud jsou navrženy 
a použity efektivně, jsou schopny vytvořit 
téměř jakoukoli požadovanou modifikaci 
DNA od nahrazení jediného nukleotidu až po 
odstranění dlouhého segmentu DNA. Vzhle-
dem k relativně jednoduchému provedení a 
slibným očekávaným aplikacím se výzkum 
programovatelných nukleáz rychle rozvíjí. Exi-
stují tři způsoby použití nukleáz, které se liší 
zejména v tom, zda je požadovaná změna 
v DNA náhodná nebo je k dispozici templát 
neboli vzor, podle kterého je DNA upravena. 
V případě použití označované jako SDN-1 
neexistuje žádný vzor a změna DNA spočívá 
v náhodné mutaci pouze minimálního 
úseku DNA. V případě SDN-2 se také jedná 
pouze o minimálně změnu v sekvenci DNA, 
ale změna probíhá podle vzoru a je tedy 
již konkrétní a cílená. V obou případech je 
cílem zejména inaktivace konkrétního genu, 
kdy změna v jeho sekvenci zapříčiní, že gen 
přestane správně fungovat. Změny v sekvenci 
DNA způsobené SDN-1 a 2 jsou většinou tak 
minimální, že jsou zaměnitelné s mutacemi 
vznikajícím v přírodě přirozeným způsobem 
nebo těm využívaným v konvenčním šlechtění. 
V případě SDN-3 se podle použitého vzoru 

Plodina Znak Metoda editace 
genomu Stav uvedení na trh

kukuřice snížený obsah fytátů 
(lépe využitelný fosfor v krmivu) ZFN neznámý

rýže odolnost vůči bakteriální plísni TALEN patentová přihláška

sója vylepšené složení oleje TALEN patentová přihláška

brambor snížený obsah redukujících cukrů, 
prodloužení skladovatelnosti TALEN patentová přihláška

salát odolný k mechanickému poškození, 
prodloužená trvanlivost neznámá povolení k uvedení 

na trh v USA

sója prodloužená trvanlivost, obsah trans 
nenasycených tuků neznámá uvedeno na trhu v USA

Příklady využití metod editace genomu u hospodářsky významných plodin
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do DNA vkládá (nebo odstraňuje) dlouhý 
úsek, který může být buď organismu vlastní, 
nebo může pocházet z jiného druhu rostliny 
či živočicha. Změny v DNA vytvořené pomocí 
programovatelných nukleáz jsou velmi přes-
né, vyžadují však podrobnou znalost struktury 
DNA a funkce různých genů v daném organi-
smu. Ve srovnání s tradiční mutagenezí nebo 
transgenozí (dnešní GMO) poskytují progra-
movatelné nukleázy mnohem přímočařejší 
a méně pracný přístup.

Díky velmi slibným vlastnostem programo-
vatelných nukleáz se výzkum v jejich oblasti 
rychle vyvíjí, a i když většina studií probíhá 
pouze tzv. in vitro, tedy ve zkumavce, mnoho 
jich postoupilo až do vzniku životaschopného 
organismu nebo i registrování patentu 
a uvedení na trh. U rostlin se výzkum nej-
častěji soustředí na oblast odolnosti vůči 
chorobám, využití živin z půdy a výživové 
hodnoty plodin. Kromě toho se programova-
telné nukleázy používají i k tvorbě tradičních 
GMO rostlin, kde se využívá možnosti vložit 
transgen na konkrétní místo v DNA. V Tabulce 
1 je přehled některých konkrétních využití 
programovatelných nukleáz u hospodářsky 
významných rostlin.

Přestože mají metody editace genomu i ostat-
ní nové šlechtitelské techniky velký potenciál, 
pro jejich další osud bude klíčové, jak bude 
vyřešen jejich legislativní status. Použití tran-
sgenních technik přineslo významné změny 
ve šlechtitelském procesu. Ve srovnání s tra-
dičními technikami křížení a indukované mut-
ageneze umožnily transgenní techniky vývoj 
odrůd s vlastnostmi, které by nebyly dostupné 
v přirozeném genofondu jednotlivých druhů. 
Očekávalo se také, že transgenoze urychlí 
šlechtitelský proces, ale místo toho je schvá-
lení geneticky modifikovaných organismů 
časově a finančně velmi náročné. Ve srovnání 
s odrůdami vzešlými z tradičního šlechtění 
musí GM odrůdy projít mnohem náročnějším 
procesem posuzujícím jejich bezpečnost. 
Legislativa se navíc významně liší v různých 
částech světa a ačkoli by měla být založena 
pouze na relevantních vědeckých poznatcích, 
může také odrážet postoj široké veřejnosti 
v jednotlivých zemích. Veřejnost plně neak-
ceptovala koncept transgenních organismů 
a potravin, což přimělo některé země (jako 
např. země EU), aby zaujaly velmi rezervovaný 
přístup a přísně regulovaly produkci a dovoz 
transgenních plodin a zvířat a jejich produktů. 
Transgenní přístupy proto nikdy nebyly plně 
využity k jejich plnému potenciálu.

Editace genomu by mohla nabídnout mno-
hem přijatelnější alternativu ke genetické 
modifikaci. Umožňuje provádět konkrétní 
změny v genomu s bezprecedentní přesností 
bez nutnosti zavádění cizorodé DNA. Metody 
editace genomu jsou také mnohem jednoduš-
ší, rychlejší a v některých případech mnohem 
levnější než tradiční nebo transgenní techniky. 

Například cena jedné změny DNA systémem 
CRISPR/Cas9 je odhadována na cca 30 dolarů, 
tedy asi 700 korun. Laboratoře nepotřebu-
jí drahé vybavení a laboratorní pracovníci 
nepotřebují léta na to, aby tyto techniky mohli 
využívat. Mnoho laboratoří a společností po 
celém světě je proto schopno tyto techniky 
aplikovat a úspěšně vyvíjet odrůdy nesoucí 
požadované vlastnosti. 

V několika zemích již proběhla diskuze 
o způsobu regulace metod editace genomu 
a jejich produktů. V USA, Brazílii, Argentině 
se rozhodli tyto metody neregulovat, pokud 
se jedná jen o malé změny DNA ekvivalentní 
těm, které by mohly vzniknout přirozeně 
se vyskytujícími mutacemi a které do DNA 
nevnášejí žádné cizorodé úseky. V Austrálii 
zvolili opatrnější přístup a neregulované jsou 
pouze nepoužívající vzor pro změnu DNA. 
Z výše popsaných typů se to tedy týká SDN-1 
a do určité míry SDN-2. V USA tak mohl být na 
trh uveden římský salát s editovaným geno-
mem, který má prodlouženou skladovatelnost 
a trvanlivost až o dva týdny, nebo sójový olej 
s vyšším obsahem kyseliny olejové vyrobený 
z editované sóji. Naproti tomu Soudní dvůr 
EU v Lucemburku v roce 2018 rozhodl, že 
všechny metody editace genomu je nutné 
považovat za transgenní, bez ohledu na míru 
změny nebo vložení cizí DNA. Toto rozhodnutí 
je problematické z několika důvodů. Předně 
v současné době neexistují metody, jak editaci 
genomu v potravinách odhalit. Změny 
v sekvenci DNA mohou být tak malé, že ne-
jsou k rozeznání od přirozených mutací, které 
se běžně v přírodě vyskytují. Pokud bychom 
přece jenom určili, kde přesně se změna 
v DNA nachází, nebylo by možné prokázat, 
že vznikla uměle, a nikoliv přirozeným pro-

cesem nebo tradičním šlechtěním. Existence 
právního předpisu, který nelze vymáhat, tak 
nedává smysl. Bylo by se nutné spoléhat na 
dobrovolnou ochotu firem nahlásit nové odrůdy 
vyvinuté pomocí editace genomu a jakou 
změnou v sekvenci DNA jich bylo dosaženo. 
Je pravděpodobné, že nejedna společnost se 
bude snažit tyto informace spíše zatajit, aby se 
vyhnula problémům spojeným s posuzováním 
a povolováním takto vyšlechtěných odrůd. 

Pokud jsou navíc tyto plodiny povoleny jinde 
ve světě, provázanost dodavatelských řetězců 
zapříčiní, že se dříve nebo později začnou 
objevovat v potravinách. Vhodnější by proto 
bylo posuzovat bezpečnost jednotlivých nových 
odrůd či plemen případ od případu v kontex-
tu jejich pěstování nebo chovu a následného 
využití, než se snažit je hromadně regulovat 
na základě metody, kterou byly vyvinuty, vhodit 
všechny metody editace genomu do jednoho 
pytle a hromadně je označit transgenní. Před 
transgenními plodinami EU zavřela dveře, u edi- 
tace genomu by tomu ale tak být nemuselo.
 
Ing. Tereza Sovová, Ph.D. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
Odbor genetiky a šlechtění rostlin
(Výsledek vznikl za podpory Ministerstva 
zemědělství, institucionální podpora 
MZE-RO0418.).
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BLOKOVÁNÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ 
DĚČÍN NENÍ OPODSTATNĚNÉ
PŘEDEVŠÍM ZEMĚDĚLSKOU VEŘEJNOST BY MOHLO ZAJÍMAT, ZDALI A ZA JAKÝCH PODMÍNEK BY BYLO MOŽNÉ 
REALIZOVAT JEZ NA LABI V DĚČÍNĚ (PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN – PSD), JEHOŽ VÝSTAVBU V SOUČASNÉ DOBĚ 
BLOKUJE NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO. 

Zajímat by to mohlo zainteresovanou veřejnost jednak z toho důvodu, 
že vodní dopravou po Labi by bylo možné ve větším objemu, levněji 
a ekologičtěji než dosud přepravovat do Hamburku vhodné zemědělské 
komodity, a také ale proto, že ve sporu s NP České Švýcarsko a Ředitel-
stvím vodních cest ČR (ŘVC), které naopak za výstavbu jezu léta bojuje, 
je arbitrem Ministerstvo zemědělství (MZe), které má zpracovat jakousi 
„analýzu analýz“ současných postojů k této stavbě a umožnit nebo 
neumožnit realizaci PSD. Dlužno podotknout, že s příslušnou analýzou 
by si mělo MZe pospíšit, jednak kvůli rostoucím tlakům na ekologizaci 
čehokoli (i když argument vodní dopravy ekologický je), hlavně ale pro-
to, že postupující čas prodražuje náklady na léty odkládanou stavbu. 
Projektanti děčínského jezu přitom vytvořili v souvislosti s plánovanou 
stavbou PSD celou řadu doprovodných opatření, která splňují původní 
požadavky ochránců přírody a EIA, například několik rybích přechodů, 
využití k „rybám vlídných turbín“ (při pokusech s jejich instalací nebyl 
například usmrcen žádný úhoř), tři sklápěcí jezová pole nebo úpravy 
okolních břehů. Přesto není stále realizace jezu možná, neboť ochránci 
přírody požadují „kompenzace“ za zničení stanoviště 3270, což jsou 
(podle definice stanoviště) „bahnité břehy řek s vegetací svazů Cheno-

podium rubri p.p. a Bidention p.p.“. Nejde tedy o kompenzace finanční, 
ale o vytvoření jiného stanoviště 3270 na území ČR, ovšem poněkud 
nesmyslně bylo řečeno, že taková kompenzace není u nás možná. Tak 
trochu ze zoufalství proto vznikl nápad kompenzovat stanoviště 3270 
mimo území ČR, například u toku Labe v Německu, EU však poměrně 
logicky uvedla, že takové řešení není možné a musí se najít u nás. A to 
samozřejmě možné je, a je tak velkým mýtem, že to možné není.

Uvedené chráněné stanoviště 3270 přitom zdaleka neexistuje jen ko-
lem toku Labe a nejen v exponované lokalitě u Děčína. Podle statistik 
činí celková rozloha těchto stanovišť (opětně připomínám – jde o typ 
bahnitých břehů řek s vegetací) v ČR nemalých 80 hektarů, v rámci EU 
se pak nachází 825 evropsky významných lokalit tohoto typu. To mimo-
chodem znamená, že společenstva vyskytující se v těchto lokalitách 
nejsou přímo ohrožená vyhynutím a nejde tak o endemity, organismy 
vázané svým výskytem ne jediné a z tohoto pohledu jedinečné území, 
jako jsou třeba lemuři na Madagaskaru. Zároveň to ale také zname-
ná, že kompenzace (náhradní stanoviště) jsou možné, pokud k tomu 
přispěje člověk. 

Zdroj: Ekopontis - vizualizace
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Těšíme se na úspěšnou spolupráci  
nejen v současném programovém období 2014–2020, 

ale i v připravovaném období 2021–2027.

A nezapomeňte, že kapří šupina pod štědrovečerním 
talířem Vám přinese dostatek peněz pro Vaše projekty! 

Přejeme Vám krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2020

INZERCE

Konkrétní důkaz prezentoval na letošním Děčínském dialogu o vodě 
jednatel společnosti Ekopontis Pavel Obrdlík, a to na příkladu lokality 
Heger na Dolním Labi, na kterém se právě díky činnosti člověka, 
především úpravou břehů a využitím sedimentů z prohrábek Labe, 
dvacetinásobně až šestisetnásobně zvýšil výskyt drobnokvětu pobřežní-
ho (Corrigiola littoralis), což je bylina, kterou má stavba PSD podle NP 
České Švýcarsko zásadně ohrozit, ba zničit. Situace na lokalitě Heger 
je přitom zdokumentována, stejně jako počty uvedené sledované byliny, 
a na expertní úrovni bylo dokonce konstatováno, že v roce 2018 byla 
byla Heger nejkvalitnějším stanovištěm 3270. Nevzniklo ale zachová-
ním přirozeného biotopu, ale uměle, lidskou činností. Navzdory tomu 
NP České Švýcarsko v listopadu 2018 výstavbu jezu opětně zablokoval, 
neboť ve svých argumentech neuvedl vývoj a výsledek lidské činnosti 
v lokalitě Heger. Podle analýzy Ekopontis je tak stanovisko NP české 
Švýcarsko chybné věcně i procesně a park tak porušil § 2 odst. 4 
a § 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) týkající se objektivního hodno-
cení situace, neboť pracovalo pouze s podklady, které si vyžádala Agen-
tura ochrany a přírody ČR (AOPK). Stanovisko parku tím ignorovalo exi-
stenci studie zpracované pro ŘVC společností Ekopontis z dubna 2018, 
která na základě konkrétních a pádných argumentů navrhuje konkrétní 
a reálné možnosti zajištění kompenzačních opatření. Tuto studii přitom 
AOPK měla prokazatelně k dispozici. Lze jen dodat, že právě Ekopontis 
se v minulosti podílel na hodnocení dopadů výstavby jezu na životní 
prostředí (EIA). Závěr dokumentace EIA přitom zní: „Realizace záměru 
Plavební stupeň Děčín je na základě zjištěných skutečností možná při 
dodržení všech doporučených opatření pro zmírnění vlivů na životní 
prostředí a po získání všech nezbytných navazujících povolení.“ Ostatně 
i Vláda ČR konstatovala v roce 2018 ohledně výstavby PSD „převažující 
veřejný zájem“.

V souvislosti s jezem (plavebním stupněm Děčín) se nicméně veřejným 
prostorem stále šíří množství dezinformací, například to, že jde 
o přehradu nebo že výstavba PSD zásadně ovlivní tok Labe. Ve sku-
tečnosti se sice proud v Labi mírně zpomalí, doba zdržení ale bude 
maximálně 12 hodin. Kromě toho začíná nejcennější část území kolem 
Labe až pod připravovanou stavbou, takže vzhled vlastního kaňonu 
stavba neovlivní. Veřejnost navíc byla před vyhlášením tamní Evropsky 
významné lokality ujišťována, že takový krok nebude mít negativní 
dopad na výstavbu plavebního stupně. Inu sliby chyby. Což na důvěře 
ochráncům přírody a projektům jimi prosazovaným a obhajovaným do 
budoucnosti moc nepřidává. Jsou ale i jiné právní důvody k výstavbě 
děčínského jezu. Tato stavba totiž není ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny stavbou nové liniové vodní cesty v Chrá-
něné krajinné oblasti, ale jedná se o úpravu a údržbu stávající vodní 
cesty v souladu se zákonem o vodních cestách z roku 1901, který byl 
po vzniku Československa převzat do legislativy v plném znění a nikdy 
nebyl zrušen. Z toho vyplývá minimálně teoretická povinnost státu se 
o tuto vodní cestu starat a udržovat ji provozuschopnou. Labský kaňon 
sloužil ostatně už v minulosti k dopravě plavidel, po celé jeho délce byly 
zbudovány dlážděné stezky, vázací kruhy na březích atd. Nejde tak ani 
náhodou o „poslední přírodní úsek na dolním Labi“, jak je odpůrci jezu 
lokalita, kde by měl být jez postaven, označována. 

Jez Děčín je přitom modelovým případem, při kterém se pracuje 
s emocemi na úkor argumentů a jehož odpůrci sázejí na nedostatek 
informací o alternativních řešeních jak v případě politiků, tak laické 
veřejnosti. Bylo by také zajímavé zjistit, kolik z laických odpůrců 
stavby se bylo na místě skutečně podívat, aby mohli posoudit tuto 
lokalitu, a spočítat tam třeba v době růstu „nenahraditelné“ drobno-
květy, jejichž existence se stala symbolem odporu vůči už od roku 
1993 plánované stavbě, která je nyní zablokovaná. Hlavní důvod – údaj-
ná nemožnost uměle vytvořit náhradní stanoviště pro uvedenou bylinu 
je ale nepravdivý – a to je také poselstvím pro zmiňovanou analýzu 
Ministerstva zemědělství. Tak uvidíme, jak stále ještě připravovaný 
dokument vyzní.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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CO PŘINÁŠÍ ATLAS PLOŠNÉHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VOD?
PŘESTOŽE JE PRIMÁRNÍM CÍLEM V ČR DOSUD OJEDINĚLÉ PUBLIKACE S NÁZVEM „ATLAS PLOŠNÉHO ZEMĚDĚL-
SKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VOD“ VYTVOŘENÍ DETAILNÍ PODKLADOVÉ DOKUMENTACE „PŘÍPRAVA LISTŮ OPATŘENÍ A LO-
KALIT PLOŠNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ PRO PLÁNY DÍLČÍCH POVODÍ“, KONKRÉTNĚ V OBLASTI PŮSOBNOSTI STÁTNÍHO 
PODNIKU POVODÍ VLTAVY, MŮŽE A MĚLA BY BÝT TATO PUBLIKACE VODÍTKEM PRO SNIŽOVÁNÍ RIZIK VODNÍ EROZE 
TAKÉ PRO HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCE A VLASTNÍKY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ.

Publikaci vydal nedávno Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) společně 
s odborníky z ČVUT, Sweco Hydroprojekt a.s. 
a Výzkumného ústavu vodohospodářského 
(VÚV) a uživatelé v ní najdou množství údajů 
i návrhů pro zvýšení retence vody v krajině 
a zlepšení její kvality, se zaměřením na 
efektivní řešení extrémů jako je riziko povodní 
nebo sucha, včetně opatření na systémech 
zemědělského odvodnění (drenážích). 

Atlas, v tištěné podobě certifikovaný Minister-
stvem zemědělství jako specializovaná mapa 
s odborným obsahem, byl zpracován jako 
jeden z výstupů studie „Příprava listů opatření 
A lokalit plošného zemědělského znečištění 
pro plány dílčích povodí“, kterou zadalo a fi-
nancovalo Povodí Vltavy, státní podnik a která 

byla řešena v letech 2015–2019. Jedná se 
o unikátní projekt, který na základě vědeckých 
metod identifikuje hlavní povrchové (erozní 
smyv a vázaný erozní fosfor) a podpovrchové 
(intenzivní odvodnění a vyplavování dusič-
nanů, popř. pesticidů) zdroje znečištění vod 
a kategorizuje hydrologické jednotky různých 
úrovní z hlediska potřebnosti opatření, a to 
ve třech měřítcích (vodní útvary – stovky km², 
povodí IV. řádu – jednotky až desítky km² 
a subpovodí – stovky ha). 

V projektu byl zpracován také Katalog opatře-
ní, který přináší, vedle opatření na zmírnění 
povrchového odtoku a eroze půdy, dosud 
méně známý soubor opatření na systémech 
zemědělského odvodnění v podobě regulací, 
úprav, převodů vod, biofiltrů, mokřadů, popř. 

řízených eliminací a definuje principy a mož-
nosti jejich použití. Dále je katalog inovativní 
v tom, že opatření navrhuje v tzv. systémech; 
tj. vždy několik opatření ke snížení odtoku 
povrchového a podpovrchového, ve vzájemné 
optimální kombinaci a logické návaznosti, 
ve vazbě na podmínky a možnosti konkrétní 
lokality. 

V rámci studie byl zpracován soubor tzv. Listů 
opatření typu A, které definují a přibližně 
dimenzují systémy opatření na konkrétní 
lokalitu, v měřítku opatření na půdní blok, 
s konkrétními uživateli a vlastníky pozemků. 
To umožní do plánů povodí či jiných závazných 
dokumentů promítnout cílené a efektivní in-
tervence z hlediska snižování plošných zdrojů 
znečištění, což jsou negativní jevy, které byly 
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v předchozích plánovacích obdobích uchope-
ny spíše obecně a v ČR jsou z hlediska výše 
uvedených charakteristik a polutantů stále 
problémem.

Vzhledem k pilotní povaze projektu, jehož cí-
lem bylo navržení 3 000 opatření v celé ploše 
pilotního území, bylo rozhodnuto navrhovat 
konkrétní opatření cíleně do menšího ucele-
ného ohroženého území, kde budou tato opat-
ření efektivní. Bylo tedy modelově navrženo 
3 440 opatření ve formě Listů opatření typu A. 
Ty byly koncentrovány do vybraných celkem
48 povodí IV. řádu s celkovou plochou
508 km², která se nacházejí zejména v povodí 
vlašimské Blanice a okolních ohrožených 
vodních útvarech v povodí Sázavy. Z těchto 
opatření bylo 2 391 primárně protierozních, 
610 opatření primárně na drenážních 
systémech, 147 opatření kombinovaných 
294 doprovodných.

Zájemci GIS aplikaci najdou na webové strán-
ce https://atlaspvl.vumop.cz/atlaspvl_index.
php, další návodné doprovodné údaje poskyt-
ne například vedoucí oddělení Hydrologie 
a ochrany vod VÚMOP Petr Fučík. Dotazů na 
funkcionalitu aplikace je podle jeho údajů celá 
řada, značná část dotazů se ale týká přede-
vším možností, jaká opatření se doporučují 
v lokalitách, které nejsou zpracovány do formy 
Listů opatření. VÚMOP by přitom byl schopen 
počet těchto Listů rozšířit, limitem je ale ne-
dostatek finančních prostředků. Ani již zpra-
cované Listy opatření nelze ale brát doslovně 
– i v tomto případě jde o opatření doporučo-
vaná ostatně i proto, že situace v jednotlivých 
lokalitách se on-line mění, i podle měnících 
se půdních a klimatických podmínek. 

Ten, kdo pracuje se systémem elektronické 
evidence půdních bloků LPIS, by neměl mít 
s GIS aplikací atlasu výraznější problém, 
i když je její součástí celá řada vrstev, které 
lze jednak „přepínat“, ale i v komplexním 
pohledu „skládat“ nad sebe. Systém neřeší 
bodové zdroje znečištění, obsahuje však lo-
kality „kritických bodů“, což je při hodnocení 
rizik nový prvek v takto detailním zobrazení. 
Pro každý půdní blok je v aplikaci zpraco-
ván půdní smyv v tunách za rok, což je opět 
důležitá informace částečně pro vlastníky 
pozemků (degradace půdy snižuje hodnotu 
jejich majetku), především ale pro hospodařící 
zemědělce, neboť míra půdního smyvu dříve 
či později začne ovlivňovat výši hektarových 
výnosů.

To je přitom zásadní ekonomický ukazatel 
a lze jen připomenout, že pokles hektarových 
výnosů je v takovém případě velmi razant-
ní. Zaznělo to ostatně již loni v rámci cyklu 
přednášek „Voda a půda jako společenské 
téma“, který pořádalo Národní zemědělské 
muzeum ve spolupráci se Státním pozemko-
vým úřadem. Kvůli erozi se zmenšuje hloubka 
půdního profilu, ztrácí se organická hmota 

a mění se fyzikální vlastnosti půdy. Plodiny 
nemají v takto zničené půdě dostatek živin 
a úroda je tak menší. Vyklíčí méně rostlin, 
sadba se vymílá, dochází k překrytí níže leží-
cích plodin vrstvou smytých částic a k jejich 
poškození. Na slabě erodovaných půdách se 
přitom podle statistik snižují hektarové výnosy 
o 15–20 %, na středně erodovaných půdách 
o 40–50 % a na silně erodovaných půdách 
dokonce až o 75 %. 

I když není v praxi možné erozi zcela elimi-
novat (nejde jen o vodní, ale také větrnou, 
ohrožující pole nechráněná okolními lesy 
a jinými krajinnými prvky), je nutné s ní
počítat i proto, že v říjnu letošního roku 
schválil Senát definitivně novelu stavebního 
zákona a navazujících předpisů týkající se 
povolování malých vodních děl k zadržování 
vody v krajině. Půjde přitom o vodní díla 
o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze 
do 2,5 metru. 

Rozhodující je, že se bude k požadovaným 
dokumentům pro ohlášení přikládat mimo 
jiné závazné stanovisko orgánu územního 
plánování, ale územní rozhodnutí ani souhlas 
se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla 
i terénních úprav nemá být nutné závazné 
stanovisko orgánu ochrany životního prostře-
dí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, 
například národní parky, chráněné krajinné 
oblasti nebo rezervace. To v praxi znamená, 
že malá vodní díla by měla vznikat častěji než 
dosud, a poroste tak množství ploch, které 
mohou být znečištěny (nejen) zemědělskou 
činností, případně zaneseny splachem z polí. 
I proto je třeba protierozní opatření se znalostí 
místního terénu aplikovat, neboť jinak se 
může minout investice do výstavby malých 
vodních děl účinkem. Jednou z cest k tomu je 
využití dat z „Atlasu plošného zemědělského 
znečištění vod“, který by tak neměl být brán 
jako dokument komplikující zemědělcům 
jejich činnost, ale jako možný rádce a v praxi 
využitelný materiál. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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DÍKY VYSÁZENÝM STROMKŮM 
V NAŠICH LESÍCH VÍCE NEŽ STO 
TISÍC KORUN PRO SVĚTLUŠKU 
SPOLEČNOST LESCUS CETKOVICE PŘIPRAVILA AKCI ZAMĚŘENOU NA VÝSADBU NOVÝCH LESŮ, KTERÉ 
Z DŮVODU SUCHA A POŠKOZENÍ LÝKOŽROUTEM SMRKOVÝM UHYNULY A MUSELY BÝT VYKÁCENY. ZA 
KAŽDÝ VYSAZENÝ STROMEK V RÁMCI AKCE „PODPOŘ SPRÁVNÉHO BROUČKA“ SE SPOLEČNOST ZAVÁZALA 
PŘISPĚT NADAČNÍMU FONDU S PROJEKTEM SVĚTLUŠKA 3 KČ. CELKOVĚ SE PODAŘILO ZASADIT VÍCE NEŽ 
34 TISÍC SAZENIC.

Akce se uskutečnila v pátek 11. a sobotu 
12. října 2019 a probíhala na čtyřech místech 
– u Ledče nad Sázavu, Boskovic, Bruntálu 
a Rožnova pod Radhoštěm. Pro obnovu lesa 
byly použity především listnaté dřeviny 
s nejvyšším zastoupením buku a dubu a dále 

jehličnaté dřeviny, u nichž dominovala jedle 
a borovice. Na vhodných stanovištích byl ale 
v menší míře použit i smrk. Snahou je vytvářet 
druhově pestré lesy, které budou schopné více 
odolávat změnám klimatu a novým chorobám 
či škůdcům. 

Účelem akce bylo především seznámit 
účastníky s aktuálním děním v našich lesích, 
podpořit obnovu lesů, které jsou aktuálně 
důležité především pro plnění mimoprodukč-
ních funkcí lesa (jako jsou půdoochranná, 
vodohospodářská, rekreační atd.) a pomoci 
ještě o něco víc tím, že podpoříme Světlušku. 

Sázení probíhalo za odborného dozoru 
a pomoci personálu společnosti LESCUS 
Cetkovice, který účastníkům vysvětlil, jak 
se výsadba provádí, a po celou dobu sázení 
byl nápomocen jak při organizaci, tak při 
vlastním kopání jamek. Dobrému výsledku 
akce pomohlo zapojení několika základních 
a středních škol, ale i hojná účast dalších 
dobrovolníků. Celkem se do sázení zapojilo 
okolo 700 účastníků.  

Díky skvělému počasí, dobré účasti a přede-
vším obdivuhodnému pracovnímu úsilí všech 
účastníků byla akce úspěšná a za dva dny 
sázení na 4 lokalitách se podařilo vysázet 
34 325 nových stromečků na ploše větší, než 
je dvanáct fotbalových hřišť. Všem, kteří se 
do akce zapojili, pomohli při její realizaci, 
podpořili naši snahu a především vysazovali 
stromky pro Světlušku, patří velký dík!

Ing. Petr Martinec,
obchodní ředitel LESCUS Cetkovice 
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VEŘEJNOST ZALESŇUJE 
V PRŮBĚHU PODZIMU SE USKUTEČNILO NĚKOLIK REGIONÁLNÍCH AKCÍ, KDE SE VEŘEJNOST AKTIVNĚ 
ZAPOJILA DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH. NÁVŠTĚVNÍKY POBYT V LESE A POMOC LESNÍKŮM BAVILY 
A ZÁJEM VEŘEJNOSTI POTĚŠIL I SAMOTNÉ LESNÍKY. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ZALESŇOVÁNÍ SE TAK 
ZNOVU VRACÍ JAKO OSVĚDČENÝ ZPŮSOB POMOCI A ZEJMÉNA JAKO FORMA KOMUNIKACE VLASTNÍKŮ 
A SPRÁVCŮ LESŮ S VEŘEJNOSTÍ.

„Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy“
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 
pozvaly 12. října veřejnost k zalesňování kala-
mitních ploch do údolí Rajnochovic. Více než 
šest stovek dobrovolníků během pěti hodin 
vysadilo téměř deset tisíc sazenic dubů 
a buků. Návštěvníci si společně s lesníky 
mohli zkusit vysadit mladé sazenice dřevin 
a zároveň se dozvěděli informace o základ-
ních pravidlech výsadby i aktuální informace 
o lesích v Hostýnských vrších. „Naším cílem 
je především seznámit širokou veřejnost
s dopady dlouhodobého nedostatku srážek 
a přemnožení kůrovce a zároveň vysvětlit 
současné principy boje s touto nepřízni-
vou situací,“ popisuje jednatel společnosti 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Petr 
Skočdopole. 

Kromě vlastní výsadby byl pro děti připra-
ven program lesní pedagogiky, který přichys-
tala společnost Ridex. „V rámci akce jsme 
dětem představili základní principy ochrany 
lesa a zároveň přiblížili životní cyklus 
kůrovce a dopady jeho přemnožení na smrko-
vé lesy,“ popisuje Karin Gieblová ze společ-
nosti Ridex.

Studenti a zaměstnanci pražské lesárny 
zalesňovali na Vysočině
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze se 
rozhodla zapojit své zaměstnance a studenty 
do pomoci menším vlastníkům lesů. Ve spolu-
práci se Sdružením vlastníků obecních 
a soukromých lesů ČR (SVOL) pomohli stu-
denti a zaměstnanci fakulty 14.–16. října při 
obnově lesa Lesnímu družstvu Ledeč nad Sá-
zavou a Lesnímu družstvu Štoky. Dobrovolníci 
z fakulty nepomohli pouze se zalesňováním, 
ale i s dalšími činnostmi, které s úspěšnou 
obnovou lesa souvisí. Ať už se jedná o shro-
mažďování klestu po těžbě, přípravu půdy 
k zalesňování, nebo o stavbu oplocenek. 
„Lesy jsou v kritickém stavu a pro jejich ob-
novu nechybí jenom peníze, ale i pracovní síly. 
Proto jsme nechtěli situaci pouze sledovat 
a analyzovat a rozhodli jsme se v rámci našich 
možností aktivně zapojit, a to v nejvíce posti-
žených oblastech Vysočiny. Zároveň chceme 
ukázat odborné i laické veřejnosti, že nejsme 
jenom špičkovou vzdělávací a výzkumnou 
institucí, ale dokážeme také přiložit ruku k 
dílu,“ říká Róbert Marušák, první proděkan 
Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Během 
října byla naplánována ještě jedna zalesňo-

vací akce studentů a zaměstnanců FLD ČZU 
v Praze.

Náchodští sázeli stromy na svatého Václava
Kůrovcová kalamita se nevyhýbá ani lesům 
v majetku města Náchod. Na svátek sv. Vác-
lava vysázeli starosta, místostarostové, radní 
a zaměstnanci městského úřadu v Náchodě 
na pasece určené pro zalesněnío výměře 
cca 0,40 ha v „Babských zatáčkách“ přibližně 
2 500 kusů sazenic dubu, buku a douglasky. 
„Jsem moc rád, že se nás sešlo téměř
padesát nadšenců včetně dětí. My starší
jsme si zavzpomínali na podobné brigády 
z mládí a nejen že jsme zalesnili jednu 
paseku, ale užili jsme si i příjemné sobotní 
dopoledne. Myslím, že to byl sváteční den pro 
nás pro všechny, protože kdy se nám vlastně 
podaří setkat se v lese namísto kanceláří 
a ještě k tomu udělat pro naše lesy něco 
konkrétního?“ komentoval sázení stromků 
starosta Jan Birke. Sázelo se ve dvojicích 
a trojicích, potřebné nářadí zajistili pracov-
níci Lesů města Náchoda, spol. s r.o., které 
obhospodařují 810 ha městských lesů.

Jan Příhoda, převzato z Lesnické práce
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DEN ZA OBNOVU LESA
ZALESŇOVÁNÍ S LESY ČR SE ZÚČASTNILO 31 TISÍC LIDÍ
DEN ZA OBNOVU LESA JE CELOREPUBLIKOVÁ AKCE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJÍMŽ 
CÍLEM JE ZAPOJIT ŠIROKOU VEŘEJNOST DO OBNOVY LESŮ PO ROZSÁHLÝCH KŮROVCOVÝCH KALAMITÁCH 
A SPOLEČNÝMI SILAMI VYSÁZET LESY NOVÉ GENERACE. ČTRNÁCT LOKALIT PO CELÉM ÚZEMÍ ČR NAVŠTÍ-
VILO V SOBOTU 19. ŘÍJNA PODLE ODHADŮ ORGANIZÁTORŮ PŘIBLIŽNĚ 31 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

Jednou z těchto lokalit byla i Vráž u Komor-
ního Hrádku ve Středočeském kraji. I zde 
lidé, kterým není lhostejný osud našich lesů, 
společně přiložili ruku k dílu a pomohli zales-
nit několik kalamitních ploch. Největší akci 
pro veřejnost v historii Lesů České republiky 
provázel také bohatý doprovodný program 
a účastníci se tak mohli dozvědět mnoho in-
formací o lesním ekosystému, o práci lesníka 
i aktuálních problémech v našich lesích.

Ruku k dílu přiložily rodiny s dětmi i známé 
osobnosti
Ve Vráži u Komorního Hrádku měli účast-
níci možnost zalesňovat celkem na osmi 
lokalitách, kde vznikly holiny například po 
kůrovcové nebo sněhové kalamitě. Vyzkoušet 
si mohli výsadbu prostokořenných sazenic 

nebo například dubovou síji. Jedna z těchto 
holin s místním názvem Borovičky vznikla 
právě poškozením porostu sněhem a lidé 
zde mohli zalesňovat sazenicemi dubů, buků 
a jedlí. Odborný personál Lesů ČR přivedl 
na každé připravené stanoviště skupinu 
dobrovolníků, kterým představil zalesňovací 
náčiní a názorně předvedl, jakým způsobem 
se výsadba sazenic provádí, aby se dřeviny 
ujaly a do budoucna prosperovaly. Do výsadby 
se pustili skauti, rodiny s dětmi, party studen-
tů a přátel i známé osobnosti. Do Vráže 
u Komorního Hrádku přijeli sázet stromy 
i ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr 
životního prostředí Richard Brabec, generální 
ředitel Lesů ČR Josef Vojáček, kardiochirurg 
Jan Pirk a mnoho dalších osobností veřejného 
života. 

Akci obohatil doprovodný program
Na akci byl připraven bohatý doprovodný pro-
gram, díky němuž se návštěvníci mohli blíže 
seznámit s ekosystémem lesa a jeho význa-
mem pro naši krajinu. Připraveno bylo mnoho 
stanovišť s lesní pedagogikou, u kterých se 
nejen děti, ale i dospělí mohli mnohé přiučit 
o funkci a významu lesa. V informačním stán-
ku přednášeli pracovníci Lesů ČR o lesnic-
kém plánovaní a typologii, personál též s náv-
štěvníky diskutoval o aktuální problematice 
v lesích – jak kůrovec poškozuje jehličnaté 
porosty a jak budou vypadat lesy, které budou 
mít odlišný charakter než ty, které lidé znali 
doposud. 

Účastníci akce si také mohli vyzkoušet měření 
délky a šířky kmene a výšku stojícího stromu. 
Lesní personál poskytl praktické ukázky asa-
nace dříví odkorňováním odkorňovači 
a návštěvníci si sami vyzkoušeli i ruční lou-
pání dříví loupákem a práci s dalším náčiním 
lesníka, například s obracákem a dřevoru-
beckou lopatkou. Návštěvníci se též mohli 
podílet na stavbě oplocenky, zastříleli si ze 
vzduchovek a biatlonové pušky a zaházeli si 
oboustrannou sekerou.

Svoji prezentaci ve stánku měl na Dni za ob-
novu lesa také PEFC ČR, neboť státní podnik 
je dlouholetým držitelem tohoto certifikátu, 
a tato akce byla dobrou příležitostí k osvětě 
a představení významu certifikace lesů. Před-
stavena byla také lesnická technika, například 
harvestory, odvozní soupravy či lesní kolový 
traktor a nechyběla ani ukázka přibližování 
dříví koněm. Vystaveno bylo i mnoho ukázek 
asanace dříví – trojnožky s feromonovým 
odparníkem, lapáky a dříví asanované kon-
taktním insekticidem. K akci se připojila též 
Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a v zá-
věru dne byl po přednášce o péči o zraněná 
zvířata vypuštěn zpět do volné přírody jeden 
z dočasných obyvatel – vyléčený krkavec.

Spokojená veřejnost
I přes nečekaně velký zájem proběhla akce ve 
Vráži bez jakýchkoliv komplikací a návštěvníci 
z řad veřejnosti odcházeli pozitivně naladěni, 
plní nových znalostí, dojmů a někteří z nich se 
příští rok přijedou podívat, jak jimi vysázený 
les odrůstá.

Markéta Penzešová,
převzato z Lesnické práce
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I N Z E R C E

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

800 521 521
kb.cz/agri
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MILUJEME DRŮBEŽ, 
HLAVNĚ NA TALÍŘI
SPOTŘEBA DRŮBEŽÍHO MASA V NAŠÍ ZEMI ROK OD ROKU ROSTE A ANI LETOS TOMU NEMÁ BÝT JINAK. V ČESKO-
MORAVSKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ UNII ODHADUJÍ, ŽE V ROCE 2019 TOHOTO MASA ZKONZUMUJE KAŽDÝ OBYVATEL 
ČR V PRŮMĚRU 29,2 KILOGRAMU. TO JE NEJVÍCE V HISTORII. ŠKODA, ŽE TUZEMSKÁ PRODUKCE ZAOSTÁVÁ ZA 
POPTÁVKOU SPOTŘEBITELŮ. TŘETINA KUŘAT JE Z CIZINY, HUSY JSOU NEDOSTATKOVÝM ZBOŽÍM.

V jedné české lidové písničce se zpívá o tom, 
že nade mlejnem, pode mlejnem, husy se pe-
rou, v jiné zase, že Andulka šafářova husičky 
nemá doma. A kdo by si z dětství nepamato-
val říkanku – Když jsem husy pásala, zimou 
jsem se třásala. V českém folklóru se o husy 
zakopává málem na každém kroku, současná 
realita je ale úplně jiná. Z pohledu statistiky 
je dnes husa vzácným domácím zvířetem. 
K 1. dubnu tohoto roku bylo v České republice 
evidováno pouhých dvacet tisíc hus, jak vyplý-
vá ze Soupisu hospodářských zvířat Českého 
statistického úřadu. To je rozhodně zanedba-
telné množství vzhledem k tomu, že Česká 
republika má zhruba 10,6 milionu obyvatel. 
Že domácí produkce z evidovaných chovů stačí 
tak sotva na příslovečné oblíznutí, dokládá 
konkrétním údajem i předsedkyně Českomo-
ravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.
„Spotřeba husího masa se u nás pohybuje 
okolo 200 gramů na hlavu a rok,“ uvedla Ga-
briela Dlouhá. Pro názornost – dvě stě gramů 
husí pečínky vydá na přibližně jednu slušnou 
porci pro jednoho strávníka. I toto množ-
ství, jakkoli menší než malé, nutně nemusí 

pocházet od hus z českých chovů, ale může jít 
o maso z dovozu.

Původ prozradí etiketa
Podle Gabriely Dlouhé se k nám dovážejí husy 
zejména z Polska, Maďarska nebo Německa. 
A tak by si měli spotřebitelé pozorně pročíst 
údaje na etiketě, kde musí být uvedeno, 
v jaké zemi bylo zvíře odchováno a kde bylo 
poraženo. Jde o to, že kvalita importovaného 
masa nemusí být vždy srovnatelná s masem 
českého původu. Spotřebitel by měl vědět, 
že české husy se běžně vykrmují 22 týdnů, 
zatímco v zahraničí k tomu obvykle stačí 
12 týdnů. Maso je ovšem tím kvalitnější, čím 
delší je doba výkrmu. Jinak řečeno, čím větší 
husa, tím déle byla krmená a větší husa má 
tak lepší chuť. Je zmasilejší, méně vodnatá, 
má příznivější složení mastných kyselin.
Navíc k nám importované husy míří z větší 
dálky, takže jsou zpravidla v mraženém stavu,
zatímco české husy jsou chlazené, tedy 
čerstvější. A to je také přednost. Věnujme tedy 
pozornost tomu, zda je husa mražená, nebo 
chlazená. Informace na obalu tedy usnadňují 

naši volbu. Otázka pouze zní, zda k takové 
volbě dostane český spotřebitel příležitost. 
Obecně lze totiž říci, že husy se na českých 
pultech neohřejí, pokud se tedy na ně, míněno 
na pulty, vůbec dostanou. Husu je totiž zpravi-
dla nutno si předem objednat. Nejlépe přímo 
u chovatele anebo u prodejců drůbeže.

Svatomartinská hysterie
Kdo si myslí, že se husy kupují v obchodě, 
kdykoli si to zákazník zamane, má nejspíš za-
staralé představy. Pokud chceme husu získat, 
je třeba se zapsat do pořadníku, a čím dříve 
se do něj zapíšeme, tím lépe. Jinak řečeno, 
zápis do pořadníku zvyšuje pravděpodobnost, 
že kýženou Svatomartinskou husu opravdu 
seženeme k 11. listopadu, na kdy v kalendáři 
připadá svátek sv. Martina. A svatý Martin bez 
husy, to je jako Štědrý večer bez kapra, jak se 
nás o tom snaží přesvědčit marketingové akce 
v obchodních řetězcích anebo restauracích.
Dodejme, že k textu tohoto článku autorku 
vyprovokovaly reklamní akce obchodníků, 
které na spotřebitele letos útočily už od 
poloviny září, lhostejno zda v prodejnách nebo 
restauracích. Společným jmenovatelem re-
klamních akcí je, že bez svatomartinské husy 
to letos nepůjde, a kdo chce obstát v tlačenici, 
musí se přihlásit včas. Jinak řečeno zapsat se 
do husího pořadníku pokud možno okamžitě, 
protože zítra může být pozdě. Pro ty, kteří si 
husu neobjednali, tak jako já, a kteří ji, tak 
jako já, ani nesehnali, uvádíme jako cenu 
útěchy pár „husích“ zajímavostí. Shromáždili 
jsme je z různých encyklopedií a z odborných 
příruček.

Husy a dieta
Věřte nevěřte, husí maso je dietní. Zcela váž-
ně to tvrdí v USA, jejichž poznatky na zdravou 
výživu jsou skutečně „trendy“. Podmínkou je, 
že budete konzumovat maso z husích prsou 
zbavené kůže. Podrobnosti jsme našli ve 
výživové databázi USDA, což je databanka 
složení potravin Ministerstva zemědělství 
USA. Husí prsa bez kůže ve sto gramech
obsahují 133 kcal/558 kJ (podrobněji viz 
nal.usda.gov). Pro srovnání – kuře celé s kůží 
má 225 kcal/935kJ, jak jsme zjistili v Databázi 
složení potravin České republiky (podrobněji 
viz nutridatabaze.cz). Libovější než husí prsa 
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bez kůže jsou už jen kuřecí prsa bez kůže, 
která obsahují ve sto gramech 102kcal/433kJ. 
Ale upřímně, ta chuť, jakou mají husí prsa, to 
prostě není. Husí prsa bez kůže dále obsahují 
24,31 gramů bílkovin ve sto gramech jedlého 
podílu, zatímco prsa kuřecí mají ve stejném 
množství 22,8 gramu bílkovin. Husí maso 
obecně má o něco vyšší podíl bílkovin než jiné 
druhy drůbeže a má ve srovnání s nimi také 
příznivější zastoupení omega-3 a omega-6 
mastných kyselin. Na druhé straně je ale 
pravdou, že husí maso obsahuje více choles-
terolu než jiná drůbež. Je-li husí maso zbave-
no kůže, pak obsahuje cholesterolu méně. 
Ve sto gramech husího masa bez kůže je
84 miligramů cholesterolu, přičemž denní 
dávka cholesterolu z potravin by neměla 
překročit 200 miligramů. Čtvrtkilogramovou 
porcí pečené husy tedy přesně naplníme tole-
rovatelnou denní dávku cholesterolu.

Opeřené vegetariánky
Přiznejme si ale, že bez vypečené kůrčičky, 
tedy bez tučné kůže, by husí pečínka nebyla 
takový chuťový požitek, který od ní očekává-
me. A tučné husí maso je skutečně luxusní 
pochoutka. Překvapivé v této souvislosti je, 
že sama husa je co do vlastní výživy striktní 
vegetariánkou. Nejraději má čerstvou zelenou 
trávu, kterou spásá na louce. Jen v období, 
když není dost zeleného krmiva, je nutné husí 
hejno přikrmovat obilím či granulemi.
Farmář Zbyněk Opatrný z Tovačova má 
rozlehlé ovocné sady, pod jejichž stromy se 
pase jeho tisíc hus. Kromě toho, že půdu 
zbavují plevele, ji kejhající opeřenci i prohnojí, 
neboť husí trus je pro výživu půdy výborným 
zdrojem minerálních látek. Farma pana Opa-
trného také bere od místních zpraco-
vatelů zelí zelné listy, což je další zdroj krmiva 
pro husy, a od obchodníků odebírá k témuž 
účelu neprodanou zeleninu a ovoce. Každá 
odchovaná husa jde k předem určenému 
zákazníkovi. Zbyněk Opatrný prodává jen na 
objednávku několik týdnů předem. Říká, že 
jeho výhodou jsou vlastní rozsáhlé pozemky, 
kde se husy mohou pást. Bez vlastní půdy 
nebo vodní plochy už dnes husy chovat nelze. 
I na venkově se změnil životní styl. Husy jsou 
hlučné, což vadí lidem, kteří opustili město, 
aby na vesnici našli klid. Ne každý se také 
smíří s nepořádkem, které husy po sobě 
zanechají. A tak si je už málokdo dovolí 
vypouštět na pastvu do volné přírody. V sou-
časnosti jsou husy v České republice chovány 
v 48 hospodářstvích a líhnou se v sedmi 
líhních. V těch se v roce 2019 vylíhlo přes 
175 tisíc housat. Údaje od drobných chova-
telů k dispozici nejsou, uvedla předsedkyně 
Českomoravské drůbežářské unie Gabriela 
Dlouhá.

Drůbež vytlačila hovězí
Zatímco husa představuje pouhou sezónní 
lahůdku, a to ještě ne každému dostupnou, 
rozhodujícím drůbežím masem v České 
republice je maso kuřecí. To se také z drtivé 

části podílí na rostoucí spotřebě drůbežího 
masa u nás. Toho v roce 2018 každý obyvatel 
ČR v průměru zkonzumoval 28,4 kilogramů, 
letos to má být dokonce 29,2 kilogramů na 
hlavu a rok, jak  zní odhad Českomoravské 
drůbežářské unie. Tak vysokou spotřebu 
drůbežího masa jsme u nás nikdy neměli. 
Pro srovnání – v roce 1989 činila spotřeba 
drůbežího masa v průměru 13 kilogramů na 
osobu a rok, jak vyplývá z údajů Českého sta-
tistického úřadu. To znamená, že se spotřeba 
drůbežího za uplynulých třicet let více než 
zdvojnásobila.

Obliba drůbežího masa mezi spotřebiteli se 
vysvětluje tím, že má příznivou cenu, snadno 
a rychle se upravuje a není tučné. V součas-
nosti je co do preferencí zákazníků na druhé 
místě za masem vepřovým. Připomeňme, že 
spotřeba vepřového masa se u nás dlouho-
době pohybuje okolo 42 kilogramů na osobu 
a rok. Spotřebitelská poptávka po masu 

hovězím dlouhodobě klesá. Z 30,9 kilogramů 
na hlavu v roce 1989 klesla spotřeba hovězího 
na současných 8,4 kilogramu na obyvatele ČR.
Poptávka po drůbeži sice roste, domácí 
producenti však jsou pod tlakem levných 
dovozů, například přebytků z Polska, a tak 
vloni dosáhla soběstačnost v této komoditě 
64,5 %. Dále se k nám drůbež ve větších ob-
jemech dováží z Maďarska a Německa. Dalo 
by se tedy říci, že každé třetí kuře na stole 
českého strávníka pochází z ciziny. Ale pozor, 
zrovna polská produkce je v kontrolách Státní 
veterinární správy ČR zatížena vysokými 
nálezy salmonely, a je potom tedy zdravotně 
nezpůsobilá k lidské spotřebě. Náměstek 
ministra zemědělství ČR Jindřich Fialka 
k tématu řekl, že ministerstvo chce podpořit 
produkci drůbežího tak, aby soběstačnost
v jeho spotřebě dosáhla alespoň 85 %, jak 
tomu bylo v roce 2010.

Alice Olbrichová
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JAK VYBRAT TU NEJLEPŠÍ BRAMBORU?
BRAMBORY TVOŘÍ ZÁKLAD NAŠEHO JÍDELNÍČKU. JSOU NEUVĚŘITELNĚ UNIVERZÁLNÍ A SKRÝVAJÍ VÍCE, NEŽ JE  
O NICH VŠEOBECNĚ ZNÁMO. KAŽDÝ ČECH ZKONZUMUJE ASI 65 KILOGRAMŮ BRAMBOR ROČNĚ. VÍTE ALE, JAK 
JSOU ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ, JAK JE SKLADOVAT NEBO UVAŘIT?

Na podzim se sklízí pozdní brambory, které 
jsou co do výživového hlediska stejně hodnot-
né jako ty rané. Bez nadsázky můžeme tvrdit, 
že brambory jsou nejlepším potravinovým 
koncentrátem na světě. Jejich hlavní zásobní 
látkou je energeticky bohatý škrob, přesto 
mají výrazně méně kalorií než například bílé 
pečivo, těstoviny nebo rýže. Důvodem je voda, 
kterou brambora obsahuje asi ze 70–80 %. 
Brambory jsou i zdrojem vlákniny, která 
přispívá k pocitu sytosti. Jsou bohaté na mine-
rály, vitamíny, bílkoviny a jsou téměř bez tuku. 
Nutriční hodnotu brambor vytváří zejména 
obsah vitamínů (zdroj vitamínu C, vysoký ob- 
sah vitamínu B6), minerálních látek (za zmín- 
ku stojí vysoký obsah draslíku, kterého je 
v jedné bramboře tolik, jako byste snědli 3 ba- 
nány, dále hořčíku, železa i selenu) vlákniny 
a antioxidantů (zejména u barevných odrůd). 

Brambory potřebují temno a nižší teplotu
Pozdní brambory jsou vhodné k uskladnění 
přes zimu a při správném skladování vydrží 
až do jara. Postupně však vysychají, ztrácí 
nutriční hodnoty a chuť. „Ideální je skladovat 
brambory v temnu a přiměřené vlhkosti při 
teplotě okolo 4 °C,“ radí Josef Králíček, 
předseda Českého bramborářského svazu, 
a doplňuje, že brambory uložené na světle 
mají tendenci zezelenat. V teple zase začínají 
tvořit klíčky, které je nutné odstranit. Zelené 
hlízy nejsou ke konzumaci ani po tepelné 
úpravě vůbec vhodné. Mohou tvořit alkaloid 
solanin, který je pro zdraví škodlivý. Takové 
brambory raději vyhoďte. Nevhodné skla-
dování poznáte i podle chuti, brambory při 
nižší teplotě zesládnou. „Občas u brambor po 
okrájení narazíte na šedé nebo tmavší skvrny 
v dužnině. Ty jsou sice ošklivé, ale zdravotně 
nezávadné. Příčinou je obvykle drobné me-
chanické poškození při transportu a sklado-
vání brambor,“ vysvětluje Králíček.

Varné typy
U konzumních brambor rozlišujeme tzv. varné 
typy, každá odrůda brambor je zařazena podle 
svých vlastností do konkrétního varného typu. 
I přes to, že existují pouze tři varné skupiny, 
lidé si je často pletou. Varný typ se určuje 
podle obsahu vody, škrobu a vlastností po 
uvaření. Pro přehlednost doplňujeme tabulku 
s rozčleněním.

Podle čeho vybírat brambory
• Hlízy by měly být bez chorobných skvrn, 

povlaků, strupů a bez velkého mechanic-
kého poškození (tj. řezů, škrábanců, vrypů, 
otlaků).

• Slupka by neměla být scvrklá a nazelenalá 
(zelené skvrny obsahují zvýšenou hladinu 
glykoalkaloidů). U menších mechanických 
nebo zaschlých poškození stačí vykrojit  
kaz.

• Brambora nesmí mít plíseň či jakouko-
liv hnilobu. V tomto případě již odkrojení 
poškozené části nestačí, bramboru raději 
celou vyhoďte.

• Na závadu je i případná netypická vůně, 
nadměrné mechanické poškození či nepři-
rozená barva dužniny.

Další výhoda v konzumaci českých brambor 
s vysokým počtem vitamínů a prospěšných živin 
spočívá i v tom, že podporujete lokální české 
potraviny a farmáře. V ČR je k dispozici téměř 
200 odrůd brambor s různou délkou vegetační 
doby, varným typem, barvou hlíz i dužniny, ze 
kterých můžete vybírat. Půdní a klimatické 
podmínky naší republiky jsou pro jejich pěs-
tování velmi vhodné. Navíc doprava z druhého 
konce světa nezatíží domácí životní prostředí.

Více najdete na www.vseobramborach.cz.

Brambory jsou základní, všestranně využitelná zelenina. 
Svým složením, zejména obsahem důležitých minerálních 
látek, vitaminu i bílkovin, příznivě ovlivňuje metabolismus. 

	Voda	-	70	–	80	%

Bílkoviny	-	1,4	%
Sacharidy	-	15,4	%		
Tuk	-	0,3	%
Vláknina	-	1,5	%

Zemědělci

Celkem

Vývoz

Celková	produkce

Průměrný	výnos
*odhad

Domácnosti

Dovoz	brambor

2018/2019 22,889	ha
22,894	ha2019/2020

2018/2019 28,894	ha
22,834	ha2019/2020

2017/2018 33,938	tun
24,795	tun2018/2019

2018 713	266	tun
770	000	tun*2019

2018 24,69	tun	/	ha
26,71	tun	/	ha*2019

2018/2019 6,004	ha
5,940	ha2019/2020

2018/2019 185,715	tun
195,797	tun2019/2020

 Minerální látky
Draslík	-	460	mg
Železo	-	1,6	mg

Vitaminy
Vitamin	C	-	9	mg
Vitamin	B1	-	0,1	mg
Vitamin	B6	-	0,3	mg

A vhodné pro přípravu salátů a jako příloha
B vhodné jako příloha, do polévek  
 a pro přípravu těst a kaší
C vhodné pro přípravu  
 těst a kaší

NěmeckoČeská republika

Brambory a její nutriční hodnoty
Brambory	vařené	ve	slupce	(100	g)

Srovnání průměrné roční spotřeby

Varné typy brambor

65 – 70 kg 
na osobu/rok

50 kg 
na osobu/rok

    Na jaké ploše
     se brambory v ČR pěstují

www.vseobramborach.cz



ZPRAVODAJ

LISTOPAD 2019 49

H I S T O R I E

ZE VZPOMÍNEK ČESKÉHO SEDLÁKA
JOSEF VOLF, ÚSPĚŠNÝ A PŘÍKLADNÝ ROLNÍK V MÁSLOJEDECH NA KRÁLOVÉHRADECKU, NA PODNĚT 
AGRÁRNÍHO POSLANCE JOSEFA ČERNÉHO VYDAL KNIHU VZPOMÍNEK NA OTCOVO A SVOJE HOSPODAŘENÍ 
S NÁZVEM Z PAMĚTI STARÉHO ČESKÉHO SEDLÁKA (KUS SELSKÉ HISTORIE Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ), 
HRADEC KRÁLOVÉ, R. 1932. 

Autor popisuje svoje skoro čtyřicetileté 
hospodaření na rodovém statku, zvláště pak 
přežívání v období těžké hospodářské krize, 
která v poslední čtvrtině 19. století postihla 
i zemědělství. Z jeho vzpomínek přinášíme 
několik ukázek týkající se zajímavých a v mno-
hém drsných podmínek zemědělského života 
u něho na statku a v nejbližším okolí. Kniha je 
věnována, jak J. Volf píše, všem poctivým čes-
kým sedlákům, aby se z minulosti učili vážiti 
si přítomnosti a pracovali pro budoucnost.

Vzrůst blahobytu po zrušení roboty
V září 1848 byla v českých zemích zrušena 
robota, i když již dříve císař Josef II. poskytl 
rolnictvu mnoho úlev v robotě, a zákonem 
bylo zrušeno poddanství a všechna práva 
vrchnosti nad poddanými. Zákon o zrušení 
roboty odstranil rozdíl mezi pozemky pan-
skými (dominikálními) a poddanskými (rusti-
kálními) a veškerá poddanská půda byla 
zbavena robotních břemen. Byla zrušena 
všechna dosavadní břemena, služby, natu-
rální i peněžní dávky, jimiž byly zatíženy 
pozemky poddaných, ať to vyplývalo z poměru 
poddanského, nebo svrchovaného vlastnic-
kého práva vrchnosti či z jiného způsobu 
právní nadřízenosti vrchnosti nad poddanými. 
Závislost poddaného lidu na vrchnosti tak 
definitivně skončila, ale jeho ekonomické 
spojení s vrchností ještě dlouho přetrvávalo. 
Český sedlák se po zaplacení náhrad stal 
skutečným vlastníkem své půdy a svého stat-
ku. Zároveň přestala platit jeho osobní závis-
lost na vrchnosti, ale též pravomoc vrchnosti 
nad ním. Někdejší poddaný postupně vyrostl 
ve svobodného občana, který byl podřízen 
stejně jako jeho bývalý pán pouze státní moci. 
Rozšíření občanských práv a svobod a demo-
kratizaci právního řádu po roce 1848 přivítalo 
také rolnictvo, jež tvořilo nejpočetnější složku 
společnosti.

V souladu s těmito obecnými skutečnostmi je 
v knize popsán rozkvět venkova po památném 
roce 1848, kdy zemědělský stav měl konečně 
volnější život, který pozvolna, ale trvalým 
stoupáním cen zemědělských výrobků vyvr-
cholil začátkem 80. let 19. století ve skutečný 
hospodářský kulminační bod blahobytu. Cena 
pozemků a celých zemědělských usedlostí rok 
od roku stoupala a s cenou pozemků rostly 
také úroky z peněz. Do té doby spadá založení 
většiny městských spořitelen, které zapůjčo-
valy na hypotéky rolnických usedlostí peníze 
do výše čtyřiadvacetkrát násobeného čistého 
katastrálního výnosu.

Náš sedlák o slibném rozvoji venkova té doby 
píše: „S rostoucím blahobytem množilo se 
také zadlužování selských usedlostí, když 
mnozí rolníci začali se oddávat bezstarost-
nému životu. V zemědělských domácnostech 
bylo lepší stravování, v každém selském 
statku se musela k snídani dávati káva i pro 
čeleď. Velmi hlučně se odbývaly svatby, na 
něž se pozvalo mnoho sousedů. Také křtiny, 
pouti a zvláště posvícení se slavily velkým 
hodováním. Mladí hospodářové přejímali 
v mnohých případech od otců drahé usedlosti 
a museli hledati nevěsty s většími věny. 
A rodiče, chtěli-li provdat dceru slušně do 
větší usedlosti, museli slíbit větší věno. 
Poznenáhlu tu a tam při požadovaném úvěru 
počalo se již rolníku nedostávat hypotéky. 
A proto stávaly se případy, že při revizi klasi-
fikace pozemků, která se za vlády rakouské 
vždy po 15 letech okresním evidenčním 
geometrům prováděla v každé obci, někteří již 
dluhem přetíženi rolníci místo o snížení žádali 
o vložení svých pozemků do vyšší kvalifikační 
třídy, aby tím získali zápis většího katastrální-
ho výnosu a u spořitelny další úvěr.“ 

V období desetiletého blahobytu 1855–1865 
byl vidět pokrok nejen v bohatých krajích 
řepařských, ale dostavil se i do oblastí obil-
nářských a podhorských. V tom čase ukázalo 
se správným přísloví: „Bohatý rolník, bohatý 
stát“. Začínal rozmach průmyslu všeho od-
větví, zvláště v zemědělském strojírenství, ale 
i v textilu i keramice. A tak podhorský rolník, 

zvláště v průmyslových oblastech, dosahoval 
slušných cen za mléko, máslo i za jatečný 
dobytek. Náš sedlák k tomu dodává: „V čase 
venkovského blahobytu vzrůstalo procento 
venkovské mužské studující mládeže, a tak 
přibývalo na venkově inteligence a studující 
mládeží byl vnášen pokrok mezi venkovský 
dorost. V tomto osmém desetiletí (19. století) 
nabýval rolník nejvíce sebevědomí. V tu dobu 
začal chápat, že státní úředník jest na své 
místo postaven kvůli lidu a tomu, že v jeho 
žádostech má vždy ochotně vyjít vstříc. Na 
vsích byl pospolitý, bohatý společenský život, 
jenž klížilo vzájemné kmotrovství. Soused 
sousedu byl přítelem, v čase jakékoliv potřeby 
sousedé s ochotou si vypomohli. Noviny 
v tom čase málo se na vsi odebíraly, odborné 
hospodářské listy na vsi vůbec nebyly. Z den-
ních listů byl to „Posel z Prahy“, orgán strany 
staročeské, jenž se v ojedinělých případech 
na vsi odebíral, obyčejně u nejzámožnějšího 
sedláka, který jej sousedům ochotně půjčoval, 
a o obsahu novin pak sousedé diskutovali. 
Zřídka docházelo mezi sousedy k nedo-
rozumění a hádkám, a když se tak stalo, 
druzí hleděli rozhněvané usmířit. Podávání 
žalob k okresnímu soudu bylo řídké, a když 
se tak stalo, bylo to obyčejně pro rušenou 
držbu půdy. Takovýto přátelský spokojený 
život přecházel do 90. let 19. století. Ceny 
hospodářských plodin, zvláště hospodářského 
zvířectva, stoupaly, chov hovězího dobytka, 
zvláště chov koní, se rok od roku zušlech-
ťoval a kupců přibývalo. V těchto letech 
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přibývalo populace, pět, sedm i více dětí na 
vsi v rolnických rodinách byl počet obyčejný, 
zemědělcům kynula do budoucna naděje, že 
se vzrůstem obyvatel bude stoupat spotřeba 
živobytí a tím ceny hospodářských plodin se 
nejen udrží, ale i zvýší.“

Ovšem každodenní život zemědělců byl 
prozaičtější. Nikoho nenapadla myšlenka, že 
by ve vzestupu cen hospodářských produktů 
nastala stagnace, tím méně pokles. Život na 
vesnici se stával rok od roku bezstarostnější, 
málokdo se staral o budoucnost a všeobecně 
se předpokládalo, že příští generace se jistě 
dožije skutečného blahobytu. A věříce v příští 
prosperitu potomků, rodiče při předávání 
svých usedlostí synům nebo dcerám nešetřili 
jich a pamatovali na sebe slušným výměn-
kem a na ostatní sourozence slušnými podíly. 
Avšak zanedlouho se všichni dočkali zklamá-
ní. Po žních roku 1883 se prosazovala uherská 
konkurence v dovozu suchého zdravého obilí, 
protože Uhersko jako stát ve státě rakouském 

mohl zcela bez cla k nám dovážet především 
pšenici a žito. Kromě jiných důvodů bylo 
takovým způsobem postiženo naše rolnictvo, 
neboť nenadále dostavivší se zemědělská 
krize  potrvala skoro celé čtvrtstoletí, ale 
o tom podrobněji níže.

Následky sucha roku 1865 a válečného roku 
1866
V 70. letech 19. století panovalo v hradeckém 
kraji suché počasí. Po tuhých dlouhotrvají-
cích zimách, kdy za velkých mrazů, po celé 
desetiletí se opakujících, napadlo každý rok 
mnoho sněhu, dostavilo se vždy suché teplé 
léto s dostatečnými srážkami a tím bohatou 
polní úrodou. Abnormálně suchý s nepříznivý-
mi následky byl rok 1865 a škody způsobené 
suchem byly pro zemědělce hrozné. Autor 
na tuto katastrofu vzpomíná: „V naší úrodné 
krajině nemohlo obilí a zvláště jařiny vymetat 
a vymetané klasy zaschly, aniž zrno nalilo, 
takže sklizené obilí, když se vymlátilo, bylo jen 
pouhá zadina… Obilí jaré se namnoze trhalo. 

Rovněž sena na lukách bylo málo a otavy 
zcela žádné, jetel nebylo tehda ve šťovíku ani 
vidět a vše to ani nestačilo na zelené krmení 
dobytku, takže na sušení nic nezbylo. Cena 
hovězího dobytka toho roku klesla na jednu 
třetinu ceny z normálních let. Řezníci velice 
lacino kupovali, poráželi zcela zhublý dobytek 
a maso hubené lacino prodávali. Bramborů 
bylo velice málo, řepa, která v začátcích se 
tu a tam v malých plochách pěstovala, téměř 
uschla a ovoce ze stromů všechno spadlo. Ni-
kdy dříve a dlouho potom tak hrozný rok jako 
byl 1865, nenastal. Ale v pozdějších suchých 
letech byla již dosti obstojná úroda píce 
a v naší krajině bohatá úroda zrna, protože 
pěstováním řepy byly půdy prohloubeny, znač-
ně vyhnojeny a tím proti suchu více odolné.“ 
Další suché léto bylo v roce 1893 a 1900 
a během první světové války v letech 1915, 
1917 a zvláště 1918, avšak takových kata-
strofálních následků jako v v roce 1865 nikdy 
nebylo. 

Po suchém a neúrodném roku 1865 následo-
val válečný rok 1866 (rakousko-pruská válka), 
který se vyznamenal bohatou polní úrodou, 
která byla tentokrát nadprůměrná. Zvláště 
ozimé obilí dosáhlo neobyčejné délky 
a tloušťky a plné pšenice místy polehly. 
A když nejlépe polní úroda stála, vypukla 
válka a přehnala se v hradeckém kraji právě 
nejúrodnějšími místy (tzv. Smiřický zlatý prut), 
a tak podruhé v těchto místech přišli rolníci 
o veškerou úrodu, zvláště tento rok tak 
slibnou a dvojnásobně potřebnou. V místech, 
kde se svedly jednotlivé bitvy (okresy Hradec 
Králové, Jaroměř, Jičín, Náchod, Trutnov, 
Česká Skalice, Nechanice), vznikly pro 
zemědělce hrozné škody. Vedle polní úrody 
utrpěli zemědělci újmu na hovězím dobytku 
a na koních. Za škody způsobené válkou 
dostaly poškozené obce a jejich obyvatelé 
nepatrné náhrady. Odhaduje se, že škody způ-
sobené válkou rolníkům nebyly státem ani 
z 50 % nahrazeny. Náš sedlák jako vnímavý 
pozorovatel o tom píše: „Z poskytovaných 
náhrad vznikla v poškozených krajinách mezi 
lidem velká nespokojenost a občané si ji 
schlazovali na obecních starostech, jež téměř 
ve všech obcích vinili, že oni pamatovali jen 
na sebe a že peněžité náhrady, o které byli ob-
čané zkráceni, podrželi pro sebe. V mnohých 
těchto obcích bylo proti starostovi vedeno 
skutečné spiknutí a ten se nesměl na veřej-
nosti ani ukázat, kterýžto stav trval několik let 
po válce. Příčina, že nebyly škody obyvatelům 
válkou poškozeným řádně nahrazeny, spo-
čívala poněkud na představených, kteří jako 
všichni ostatní venkovští lidé, zvyklí na poro-
bu, byť od zrušení poddanství uplynulo teprve 
18 roků, byli tou měrou zaostalí, že proti 
všem úřadům neosmělili se rázně vystoupiti, 
a proto co státní úředník za správné uznal, 
to představený i radní schválili. Další příčina 
byla v tom, že rolnictvo nebylo tou dobou 
ještě stavovsky nikterak organizováno, nebylo 
tehdáž okresních hospodářských spolků ani 
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spolků takových v obcích, tím méně politické 
zemědělské strany, a z těchto příčin úřady 
s rolníkem nakládaly dle své libovůle, rolník 
neměl nikde dovolání, byl u všech úřadů 
odstrkován.“ Dále pak hodnotí tento neutě-
šený stav následovně: „Následek těchto dvou 
katastrofálních za sebou následujících let byl 
hrozný. Nebylo chleba, nebylo slámy ani sena, 
nebylo zač tržit, neboť stav chovného dobytka 
byl pro nedostatek píce do té míry zreduko-
ván, že po dva příští roky nemohl hospodář 
ani kus dobytka odprodat, chtěl-li počet jeho 
uvést na normální stav. Co za škody obdržel, 
vydal za obilí na chléb, za oves koním a za 
osivo, seno a slámu. Mnohý, i poněkud jen za-
dlužený rolník, upadl do citelné bídy a nemohl 
platit povinné úroky a splátky ze svých dluhů.“

Válka, kterou Rakousko s Pruskem prohrálo, 
způsobila u Čechů značné národní vzpružení. 
Od té doby se datuje vlastenecké probuzení 
české společnosti v 2. polovině 19. století, 
když v té poválečné době se pořádaly na ven-
kově mnoho „národních“ táborů a slavností, 
na kterých řečníci začali veřejně propagovat 
českou státotvornou otázku. V těchto pová-
lečných letech rostly sokolské jednoty, byla 
zakládána selská banderia a duch národního 
probuzení citelně zasáhl venkov. A tehdy se 
začalo rolnictvo hospodářsky probouzet 
a organizovat. Do těchto let spadají první po-
kusy o sdružení rolníků k založení společných 
rolnických cukrovarů. 

Zemědělská krize z nadprodukce
Hospodářskou krizi vystřídala v roce 1878 
krize zemědělská, způsobená především 
přebytkovou produkcí obilí v mimoevropských 
oblastech. Toto obilí přepravované zlevně-
nou lodní a železniční dopravou začalo silně 
konkurovat evropskému obilí. Je zajímavé, že 
někteří agrární ekonomové předvídali krizi 
v celorakouském zemědělství, nejvýrazněji si 
toho všiml profesor Hospodářské akademie 
v Táboře A. E. Komers. Pozorovali prudký 
rozvoj zemědělství v zahraničí, hlavně v USA 
a dalších vyspělých zemích, a právem se 
obávali konkurence na evropských trzích. Tyto 
předtuchy se brzy potvrdily v plné síle. Na-
stala vleklá agrární krize, postihující zvláště 
drobné zemědělce, která trvala až do konce 
90. let 19. století. Nadprodukce zemědělských 
výrobků byla všeobecně vyvolána především 
technickým pokrokem, novými výkonnějšími 
dopravními prostředky, zvětšením obděláva-
ných ploch a zvýšenou produktivitou. Důsled-
kům krize bylo nuceno přizpůsobit se 
i zemědělství v našich zemích. Docházelo 
v něm k přesunům od pěstování rostlin 

k chovu hospodářských zvířat, někde v rámci 
rostlinné výroby se více pěstovaly pícniny 
a průmyslové plodiny. Během krize zanikly 
mnohé cukrovary, lihovary, škrobárny 
a jiné zpracovatelské podniky, postiženy byly 
i rolnické akciové společnosti, postupně 
docházelo ke koncentraci výroby. Všechny 
skupiny vlastníků půdy, kromě velkostatkářů, 
byly krizí postiženy, nejvíce ovšem malorolní-
ci. Zemědělci se v důsledku prohlubující krize 
nepříjemně zadlužovali drobným lichvářským 
úvěrem a kromě toho se rolníkům ztížilo 
splácení dluhů. Tak se stalo, že v poslední 
čtvrtině 19. století se velmi rozšířilo zadlužení 
zemědělských usedlostí, jehož důsledkem 
byly jejich hromadné exekuční prodeje. 
Odhaduje se, že v českých zemích bylo 
exekučně zajištěno a nuceně prodáno asi 
100 000 usedlostí a celkové zadlužení ze-
mědělců představovalo začátkem 20. století 
přibližně tři miliardy korun, které se do první 
světové války mírně zvyšovalo.

Josef Volf trpce vzpomíná: „Roku 1884 ná-
sledkem poklesu cen cukru nemohly slabé 
cukrovary, k nimž patřily všechny akcio-
vé rolnické cukrovary v hradeckém kraji, 
vypláceti rolníkům cenu dle smlouvy, některé 
cukrovary místo 1 zlatého 20 krejcarů za 
metrický cent vyplatily jen necelou zlatku, 
některé cukrovary, například Předměřice nad 
Labem, se zavázaly nedoplatek 20 krejcarů 
za metrák řepy dle možnosti v příštích letech 
vyplatit, k čemuž povětšinou nedošlo. Lze 
lehko posoudit hroznou katastrofu v země-
dělství dovršenou tak velkým poklesem ceny 
řepy. Roku 1886 dostoupila hospodářská krize 
vrcholného bodu. Jest zcela přirozené, že 
s poklesem cen hospodářských výrobků 
klesla cena pozemků, a sice o 40 % i více. 
A zároveň s cenou pozemků klesla hypotéka 
na usedlostech, takže na mnohých usedlos-
tech byl tímto rapidním a velkým poklesem 
hypotéky úvěr nejen vyčerpán, nýbrž daleko 

překročen. Mnoho mladých, namnoze nezku-
šených hospodářů na středních usedlostech 
a zmíněných chalupníků padlo následkem 
vyčerpaného úvěru do rukou lichvářů. Ceny 
chovného a užitkového zvířectva klesly na
úroveň ceny hospodářských plodin. Jakou 
cenu měl tehdáž u rolníka jeden zlatý a sto 
zlatých znamenalo mnoho peněz. Tento 
bídný finanční stav těžko nesli rolníci starší, 
kteří prožili většinu let svého hospodaření 
v blahobytu a zvykli bezstarostnému životu, 
a nikdo z nich nepomyslil, že by mohla přijít 
tíseň hospodářská v budoucnosti a dožili se 
tolik mizerného.“

Sedlákem z přesvědčení
Závěrem je vhodné připomenout si autorovo 
vyznání lásky k zemědělské práci a pozi-
tivní myšlení: „Mezi těmi rolníky, kteří svoji 
neúnavnou pílí dokázali uhájit za těžká léta 
zemědělské krize svůj rodinný majetek, jevila 
se zřejmá radost z práce a ze života. Tací 
rolníci připadali si jako vojáci navrátivší se 
zdraví z pruské války. Tací zachránění rolníci 
pracovali na uchránění rodné usedlosti bez 
únavy, pokud jim to jejich poměry a zdraví 
dovolovaly. Nenechali práce ani tehdy, když 
synovi nebo dceři předali statek a sami přebý-
vali na výminku. Pokud fyzicky nemohli odvést 
práci, potom byli mladému hospodářovi opo-
rou a zkušenostmi. Tito stateční rolníci měli 
zásadu, že práce šlechtí, podporuje zdravý 
oběh krve a paměť. Libovali si, že jedině prací 
se získává chuť k jídlu a životu, úměrnou prací 
dostavuje se potřebný spánek, naproti tomu 
zahálka je počátek bídy.“ Tyto životní postoje 
a dobré vlastnosti řádného hospodáře doká-
zali předávat svým dětem – nástupcům 
v hospodaření a podnikání vůbec.

(ak)
Pramen: Josef Volf, Z paměti starého českého 
sedláka (Kus selské historie z 2. poloviny 
19. století), Hradec Králové 1932 
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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.


