
Vyspělé státy světa zvyšují produktivitu práce, 
koncentraci zemědělské a potravinářské 
výroby, s obrovským tempem zavádějí půdo- 
ochranné technologie a protierozní obdělá-
vání půdy systémem precizního zemědělství, 

které brání půdní erozi a umožní intenzívní 
hospodaření na půdě. Zemědělsky vyspělé 
státy také mnohonásobně více pracují na 
genetice v rostlinné i živočišné výrobě tak, 
aby došlo k optimálnímu využití potenciálu 
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Vzduch, voda a půda 
jsou základní atributy 
existence lidstva. 

Přinášíme 
vám rozhovor
s Janem Doležalem, který 
je kandidátem předsta-
venstva na prezidenta 
AK ČR

Šnečí farma, 
i to je forma zemědělství. 
O produkci poněkud ne-
tradičních specialit, které 
můžete ochutnat i na na-
šem trhu píšeme na

Podívej se do 
pole, 
je informační kampaň, která 
vysvětluje význam ochrany 
rostlin před veškerými 
škůdci, zapojte se také,
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Jak by měla vláda ČR řešit další 
vývoj zemědělství 
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daných přírodou s možnostmi současné vědy 
a výzkumu.

Situace ve světě
V rostlinné výrobě u základních plodin, který-
mi jsou například kukuřice a sója, uplatňují 
systém geneticky modifikovaných organismů, 
který jim přináší zdravé rostliny s minimálním 
využíváním chemických ochranných pro-
středků a téměř dvojnásobným výnosem, než 
dosahují v průměru všichni ostatní s konvenč-
ními odrůdami. Zde je nutno podotknout, že 
všechny současné zemědělské plodiny prošly 
individuálním systémem šlechtění, přičemž 
od hledání funkcí víceméně naslepo jsou prá-
vě zásahy do genetického systému naprosto 
cílené, a tedy rychlé, bezpečné s tím, že víme, 
co od daného organismu takovým zásahem 
chceme. Produkce je zdravá a při vysokém 
výnosu a nižších vstupech (chemických pro-
středků a průmyslových hnojiv) je velmi levná, 
tudíž tyto vyspělé státy likvidují konkurenci, 
která jde původní cestou. A to je, z titulu poli-
tické opatrnosti, také Evropská unie, přestože 
vědecké poznatky hovoří jinak. V živočišné 
výrobě vyspělý svět vkládá obrovské finanční 
prostředky do šlechtění, které přináší vynika-
jící výsledky nejen v produkčních a reproduk-
čních ukazovatelích, ale i v kvalitě. Obrovský 
pokrok lze zaznamenat u komodit, jako je 
mléko, vepřové maso a drůbeží maso. 

Jakoby vyspělý zemědělský svět bral velice 
vážně prognózy s vývojem počtu obyvatel 
v roce 2050, kdy lidstvo dosáhne téměř 

10 mld. obyvatel na naší planetě. V nejlidna-
tějších zemích světa, tedy v Číně, Indii 
a Indonésii, se procenta střední třídy zvýší 
ze současných 16 % na cca 55 %, která si již 
bude moci dovolit koupit veškeré potřebné 
potraviny. V této době se však odhaduje, 
že výměra obhospodařované zemědělské 
půdy bude již nižší než 0,15 ha na jednoho 
obyvatele planety a o to větší význam vidíme 
v systémech hospodaření, intenzifikace 
a efektivity. Lze předpokládat, že ten, kdo 
bude mít k dispozici dostatečnou nabídku 
kvalitních potravin, bude mít ve světě obrov-
ský vliv a ekonomickou prosperitu. Je tedy 
naprosto zásadní vidět tak dalece dopředu 
a vnímat výrobu a zpracování potravin jako 
strategické odvětví, kterému je nezbytné 
věnovat maximální pozornost. 

Aktuální stav v Evropě
Současná EU díky historickému vývoji, pod-
porám a produkčnímu nastavení Společné 
zemědělské politiky, jejíž primárním úkolem 
bylo zajistit dostatek zdrojů pro své obyvatele, 
dnes vyrábí více potravin, než spotřebuje. 
Navíc tato produkce je na nejvyšší nutriční, 
hygienické a kvalitativní úrovni respektující 
dnes veškeré potřeby krajiny, přírody a ob-
novitelných zdrojů. V rámci EU však původní 
patnáctka stále disponuje obrovskou sílou 
národních rozpočtů a výhodou skrytých pod-
por. Úmyslně nastavenou nejednotnou dotační 
politikou pro státy vstoupivších po roce 2004 
cíleně v těchto zemích utlumila zemědělskou 
a potravinářskou výrobu, aby mohla expando-

vat a ovládnout tento trh. Sliby z předvstup-
ního období o vyrovnání stavu a jednotném 
přístupu jsou dodnes nenaplněny. V zemích, 
které přistoupily v roce 2004 a později byla 
nastavena nevhodná podpora na zemědělskou 
plochu bez odpovídajících podmínek chovu 
dobytka a bez podpor náročných citlivých ko-
modit zelinářských, ovocnářských a speciál-
ních plodin. Tím země staré patnáctky ovládla 
trhy zemí střední a východní Evropy. Zároveň 
za přispění vlastních supermarketů zkoncen-
trovala a ovládla obchod s potravinami. Tato 
strategie, prezentovaná spotřebitelům jako 
přínos a blahobyt zajišťovaný maloobchodem, 
však má svou stinnou tvář, který dopadá na 
zemědělce a zpracovatele. Jediné, co brání 
úplnému převzetí potravinářského trhu, je 
malá koncentrace farem v Rakousku, Bavor-
sku či Francii, kde je díky skrytým národním 
podporám a účinnému zákonu o ochraně 
zemědělské půdy vytvořen maximální prostor 
pro jejich spojování do větších celků a tedy 
k dalšímu růstu efektivity a postupné expan-
ze. V současné době k tomu přistupuje další 
faktor, který lze vidět v úsilí starých států EU. 
Ty do současné přípravy Společné zeměděl-
ské politiky pro dalších sedm let maximálně 
tlačí na omezování plateb pro velké podniky 
a proklamují jen hospodaření na malých 
rodinných farmách. Přitom samotná potra-
vinářská výroba je v těchto zemích značně 
zkoncentrovaná a je schopna konkurovat 
celému světu.

Agrární politika není stejná
Stále se mluví o společné zemědělské politice 
a jednotném trhu, ale opak je pravdou. V nej-
lepších přírodních a klimatických podmínkách 
v zemích, jako je Holandsko a další státy, jsou 
platby na plochu až 400 euro na hektar země-
dělské půdy a ve státech, jako je Chorvatsko, 
Litva a dalších, se pohybuje platba na hektar 
kolem 100 euro. V Programu rozvoje venkova 
jsou též objemy podpor vyšší, ale největší 
nerovnost je v kofinancování tohoto programu 
Společné zemědělské politiky z národních 
zdrojů, pohybuje se od 15 do 100 %. Jako 
příklad rozdílné národní podpory můžeme na 
jedné straně uvést Slovensko 25 %, Česko 
35 % a na straně druhé straně ale je Němec-
ko s 59,5 % a Rakousko dokonce až 100 %. 
Národní dotace jsou čtyřikrát až pětkrát vyšší 
než v nových zemích a jsou často poskytovány 
skrytě a byly nastaveny individuálně každým 
státem před rokem 2004, o těchto možnos-
tech jsme tehdy neměli ani příliš informací. 
Od roku 2004 pak probíhá notifikace orgány 
Evropské unie, což opět lze vnímat jako kont-
rolu a byrokratickou překážku k tomu, 
co která země chce podporovat. 

Skryté národní dotace starých zemí jsou po-
skytovány nejrůznějšími způsoby a do mnoha 
oblastí, které však mají jediný účel, a tím 
je pomoc konečnému příjemci, tedy ze-
mědělci, zjednodušit vlastní výrobu a udržet 
ho na trhu. Ať už jde o Ministerstvo práce 
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a sociálních věcí, Ministerstva místního 
rozvoje, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva zemědělství a přes různé územní 
správní celky starých zemích. Ano, má to 
svoji logiku, ale nové země se díky historické 
zátěži potýkají možná s horšími podmínkami 
a měly by mít na tzv. jednotném trhu stejné 
možnosti. Nemají. A tak tím chceme alespoň 
dokladovat, že o společném evropském 
trhu nelze mluvit a jednostranně nastavené 
podmínky téměř zlikvidovaly zemědělskou 
a potravinářskou výrobu ve většině zemích, 
které přistoupily po roce 2004. Strukturální 
změny například českého nebo slovenského 
agrárního sektoru dosáhly takového charak-
teru, že neexistuje jednoduchá cesta zpět ani 
organizačně, ani finančně. Mnohá odvětví se 
drží na hranici přežitelnosti, ať už je to výroba 
ovoce a zeleniny, či drůbežího a vepřového 
masa či vajec.

Pokud by jednotný trh v EU opravdu začal 
existovat a byly pro všechny země zachovány 
podpory na úrovni E15, došlo by k využití pří-
rodního potenciálu a relativně levné pracovní 
síly. To by podstatně zvýšilo produkci ovoce, 
zeleniny a všech živočišných komodit a EU 
by se stala svým objemem výroby, ale hlavně 
svou kvalitou potravin velkým konkurentem 
v uspokojování postupně rostoucí poptávky po 
potravinách na celém světě. Dvojí podpory se 
promítají do ceny finální produkce a principy 
ekonomiky zde fungují naprosto neúprosně.

Jak jsme na tom my
V posledních letech je zemědělská a potravi-
nářská výroba společností výrazně dehones-
tována. Význam tohoto sektoru jak z pohledu 
produkce potravin, tak z pohledu biodiverzity 
je značně podceňován a není mu přiznána 
vážnost, kterou v současné době pro nás 

všechny zastává. Je pravdou, že v uplynulých 
sedmdesáti letech se zemědělství potýkalo 
s mnoha problémy, které měly začátek v ná-
silné kolektivizaci. Například živočišná výroba 
byla postupně koncentrována, ale docházelo 
k minimálnímu růstu produktivity práce. Přes-
tože chyběly nejnovější technologie, osiva či 
genetika hospodářských zvířat a potýkali jsme 
s dalšími negativy, jako například s nižším stup-
něm ochrany životního prostředí, byla zajištěna 
soběstačnost v rostlinné i živočišné produkci. 

Bohužel po roce 1990 jsme nedokázali využít 
obrovskou výhodu z rozsahu a politická 
rozhodnutí nevedla k nastavení motivačních 
pravidel, k využití technického rozvoje země, 
již dostupného z celého světa. Právě naopak, 
došlo k nastavení podmínek velkého útlumu 
živočišné výroby, samotného zhodnocení a tím 
celkové produkce. K výraznému rušení hlavně 
odvětví živočišných výrob přispěla snaha 
o otevírání se okolnímu světu bez rozmyslu, 
které se realizovala rušením obchodních do-
hod uzavřených v dobách končícího socialis-
mu. Živočišná produkce pak neměla uplatnění 
na starých trzích tehdejších partnerských 
zemí a z důvodu nemožného umístění na 
jiných trzích došlo k tak výraznému pokle-
su cen komodit, že nedosahovaly ani 30 % 
reálných nákladů. Ještě si živě vzpomínáme 
například na ceny 9 Kč za kilogram živé váhy 
u krav a 13 Kč u býků. 

Výměra orné půdy klesla z 3,825 mil. hektarů 
v roce 1936 a 3,278 mil. hektarů v roce 1990 
na 2,46 mil. hektarů v roce 2019. Při znalosti 
těchto údajů nelze podléhat trvalému tlaku 
zelených aktivistů, kteří stále mluví o potřebě 
dalšího zatravňování a tvorbě zelených 
remízků. Česká republika má rozlohu 
7,88 mil. hektarů a orná půda tak představuje 

z naší rozlohy 31,1 %. Máme tedy téměř 
70 % lesů, luk, vod a dalších krajinných prvků 
včetně městských sídel. Který stát s obdob-
ným reliéfem má lepší podmínky pro krajinu 
a život divoké zvěře, ptáku a dalších živo-
čichů? Je to málo? Není jen třeba organizovat 
intenzívní zemědělskou výrobu tak, aby uživila 
národ a současně zajišťovala již tak širokou 
úroveň péče o krajinu?

Současný neutěšený stav zejména v živočišné 
výrobě je způsoben naprosto chybnými poli-
tickými rozhodnutími po roce 1990. Většina 
neprofesionálů na místech kormidelníků čes-
kého zemědělství byla bez odborných znalostí 
a bez úspěšných výsledků prokázaných praxí. 
A tak nás i tato minulost dohnala k velmi 
smutnému konci, který lze vidět na přiložené 
tabulce o úrovni živočišné výroby: 
 

Výše uvedená nesmyslná redukce stavů 
hospodářských zvířat je také hlavní příčinou 
nedostatečného zadržování vody v půdě. 
Pokud dojde k vyváženému hospodaření, 
to je dodržování zemědělských soustav, 
opětovně se začne pěstovat ve výrazné míře 
jetel, vojtěška, hrách, bob a dalších plodiny, 
pak půda bude mít dostatek organické hmoty, 
drobtovitou strukturu apod. Při optimálním 
stavu půdy dokážeme zadržet v půdě více 
vody, než máme ve všech řekách, jezerech 
a přehradách. To uvádí i Dánská studie 
o stavu zemědělské půdy. Někde až úplný 
výpadek hospodářských zvířat na jednotlivých 
hospodářstvích a prodej slámy na palivové 
granule vede ke ztrátě humusu, okyselování 
půd, likvidaci drobtovité struktury, minimální 
jímavosti vody a hlavně ke zvýšené potřebě 
průmyslových hnojiv. 

Zdvojnásobení počtu hospodářských zvířat 
by naplnilo stavy na cca 60 % roku 1990 
a pomohlo by zajistit vyváženost rostlinné 
a živočišné výroby. Do osevných postupů by 
automaticky přineslo pěstování bobovitých 
plodin k výživě zvířat, které symbioticky 
poutají vzdušný dusík. Tak lze nahradit velkou 
část používaných průmyslových hnojiv 
a samozřejmě zvýšit jímavost vody v půdě. 
K dalším úvahám o vývoji a změnách českého 
zemědělství, potravinářství a venkova se na 
těchto stránkách vrátím v polovině ledna 
příštího roku.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR

Stavy hospodářských zvířat v tis. ks

1936 1989 2018 18/19 
v %

Dojnice 1 805 1 247  360 28,8

Skot celkem 3 298 3 481 1 415 40,6

Prasnice  330 312 90 28,9

Prasata 
celkem 2 462 4 799 1 544 32,2
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Jaký je váš vztah k zemědělství a venkovu? 
Jednoduše řečeno, v tomto oboru jsem vy-
růstal. Narodil jsem se v roce 1986, do rodiny, 
která na stejném místě hospodaří již od 
17. století. Když přišel rok 1990, tedy návrat 
svobody a soukromého podnikání, rodiče pro-
kázali nejenom úctu k této tradici, ale také, 
alespoň podle mě, velkou dávku odvahy a 
začali, tehdy ještě společně s tetou a strýcem, 
na polích, které nám byly vráceny, hospodařit. 
Z původních 17 hektarů, které musel můj 
dědeček v 50. letech povinně odevzdat do 
„správy“ jednotného zemědělského družstva, 
se obhospodařovaná výměra, na které později 
hospodařili pouze již jenom rodiče, kolem 
roku 2004 ustálila přibližně kolem 120 hekta-
rů. Od začátku jsme se věnovali klasické polní 
výrobě, tedy pěstování pšenice, řepky, sluneč-
nice, máku, hrachu, sóji, kukuřice a brambor. 
V devadesátých letech jsme měli ještě několik 
krav, které jsme však i s ohledem na nutnost 
dalších investic, na které jsme tehdy neměli 
prostředky, chovat přestali. Co se týká mého 
osobního vztahu k zemědělství, musím říct, 
že mě v tomto neovlivnili jenom rodiče, ale 
také prarodiče. Protože rodiče měli vždy plné 
ruce práce, trávil jsem hodně času právě 
s prarodiči, kterým dodnes vděčím za pozitivní 
vztah k venkovu, půdě a úctu k tradicím 
a odkazu generací, jež nám po staletí předá-
valy svou moudrost a hodnoty. 

Byla pro vás práce v sektoru vždycky volbou 
číslo jedna?
Jako každý kluk jsem radši držel v ruce ho-
kejku než vidle nebo hrábě a místo okopávání 

brambor jsem raději kopal do balonu, později 
jsem zase místo mlácení obilí, jak by řekli 
rodiče „mlátil do klávesnice“. Své povinnosti 
jsem si však vždy splnil, i když zejména 
v pubertě to určitě nebylo bez odmlouvání 
a komentářů o vykořisťování dětí jako levné 
pracovní síly. Výkupní ceny a celkové podmín-
ky pro zemědělské podnikání byly na přelomu 
tisíciletí velmi špatné a místy se zdálo, že ač-
koli s rodiči pracujeme víc než ostatní, máme 
se vlastně hůř. Zatímco vrstevníci jezdili 
v zimě na hory a v létě k moři, my v zimě 
přebírali brambory ve studeném sklepě, 
abychom je rozvezli a prodali za pár mizer-
ných korun, a v létě se snažili opravit starou 
E514ku a s pomocí boží doufali, že stihneme 
všechno sklidit včas a v odpovídající kvalitě.  
Když jsem na konci povinné školní docházky 
rozhodoval, co dál dělat, nejen že jsem o ze-
mědělství neměl zájem, protože mi tento obor 
přišel vlastně neperspektivní, ale vzhledem 
k tomu, že jsem měl poměrně dobré studijní 
výsledky, mi dávalo větší smysl studovat na 
gymnáziu. Z dnešního pohledu hodnotím své 
rozhodnutí jako správné, mimo jiné i proto, že 
studium dvou, resp. s latinou tří cizích jazyků 
mi později při jednáních v Bruselu přišlo 
velmi vhod. Na druhou stranu jsem později 
možná měl trochu nevýhodu v teorii, z domo-
va jsem však měl zažité praktické postupy 
a řešení. Ještě než jsem nastoupil na ČZU 
v Praze, absolvoval jsem bakalářské studium 
mezinárodních vztahů a evropských studií na 
Masarykově univerzitě v Brně, odkud jsem si 
odnesl poměrně dobrou orientaci ve fungová-
ní institucí a procesů v rámci Evropské unie.

Jak jste se nakonec ocitl v Praze a na 
Agrární komoře? 
Společné zemědělské politice jsem se věnoval 
také ve své závěrečné práci, kde jsem mimo 
jiné porovnával oficiální vyjednávací pozici 
České republiky a postoje nevládních orga-
nizací zastupující samotné zemědělce vůči 
plánované reformě SZP. Po ukončení studia 
jsem několik let pracoval s rodiči na našem 
statku a vzhledem k tomu, že nejen „televizní 
farmáři“ hledají ženu a partnerka pracovala 
mimo obor v hlavním městě, napadlo mě 
i s ohledem na skutečnost, že rodiče vedení 
hospodářství stále ještě i s mojí občasnou vý-
pomocí zvládají, oslovit při hledání práce úřad 
Agrární komory, se kterou jsem komunikoval 
mimo jiné i při psaní závěrečné práce. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2013 probíhala 
na Úřadě AK ČR generační výměna, nastoupil 

jsem jako referent pro komodity, což mi dalo 
možnost se v rámci komoditních rad seznámit 
se spoustou zajímavých a hlavně schopných 
lidí přímo z terénu a pochopit tak nejen jejich 
vlastní problémy, ale mnohdy i problémy dané 
komodity a sektoru jako celku. Později jsem 
dostal na starosti také komunikaci Agrární 
komory se zahraničními partnery a účast 
na pracovních skupinách COPA-COGECA 
(největší nevládní evropské agrární stavovské 
organizace) v Bruselu.

Co všechno jste měl, respektive máte na 
starosti? 
Nástup současného ministra zemědělství Mi-
roslava Tomana do funkce prezidenta AK ČR 
v roce 2014 znamenal větší profesionalizaci 
úřadu a pro mě osobně zajímavou zkušenost 
a především příležitost vzhledem k tomu, že 
jsem kromě cest do Bruselu dostával důvěru 
také pro jednání agrárních komor zemí 
Visegrádské čtyřky. Nástup současného prezi-
denta AK ČR Zdeňka Jandejska v roce 2017 
pak pro mě znamenal i vzhledem k nastarto-
vání procesu reformy Společné zemědělské 
politiky po roce 2020 v Bruselu ještě více 
příležitostí k získání zkušeností v jednání 
s europoslanci z České republiky, Slovenska, 
Polska, Maďarska, ale také  dalších členských 
zemí EU, namátkou z Itálie, Francie, Německa 
či Španělska. 

Vzhledem k členství Agrární komory v již 
zmíněné COPA-COGECA a nově také ve 
Farm Europe jsem měl příležitost vystoupit 
v angličtině na řadě mezinárodních konfe-
rencí nebo přímo komunikovat se zástupci 
Evropské komise a dalších institucí. Vedle 
toho jsem dostal od představenstva AK ČR 
důvěru ve vykonávání funkce tajemníka, který 
je fakticky zodpovědný za odbornou náplň 
činnosti úřadu, což v sobě obsahuje mimo jiné 
komunikaci s členskou základnou, Minister-
stvem zemědělstvím a dalšími orgány státní 
správy a samosprávy a samozřejmě také 
s novináři a nezemědělskou veřejností, čemuž 
jsem se částečně věnoval již od nástupu na 
komoru v roce 2013.

Říkáte, že považujete Společnou zeměděl-
skou politiku a její nastavení za zásadní pro 
budoucnost agrárního sektoru v ČR, proč?
Zemědělské podpory se v současné době staly 
celospolečenským tématem, sami zemědělci 
na ně často pohlížejí jako na „nutné zlo“, 
které se navíc váže s nárůstem administrativy. 

Představujeme Jana Doležala, 
kandidáta představenstva AK ČR 
na prezidenta komory

Foto archiv AK ČR
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Faktem nicméně zůstává, že bez dotačních 
podpor se neobejdeme s ohledem na 
stagnující výkupní ceny komodit, narůstající 
náklady včetně nákladů na pracovní sílu 
a pachtovné a rostoucí konkurenci ve světě. 
Pokud nebudeme při vyjednávání aktivní, 
bude to pro tuzemské zemědělství znamenat 
katastrofu. 

Nejenom že se z Bruselu dozvídáme, že 
bychom měli „dělat více za méně peněz“, 
ale také se hovoří o naprostém zastavení do-
tačních podpor pro podniky s větší výměrou, 
případně vyšším podílem citlivých komodit, 
nebo podniky, které v minulosti uposlechly 
právě výzvu Evropské komisi a diverzifikovaly 
zdroje svých příjmů. Zatímco v roce 2006 Ev-
ropská unie zemědělcům doporučovala, aby si 
budovali nebo nakupovali zpracovatelské ka-
pacity, v posledních diskuzích se hovoří o tom, 
že zpracování zemědělských komodit není 
„zemědělstvím“ a podnikatelé, kteří generují 
větší množství příjmů prodejem potravin, 
vlastně nejsou zemědělci. To je špatně stejně 
jako návrhy na „spravedlivé“ vyrovnání plateb 
mezi novými a členskými státy EU, které by 
pro ČR znamenalo další snížení podpor, a to 
i přesto, že nám byl v roce 2004 slibován opak. 
V rámci SZP tak jednoznačně platí, že jaké si 
to uděláme, respektive vyjednáme, takové to 
budeme mít. 

Jako kandidáta na prezidenta AK ČR vás 
tedy, v případě, že budete zvolen, čeká ná-
ročné období. Proč si myslíte, že jste právě 
vy vhodným kandidátem?
Mojí nespornou výhodou je znalost organi-
zace, v jejíž prospěch chci nadále pracovat, 
a znalost prostředí a procesů, které mohou 
alespoň ze začátku být pro někoho zvenčí 
obtížně uchopitelné a není vždy jednoduché 
do nich proniknout. Nespornou výhodou 
Agrární komory, jak to vnímám, je nutnost 
vytváření kompromisu mezi zemědělci 
s různými zaměřeními, tedy v oblastech 
polní výroba, rostlinná speciální výroba, 
živočišná výroba, ekologické zemědělství 
vs. konvence, hospodaření na horách, 
v podhorách a úrodnějších oblastech, 
s různou vlastnickou strukturou (fyzické
osoby, právnické osoby, družstva) a samozřej-
mě s různou velikostí. Jednání bývají složitá, 
ale výsledný kompromis má často daleko 
vyšší váhu než partikulární zájmy jednotlivců 
nebo podobně zaměřených skupin. V tomto 
ohledu je pro mě výhodou zkušenost, jak 
podobného kompromisu dosahovat a jak jej 
komunikovat. Hlavním cílem podobného kom-
promisu však musí být maximální prospěch 
pro členskou základnu a s tímto vědomím 
a cílem k jeho hledání přistupovat. Zároveň 
chápu mandát prezidenta AK ČR jako svou 
příležitost pro trochu jiný způsob myšlení, 
který může být mladším generacím přístup-
nější. S tím souvisí samozřejmě i snaha 
o zlepšení image zemědělců a zemědělství, 
které je zásadní. 

Když jsme u priorit, máte v tuto chvíli 
představu, čeho byste chtěl v rámci vašeho 
potenciálního mandátu prezidenta AK ČR 
dosáhnout?
Na prvním místě je pro mě určitě vyjednání 
spravedlivých podmínek v rámci reformy 
Společné zemědělské politiky po roce 2020, 
kde jsme v roce 2017 počítali, že v současné 
době budeme znát více než hrubé obrysy, což 
se i vzhledem k tahanicím kolem Brexitu ne-
stalo. Nyní navržené podmínky jsou vůči nám 
diskriminační a navíc nepřinášejí slibované 
zjednodušení, ale v mnoha případech jen další 
byrokracii. Ochranu životního prostředí, tedy 
především půdy a vody včetně péče o krajinu 
a zvěř v ní žijící, chápu jako zásadní pro bu-
doucnost dalších generací, na druhou stranu 
si EU musí uvědomit, že zemědělství by mělo 
zemědělce také živit, a není tak možné jen 
vyplácet almužnu za péči o krajinu, která 
vzhledem k růstu cen půdy navíc přes pach-
tovné skončí v cizích rukou.

Další prioritou je samozřejmě zlepšení komu-
nikace s veřejností, ať už to jsou dny 
otevřených dveří a podobné akce, nebo 
i komunikace s médii a na sociálních sítích, 
které jsou především pro mladší generace 
jedním z mála zdrojů informací. Chci vést 
aktivní kampaně ke zlepšení image sektoru. 
Inspiraci můžeme najít v zahraničí, příkladem 
může být třeba sousední Rakousko, které 
práci se spotřebitelem dovedlo asi nejdále 
v Evropě. V této souvislosti je třeba zaměřit 
se na propagaci domácí produkce a pomo-

ci spotřebitele přesvědčit o prospěšnosti 
nákupu domácích potravin nejen pro vlastní 
zdraví, ale také pro venkov a krajinu. Kromě 
zlepšení podmínek v rámci „Bruselu“ je třeba 
se zaměřit také na podmínky v rámci České 
republiky, mimo jiné na racionalizaci kontrol 
tak, aby zemědělci netrávili celé dny proka-
zováním stále stejných osvědčení a potvrzení 
různým orgánům státní správy. 

Co se týká dalších národních podmínek, 
je třeba jednat také o daňovém systému, 
případně daňových úlevách, které jsou v okol-
ních zemích uplatňovány a které tuzemské 
zemědělce znevýhodňují. Kdy jindy než v době 
snižování výdajů na zemědělství a chystané 
recesi by měl přijít motivační impuls pro 
produkční zemědělství, které generuje příjmy 
do státního rozpočtu a vytváří pracovní místa 
a které se na rozdíl třeba od automobilového 
průmyslu nehodlá v případě krize sebrat 
a odejít „za lepším“.

V neposlední řadě jde o samotné fungování 
Agrární komory, to znamená zlepšit komuni-
kaci s jednotlivými okresy, kraji, ale také 
s členskými společenstvy a navenek komu-
nikovat společným silným hlasem tak, aby 
všechny společné kroky vedly ku prospěchu 
stávající členské základny a rostla tak nejen 
prestiž oboru, ale také zájem zemědělců, 
kteří momentálně nejsou členy AK ČR, se na 
činnosti a rozvoji Komory podílet.  

redakce Agrobase
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Ve svém úvodním slově se Zdeněk Jandejsek, prezident komory, 
věnoval nejprve tématu kalamitního přemnožení hraboše. Bohužel 
zde nadále trvá patová situace, kterou způsobilo Ministerstvo životního 
prostředí svým přístupem nezohledňujícím skutečnou situaci. Ta je 
v mnoha regionech i v současné době neúnosná a na základě probíha-
jícího šetření se očekávají škody přesahující již 3 mld. Kč, což se odráží 
především v ekonomice jednotlivých podniků. I přes snahu Ministerstva 
zemědělství se zatím nenašlo reálné kompromisní řešení a stávající vý-
voj zatím jen nahrává opakování situace v příštím roce. Dalším silným 
tématem je zákon o významné tržní síle, o jehož aktualizaci usilovně 
jednáme se záměrem podpory férovosti obchodu a prosazení českých 
potravin na domácí trh. Jak dokazují lobby aktivity Svazu obchodu 
a cestovního ruchu, který si například bere za rukojmí nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, jde legislativní návrh správným směrem. V oblasti 
příprav nové Společné zemědělské politiky jsou zástupci komory členy 
všech pracovních skupin MZe s tím, že požadují zachovat stávající pri-
ority, omezit nesmyslné zelené návrhy nových podmínek a snížit jejich 
administrativní náročnost. Zde je velice významná další spolupráce 
s europoslanci za Českou a Slovenskou republiku. O tom, jak zásadní je 
to diskuze, svědčí také demonstrace zemědělců v Holandsku a Němec-

ku, tedy agrárně silných zemích. I zde zemědělci razantně upozorňují 
na to, že dochází k absurdnímu odklonu SZP od tradičních výrob do 
zelených aktivit, které ohrožují jejich samotnou existenci. Ve stejném 
duchu se vedla také diskuze jak na jednání V4 v Polsku, tak na konfe-
renci zemí tří moří v Litvě. Nevládní organizace středo a východoev-
ropského regionu se shodly, že jsou své požadavky připraveny podpořit 
aktivními protesty, které se konaly již 12. prosince v Bruselu. Po novém 
roce se pak chystají další protesty, které by měly být koordinované přes 
COPA-COGECA, případně přes sdružení organizací tří moří.

Dlouhodobým cílem komory je ochrana před spekulativními nákupy 
půdy, kde se stále nedaří získat rozhodující většinu k jejímu zakotvení 
do legislativy. Úkol tedy zůstane pro nové vedení komory. Stanovení 
velikosti honů na maximálních 30 ha na erozních honech od příštího 
roku a především pak od roku 2021 na veškeré orné půdě i přes návrh 
určité tolerance Agrární komora v této podobě odmítá akceptovat. Je 
připravena s ministerstvem jednat jak o odkladu tohoto návrhu až do 
doby vyhodnocení opatření na SEO a MEO, tak o nikoliv plošném, ale 
konkrétním a cíleném zaměření, například v místech větrné eroze či 
v jiných oblastech se zohledněním zvýšené ochrany. Další aktuální-
mi tématy, které byly diskutovány v úvodu, jsou výjimky na aplikaci 
prostředků na ochranu rostlin, řešení čistírenských kalů a jejich 
kategorizace, převod dotací na SZIF, přemnožení černé a vysoké zvěře, 
novela mysliveckého zákona, škody kůrovcem a kompenzace vlastníků 
na obnovu lesa, výplaty národních dotací v roce 2019 a rozpočet MZe 
pro rok 2020 atd. Trvalý důraz úřadu je kladen na propagaci činnosti 
zemědělců ve prospěch společnosti nejenom v oblasti výroby potravin, 
ale také v péči o krajinu a přírodní zdroje, ať již jde o seriál Trvalé byd-
liště venkov v České televizi, který doposud zhlédlo 2,2 miliónů diváků, 
cyklus Potraviny z domoviny v Regionální televizi, vlastní propagační 
projekty na konkrétní komodity, rozšířená distribuce Agrobase, posí-
lené webové prezentace, komentáře a glosy k aktuálnímu dění, nebo 
facebookový profil a mnohé další.

Projednána byla současná situace k návrhům Společné zemědělské 
politiky po roce 2020. Jak již bylo uvedeno, předložené záměry jsou 
z různých důvodů nevyhovující prakticky pro všechny zemědělce v EU, 
protože tlak na nevýrobu, snižování produkce a krácení intenzity či ze-
lené požadavky bez dalších kompenzací výrobních ztrát jdou již za hra-
nici agrotechnických zásad a nad rámec běžné péče o kulturní krajinu. 
Ohrožena se tak stává samotná produkce potravin. Zemědělci neustále 
a nesmyslně ustupují celospolečenskému tlaku, přitom vývoj ve světě 
jde úplně opačným směrem. V prostředí České republiky je nezbytné 
nepřipustit povinné zastropování, avšak se souhlasem podmínky redis-
tributivní platby, dále požadujeme navýšení podpory citlivých komodit 
až na 25 % a posílení celkového rozpočtu určeného pro sektor, což nyní 
odmítají jen dvě členské země. Narovnání podmínek by mělo přijít také 
v kofinancování druhého pilíře PRV, kde má ČR v současné době 35 %, 
ale například Rakousko 100 %.

U rostlinných komodit bylo konstatováno, že dochází k mírnému oživení 
zájmu o obilí a očekává se růst cen u řepky, jejíž celkový výnos byl 

Z jednání představenstva 
a dozorčí rady AK ČR

Poslední řádné společné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory 
se konalo za účelem vyhodnocení průběhu roku, získání přehledu plnění aktualit 
a dalších úkolů, informování o probíhajících primárních volbách a přípravě 
volebního sněmu a vyhodnocení průběhu hospodaření a plánu na rok 2020.
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O čem mlčí zastánci umělého masa
Jednou z vážně míněných cest údajně snižující produkci metanu 
hospodářskými zvířaty, a tedy oteplování planety, je výroba 
umělého masa z kmenových živočišných buněk v průmyslových 
množírnách. Bohužel k tomu, aby se průmyslově produkované 
živočišné buňky staly alespoň částečně totožné s masem jako 
takovým, je nestačí jen namnožit. Už jen samotné množení 
je oříšek – aby se totiž z nijak specializovaných buněk stala 
svalovina, musely by být při množení použity hormony a růstové 
stimulátory, tedy látky které jsou například v EU v chovech hos-
podářských zvířat zcela zakázány. Kromě toho by bylo nutné při 
množení buněk zabránit jejich napadení nežádoucími bakteriemi, 
a tedy používat při výrobě „masa“ další látky na bázi antibiotik. 
Kromě toho se ani výroba umělého masa neobejde bez energie 
dodávanou jak množícím technologiím, tak právě třeba k zajištění 
sterility. Zůstaňme proto raději u kvalitního tradičního steaku.

Ne černé, ale zelené uhlí je in
Zatímco se ve světě i u nás ustupuje od těžby a užití klasického 
černého (nebo hnědého) uhlí, nová technologie vyvinutá v Číně 
počítá s využitím zeleného uhlí (bio-coal) vyráběného z odpadní 
rostlinné biomasy. Tvůrci nové technologie podotýkají, že bio uhlí 
je možné vyrobit z celé řady materiálů, které představují rostlinný 
odpad. Mohou to být třeba rýžové slupky, piliny, sláma, bagasa 
čili odpad po zpracování cukrové třtiny anebo třeba zbytky sóji. 
Nejlépe prý fungují rýžové slupky, které jsou dostupné na řadě 
míst světa ve velkém množství a zároveň jsou velmi levné. Rovněž 
se při spalování bio uhlí uvolňuje mnohem méně oxidu uhličité-
ho. Podle čínského týmu by tudíž mohlo být tradiční fosilní uhlí 
nahrazováno bio uhlím. Pokud by k tomu došlo, tak právě v Číně 
by to snížilo emise uhlíku produkované o 748 milionů tun ročně, 
což je zhruba 6 % čínských emisí uhlíku.

S biozeleninou ze skleníků je ve Francii konec
Celostátní výbor pro ekologické zemědělství Francie schválil 
v polovině loňského roku opatření, podle kterého se nesmí ve 
Francii od konce loňského prosince do začátku dubna letošního 
roku prodávat ekologická produkce ovoce a zeleniny z vyhříva-
ných skleníků. Taková produkce má prý totiž horší ekologickou 
stopu, neboť při ní vzniká (jak jinak, když ve skleníku) více skle-
níkových plynů. Pravda, skleníky je možná vytápět obnovitelnými 
zdroji, pak je prodej bioproduktů povolen. Na pováženou ale je, že 
Francie prý chce uvedené opatření prosazovat i na celoevropské 
úrovni.

Petr Havel

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

v EU nejnižší za posledních 13 let a nebude jej možno kompenzovat 
dovozem z Austrálie ani Kanady, kde je sucho, resp. sníh. Osevní plochy 
řepky jsou u nás nižší než v loňském roce. Sklizeň máku se regionál-
ně značně odlišuje, pěstitelé však letos mají možnost začlenit se pod 
značku Česká cechovní norma, což by v případě zapojení také ze strany 
zpracovatelů eliminovalo dovozy technických máků a případů falšování. 
Sklizeny jsou téměř všechny plochy cukrovky, jejíž výnosy opět značně 
poškodilo sucho, ale i značný výskyt chorob a škůdců. Cena cukru na 
světovém trhu začala mírně růst, což pěstitelé požadují promítnout i do 
garantovaných cen tak, aby se plochy cukrovky udržely i pro následující 
rok. Značná poptávka je po ovoci, ale jeho úroda je nižší, než se čekalo, 
přes zimu se očekává vyklučení až 2 tis. hektarů sadů a jen jejich čás-
tečná obnova. V krizi je sektor produkce révy vinné, kde ceny poklesly 
až o třetinu, a stejně tak byla o 25–30 % nižší úroda, problémem je taky 
značný nástup chorob. V lesním hospodářství graduje kůrovcová kala-
mita s tím, že i přes dílčí finanční pomoc státu kolabuje trh se dřevem, 
značné problémy jsou také s obnovou lesních porostů. 

Cena mléka je na úrovni srovnatelné s ostatními zeměmi EU, situace 
v sektoru je stabilizovaná a neočekávají se větší výkyvy. Mírně však 
poklesla cena hovězího masa. Velmi negativní dopad mají na export 
skotu podvody s vývozem do Kazachstánu, kde jsou těmi poškozenými 
nakonec sami chovatelé, a roste zde tedy tlak na zavedení konkrétních 
pravidel a garancí. Sektor prasat díky vysokému zájmu Číny, způsobe-
nému likvidací zvířat s AMP a meziročnímu propadu produkce, o více 
než třetinu zcela zásadně celoevropsky ožil a cenová úroveň je o 40 % 
vyšší než vloni. Bohužel také v Evropě je ale riziko AMP značně vysoké. 
Drůbež a vejce jsou na nízké úrovni rentability.    

Představenstvo AK ČR schválilo technicko-organizační zabezpečení vo-
lebního sněmu, který se bude konat 12. března 2020 v Olomouci, a bylo 
informováno o dosavadním průběhu a výsledcích primárních voleb, 
které zatím proběhly ve Středočeském kraji, ve Sněmovně společen-
stev rostlinná výroba a živočišná výroba, dílčí jsou také nominace osob 
do dozorčí rady. Na leden a únor je úřadem připraven harmonogram 
výjezdů do regionů na diskuze s delegáty jak k volebnímu sněmu 
a představení kandidátů do vedení komory, tak k prioritám na rok 2020 
i na celé funkční období. Představenstvo bylo informováno o průběhu 
hospodaření AK ČR v roce 2019, které probíhá bez výkyvů a za velmi 
dobré příspěvkové kázně, a s plánem rámcového rozpočtu na rok 2020, 
který je připraven jako vyrovnaný. 

Úřad Agrární komory ČR
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Zdravice prezidenta komory 
k roku 2020

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, kolegyně, přátelé, skončil rok 2019, je tedy 
čas bilancovat a říct si, jaký vlastně byl. Opět jsme bojovali s nepřízní počasí, ale 
také s přemnoženými hraboši. Zde i v jiných směrech jsme ale udělali všechno proto, 
abychom prosazovali společné požadavky zemědělců doma, ale i v zahraničí. 

Úspěchem rozhodně je, že po volbách do 
Evropského parlamentu se i díky našemu úsilí 
konečně podařilo „obsadit“ dva důležité par-
lamentní výbory našimi zástupci, kteří by měli 
konečně během příštích pěti let obhajovat 
nejen zájmy českých zemědělců, ale celého 
agrárního sektoru. Když hodnotím rok 2019, 
vidím mnoho vykonané práce a díky našemu 
společnému úsilí i pozitivní výsledky. Mimo 
jiné jsme pokračovali v propagaci zemědělství 
a práce zemědělců, organizovali jsme doma 
v regionech akce pro veřejnost, ale zúčastnili 
jsme se i mezinárodních výstav a konferencí. 
Podařilo se nám do celonárodního vysílání 
dostat dva důležité seriály, jeden šestnácti-
dílný, který je hrazen částečně z prostředků 
komory (Trvalé bydliště venkov) a druhý, který 
bude mít celkem 52 dílů a je hrazen výhradně 
z rozpočtu Agrární komory (Potraviny 
z domoviny).

Jsou ovšem některé úkoly, které je třeba 
dokončit. Tím prvním, ve kterém pokračujeme 
hned od začátku roku, je řešení nerovnováhy 
v dodavatelském řetězci prostřednictvím 
novely zákona o významné tržní síle. Zde jsme 
navrhli zásadní změny, které pomohou řešit 
nejen daňové úniky, ale zejména nastolit stej-
né podmínky pro nejslabší v dodavatelském 

řetězci a zároveň posílit postavení spotřebite-
le. Je nesmyslné tvrdit, že když se napraví 
tyto pokřivené vztahy, dojde k výraznému 
nárůstu všech cen. Prodej za podnákladové 
a podnákupní ceny řeší mnohé státy ve své 
národní legislativě. My jsme se pokusili pře-
vzít pouze malou část od kolegů z Francie. 
A musím uvést, že část obchodních řetězců 
s našimi návrhy souhlasila, protože si uvě-
domují, že nastavené vztahy v současnosti 
deformují prostředí, ve kterém působí. 

Druhým důležitým úkolem je řešení proná-
jmu zemědělské půdy. Téměř všechny státy 
Evropské unie, ale i v okolním světě, mají 
chráněnou zemědělskou půdu, protože to 
není obyčejný artikl, ale národní bohatství. 
Výjimkou jsou státy, kde je zemědělská půda 
nižší kvality, ale k těm my přece nepatříme. 
Je pro nás nezbytné, abychom chránili spolu 
s vodou i naši půdu. 

Třetí důležitou oblastí je vyváženost v země-
dělství. Každý dobrý hospodář ví, že pokud 
něco z půdy vezmu ve formě úrody, musím 
zpět vrátit potřebné živiny, abych zachoval 
a zvyšoval kvalitu půdy. Díky dobrému hos-
podaření jsme schopni zadržet dostatek vody 

v půdě, zabránit její degradaci, vzniku eroze, 
která může přeměnit zemědělskou půdu na 
poušť. Nadále musíme upozorňovat naše 
obyvatele, že my o ochraně životního prostředí 
nemluvíme, my jednáme. Stačí si uvědomit 
známá čísla, která se týkají používání příprav-
ků na ochranu rostlin či využívání umělých 
hnojiv. A jaký je náš návrh? Zcela jednoduchý. 
Jen vyváženost rostlinné a živočišné výroby 
nám pomůže řešit organickou hmotu v půdě. 
Je třeba, abychom počty hospodářských zvířat 
nejlépe až zdvojnásobili. A co budeme dělat 
s takovou produkcí kvalitních surovin? Přece 

zpracovávat doma na chutné a zdravotně 
nezávadné potraviny, které půjdou přednostně 
do škol, nemocnic, na úřady a do a dalších 
státních zařízení. Výsledkem bude nejenom 
odbyt naší kvalitní produkce, ale i snížení 
znečištění a odstranění dlouhé uhlíkové stopy, 
kterou zanechává roční objem sto tisíc kamio-
nů, které k nám přes Evropu dovážejí potraviny 
staré několik dní, v případě masa je to i 10 dní. 

Co dalšího nás tedy v roce 2020 čeká? Doma 
je to příprava národní strategie na další obdo-
bí zemědělské politiky odpovídající potřebám 
českého agrárního sektoru. Děkuji vám při 
této příležitosti za spolupráci na přípravě 
připomínek k návrhu dokumentu a stejně 
tak za účast na konzultacích. V tomto směru 
nesmíme ani v roce 2020 polevit, protože když 
se nastavují pravidla, musíme být schopni 
obhájit a prosadit odborné požadavky praxe.

V roce 2020 se bude schvalovat rozpočet 
Evropské unie a i jeho výše bude mít vliv na 
to, jak to u nás v následujícím období bude 
vypadat. Musíme tedy nadále tlačit na naše 
zástupce a prosazovat požadavek na silné 
financování agrárního sektoru, který je při-
praven plnit stále širší a náročnější požadavky 
společnosti. V Bruselu jsme se v polovině 
prosince připojili k protestu, který se týkal 
právě prosazování našich logických požadav-
ků. Jsem rád, že můj návrh, který jsem vznesl 
před dvěma lety, abychom se začali setkávat 
nejen země Visegrádské čtyřky, ale abychom 
zvali i další státy, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko a Chorvat-
sko, se stal již realitou. V nejbližším období 
budeme mít zasedání v Maďarsku, následně 
by mělo zasedání organizovat Slovensko, pak 
my. Tato jednání jsou důležitá, abychom řešili 
společné problémy a prosazovali naše zájmy 
v Bruselu.

Rok 2020 bude výzvou pro každého z nás. 
Proto mi dovolte popřát do nového roku 
především zdraví, protože to je nejdůležitější, 
vytrvalost a štěstí, protože bez nich se těžko 
dosáhne úspěchu, ale i pohodu v pracovním 
a osobním životě. Jsem přesvědčen, že spolu 
dokážeme splnit úkoly, které jsme si stanovili.

Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR 

Produkce českých 
zemědělců musí primárně 

mířit na stoly českých 
spotřebitelů jako kvalitní 

a chutné potraviny
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Setkání zemědělských komor 
Visegrádské skupiny v Polsku

Ve dnech 25.–26. listopadu se uskutečnilo 74. zasedání zástupců zemědělských 
komor zemí Visegrádské skupiny v městečku Kazimierz Dolny v Polsku. Na 
společném zasedání se sešli zástupci Slovenské zemědělské a potravinářské 
komory (SPPK), Národní rady zemědělských komor v Polsku (KRIR), Maďarské 
agrární komory (NAK) a Agrární komory České republiky (AKČR).  

Zástupci agrárních komor hovořili o současné 
situaci na komoditních trzích. Zemědělská 
produkce je vystavena stále častějším extrém-
ním povětrnostním jevům a udržování součas-
né výše úrody bude obtížné, a to i vzhledem 
k rostoucím omezování dostupnosti příprav-
ků na ochranu rostlin. Jedním z největších 
problémů Polska je výskyt Afrického moru 
prasat (AMP). Poslední případ byl na západě 
země, a to ve významném chovu prasat. Výro-
ba vepřového masa přitom v Polsku poklesla 
za posledních 5 let až o 50 %. Z původní roční 
produkce 20 mil. prasat je to v současnosti 
asi 11 mil. kusů. To má negativní vliv i na cenu 
krmného obilí, která poklesla o více než 20 %. 
Stejně tak cenu ovlivňují i ukrajinské kvóty na 
obilí, protože většina produkce pak zůstává 
v Polsku. Sucho v letošním roce také snížilo 
produkci ovoce a zeleniny, ale i jiných plodin, 
a to zejména ve střední části země. 

Prezident Jandejsek představil situaci 
v České republice a srovnal současné výsled-

ky v zemědělství s rokem 2018. Z celkové pro-
dukce obilí se vyváží asi 40 % objemu. Mírně 
roste produkce mléka (asi o 1,8 %), hovězího 
masa (o 7,4 %) a drůbežího masa o 3,4 %. 
U vepřového masa došlo k obratu vývoje, 
kdy do konce května byly ceny jenom 
1.05 euro/kg a v současnosti je to zhruba 
1,89 euro/kg. Stavy prasnic se sice snížily až 
o 9 %, ale produkce masa zůstala na stejné 
úrovni. Prezident Jandejsek dále upozornil na 
vysoké škody způsobené výskytem hrabošů, 
a to ve 48 ze 64 okresů republiky. Zhruba ve 
30 okresech pak je výskyt hrabošů kalamitní. 
Předpokládá se, že celková výše škod pře-
sáhne 3,5 mld. Kč. Hraboši v současné době 
likvidují řepku a ozimy. 

Obdobný problém s výskytem hrabošů je 
i na Slovensku. Nejvyšší výskyt hrabošů je 
v Trnavském kraji. Pokračuje pokles dojnic, 
i když produkce mléka je stabilní a mírně 
roste. Nákupní ceny komodit jsou nejnižší 
ze všech zemí V4. Poslední případ Afrického 

moru prasat v chovech byl potvrzen 19. srpna 
2019 a pro letošní rok bude pro zemědělce 
zprostředkována státní pomoc v objemu 
55 mil. eur (cca 1,37 mld. Kč). Maďarská
delegace konstatovala, že situace je obdobná 
jako v dalších zemích V4. Došlo ke změnám 
cen u vepřového masa z důvodu výskytu 
AMP, jehož případy se vyskytly i blízko 
Budapešti. 

Agrární komory V4 se domnívají, že Společná 
zemědělská politika i po roce 2020 musí zů-
stat důležitou strategickou politikou podpo-
rující zemědělce, kteří zajišťují potravinovou 
bezpečnost a veřejné statky. SZP musí nadále 
sektor podpořit, aby se vypořádal s výzvami 
změny klimatu a ochranou životního prostře-
dí. To je důvod, proč musí zůstat silnou a řád-
ně financovanou politikou, aby mohla i nadále 
přispívat k udržitelnému rozvoji zemědělství, 
produkci potravin a venkovských oblastí, včet-
ně přiměřených příjmů zemědělců, účinnější 
provádění politiky v oblasti životního prostředí 
a klimatu.

Jak upozornil prezident Jandejsek, poža-
davky na zemědělce rostou, stejně tak jejich 
náklady, ale ceny komodit stagnují a klesají. 
V podstatě přitom podpory poskytované ze-
mědělství neslouží potřebám prvovýroby, ale 
podporují konečného spotřebitele. Příkladem 
jsou ceny potravin. Ty se od roku 1990 zvýšily 
o 60 %, ale ceny vstupů vzrostly 15 až 20krát 
a například u vody dokonce 80krát. Dalším 
zásadním požadavkem je vyrovnání dotací 
na plochu. Když nové země vstupovaly do EU, 
měly se jim do 10 let vyrovnat dotace 
s původní EU15. Ani 15 let od vstupu nových 
členských zemí k tomu ale stále nedošlo. Na-
dále tak nejsme konkurenceschopní, protože 
existují rozdíly ve výši dotací z rozpočtu EU 
i u národních dotací. Staré země poskytují 
zemědělcům 3 až 5násobně vyšší dotace 
z vlastních rozpočtů a tím deformují společný 
trh. Dále je nutné prosazovat podpory na 
citlivé komodity.  Příkladem různé úrovně 
dotací citlivých komodit je Finsko, která je 
asi 19,2 %, avšak v legislativě EU je přitom 
stanoven strop 15 %. Důležitá je taky definice 
skutečného zemědělce, o kterou se vedou 
diskuze.
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Dále přítomní zástupci komor diskutovali 
o nesmyslném požadavku majetkové a perso-
nální propojenosti podniků a osob. Hodno-
cení zemědělské činnosti má význam jenom 
vzhledem ke konkrétnímu IČ. Každý stát si 
musí sám určit, co je pro něj podle vlastních 
podmínek důležité. To lze ilustrovat na situaci 
v Německu. Východní část má průměr 234 ha 
na podnik, v Bavorsku je to přitom jen 16 ha. 
V České republice je to 130 ha a na Slovensku 
90 ha. Půda nesmí být spekulativním kapitá-
lem, ale měla by být národním bohatstvím, na 
čemž se shodly všechny delegace. 

Pokud jde o mezinárodní obchodní dohody, vy-
volalo mnoho sporů nepochopení rozdílů mezi 
zeměmi Mercosuru a Evropské unie, které 

mají odlišné normy na jednotku produkce 
včetně jejich dopadů na klima. Od zeměděl-
ců v EU se požaduje, aby používali postupy 
integrované ochrany před škůdci a zajišťovali 
vysokou úroveň dobrých životních podmínek 
zvířat, což je také jedním ze zájmů evropských 
spotřebitelů. Stejné požadavky by pak logicky 
měly být kladeny i na dovozy z okolního světa.
Pokud jde o bezcelní kvóty pro obiloviny 
a kukuřici z Ukrajiny do Evropské unie, 
přítomní upozornili na nedostatek podrobné 
kontroly kvality v oblasti reziduí pesticidů 
a mykotoxinů. Výše uvedený požadavek je mo-
nitorován v případě zemědělských produktů 
každého členského státu v rámci úředních 
kontrol, zdá se však, že stanovené kvóty osvo-
bozené od cla těmto kontrolám nepodléhají.

Zástupci agrárních komor V4 se dohodli na 
užší spolupráci založené na vzájemných 
prioritách s cílem posilnit pozice při rozho-
dování a zastupování zájmů zemědělců na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Z dalších 
oblastí diskutovali také o společném postupu 
u nadcházejících voleb do vedení organi-
zace zemědělských družstev COGECA, kde 
podpořili kandidaturu zástupců Polska 
a Slovenska. Přítomní se věnovali také setkání 
zemědělských komor z regionu Tří moří. 
K výše uvedeným požadavků bylo podepsáno 
společné komuniké. Příští zasedání zemí V4 
se bude konat v březnu 2020 v Maďarsku.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR

Konference zemí tří moří
V pátek 6. prosince se ve Vilniusu konalo jednání zástupců agrárních komor tří 
moří, tedy Bulharska, České republiky, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Polska, 
Slovenska a hostitelské Litvy.

Program byl zaměřený na situaci na země-
dělských trzích, zhodnocení současného 
plánovacího období SZP i na prohloubení 
spolupráce mezi partnerskými komorami.
Problémem regionu je Africký mor prasat, 
i proto zúčastnění projevili velký zájem 
o zkušenosti České republiky s eradikací 
této nákazy na našem území. Například
v Bulharsku muselo být poraženo 50 % 
prasat, aby se situace dostala pod kontrolu,
v ostatních zemích je i přes oživení ceny nezá-
jem zakládat nové chovy a výkrmy. Například 
v Maďarsku byl zjištěn nález v 1 088 případech 
a zastřeleno bylo 178 tisíc divočáků. V Polsku 
poklesly počty chovatelů prasat ze 700 tisíc na 
200 tisíc, především malých farem s velikostí 
15–20 hektarů. AMP zde je silným a neříditel-
ným rizikem. Stát dává nízké kompenzace 
a produkce masa je zajištěna primárně 
dánskou společností, která vlastní velký zpra-
covatelský podnik. 

Ohniska Afrického moru prasat se v ostatních 
částech regionu zatím výrazněji nerozšiřu-
jí, ale se stále vysokým výskytem divokých 
prasat přetrvá také vysoká možnost nákazy. 
Obecně pak nízké stavy hospodářských zvířat 
způsobují problémy s přebytkem obilí, které 
se ekonomicky nevýhodných podmínek vyváží 
například až do arabských zemí i do Afriky. 
Dalším zásadním problémem je nedostatek 
pracovních sil a odchod lidí ze sektoru, což 
je v masivním měřítku příklad Bulharska či 
Rumunska, ale také Litvy. V Polsku došlo po 
roce 1990 k velkým přesunům obyvatelstva 
z venkova do měst, lidé zároveň zbohatli 
a přestali si vážit potravin a zároveň začali pe-
níze vkládat do půdy. Dnes je v Polsku 1,3 mi-
liónu farem, ale v minulosti jich bylo více a byly 
menší. Velká výměra půdy není obhospodařo-
vaná a lokality především podél silničních sítí 
jsou drženy s očekáváním investic, a tedy jejich 
výkupu. Jednotlivé země komentovaly výsledky 

úrody, která byla hodnocena i přes vliv sucha 
jako průměrná, až dobrá. Produkce a ceny 
mléka jsou v současné době stabilizované, 
k poklesu ceny došlo u hovězího masa.

V diskuzi došlo také na protesty zemědělců 
v západní Evropě. Například Holandsko má 
zatížení půdy 5krát vyšší než Česká republika, 
podobně na tom jsou i ostatní státy střední 
a východní Evropy, které snižovaly počty 
hospodářských zvířat. Nyní by se tedy měly 
regulovat stavy tam, kde jsou vysoké, a naopak 
pomáhat zvýšení zatížení tam, kde došlo ke 
zbytečné redukci. Došlo by tak i k využití 
přebytku obilí. Projednána byla také situace
v programech rozvoje venkova jednotlivých 
zemí. Jednání vyvrcholilo podpisem vzájemné 
dohody. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR
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Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: 
omezení plochy monokultur či pomoc při 
kůrovcové kalamitě

Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mimořádná opatření na zvládání kůrovcové 
kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, investice do boje se suchem, omezení plochy 
monokultur či povinnost očipovat psy jsou některé z novinek, které přináší rok 2020 
v resortu zemědělství.

„Stejně jako v předchozích letech i letos se 
zaměříme na oblasti, které je třeba řešit 
v souvislosti s klimatickou změnou, například 
kůrovcovou kalamitu. Pro nestátní vlastníky 
lesů jsme připravili 2,5 miliardy Kč na zales-
nění a péči o lesy. Již teď je z nich vyplaceno 
více než 980 milionů Kč a vyplácení stále 
pokračuje. Díky naší nové vyhlášce mohou 
myslivci od ledna lovit některé druhy zvěře 
více dní v roce. To pomůže především oblas-
tem, které zasáhla kůrovcová kalamita 
a které jsou osázené novými stromky. Právě 
ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.
Na zalesnění holin po kůrovcové kalamitě, 
péči o les a zajištění pestré druhové skladby 
dřevin v lesích nebo na ochranu před škůdci 
dostanou vlastníci lesů až 2,5 mld. Kč. 
Podávání žádostí začalo loni v listopadu 
a skoční 28. února tohoto roku. Jde o první 

fázi víceletého programu. Letos bude MZe 
usilovat o získání prostředků za nahodilé těž-
by dříví v roce 2019, vyhodnocení budeme mít 
přibližně v dubnu. Žádat budeme minimálně 
o 4 mld. Kč.

Od začátku tohoto roku také platí prodloužení 
doby lovu některých druhů spárkaté zvěře. 
Chceme tím zajistit možnost regulovat narůs-
tající počty zvěře, která okusuje a ničí nové 

stromky vysazené v oblastech po kůrovcové 
kalamitě. Jde o možnost lovit více dní v přípa-
dech, kdy to je kvůli situaci a podmínkám 
v dané honitbě nezbytné.

„I v tomto roce je hlavní prioritou zadržení 
vody v krajině. I proto od letošního ledna 
nebude možné pěstovat monokultury na více 
než 30 hektarech souvislé plochy na erozně 
ohrožených půdách, což zmírní erozi půdy. 
Příští rok v tomto půjdeme ještě dál a toto na-
řízení se bude týkat všech pozemků s ornou 
půdou,“ řekl ministr Toman.

Dochází ke zpřísnění požadavků na hospo-
daření, které musí zemědělci dodržovat, aby 
měli nárok na některé hlavní dotace. Toto 
opatření napomůže zlepšit stav krajiny a její 
schopnost zadržovat vodu. Od dalšího roku to 
bude platit na veškeré orné půdě.

Novinky čekají také chovatele psů. Od 1. ledna 
2020 musí být každý pes označen mikroči-
pem, jinak nebude mít platné očkování proti 
vzteklině. Povinné označení do budoucna 
usnadní identifikaci a kontrolu dodržování 
podmínek v chovu. O podrobnostech 
kolem státního centrálního registru psů 
se zatím jedná, jeho zavedení se očekává 
v roce 2022.

V roce 2020 se i nadále budeme soustředit na 
vyjednávání podmínek nové SZP. Našimi pri-
oritami jsou jednodušší pravidla, dostatečně 
silný rozpočet – na úrovni současného progra-
movacího období, dobrovolné zastropování, 
redistributivní platba, digitalizace a precizní 
zemědělství. Bude nutné také dojednat pře-
chodné období na dva roky – kratší doba 
není reálná. V letošním roce chceme také 
dokončit úpravu několika důležitých zákonů. 
Jsou to například: myslivecký zákon, zákon 
o potravinách, zákon o vodách, zákon na 
ochranu zvířat proti týrání, ústavní zákon 
o ochraně vody, novela zákona o významné 
tržní síle a novela zákona o oběhu osiva 
a sadby.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Priority pro rok 2020 
jsou jasně dané; národní 
podoba SZP, řešení vody 

a sucha, pomoc lesům 
a české potraviny.
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Údiv střídá údiv
Všichni se divíme, i když každý trochu jinak. Europoslankyně Ing. Bc. Kateřina 
Konečná se diví, co si to ostatní členské země EU dovolují. My se zase divíme tomu, 
co ona v Bruselu prosazuje.

Nejsem poslancem v České republice, ba ani 
v Evropském parlamentu. Přesto být v kůži 
zemědělců, požádal bych prostřednictvím 
některého ze zemědělských svazů europo-
slankyni Kateřinu Konečnou o „interpelaci“. 
Kromě jiných funkcí je totiž také místopřed-
sedkyní výboru Zvláštního výboru pro postup 
Unie pro povolování pesticidů (PEST).

Z tohoto titulu se jí prý nelíbí žádosti různých 
zemí o výjimky z omezení či zákazu používání 
některých účinných látek pro přípravky na 
ochranu rostlin. Moc bych od „interpelace“ 
nečekal, zvláště po jejím výroku při boji proti 
glyfosátu, kdy považovala za nejúčinnější vari-
antu v ochraně proti plevelům jejich mecha-
nické vytrhávání. Jistě by neškodilo zdůraznit, 
že glyfosát se nepoužívá pouze v zemědělství. 
V prostředí železnice (cca 11 200 km kolejí) 
a ostatních odvětvích údržby dopravních 
staveb za tuto látku neexistuje adekvátní 
náhrada.

Snad by ale mohla něco vědět o tom, jak to 
v tomto směru vypadá v ČR a jak jsou některá 
rozhodnutí EU kontraproduktivní. Říká se, že 
nejvíce výjimek ze zákazů si vybojovalo Nizo-
zemsko. Možná, že to svědčí i o tom, jak se 
jeho europoslanci zajímají o osud zemědělství 
v této zemi. Asi na tom něco bude. Posledním 
takovým názorným příkladem je použití účin-
né látky metalaxyl k moření osiva některých 
druhů zelenin. Nejmenovaná česká firma 
šlechtící a množící osivo například cibule by 
ho ráda i nadále dodávala pěstitelům cibule 
v České republice namořené. Tedy ochráněné 
proti půdním patogenům. Zatím to ale vypadá 
na konec moření osiva zeleniny v České 
republice. V roce 2020 již není čím mořit osivo 
rajčat, cibule a paprik a tato situace je dosti 
bolestivým tématem. Trápí nejen osivářskou 
firmu, ale hlavně pěstitele zeleniny. Registra-
ce pro thiram platí do 30. 1. 2020 a tato účinná 
látka bude výrazně chybět. Účinné látky 
metalaxyl M a fludioxonyl lze používat pouze 
v hrášku, fazoli a cukrové kukuřici, captan 
pouze v kořenové zelenině, košťálovinách
a tykvovité zelenině. „Naštěstí“ jsme členem 
Evropské unie, kde jsme si všichni rovni. Je 
ale zřejmé, že někteří jsou si tam rovnější. To 
dokladuje povolení účinných látek fludioxonyl 
a metalaxyl v Nizozemsku v cibuli. 

V Anglii je povoleno insekticidní mořidlo 
Force. Semenářská česká firma vyřešila tuto 
absurditu následovně. Osivo cibule vyrobené 
v ČR poslala k namoření do Nizozemska. 

Osivo tím získalo nizozemský původ a bylo 
ošetřeno mořidlem v zemi, kde je přípravek 
povolen. Potom se osivo vrátilo zpět do ČR. 
Podobně postupují francouzští osiváři vyváže-
jící osivo na ošetření insekticidem do Anglie. 
Tento „Kocourkov“ je opravdu zvláštní 
a jenom těžko lze v něm hledat nějakou 
logiku. Pěstiteli totiž nelze nabízet nemoře-
né osivo cibule! Jak je vidět, i když to nemá 
vysvětlení, obchod si s podobnými komplika-
cemi poradí! Smát se, nebo plakat? Smát by 
se chtělo, ale je to bohužel k pláči! 

Možná, že by se také podařilo paní euro-
poslankyni vysvětlit, že zákazem používání 
neonikotinoidních mořidel vzrostla aplikace 
foliárních insekticidů zvláště v řepce 
třikrát. Foliární aplikace zcela jistě škodí 
nejen včelám, ale také dalším užitečným 
a indiferentním druhům hmyzu. Možná by 
také mohla vědět, že naše „zelené zlato“ 
dalšími zákazy používání přípravků ve chmelu 
a v pásmech hygienické ochrany vody již brzy 
„převálcuje“ produkce chmele z Číny a USA. 
Dostatečným varováním je ukončení pěstování 
chmele nejžádanější odrůdy Žatecký poloraný 
červeňák v jedné firmě na Roudnicku, která 
měla chmelnice v blízkosti Labe. Důvod? 
Neexistence přípravků k ochraně chmele, 
které by bylo možné používat v hygienických 
pásmech ochrany vodních zdrojů. Podobná 
situace ale vzniká i v dalších zemích EU. Na 
to již upozorňuje i Mezinárodní sdružení pěs-
titelů chmele, které kromě zajištění dostatku 
účinných látek pro ochranu chmele usiluje 
i o sjednocení požadavků na obsah reziduí ve 
všech zemích světa, stejně jako v EU. Možná, 

že by bylo dobré vysvětlit paní europoslankyni 
také to, že čeští zemědělci používají k ochraně 
plodin výrazně méně účinných látek na hektar 
než ti nizozemští. Naopak že zde uplatňujeme 
zásady integrované ochrany rostlin a že i díky 
tomu dokážeme při použití přípravků pěstovat 
jablka pro dětskou výživu. 

Zákazy používání některých účinných látek 
jsou naprosto kontraproduktivní. Zákaz 
používání účinné látky diquat pouze v EU 
může nejen v ČR výrazně redukovat pěsto-
vání sadbových brambor, slunečnice a řepky 
olejky. Také pěstitelé jetelovin na semeno 
(které nikdo nekonzumuje) nejspíše omezí 
pěstování. To vše a mnohé jiné jde ale proti 
činnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin, ve kterém paní 
eurokomisařka Konečná také působí a který 
má zájem na pestrosti krajiny (biodiverzitě). 
Regulace spojená s drastickým snižováním 
počtu účinných látek přípravků potom může 
pestrost krajiny i existenci zemědělství 
úplně dorazit! Zná paní europoslankyně tyto 
souvislosti? Neměla by nám všem českým 
zemědělcům co nejdříve předložit účty z její 
činnosti v Bruselu ke schválení? Neměli by-
chom to požadovat? Dost možná by bylo dobré 
vědět, kdo patří k zemědělským poradcům 
paní europoslankyně, vystudované ekonomce. 
A úplně na závěr. Rozvoj, bohatství a nové 
technologie včetně přípravků přinesl trh 
a kapitalismus, nikoli přebujelé regulace,
které jsou univerzální reakcí zelených 
aktivistů na všechno. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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 Živočišná výroba je 
nezastupitelná

Vloni se uskutečnil světový klimatologický kongres, který zorganizovala Světová 
meteorologická organizace pod záštitou OSN. Ve zprávě, která byla vydána, se mimo 
jiné uvádí, že chov hospodářských zvířat má vliv na tvorbu skleníkových plynů 
a metanu, což znečišťuje ovzduší.

Proto klimatologové doporučují omezit jejich 
chov. Tato myšlenka zaujala i řadu českých 
médií, v nichž se objevila řada doporučení 
snižovat stavy zejména skotu a prasat také 
u nás. Tyto články mnohdy uváděly, že 
například krávy vypouštějí až 23 % metanu 
do ovzduší. Proto jsme o názor, jak chov hos-
podářských zvířat ve skutečnosti znečišťuje či 
neznečišťuje ovzduší na naší planetě, požádali 
ředitele Výzkumného ústavu živočišné výroby, 
v.v.i., v Praze-Uhříněvsi, doc. Ing. Petra Ho-
molku, CSc, Ph.D.

Mohl byste našim čtenářům vysvětlit, o čem 
Světový kongres klimatologů vlastně jednal 
a jaký je váš názor na tyto názory klimato-
logů?
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) 
patří k nejvýznamnějším mezinárodním 
orgánům věnujícím se problematice změny 
klimatu. Byl založen v roce 1988 na popud Ge-
nerálního shromáždění OSN za účasti Světové 
meteorologické organizace a Environmentál-
ního programu spojených národů za účelem 
objektivního hodnocení problému změny 
klimatu. Skládá se z vědců z celého světa 
a pravidelně připravuje zprávy o změnách 
klimatu, a to včetně jejich environmentálních 

a sociálních dopadů. Z dokumentu „Klima-
tická změna a půda“ vydaného v srpnu 2019 
vyplývá, že nikoli chov krav, ale zemědělství, 
lesnictví a další aktivity spojené s využitím 
půdy byly v období 2007–2016 zodpovědné za 
23 % antropogenních emisí skleníkových ply-
nů (CO2, CH4, N2O). Přežvýkavci, především pa-
soucí se, mají podíl zejména na emisích metanu 
a oxidu dusného. Na druhou stranu přežvýkavci 
dokáží zužitkovat biomasu, která pro člověka 
není poživatelná, a přeměnit ji na vysoce kvalitní 
protein. K tomu je mnohdy využívána půda, 
která je pro jinou zemědělskou činnost nevhod-
ná. V rámci přeměny biomasy produkují hnůj, 
který je důležitým článkem v cyklech uhlíku, 
dusíku a fosforu a přispívá k zúrodnění půdy. 
Významným omezením chovů se tento cyklus 
naruší. Což můžeme v současnosti vidět i 
často využívanou oddělenou specializací farem 
na pouze živočišnou nebo pouze rostlinnou 
výrobu. Je třeba také zdůraznit, že nutriční 
hodnota živočišných bílkovin je podstatně vyšší 
než bílkovin rostlinného původu.

Jak se tedy díváte na výzvy omezit chov hos-
podářských zvířat, zejména krav, u nás?
Co se týká počtu chovu hospodářských zvířat 
v ČR, je dobré si uvědomit, že k jeho výrazné-

mu omezení za posledních 30 let už došlo, 
i když z jiných důvodů, než je snižování emisí 
skleníkových plynů. V této souvislosti se již 
dostává do popředí otázka potravinové bez-
pečnosti státu. V České republice proto ne-
vidím žádný prostor pro další redukci chovů. 
Vždyť od roku 1990, kdy se u nás chovalo 
3,5 mil. ks skotu (z toho 1,2 mil. krav) 
a 4,8 mil. ks prasat z toho 310 tis. prasnic), 
došlo k razantnímu snížení stavů, které se 
v posledních letech stabilizovaly na cca 
1,4 mil. ks skotu (z toho 590 tis. krav) 
a 1,5 mil. ks prasat (z toho 91 tis. prasnic). 
U skotu tak klesly stavy na dvě pětiny 
a u prasat dokonce na méně jak třetinu! 
Z toho vyplynula zcela nedostatečná potravi-
nová soběstačnost v agrárním sektoru, kde 
přibližně soběstační jsme pouze ve výrobě 
hovězího masa, u mléka je to 85 % a u masa 
vepřového jenom alarmujících 38 %. Otázkou 
je také, jak přesná jsou „měření“ celosvětové 
produkce metanu a dalších plynů z hospo-
dářských zvířat i vzhledem k velmi rozdílným 
způsobům chovů, ustájení, krmení apod. 
Různé studie a různé instituce uvádí také růz-
né hodnoty produkce metanu z chovu skotu. 
Nejčastěji uváděné hodnoty se pohybují od 
17 do 23 % z celkové produkce metanu, spoje-
né s činností člověka, což ovšem činí přibližně 
3,3 % z celkové produkce skleníkových plynů. 
Tyto hodnoty rozhodně nejsou dominantní po-
ložkou, navíc jsou spojené se zajištěním pro-
dukce potravin pro světovou populaci. Proto 
při omezování skleníkových plynů je potřeba 
se zaměřit především na hlavní producenty, 
tedy na energetiku, průmysl nebo dopravu.
Jako další nedostatek vidím jednostranný 
úhel pohledu a následně také způsob prezen-
tace informací o této problematice ze strany 
klimatologů. Již se dále moc neuvádí, že chov 
hospodářských zvířat je součástí koloběhu 
látek v přírodě. 

Argument ochránců životního prostředí spo-
čívá právě v tom, že za oteplení může růst 
skleníkových plynů, což podle nich souvisí 
s chovem hospodářských zvířat…
Údaje o nárůstu skleníkových plynů vyvolá-
vající oteplení klimatu a s tím spojené změny 
považuji já i moji kolegové za velmi vážné 
a samozřejmě se snahy k omezení skleníko-

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., ředitel VÚŽV
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vých plynů z živočišné výroby dotýkají téměř 
všech výzkumných oddělení v našem ústavu. 
Intenzita výzkumu zaleží jen na společenské 
objednávce a zájmu grantových agentur. 
Ke snížení produkce metanu v chovu skotu 
není hned nutné přijímat radikální opatření 
v redukci stavu zvířat, existuje řada jiných 
cest, které v současnosti představují význam-
nou výzkumnou výzvu. Prostřednictvím ge-
netických metod je potřeba vyšlechtit zvířata 
odolná vůči klimatickým změnám, zdravá, 
dlouhověká a maximálně efektivní při přemě-
ně krmiva na potraviny živočišného původu. 
Dále musí nastat změny ve výživě zvířat 
v souvislosti s omezováním skleníkových 
plynů, více se budou využívat digitální techno-
logie a prvky precizního farmaření, nutné jsou 
inovace v systémech ustájení.

Dá se produkce metanu u hospodářských 
zvířat ovlivnit výživou?
K tomu musím podotknout, že právě výživa 
zvířat je mi profesně nejbližší. Proto mohu 
říci, že je zde celá řada cest směřujících 
k ovlivnění produkce metanu, například 
pomocí složení krmných dávek nebo jejich 
doplňků. Je samozřejmě nutné respektovat 
fyziologii trávení hospodářských zvířat, kdy 
u přežvýkavců je přirozené a nutné, aby do-
cházelo k trávení vlákniny (zejména celulózy) 
v bachoru pomocí mikroorganismů, kde jeden 
z produktů trávení je zmíněný metan. Ovšem 
pomocí úpravy krmení lze množství vyprodu-
kovaného metanu do určité míry snížit. Pokud 
chováme skot na bázi ekologického zeměděl-
ství, dosáhneme nižší produkce metanu na 
kus a den. Ovšem problém v tomto případě 
nastává s produkcí dostatečného množství 
potravin pro lidskou populaci. Z tohoto pohle-
du je nezbytné chovat skot intenzívním způ-
sobem. Z řady pozorování vyplývá, že pokud 
krmíme krávy velmi intenzívně, tak výrazně 
snížíme produkci metanu na jednotku výkonu 
(na kg mléka či kg masa). Bylo zjištěno, že 
u vysokoprodukční dojnice je vyšší produkce 
metanu o 23 %, ale na kg mléka je produkce 
metanu nižší o 40 % oproti dojnici s produkcí 
nízkou. Na základě řady studií je dokázáno, 
že nižší produkce metanu lze dosáhnout 
pomocí objemných krmiv s nižším obsahem 
vlákniny (mladší porosty), s vyšším obsahem 
škrobu (souvisí s produkcí kyseliny propiono-
vé v bachoru, kde nedochází k tvorbě vodíku) 
a u krmných dávek s vyšším zastoupením 
jádra. Dále můžeme snížit produkci metanu 
pomocí využití semen olejnin a rostlinných 
olejů v krmné dávce skotu – obecně dochází 
ke snížení produkce metanu o 5 % při každém 
navýšení tuku v krmné dávce o 1 %; či při-
dáním některých krmných aditiv zvyšujících 
využití vlákniny v bachoru (kvasinky, řasy, 
enzymy). Všechny způsoby omezování produk-
ce metanu mají však i svou stinnou stránku, 
která zahrnuje jak vyšší náročnost na opti-
malizaci krmných dávek, zejména s ohledem 
na zdravotní stav zvířat, a dále krmné dávky 
prodražuje, což se bude muset promítnout 

do ceny výsledných produktů. Velká pozor-
nost je ve světě věnována výzkumu ovlivnění 
a změny bachorové mikroflóry směřující ke 
snížení produkce metanu. Prvoci v bachoru 
produkují vodík, který je metanogenními 
archeobakteriemi měněn na metan. Proto se 
zkoumají metody snížení bachorových prvoků 
či archeobakterií. Zkoumá se i možnost využití 
bakterií likvidujících metan oxidací.

Když se podíváme na strukturu činnosti 
vašeho výzkumného ústavu, tak kromě již 
zmiňované výživy a krmení hospodářských 
zvířat se zabýváte i problematikou chovu 
skotu a prasat, biologií jejich reprodukce, 
genetikou a šlechtěním. Je zde i nějaká 
souvislost s naším tématem?
Šlechtění zvířat, kterému se věnuje oddělení 
genetiky, se zaměřuje na lepší efektivitu 
a udržitelnost chovů, a to zacílením na 
funkční znaky a vlastnosti, jejichž zlepšování 
umožňuje zachování vysoké úrovně produkce 
při nižší spotřebě zdrojů. Chovný cíl většiny 
plemen skotu v ČR již zahrnuje požadavky 
na dlouhověkost, plodnost a odolnost vůči 
nemocem, které vedou k nižšímu nedobrovol-
nému vyřazování zvířat. Aktuální výzkum se 
celosvětově zaměřuje na lepší konverzi živin 
a s tím související složení bachorového mikro-
biomu skotu. Přizpůsobivost ke klimatickým 
změnám je zohledněna výzkumem odolnosti 
vůči teplotnímu stresu. Koeficient dědivosti 
predikované emise metanu byl zjištěn na 
úrovni 0,44. Případná selekce na snížení 
produkce metanu zlepší současně plodnost 
vyjádřenou snížením servis periody, ale bude 
mít záporný vliv na produkci mléka. 
Oddělení technologie a techniky chovu se 
zabývá vzájemným vztahem animálních, 
technických, technologických a humánních 
faktorů působících v chovném prostředí 
s cílem zvýšit využití biologického potenciálu, 
avšak při zachování zásad welfare a trvale 

udržitelného rozvoje chovů. Důležitou oblastí 
je výzkum zaměřený na zmírnění tepelného 
stresu dojnic, což významně snižuje produk-
ci metanu. Pozornost je zejména věnována 
schopnostem hospodářských zvířat přizpůso-
bit se měnícím se klimatickým podmínkám, 
působení neadekvátních faktorů prostředí 
a dále způsobům mitigace nežádoucích vlivů 
v chovech. Oddělení řeší tuto problematiku 
z pohledu zvířat a jejich potřeb a má v této 
oblasti mnoho relevantních výsledků uplatni-
telných v praxi.

Z pohledu oddělení etologie vyvolává součas-
ná situace potřebu konkrétního výzkumu, tedy 
jak welfare-friendly systémy chovu ovlivňují 
životní prostředí a které behaviorální strategie 
a jak lze využít pro chov zvířat v pozměněných 
ekologických podmínkách (snížení emisí, 
sucho atd.). V oblasti chovu prasat se jedná 
především o snížení emisí, na které má vliv 
technologie a výživa, ale i zlepšení reproduk-
ce. Jestliže na produkci stejného množství 
vepřového masa stačí 2/3 počtu prasnic, sníží 
se tím i uhlíková stopa chovu nehledě na eko-
nomiku chovu. Důležité je i zachování genetic-
ké rozmanitosti a zachování původních plemen, 
což je úkol našeho útvaru ochrany živočišných 
genových zdrojů. Zachování genetické biodiver-
zity je mimořádně důležité. Při narušení této 
rovnováhy mají jednotlivé populace problém 
adaptovat se na změny prostředí a nejsou 
navíc schopné se množit přirozenou cestou. Je 
důležité mapovat jejich geneticky dané vlast-
nosti – adaptační schopnosti, specifika jejich 
metabolismu a další. Mnohem důležitější je ale 
toto poznání u plemen z oblastí s podmínkami, 
které můžeme u nás očekávat vlivem klimatic-
ké změny. Proto je v této oblasti důležitá 
i mezinárodní spolupráce. 

Pokračování v následujícím čísle.
Miroslav Svoboda
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Větrolamy pod Hazmburkem
V České republice vzniklo zbytečné klišé. Velké zemědělské podniky jsou prý ty špat-
né, naopak ty malé jsou jediné správné. Velké podniky prý mají velké lány, velkou 
mechanizaci, preferují chemizaci a ničí krajinu. Ty druhé mají v očích veřejnosti 
nárok na vlastnosti pouze kladné. Následující text svědčí o tom, že i velký zeměděl-
ský podnik přemýšlí o rostlinné a živočišné produkci v souvislostech a i on se stará 
o krajinu. Příkladně, a dokonce ještě dříve, než se to stalo středobodem současného 
zájmu mnohých nezemědělců.  

Zemědělské družstvo Klapý provozující svoji 
činnost v okrese Litoměřice zaslouží naši 
pozornost hned z několika důvodů: stále 
ještě pěstuje cukrovku, udržuje živočišnou 
výrobu, pěstuje ovoce a využívá pozoruhodnou 
bioplynovou stanici. Co je na tom zvláštního? 
To vše provozuje v rovinaté krajině, těsně pod 
Českým středohořím. Pro dokreslení je třeba 
uvést, že obec Klapý leží v těsné blízkosti 
zříceniny hradu Hazmburk (556 m n.m. ). 

Obec Klapý byla v 19. století třikrát postižena 
katastrofami vyvolanými posunem půdy po 
rozbředlém mastném jílu. Naposledy se tak 
stalo 11. a 12. 4. 1900, kdy se posunulo 
49 350 m3 půdy. V důsledku toho padlo v 
obci za oběť 52 domů. Široko daleko však již 
kromě svažitého intravilánu obce není k vidění 
žádný svah ani svažitý pozemek. Vyjímkou je 
kopec se zříceninou hradu Hazmburk. Když 
se sem vydrápete, vidíte za jasného počasí až 
k Praze. Současně vás také zaujme „placka“ 
okolních pozemků. ZD Klapý i nadále kromě 
rostlinné výroby provozuje i živočišnou výrobu, 
což je v dnešní době v řadě zemědělských 

podniků výjimečná záležitost. V jeho ovocných 
sadech jsou hlavními ovocnými druhy jablka, 
meruňky a třešně. Na 40 ha ovocných sadů 
je v provozu kapková závlaha. Na pronajatých 
výhřevných svazích na viniční trati pod zříceni-
nou hradu Hazmburk se dokonce pěstuje 
i réva vinná. Nadmořská výška pozemků před-
stavuje rozmezí 180 až 250 m n.m. Jedná se 
o výrobní oblast označovanou jako řepařská II. 
Celá oblast se nachází v dešťovém stínu Kruš-
ných hor. Roční úhrn srážek v roce 2018 byl 
335 mm, v roce 2019 až 380 mm. Rozhodující-
mi tržními plodinami jsou obilniny (1 000 ha), 
řepka olejka (240 ha) a cukrovka (100 ha). 

Na zbytku výměry orné půdy pěstuje družstvo 
objemná krmiva (kukuřici na siláž, žito na se-
náž a vojtěšku) za účelem zajištění živočišné 
výroby a bioplynové stanice. Družstvo chová 
800 kusů skotu všech kategorií a provozuje 
vlastní bioplynovou stanici a kompostárnu. 
Za ocenění stojí skutečnost, že se družstvo 
v současné době již finančně vyrovnalo se 
všemi oprávněnými osobami. V ZD Klapý je 
pozornost vyváženě věnována jak rostlinné, 

tak i živočišné výrobě. Preference jednotlivých 
odvětví se mění podle průběhu vegetačního 
období a také podle počasí. 

Na nic nečekali
Otevřená krajina pod Českým středohořím již 
dlouhá léta trpí výsušnými severozápadními 

ZD Klapý - půdní  
charakteristika:
- výměra zemědělské půdy: 2 005 ha
- výměra orné půdy: 1 870 ha
- výměra ovocných sadů: 62 ha
- vlastní pozemky: 20 %
- pronajaté pozemky: 80 %
- půda ohrožená vodní erozí: 25 %
- půda ohrožená větrnou erozí: 25 %
- průměrná velikost honu v ha: 15,9 ha 

(celkem 126 honů)
- redukce honů na 30 ha: ano, více 

plodinami na velkém honu

Větrolamy a nádrž Slatina člení krajinu – archiv ZD Klapý
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větry přicházejícími ve směru od Žatce a Loun. 
V důsledku toho často na jaře byly silniční 
příkopy plné naváté zeminy, včetně osiv a již 
aplikovaných hnojiv. Za pomoci finančního 
příspěvku z Ministerstva životního prostředí se 
již před dvaceti lety podařilo v rámci projektu 
„Ozelenění krajiny a zábrana proti větrné ero-
zi“ vysadit větrolamy v celkové délce 15 km 
(14 ha) s celkovým nákladem 10 mil Kč. Nebyl 
to ale dnešní dotační titul. 

Větrolamy proti větrné erozi i jako dělítko 
velkých honů
Úprava krajiny i zadržování vody v ní byla za 
spolupráce tehdy existující Státní meliorační 
správy rozdělena do několika etap. V první 
etapě obnovy pozemků byl obnoven původní 
tok potoka Modla. Na místě bývalé skládky 
byla vybudována vodní nádrž o výměře 0,3 ha 
a vysázena doprovodná zeleň na ploše při-
bližně 2,5 ha. Nebylo to jednoduché, protože 
pro takové krajinné úpravy je také třeba získat 
souhlas vlastníků pozemků. V některých 
případech družstvo nabídlo výměnu za vlastní 
pozemky a navíc za dotčené části pozemků 
platí nájem jako za ornou půdu. Převážná část 
je vysázena podél stávajících polních cest. 
Některé větrolamy ještě rozdělily větší půdní 
bloky na menší části. Větrolamy jsou sestave-
ny z keřů, rychle a pomalu rostoucích
stromů. Současně s touto výsadbou se vybu-
dovaly vodní nádrže Slatina o výměře 9 ha, 
nádrž Klapý s plochou 8 ha a menší nádrž 
2,5 ha v obci Podsedice. Nový rybník vy-
budovaný na návětrné straně obce Klapý 
slouží nejen k rybolovu, ale zároveň je zčásti 
zdrojem vody i pro kapkovou závlahu části 

ovocných sadů. Krajinotvorná opatření na 
ploše přibližně 35 ha představují téměř 2 % 
obhospodařované půdy a jsou v tomto
rozsahu zřejmě plošně největšími v České 
republice. Snahu o pokračování budování 
dalších vodních nádrží a hlavně výsadby 
větrolamů ukončil v roce 2004 svým rozhod-
nutím tehdejší Pozemkový fond. Důvodem byl 
nesouhlas s výsadbou, která by zasáhla po-
zemky v jeho správě. Dotčené pozemky mělo 
družstvo pronajaté se závazkem uplatnění 
předkupního práva v případě jejich prodeje. 
Stanovisko zůstalo negativní i v dalších letech, 
stejně jako snaha zapojit do této činnosti 
soukromě hospodaříci zemědělce v dotčených 
katastrálních územích. Vliv větrolamů vysaze-
ných před dvaceti lety je již dnes zřejmý 

a tudíž i inspirující. Původní projevy hlavně 
větrné eroze zde již nelze spatřit. Obdělávání 
půdy orbou činí přibližně 30–40 %. Zbytek vý-
měry je obděláván diskováním nebo hloubko-
vým kypřením, popřípadě podrýváním. Pokud 
je to jenom trochu možné, tak na podzim se 
pod ozimy na těžkých půdách pouze disku-
je. Na těžkých půdách jsou velké problémy 
s orbou a následným rozděláním skýv. Na 
pozemky ohrožené větrnou erozí směřuje 

vojtěška nebo hrách na siláž pro živočišnou 
výrobu. Do hrachu je ještě zakládána vojteška. 
Pozemky na rovinách slouží k pěstování širo-
kořádkových plodin. Problémem je, že zde již 
několik let nespadl sníh, a proto se nedoplňují 
zásoby spodních vod. 

Bioplynka slouží i obci
Od 14. 11. 2013 je v obci Lkáň v činnosti 
bioplynová elektrárna nové generace. 
Elektrárna s výkonem 549 kW zpracovává 
a proměňuje v energii kejdu z moderního 
kravína, kukuřičnou siláž a žito. Tato stanice 
jako jedna z mála v ČR využívá tzv. termo-
filní proces, kdy bioplyn vzniká při teplotě 
52 stupňů. Originální je také koncepce s dvě-
ma fermentory vloženými do sebe a techno-
logie „ušitá“ na míru dodávaným surovinám. 
Přínosem jsou „výstupy“ z bioplynky. Po 
obohacení vápnem se suchý separát využívá 
zpětně jako podestýlka v kravíně a tekutá 
složka jako biologicky nezávadné hnojivo 
na polích družstva. Provoz celého sytému 
vzhledem k tržbám za elektřinu vychází 
ekonomicky příznivě. Využívá se i „odpadní“ 
teplo v sušárně zemědělských produktů. 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že se 
momentálně zvažuje centrální vytápění obce 
Lkáň z tohoto zdroje. Na otázku, zda velký 
zemědělský podnik skutečně škodí životnímu 
prostředí a zdejší krajině, je jednoduchá 
odpověď. Nezáleží na velikosti podniku, ale 
zájmu a přístupu lidí, kteří v něm pracují. 
ZD Klapý je v tomto případě nejen příkladem, 
ale i inspirací k následování.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Individuální a citlivý 
přístup ZD Klapý ke 
krajině má přesah 

a význam pro celý region.

Hrad Hazmburk, vlevo obec Klapý, v pozadí České středohoří – archiv ZD Klapý
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Zhodnocení hospodářského roku 
2019 ve Středočeském kraji 

Uplynulý rok 2019 byl pro nás zemědělce velice náročný. K nejistotě cen se přidala 
i nepřízeň počasí, a to nejen nedostatek srážek, ale zejména extrémně vysoké teploty, 
které ještě více zvýraznily dopady sucha na naše pěstitele a chovatele. 

Přesto výnosy jednotlivých plodin nakonec 
v průměru nedopadly tak špatně. Byly však 
velké rozdíly mezi jednotlivými regiony, pod-
niky i jednotlivými hony v rámci jedné firmy. 
V rámci živočišné výroby jsem rád, že se 
stabilizovala cena mléka na přijatelné úrovni 
a konečně narostla cena vepřového masa, 
i když především díky problémům s africkým 
morem prasat v Číně. Bohužel mírně poklesla 
cena hovězího masa a sektor drůbeže a vajec 
jsou na nízké úrovni rentability.

Je před námi rok 2020. Myslím si, že to bude 
rok nesmírně náročný. Vedle plnění úkolů 
z představenstva Agrární komory České 
republiky a závěrů loňských sněmů komory 
musíme aktivně prosazovat i zájmy našeho 
regionu, tedy Středočeského kraje a jeho 
agrární komory. Zemědělství tohoto kraje 
patří svým rozsahem k největším v republice 
a je potřeba mu zajistit důstojné a srovnatelné 
místo v rámci ostatních průmyslových odvětví. 
Osobně mám dlouhodobé a velice bohaté zku-
šenosti s řešením nedostatku vody. Hospo-
daříme ve stínu Krušných hor a každá kapka 
deště je pro naši úrodu rozhodující. Hledáme 
proto cesty, jak vodu v krajině co nejlépe 
zadržet, využít a získat z ní profit pro celou 
oblast. Vedle toho ve spolupráci s univerzita-
mi hledáme šetrné způsoby hospodaření 
i využití optimálních odrůd do aridních oblastí. 
Uvítali jsme proto možnost zapojit se do 
diskuze k přípravám výstavby vodního díla na 
Rakovnickém potoce, kde by se kumulovala 

voda v časech nadbytku a následně hospodář-
sky využívala v době, kdy jí je potřeba. 

Velká práce nás čeká také v oblasti komuni-
kace s veřejností, a to především v předkládá-
ní vlastních argumentů a pohledů na sektor, 
který je dnes bohužel vnímán spíše rozpo-
ruplně, až negativně. Bude nesmírně náročné 
přesvědčit společnost o našem pozitivním 
vztahu k životnímu prostředí, o aktivitách 
k tvorbě krajiny směrem k péči o půdu, vodu 
i ovzduší, o našem proaktivním přístupu 
k řešení eroze, trvalém snižování používání 
ochranných prostředků, ale i pro laika těžko 
uvěřitelného rozvoje v oblasti pohody a péče 
o hospodářská zvířata, a zejména, což na 
předchozí aktivity přímo navazuje, o pod-
poře našich českých, kvalitních, zdravých 
a chutných potravin. Právě zde se může každý 
z nás dnes a denně přesvědčit o konkrétních 
výstupech naší práce a byl bych proto velice 
rád, kdyby právě české potraviny byly jednou 
z motivací, proč věnovat českému zemědělství 
bližší zájem, pozornost a nejenom finanční 
podporu. 

Velice si vážím práce všech našich země-
dělců, ať jsou velcí, či malí, rodinné farmy 
nebo právnické osoby, protože já jsem celý 
život přesvědčen, že je jen jedno zemědělství. 
Všichni máme podobné problémy, podobné 
cíle a všichni přeci milujeme svoji, často 
velmi náročnou, ale krásnou práci. Proto 
k prosazování našich zájmů musíme držet 
pospolu, komunikovat nejen mezi sebou, ale 
především se širokou veřejností. Jsme jen 
část našeho národního hospodářství, ale část, 
která je zásadní pro existenci, působnost 
a život všech ostatních. O to více mě pak mrzí, 
že na nás většina ostatních kouká nedůvěřivě, 

zůstáváme bez většího zastání, a když už se 
o našich problémech mluví, tak vyznění 
vychází v náš neprospěch. Málokdo cítí hrdost 
na naši každodenní práci a o pozornost se 
musíme hlásit. 

Jako nový předseda Regionální agrární 
komory Středočeského kraje chci zdůraznit 
jednu zásadní skutečnost: přestože se firma, 
v níž pracuji, v současnosti zabývá pouze polní 
rostlinnou výrobou a pěstováním chmele, 
sám mám dlouhodobý velice pozitivní vztah 
k živočišné výrobě. Chápu a dobře znám její 
vysokou náročnost nejen na pracovní síly,
na obětavost pracovníků při každodenní 
péči o zvířata, její nezastupitelnou úlohu 
při doplňování organické hmoty do půdy. Byl 
jsem předsedou družstva, kde jsme postavili 
v té době v Čechách nejmodernější stáj pro 
dojnice a ta byla vzorem pro projektování 
a budování současných staveb. Vím tedy 
dobře, o čem mluvím. 

Je tedy zapotřebí podporovat živočišnou výro-
bu, zároveň i citlivé komodity náročné na lid-
skou práci, ale současně nezapomínat obecně 
na rostlinnou výrobu. Na zemědělství je nutné 
se dívat komplexně a vnímat tak nejenom pro-
blémy, ale i potřeby jednotlivých odvětví jako 
skládačku, která dá při optimálním výsledku 
funkční a výkonný celek. Právě i v tomto smě-
ru musí vést Agrární komora aktivní diskuzi 
s Ministerstvem zemědělství, a to nejen nad 
problémy současnosti, ale i se zaměřením na 
nový rámec Společné zemědělské politiky, 
která se nás všech bytostně dotýká. Na jedné 
straně musíme být ministerstvu partnerem
 v jeho záměrech a rozhodnutích, ale na stra-
ně druhé také odborným oponentem, který 
má na agrární sektor a jeho směrování vlastní 
názor a umí si jej argumentačně obhájit. 

Vážení zemědělci, v roce 2020 přeji Vám 
i Vašim blízkým pevné zdraví, klid, pohodu, 
mnoho radosti a štěstí, také optimismu 
a lásky a nám zemědělcům ještě bohatou 
úrodu, dobré žně, vysokou užitkovost a pěkné 
ceny v rostlinné a živočišné výrobě. Věřím, že 
rok 2020 bude pro nás, zemědělce, pro naše 
rodiny a přátele šťastným a krásným rokem.

Ing. Jaroslav Mikoláš
předseda představenstva RAK 
Středočeského kraje

Přestože jsme se 
v podniku postupně

 zaměřili jen na špičko-
vou rostlinnou produkci, 
mám respekt a úctu ke 

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

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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Co nového v projektu FOX ?
Ve dnech 28.–29. 11. 2019 proběhlo za přítomnosti Agrární komory ČR jednání 
k evropskému projektu FOX (Innovative down-scaled Food processing in a boX) 
na Wageningen University & Research. Čtyř a půlletý projekt z programu 
HORIZON 2020 běží od 1. června 2019 pod vedením koordinátora Kerstin 
Lienemann z Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL). Institut se 
zabývá řadou aktivit, jako je bezpečnost potravin, nutriční vlastnosti potravin, 
automatické technologie a inovace výrobků.

V projektu je zapojeno 25 partnerů z Němec-
ka, Nizozemí, Belgie, Dánska, Španělska, 
Polska, Slovinska, Francie a Česká republiky, 
kterou zastupuje Výzkumný ústav potravinář-
ský Praha, Společnost mladých agrárníků 
ČR, Tomáš Ignác Fenix a Sady Tuchoraz, 
spol. s.r.o. Celkový rozpočet projektu ve výši 
7 065 223 eur je ze 100 % hrazený grantem 
výzkumné agentury EK Research Executive 
Agency.

FOX má za úkol vyvinout inovativní malé tech-
nologie v mobilních jednotkách pro malé 
a střední podniky a zemědělce v rámci 
komodit ovoce a zeleniny, které pomohou 
v přechodu od centralizovaného průmyslu 
k regionálním centrům, které pracují 
s inovativní, flexibilní a udržitelnou technolo-
gií založenou na sezónnosti a poptávce. Tímto 
způsobem FOX splňuje očekávání malých 
potravinářských podniků na inovativní řešení 
zpracování, technicky a ekonomicky provedi-
telných řešení, která také zohledňují potřeby 
potravinového řetězce a spotřebitelů.

Vedoucí pracovních balíčků se zaměřují 
na šetrné technologie zpracování, jako je 
nízkoteplotní sušení, mírná extrakce, mírná 
konzervace s pulzním elektrickým polem 
nebo vysokotlaká, inovativní úprava a balení 
a rychlé testování kvality. Touto unikátní 
metodou budou produkty z ovoce a zeleni-
ny vyráběny s vynikající fyzickou a nutriční 
kvalitou a přispějí ke zdravější výživě člověka. 
Procesy FOX (cíl TRL 5–6) budou zkoumány 
a demonstrovány v šesti evropských mode-
lových regionech a sedmi přidružených part-
nerských regionech s významným podílem 
pěstování ovoce a zeleniny. 

„Per Food Circle“ pro nové podnikání bude 
využit tak, aby zapojil spotřebitele do procesů 
vývoje produktů. Hodnocen bude vliv přístupu 
FOX na životní prostředí, podnikání, lidi 
a jejich zdraví. Výstupy projektu na životní 
prostředí, obchod a zdraví budou sloužit jako 
vstupní data pro vývojové etapy projektu 
připadný navazující projekt. S cílem zpropago-
vat metody FOX projektu malých technologií 
pro regionální potravinové systémy bude 
zřízena celoevropská zájmová skupina malých 

zpracovatelů potravin, která bude rovněž 
podporovat dialog s cílem dosáhnout budou-
cích politických doporučení. Vypracovány
také budou pokyny pro každou technologii 
za účelem oslovení potenciálních uživatelů 
(cca 2 000 společností). 

AK ČR plní svou roli ve čtyřech pracovních 
balíčcích z celkových jedenácti. Jedná se 
o WP 5, 6, 8 a 9. K nejvýznamnějším aktivi-
tám bude vedle šíření výstupů ve 42. měsíci 
projektu patřit analýza k zapojení spotřebitelů 
za Středočeský kraj a organizace mezinárod-
ního workshopu ve 39. měsíci k dispozičním 
výstupům a doporučením z projektu. V rámci 
aktivit WP 8 vydá vedoucí pracovního balíčku 
ve spolupráci s koordinátorem a AK ČR dva 
letáky, zhotoví sedm propagačních videí, 

založí projektové stránky na sociálních sítích 
Facebook, Twitter a bude mít plnou odpověd-
nost za kompilaci a realizaci komunikačního 
plánu projektu. K tomu bude příslušet založe-
ní konsorcia malých zpracovatelů zemědělské 
produkce (IG-SSFP), koordinace se zapojením 
i mimoprojektových národních evropských fede-
rací potravinářského a zemědělského průmyslu 
(Řecko, Francie, Itálie apod.) s následnou jejich 
účastí na seminářích, pracovních skupinách 
projektu apod., organizace tří evropských 
seminářů, demonstrace celkem 12 regionálních 
seminářů v lokálních jazycích, individuální de-
monstrace v ne/partnerských MSP, diseminace 
a šíření znalostí, poznatků z praxe, tvorba 
diseminačního plánu, toolboxu atd. 

V příštích třech letech se AK ČR bude věnovat 
spolupráci s ovocnářskými a zelinářskými 
instituty a spolky tak, aby mohla následně 
vyhodnotit specifika a potřeby malých a střed-
ních farem při zpracování jejich vlastní 
produkce a uvádění na trh. Neméně důležitou 

součástí naší práce na výzkumu v rámci pro-
jektu je určení trendů a směřování poptávky 
spotřebitelů směrem k originálním, zdravotně 
nezávadným a kvalitním potravinám, jejich 
vyhodnocení a zapracování do celkového 
konceptu, což je pro nás dominantní výzvou 
v rámci projektu. Dohodnuto tedy je i zapojení 
Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovoc-
nářského Holovousy.

Aktivity projektu jsou strukturovány do 
několika pracovních balíčků (WP). První 
balíček se věnuje exktrakci džusu s nízkým 
obsahem kyslíku a mírnou konzervací, druhý 
pak výsledkům z užití udržitelné, nízkoteplotní 
sušicí technologie pro měkké ovoce, zeleninu, 
houby a jejich deriváty, navazující balíček pak 
inovativním analýzám kvality a udržitelné-
mu balení čerstvého ovoce a zeleniny, čtvrtý 
balíček zahrnuje využití cyklických metod 
proudů na rostliny v podobě velmi mírného 
zpracování. Pátý balíček řeší obchodní modely 
s předvídatelnými následky, další balíček 
zapojuje spotřebitele k plnění projektových 
záměrů, sedmý balíček se zabývá udržitelnos-
tí a vlivem na zdraví projektu, osmý balíček 
demonstračními aktivitami na regionální 
úrovni, interakcí zúčastněných stran. Disemi-
nace a komunikace o projektu je zohledněna 
v devátém WP, na který navazuje balíček 
managementu a etických požadavků.  

Zajímavou prezentaci představil Slovinec Igor 
Pravst. Z čárového kódu speciálním software 
vyčte složení potraviny a řekne mu, zda si 
má potravinu zakoupit pro předem zvolenou 
osobní dietu, či nikoli. Zástupce firmy Elea 
Oleksii Parnikov prezentoval PEF jednot-
ku vsádkovou a průtočnou. Artur Wiktor je 
odpovědným řešitelem WP2, s nímž budeme 
nejvíce spolupracovat na řešení problematiky 
PEF technologie jako operace předcházející 
sušení. Vyzkouší se tak laboratorně různé 
způsoby sušení, tedy klasické horkovzdušné, 
UV, vakuové, mikrovlnné a lyofilizace. V tomto 
WP se zapojí i polská firma CEDRUS, která 
vyrábí sušárny a granulátory průmyslové 
velikosti. Našimi spolupracovníky budou Eva 
Šandová (výživářka z firmy Noack ČR s.r.o. 
a Milan Douša, viceprezident Společnosti 
mladých agrárníků ČR). V rámci plnění úkolu 
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2.1, výzkumu v laboratoři, proběhl po aplikaci 
optimálních parametrů při ošetření ovoce 
z Polska a ČR (jablka, jahody, mrkev a houby) 
výzkum dopadů ze skladování. Andrea Selejlo-
va, zástupce Wageningen Food and Biobased 
Research, informovala o založení sdílené 
webové aplikace pro projekt FOX, jež bude 
sloužit k výměně a uložení dat, poznatků, 
podkladů k projektu: https://sharepoint.wur.
nl/sites/FOX/SitePages/Home%20FOX.aspx. 

Wageningen University & Research (WUR) je 
největším vzdělávacím a výzkumným centrem 
potravinářského a zemědělského odvětví 
v Nizozemí a vznikla sloučením spolupráce 
mezi Wageningen University a nadací Wage-
ningen Research, která zaměstnává více než 
6 500 zaměstnanců a na které studuje přes 
12 000 studentů z více než stovky zemí po 
celém světě v oblasti zdravého stravování 
a životního prostředí na vládní a podnikatel-
ské úrovni. WUR tak je přirozeným partnerem 

v různých programech spolupráce EU. Tyto 
programy se zaměřují na různé cíle. Mezi AK 
ČR a WUR byla dohodnuta spolupráce na pro-
jektu v rámci výzvy programu HORIZON2020, 
RUR-05-2020 „Connecting consumers and 
producers in innovative agri-food supply 
chains“. Jedná se o projekt se 100% financo-
váním EK v rámci CSA (Coordination and Sup-
port Action), s rozpočtem 3 mil. eur, o délce 
24 měsíců a ve spolupráci s 15 mezinárodními 
partnery. Co se týče cíle projektu, v kontextu 
tržní orientace Společné zemědělské politiky 
(SZP) je jedním ze zvláštních cílů SZP po roce 
2020 znovu vyvážení postavení zemědělců 
v potravinovém řetězci. Potravinový dodava-
telský řetězec je náchylný až k nespravedli-
vému obchodování kvůli silné nerovnováze 
mezi malými a velkými partnery. Přístup se 
znalostmi trhu posílí lepší orientaci v odvětví 
a posílí jeho konkurenceschopnost, podnítí 
organizační inovace v dodavatelském řetězci, 
vyvolané nově objevujícími se technologiemi 

a vyvíjející se spotřebitelskou poptávkou. Ino-
vativní dodavatelské řetězce a nové potravino-
vé systémy mohou řešit tlak na snižování cen 
na farmě a zároveň je učinit udržitelnějšími, 
např. snížením emisí CO2. Je třeba se zaměřit 
také na náklady a marže. Přestože menší 
nabídky drobných výrobců mohou nabízet 
čerstvější potraviny ve veřejných kancelá-
řích, školách a nemocnicích, ale zkušenosti 
potřebné k umožnění zadávání veřejných za-
kázek obecně chybí. Mezi očekávané dopady 
projektu patří také integrace potřeb prvový-
robců a spotřebitelů s praktickým dopadem, 
zejména minimalizací marží zprostředkova-
telů, lepší sdílení zkušeností mezi veřejnými 
zadavateli při zadávání veřejných zakázek na 
zdravé a čerstvé potraviny s cílem dlouhodobě 
propojit spotřebitele s výrobci prospěšným 
způsobem atd. Příští jednání k projektu FOX 
proběhne ve Varšavě v květnu 2020.

Úřad AK ČR 

Zemědělci protestovali v Bruselu
Ve čtvrtek 12. prosince, během zasedání Rady, na kterém byli přítomní prezidenti 
a předsedové vlád, zorganizovala litevská agrární komora protest, jehož požadav-
kem byl zvýšený rozpočet pro sedmiletý rámec Společné zemědělské politiky 
a současně také zabezpečení skutečně rovných podmínek pro všechny zemědělce 
hospodařící v Evropské unii.

Protestu se zúčastnili zástupci zemědělců 
z České republiky, Litvy, Lotyšska, Polska 
a Slovenska. Delegaci litevské komory vedl 
její předseda Arūnas Svitojus, Česká repub-
lika byla zastoupena prezidentem Agrární 
komory Zdeňkem Jandejskem a předsedou 
Odborového svazu pracovníků zemědělství
a výživy Bohumírem Dufkem, Polsko zastu-

povala delegace vedená místopředsedou 
Národní rady agrárních komor a Lotyšsko 
a Slovensko zastupovali členové komor.   
Tito zástupci také podepsali společné pro-
hlášení, určené europoslancům a novému 
komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova. 
Právě od Janusze Wojciechowskeho očekává-
me, že bude eurokomisařem všech evrop-

ských zemědělců. Komory požadují posílení 
rozpočtu, který by měl řešit požadavky na péči 
o krajinu, ale také udržení zaměstnanosti, 
zabezpečit osídlení venkova a primárně pak 
výrobu kvalitních potravin. V návaznosti na to 
využívání odpadů formou jejich zpracování. 
Trh musí fungovat jako společný s rovnými 
podmínkami pro všechny, což bylo slíbeno již 
před 15 lety při rozšíření EU o středo a výcho-
doevropské země. Zapotřebí je vyrovnat platby 
na hektar, ale také platby v Programu rozvoje 
venkova. V propojení na to také požadují již 
několikrát slíbené zjednodušení a snížení ad-
ministrativní náročnosti, což by přineslo úlevu 
nejenom zemědělcům, ale také státní správě. 
V jejím případě by šlo snížit náklady na její 
výkon a uspořit prostředky pro všechny daňové 
poplatníky. V Bruselu se ozývaly hlasy skandu-
jící hesla „Bez zemědělců nebude jídlo!“ nebo 
„Silné zemědělství, silná Evropa“, čímž protes-
tující chtěli upozornit, že potraviny jsou zákla-
dem života a že zemědělství je strategickým 
odvětvím pro každou společnost. V současné 
době nadbytku se tak trochu zapomíná na to, 
odkud jídlo pochází a jak se vyrábí. Protest 
přišel podpořit litevský prezident Gitanas 
Nausėda a poslanci Evropského parlamentu.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR
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Biologie hraboše polního 
a možnosti regulace

Hlodavci patří mezi významné škůdce na polích a ve skladech. Působí ekonomické 
ztráty žírem jednak v porostech plodin, jednak ve skladech, farmách a potravinář-
ských provozech. Dalším rizikem svázaným s výskytem hlodavců je přenos patogenů 
(humánního či veterinárního významu) nebo krev sajících parazitů, které patogeny 
přenášejí. 

Zatímco ve skladech dominují jako škůdci 
myš domácí, krysa a potkan, na polích škodí 
převážně hraboši nebo myšice. Vzhledem 
k současné kalamitě hraboše domácího byl 
připraven krátký informační článek shrnující 
vybrané informace, které se týkají biologie 
hraboše polního a aktuálních možností jeho 
regulace pomocí nástrah. Hraboš polní 
(Microtus arvalis) patří mezi významné 
škůdce zemědělských plodin. Je to drobný 
hlodavec s krátkým ocasem; délka těla je 
80–130 mm s hmotností 18–30 g. Aktivní je 
během dne i v noci. Žije nejčastěji na polích, 

kde se vyskytuje v závislosti na přítomnosti 
plodin a typu kultivace. Dále sídlí na loukách, 
pastvinách a travnatých mezích, kde se 
vyskytuje trvale a může se odtud opětovně 
šířit do ostatních biotopů v období kolísání 
populačních hustot. Živí se nadzemními 
i podzemními částmi rostlin, dává přednost 
polním monokulturám, především víceletým 
pícninám, ozimům a řepce; oblíbené jsou také 
obilniny všeho druhu a okopaniny (cukrová 
řepa). Obecně preferuje plochy, ve kterých 
neprobíhají časté mechanické zásahy, které 
by narušily jeho podzemní nory. Nory tvoří 
systém hnízdní komory, zásobáren a soustavy 
chodeb s východy o průměru 3–5 cm. Starší 
stavby jsou rozsáhlejší a rozvětvenější, neboť 
poskytují úkryt pro více samic a z jedné 
původní nory vzniká postupně kolonie. Vchody 
do nor jsou na povrchu spojovány chodníčky, 
které si hraboš buduje postupně a zbavuje je 
vegetace k zajištění rychlého pohybu.

Populace hrabošů procházejí nepravidelnými 
cykly, kdy dochází k periodickému přemno-
žování. Právě v období přemnožení působí 
hraboši významné škody zemědělských plodin 
a bývají přijata různá regulační opatření. Při 
běžných hustotách jsou populace hraboše 
regulovány prostřednictvím různých agrotech-
nických opaření, mezi které patří intenzívní 
obdělávání půdy (podmítka, hluboká orba) 
a odklízení posklizňových zbytků a dalšího 

materiálu, který by mohl představovat úkryt 
nebo potravu pro hraboše. Další možností 
regulace je biologická ochrana prostřednic-
tvím přirozených predátorů hrabošů, jako jsou 
dravci, sovy a šelmy. Různé krajinné úpravy 
(prvek porostů dřevin v krajině, remízky, …) 
pomohou vytvářet příznivé podmínky pro 
trvalý výskyt těchto predátorů. Další možností, 
jak zvýšit výskyt přirozených nepřátel, je roz-
místění budek pro hnízdění dravců a sov nebo 
berličky ve tvaru „T“, které umožní sezení 
dravců a tím i účinnější predaci hrabošů na 
zemědělských pozemcích. Při kalamitním vý-
skytu hraboše může být využívána chemická 
ochrana. Každému chemickému zásahu vždy 
předchází monitoring početnosti populace, 
na jehož základě bývá přistoupeno k aplikaci 
rodenticidních přípravků. Sledování počet-
nosti hrabošů se provádí pomocí zjišťování 
počtu skutečně obydlených nor dle aktuálních 
důkazů přítomnosti hrabošů, jako jsou čerstvé 
zásoby v ústí nory, čerstvý trus, výhrabky při 
budování podzemních struktur, pozorovaní
a případně odchycení jedinci. 

K ošetření je možné použít pouze registrované 
přípravky k danému použití a vždy je nutné ří-
dit se pokyny uvedenými na etiketě přípravku. 
Jelikož pravidla pro používání rodenticidních 
přípravků (klasifikace, typ použití, registrace 
přípravků) prochází v průběhu posledních let 
poměrně dynamickými změnami, je nutné 
kontrolovat jejich aktuálnost a platnost. 
Ke kontrole ve specifických případech je 
registrován na hubení hraboše fosfid hlinitý, 
který uvolňuje fosforovodík, jako dýchací jed 
(např. přípravek Gastoxin). Nejčastěji jsou 
však populace hraboše omezovány anebo 
likvidovány prostřednictvím požerových 
nástrah na bázi fosfidu zinečnatého. Z těchto 
typů nástrah se v žaludku hlodavce uvolňuje 
toxický plyn fosforovodík, který způsobí úhyn 
hlodavců krátce po pozření (tabulka).

Článek byl zpracován za institucionální 
podpory MZE-RO0418. 
Marcela Fraňková, Radek Aulický, 
Václav Stejskal, Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně 
Pavel Rödl
LF Univerzita Karlova, Praha

Přehled přípravků na ochranu rostlin 
s účinnou látkou fosfid zinečnatý re-
gistrovaných proti hraboši polnímu na 
zemědělské půdě ke dni 31. 10. 2019 

Přípravek Typ 
registrace

Konec platnosti 
rozhodnutí

Arvalin Forte 1805 30. 4. 2025

Ratron GL 3298 30. 4. 2025

Ratron GW  330 30. 4. 2022

Stutox II 2462 30. 4. 2025

Stutox II výjimka na 
120 dnů 28. 11. 2019

(zdroj: ÚKZÚZ registr přípravků – http://eagri.cz/
public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx)

Hraboš polní (Microtus arvalis) Foto: Pavel Rödl
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Spolupráce VÚŽV a Selgen: nová 
odrůda pšenice PEXESO se zvýšeným 
obsahem karotenoidů

Značná část zákazníků bere zbarvení vaječného žloutku jako kvalitativní vlastnost 
vejce. Jestliže se řekne, že sytost barvy žloutku nesouvisí s obsahem živin, může, ale 
nemusí to být pravda. Pravda je to v případě, že látka určující barvu žloutku je 
hlavně pouhým barvivem a není současně cennou živinou.

Pro náležité zbarvení vaječného žloutku se 
v EU i v ČR přidávají do krmných směsí pro 
nosnice převážně levné syntetické karote-
noidy. V menší míře i karotenoidy přírodní-
ho původu. Syntetickými karotenoidy jsou 
kantaxantin a ethyl ester β-apo-8´karotenové 
kyseliny, E 160f, (apo-ester) pod různými 
obchodními názvy. Přídavky každého z obou 
syntetických pigmentů do krmiva pro nosnice 
jsou omezeny na 8 mg/kg. Je to proto, že 
při nadměrném dlouhodobém příjmu hrozí 
nebezpečí ukládání krystalů kantaxantinu 
v sítnici oka. Naopak karotenoidy lutein 
a zeaxantin působí proti věkem se zhoršující 
degeneraci sítnice. Ve Výzkumném ústavu ži-
vočišné výroby v Praze proběhla řada pokusů 
se zdroji luteinu a zeaxantinu. Účelem bylo 
zvýšení obsahu zdravotně cenných karote-
noidů ve vejcích a v mase. Byl to jednak čistý 
lutein přírodního původu, dále sladkovodní 
řasa Chlorella, semeno hořčice, extrakt 
z aksamitníku (Tagetes erecta, též afrikán), 
extrakt z papriky, vojtěšková moučka a luční 
travní porost. 

Z hlediska účinnosti přenosu karotenoidů 
do vejce a ostatních sledovaných faktorů 
se z přídatných látek nejvíce osvědčila mouč-
ka z aksamitníku. Týká se to chovu slepic 
v hale bez výběhu. Při volném chovu slepic na 
pastvině nejsou tyto krmné přídavky třeba, 
protože samotný  luční porost obohacuje vejce 
a maso o lipofilní vitaminy, zejména vitamin E, 
karotenoidy a mastné kyseliny řady n-3 (ome-
ga-3). To prokázal jako první v ČR výzkum ve 
VÚŽV, který má dobrý ohlas i v zahraničí díky 
původním publikacím v renomovaných zahra-
ničních časopisech, jejichž autory jsou pra-
covníci VÚŽV. Dosáhnout stejné kvality vajec 
z haly jako z pastvy sice není tak velký pro-
blém, ale zvýší se náklady. Těm se pochopi-
telně producent vyhýbá, protože i bez nich 
je často obtížné docílit alespoň minimálního 
zisku. 

Výzkum ve VÚŽV zaměřený na karotenoidy 
probíhal hlavně v rámci grantu od NAZV. 
Z domácích zdrojů karotenoidů pro drůbež je 
perspektivní semeno hořčice. Zvýší karote-
noidy ve vejcích i v mase a produktu dodá 

žlutější barvu. V současné době je však pro 
daný účel nepoužitelné vzhledem k vysokému 
obsahu antinutričních látek. Proto proběhlo 
jednání se zástupci firmy Selgen, a.s. Ze 
strany pracovníků oddělení fyziologie výživy 
a jakosti produkce VÚŽV byl dán Selgenu 
podnět ke šlechtění hořčice na snížení kon-
centrace kyseliny erukové a glukosinolátů, 
jako tomu bylo v minulosti u řepky. Šlechtění 
hořčice v tomto směru z technických důvodů 
zatím nezačalo, ale efektu bylo dosaženo  
jinde tím, že Selgen vyšlechtil odrůdu pšenice 
se zvýšeným obsahem luteinu a zeaxantinu. 
Nese název PEXESO a o osivo je velký zájem 
doma i v zahraničí. Na to navázaly pokusy 
s Pexesem u slepic a kuřat ve VÚŽV.  

Podle dat Selgenu pšenice genotypu PEXESO 
obsahuje vysoký obsah luteinu, a to 2krát více 
než běžné odrůdy, je to intenzivně odnožující 
odrůda se středně dlouhým stéblem a má 
vysoké výnosy. Je to odrůda středně raná 
a je středně až vysoce odolná proti chorobám. 
Kvalitativně se hodí ke zpracování na pečivo 
(žlutý nádech pečiva a těstovin) a na krmení, 
má vysokou objemovou hmotnost cca 820 g/l 
a vysoký obsah dusíkatých látek.

Pexeso v krmných směsích pro slepice
Na základě dosavadních provedených pokusů, 

jejichž detailní výsledky jsou k dispozici 
u autora, hovoří v rámci ukazatelů užitko-
vosti ve prospěch PEXESA nižší denní příjem 
krmiva a nižší spotřeba krmné směsi na 1 kg 
vaječné hmoty. PEXESO zároveň kladně ovliv-
nilo barvu vaječného žloutku, ale intenzita 
zbarvení byla i tak nižší, než je optimum dle 
našich spotřebitelů. Nejdůležitější techno-
logickou vlastností vejce je pevnost vaječné 
skořápky, která přímo souvisí s ekonomikou 
chovu, a ta je u slepic krmených směsí na 
bázi PEXESA prokazatelně vyšší. Důležitou 
vlastností je skladovatelnost neboli oxidační 
stabilita. Pšenice PEXESO snížila oxidaci 
čerstvých vajec i vajec skladovaných po dobu 
4 týdnů při pokojové teplotě. Bezesporu se na 
tom podílely lutein a zeaxantin, protože tyto 
karotenoidy jsou zároveň antioxidanty. 

Pro zde uvedený pokus bylo použito PEXESO 
nižšího stupně šlechtění. Přesto bylo dosaže-
no zajímavých kladných výsledků. Pokusy 
s tímto novým a efektivním genotypem 
pšenice u drůbeže ve VÚŽV pokračují a budou 
pokračovat i v budoucnu.

Prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., 
Výzkumný ústav živočišné výroby 
Praha Uhříněves, v.v.i., 
Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce
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Podívej se do pole – úroda v ohrožení!
Poslední dobou vychází v celostátním tisku i televizi řada negativních reportáží 
o zemědělství, zejména o „nebezpečných chemických jedech“. Na takové reportáže 
nemá příliš cenu reagovat a zpětně hájit oprávněnost oboru rostlinolékařství, včetně 
používání přímých metod biologické nebo chemické ochrany proti škodlivým orga-
nismům zásadně ovlivňujících nejen ekonomiku pěstování zemědělských plodin. 

Spíše je třeba zlepšit obraz moderního země-
dělství v očích veřejnosti a dát lidem možnost 
pochopit výhody i nevýhody vyplývající z rostli-
nolékařsky odborně cíleného použití příprav-
ků na ochranu rostlin v zemědělství. Proto 
se Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) 
inspirovala u sesterských asociací v Německu 
a Rakousku, které organizují již několikátým 
rokem projekt SchauFelder.

Projektem „Podívej se do pole – úroda 
v ohrožení!“ bychom rádi upozornili na práci 
zemědělců a jejich přínos pro krajinu. Jedná se 
o jednoduché parcelkové pokusy, které vizuálně 
prokazují výhody použití přípravků na ochranu 
rostlin ve srovnání s neošetřenou kontrolou. 
I laik si povšimne rozdílu mezi kulturním po-
rostem a zapleveleným pokusem, vidět by měla 
být i rozdílná kondice a vzrůst rostlin. 

V roce 2019 požádala CCPA zemědělce 
o účast v nultém ročníku, během kterého 
jsme na deseti lokalitách projekt vyzkoušeli 
a zkušenosti rádi využijeme v dalších letech. 
Požádali jsme spolupracující zemědělce 
o vynechání herbicidní ochrany nad malou 

částí pole, dle podmínek cca 10 × 10 metrů. 
Nejatraktivnější, průkazný a hlavně přesvěd-
čivý rozdíl mohou vykázat herbicidy v kukuřici 
a cukrovce, což se v letošním roce rozhodně 
potvrdilo. Vidět byl hlavně rozdíl ve vzrůstu 
kulturních rostlin, které byly na neošetřených 
parcelkách omezené konkurencí plevelů, a při 
sklizni se ukázal i rozdíl ve výnosech. Obzvlášť 
v cukrovce se vliv zaplevelení na velikost bulev 
projeví.

Ukázky byly v letošním roce jednorázově 
prezentovány při zemědělských akcích pro ši-
rokou veřejnost a také byly po celou vegetační 
dobu volně přístupné v blízkosti hojně navště-
vovaných míst, např. u silnice, cyklostezek či 
turistických tras, kde bylo možné si je během 
roku kdykoliv prohlédnout. Ideální lokalita je 
v blízkosti velkých měst. 

S projektem není spojena žádná byrokracie 
navíc, stačí se jen přihlásit, vybrat vhodné 
místo a zajistit, aby obsluha postřikovače ne-
chávala určené místo neošetřené. Zde se pak 
instaluje cedule, která všem kolemjdoucím 
poskytne základní informace o projektu 

a odkáže je v případě zájmu na web CCPA 
i pomocí QR kódu. Informační ceduli zajistí 
a dodá CCPA. Agronomy prosíme o spolupráci 
hlavně s dokumentací – vhodné je místo prů-
běžně fotit, ideálně z jednoho místa a jednoho 
úhlu, aby byl pěkně vidět právě růst plevelů 
a omezování kulturní plodiny. V čase sklizně 
je možno zdokumentovat také stav výnosů, 
porovnat na fotce vedle sebe palice kukuřice 
nebo hlízy cukrovky z ošetřeného a neošet-
řeného porostu. Takové fotky bychom mohli 
použít při další prezentaci projektu. 
Cílem projektu není přidělat další práci 
zemědělcům, ale zkusit jednoduchým způso-
bem upoutat pozornost laické veřejnosti 
a předat pár základních informací o ochraně 
rostlin. CCPA bude v projektu „Podívej se do 
pole“ pokračovat i v příštím roce, v plánu je 
jednoduché on-line přihlašování přes web 
a také propojení s dalšími aktivitami zúčast-
něných zemědělských podniků a spolupráce 
se Zemědělským svazem ČR.

Eliška Princová, 
Česká asociace ochrany rostlin
Foto archiv CCPA
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Obchodnú dohodu 
EU – MERCOSUR nechceme

Mercosur, čiže spoločný trh juhu, obchodná dohoda juhoamerických krajín 
a Európska únia. Plánovaná obchodná dohoda, ktorá bude mať veľký vplyv nielen 
na poľnohospodárstvo a potravinárstvo každého členského štátu Európskej únie. 
A teda aj na Českú republiku. Dnes sektor poľnohospodárstva a potravinárstvo 
vytvára v celej EÚ  približne 44 miliónov pracovných miest. Ako nás teda ovplyvní 
plánovaná dohoda? 

Podľa predpokladov Európskej komisie sa 
práve  vďaka obchodnej dohode na trh EÚ 
dostane lacný a pritom kvalitný tovar. Znie 
to zaujímavo, ale nie sme o tom presved-
čení. Už dnes je zrejmé, že nie sú rovnaké 
podmienky a rovnaké požiadavky na produ-
centov z obidvoch strán, teda zo strany štátov 
Mercosuru, ako aj zo strany EÚ. Pozrime sa 
na niektoré údaje bližšie. 

Dovoz poľnohospodárskych produktov z krajín 
Mercosuru do EÚ bol v roku 2018 v objeme 
22 436 mld. eur.  V rovnakom období však 
bol export z EÚ do štátov Mercosuru len 
v objeme 2 483 mld. eur (čo tvorí približne 
11 %). Vzájomný obchod medzi Mercosurom 
a Českou republikou je ešte priepastnejší.
V roku 2018 boli z Mercosuru dovezen 
agropotravinárske komodity do Českej 
republiky  v objeme 2 393 mil. Kč a naopak 
z Českej republiky do Mercosuru bol vývoz
len 24 mil. Kč (1 %). 

Skutočne sú ohrozené citlivé sektory, do 
ktorých investujeme vlastné financie 
a snažíme sa ich roky udržať a stabilizovať. 
O ktoré ide? Českej republiky sa týkajú najmä 
komodity ako hovädzie mäso, hydinové mäso,  
cukor, niektoré druhy obilnín, etanol, ale aj 
ďalšie produkty, ako sú med či ovocné šťavy.  
Zo strany zástancov uzatvorenia tejto dohody 
sa ako výhoda uvádza garancia umiestnenia 
produktov z EÚ na trhu krajín Mercosuru 
(víno, mliečne výrobky,  ovocie a zelenina). 
Vývozy týchto produktov  nebudú kompenzovať 
vzniknuté straty. Ide však o  zásah do celého 
systému hospodárenia. S chovom jednotlivých 
druhov hospodárskych zvierat súvisia ďalšie 
sektory (osivá, krmivá, technika, techno-
lógie, ale aj zamestnanosť, spracovanie,  
a pod.). Liberalizácia trhu prinesie viac výhod 
krajinám Mercosuru ako nám v EÚ. V kraji-
nách Mercosuru nie sú dodržiavané rovnaké 
štandardy (napr. identifikácia zvierat,  welfare, 
ale aj používanie u nás zakázaných prípravkov 
na ochranu rastlín). Poľnohospodári v Českej 
republike, podobne ako v celej EÚ, budú mať 
nevýhodnejšie postavenie.  Európska komisia 
si uvedomuje túto skutočnosť, keďže je pri-

pravená poskytnúť poľnohospodárom finanč-
nú podporu v objeme 1 mld. eur na kompen-
záciu prípadných negatívnych následkov. Tie 
však pociťujeme už dnes, hoci ešte obchodná 
dohoda nie je platná.

V súčasnosti sa z Mercosuru do EÚ dováža 
približne 341 tis. ton hovädzieho mäsa, ale až 
pri 50 tis. ton hovädzieho mäsa nie je možné 
identifikovať jeho pôvod. Ak počítame len 
hovädzie  mäso najvyššej kvality, tak  z Mer-
cosuru sa dováža  až 20 % objemu hovädzieho 
mäsa EÚ (cenné mäsité časti). Ak budeme 
takto pokračovať, podiel „zahraničného“ 

mäsa bude negatívne vplývať na chovateľov 
mäsových plemien hovädzieho dobytka, a to 
prevažne v podhorských a horských oblas-
tiach. Chovatelia nebudú schopní konkurovať
 cenám a podmienkam, a tak nám hrozí ne-
obhospodarovanie lúk a pasienkov.Tu je 
na mieste otázka, čo na to ministerstvo život-
ného prostredia? Prečo teraz pri diskusiách 
o Mercosure neupozorňuje, že sa na náš trh 
dovážajú produkty, pri ktorých je poškodzva-
né životné prostredie? Prečo sa teraz nikto 
nezaujíma, že nám hrozí nedostatok zvierat 
na pastvinách, a teda nedostatok organickej 
hmoty v pôde, čo bude mať vplyv na nedosta-
tok zooedafónu, následne stratíme niektoré 
druhy vtákov...a takto by sme mohli vo výpočte 
negatív pokračovať ďalej. 

Ďalším dôležitým sektorom je sektor 
hydinového mäsa. Ročne sa dováža pri-
bližne 900 tis. ton hydinového mäsa, pričom 
z Brazílie už teraz ide o 500 tis. ton (cena podľa 
dostupných zdrojov je len 1 eur/kg). Z dôvodu 
nízkych cien hydinového mäsa v Brazílii nie 
je možný vývoz opačne, teda z EÚ do Brazílie, 
pretože o drahé mäso (aj keď je kvalitnejšie) 
nie je záujem. Medzi štandardmi, ktoré musia 
dodržiavať naši chovatelia hydiny a producenti 
hydinového mäsa a producenti Mercosuru, je 
veľký rozdiel (Mercosur neuplatňuje požia-
davky nitrátovej smernice, napr. náklady na 
budovanie stavieb na skladovanie hnoja, zákaz 
používania hnojív v stanovených obdobiach 
a pod.).  A takto by sme mohli pokračovať ďalej. 
Opäť nám chýba stanovisko ochrancov zvierat 
či prírody. Čo nám z toho vyplýva? 

Pripravovaná obchodná dohoda ohrozí priamo 
v Českej republike najmä chovy hovädzieho 
dobytka, ošípaných, hydiny, ale aj pestovateľov 
cukrovej repy, či niektorých druhov obilnín. 
Obchodná dohoda spôsobí zníženie stavov 
hospodárskych zvierat. Čo je však dôležité, 
finančné prostriedky, ktoré poskytujeme na 
zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej produkcie, 
nebudú dostatočné na to, aby sa vyrovnali 
výrazne nižšie ceny dovezených komodít. Na 
vyrovnanie nákladov a strát by bolo potrebné 
zvýšiť dotácie do poľnohospodárstva, na čo 
v EÚ ani v jednotlivých členských štátoch 
nie sú finančné prostriedky a ani jednotlivé 
členské štáty.  Obchodná dohoda bude mať 
negatívny vplyv aj na nás spotrebiteľov. 
Vinou obchodnej dohody bude dochádzať 
k zvyšovaniu emisií zo strany Merocsuru, tak-
že na jednej strane budeme v EÚ obmedzovať 
svojich vlastných poľnohospodárov, ale na 
strane druhej to bude stimulovať zhoršovanie 
životného prostredia v krajinách  Mercosuru, 
čo sa pravdaže prejaví opäť aj u nás v EÚ.... 
môže to skončiť až tým, že EÚ stratí potravi-
novú sebestačnosť a bezpečnosť.  Vieme, čo 
všetko nás čaká, tak to zmeňme a nepristu-
pujme k dohode, ktorá nás môže zničiť. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR

Chovatelia nebudú 
schopní konkurovať 

cenám a podmienkam, 
a tak nám hrozí 

neobhospodarovanie lúk 
a pasienkov. Tu je na 

mieste otázka, čo na to 
ministerstvo životného 

prostredia?
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K fackám je již jen krůček
Kdo trochu věnuje svoji pozornost dění v Evropě, určitě zaznamenal, že velmi 
narůstá rozhořčenost mezi farmáři ve vyspělých zemích staré patnáctky, zejména 
Holandska, Francie a nově i Německa. Ta je úměrná tlakům ze strany příslušných 
vlád zmíněných zemí. 

Nápady zelených hlav v mnoha případech 
přímo útočí na samou podstatu existence 
zemědělství, a tak tisíce traktorů naštvaných 
sedláků blokují dálnice a ulice velkých měst. 
Lidé za našimi hranicemi vyjadřují svými 
hesly, nápisy a sděleními stejné pocity, jaké 
máme poslední dobou i my, zemědělci, tady 
u nás doma.

V naší republice začínají vítězit názory typu: 
kůrovec je přítel, hraboš polní coby významný 
faktor vodního režimu svými chodbičkami po-
máhá zasakovat vodě do půdy nebo že řepka 
škodí z hlediska vodní eroze a jiná výstižná 
odborná stanoviska různých znalců a expertů 
na zemědělství. Nedávno mne ohromilo sdě-
lení jistého odborníka, že se na pronajatých 
pozemcích špatně hospodaří na úkor jejich 
úrodnosti. Neumím si jako sedlák představit, 
jak bych mozaikovitě obdělával pozemky, kde 
mám svoje a zároveň pronajaté parcely.

Zblbnutí davů dobou je nesmírné. Lidstvo 
svým nezřízeným kořistěním naštvalo přírodu, 
která pomalu začíná ukazovat, kdeže je ta 
skutečná pravda. Vládnoucí garnitury jsou 
nervózní z toho, že by měly lidu obecnému 
říci, že již není doba vhodná jen pro chléb 
a hry, ale je na čase ubrat ze svého spotře-
bitelského štěstí a ustoupit o několik kroků 
zpět, pokud nás ještě zajímá osud našich po-
tomků. Nemají odvahu, hledají viníka. A našli 
ho v zemědělství, protože je celoplošné, každý 
ho vidí, ale jen málokdo mu rozumí, pracuje 
v něm málo voličů, a je tedy velmi snadným 
propagandistickým cílem. 

Z různých statistik vyčíslujících původce CO2 
připadá na zemědělství a lesnictví 24 % 
(výroba energie 25 %, průmysl 21 %, doprava 
14 %). Málokdo ovšem k tomu dodá, že země- 
dělství a lesnictví zároveň spotřebovává 29 %
CO2, tedy je v této bilanci jako jediné aktivní. 
Je zvláštní, že aktivisté a jiní znalci zeměděl-
ství nepoukazují například na emise způso-
bované lodní a leteckou dopravou. Ve vzduchu 
máme po celém světě denně cca 120 000 
letadel, která za sebou nechávají hojné spali-
ny ve výškách osm až dvanáct kilometrů nad 
zemí. Je známo, že cca 45 % takto (z pohledu 
skleníkového efektu) emitovaného CO2 zů-
stává dlouhodobě v těchto polohách. Za roky 
této bohulibé činnosti se v atmosféře něco 
skleníkového plynu nashromáždí a přispívá 
tak k tomu našemu současnému problému. 
Celosvětové přesuny materiálu, výrobků a lidí 

(zejména turismus) tvoří část HDP a ten musí 
neustále růst, abychom byli všichni šťastnější 
a spokojenější, a je jedno, jestli je to v souladu 
s přírodními zákony, nebo ne.

Každý soudný člověk ví, že stabilizované ze-
mědělství dává společnosti existenční jistotu. 
U nás, po tom „organizovaném sametovém 
převratu“, bylo jaksi zemědělství prokšefto-
váno a zahnáno na samý okraj společenského 
a hospodářského dění. To dokazují například 
čísla o srovnání celkové produkce zemědělské 
výroby ve stálých cenách 1989. Ta dosáhla 
v roce 1936 objemu 80,9 mld. Kč, v roce 
1989 pak 108,6 mld. Kč a v roce 2018 už jen 
74 mld. Kč. Od roku 1989 nám meziročně 
ubývá 9 736 hektarů orné půdy, čímž jsme
za posledních téměř 30 let přišli o téměř 
300 tis. hektarů. Na zbývající orné půdě pak 
ustupujeme od náročnějších plodin, jako je 
cukrovka, brambory, zelenina či pícniny, které 
zaujímají jen 20–40 % původní výměry.

Stejně negativní obraz je u stavů hospodář-
ských zvířat, které byly oproti roku 1989 velmi 
razantně redukovány. Prasata jsou na 39 %, 
drůbež na 66 %, ovce na 54 %. Počet krav 
rovněž stále klesá. Jsme na úrovni 47 % stavu 
roku 1989. Toto se odráží na soběstačnosti 
v komoditách živočišného původu, kde je vep-
řové maso na úrovni 36–38 %, drůbeží maso 
na 57–60 % a vejce na 57–62 %. Spotřeba 
hovězího masa je kryta díky poklesu spotřeby 
z výchozích 26,5 kg na současných 7,8 kg na 
osobu. 

Deformovanost a celková slabost agrárního 
sektoru na mnoze způsobená politickými tla-
ky a masivní expanzí nadnárodních obchod-
ních řetězců se odráží v obchodním saldu, tj. 
v poměru vývozu a dovozu. Následující čísla 
dokumentují, jak hluboko jsme závislí na 
dovozech ze zahraničí. To je velice diskuta-
bilní z pohledu budoucích možných plošných 
klimatických excesů, jejichž důsledkem bude 
nedostatek zemědělských produktů.

Zemědělcům je různými znalci zemědělství 
vytýkána vysoká spotřeba hnojiv a pesticidů. 
Porovnejme tedy naši spotřebu s některými 
evropskými státy. Když si k těmto „nesporným 
hospodářským zázrakům“ ještě přimyslíme 
možné zásahy všelijakých zelených a jinak 
pomazaných hlav, tak mi z toho vychází jako 
koncovka odpovídající současné realitě jen ten 
nadpis.

Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec, 
předseda AK Chrudim

Spotřeba umělých hnojiv a účinných látek v pesticidech na hektar orné půdy 
za rok 2017

Umělá hnojiva Účinné látky v pesticidech

kg % kg %

Irsko 511 396 Belgie 8,088 409

Belgie 287 222 Itálie 7,780 393

Velká Británie 243 188 Španělsko 5,616 283

Nizozemí 241 187 Francie 3,892 197

Německo 218 169 Německo 3,432 174

Francie 151 117 Velká Británie 2,703 137

Španělsko 151 117 Maďarsko 2,123 107

Česká Republika    129 100 Česká Republika    1,978 100

Celkové saldo agrárního obchodu 
(mld. Kč)

1993   + 0,779

2000 – 17,282

2004 – 32,296 rok vstupu do EU

2004 – 40,322 zatím nejhorší 
výsledek   

2004 – 45,000 odhad



P Ř Í L O H A  K  V Y D Á N Í  Z P R AV O D A J E  A G R O B A S E

24. LEDEN 2020ŽIJEMEna venkově

Celosvětový pokles nabídky vepřového masa 
totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou 
ještě nějakou dobu potrvá a vše nasvědčuje 
tomu, že ceny porostou i nadále i v naší zemi. 
To je zcela jistě i šance pro tuzemské produ-
centy vepřového ke zvýšení soběstačnosti ČR 
jak ve vepřovém, tak ve výrobcích z vepřového 
masa vyráběných.

V ČR se přitom růst cen ještě neprojevil tolik 
jako v zahraničí, alespoň podle dat tržního 

informačního systému (TIS) Státního země-
dělského intervenčního fondu. Ten ve své 
zatím poslední komoditní zprávě „hovězí 
a vepřové maso“ z konce loňského roku 
konstatuje, že cena prasat tříd SEU rostla 
jen v období od 1 do 48. týdne 2019
o 6,54 Kč za kilogram JUT více než ve 
stejném období předchozího roku 2018.
 V naposled monitorovaném 48. týdnu 2019 
činila cena v průměru 47,43 Kč za kilogram 
JUT.   

V praxi se přitom podle TIS zvýšila průměrná 
cena od počátku loňského roku ze zhruba 
35 Kč za kilogram na již zmiňovaných nece-
lých 48 Kč za kilogram počátkem prosince, 
přičemž v listopadu loňského roku vzrostly 
meziročně ceny průmyslových výrobců výse- 
kového masa o zhruba 15 až 30 % (u různých 
partií masa) a ceny výrobců uzenin vrostly 
v průměru asi o 15 %. Výraznější růst cen 
přitom nastal přibližně v polovině loňského 
roku (27. týden). 

Ceny prasat i vepřového 
rostou a porostou

Šířící se africký mor prasat, a zdaleka nejen v Číně, drží už téměř rok světové ceny 
jatečných prasat i ceny vepřového na dříve málokdy vídané úrovni. Situace je při-
tom neobvyklá délkou, po kterou ceny rostou, a vše nasvědčuje tomu, že současnému 
stavu zdaleka ještě není konec.
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Od začátku listopadu do začátku prosince 
rostly navíc poměrně výrazně i ceny výrobců 
prasat v rámci celé EU, v průměru o 300 Kč 
na 100 kilogramů jatečné hmotnosti. V zásadě 
příznivou zprávou pak je, že až na Polsko je 
cena JUT za studena ve všech zemích kolem 
nás vyšší – v Rakousku přibližně o 15 eur na 
100 kilogramů JUT za studena a v Německu, 
Maďarsku a na Slovensku zhruba o 10 eur 
na 100 kilogramů. Ceny v ČR jsou sice asi 
dvě eura nad průměrem EU, to je ale pořád 
velmi dobrá konkurenceschopnost. Za
těchto okolností se pro naše producenty 
vepřového vytváří šance k rozšíření chovů 
prasat a zastavení poklesu soběstačnosti
ČR ve vepřovém, jaká se už nemusí v příštích 
letech naskytnout. I proto, že řada zemí EU 
již nyní exportuje svou produkci vepřového 
do Číny, nelze navíc očekávat významný dovoz 
vepřového z okolních zemí. Kromě toho – 
a to je zásadní – na nějakou dobu pohasly 
naděje na existenci funkční vakcíny proti 
africkému moru prasat a s jejím vývojem je 
nutné začít od samého začátku poté, co se 
dosavadní snahy ukázaly jako slepá ulička. 
Vývoj nové vakcíny přitom trvá řadu let, což 
v praxi znamená, že napětí na globálním trhu 

s vepřovým masem nejen letos neskončí. Na-
víc se ohniska afrického moru prasat opětně 
šíří i Evropou a lze očekávat další (otázkou 
je, jak významný) propad evropské produkce. 
Nakonec jedna poznámka dokladující, že 
v přírodě není nic zcela jednoznačné. V řadě 
zemí EU a v několik lokalitách i u nás probíhá 
chov domácích prasat ve volné přírodě, což 
je nepochybně vyšší stupeň „animal welfare“ 
(pohoda zvířat), po níž současná veřejnost 
stále intenzivněji volá a požaduje ji. Nic proti 
tomu, z obecného hlediska jsou to požadavky 
oprávněné a ukazují na růst environmentální 
vyspělosti společnosti. Daní za to je ale výraz-
ně vyšší riziko kontaktu chovaných a divokých 
zvířat a následného přenosu této nemoci. Je 
to ostatně právě způsob chovu prasat v Asii 
s velmi pravděpodobným a častým kontaktem 
mezi divočáky a domácími prasaty, který je 
a zřejmě i nadále bude motorem šíření nemo-
ci, která se již podepisuje a ještě víc se 
v budoucnosti podepíše na globální nabídce 
i cenách vepřového masa.

Úplně na závěr pak ještě jedna zajímavost, 
dokladující změnu, že nejen ČR řeší problé-
my se soběstačností a dovozem potravin ze 

zahraničí, zvláště pak produktů, které mají 
být alternativou masa nebo masných výrobků. 
Počátkem tohoto roku vyzvala britská 
organizace Farming Forum (FF), sdružující 
40 000 členů, spotřebitelskou veřejnost, aby se 
nenechala manipulovat nabídkami masných 
alternativ dovážených mimo jiné i na britský 
trh. „Jíst místní maso je pro životní prostředí 
lepší než přeprava veganských náhrad na dlou-
hé vzdálenosti,“ zdůrazňuje ve svém stanovis-
ku FF. „Vysoce zpracované potraviny, které jsou 
nabízeny jako alternativa k masu a mléčným 
výrobkům, poškozují životní prostředí v každé 
fázi. Výroba surovin zahrnuje ničení přírodních 
ekosystémů, přeprava těchto složek po celé 
planetě spotřebovává obrovské množství pali-
va, výrobní proces pak spotřebovává ještě více 
paliva a elektřiny a také vytváří množství oba-
lového odpadu. Je důležité pochopit, že peníze 
za mnoho z průmyslově vyráběných masných 
alternativ přicházejí od mezinárodních investo-
rů s malým zájmem o životní prostředí. Jejich 
jediným motivem je zisk, který lze dosáhnout 
kontrolou jídla, které jíte,“ zdůrazňuje Farming 
Forum. Což platí obecně, a tedy i u nás.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Mezi droby patří mnohé potravinářské suro-
viny, kromě jater také srdce, plíce, ledviny, 
slezina, jazyk, vemeno, mozek, býčí žlázy, 
líčka nebo tlamy. Pro spotřebitele je přitom 
odrazující buď to, o jaké orgány jde (mozek, 
býčí žlázy), nebo skutečnost, že jde o orgány, 
jejichž rolí je v organismu zvířat zachycovat 
škodlivé látky. Obdobně se na vnitřnosti dívají 
i spotřebitelé v zahraničí, například Britové či 
Australané. Což je ovšem chyba.

Zůstaneme-li například u zřejmě nejčastěji 
konzumovaných vepřových jater, měli by tito 
spotřebitelé vědět, že játra jsou významným 
zdrojem prakticky všech vitaminů, přičemž 
některé jsou v nich obsaženy ve velkém 
množství, například vitamín B12. V játrech 
je také velmi vysoký a především člověkem 
snadno využitelný obsah železa, a z obou uve-
dených důvodů je konzumace jater prevencí 
vůči chudokrevnosti. V játrech ale také najde-
me pro člověka využitelný zinek, měď nebo 
chrom. Jediným negativem je tak zřejmě jen 
vysoký obsah vitaminu A, který je v nadbytku 

rizikový pro plod v těle matek, a proto by měly 
těhotné ženy játra konzumovat v malé míře.
Zejména játra na cibulce přitom patří mezi 
českou „klasiku“ a jako hlavní jídlo jsou také 
stále poměrně často v nabídce některých 
restaurací. Pokud si chce ale někdo připravit 
tento pokrm doma podle receptů na interne-
tu, prakticky v žádném nenajde jako důležitou 
součást tohoto jídla slaninu. Což je docela 
vypovídající kolorit doby. O něco lépe je 
na tom sádlo, jeho použití naopak doporučuje 
k přípravě pokrmů řada receptů, a jako stude-
ný předkrm dokonce nabízejí chléb se sádlem 
a cibulí i některé restaurace. Obyčejný chléb 
se špekem si ale musí člověk připravit sám. 
K tomu však není třeba žádného receptu. 
Alespoň jeden recept, a to na játrové kned-
líčky, ale není na škodu si připomenout. Už 
i proto, že průmyslově produkované játrové 
knedlíčky často neobsahují jen játra, ale 
i jiné droby, a výsledné senzorické vlastnosti 
pak podle toho vypadají. Pokud tedy nejsou 
podpořeny nějakým jinými složkami. Jak tedy 
dělaly játrové knedlíčky naše babičky? 

Suroviny k přípravě (4 porce): dvě tvrdé 
housky, 1/2 litru mléka, jedna cibule, jedna 
polévková lžíce másla, 150 gramů jater, litr 
hovězího vývaru, dva svazky petržele, jedno 
vejce, špetka majoránky, stroužek česneku, 
svazek pažitky, sůl, pepř.

Postup při přípravě: Housky namočíme ve 
vlažném mléce, cibuli nasekáme, opražíme 
a necháme zchladnout. Játra očistíme, 
nakrájíme na proužky nebo umeleme 
v masovém strojku, poté rozmačkáme 
housky a umeleme je také. Nasekáme 
petržel a vše uhněteme s umletými játry, 
houskou a jemně nakrájenou opraženou
 cibulí, přidáme vajíčko, majoránku, utřený 
česnek, sůl, pepř. Vše necháme v chladu při-
kryté utěrkou 10 minut odpočinout a poté 
již ručně tvarujeme játrové knedlíčky. Ty 
přidáváme do polévky (základem je vývar). 
Knedlíčky se na mírném ohni vaří zhruba 
10 minut. Dobrou chuť!

Petr Havel

V minulosti vyhledávané „podpultovky“, v současnosti ale bohužel mnoha, zejména 
mladšími spotřebiteli, odmítané masné suroviny, které jsou přitom bohatými zdroji 
některých pro tělo prospěšných látek. Řeč je o „vnitřnostech“, odborně řečeno drobech.

Droby – neprávem podceňovaná 
surovina k přípravě pokrmů
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Kromě nich se ovšem snaží odradit od kon-
zumace masa, mléka nebo třeba i vajec různí 
nutriční poradci a lze jen zopakovat, že úplné 
vynechání stravy živočišného původu má té-
měř vždy negativní dopad na kondici lidského 
organismu, a tedy na jeho zdraví. Zavádějící 
údaje ovšem zaznívají i z odborných kruhů.
Příkladem je poslední číslo odborného média 
Potravinářský zpravodaj, v němž dostal 
značný prostor kritický postoj ke stávajícímu 
označování masných výrobků a požadavky na 
změnu tohoto označování. Zmiňované teze si 
podle všeho zaslouží alespoň krátký komen-
tář, neboť mohou vést k požadavkům, jejichž 
naplnění není reálné. V praxi jde – stručně 
řečeno – o znovuzavedení pojmu „spotřeba 
masa“ při výrobě masných produktů, který by 
nahradil stávající pojem „obsah masa“ 
v tom kterém výrobku. Takový princip se při-
tom používal i v minulosti. „V období končících 
cechů v polovině 19. století platila při výrobě 
uzenářských výrobků zásada, že váha hoto-
vého výrobku má být nižší než váha zpracova-
ného masa,“ uvádí se v textu Potravinářského 
zpravodaje. Nespornou výhodou takového 
označování by byl vyšší obsah masa zejména 
z pohledu spotřebitele v kolonce „spotřeba 
masa“ na obalech výrobků, který by byl v ně-
kterých případech dokonce vyšší než 100 %. 
Autor v textu uvádí několik příkladů rozdílů, 
včetně jemných párků (spotřeba masa k výro-
bě 86 %, obsah masa podle platné legislativy 
50 %) nebo třeba salámu junior (spotřeba 
92 %, obsah 40 %). Psychologicky by samo-
zřejmě veřejně deklarovaný vyšší podíl 
(v podobě spotřeby masa k výrobě) na spotře-
bitele působil motivačně, neboť by v masných 

výrobcích bylo masa jakoby „víc“. Zásadní 
problém ale je, že používání pojmu spotřeba 
masa k výrobě neumožňuje už hodně dlouho 
platná legislativa EU. Není to tedy dílo našich 
legislativců a úředníků a především se s tím 
nedá nic dělat.

O označování masných produktů pojmem „ob-
sah masa“ rozhodla EU ještě před vstupem ČR 
do Unie, v roce 2001, a ČR toto ustanovení do 
své legislativy aplikovala v roce 2003. Pojem 
„obsah masa“ přitom používají všechny země 
EU a nelze předpokládat, že by se na tom 
něco v budoucnosti měnilo. Pojmem „maso“ 
v potravinářství se přitom míní kosterní, 
příčně pruhovaná svalovina a nepatří tam tedy 
například separát nebo droby. Což je poněkud 
jiná specifikace oproti veterinárnímu pojmu 
„maso“, kam v takovém případě patří „všech-
ny poživatelné části těla jatečného zvířete“. 

Petr Havel, foto Nina Havlová

Mýty o produkci i označování 
masa houstnou

Snahy nahrazovat živočišnou stravu rostlinnými alternativami, omezovat chovy 
hospodářských zvířat jako možnost snižování produkce skleníkových plynů (meta-
nu) nebo vyrábět maso v laboratořích (příslušná rizika shrnuje ve stručné podobě 
rubrika „Glosář“) jsou bohužel jen částí apelů na spotřebitele rodící se především 
v hlavách spasitelů, kteří mají ambici poroučet větru a dešti, tedy ovlivnit stávající 
vývoj klimatu na planetě Zemi. 

Maso nebo bez masa? Po-
nechme každému možnost 

se svobodně rozhodnout 
jaký si sestaví jídelníček. 

Informací je dostatek.
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Exotické ovoce pěstuje ve své zahradě František 
Dvořák. Neobvyklou úrodu sklízel už s čepicí
na hlavě. A letos poprvé posbíral do koše i půl-
kilové plody banánů severu zvaných pawpaw.
Název jim dali Indiáni v Severní Americe. Právě 
odtud rostlina pochází. „Mám velkou radost, že 
u nás v zahradě pawpaw roste. Jsou to tři roky 
staré stromky, za chvíli budou mít tři metry a už 
plodí takhle velké ovoce. Nikde jinde je v okolí 
neuvidíte, na to jsem pyšný,“ ukazuje pěstitel 
František Dvořák velké plody, které dozrávají 
pozdě na podzim.

Jejich chuť je zvláštní. „Je to taková směsice 
banánu, manga a ananasu. Někomu mohou 
chutnat i po jahodách či broskvích,“ popisuje.
Botanický název pawpawu (čti poupou) je 
mďuoul trojlaločný a na Pálavě se mu mimořád-
ně daří. Je to zvláštní ovocný strom. Jeho 
květy však nevoní, naopak páchnou. Protáhlé 
plody dosahují délky až patnáct centimetrů 
a v krémové dužnině ukrývají  i několik velkých 
semen. „Semena jsou však mírně jedovatá,“ 
upozorňuje pěstitel. V dospělosti může strom 
vyrůst až do výšky devět metrů.

Podle něj má na úspěch pěstování netradičních 
plodů nesporný vliv i blízkost Pálavy. „V Americe 
je také pěstují v horách. Vápenec dokáže udržet 
teplo i v noci a hory poskytují ochrannou zónu,“ 
vysvětlil.

Pěstování exotických ovocných stromů se 
František Dvořák věnuje už více jak čtyřicet let. 
K zahradnické vášni ho přivedla kdysi maminka, 
se kterou pěstoval květiny. Začínal s citrusy, 
dnes se na jeho rozhlehlé zahradě a ve skleníku 
pod Pálavou rozrůstají citrony, pomeranče, 
granátová jablka i fíky. Radost mu dělá i ovoce 
kaki. „Pěstování tonelu japonského, který kaki 
plodí, se věnuji posledních pár let. Je to jeden
z mála exotických ovocných stromů, který se 
dá pěstovat i u nás, v zimě totiž snese teploty 
až minus pětadvacet stupňů,“ popisuje Dvořák.
Chystá se na roubování odrůd na podnože 
a láká ho vysázet pod Pálavou nobvyklý sad. 
„Chci vysadit kaki na loukách pod naším do-
mem. Vyzkoušet, kde se jim bude nejlépe dařit, 
a pěstovat je ve velkém,“ plánuje nadšenec.

Dagma Sedláčková

Pod Pálavou pěstuje indiánské banány. Květy 
páchnou a semena jsou jedovatá, ale je to lahůdka

Stromy obsypané mandarinkami, kaki ovocem i indiánskými banány. Těžko uvěři-
telný pohled nabízela ještě v prosincových dnech zahrada pěstitele v Klentnici pod 
Pálavou. 

Vítěze vyhlásila odborná porota 4. prosince ve 
Valticích. Dalších sto nejlepších vín ochutnají 
zájemci už 6. února, kdy Salon vín zahájí Šam-

pion uspěl v konkurenci téměř 2400 moravských 
a českých vín přihlášených do soutěže. Na vrchol 
vyskočil ze statusu takzvané divoké karty.
Hrozny pochází z vinařské oblasti Morava, mi-
kulovské vinařské podoblasti. „Toto Rulandské 
modré vzniklo z perfektně vyzrálých hroznů 
z Dolních Dunajovic z trati Zimní vrch. Ruční 
sběr, desetidenní kvašení v otevřené nádobě 
a roční školení v nových barikových sudech dalo 
vzniknout vínu se světlejší rubínovou barvou 
a příjemnou viskozitou. Ve vůni jsou cítit sušené 
brusinky, švestky a lehký nádech sladkého koře-
ní v závěru. V chuti je elegantní, lehce kořenité 
s příjemnou kyselinkou a dlouhým závěrem,“při-
blížil charakter šampiona hlavní enolog Zbyněk 
Žiška ze Zámeckého vinařství Bzenec. Hodnocení 
bylo podle ředitele Národního vinařského centra, 
které soutěž organizuje, velmi vyrovnané. „Velmi 

nás těší vzrůstající zájem o soutěž nejenom ze 
strany vinařů, kteří se účastní soutěže, ale také 
následně ze strany návštěvníků expozice Salonu 
vín. Skutečnost, že letos vyhrálo červené víno, 
svědčí o stále rostoucí kvalitě nejen našich bílých 
vín, ale i červených, která jsou srovnatelná se 
špičkovými světovými víny,“ ocenil.

Slavnostní vyhlášení všech držitelů titulu
 Zlatá medaile Salonu vín ČR 2020, vítězů 
jednotlivých kategorií a nejlepší kolekce se 
uskuteční 5. února ve Valticích. Zájemci pak 
mohou novou kolekci, která tradičně nabízí 
k ochutnávce sto nejlepších vín, degustovat od 
čtvrtka 6. února, kdy se expozice znovu otevře 
pro veřejnost.

Dagmar Sedláčková

Nejlepší vína České republiky ochutnají 
lidé v Salonu vín už začátkem února

Absolutním šampionem národní soutěže Salon vín České republiky pro rok 2020
je Rulandské modré 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec. 

František Dvořák pěstuje pod Pálavou 
exotické ovoce, chce vysázet sad kaki
Foto: osobní archiv

Ředitel Zámeckého vinařství Bzenec Bořek 
Svoboda (na snímku) převzal cenu Šampiona 
Salonu vín ČR už po sedmé
Foto: archív Zámecké vinařství
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Jak vznikl nápad uvařit středověké pivo?
S tím požadavkem přišli zástupci města. Pivo 
vařím totiž v prostorách, kde hrad stával. Zřejmě 
díky tomu ten nápad vznikl. Byla to pro mě velká 
výzva a také zodpovědnost. Ještě nedávno jsem 
o středověkém pivu moc nevěděl, a tak jsem si 
musel veškeré informace narychlo obstarat 
a doplnit.

Spolupracoval jste s odborníky?
Spojil jsem se s pivovarníky, kteří se výrobou 
historického piva zabývají. Prvně jsem se obrátil 
na Aleše Přinosila, majitele sladovny v Záhli-
nicích, ten mě nasměroval na Milana Starce 
z Černokosteleckého pivovaru, který se touto 
tématikou zabývá a píše i články do odborných 
časopisů. No a od něho dále vedla cesta k Petru 
Janíkovi jako spolumajiteli Břevnovského kláš-
terního pivovaru sv. Vojtěcha.

Co jste zjistil?
Třeba to, že se pivo dříve vařilo v každé domác-
nosti na ohništi v měděném kotli. A sloužilo 
nejen jako nápoj, ale i jako základ pro pokrmy, 
polévky a podobně. Že ve středověku pivo běžně 
pily i děti. Zřejmě to bylo proto, že bylo vařeno 
s chmelem, a bylo tudíž hygienicky zdravější 
než tehdejší voda z nejistých zdrojů. Záznamy 
uvádí, že v časech morových epidemií, šířených 
často právě závadnou vodou, mělo pivo obrovský 
význam. Je totiž dokázáno, že ničí i nežádoucí 
bakterie v těle. Pivo tehdy bylo každodenní 
součástí jídelníčku.

Jaké tedy bylo středověké pivo?
Pivo se u nás chmelilo od příchodu Slovanů. 
K jeho vaření se užívaly také byliny a jiné přísady 
dle možností každé domácnosti. Například 
jalovec, fenykl, hřebíček, šalvěj, třešňové květy, 
březová, dubová a borová kůra, a dokonce i 
volská žluč.

Tu jste také přidával do speciálu pro oslavy?
Samozřejmě, že ne (smích). Ale snažili jsme se 
co nejvíce výrobu napodobit tak, abychom se co 
nejvíce přiblížili tehdejším chutím. V minulosti 
už znali chmel, byl ale nešlechtěný, planý. Proto 
jsme použili takový, který má jemné aroma, 
abychom ho napodobili.

Jak tedy chutná napodobenina středověkého 
piva. Jste spokojený?
Především je třeba říct, že nikdo neznáme, jak 
tehdejší pivo skutečně chutnalo. Nikdo z nás 
ho před 850 lety nechutnal. Ale každopádně 
je zajímavé. Je v něm například cítit aroma 
z nakuřovaného sladu, je to něco jako uzené 
pivo. Na oslavy jsme připravili dvě různé varia-
ce, každá byla trošku odlišná.

Pivo vaříte na místě, kde dřív stával oslavova-
ný hrad. Byl to záměr?

Byla to náhoda. Věděl jsem, že dřív v těch 
prostorách sídlil pivovar Hodonínský 
Vojáček. Když se ocitl v insolvenci, uviděl 
jsem příležitost přestěhovat výrobu piva 
z rodinného domu sem. Potřeboval jsem 
už víc místa. Tak jsme přesídlili. To, že 
se jedná o prostory na místě bývalého 
hradu, jsem se dozvěděl až později.
 Vlastně až ve chvíli, když mi volali z radnice 
a požádali mě, abych uvařil středověké pivo 
na oslavy.

Je ještě znát ta historie místa?
Částečně ano. Například když majitel 
chtěl dělat opravy na střeše, narazil na to, 
že dnešní tesaři už techniku svých předchůdců 
neznají. Sklepy jsou už bohužel zasypané, 
ale říká se, že chodby byly propojené se 
zámkem v slovenském Holiči. Ověřené to ale 
nemám. Později zde byla tabáková výroba,
takže teď to spíš připomíná továrnu než histo-
rickou budovu.

Jak vznikl název Křikloun?
Dali mi ho přátelé, kromě vaření piva i rád 
a hlasitě zpívám, tak proto.

Dagmar Sedláčková

„Ve středověku dávali do piva i volskou žluč,“ 
říká pivovarník a muzikant

Přátelé ho znají jako energického muzikanta a zpěváka. Karel Zykmund z Hodo-
nína je ale také nadšencem piva. Svůj minipivovar Křikloun provozuje na místě 
bývalého hodonínského hradu. A právě pro loňské 850leté oslavy jeho vzniku uvařil 
speciální historické pivo.

Karel Zykmund 
Foto: osobní archiv

Zakladatel minipivovaru Křikloun v Hodoníně Karel Zykmund uvařil středověký pivní speciál. 
Lidé ho ochutnali na oslavách výročí hodonínského hradu. Foto: osobní archiv
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Ohlédnutí za akcemi Svazu květinářů 
a floristů ČR a akcemi členů svazu 

V roce 2019 bylo vypěstováno velké množství nádherných rostlin, které poté šikovní 
floristé využili ve svých aranžmá na mnoha soutěžích a výstavách. 

Akcí bylo tolik, že bychom jejich fotodokumentací vytvořili pořádně tlustou 
knihu. Které akce a aranžmá vybrat na tyto stránky bylo velice náročné, 
protože i ty, jejichž fotky se sem nedostaly, byly pestrobarevné, nápadité 
a obdivuhodné.  Doufáme, že i rok 2020 bude provoněn květinami a bu-

deme se moct pokochat výtvory na stejně pěkných výstavách a soutěžích, 
jako tomu bylo minulý rok.

Bc. Lenka Zborníková, tajemnice SKF ČR, Foto archiv SKF ČR

Děčínská Kotva – 48. Mistrovství floristů ČR 2019

Floria Podzim 2019 – Výstaviště Kroměříž – téma hlavní expozice Dušičky Flora Olomouc 2019 – letní etapa

Rozkvetlé památky 2019 Olomouc
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Ohlédnutí za akcemi Svazu květinářů 
a floristů ČR a akcemi členů svazu 

Seminář Venkovní výsadby v západočeských lázeňských městech 
pořádaný Svazem květinářů a floristů ČR 

Pohár podzimní Flory Olomouc spoluorganizovaný Svazem květinářů 
a floristů ČR

Výstava květin Čimelice 2019 – Zámecká zahrada Čimelice

Vánoční výstava Střední odborné školy zahradnické a technické v Litomyšli 

Soutěž Flora Pragensis na Střední odborné škole Jarov 
(věnec, girlanda, vánoční stromeček)



SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ 
ČR PŘEDSTAVUJE

L E D E N  2 0 2 0 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N8

P ř í l o h a

Nahlédnutí za vrátka zahrad 
zahradnických škol

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. je jedinou soukromou 
zahradnickou školou v ČR a vzdělává ty, kteří mají kladný vztah k přírodě 
a zahradnictví.

Postupně se stala významnou a respektovanou 
vzdělávací institucí v zahradnickém oboru 
v regionu Praha a Středočeském kraji. Škola 
rodinného typu, která nabízí 4letý studijní obor 
s maturitou Zahradnictví a dva 3leté učební 
obory s výučním listem Zahradník a Prodavač 
se zaměřením na květiny.  Žáci učebních oborů 
neplatí školné!

Dále škola nabízí v rámci celoživotního 
vzdělávání kurz Zahradník, floristické kurzy
a rekvalifikační kurz Greenkeeper. Ve výuce jsou 

využívány nové progresivní formy učení,
zkušenosti ze spolupráce s odbornými 
partnery, což je předpokladem uplatnění absol-
ventů na trhu práce. Výuka probíhá
také v terénu v zahradnických firmách, za-
hradnických centrech a především v Botanické 
zahradě hlavního města Prahy. Součástí 
školy je vlastní vazárna a květinová prodejna, 
aula a školní zahrada. Kromě plně kvalifikova-
ných interních učitelů působí na škole 
odborníci z praxe.

Žáci pravidelně navštěvují domácí a zahraniční 
zahradnické veletrhy a výstavy a účastní se 
floristických a zahradnických soutěží. Škola je 
držitelkou certifikátu Finančně gramotná škola 
a také řeší projekty EU. Absolventi mají široké 
uplatnění v zahradnické prvovýrobě, maloob-
chodě a velkoobchodě, při realizaci a údržbě 
zahrad, sadovnickém projektování, květinových 
prodejnách, jako pracovníci státní správy 
v oboru ekologie a životní prostředí, manažeři 
zahradnických firem a řada žáků je připravena 
pro další studium na vyšších odborných školách 
a vysokých školách. Škola je členem profesních 
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Nahlédnutí za vrátka zahrad 
zahradnických škol

svazů, jako např. Svazu květinářů a floristů 
ČR, Svazu zakládání a údržby zeleně, Svazu 
školkařů ČR, z.s.

Škola má vybudovanou síť partnerských 
zahradnických firem, jako např.
Botanická zahrada hl. města Prahy, Zahrad-
nictví Urner, Okrasné školky Svrkyně, Zahrad-
nické centrum Chládek, Zahradnické centrum 
Líbeznice, Školní statek Středočeského kraje, 
Okrasná školka Schuch, Květinový ateliér 
Hruškadesign, Golf club Beroun, Hornbach, 
květinové prodejny v Praze a okolí. Žáci při praxi 
pracují s profi nářadím od firmy Bahco, které 
škole zajišťuje firma Motor Mělník a zároveň 
zaškoluje a seznamuje naše žáky v rámci prak-
tické přednášky s používáním a ošetřováním 
tohoto nářadí.

Pokud vás škola zaujala, můžete navštívit Dny 
otevřených dveří, jejichž termíny a podrobnější 
informace o škole včetně krátkého videa 
naleznete na internetových stránkách 
www.zahradnickaskola.cz.

Proč jsem si zvolila tuto školu?
Klára Mrowiecová 
2. ročník oboru Zahradnictví

Tuto školu jsem si vybrala především proto, že 
se zajímám o zahradní architekturu, baví mě 
pracovat se svojí fantazií a neuměla jsem si 
představit, že bych v budoucnu měla sedět ně-
kde v kanceláři. V odborných předmětech mohu 
uplatnit svoji kreativitu. Školu bych doporučila 
svým kamarádům, kteří chtějí uplatnit svou 
fantazii či se zajímají o umělecký obor.

Victoria Devi Westlake
2. ročník oboru Zahradnictví

Nejsem si ještě jistá, zda budu v budoucnu 
floristka, nebo zaměřena na projektování,
vím, že oba obory jsou dobré, a rozhodnu se
ve třetím ročníku. Učíme se základy kreslení, 
jak dělat výkresy, máme praxe na vazárně
a takéve firmách.

Martin Spousta
učitel odborného výcviku a praxe, 
absolvent školy

Tuto školu jsem vystudoval při zaměstnání 
a spojil jsem teoretické zkušenosti s praktic-
kými, které jsem nabyl v odborné firmě. Školu 
dobře znám, a když bylo vypsáno výběrové řízení 
na pozici učitele odborného výcviku a praxe, 
tak jsem se přihlásil a byl vybrán. Práce s žáky 
mě baví, mám možnost se dále vzdělávat 
a současně být kreativní v našem oboru. Zají-
mám se o pěstování exotických rostlin,  v čemž 
mi škola vychází vstříc a umožňuje mi se účast-
nit zahraničních expedic do exotických zemí, 
a já zpětně dělám přednášky pro žáky, učitele 
a veřejnost. V současné době připravuji publika-
ci Atlas masožravých rostlin.

Monika Žáková DiS.
učitelka předmětu floristika, absolventka školy
Školu jsem absolvovala před 10 lety. Už na škole 
jsem se zajímala o floristiku, úpravu exteriéru 

a interiéru. Po absolvování školy jsem vystudo-
vala ještě vyšší odbornou školu zahradnickou 
v Mělníce, obor Zahradní a krajinářská tvorba. 
Od letošního školního roku vyučuji na částečný 
úvazek předmět floristika. 

Mohu zde uplatnit své teoretické a praktické 
zkušenosti, které jsem získala při studiu na této 
škole, dále rozvíjela v zaměstnání zaměřeném 
na floristickou tvorbu. Jsem ráda, že je mohu 
předávat současným žákům a vrátila jsem se do 
známého prostředí.

Proč k nám 
- Praha je studentské město.
- Učíme pro život.
- Nabízíme širokou nabídku vzdělávání v za-

hradnictví a obchodu včetně dalšího vzdělá-
vání.

- Vytváříme vše krásné a užitečné z přírody.
- Pracujeme s živou zelení v interiéru i exteriéru.
- Spolupracujeme s odbornými zahradnickými 

firmami, zahradnickými centry  a botanickou    
zahradou.

- Jdeme s dobou v praktickém a teoretickém 
vzdělávání.

                                                                                                            
Ing. Ivan Roušal                                                                                         
ředitel školy
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Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE

NAKLÁDANÝ HERMELÍN S MAJORÁNKOU

ODLEHČENÝ BRAMBOROVÝ SALÁT S KOPREM A OKURKOU

Ať už na něj máte chuť vy, a nebo jste se 
jej rozhodli připravit jako dárek – touto 
klasikou určitě nezklamete. Projekt 
Zrozeno v EU přináší zajímavý recept 
na naložený hermelín. Díky naložení do 
kvalitního oleje hermelín dlouho vydrží 
a navíc se skvěle rozleží.

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 4 hermelíny
• 3 stroužky česneku
• 1 velká cibule
• mletá paprika
• pepř
• mletá majoránka
• 4 snítky čerstvé majoránky
• 0,5l kvalitního oleje 
   (řepkový, slunečnicový)

Tip: Dle preferencí můžete přidat více 
česneku, cibule, kyselé okurky nebo 
chilli papričky

Projekt Zrozeno v EU přináší zajímavý 
recept na bramborový salát, jak jej 
ještě neznáte. Jaro tu bude cobydup, 
a tak nastává čas na odlehčená jídla, 
kterým jsme se koncem roku trochu 
„vyhýbali“. 

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 500 g salátových brambor (typ A)
• 1 salátová okurka
• 3–4 snítky kopru
• 100 g zakysané smetany
• 70 g bílého jogurtu řeckého typu
• 2–3 lžíce kvalitního panenského oleje   
   (může být olivový nebo řepkový)
• sůl
• pepř

Brambory uvařte ve slupce a nechte vy-
chladnout. Poté je oloupejte a nakrájejte 
na kostičky nebo „hranolky“, zkrátka 
jako na klasický salát. Okurku nakrájejte 
na menší kostičky o velikosti zhruba 

1 centimetr a dejte do větší mísy spo-
lečně s bramborami. Přidejte nadrobno 
nasekaný kopr. 

V jiné mističce si promíchejte zakysanou 
smetanu, bílý jogurt a kvalitní olivový 
olej. Můžete použíti řepkový (zůstávejte 
však u panenského). 

Dobře promíchejte a smíchejte se směsí 
v míse. Osolte a opepřete dle chuti. Před 
podáváním nechte vychladit, ideálně i 
pár hodin odležet.

Chuť kopru se skvěle hodí k rybám, salát 
můžete ale podávat i s kvalitním masem.

Více informací na: www.zrozeno.eu

Sýry rozkrojte napůl a spodní část pomaž-
te utřeným česnekem. Poté posypejte čer-
venou paprikou (záleží na vás, zda pálivá, 
či sladká), mletým pepřem, majoránkou 
a přidejte kolečko cibule. Přiklopte druhou 
polovinou a umístěte do sklenic. Zasypte 
další cibulí, přidejte několik snítek čerstvé 
majoránky a můžete přidat i pálivou 
papričku (podle chuti). Zalijte kvalitním 
olejem a sklenici uzavřete.

Pokud budete skladovat sklenice při 
pokojové teplotě, hermelín bude hotový 
přibližně za 3 dny. Pokud jej chcete ucho-
vat déle, uložte jej do lednice, kde se vám 
doba nakládání zdvojnásobí. 

Více informací na: www.zrozeno.eu
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Komora nějakou dobu neměla prezidenta, 
zastupujícím viceprezidentem byl Hynek Strnad. 
Posledním prezidentem komory byl současný 
ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). 
Večeřová se do funkce dostane poté, co opustí 
ministerstvo, kde pracuje pod státní službou.
„Chci, aby komora byla opravdu jedna z nej-
významnějších nevládních organizací, aby 
si skutečně postavení posílila a udržela,“ 
řekla ČTK nová prezidentka. Komora pod jejím 
vedením má být partnerem pro zákonodárné 
sbory, ale také ministerstvo. „Budu se snažit 
o podporu českých potravin. Máme dluhy vůči 
spotřebitelům i vůči výrobcům,“ dodala. České 
potraviny by se podle ní měly propagovat více, 
ve stylu starých členských zemí.

Podle ní by se také mělo dostávat na pulty více 
českých potravin, jako jsou například mléčné 
produkty. „Nevím, proč bychom sem měli dová-
žet zpracované jogurty, když si je můžeme vyrá-

bět. Nevím, proč si máme přivážet zpracované 
máslo. Budeme se snažit o osvětu,“ uvedla. Ze 
začátku ale nechce vyhrožovat obchodníkům 
restrikcemi, doufá v to, že se s ministerstvem a 
řetězci dohodne. Řetězce si pak podle ní začínají 

uvědomovat, že spotřebitelé na české značky 
slyší.

Večeřová byla v 90. letech vědecko-výzkumnou 
pracovnicí ve Výzkumném ústavu živočišné 
výroby. Následně nastoupila jako zástupce šéfre-
daktora do společnosti Strategie, která vydávala 
mimo jiné časopisy Náš chov nebo Krmivářství. 
Na začátku tisíciletí přešla na Ministerstvo 
zemědělství, působila pak také jako mluvčí Po-
travinářské komory ČR nebo Agrární komory ČR.

Potravinářská komora ČR má stovku členů. 
Propaguje značky Klasa či Regionální potravina. 
Od roku 2011 má komora registrovanou značku 
Český výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou ČR. Ke konci roku 2017 bylo jejími 
držiteli 55 společností s více než 1 100 výrobky. 
Vyplývá to z výroční zprávy.

ČTK

Ve školním roce 2018/2019 se soutěže zúčastni-
lo 47 studentů z 16 středních zemědělských 
a odborných škol. Studenti ocenění v jednot-
livých kategoriích byli pozváni na slavnostní 
vyhlášení vítězů, které tentokrát proběhlo pod 
patronací místopředsedy zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny pana Radka Holomčíka 
13. června 2019 v Poslanecké sněmovně 
v Praze. 

Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) se jako 
partner soutěže rozhodla ocenit nejen vítěze 
soutěže v jednotlivých kategoriích, ale také 
nejúspěšnější školu, která měla v soutěži nejvíc 
úspěšných studentů, tou se stala Střední za-
hradnická škola Rajhrad. Pro „mladé rostlino-
lékaře“ a jejich pedagogy CCPA připravila v ter-
mínu 12.–13. 9. 2019 v Olomouci 2denní odborný 
program. Po příjezdu měli studenti možnost 

se seznámit s historií a krásami Olomouce při 
prohlídce města s průvodcem. Překvapením 
byla návštěva kostela Panny Marie Sněžné 
v Olomouci, kde na ně čekal pan varhaník a vzal 
všechny s sebou na kůr, aby jim ukázal zdejších 
originální varhany, vysvětlil, jak fungují, a také 
na ně zahrál. Studenti si tak mohli následně 
z první ruky poslechnout, jak zní tento unikátní 
nástroj. Poté následovala večeře s hostem –
významnou osobností z oblasti rostlinolékařství, 
kterou byl bývalý ministr zemědělství a posla-
nec Parlamentu České republiky pan Marian 
Jurečka.

Druhý den dopoledne byl za pomoci pedagogů 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
pro studenty připraven odborný program – ná-
vštěva laboratoře genetiky, prohlídka mořského 
akvária, informace o možnostech studia na UP, 

zajímavosti z praxe ochrany rostlin, jako napří-
klad využití termokamery. Návštěva univerzity 
mohla studentům pomoci otevřít nové obzory 
pro možnosti dalšího studia a jejich profesní-
ho směřování v budoucnu. Posledním bodem 
odborného programu byla návštěva bioplynové 
stanice společnosti OLBENA v části Olomouc-
-Holice.

Věříme, že studijní cesta do Olomouce byla 
pro studenty a jejich pedagogy hezkým oce-
něním jejich zájmu o obor rostlinolékařství 
a bude inspirací i pro další studenty, aby se 
zapojili do dalšího ročníku soutěže „Rostli-
nolékařství do škol“, který proběhne v tomto 
školním roce.  

Miluše Dvoržáková, Eliška Princová, 
Česká asociace ochrany rostlin

Novou prezidentkou potravinářů 
se stala Dana Večeřová

Česká asociace ochrany rostlin ocenila vítěze 
3. ročníku soutěže „Rostlinolékařství do škol“

Novou prezidentkou Potravinářské komory ČR se na další čtyři roky stala Dana 
Večeřová (52), která doposud působí na Ministerstvu zemědělství. Zvolilo ji vedení 
komory. Funkce se ujme v únoru. Byla jediným kandidátem.

Česká společnost rostlinolékařská, z.s. vyhlašuje již tradičně literární soutěž pro 
studenty středních škol. Studenti si mohou vybrat z několika témat týkajících se 
rostlinolékařství a zpracovat je do písemné práce. 
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Jak vás napadlo založit šnečí farmu?
K chovu šneků jsem přišel úplnou náhodou. 
Kdysi jsem si přečetl článek o rakouském 
chovateli, který se profesně věnoval informatice, 
jednoho dne však toho zanechal a začal chovat 
šneky. A to mě inspirovalo. Taky jsem hledal vy-
užití pro své pozemky. V roce 2014 jsme se tedy 

začali na chov šneků připravovat, už v následují-
cím roce jsme měli první úspěšný venkovní chov 
a o dva roky později pak přibyl interiérový chov.

Jaký druh chováte?
Hlemýždě afrického (kaviárového) Helix aspersa 
Maxima. Tento druh je ceněn zejména pro chut-
né maso a vysoce kvalitní bílý kaviár (vajíčka). 
Je také dobře adaptabilní na naše klimatické 
podmínky.

Co šneci jedí?
Krmíme je krmnou směsí francouzských para-
metrů tak, aby správně rostli a měli tvrdou ulitu. 
Ve venkovních výbězích je dokrmujeme ovocem 
a zeleninou či ušlechtilou trávou. Dá se říct, že 
jsou v podstatě býložraví všežravci. Díky neustálé 
péči a kontrole máme krásné a kvalitní šneky.

Jaké další podmínky šneci potřebují?
Šneci mají rádi vlhké prostředí, bez vody totiž 
strádají, proto je každý večer „koupeme“. Dále 
potřebují optimální teplotu, dobré světelné 
podmínky a bezbakteriální prostředí. Velkou 
výhodou našeho chovu je čisté venkovské pro-
středí v podhůří Hostýnských vrchů.

Kdy dorůstají „jateční“ velikosti?
Hlemýžď africký dosahuje pohlavní zralosti již 
za 6 měsíců. Sezóna pro nás začíná na jaře, kdy 
je vypustíme ven, během září a října sklízíme. 
Šneci se následně musí nejdříve takzvaně vyla-
čnit (defekovat), vysušit a pak putují do chladicí 
místnosti, kde jim postupně snižujeme teplotu 
až do stavu hibernace, kde čekají na konečnou 
přípravu.

Jsou hlemýždi zahradní z našich zahrádek 
také k jídlu?
Ovšem. Krásně to dokresluje i pěkná říkanka 
„Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti tvaroh na 
parůžky“. Musím však dodat, že konzumovat lze 
jen svalovinu, nikoliv ostatní orgány. Svalovina 
musí také být dobře vyčištěna, protože určitě 
nechcete, aby vám mezi zuby skřípal písek.
Je šnečí maso zdravé?
Šnečí maso je velmi zdravé a výživné, 
obsahuje jen 60 kalorií na 100 gramů, proto
 je pro své nutriční hodnoty velmi žádané 
nejen mezi sportovci. Výživově je hodnotnější 
než hovězí. Obsahuje totiž více minerálů, jako 
je vápník a hořčík. Obsahuje aminokyseliny
 a lysin, a to ve větší koncentraci, než je napří-
klad ve vejcích. Byly dokázány i pozitivní účinky 
u lidí s kardiovaskulárními problémy. Málo 
se také ví, že šneci mají v sobě extrakt, který 
pomáhá lidem při kožních potížích, jako jsou 
lupénka nebo akné, a celkově působí protizá-
nětlivě.

Jaká je jeho chuť?
Ta chuť se nedá k ničemu přirovnat, vždy závisí 
na tom, jak maso upravíte a jak ho dochutíte. 
Konzistenci masa bych přirovnal k srdíčkům 
drůbeže.

O kolik šneků se staráte?
Na farmě se staráme přibližně o milion 
šneků.

Kolik šnečího masa ročně vyprodukujete?
Ročně vyprodukujeme v hlavní sezóně více než 
5 tun šnečího masa.

Za první republiky se šneci jedli na Vánoce. 
Jak si tahle tradice vede u nás dnes?
Ač to je neuvěřitelné, šneci opravdu patří mezi 
česká tradiční jídla. Recepty na ně najdeme už
v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové 
z časů národního obrození. Šnečí maso za první 
republiky bylo dokonce takovou oblíbenou la-
hůdkou, že bylo součástí štědrovečerního menu. 

Šneci se vrací na český stůl
Šnečí kaviár, šnečí ragú, šnečí krém, šnečí játra v oleji, ale i šneky s bylinkovým 
máslem a parmezánem připravuje kolektiv Farmy Nahošovice s.r.o. na Přerovsku. 
O práci na farmě jsme si povídali s jedním z jednatelů Vlastimilem Čevelou. 
Pojďte se dozvědět více o netradičním chovu šneků.
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A i když se na nějakou dobu na něj zapomnělo, 
tak dnes se pomalu vrací…

Šneci se hodně jedí ve Francii, je nějaká 
další země, kde jsou oblíbeným pokrmem?
Šnečí maso vyhledávají gurmeti z celého světa. 
Je však pravdou, že nejvíce asi Italové či 
Francouzi, kteří spotřebují za rok v průměru
26 až 36 tisíc tun hlemýždího masa.

Jsou šnečí delikatesy spíše luxusní záležitos-
tí, nebo si je může dopřát každý?
Mnozí mají konzumaci šneků spojenou s luxus-
ními restauracemi a francouzskou gastronomií, 
přitom dříve šlo o jídlo chudých. Šneky nejíte tak 
často jako plátek vepřového, proto se domní-
vám, že si šnečí maso může dopřát opravdu 
každý, kdo ho chce ochutnat.

Vy šnečí maso nabízíte i na různých vánočních 
a farmářských trzích. Jaké jsou reakce, bojí se 
lidé ochutnat?
Lidé si ke šnečímu masu stále cestu hledají, 
jeho obliba však neustále stoupá. Zvláště u mla-
dých lidí, kteří se nebojí zkoušet a ochutnávat 
neobvyklé pochutiny. Těm, kteří se bojí ochut-
nat, doporučuji, aby pro začátek zkusili šneka 
přidat do svého oblíbeného pokrmu, například 
do rizota nebo k zeleninovému špízu apod.

Šneci v zimě spí, co u vás na farmě?
U nás se nenudíme ani v zimě, protože naši 
hlemýždi se množí i v interiérových prostorách. 
Část šneků máme připravenou v hibernačních 
boxech.

Co lze ze šneků uvařit?
Ze šneků lze připravit ledacos. Vychutnat si 
je můžete jen tak se sklenkou vína nebo si 
namazat na pečivo šnečí krém. Labužníci zase 
například ocení maso upravené po burgundsku. 
Dnes je už takové nepřeberné množství receptů, 
že si každý může vybrat.

Máte nějaký oblíbený recept?
Velmi jsem si oblíbil naše šnečí ragú.

Co všechno vyrábíte a kde se vaše produkty 
dají sehnat?
Vyrábíme šnečí kaviár, který nakládáme do 
bio olivového oleje se směsí koření a mořské 
soli. Dále šnečí játra v oleji s bílým pepřem, 
šnečí ragú, šnečí krém, velmi silný a chuťově 
nezaměnitelný šnečí bujón, šneky s bylinkovým 

máslem či parmazánovou náplní. Naše výrobky 
se dají koupit prostřednictvím e-shopu, ale i na 
pravidelných farmářských či různých kulinář-
ských akcích. Kdo by chtěl farmu navštívit 
a vidět všechno na vlastní oči, je vřele vítán.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Rádi bychom vybudovali nové venkovní chovy, 
které by nám umožnily kontinuální roční chov. 
Potenciál vidíme i v hlemýždím slizu, který se 
využívá v kosmetickém průmyslu. Chceme 
zakoupit příslušnou technologii, která umí zpra-
covávat hlemýždí extrakt. V budoucnu bychom 
rádi zpracovávali i šnečí výkaly, protože jde 
o vynikající hnojivo.

Rozhovor je převzat z Newsletteru 
Ministerstva zemědělství, prosinec 2019
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Kobylí – Společenský ples Modrých hor
 s ochutnávkou vín
Kdy: 1. 2. 2020 od 19.30 hod.
Kde: sokolovna, Kobylí
Tradiční ples Modrých hor, v nichž se sdružují 
obce Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice a Vel-
ké Pavlovice. K tanci zahraje Salonní orchestr 
Brno. Připravena bude ochutnávka modrohor-
ských vín a bohatá tombola. Začátek v 19.30 
hod., tentokrát v sokolovně obce Kobylí.
www.modrehory.cz 

Milotice – Výstava vín starších ročníků
Kdy: 1. 2. 2020 od 15.00 hod.
Kde: kulturní dům, Milotice
Košt vín ročníků 2017 a starších se koná vždy 
jen jednou za 4 roky. K ochutnávce zahraje 
cimbálová muzika Varmuži.
www.sidleny.cz 

TOP – Otevření 20. ročníku Salonu vín ČR
Kdy: od 6. 2. 2020 od 9.30 hod.
Kde: Salon vín ČR, Zámek 1,Valtice
Jubilejní 20. ročník Salonu vín České republi-
ky bude poprvé otevřen široké veřejnosti první 
únorový čtvrtek od 9.30 do 17.00 hod. V tento 
den můžete poprvé ochutnat novou kolekci 
100 vín oceněných zlatou medailí Salon vín 
České republiky 2020. www.salonvin.cz 

Velké Bílovice – Vinařský ples
Kdy: 8. 2. 2020 od 19.00
Kde: kulturní dům, Velké Bílovice
Hraje dechová hudba Lácaranka, cimbálová 
muzika Olina a hudební skupina Kolorez. Hos-
tem večera taneční skupina Balanc. Můžete 
se těšit na bohatou tombolu, neomezenou 
ochutnávku vín od Velkobílovických vinařů.
www.velkobilovictivinari.cz 

Němčičky – Vinařská zabíjačka
Kdy: 8. 2. 2020 od 10.00 hod.
Kde: Vinařský dvůr, Němčičky (okr. Břeclav)
Po celý den budou k ochutnání a ke koupi 
čerstvé zabíjačkové speciality, jitrnice, jelita, 
tlačenka, škvarky, ovar a polévka a také vína.
www.modrehory.cz 

Čejkovice – Reprezentační ples vinařů 
a přátel vína
Kdy: 8. 2. 2020 od 19.00 hod.
Kde: kulturní dům, Čejkovice (okr. Hodonín)
Na XII. reprezentačním plesu vinařů a přátel 
vína ochutnáte mladá vína a zažijete hudební 
a taneční večer s mužským sborem Révokaz, 
dechovou hudbou Mistříňanka i cimbálovou 
muzikou Morava.
www.vinozcejkovic.cz/akce 

Lednice – Lednický valentýnský víkend
Kdy: od 14. do 16. 2. 2020
Kde: Annovino, Nejdecká, Lednice
Romantická a růžová vína, koktejly, valentýn-
ské soutěže a veršování. Vinařské speciality 
a regionální produkty.
www.vinarstvilednice.cz

Jablonec nad Nisou – Valentýnský večer 
v jabloneckém Domě Vína
Kdy: 14. 2. 2020
Kde: Dům vína, Komenského 23, Jablonec 
nad Nisou
Romantický veĊer při svíĊkách, hudbě, zpěvu
a tanci, zajímavá vína, sekty a míchané 
dobové koktejly. Soutěže a veršování, vinařské 
obĊerstvení k vínu
www.dum-vina.cz

Valtice – Jazz večer ve Valtickém Podzemí
Kdy: 15. 2. 2020 od 18.00 hod.
Kde: Vinařská 47, Valtice
Jazz večer ve Valtickém Podzemí aneb zahřej-

te se ve sklepě. Tajemná atmosféra vinných 
sklepů, jazzová hudba k tanci i poslechu 
a sklenka s vínem
www.valtickepodzemi.cz

Popice – Tour de Sklep
Kdy: 15. 2. 2020 od 12.00 hod.
Kde: Sklepní ulice, Popice
Tradiční procházka po sklepech ve vinařské 
obci Popice. Vstupné zahrnuje: skleničku, 
nosičku, plánek, propisku a kupóny na víno. 
K ochutnání bude na 80 vzorků vína. Občerst-
vení na místě zajištěno.
www.tourdesklep.cz

Znojmo – Sobotní vinařské odpoledne
Kdy: 22. 2. 2020 od 15.00 hod.
Kde: Enotéka znojemských vín, Znojmo
Přijďte si užít odpoledne s komentovanou 
prohlídkou historické části královského města 
Znojma spojenou s volnou degustací vín 
v nově otevřené Enotéce znojemských vín.
www.lahofer.cz/cs/hotel

Tábor – Táborský festival vína
Kdy: od 24. 2. do 21. 5. 2020
Kde: hotely, restaurace, vinotéky, Tábor
Multikulturní festival, který nabízí na padesát 
akcí s vínem, zábavou a jídlem. Návštěvníci 
se mohou těšit na špičkovou gastronomii 
a nejlepší vinaře z Moravy, Čech a zahraničí, 
divadlo Járy Cimrmana, Dana Bártu a další 
umělce.
www.festival-vina.cz 

Brno – Jihomoravská regionální výstava vín 
s mezinárodní účastí
Kdy: 29. 2. 2020 od 9.00 hod.
Kde: Kongresové centrum BVV, Brno
Spolek Vinaři brněnské oblasti zve na 
43. Jihomoravskou regionální výstavu vín 
s mezinárodní účastí, zejména ze Slovenska. 
K volnému ochutnání je tradičně 750 vzorků 
vín. Hraje cimbálová muzika.
www.vinobrno.eu

Připravila: Dagmar Sedláčková

Neseďte za pecí a vydejte se za vínem, 
gastronomií a folklorem po celé republice

Čekají vás gurmánské speciality, víno, jarmarky a zábava pro celou rodinu.
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Mezi oceněními se objevilo i čtyřiatřicet velkých 
zlatých, a dokonce jedna platinová medaile. 
Zisky pak korunovalo jedenáct titulů šampiona, 
tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která 
ve svých kategoriích nenašla konkurenta. „Naši 
vinaři vyrábějí skvělá vína, která se už dnes bez 
přehánění řadí mezi světovou vinařskou špičku, 
a pravidelné úspěchy na nejprestižnějších svě-

tových soutěžích jsou toho nezpochybnitelným 
důkazem,“ komentoval mimořádně úspěšný rok 
Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, 
který účast na soutěžích podporuje. Úspěchy 
podle něj otevírají obchodní příležitosti, ale také 
k nám přivádí stále více zahraničních turistů, 
kteří se jezdí seznamovat s místy vzniku jedi-
nečných vín.

Vídeň, 391 ocenění
Nejvíce se zablýskala vína ve Vídni na soutěži 
AWC Vienna, odkud si vinaři přivezli 298 medailí 
a další tři Ocenění dobré kvality tzv. Seal of 
Approval.

San Francisco, 6 šampionů
Hned šest šampionů získali moravští a čeští 
vinaři na soutěži San Francisco International 
Wine and Spirits Competition. Vinařství Agropol 
Mikulov získalo titul šampiona za nejlepší 
polosladký Ryzlink a Pinot Blanc. B/V vinař-
ství má také dva šampiony, dokonce s jedním 
vínem. Jejich Müller Thurgau 2018 pozdní sběr 
bral prvenství v kategorii suchých vín ostatních 
bílých odrůd i v celkové kategorii ostatních 
bílých odrůd. Marek Líbal se v San Franciscu 
stal šampionem již potřetí za sebou, tentokrát 
s Ryzlinkem rýnským 2017. Vinselekt Michlov-
ský má šampiona v kategorii nejlepší červené 
pozdní sběr za Agni 2007.

Z velké Ameriky jen velké zlaté
Skvěle se našim vínům vedlo v USA. Z meziná-
rodní soutěže Finger Lakes International Wine 
Competition, která se konala v New Yorku, při-
putovalo do Česka celkem devět velkých zlatých 
medailí. Druhou nejúspěšnější soutěží se stala 
San Francisco International Wine Competition, 
kde vinaři získali osm velkých zlatých medailí. 
Úspěšná byla i soutěž Texas International Wine 
Competition, odkud přivezli šest velkých zlatých 
medailí.

Nejcennější kov je z Afriky
Na největší africké soutěži vín Michelangelo 
International Wine and Spirits Awards 2019 
v Jihoafrické republice získalo Nové vinařství 
z Drnholce Trofej Kühne & Nagel za nejvýše 
hodnocené zahraniční víno i platinovou medaili. 
Porotce nadchl Cépage Ryzlink vlašský 2017 
výběr z cibéb.

Další velké úspěchy
Absolutně nejlepším vínem 14. ročníku
 izraelské soutěže Terravino byl vyhlášen 
slámový Ryzlink rýnský 2015 z vinařství 
Vinné sklepy Lechovice. Vinařství Sonberk se 
svým Merlotem 2016 získalo zase jedinou 
zlatou medaili pro Českou republiku na 
Mistrovství světa vín z odrůdy Merlot Mondial 
du Merlot.

Dagmar Sedláčková

Moravská a česká vína dobývají svět. Porotci je
loni ozdobili bezmála tisícovkou medailí

Vídeň, San Francisco, New york, Izrael i Afrika. Tam všude letos zabodovala vína 
moravských a českých vinařů. Z mezinárodních soutěží si přivezli neuvěřitelných 
990 medailí, což je o jedenaosmdesát více než v loňském roce, který byl na světové 
medaile rekordní.

Moravská a česká vína zaujala porotce na světových soutěžích
Foto: zdroj: wineofczechrepublic
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Hamerský rybník v Praze - Záběhlicích
FOTOREPORTÁŽ: 

Původ Hamerského rybníka se datuje už kolem roku 1770

V korunách stromů žijí i strakapoudi…

Rybník je napájen náhonem z Botiče od Záběhlického jezu

Dnes je oblíbeným místem k procházkám i ke krmení ptáků

… a po vodní hladině plavou labutě, ale i lysky, rackové a kachny

Místo si oblíbili i jinak ve městech nepřítomní ledňáčci

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Vznikl jako boční rybník na náhonu Botiče v Záběhlicích v Praze, který vede od 
splavu u zámku. Rybník při svém vzniku zatopil pozůstatky původní záběhlické 
královské tvrze. Jeho současný účel je rybochovný, krajinotvorný a protipožární, 
plocha hladiny 3,8 ha, objem nádrže 65 tisíc m3, hráze je zemní, sypaná. Mlýn 
s měděnými hamry zde byl už před zřízením rybníka. 
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Marián Varga: Neuzatvárajme sa! 
Vstúpme na polmiliardový trh

Slovenské ovocinárstvo má za sebou jeden z úspešnejších a lepších rokov – nie však 
pre všetkých pestovateľov. Kvalitných a vysoko produkčných ovocinárstiev je u nás 
stále málo. Aj týmito slovami zhodnotil uplynulý rok Marián Varga z Ovocinárskej 
únie Slovenska.

Aký bol rok 2019 z pohľadu slovenského 
ovocinárstva?
Rok 2019 patril medzi lepšie roky, ale nie pre 
všetkých ovocinárov. Máme dosť ovocinárov, 
ktorí majú veľmi nízke úrody, či už preto, že 
ich postihli mrazy, krúpy alebo iné neblahé 
okolnosti. Napriek tomu rok 2019 celkovo 
hodnotíme možno aj ako druhý najlepší rok. 
Žiaľ, ako som spomenul, časť ovocinárov bola 
v produkcii skoro nulová, a potom je tu oveľa 
väčší tlak na tých úspešnejších ovocinárov, 
ktorí musia produkovať na vyššej úrovni.

Ako to zmeniť?
Máme stále veľmi málo podnikov, ktoré dosa-
hujú nadštandardnú úrodu, takže stále menej 

a menej subjektov nám drží slovenské ovoci-
nárstvo. Chcelo by to možno finančnú injekciu 
na rozbeh pre malých ovocinárov. Nepotre-
bujeme veľké plochy. Potrebujeme, aby sme 
mali producentov s výmerou 5-10 hektárov, 
ktorí budú určitým spôsobom združení. Bez 
toho to nejde, nikto nemôže byť samostatný.

Aký potenciál má slovenské ovocinárstvo do 
budúcnosti?
Slovensko má oproti západným krajinám ob-
robskú devízu. V sadoch je tu dostatok slnka 
a nedostatok vody. V západných krajinách je 
to naopak. Prebytok vody a nedostatok slnka. 
Keďže dokážeme ľahšie doviesť vodu do ovoc-
ných sadov, máme aj oveľa krajšie, farebnej-

šie a chutnejšie ovocie. A to je rozdiel medzi 
naším a západným ovocím. Tam je ovocie až 
také silikónové, ale u nás má dobré chuťové 
vlastnosti. Tieto danosti je potrebné využiť, 
ale to nejde jednotlivo, ale len v komunikácii 
s inými pestovateľmi, ktorí majú oveľa 
lepší prehľad. Napríklad aj s pestovateľmi 
zo západnej Európy.

V akom stave je naše ovocinárstvo?
Slovenské ovocinárstvo urobilo takú 
revolúciu, ako máloktoré ovocinárstvo 
v Európe. Len je to vo veľmi malom množstve. 
Ovocinárov je 430, z toho 30, ktorí zaisťujú 
80 percent produkcie. Teda 400 ovocinárov 
je niekde evidovaných a robí celkovo najviac 
20 percent výroby. To, čo vypestujú sa možno 
celé vypáli. Takže my tu máme veľmi veľký 
priestor, a to aj vďaka tomu, že sme nabehli 
na spoločné ovocinárčenie s kolegami zo 
zahraničia. Spočiatku to boli veľmi intenzív-
ne konzultácie hlavne s krajinami Benelu-
xu a Nemeckom. V roku 2019 sme boli vo 
Francúzsku a s talianskymi ovocinármi sme 
v neustálom kontakte. Našou devízou je aj to, 
že vyrábame biologický materiál, teda dopes-
továvame ovocné stromčeky, ktoré idú do 
celej Európy. My ich vyrobíme 2 milióny. 
Na Slovensku sa vysadí možno 100 tisíc, zvy-
šok ide do európskeho spoločenstva 
a tam sa vysádzajú sady.

Aké problémy pretrvávajú v slovenskom 
ovocinárstve a čo by bolo potrebné riešiť do 
budúcnosti?
Čakáme na vysporiadanie vlastníctva pôdy. 
Rovnako sa čaká na zlepšenie investičnej in-
jekcie, aby sa mohli zakladať sady a možno sa 
potom rozbehnú a pribudnú aj tí mladí a malí 
ovocinári. Chceme preto obnoviť aj program, 
tzv. lízing na zakladanie ovocných sadov. Robi-
li sme to aj pred desiatimi rokmi a nebolo to 
ono. Možno opätovne, keď to budeme spúšťať 
aj v užšom prepojení s bankami, to pôjde 
trochu lepšie. Námetov je tu veľmi veľa, ale 
jedna vec je istá. Ten, kto sa uzatvára 
a chce byť sám, ten prehráva. Úspešne 
fungovať môžeme iba v širšom spoločenstve, 
pretože je tu spoločný trh. Neuzatvárajme sa 
pre 5 miliónový trh, tu je polmiliardový trh, 
tak doňho vstúpme.

Ivana Kaliská, polnoinfo.sk
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Společnost BILLA investovala v roce 2019 do 
růstu obchodní sítě téměř miliardu korun. 
 V roce 2020 plánuje investice zvyšovat

Rok 2019 se pro společnost BILLA nesl ve znamení expanze. Jen v průběhu loňského 
roku otevřela BILLA 10 nových prodejen, 10 stávajících prodejen prošlo rozsáhlou 
rekonstrukcí a 13 jich bylo zrekonstruováno v úsecích čerstvých potravin. Celková 
investice do stavby a rekonstrukcí dosáhla téměř 1 miliardy Kč. 

Ve strategii růstu a vylepšování obchodní sítě 
bude firma pokračovat i v roce 2020. Během 

něj totiž plánuje nejen otevírání nových pro-
dejen a rekonstrukci 45 stávajících, ale také 
výstavbu skladu suchých potravin v místě sídla 
společnosti v Modleticích u Prahy. Celková 
plánovaná investice v roce 2020 přesáhne 
1,5 miliardy Kč.

Nedílnou součástí strategie společnosti je 
důraz na spokojenost zákazníků. Ta je jedním 

z dalších důvodů pro investice do moderních 
technologií, jako jsou samoobslužné pokladny 
a elektronické cenovky. Snahou společnosti 
je vybavit prodejny modernějšími a vyspělými 
technologiemi šetrnými k životnímu prostředí 
a poskytnout tak zákazníkům trvale kvalitní 
servis na prodejnách. Investice do nových tech-
nologií činily v roce 2019 celých 200 milionů Kč. 
V modernizaci plánuje firma pokračovat 
i v letošním roce instalací systému elektronic-
kých cenovek v 16 supermarketech a samoob-
služných pokladen v dalších 10 prodejnách.

„BILLA dlouhodobě usiluje o plnění přání 
a potřeb svých zákazníků. Vedle kvality zboží 
se tak soustředí na dostupnost svých prodejen 
a co nejpohodlnější nákup pro své zákazníky. 
I to jsou důvody pro významnou expanzi v po-
sledních letech, její pokračování v roce 2020 či 
investice do moderních technologií. Jsme rádi, 
že můžeme naše služby rozšířit a zkvalitnit 
požitek z nákupu pro naše zákazníky,“ říká 
generální ředitel BILLA ČR Jaroslaw Szczypka. 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE Internati-
onal AG. Na českém trhu působí od roku 1991. 
S obratem ve výši přes 34 mld. Kč (2019), 
s 232 prodejnami a více než 6 000 zaměstnanci 
je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na 
průměrné prodejní ploše 900 m² nabízí široký 
výběr produktů známých i privátních značek. 
Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, 
jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, 
mléčné produkty, maso a chlazené produkty. 

Společnost BILLA se soustředí na podporu 
českých producentů, proto české potraviny tvo-
ří již 78 % jejího celkového sortimentu. České 
potraviny jsou také součástí privátních značek 
řetězce BILLA – Vocílka, Česká farma, BILLA 
Naše bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Easy, 
BILLA BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO 
ROYAL nebo Milora. Úspěch privátních značek 
BILLA potvrzují i ocenění v soutěži Volba spo-
třebitelů 2019, ve které se na 1. místě umístilo 
hned 6 produktových novinek společnosti 
BILLA. V listopadu 2019 získala společnost 
BILLA mimořádné ocenění za dlouhodobý 
proaktivní přístup k zajištění nabídky lokálních 
a tuzemských produktů pro zákazníky.
Více informací na: http://www.billa.cz. 
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Greta, Boris a zelený úděl
V médiích v posledních týdnech rezonovalo hned několik témat, která více či méně 
souvisejí se zemědělstvím. Dámy mají přednost (v tomto případě spíše slečny), a tak 
začněme ve Švédsku, respektive ve Spojených státech, kde prestižní týdeník Time, 
který vychází od roku 1923 a který od roku 1927 vyhlašuje vždy na sklonku daného 
roku největší osobnost, jež v tomto roce ovlivňovala domácí americkou či později 
hlavně světovou politiku či veřejné dění vůbec. Titulem osobnost roku časopisu Time 
se tak v historii mohly chlubit takové osobnosti jako Charles Lindberg, Franklin 
Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Ghandi nebo Albert Einstein. 

Například v roce 1938 však byl osobností roku 
vybrán Adolf Hitler, jenž byl po uzavření Mni-
chovské dohody částí západního světa chápán 
jako mírotvůrce, který pouze napravuje chyby 
poválečného versaillského systému, ačkoli 
v tomto roce za sebou samozřejmě již měl 
tak zvanou „noc dlouhých nožů“, během níž 
příslušníci SS likvidovali umírněnější konzer-
vativní německé politiky a špičky SA (Sturm 
Abteiluing) Ernsta Röhma, který Hitlerovi sice 
pomohl v roce 1933 k moci, nicméně později 
hrozilo, že se právě s ním bude muset o tuto 
moc dělit, nebo křišťálovou noc, která byla 
faktickým pogromem proti německé židovské 
menšině. O rok později se osobností roku 
časopisu Time stal Josef Stalin, tehdy ještě 
jako spojenec hitlerovského Německa, se 
kterým si v témže roce „spravedlivě“ rozdělili 
střední a východní Evropu. Stalin se pak 
paradoxně stal osobností roku ještě jednou, 

a to v roce 1942, především s ohledem na ob-
rat ve válce, jenž nastal při obléhání a totální 
devastaci města Stalingrad a později také 
Paulusovy šesté armády Wehrmachtu. Stalin 
byl v západním tisku jako tehdejší spojenec 
Velké Británie a Spojených států amerických 
opěvován jako starý dobrý „strýček Joe“ 
a řada levicově orientovaných elit, která sebe 
samotné chápala jako sentimentalisty a idea-
listy prosazující utopistickou komunistickou 
myšlenku v „bezcitné západní kapitalistické 
společnosti“ a které sám Stalin označoval 
jako „užitečné idioty“ napomáhající sovět-
ským zájmům, dokonce Stalina opěvovala až 
do jeho smrti a „demontáži“ Stalinova kultu 
osobnosti v Sovětském svazu. 

Později v historii bylo oceněno ještě několik 
z dnešního pohledu více či méně kontroverz-
ních osobností, jako třeba Richard Nixon 

(druhý prezident v historii Spojených států, 
proti kterému byla použita procedura ústavní 
obžaloby neboli impeachmentu), Bill Clinton 
(třetí prezident v historii USA, proti kterému 
byla použita procedura impeachmentu), 
Vladimír Putin, Mark Zuckerberg, Angela 
Merkelová v roce 2015 či Donald Trump 
v roce 2016 (čtvrtý prezident v historii USA, 
proti kterému byla použita procedura impe-
achmentu). Historie a souvislosti, které jsou 
nám momentálně neznámé, zkrátka dokáží 
často z dobré vůle a přesvědčení udělat za 
několik desítek let někdy úsměvný, někdy 
také jako v případě let 1938 a 1939 poměrně 
krutý omyl. Stejně tak historie ukáže, jak 
moc byla letošní volba osobnosti roku časo-
pisu Time, švédská „profesionální“ aktivistka 
Greta Thunberg, která vyzývá v záchraně 
planety před globálním oteplováním, výběrem 
správným, který obstojí ve „zkoušce času“. 
Faktem nicméně zůstává, že osobnost, která 
by více ztělesňovala současný „zeitgeist“ ve 
veřejném prostoru momentálně pravděpo-
dobně není. 

Zároveň se nicméně jedná o osobnost 
mimořádně kontroverzní, a to nejen 
s ohledem na to, že se pro samé „stávkování 
za klima“ nedostala v 16 letech k dokončení 
základní školy, ale zejména pro své nepříliš 
zdatné veřejné vystupování (které trochu poli-
ticky nekorektně pramení z jejího psychického 
onemocnění) a dnes již proslulá prohlášení  
o zničeném dětství nebo třeba naposledy 
o světových vůdcích, kteří musí být postaveni 
ke zdi (údajně nesprávné použití švédského 
idiomu znamenajícího „přivedeni k zodpověd-
nosti“) nebo poslední fotky malé Grety 
z německého vlaku, kde ji sedící na podlaze 
údajně přeplněného vozu druhé třídy osvětlu-
je jako Johanku z Arku světlo „prozřetelnos-
ti“, jež si ji vybralo k velkým úkolům, přičemž 
se právě pod touto fotkou objevil komentář 
DB (tedy německých drah) s dotazem, zda 
slečna Thurnbergová byla nespokojena se 
službami první třídy, kde se ji snažili stevardi 
a stevardky splnit veškerá přání. Moderní 
doba Facebooku a Twitterů si zkrátka vyžadu-
je velké emocionální záchvěvy a apel na city, 
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a tak i cestování v první třídě je třeba podat 
jako těžké sebeobětování s velkou krosnou 
v uličce u záchodů mezi dvěma vozy. 
Kritizovat ovšem dítě školou povinné, které 
s velkou pravděpodobností, ačkoli pod dohle-
dem a v zájmu lidí s vlastními cíli a zájmy 
(i vzhledem ke své nemoci) opravdu věří tomu, 
že zachraňuje planetu, není jednoduché 
i s ohledem na skutečnost, že se základním 
posláním, které slečně Thurnbergová šíří, 
tedy že bychom se o planetu měli starat lépe, 
lze jen těžko nesouhlasit. 

Problém nastává v okamžiku, kdy se přestává 
upozorňovat na problém, který společnost 
ignoruje s cílem přimět jedince k zamyšlení 
a třeba i k přehodnocení svého spotřebitel-
ského chování (30–40 % potravin ročně se 
vyhodí) a začíná se mluvit o změně systému 
a vytvoření sociálně a klimaticky „sprave-
dlivé“ společnosti. Kromě školních stávek za 
klima se totiž angažují i dospělí s výrazně levi-
covým nahlížením na svět a na to, jak by měla 
společnost vypadat. Nedávno jsem narazil 
na prohlášení jednoho ze zakladatelů britské 
odnože Rebélie proti vyhynutí (Extinction 
Rebellion, XR), který se poměrně hrdě hlásil 
k tomu, že patří k hnutí, jež poměrně hlasitě 
hovoří o klimatu, nicméně jeho hlavním 
posláním je odstranit kapitalismus a nahradit 
ho systémem hospodářsky, rasově, genderově 
a sociálně spravedlivějším. Podle hlavních 
teoretiků hnutí stojí za devastací planety 
západní svět (bílý muž), a proto je v zájmu 
záchrany planety demontáž systému, který 
bílý muž vytvořil (kapitalismu) a nejlépe také 
postupné odstranění samotného bílého muže, 
které v představách těchto lidí zaručeně pove-

de k multikulturní mírové utopii v harmonii 
s matkou přírodou. 

Argumenty zaznívající v souvislosti s debatou 
klimatu z úst „uhlíkových skeptiků“, kteří 
upozorňují mimo jiné na pravidelné střídání 
teplejších a studenějších období a spíše než 
na skleníkové plyny ukazují na přelidněnost 
(alespoň do doby než dojde k nárůstu životní 
úrovně a snížení porodnosti v rozvojových 
zemích) a z ní vyplývající problém s odpady, 
vodou, zdravotní péčí a sociální pnutí včetně 
budoucích bojů o zdroje jsou pak často 
ignorovány právě z důvodu, že se jedná 
o argumenty, které zaznívají ze západního 
světa, jenž má podle současné extrémní 
levice v debatě o budoucnosti planety 
i vzhledem ke své koloniální minulosti plné 
údajné explantace přírodních a lidských 
zdrojů zůstat zticha. Jak do toho zapadá třeba 
střední a východní Evropa, která si prošla 
zcela jiným historickým vývojem, mi sice není 
jasné, ale vzhledem k tomu, že jsme se na-
rodili na špatném místě a se špatnou barvou, 
musíme mlčet také, případně se společně 
s ostatními kát. 

O tom, že názory aktivistů alespoň zatím ne-
jsou zcela „mainstreamové“, svědčí i výsledek 
voleb ve Velké Británii, kde proti sobě stanuli 
tradiční rivalové, tedy konzervativci (Tories) 
na straně jedné a Strana práce (Labour) na 
straně druhé. Tories pod vedením Borise 
Johnsona, kterého média přezdívala britským 
Trumpem či nejméně sympatickým premié-
rem v historii Velké Británie (a který je mimo 
jiné autorem biografie svého politického vzo-
ru, dalšího „nesympaťáka“ a největší osob-

nosti časopisu Time první poloviny 20. století 
Winstona Churchilla „Faktor Churchill, jak 
jeden muž změnil běh dějin“), vstupovali do 
boje o většinu v dolní sněmovně s příslibem 
rozetnutí gordického uzlu s názvem Brexit, 
který pro Spojené království od referenda 
o vystoupení Velké Británie z Evropské unie 
v polovině roku 2016 a následných peripetiiích 
a komplikacích v dolní sněmovně znamenal 
největší politickou krizi od selhání Chamber-
lainovy politiky appeasementu ve 30. letech 
minulého století. Labouristé nejen že slibovali 
nové referendum o vystoupení z Evropské 
unie, s cílem přesvědčit většinu o prospěš-
nosti setrvání v této organizaci, ale také se 
přišli s tak zvanou „zelenou průmyslovou 
revolucí“. V jádru tohoto programu, se kterým 
šel do voleb leader labouristické kandidátky 
Jeremy Corbyn (mimochodem velký kritik 
kapitalismu, západu a obdivovatel teroristic-
kých organizací, jako je IRA nebo ISIS), byla 
uhlíková neutralita britské ekonomiky do roku 
2030 a postupný útlum fosilních paliv pro-
střednictvím masivních investic do veřejného 
sektoru. 

Řada labouristických kandidátů navíc více či 
méně podporovala aktivity extrémní levice 
včetně výše zmíněné Rebélie proti vyhynutí. 
Společně s radikální rétorikou o sociální spra-
vedlnosti, kterou by měla ze svých daní zajistit 
hlavně střední třída (velký kapitál bude mít 
plné ruce dekarbonizace) a záměrem zvrátit 
Brexitové referendum, a to jen půl roku po té, 
co Nigel Farage získal se svou „Brexit party“ 
ve volbách do Evropského parlamentu přes 
30 % hlasů bylo největší vítězství konzervativ-
ců od dob Margareth Thatcher na začátku 
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80. let minulého století. Zatímco v nejlidnatěj-
ších městech, jako je Londýn a Birmingham
(a také místech s nejmenším počtem původ-
ních Britů) si Labour své pozice udržel, na 
severu Anglie došlo k paradoxnímu přehod-
nocení generací zažitých volebních preferencí. 
Řada komentátorů tak zavzpomínala na 
polovinu 80. let, kdy sever Anglie za masivní 
podpory odborů a Labouristů protestoval proti 
zavírání uhelných dolů a kritizoval Thatchero-
vou jako bezcitnou železnou lady, která chce 
brát práci poctivým tvrdě pracujícím horní-
kům a budoucnost velké Británie vidí spíš ve 
znalostní ekonomice a obchodování v místech 
s vysokou koncentrací kapitálu, jako je dnešní 
londýnské „City“. Tam i s ohledem na ekono-
mický úspěch finančnictví v posledních 
30 let zase ohromným způsobem narostla 
cena nájmů a dnešní britští „mileniálové“ 
(mladí lidé narození mezi 1980–2000, kteří si 

rádi užívají života, dobrého jídla a cestování, 
aby pak zjistili, že se mají hůře než genera-
ce před nimi), jsou tak zase přesvědčenými 
socialisty. Dějiny mají někdy skutečně ironický 
smysl pro humor. 

Na závěr nám z nadpisu zbývá už jen „zelený 
úděl“. Nový zelený úděl nebo také evropskou 
klimatickou dohodu minulý týden s velkou 
slávou představila Evropská komise s cílem 
dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. 
Komise hodlá revidovat veškerou legislativu 
včetně například Směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie s cílem právě tohoto cíle 
dosáhnout. Z veřejných zdrojů tak mají být 
podporována biopaliva druhé generace (kam 
mimo odpadů třeba zcela nesmyslně patří 
posklizňové zbytky jako sláma obilovin, která 
patří zpátky do půdy, nikoli do spaloven), vý-
zkum, výroba a nákup elektromobilů, podpora 

udržitelné veřejné dopravy nebo třeba podpo-
ra výroby elektrické energie na off-shorových 
(na volném moři) větrných elektrárnách 
s přenosem energie pomocí baterií a pod-
mořských kabelů. V potravinářství se máme 
mimo jiné připravit na revoluci v obalech, na 
zdanění nezdravých jídel včetně jídel a surovin 
škodlivých nejen pro zdraví člověka, ale nově 
také pro životní prostředí. Potraviny tak budou 
známkovány podle toho, zda je v nich třeba 
mléko a maso. Takový cheeseburger tak už 
nebude „košer“ nejen z pohledu tóry, ale nově 
také z pohledu Evropské komise, která se na 
tyto suroviny dívá jako na původce skleníko-
vých plynů a hřích proti klimatu, tudíž příště 
maso a sýry jen za „odpustky“ v podobě daně 
z klimatu. 

Bílkoviny v našem jídelníčků by napříště 
měly pocházet z rostlinných zdrojů, máme 
se tak připravit na masové náhražky, po-
případě větší podíl luskovin, které zřejmě 
z hlediska produkce methanu samotným 
konzumentem nevadí. Vzhledem k tomu, 
že Evropská komise plánuje další omezení 
přípravků na ochranu rostlin, včetně insektici-
dů, můžeme se postupně zřejmě připravit 
na větší podíl hmyzích bílkovin v našem 
jídelníčku. Koho nenalákáme na salát s dře-
pčíkem nebo housku s burgerem z blýskáčka 
či krytonosce, (i takový karbanátek z kůrovce 
určitě vzhledem k situaci v lesích nebude 
problém) může sáhnout po levných „konvenč-
ních“ potravinách z Brazílie nebo Argentiny. 
Bezcelní přístup těchto potravin má nově 
zajistit v tomto roce schválená dohoda EU-
-Mercosur, která čeká na ratifikaci národními 
parlamenty. 

Na závěr skutečně vážně. Zelený úděl není 
nic jiného než zelená průmyslová revoluce, se 
kterou v Británii voliči vyprovodili labouristy 
a New Green deal, který ztroskotal v ame-
rickém kongresu. Ušlechtilé cíle, které jdou 
ovšem ruku v ruce s přiškrcením vlastního 
hospodářství a které přes svou „zelenost“ za-
pomínají na to, že peníze jsou sice také občas 
zelené, ale na stromech skutečně nerostou. 
Účet za „záchranu planety“ bude zkrátka 
muset někdo zaplatit. Uvědomují si to Gretiny 
vrstevníci, nebo si to začnou uvědomovat až 
v okamžiku, kdy si budou chtít za 70 % zda-
něnou mzdu něco koupit? Možná také sáhnou 
po „neudržitelných“ potravinách, protože 
hladovět za klima se přeci jen dlouhodobě 
(pokud se živíte prací a nejste profesionální 
aktivista, ne každý má to „štěstí“) nedá. Osob-
ně nevidím „pokrok“ ani spravedlnost v tom, 
že elity, které se zvláštním mixem morální 
nadřazenosti a sebemrskačství „káží vodu“ 
a přitom žijí v bublině, která nikdy nepoznala 
nedostatek ani existenční nejistotu a pokry-
tecky „pijí víno“. Jedno se unijním elitám upřít 
nedá. S nepopulárními návrhy přicházejí až po 
volbách. Dost možná vědí proč. 

Jan Doležal, tajemník AK ČR
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Obhajoba moderního 
zemědělství

Pouštím se na tenký led. Nechci výjimečně psát o řepě, o výsledcích pokusů a vý-
zkumu, o tom, co jsem si s kolegy na poli opravdu „osahal“. Chci psát o současném 
zemědělství obecně. Vždycky jsem chtěl dělat „dobré řemeslo“, poctivé zemědělství, 
ale když otevřu noviny, pustím televizi či internet, cítím velikou frustraci. 

Zemědělství tak, jak ho tady provozujeme –
intenzívní a „průmyslové“, je předmětem 
veliké kritiky a nedůvěry. Devastuje půdu, 
produkuje nezdravé potraviny, emise a ne-
potřebná biopaliva, otravuje vodu a způso-
buje její nedostatek, ničí biodiverzitu – vedle 
dlouhé řady dalších hříchů. Ano, nejsme žádní 
Mirkové Dušínové, žádný vzor ctností, ale že 
by všechny tyhle hrůzy byly naším koníčkem, 
to mi přijde jako hysterie. Pokouším se tedy  
v tomto textu o obranu oboru a povolání.

Napřed pár citátů z médií: „Chemický koktejl 
na českých polích. Spotřeba hnojiv vzrostla  
o polovinu … v agrosystémech je úplně mrtvo, 
není tam půdní fauna, žádné žížaly a mikroor-
ganismy, je tam nedostatek organické hmoty 
… neudržitelné praktiky konvenčního země-
dělství, jež produkuje obrovské množství ne-
zdravého jídla a přispívá k degradaci životního 
prostředí … intenzívní zemědělství devastuje 
naši zemi, vodu a vzduch a nyní také ohrožuje 
udržitelnost biosféry. Masivní chemické  
a biologické vstupy způsobují všeobecné niče-
ní životního prostředí, stejně jako onemocnění 
a úmrtí lidí … monokultury snižují diversitu 
našich rostlin a živočichů. Ničením lokalit jsou 
ohroženy volně žijící druhy rostlin a živočichů 
… centralizované vlastnictví korporací ničí 
zemědělské komunity na celém světě a vede 
k masové bídě a hladu.“ Podobných názorů 
slyšíme a čteme čím dál více a cítíme je jako 
útoky na naši práci, na naši etiku a sociální 
odpovědnost. V zemědělství pracují jen 2–3 % 
populace, o tom, jak to dělat, rozhoduje sotva 
desetina z toho a tato hrstka má ty hrůzy na 
svědomí. Žijeme v tom oboru, máme k tomu 
příslušné vzdělání, a tak vnímáme, že jde pří-
liš často o nadsázky, polopravdy, nepochopení 
reality, o hysterii masírující laickou veřejnost. 
Snad nebude na škodu vyjádření k nejzávaž-
nějším výtkám.

Nejprve tedy trochu statistiky a oficiálních 
hodnocení: 
- Plocha obhospodařovaná intenzívním země-

dělstvím stále klesá. V Česku od roku 1966 
ubylo 300 000 ha (7 %) zemědělské půdy  
a 400 000 ha (12 %) orné půdy. Přibylo 
70 000 ha lesů. Podobný je celosvětový 

trend. Intenzívní zemědělství živí narůsta-
jící populaci a přitom uvolňuje plochu pro 
lesy, přírodu a sídelní krajinu. Ekonomicky 
nejvyspělejší země (i s tím jejich hrozným 
zemědělstvím) mají prokazatelně nejlepší 
úroveň ochrany přírody. „Náš systém ochra-
ny přírodního a krajinného prostředí patří  
i přes některé slabiny k těm nejvyspělejším 
na světě.“ (F. Pelc, Vesmír 97, 2018)

- Je nás už skoro 8 miliard a to hrozné země-
dělství tuhle přemnoženou populaci pořád 
slušně uživí – výnosy plodin rostou. „V roce 
1994 trpěla více než 1 miliarda lidí podvýži-
vou. Při velikosti populace 5,4 miliardy lidí to 
představovalo 18,5 % obyvatelstva planety. 
Dnes je ve stejné situaci „pouze“ 792 milio-
nů ze 7,4 miliardy, tedy 10,8 %.“  
(O. Vrtiška, Vesmír 95, 2016)

- Více než 97 % vzorků potravin hodnocených 
na rezidua pesticidů jsou v rámci zákonných 
limitů, které zajišťují značnou bezpečnostní 

rezervu. Drtivá většina nevyhovujících po- 
travin přitom přichází z dovozu… Samotný 
proces schvalování účinných látek a po- 
volování přípravků na ochranu rostlin  
v Evropské unii lze bez nadsázky označit 
jako jeden z nejpřísnějších na světě.  
(Z. Fialová, Zemědělec 27, 2019)

- Spotřeba čistých živin v průmyslových 
hnojivech se v posledních 20 letech v Česku 
ustálila na cca 130 kg/ha. Oproti roku 1985 
je to přibližně poloviční množství. V Němec-
ku s podobnou strukturou rostlinné výroby 
spotřebovávají kolem 180 kg/ha.

- Průměrný věk se prodlužuje. V Česku  
zcela bezprecedentně, od roku 1980 o více 
než 8 let. Snad s tím trochu souvisí i zdraví 
lidí. Od roku 2005 v ČR délka života ve  
zdraví vzrostla u žen o 3,6 a u mužů  
dokonce o 4,2 roku. Stále větší část  
života tedy prožíváme bez zdravotních 
omezení.
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- Úmrtnost lidí na dobrovolně přijímaná rizika 
(kouření, přejídání, alkohol, automobilová 
doprava) je o 2–3 řády vyšší než na nespeci-
fická rizika environmentální a potravinová.  
(Smil, V.: Globální katastrofy a trendy,  
Albatros Media, Praha, 2017)

Úrodnost půdy
Často slyšíme, že „průmyslové“, intenzívní 
zemědělství devastuje půdu, ničí její úrodnost. 
Definice úrodnosti půdy jsou si dost podobné 
a shodně říkají, že je to schopnost půdy za-
bezpečovat organismy, které na ní žijí, vodou 
a živinami. Měřit se to dá asi jenom výnosy 
plodin a ty rostou. Růst výnosů je vedle půdy 
dán i genetikou a v poslední době u většiny 
plodin i vyšší koncentrací oxidu uhličitého,  
v žádném případě tu však není opora pro po-
kles úrodnosti. Úrodnost je velmi komplexní 
vlastnost a vždycky tu budou dílčí znaky, které 
je potřeba zlepšovat. Podle mého názoru 
plošně nejrozsáhlejším problémem je dnes 
utužování půd, následuje asi vodní eroze 
a potom živiny. 

Utužování půd souvisí s nároky na produktivi-
tu prací, na velikost a výkonnost strojů, ale
i s pracovní kázní, jako je například ježdění po 
souvratích namísto po špatných polních ces-
tách. Určitě není řešení ve zmenšování strojů, 
zaplatili bychom za to ztrátou konkurence-

schopnosti a nevím, kde bychom sehnali více 
traktoristů na méně výkonné stroje. Musíme 
se dostat na takovou strojní kapacitu, aby-
chom byli schopni provést polní práce rychle, 
ne po deštích, při dobré únosnosti půdy. 
Potřebujeme dost peněz na moderní stroje 
s pásovými pojezdy, se širokými pneumatika-
mi, s regulací tlaku v pneumatikách, s naviga-
cí. Potřebujeme opravit polní cesty a nejezdit 
zbytečně po polích. A pro kritiky: zpracová-
váme, kypříme půdu orbou nebo kypřením 
do takové hloubky, jako nikdy v historii – díky 
výkonným strojům.

Eroze, zejména vodní, je do značné míry 
dědictví osmdesátých let, kdy byla založena 
dosud přetrvávající velikost půdních bloků. 
Náprava nejde udělat mávnutím proutku, 
zdržovala ji nestabilní půdní držba i pomalá 
stabilizace zemědělských podniků. Vodní ero-
ze eskalovala s rozšiřováním ploch kukuřice 
pro podporované bioplynové stanice. V posled-
ní době však náprava rychle pokračuje jak 
s dotačními pravidly, tak s aktivním zavádě-
ním protierozních technologií a s omezováním 
velikosti polí.

Kritika zemědělců kvůli živinnému režimu 
půd je velmi rozporuplná. Na jedné straně se 
jim vytýká „drancování“ (rozumím tomu jako 
ochuzování půd o živiny) a okyselování, na 

druhé straně hnojení průmyslovými hnojivy. 
Export živin produkcí mimo podnik je ovšem 
nutno doplňovat, jiná cesta než průmyslová 
hnojiva tu není a je nutno říci, že hnojení prů-
myslovými hnojivy není dnes u nás dostateč-
né, že dochází, sice k pomalému, ale přesto 
ke snižování obsahu důležitých živin – fosforu 
a draslíku. Dochází také k mírnému okyselo-
vání půd v důsledku nedostatečného vápnění. 
Dodávku těchto živin je nutno, oproti mediál-
nímu názoru, zvýšit, je nutno zvýšit hnojení! 
A živiny, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra 
nejsou nic „nepřírodního“, není to „chemie“ 
v tom mediálně ošklivém smyslu slova, je to 
důležitý parametr půdní úrodnosti a nezbytná 
součást hmoty rostlin a zdravých potravin. 
Musím připustit, že máme problém s dusí-
kem. Hnojíme jím „na jistotu“, menší podíl ho 
rostliny nedokážou využít, sloučeniny dusíku 
zůstávají v půdě, podílejí se na emisích amo-
niaku a na obsahu nitrátů ve spodních vodách. 
Přesné dávkování dusíkatých hnojiv je ovšem 
velmi složité, vždy jde a půjde o jistou sázku 
na budoucí průběh počasí. Pokrok tu přináší 
laboratorní diagnostika, senzory, drony, ale 
bude to obtížné a nikdy asi stoprocentní.

Půdní organická hmota
V našich půdách je „nedostatek organické 
hmoty“. Ano, naše půdy nejsou zahradnický 
substrát ani ukrajinská černozem. Poukazy 
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na nedostatek organické hmoty v naší půdě 
však považuji opravdu za mimořádně naivní. 
Organickou hmotu v půdě tvoří asi z 80 % hu-
mus, tedy odumřelé, stabilizované organické 
látky, asi 10–15 % jsou kořeny rostlin a dosud 
nehumifikované rostlinné zbytky a 5 % půdní 
organismy. Půdní humus je velmi stabilní po 
stovky, tisíce let, jeho obsah souvisí s genezí 
půdy a klimatem. Na hnědých lesních půdách 
nebude nikdy tolik humusu jako na černoze-
mi, reálným organickým hnojením ovlivníme 
maximálně desetiny procenta a bude to trvat 
desetiletí. Co je to reálné organické hnojení? 
Rozumím tím zapravení biomasy, která na 
dané ploše vyrostla, zmenšené o export mimo 
podnik a eventuální ztráty ve statkovém ko-
loběhu. O takové organické hnojení se drtivá 
většina zemědělců snaží – ať už přes stáj 
a hnůj či kejdu, digestáty a výpalky, nebo přes 
zapravení rostlinných zbytků (slámy, řepného 
chrástu aj.) a zeleného hnojení do půdy. Ex-
cesy v podobě prodávání slámy do dotovaných 
spaloven jsou, pokud vím, zcela výjimečné. 
Podobné nepřijatelné tendence podporují 
však i velebené projekty BtL (Biomass to 
liquid), označující slámu za odpad a vykupující 
ji mimo podnik a pole, kam patří. 

Ta představa o nedostatečném organickém 
hnojení asi vznikla ze snížení stavů skotu 
a související s nižší produkcí hnoje. Tady si 
kritici protiřečí: kritizují, že krávy produkují 
skleníkový metan a kritizují současně, že jich 
máme polovinu než před 30 lety. Zatížení půdy 
skotem je ovšem dnes podobné jako před 80–
100 lety, kdy se hospodařilo tradičně, na vlastní 
půdě, na malých polích a při velmi pestré 
skladbě plodin. To až socialistická velkovýroba 
vyhnala stavy skotu (při velmi nízké mléčné 
užitkovosti) do netržní a neudržitelné výše.

Ještě jednou: V zemědělském podniku se do 
půdy navrací biomasa, která na půdě vyrostla 
v množství zmenšeném o export a ztráty 
mineralizací před zapravením do půdy. Je to 
zpravidla více než 5 t/ha a rok a to by podle 
výzkumů mělo být pro reprodukci organické 
hmoty v půdě dostatečné. Proto také nejsou 
žádné relevantní důkazy, že by obsah trvalých 
humusových látek v našich půdách klesal, na 
takové důkazy bychom si ještě pár desetiletí 
museli počkat. Pokud se organická hmota 
navrací přes stáj a hnojiště (hlasitě preferovaný 
postup), je jí ve skutečnosti méně, protože tu 
jsou ztráty dalším exportem (produkty živo-
čišné výroby) a hlavně ztráty mineralizací na 
hnojišti, celkem 30–40 %. Stájová hnojiva jsou 
přínosem nikoliv množstvím, nýbrž částečnou 
humifikací a stimulačním účinkem exkremen-
tů. Pokud důsledně zaoráváme posklizňové 
zbytky (sláma, chrást řepy), je ve skutečnosti 
bilance organické hmoty lepší než při oklice 
přes stáj. 

Voda
Půda utužená, bez organické hmoty, neabsor-
buje srážkovou vodu, ta odtéká do vodotečí 

a to, co se přece jen vsákne, rychle odvedou 
drenáže. Na to navazují vodohospodářské 
úpravy dále urychlující odtok vody z krajiny. 
To je asi v kostce vyjádřené zdůvodnění, proč 
jsou dnes vodoteče po většinu roku suché, 
proč voda v krajině chybí. Musím s tím sou-
hlasit, pamatuji si, že před šedesáti lety to 
bylo v krajině jinak, mokré louky, přeskakovali 
jsme plné příkopy, prokopávali na okrajích 
polí stružky a odváděli z polí přebytečnou 
vodu. Za tuhle změnu může částečně naše 
socialistická historie, která si ve vodohos-
podářských úpravách hodně libovala. Ale 
musím souhlasit i s tím, že za tuhle změnu 
může nejvíce naše zemědělství. Tvrdím však, 
že na zásadní příčinu této změny kritici nikdy 
nepřišli. Jsou to vyšší výnosy a vyšší transpi-
race rostlin! Výnosy zemědělských plodin jsou 
dnes 2krát, spíš 3krát vyšší než před 50 lety, 
a tak je nejméně dvojnásobná i transpirace. 
Dnes produkujeme 10–15 t sušiny biomasy 
z hektaru, a jestli je to jen o 5 t více než před 
50 lety, znamená to zvýšení transpirace při-
bližně o 1 500 000 l/ha (transpirační koeficient 
je 300–500 l vody na 1 kg sušiny biomasy) a to 
je 150 mm srážek. Roční srážky se za 50 let 
nezměnily, ale jako bychom z někdejších 
600 mm najednou měli jen 450 – to už je pa-

rametr vyloženě suché oblasti. Ano, voda se 
někdy nestačí vsáknout, ale oproti spotřebě 
rostlinami to má marginální vliv.

Celkem dnes potřebujeme na produkci potra-
vin o neuvěřitelných asi 6 000 000 000 m3

vody více než před 50 lety. Otázku, jestli 
potřebujeme tolik potravin a takové výnosy, 
chci rozebrat v dalším oddíle. A navrhuji ještě 
příklad, jak dnešní zemědělská technologie 
vodu šetří: téměř nevidíme strniště. Po sklizni 
obilí jsou dnes pole do týdne podmítnutá, to 
nikdy nebylo. Na 2 000 000 ha zrnin uchrání-
me dnes přinejmenším třetinu srpnových 
srážek před výparem, 20 mm, 200 m3/ha, to 
je 400 000 000 m3 a to jsou skoro dvě třetiny 
kapacity Orlické přehradní nádrže.
Velmi se mi líbí projekty návratů k přiroze-
ným, meandrujícím větším vodním tokům, 
mokřady na menších vodotečích mezi poli, 
ale obávám se, že to budou spíš vyhozené 
peníze, ve vegetačním období tam voda 
nebude, rostliny na sousedících polích ji stačí 
vytranspirovat.

Dokončení komentáře nabídneme 
v únorovém vydání.
Jaromír Chochola, Řepařský institut
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 Kvalitní data jako předpoklad 
správného rozhodování v oblasti 
řízení zemědělských podniků

V zemědělském sektoru jsou harmonizovaná a věrohodná data předpokladem pro 
správné rozhodování a řízení. Na základě analýzy dat můžeme získat informace 
důležité pro chod farmy. Získat tyto informace o zemědělském hospodaření vám 
pomůže účast v šetření FADN. 

Šetření FADN v České republice organizuje 
Kontaktní pracoviště FADN v Ústavu země-
dělské ekonomiky a informací (ÚZEI), které 
je zřízeno Ministerstvem zemědělství ČR 
a je oprávněno získávat potřebné údaje od 
podnikatelských subjektů v zemědělství ČR. 
Legislativně je tato oblast upravena ve vyhláš-
ce Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb. 
o způsobu a rozsahu vyžadování údajů ÚZEI.
Česká republika je povinna zajišťovat šetření 
ekonomických výsledků v zemědělství v rámci 
tzv. Zemědělské účetní datové sítě – FADN. 
Tento systém je zaveden závazně ve všech 
státech EU a slouží k hodnocení ekonomické 
situace zemědělských podniků. Zapojení do 
datové sítě FADN znamená zpracovat on-line 
dotazník o hospodaření podniku v uplynu-
lém kalendářním roce. Zemědělské podniky 
mohou i v letošním roce využít možnost 
přihlášení se do sítě FADN prostřednictvím 
Agrární komory České republiky, která je jed-
ním z významných partnerů spolupracujících 
na sběru dat FADN. 

Kvalitní data pro získání znalostí
S údaji získanými v šetření FADN pracuje 
výhradně Kontaktní pracoviště FADN, které 
garantuje ochranu těchto dat. Na individuální 
a osobní údaje tohoto šetření se vztahuje 
zákonná ochrana individuálních dat, která 
zaručuje, že údaje nesmějí být ani v anonymní 
podobě zveřejňovány a nesmějí být předávány 
dalším subjektům.

Kromě plnění požadavků Evropské komise si 
Kontaktní pracoviště FADN klade za cíl: být 
objektivním a nezávislým zdrojem informací 
o zemědělství ČR; poskytovat věrohodné, 
přesné a relevantní informace a analýzy; za-
jistit co nejširší a rovný přístup k datům FADN 
všem partnerům (stakeholderům) i odborné 
veřejnosti; využívat data FADN zejména ve 
prospěch všech zemědělců ČR.

Zapojení do systému umožní účastníkům še-
tření čerpat některé služby FADN. Kontaktní 
pracoviště FADN nabízí bezplatný přístup 
k on-line softwarové databázi FADN PUBLIC 

Graf č. 1: Vývoj ekonomických výsledků od roku 2001
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Obrázek č. 1: Tok informací v systému FADN
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(https://public.fadn.cz), ze které lze využívat 
data celé databáze FADN. K vyhodnocení 
individuálních dat a porovnání s podobnými 
podniky slouží aplikace FADN FARMER, která 
je přístupná pouze pro uživatele zaregistrova-
né v šetření FADN. Po registraci a přihlášení 
můžete porovnávat výsledky vašeho podniku 
s vámi vybranými skupinami podniků, které 
se zúčastnily šetření FADN. Mezi porovna-
telné okruhy patří půdní fond, pracovní síla, 
produkce RV, ŽV a ostatní produkce, náklady 
v detailním členění, hospodářský výsledek, 
majetek, závazky a dotace. Nově každý 
uživatel této aplikace může využít zpracované 
finanční ukazatele jako podkladový materiál 
pro finanční analýzu vlastního podniku. Data-
báze umožňuje vygenerovat různé pohledy na 
hospodaření zemědělských podniků tříděných 
podle mnoha kritérií. Aplikace FARMER dů-
razně dbá na ochranu dat, tzn., že přístup 
k individuálním údajům má pouze daný 
podnik. Ostatním uživatelům databáze se 
zobrazují pouze průměrné výsledky z vybrané 
skupiny podniků. Funkce této aplikace jsou 
neustále rozšiřovány a zlepšovány pro vyšší 
spokojenost uživatelů.

Modelové využití aplikace FARMER 
Na fiktivním podniku právnických osob je 
simulována ukázka výstupu. Porovnání je pro-
vedeno na skupině 249 právnických podniků 
velmi velké velikosti se specializací na smí-
šenou výrobu za účetní období 2018. Na grafu 
č. 1 je znázorněn ekonomický vývoj ukazatelů 
od roku 2001, proto je žádoucí, aby se podniky 
účastnily šetření dlouhodobě a bylo možné je 
efektivně porovnat v časové řadě. 

Podnik lze také zařadit do jedné ze tří skupin 
podle úspěšnosti (podprůměrný, průměrný 
a nadprůměrný podnik). Na základě dosa-
ženého výsledku Čisté přidané hodnoty na 
pracovní jednotku (ČPH/AWU) je indikována 
skupina, do které podnik spadá. ČPH je 
ukazatel ekonomické výkonnosti podniku, 
který musí pokrýt náhrady všech produkčních 
faktorů (půda, kapitál a práce) vlastních i ex-
terních, rovná se celkové zemědělské produk-
ci s přičtením provozních dotací a odečtením 
výrobní spotřeby (přímé náklady a ostatní 
věcné náklady) a odpisů. AWU je skutečný 
počet odpracovaných hodin v rámci plného 
pracovního úvazku v zemědělství (1 AWU = 
1 800 odpracovaných hodin). Z výsledků všech 
skupin si každý zemědělec může odvodit, jaké 
jsou silné nebo slabé stránky podniku. 
V případě zájmu o účast na prestižní akci 
Zemědělec roku, která je každoročně pořá-
dána pod záštitou Ministerstva zemědělství 
ČR, je přihlášení administrováno Kontaktním 
pracovištěm, stačí pouze zaškrtnout souhlas 
s účastí v soutěži.

Publikační činnost
Publikace „Výběrové šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků v síti FADN 
CZ“ obsahuje finální analýzy a agregované vý-

sledky hospodaření v uplynulém kalendářním 
roce za všechny typy zemědělských podniků 
ČR, které jsou registrovány v databázi FADN. 
V publikaci jsou uvedeny detailnější výsledky 
za konkrétní období, zhodnocení hospodaření 
sledovaných subjektů či predikce ekonomic-
kých výsledků na další rok.

Závěrem
Zapojení do datové sítě FADN znamená zpra-
covat dotazník v on-line nebo papírové podobě 
o hospodaření podniku v uplynulém kalendář-
ním roce. Zemědělské podniky mohou 
i v letošním roce využít možnost přihlášení se 
do sítě FADN prostřednictvím Agrární komory 
České republiky, která je jedním z význam-

ných partnerů spolupracujících na sběru 
dat FADN. Za vyplnění celého dotazníku je 
vyplacena finanční odměna. Případné dotazy 
zodpoví zaměstnanci Kontaktního pracoviště 
FADN (e-mail: fadn@fadn.cz, tel.: 222 000 
203), kteří vám rovněž mohou pomoci s kom-
pletací dotazníku. Pro více informací navštivte 
www.fadn.cz nebo www.facebook.com/fadncz/. 
V případě zájmu o spolupráci na šetření FADN 
přes Agrární komoru kontaktujte paní Ing. 
Soňu Chánovou (chanova@akcr.cz).

Kristina Iglićová, Lenka Varhaníčková, 
Jana Večeřová
Kontaktní pracoviště FADN CZ, 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Tabulka č. 1: Porovnání výsledků hospodaření z pohledu ekonomické 
úspěšnosti v přepočtu na hektar

Ukazatel (průměr na hektar) kg Fiktivní 
PO

Podprůměrné 
podniky

Průměrné 
podniky

Nadprůměrné 
podniky

Celková produkce (Kč/ha) 41 512 45 569 49 654 55 376

Produkce rostlinné výroby (Kč/ha) 19 773 18 935 22 632 23 800

Produkce živočišné výroby (Kč/ha) 20 606 20 182 22 948 25 274

Ostatní produkce (Kč/ha) 1133 6 452 4 074 6 302

Celkové náklady (Kč/ha) 52 526 59 327 61 061 63 593

Výrobní spotřeba celkem (Kč/ha) 30 694 36 957 38 737 40 519

Přímé náklady (Kč/ha) 21 042 23 452 25 700 26 943

Ostatní věcné náklady (Kč/ha) 9 652 13 505 13 037 13 576

Odpisy (Kč/ha) 4 011 5 674 5 470 6 212

Externí faktory celkem (Kč/ha) 17 821 16 696 16 854 16 862

Mzdové náklady (Kč/ha) 14 029 13 804 13 340 12 802

Pachtovné (vč. nájmu budov) (Kč/ha) 2 995 2 216 2 929 3 272

Nákladové úroky (Kč/ha) 797 675 584 788

Dotace provozní (Kč/ha) 11 497 13 211 14 308 15 302

Dotace investiční (Kč/ha) 3421 690 1 164 1 217

Hrubá přidaná hodnota (Kč/ha) 22 213 21 570 25 002 29 883

Čistá přidaná hodnota (Kč/ha) 18 202 15 897 19 531 23 671

Důchod ze zemědělské činnosti (Kč/ha) 3 802 -109 3 842 8 026

Podle hodnoty výsledného ukazatele Čisté přidané hodnoty/AWU odpovídají výsledky námi 
sledovaného fiktivního podniku skupině podprůměrných podniků

Graf č. 2: Porovnání výnosů hlavních plodin s průměrným a modelovým podnikem
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Na znečištění vod se zdaleka 
nepodílejí jen zemědělci

Jednou z neustále opakovaných „pravd“ ohledně kontaminace zdrojů povrchové 
i podzemní vody je teze, podle níž jsou největšími znečišťovateli vody hospodařící 
zemědělci, a to prostřednictvím pozůstatků chemických látek používaných při ošet-
řování porostů hospodářských plodin. 

Ve skutečnosti se ale na míře znečištění 
našich vod zásadním způsobem podílejí také 
obce (zejména pak menší obce), ale i řada 
nezemědělských firem skladujících například 
na zemědělské půdě nebo v blízkosti vodních 
zdrojů různé druhy odpadů. Obce, čistírny 
odpadních vod a nezemědělské podniky 
jsou přitom považovány za bodové zdroje 
znečištění, přičemž podíl bodových zdrojů 
na kontaminaci vody a půdy má být zhruba 
40 %. Zbylých 60 % pak mají tvořit při takto 
hrubém rozdělení zdroje plošné, což je právě 
zemědělství a obecně podnikání v krajině. Je 
ovšem otázkou, zdali takové podíly v současné 
době skutečně reálně platí. Zatímco se totiž 
množství chemie aplikované na pole v posled-
ních letech stále snižuje, množství černých 
nebo špatně zabezpečených skládek stoupá 
a kromě toho přibývá v odpadních vodách vy-
pouštěných obcemi do recipientu látek, které 
nedokáží menší ČOV efektivně a plně vyčistit.
Zcela evidentní je to například u fosforu, za 
jehož zásadní zdroj ve vodách se považuje 
zemědělství. Ve skutečnosti je v půdě, splách-
nuté z polí i prudkými dešti, fosforu mnohem 
méně než v odpadní vodě z ČOV v řadě men-

ších obcí, které nedisponují technologiemi 
srážení fosforu. Zemědělští znečišťovatelé 
by si proto měli vyžádat data týkající se jimi 
obhospodařovaných lokalit, kterými by mohli 
argumentovat vůči obviněním, týkající se 
jejich podnikání. Příslušná data jsou přitom 
k dispozici například i na Ministerstvu země-
dělství.

Nijak oficiálně zmapovaná není přitom důle-
žitá oblast udělování výjimek při vypouštění 
odpadních vod (nakládání s vodami), na 
základě platného znění vodního zákona 
254/2001 Sb. Obce přitom vypouštějí odpadní 
vody na základě povolení vodoprávních úřadů 
podle paragrafu 8 vodního zákona. Uvede-
ný zákon ale také v paragrafu 38 umožňuje 
vodoprávním úřadům na žádost znečišťovatele 
(často obce) povolit ve výjimečných případech 
a na nezbytně nutnou dobu vypouštění takových 
odpadních vod, které nesplňují limity stanovené 
nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Vodní zákon 
přitom uvádí případy, kdy je to možné:
- uvádění ČOV do provozu,
- zkušební provoz,
- nezbytné opravy a změny zařízení,

-  havárie těchto zařízení,
-  nekontinuálního vypouštění odpadních vod,
- v dalších případech – například při vypou-
štění odpadních vod z odlehčovacích komor 
jednotných kanalizací v ČOV nebo těsně před 
nimi, vypouštění odpadních vod z volných 
výústí a podobně.

Vodoprávní úřady přitom musí stanovit pod-
mínky, za kterých je příslušná výjimka možná, 
přičemž ale nemají stanovenou žádnou povin-
nou lhůtu, ve které mohou povolit výjimečné 
vypouštění odpadních vod. Výjimky mohou 
vodoprávní úřady povolit nejvýše na 10 let, to 
se ale obvykle neděje a výjimky jsou udělová-
ny zpravidla na dobu dvou let.  

Není tedy pravda, co si někteří lidé myslí, 
totiž že obce (mluví se obvykle o obcích 
s počtem obyvatel do 2 000) mají k vypouštění 
odpadních vod plošnou výjimku, jakýsi bianco 
šek, který jim kontinuální znečišťování vody 
umožňuje. Na druhou stranu je ale zřejmé, 
že výjimky udělovány jsou, přičemž doba a dů-
vod výjimky, byť jsou v zákoně částečně spe-
cifikované, je nepochybně také věcí osobních 
vazeb, ale i rozdílného přístupu v posuzování 
v případě jednotlivých vodoprávních úřadů.
Nepochybně jde ale o problém, který bude 
nutné dříve či později řešit. Není to samo-
zřejmě jednoduché – mnohé obce mají ještě 
z minulosti vybudovány (často v akci „Z“, tedy 
bez potřebných znalostí i vhodného materiálu) 
skupinové kanalizace. Tak či tak by ale měla 
být kanalizace nějakou čisticí technologií za-
končena, byť by šlo třeba alespoň o kořenovou 
ČOV. Každopádně jsou majitelem takových 
skupinových kanalizací obce a mají tedy také 
povinnost se o čištění odpadních vod postarat. 

Limitem jsou samozřejmě peníze, na ČOV 
vybavených moderními technologiemi nemají 
malé obce finanční prostředky. Vybudovat je 
přitom v praxi znamená stát se součástí něja-
ké větší vodohospodářské společnosti, která 
dokáže potřebné peníze vygenerovat. Trend 
v ČR je ale bohužel opačný, populistické 
projekty s filosofií „vodohospodářské služby 
si zajistíme v režii obce nebo souboru obcí 
sami“, vedou k postupné atomizaci oboru, 
kterou považují za negativní i dotčená minis-
terstva (financí, zemědělství i životního pro-
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středí), ale nic se zatím nemění. Výsledkem 
je bohužel pokračující kontaminace vodních 
zdrojů, z níž jsou viněni především zemědělci.
Nejde ale jen o obce a jejich nefunkční nebo 
neexistující ČOV. Jak totiž vyplývá ze zpráv 
České inspekce životního prostředí (ČIŽP), 
kontaminaci vodních zdrojů rizikovými látkami 
mají na svědomí i mnohé stavební a v průmy-
slu působící společnosti, které na zakázaných 
místech skladují odpad, případně vypouštějí 
vodu i půdu kontaminující látky do vodních 
toků nebo v jejich blízkosti. Pokut přitom 
přibývá a týkají se i některých zemědělských 
podniků. Lze přitom předpokládat, že aktivity 
ČIŽP v této oblasti porostou, stejně jako výše 
a razantnost sankcí. Koncem minulého roku 
dokonce už ČIŽP jednu ČOV v Březněhradu 
dokonce uzavřela.

Je ale třeba také vědět, že špinavá odpadní 
voda nezůstane v přírodě špinavá věčně. I to 
je důležité téma, mimo jiné i pro zemědělce, 
kteří by měli na konkrétních příkladech
ukazovat samočisticí schopnost krajiny. 
Tuto schopnost si značná část veřejnosti 
neuvědomuje, nebo ji zásadně podceňuje, 
v čemž ji utvrzují i někteří ekologové. Rychlost 
odbourávání rizikových, půdu i vodu kontami-
nujících látek je přitom rozhodující například 
při navracení hmoty původně splavené z polí 
zpět na obhospodařované pozemky. Právě to 
má prověřit projekt České zemědělské uni-

verzity v Praze, na kterém má spolupracovat 
se Státním zdravotním ústavem a Výzkumným 
ústavem meliorací a ochrany půdy. Projekt 
má začít letos a doufejme, že se tak skutečně 
stane. Už dnes je pozdě a každý další rok 
strašení „jedovatou půdou a jedovatou vodou“ 
bude ve veřejnosti eskalovat další a další 
katastrofické scénáře, jichž jsme již dnes 
svědky.

Vodní recipient je každý vodní útvar, do něhož 
vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné 
odpadní vody. Jedná se o všechny větší vodní 
plochy v krajině jako rybníky, přehradní nádr-
že, jezera. V rámci procesu čištění odpadních 
vod se takto označuje vodní útvar, který slouží 
k dočištění odpadních vod.

Petr Havel, foto Nina Havlová  
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I na kůrovcové kalamitě 
lze najít pozitiva

Staré české přísloví praví, že všechno zlé je pro něco dobré. A platí to i pro tuzemskou 
kůrovcovou kalamitu, přestože způsobila a působí vlastníkům lesů i jejich správcům 
miliardové ztráty, je označována jako největší kalamita ve známé historii. Kalamita 
ale na druhou stranu nastartovala možnost zásadní obměny struktury lesních poros-
tů, odhalila populisty a v řadě receptů, jak se s kalamitou vyrovnat a co je vhodné 
činit, demaskovala fatální lesnické neznalosti kritiků současného stavu.

Na začátek je nicméně třeba připomenout, že 
kromě žádoucího zvýšení druhové, věkové a 
výškové pestrosti lesních porostů v ČR nee-
xistuje žádný jiný obecný recept na eliminaci 
rizik dalších a třeba vůbec ne kůrovcových 
kalamit. Kdokoli dnes přesvědčuje veřejnost, 
že cestou je masivní výsadba listnáčů nebo 
urychlené zalesnění pionýrskými dřevinami, 
nemá garantovanou pravdu stejně tak jako 
zastánci jen mírného snížení podílu smrků. 
Nikdo totiž neví, jaké bude počasí nad střední 
Evropou za deset, dvacet a už vůbec ne za 
80 let, kdy by se v současnosti vysazované 
porosty měly začít kácet a obnovovat. Pokud 
bychom ale přece jen přijali nejpravděpodob-

nější scénář – totiž že bude v budoucnosti 
oproti současnému stavu tepleji a rozložení 
dešťových srážek oproti současnému stavu 
nerovnoměrnější, bude třeba zapomenout na 
všechny dosavadní zkušenosti. I pro lesnic-
tví platí, že je správné spíše se přizpůsobit 
vývoji a stavu životního prostředí než cíleně 
vysazovat cokoli, co je (ovšem jen z lidského 
pohledu) optimální. 

S tím mimo jiné souvisí diskuse, jejíž téma 
bylo v průběhu loňského roku několikrát na-
značeno, ale která se nijak nerozvinula a opět 
usnula. Totiž, jaké druhy stromů cíleně sázet 
tak, aby se mohly v našich lesích přirozeně 

vyvíjet. A nakolik se v tom mohou uplatnit 
i takové druhy, které jsou dnes považovány za 
nepřirozené, nepůvodní, invazivní a veskrze 
nežádoucí. Je přitom vysoce pravděpodobné, 
že v současnosti závaznou strukturu druhů 
povolených k opětovnému zalesňování bude 
třeba rozšířit a liberalizovat, a to nejen kvůli 
nedostatku vhodných sazenic. Je totiž zřejmé, 
že nepůvodních a „nepřirozených“ druhů 
„přirozeně“ přibude. Pokud tedy mluvíme 
o období za několik desítek let.

Ani to ale není jisté. Vývoj počasí se může za 
pět, za deset nebo více let obrátit, oteplování 
se může zastavit, pršet může podobně jako 
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kdysi. Umírat tak třeba nebudou smrky, 
ale jiné druhy stromů a keřů. Mohou se
objevit (a nepochybně se objeví) nové nemoci 
a škůdci. Pionýrské dřeviny nebudou pio-
nýrské, ale stanou se z nich druhy invazivní 
(některé již latentně jsou). A tak dále. Tak či 
tak, pokračující nadutost lidí, kteří „vědí“, jaká 
je ta správná struktura našich lesů, vyústí 
nepochybně ve více či méně intenzívní políček 
od samotné přírody. Jestli tedy vůbec existuje 
nějaká dlouhodobá generální lesnická strate-
gie, pak by se měla především podřídit tomu, 
aby nás zmiňovaný políček tolik nebolel. A tou 
je pestrost a nic jiného.

Stejně jako v mnoha jiných příkladech 
i v případě lesnictví podceňuje laická, ale 
i část odborné veřejnosti schopnost orga-
nismů na Zemi reagovat na probíhající změny. 
To je přitom základní podmínkou k přežití, 
a to i u stromů. Jedním z projevů jsou třeba 
kořenové systémy, a to i v případě mělčeji 
kořenících smrků, které se v zájmu svého 
přežití snaží tam, kde je to možné, sáhnout 
pro vodu hlouběji, než byly tyto stromy zvyklé 
v minulosti. O tomto procesu toho bohužel 
moc nevíme (byť jednotlivé příklady známé 
jsou), neboť se odehrává pod zemí, kde jej 
nelze pozorovat. Naše poznatky tak vychází 
zejména z pozorování toho, co se děje nad 
zemí, což zcela jistě není dostačující. Dost ale 
filosofování.

Jak již bylo řečeno, cílenou a člověkem opti-
malizovanou výsadbou čehokoli se o tom, jak 
se se změnami počasí (ale i osídlenosti, zne-
čištěním vod, spadem prachu nebo emisemi) 
vyrovnává příroda, moc nedozvíme. Množství 
ploch uvolněných kůrovcovými těžbami ale 
vytváří prostor, jak se dozvědět víc. Když už 
má ČR tak vysoký podíl státem spravovaných 
lesních porostů, nebylo by vůbec od věci 
vyčlenit po celé ploše země ve státních hospo-
dářských lesích nevelká, ale geograficky, 
půdně, srážkově i civilizačně rozdílná území, 
která by mohla sloužit jako laboratoře při sle-
dování přirozených procesů, které se budou 
v budoucnosti odehrávat na lesních pozem-
cích. Respektive „polopřirozených“, neboť na 
rozdíl od bezzásadových území v národních 
parcích by v takových přírodních laboratořích
člověk částečně vývoj porostů reguloval. 
A zkoumal možnosti a technologie, jak poros-
tům pomoci a jak snižovat možná rizika jejich 
poškození a expanze škůdců. Ne že by se nic 
takového v současné době nedělo, ale chtělo 
by to systém. A také specificky koncipovaný 
management obhospodařování takových 
porostů, který by měli navrhnout odbor-
níci. Jeden z takových projektů ostatně 
spustí letos i Česká zemědělská univerzita 
v Praze v rámci projektu „Chytrá krajina II“. 
Na rozdíl od „Chytré krajiny I“ v oblasti Amálie 
na Rakovnicku má jít o hospodaření v lesních 
porostech, společná s „Chytrou krajinou I“ 
je pak snaha skloubit konkurenceschopné 
hospodaření s rozumnou ochranou přírody. 

Nebylo by možná od věci zahrnout takové 
aktivity do různých oficiálních lesnických stra-
tegií, což by mohlo uklidnit ortodoxní kritiky 
hospodaření v lesích v naší zemi, zejména pak 
v lesích spravovaných státem.  

Jak už bylo konstatováno v úvodu, kůrovcová 
kalamita také odhalila (alespoň před lesníky 
a správci lesů) politické, občanské a bohužel 
i některé akademické populisty. Míra vyř-
čených neznalostí je přitom až neskutečná, 
vinoucí se od porovnávání jiných obchodních 
modelů („argumentace“ rozdílnou výtěžností 
a cenami dřeva v podání státních podniků 
Lesů České republiky (Lesy ČR) a Vojenských 
lesů a statků – VLS) přes manipulativní 
porovnávání cen v Lesích ČR s Bavorskem 
nebo Slovenskem (nestejná struktura lesních 
porostů ve všech porovnávaných subjektech) 
až po nereálnost rizika monokultur douglasky 
tisolisté (v porostech v ČR tvoří zanedbatelnou 
čtvrtinu jednoho procenta).  

Každopádně kritici Strategie Lesů ČR nemají
ani náhodou patent na rozum. Je ale samo-
zřejmě politickou otázkou, nakolik jejich 
připomínky vyslyšet. Platí totiž, že ne všechno 
ekologické je odsouzeníhodné, ale na druhou 
stranu ani ne pravdivé. Podíváme-li se navíc 
například na množství drobných vodních 
ploch nebo drobných toků, které na svých 
pozemcích vybudovaly, obnovily nebo zrevi-

talizovaly právě Lesy ČR v projektu „Vracíme 
vodu lesu“ nebo VLS v projektu „Živá voda“, 
měli bychom šetřit i s kritikou poukazující na 
„ničení přírody“ a „nepřirozenost hospoda-
ření“ v podání těchto subjektů. Bylo by třeba 
zajímavé porovnat, nakolik se takové aktivity 
uskutečňují například v obecních lesích nebo 
prostě u jiných vlastníků.   

Kritici podle všeho ani navíc netuší, že 
v ČR je, zejména ve státních lesích, regulo-
váno různým stupněm ochrany zhruba 40 %
 lesních porostů. I to svědčí minimálně 
o částečně šetrném hospodaření, více než 
u nás je regulováno v Evropě jen hospodaření 
v lesích v německy mluvících zemích. I uve-
dený údaj je ovšem možné zpochybnit – podle 
EEA (European Environment Agency) je prý
v ČR chráněno jen něco přes 20 % lesů. Rozdíl 
je ovšem dán tím, že EEA do svého přehledu 
nezahrnuje různé typy chráněných území, 
kterých je u nás několik, a započítává jen 
takovou ochranu, která je uplatňována na 
celém území EU. Statistika je holt „přesný 
součet nepřesných čísel“. Tak či tak je vhodné 
si politické a komunální postoje a aktivity 
k problematice lesního hospodaření v ČR 
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou zapama-
tovat. Volby jsou u nás skoro každý rok.

Petr Havel, 
foto Nina Havlová
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 V roce 2019 přerostla kůrovcová 
kalamita v celorepublikový problém 

To, co jsme si ještě před pár lety nedokázali představit, se stalo krutou realitou. 
Objem kůrovcem napadených stromů je o miliony kubíků vyšší než dlouhodobý 
průměr celkových ročních těžeb. V roce 2019 se proto naplno ukázaly limity dosavad-
ního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství 
a České republiky na podobné celoplošné katastrofy, ale také obrovská vůle a nasaze-
ní lidí lesnického sektoru, kteří opět dokázali realizovat nahodilou těžbu v historicky 
nejvyšších objemech.

V roce 2019 došlo k mnoha legislativním 
změnám. Z hlediska boje s kalamitou patřilo 
mezi nejzásadnější tzv. opatření obecné pova-
hy umožňující např. odložení těžby sterilních 
kůrovcových souší, upuštění od obranných 
opatření nebo prodloužení lhůt na zalesnění 
a zajištění v červených zónách, které byly na 
konci roku 2019 rozšířeny na zhruba polovinu 
našeho území. Proběhla také novelizace 
lesního zákona, která mimo jiné umožnila 
Ministerstvu zemědělství vytvoření finanční-
ho příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích nestátních vlastníků, který 
by jim měl kompenzovat extrémní propad 
cen dříví a umožnit další obnovu lesů. Za roky 
2017 a 2018 by tato podpora měla činit dohro-
mady 2,5 miliardy Kč a za rok 2019 by podle 
názoru nestátních vlastníků měla dosáhnout 
7 miliard Kč. 

Přes veškeré snahy většiny vlastníků lesů 
i opatření ústředního orgánu státní správy 

lesů se rozvoj kalamity v roce 2019 nepodařilo 
zpomalit. Je opodstatněné předpokládat, že 
objem kůrovcem napadených stromů za rok 
2019 překoná původní prognózu 30 milionů 
kubíků, a to i proto, že aktuálně jsou nejvíce 

postižené kraje s nejvyšší zásobou jehlična-
tého dříví na hektar, kde dochází k rychlému 
šíření napadení, což je možné vidět i díky 
unikátní aplikaci výsledků dálkového 

průzkumu Země, prezentovaných prostřed-
nictvím webového portálu Kůrovcové mapy.
Na významné části našeho území již čeká 
vlastníky a správce lesů nový nelehký úkol. 
Musí najít psychickou i fyzickou energii, aby 
se z boje s kalamitou přesunuli k náročné ob-
nově lesů a jejich ochraně před přemnoženou 
zvěří. Stále je zde ale hodně oblastí, kde je 
možné při souhře mnoha pozitivních okolností 
kalamitu efektivně zpomalovat a pokusit se 
tak zachovat hodnoty lesů a ušetřit významné 
náklady na jejich obnovu. 

Rok 2020 bude dalším těžkým rokem, 
zkouškou odolnosti, trpělivosti i vztahu k lesu. 
Bude také výzvou ke společnému formulo-
vání představy o novém přístupu k lesním 
ekosystémům, a to nejen v kontextu dopadů 
kalamity, ale i společenských změn, vyvola-
ných zejména klimatickými změnami. 

Jan Příhoda

Lesní ekosystémy 
současnosti narazily na 
své limity a před námi 
stojí otázka, jak budou 
vypadat lesy pro další 

generace.
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Několik postřehů z novoroční
ankety časopisu Lesnická práce
Ing. JAN VÁCLAVÍK
předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR, 
z.s.p.o.
Kde vidíte nejpodstatnější momenty 
z pohledu LDK za rok 2019?
Lesnicko-dřevařská komora působící při 
Agrární komoře ČR zvolila v polovině roku 
na volební valné hromadě nové statutární 
orgány. To je důležitý moment i pro mě osob-
ně. Byl jsem poprvé zvolen do předsednictva 
komory a následně předsednictvem zvolen 
i předsedou LDK. Za důležité považuji to, 
že si předsednictvo dokázalo v těchto, pro 
rezort těžkých časech, nastavit základní 
priority, na kterých se všichni shodneme. 
Pro mě je tou hlavní prioritou posílit sílu 
hlasu lesnicko-dřevařského sektoru mimo 
jiné i tím, že posílíme Lesnicko-dřevařskou 
komoru samotnou. Proto oslovujeme nové 
členy a připravujeme nové projekty. Stále 
máme v oboru dost témat a zájmů, na 
kterých se shodneme a které stojí za to spo-
lečně prosazovat a komunikovat. Ale čekají 
nás zřejmě těžké časy. Proto potřebujeme 
v nejbližších letech posílit přísun financí do 
našich oborů, a to navíc tak, abychom neu-
krajovali z koláče členům Agrární komory, ale 
abychom ten koláč společně spíše zvětšili. 
Z těch dalších důležitých momentů roku 2019 
bych ještě zmínil, že LDK se stala signatářem 
Lesnické výzvy k zodpovědnému přístupu 
k národnímu bohatství – lesům (www.les-
nickavyzva.cz) nebo aktivně spolupracovala 
na přípravě legislativy reagující na důsledky 
kůrovcové kalamity (např. novela zákona 
o lesích). 

V jakých oblastech vidíte největší výzvy pro 
LDK v roce 2020?
Již jsem naznačil mnohé v odpovědi na 
první otázku. Chtěli bychom pokračovat
 v započatých procesech. Oslovit další 
potenciální zájemce o členství v komoře
 a nabídnout jim kvalitní výměnu informací 
a podporu pro naše společné záměry a cíle. 
Chtěli bychom zlepšit i výměnu informací 
mezi členy komory, využít lépe potenciál 
spolupráce s Agrární komorou, ale například 
i nabídnout lepší zpětnou vazbu Ministerstvu 
zemědělství. Hovoříme na předsednictvu 
i o lepší práci s laickou veřejností. Práce je 
před námi dost a priority nám nepochybně 
pomůžou nastavit i naši členové. Posílit 
a udržet jednotu v našich stanoviscích vidím 
stále jako trvalý a nelehký úkol. Proto přeji 
všem lidem pracujícím v našem lesnicko-
dřevařském sektoru hodně zdraví a síly 
při řešení úkolů, které před nás staví 
rok 2020.   

Ing. PETR KRÁL
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Jaké výsledky hospodaření očekávají VLS 
ČR za rok 2019? 
Vojenské lesy a statky na sklonku loňského 
roku v souvislosti s propadem realizačních 
cen a masivní obnovou porostů na kalamitou 
zasažených moravských divizích státního 
podniku naplánovaly pro letošní rok hospo-
daření s nulovým výsledkem. Tento plán se 
ukázal jako realistický a vše nasvědčuje tomu, 
že se hospodaření VLS od něj nebude zásadně 
lišit. Stejně tak se ukázaly správné i naše 
odhady ohledně těžeb, které letos u státního 
podniku dosáhnou 1,3 milionu m3 dříví. A vše 
nasvědčuje tomu, že se nám podaří dotáhnout 
i naše plány v obnově lesa. Zde jsme plánovali 
zalesnit historicky největší počet sazenic 
lesních dřevin ve výši 22,5 milionu kusů 
a v první třetině prosince bylo vysazeno již 
22,2 milionu. Stejně tak se ukázaly realistic-
ké také naše odhady zpeněžení dříví, jež se 
pohybuje na námi predikované úrovni.  

Co považujete za ty nejpodstatnější úkoly 
VLS ČR pro rok 2020?
Priority, které jsme si pro nadcházející rok 
vytyčili, nadále vycházejí z mimořádné kala-
mitní situace, která středoevropský prostor 
zasáhla. Primárně se zaměříme na ochranu 
lesa proti lýkožroutům, a to především na 
českých divizích, kde je situace zatím stabili-
zovaná. V roce 2020 nás čeká také dokončení 
obnovy porostů po nahodilých těžbách na 
moravských lesnických divizích podniku na 
Libavé a na Drahanské vrchovině. Obecně se 
v obnově chceme dále zaměřit na zakládání 
druhově i prostorově diferencovaných porostů. 
S tím souvisí konverze pěstebního progra-
mu podnikové správy lesních školek, jejímž 
úkolem bude dokončit změny druhové skladby 
pěstovaných dřevin. S masivní obnovou také 
souvisí celá škála úkolů, které před námi stojí 
v oblasti ochrany a výchovy mladých lesních 
porostů. Budeme nadále snižovat stavy zvěře 
tak, aby odpovídaly změnám vyvolaným dů-
sledky klimaticky extrémních posledních 
let, a s ohledem na rozsah obnovy bude 
nezbytné zaměřit se také na racionalizaci 
péče o mladé porosty a všech souvisejících 
procesů. V ekonomické oblasti opět plánuje-
me v této mimořádně nepříznivé atmosféře 
na trzích udržet vyrovnané hospodaření
 podniku. V obchodní oblasti pak chceme 
vedle hledání nových obchodních příležitostí 
především prohlubovat vztahy s našimi 
stávajícími zákazníky. Moc dobře si uvě-
domujeme, že bez dobré spolupráce se 
stabilními partnery by se naše plány na rok 

2019 nesplnily, a jsme jim za jejich důvěru 
také patřičně vděčni.

Ing. LADISLAV PŮLPÁN
Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody 
Lesů ČR, s.p.
Kde vidíte největší úskalí boje s kůrovcovou 
kalamitou z hlediska činností v ochraně 
lesa?
V současné době je možná největší kompli-
kací koordinace zpracování mezi vlastníky. 
Při poměru mezi jarní a letní populací 10 : 1 
stačí, aby se ochraně lesa nevěnovali vlastníci 
na jedné desetině území, a sousední vlastníci 
mohou mít kapacitní problém, i když sami 
dělají maximum. Kůrovci ze stojících stromů 
se navíc mohou šířit na větší vzdálenosti a 
vytvářet tak ohniska na těžko odhadnutelných 
místech, takže snáze ujdou pozornosti, což se 
opět projeví v rychlosti zpracování a kruh se 
uzavírá. Kromě kapacit je obecně největším 
problémem nalezení kůrovcových stromů 
ihned po napadení. Je evidentní, že dohle-
dávání podle sekundárních znaků napadení 
– rezavějící koruny a loupající se kůry – 
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v současné době nemůže kalamitu zastavit. 
Stoupající počty sesterských rojení samy 
o sobě zajišťují kůrovcům „pohodlný“ náskok. 
Hledání sesterských ohnisek uvnitř porostů je 
navíc ještě složitější než hledání prvních ohni-
sek vzniklých na porostních stěnách. Kůrovec 
přitom reaguje sesterským rojením na skoky 
teplot, takže je schopný se přesunout i po 
14 dnech od vzniku prvního ohniska. Počty 
napadených stromů tak rostou rychleji než 
dříve.

Jaká opatření a kroky mohou ještě podle 
vašeho názoru přispět ke zpomalení rozvoje 
kůrovcové kalamity u nás?
Jediný kůrovec, který nemůže dělat 
problém, je ten, který je odchycen před 
napadením stojících stromů. Snížení počtu 
napadených stromů navíc uleví i potřebě 
kapacit. Od doby, kdy stačily jen lapače 
nebo lapáky, se v nabídce, resp. možnostech 
vyrábět odchytová zařízení, mnohé změnilo. 
Je evidentní, že pouhým zpracováním vyhle-
daného dříví se kalamita jako celek zásadně 
nezmění, její průběh bude závislý především 
na počtu generací v roce. Současné kalamitní 
základy to ostatně ani neumožňují. Doporučuji 
proto všem vlastníkům zkusit se zamyslet 
nad možnostmi odchytových zařízení na 
svých majetcích a jejich následnou realizací. 
Většina z nich bude nejspíš na principu 
otrávených, tj. jedná se o asanaci dříví, 
na kterou snad bude možné získat dotaci. 
I když odchytová zařízení kůrovce zcela 
nezastaví, je žádoucí s nimi zejména na
 jaře účelně počítat. Dalším opatřením 
je asanace aktivního kůrovcového dříví. 
I zde se metody díky kalamitě rozvíjejí 
a je žádoucí se s novinkami průběžně sezna-
movat. S velikostí ohnisek roste potenciál 
využití pro hromadné asanace, zejména 
s ohledem na odbytové problémy. Je proto 
škoda je nevyužít.

Ing. PETR JELÍNEK 
předseda Asociace lesnických a dřevozpracu-
jících podniků (do 4. 12. 2019)
Co považujete za nejpodstatnější momenty
 z pohledu ALDP za rok 2019?
Lesnicko-dřevařský sektor v roce 2019 za-
znamenal mimořádný vývoj, zejména vlivem 
pokračující rozsáhlé kalamity. Její průběh 
a sílu v roce 2019 z pohledu lesnických a dře-
vozpracujících podniků v Česku ovlivnilo nejen 
sucho, ale i ekonomické škody způsobené výší 
kalamitních těžeb a propadem cen dříví. Ke 
škodám způsobeným kalamitou je také nutné 
připočítat škody na sadebním materiálu 
v lesních školkách. V průběhu roku 2019 roz-
sah kalamity gradoval, zpracovávané objemy 
dříví v lese byly nad kapacitními možnostmi 
zpracování u tradičních zpracovatelů. V mezi- 
rezortní součinnosti probíhala spolupráce 
mezi rezorty zemědělství, průmyslu a dopravy 
při řešení dalších důsledků kalamity v ob-
lastech skladování dříví, železniční i silniční 
dopravy a při přípravě nutných legislativních 

změn a opatření.
Kde vidíte z hlediska lesnických firem 
a dřevozpracujících podniků největší výzvy 
pro rok 2020?
Aktuální prognózy dalšího vývoje kůrovco-
vé kalamity počítají pro rok 2020 s dalším 
nárůstem kůrovcových těžeb, větší potřebou 
těžebních kapacit, větší poptávkou po 
sadebním materiálu a pěstebních pracích. 
S přicházející recesí se očekává snížení 
hospodářského růstu v ČR. Z těchto prognóz 
vyplývá, že se nedá očekávat ani oživení trhu 
s dřívím, zlepšení cenových úrovní dřeva 
a vyšší poptávka po dřevní hmotě. Určitou 
výzvou pro členy lesnické sekce ALDP je stále 
vyšší poptávka po dodávce lesnických služeb 
od všech vlastníků lesa a dále vysoká nabídka 
dřevní hmoty pro její další prodej. Zlepšení ce-
nových hladin u služeb vede k navyšování in-
vestic do lesní techniky s pozitivním nárůstem 
těžebních kapacit pro další období. Pro členy 
dřevařské sekce ALDP je aktuálně dostatečný 
přísun základní suroviny, ale v roce 2020 se dá 
očekávat i v tomto oboru vliv ekonomického 

ochlazení. Vzhledem ke struktuře těžeb bude 
složitější situace u zpracovatelů listnatých 
sortimentů. I přesto bude pokračovat vliv vel-
ké konkurence a množství kapacit na prvotní 
zpracování dřeva, který také přináší tlak na 
ceny finálních výrobků a efektivitu výroby.
Situace v našich lesích a dlouhodobá závislost 
na exportních trzích doufejme povede k dlou-
hodobé podpoře zpracování domácího dřeva 
na českém území v existujících, případně 
nových kapacitách.

Doc. Ing. VÍT ŠRÁMEK, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i.
Co považujete za podstatné momenty 
a vědecko-výzkumné výstupy VÚLHM v roce 
2019?
Lesnický výzkum reaguje na situaci v lesnictví 
a snaží se vlastníkům i státní správě lesů 
zprostředkovat informace, jež jim umožní na 
nepříznivý vývoj reagovat. O tom svědčí výraz-
ný nárůst poradenské činnosti VÚLHM v roce 
2019 i pravidelná účast na seminářích, ško-
leních i terénních pochůzkách určených pro 
lesnickou praxi. V oblasti kůrovcové kalamity 
se podílíme na informačních aktivitách, jako 
je Kůrovcové info, Kůrovcová mapa či kampaň 
Nekrm brouka. V roce 2019 jsme certifikovali 
metodiku pro asanaci skládek kůrovcového 

dříví technologií MERCATA. Samozřejmá je 
i spoluúčast při tvorbě legislativy – v roce 
2019 zejména na novele lesního zákona 
a opatřeních obecné povahy vydaných MZe
k řešení kalamitní situace. Práce „Metody 
hodnocení sucha v porostech smrku ztepi-
lého“ byla oceněna třetím místem v soutěži 
ministra zemědělství o nejlepší realizova-
ný výsledek výzkumu v roce 2019. V rámci 
monitoringu v posledních letech bohužel 
sledujeme zhoršování zdravotního stavu nejen 
u smrku, ale i u dalších dřevin. Zvyšování 
defoliace od roku 2015 je patrné zejména
u borovice, částečně také u dubu, a to jak 
vlivem sucha, tak kvůli šíření biotických 
škodlivých činitelů. Pro budoucnost lesů 
bude rozhodující obnova porostů po kalamitě. 
Na významu nabývá Národní banka osiva 
a explantátů lesních dřevin, kde jsou uloženy 
genové zdroje cenných populací. Vzhledem ke 
scénářům změny klimatu je třeba počítat se 
zvýšenou potřebou reprodukčního materiálu 
listnatých dřevin. Zvýšenou pozornost je 
nutné věnovat i dřevinám introdukovaným. 
V této souvislosti byly v roce 2019 ve spolu-
práci s LČR založeny nové plochy s vybranými 
proveniencemi introdukovaných dřevin – pro-
gram obdobných poloprovozních výsadeb by 
však bylo vhodné ještě výrazně posílit. VÚLHM 
řeší i problematiku zalesňování velkoplošných 
holin po kůrovci. Pro strategii postupné tvorby 
druhově, věkově i prostorově pestrých porostů 
lze využít zkušenosti z pokusných výsadeb po 
orkánu Kyrill i z obnovy lesů na severní Mora-
vě. V roce 2019 bylo založeno několik objektů 
s testováním výsadby různých druhů směsí, 
přípravy dvoufázové obnovy i využití přirozené 
sukcese. Pozornost věnujeme i půdnímu pro-
středí. V řadě oblastí evidujeme nedostatek 
fosforu a bazických prvků, a to i na příznivých 
edafických kategoriích. Pro hlubší analýzu se 
nám podařilo v roce 2019 shromáždit půdní 
databáze ÚKZÚZ, ÚHÚL a VÚLHM, které 
společně poskytnou nejpodrobnější informace 
o stavu lesních půd u nás.      

Jaká je vaše prognóza dalšího vývoje kůrov-
cové kalamity na našem území?
Bohužel krajně nepříznivá. V roce 2018 dosáhly 
evidované kůrovcové těžby výše 8,3 mil. m3

(při přepočtu na celou ČR jde o přibližně 
12 mil. m3). Šlo o první rok, kdy celkové napa-
dení porostů bylo výrazně vyšší než samotné 
těžby. Pro rok 2019 odhadujeme opět téměř 
dvojnásobný nárůst objemu kůrovcových těžeb. 
Přitom je zřejmé, že zdaleka ne všechny na-
padené stromy byly vytěženy včas, ne všechno 
kůrovcové dříví bylo řádně asanováno a celkové 
napadení bylo opět výrazně vyšší než realizova-
ná těžba. Přitom díky chladnému a deštivému 
květnu nebyly podmínky pro jarní rojení zdaleka 
tak příznivé jako v roce 2018. Situace je do 
značné míry již mimo kontrolu, absolutní priori-
ta by proto měla být v ochraně kalamitou dosud 
méně postižených oblastí a horských poloh.

zpracoval Jan Příhoda, 

V roce 2020 je potřeba 
sjednotit zájmy všech 
partnerů v lesnických 

a dřevozpracujících 
oborech a také zvýšit 

využití dřeva 
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organizuje třetím rokem pro zemědělce v rámci své 
koordinační role v dotační politice ministerstva zemědělství 
více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací a vydala 
přes desítku vzdělávacích titulů v roce 2019.

www.akcr.cz
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Kuchařské knihy jako zrcadlo doby
V nostalgickém ohlédnutí za potravinami našich předků se zaměříme na staré 
kuchařské knihy. Zažloutlé listy ohmataných svazků nabízejí unikátní sondu do 
životního stylu v dobách dostatku i nouze. I kuchařské knihy mohou být učebnicemi 
dějepisu.

Mnozí z nás nedávno dostali pod vánoční 
stromeček knihu a mnohdy to byla kniha 
kuchařská. Kuchařské knihy jsou na před-
vánočním trhu osvědčeným bestsellerem 
a nejinak tomu bylo i v osmdesátých letech 
minulého století. Vzpomínka na moje tehdejší 
redaktorské působení v bývalém vydavatelství 
a nakladatelství Práce se pojí se zástupem lidí 
před podnikovým knihkupectvím, kde se před 
koncem roku tradičně prodávala právě vydaná 
nová kuchařská kniha. Náklad byl hodně 
přes sto tisíc výtisků, ale prodalo se vše do 
posledního svazku. Celoroční prémie v Práci 
byly zachráněny. Tak jako každoročně jsme za 
to vděčili kuchařským knihám, jejichž uvedení 
na trh bylo vhodně načasováno.

Kuchařské knihy byly „prácovskou“ spe-
cialitou. Tuto tradici založila Joza Břízová 
(1905–1983). Její jméno dnes už málokomu 
co řekne, ale knihy receptů s jejím autorstvím 
vlastní snad každá žena. Kdo by v rodinné 
knihovně neměl publikaci s názvem „Vaříme 
zdravě, chutně a hospodárně“. Poprvé, právě 
ve vydavatelství Práce, pod redakčním ve-
dením Jozy Břízové, kniha vyšla v roce 1951. 
Naposledy byla vydána loni, tedy v roce 2019. 
Šlo již o dvacáté vydání, tentokrát z naklada-
telství Esence.

Strava ani chudá, ani nákladná
První a poslední vydání knihy od sebe dělí 
bezmála sedmdesát let. V čem tkví tajemství 

úspěchu této kuchařky, že je o ni stále zájem? 
Nepochybně je to tím, že k přípravě pokrmů 
nejsou zapotřebí žádné exotické suroviny. 
Recepty byly sestaveny tak, aby se suroviny 
daly koupit v běžných obchodech, a to 
i v dobách centrálního plánování, kdy na 
pultech občas chybělo to či ono. Základem 
byla česká strava, přičemž hlavní zásadou ko-
lektivu autorek pod vedením Jozy Břízové bylo 
radit kuchařkám tak, „aby strava nebyla ani 
chudá, ani zbytečně nákladná a složitá, nýbrž 
úměrná potřebám správné výživy člověka“.

Autorský kolektiv se snažil sestavit recepty 
tak, aby se vyhovělo začátečnicím i zkušeným 
kuchařkám. V úpravě pokrmů včetně těch 
slavnostnějších dostala přednost jedno-
duchost a účelnost, „neboť přemíra ozdob 
neprospívá chuti pokrmu, naopak může 
být jakosti pokrmu na závadu“, jak v knize 
doslova stojí. Dietní vaření autorky do knihy 
nezařadily, protože to vyžaduje obšírné 
a podrobné zpracování, má-li splnit svůj úkol. 
„Všeobecné dietní pokyny a výběr několika 
předpisů mohou neodborníka spíše mýlit, 
nikoliv mu spolehlivě poradit,“ vysvětluje se 
v knize. A to jsou slova aktuální i dnes, kdy 
se móda různých diet mění stejně rychle jako 
móda v oblékání.

Zdravá strava – mléko i maso
Pro zajímavost uvádíme, jak si tvůrkyně knihy 
před takřka sedmdesáti lety, a to ve druhém 

vydání zmíněné kuchařky z roku 1953, před-
stavovaly zdravé stravování: „Zdravá strava 
má denně obsahovat mléko nebo mléčné 
výrobky. Nejen v nápojích k snídani a svačině, 
ale mléko i jako součást pokrmů nebo tvaroh, 
sýry, podmáslí, jogurt.“ Dále se v roce 1953 
doporučovalo, aby podle možnosti bylo jedno 
jídlo denně masité, a to buď v poledne, nebo 
večer. Potřeba živočišných bílkovin nemusela 
však být kryta nutně jen masem: „Jeden až 
dva bezmasé dny jsou zdravotnicky zcela odů-
vodněné,“ uvádí se v knize s doporučením, že 
masitý pokrm v takovém případě lze nahradit 
jídlem s přídavkem vajec, tvarohu, sýra nebo 
mléka. S takovým pojetím bezmasého dnu by 
dnešní vegetariáni určitě polemizovali.

Bramborový dort, ocet z odpadků
Zcela jiným výzvám musely hospodyňky čelit 
za první světové války, tedy před sto lety. 
Bezmasé dny v té době byly na pořadu dne 
sedm dní v týdnu. Brambory (jen kdyby jich 
tehdy bylo dost) se ve válečných časech staly 
univerzální surovinou pro přípravu nejrůzněj-
ších pokrmů.

Z brambor se vařil guláš, pekl chléb i čajové 
pečivo. Ba i bramborový dort se pekl, anebo 
třeba válečné řízky z brambor, jak je psáno 
v kuchařské knize s názvem Válečná mladá 
hospodyňka. Útlý svazek sepsala v tehdej-
ší pohnuté době Anna Drůbková, vdova po 
řediteli školy dívčí na Smíchově, jak stojí na 
obálce spisku. Brožurka vyšla v Praze bez 
uvedení data vydání.

„Knížečka obsahuje návody k úpravě různých 
jídel z potravin, jež možno v této válečné době 
obdržeti,“ uvedla Anna Drůbková. Receptů je 
mnoho, všechny bezmasé. Nejkurioznějším 
je návod na ocet z odpadků z ovoce. Je složen 
z jablečných slupek, padanek bez červivých 
částí a několika kůrek chleba v octě namoče-
ných. To vše se zalilo vodou a nechalo kvasit 
deset dnů. V obchodech s potravinovými 
náhražkami se v té době prodávaly také ná-
vody na úpravu levných jídel zcela bez cukru, 
másla, vajec a ovoce. Taková strava však 
podle Drůbkové „už není poživatelná“. Brr. 
Přesuňme se raději v čase někam jinam.

Otec slovenské kuchyně
Do zcela jiného prostředí i doby nás zavede 
dvojdílná publikace „Prvá kuchárska kniha 
v slovenskej reči“. V roce 1870 ji vydal vlast-
ním nákladem Ján Babilón (1818–1887). Kni-
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Kuchařské knihy jako zrcadlo doby ha obsahovala 1 500 receptů, které Babilón 
sestavoval dvacet let. Pokrmy zahrnují jídla 
lidová i luxusní, například návod na banket 
pro 500 hostů. Jsou zde i pokrmy pro nemoc-
né, rekonvalescenty či ženy v šestinedělí.
Některá jídla z dříve běžných surovin jsou 
dnes již prakticky nedostupná. K těm patří 
třeba pokrm z 50 raků, 30 kvíčal, křepelek, 
z dropa či žabích stehýnek. Babilón důsled-
ně dbal o překlad německých výrazů do 
slovenštiny. A tak mezi moučníky najdeme 
třeba okružník, což byl jiný název pro štrudli. 
Úspěch knihy potvrzuje fakt, že v roce 1894 
vyšlo její druhé vydání, třetí pak v roce 1907. 
Čtvrtého vydání se kuchařka dočkala před tři-
ceti lety, když v roce 1989 vyšla ve vydavatel-
ství Tatran v Bratislavě pod jazykovou redakcí 
Márie Ivanové-Šalingové.

Dodejme, že Ján Babilón v Budapešti léta 
provozoval věhlasnou restauraci, kterou si 
oblíbili zejména zámožní slovenští měšťané 
a intelektuálové. Mnohý z nich si před ním 
tenkrát vyléval srdce, jak manželka nedokáže 
vyjít s penězi na domácnost a vaření ponechá-
vá na služce, která rodinu bezostyšně okrádá. 
Nezřídka je pak na stole falešná hovězí 
polévka, tedy bez masa. Ale co dělat, když se 
mladá paní ve vaření nevyzná. Za zmínku stojí, 
že Babilón svoji kuchařku doporučil nejen 
„ženské mládeži“, ale i těm, kdo například 
chtěli lépe zpeněžit dary slovenských sadů. 
Kdyby se totiž ovoce zavařovalo, dalo by se ve 
městech výhodněji prodat než ovoce syrové. 
Ale pozor. Ne každá zahraniční kuchařská 
kniha prý tehdy poskytovala spolehlivé
recepty. „Z vlastní zkušenosti tvrdím, že 
mnozí, kteří zavařovali ovoce podle nejedné 
německé knihy, ničeho nedocílili, neboť ovoce 
se zkazilo.“ Dodejme, že zavařování ovoce 
jsou v Babilónově knize věnovány čtyři samo-
statné kapitoly.

Sporák, zaměstnání i kultura
Zatímco průkopník slovenské kuchyně Ján 
Babilón vykreslil slovenskou hospodyňku 
druhé poloviny 19. století jako ženu vařením 
nepolíbenou, o tři čtvrtě století později, 
v roce 1946, ji Mária Dúbravská vykreslila 
v superlativech.

„Slovenka je příslovečně známá svou skrom-
ností, zdvořilostí a pečlivostí o svou domác-
nost a rodinu. Každý vyzdvihuje zejména její 
obratnost v umění kuchařském a s tím souvi-
sející tradiční pohostinnost,“ takto Dúbravská 
charakterizovala slovenské hospodyňky 
v publikaci „Zlatá kniha kuchárska“, vydané
 v Bratislavě v roce 1946.

V knize s podtitulem Sbírka rozličných receptů 
pro jemnější i skromnější kuchyni Dúbravská 
zdůraznila, že k umění dobře a chutně vařit 
už nestačí jen recepty matek a babiček. Je 
třeba nahlédnout trochu do vědy lékařské, do 
chemických laboratoří, mít přehled o složení 
potravin a o jejich významu pro stavbu lidské-

ho těla. Tohle všechno musí žena umět a ještě 
k tomu kompletní oběd uvařit v krátkém čase. 
V krátkém čase proto, že poměry nutí ženy 
do výdělečné činnosti a společenské zájmy 
do veřejné a kulturní činnosti. O takto ideální 
ženě se Jánu Babilónovi mohlo jen zdát. 
A nepochybně nejen jemu, ale pravděpodobně 
i mnoha mužům poloviny dvacátého století. 
Když se totiž začteme do kapitoly o správném 
sestavování jídel, napadá nás, zda autorka 
Zlaté knihy kuchárskej přece jen nepřehání ve 
svých představách o výkonnosti a možnostech 
tehdejších žen.

Na kamnech a bez ledničky
Posuďte sami. Například jídelní lístek pro 
menší rodinnou slavnost či přátelské poseze-
ní sestává z devíti chodů a zahrnuje:
1. Polévku z holoubat
2. Omeletu s parmezánem
3. Rybu v mušlích
4. Biftek s míchanou zeleninou a bramboro-

vou kaší
5. Smažené koroptve s rýží a brusinkovým 

kompotem
6. Královský čokoládový dort
7. Cassate s drobným pečivem
8. Sýry
9. Černá káva

Ne, že by devítichodové menu neznělo 
lákavě. Ale umíte si představit, že tohle 
zvládla pracující žena, když se v té době 
chodilo do práce i v sobotu? Nutno také 
podotknout, že technické vybavení tehdejších 
kuchyní bylo o hodně skromnější než dnešní. 
Hospodyňky se často musely obejít bez ledni-
ček i elektrických sporáků, nádobí se mylo ve 
škopku. To ostatně připouští i sama autorka 
kuchařské knihy. „U nás lednička stále ještě 
znamená přepych, ale v jiných kulturních 
krajinách, zejména v USA, je samozřejmou 
částí kuchyňského inventáře i té nejskromněj-
ší dělnické domácnosti. K tomu je to lednička 
elektrická, kterou si u nás mohou dovolit 
pouze ti nejbohatší.“ Vařilo se ve sporácích na 

uhlí a dřevo, na plotně se ohřívala i voda na 
mytí nádobí.

Hlavním jídlem večeře
Za pozornost stojí, že Dúbravská v roce 1946 
sestavovala své recepty pro šest osob, zatím-
co v jiné kuchařské knize našeho přehledu 
(z roku 1957) jsou receptury uvedeny pro 
čtyři osoby. To nasvědčuje tomu, že se počet 
osob v domácnosti snížil. Kuchařskou knihu 
„Varíme zdravým a chorým“ (Osveta, Martin 
1957) sestavil MUDr. Imrich Sečanský spolu 
s kolektivem pracovníků zdravotnické školy 
dietetické. Překvapivé je, že tehdejší zdravot-
níci považovali za hlavní jídlo dne večeři, a to 
s polévkou, masem, příkrmy a moučníkem, 
což je v rozporu se soudobým doporučením 
lékařů, aby byla večeře jen lehká.

Zejména lidem sedavého zaměstnání a du-
ševně pracujícím bylo v roce 1957 tehdejšími 
slovenskými zdravotníky doporučováno, aby 
v poledne jedli jen málo, protože po vydatném 
obědě se odkrví mozek a lidé pak zaháně-
jí ospalost a lenivost černou kávou. „Lidé 
sedavého zaměstnání, duševně pracující, by 
měli více jíst až večer, asi tak, jako jídáváme 
na oběd“, stojí doslova v kuchařské knize 
„Varíme zdravým a chorým“. MUDr. Sečanský 
se v knize také pozastavuje nad tím, že lidé 
odbývají snídani. „Většina našich lidí jí slabou 
snídani, která znamená vlastně jen vyplách-
nutí úst kávou, čajem anebo mlékem, přičemž 
to v chvatu zajídají kouskem chleba nebo 
pečiva,“ uvedl Sečanský a dodal, že po delším 
nočním půstu by se mělo snídat vydatně, aby 
měli lidé dost energie až do oběda. Sečan-
ský v knize také brojí proti moučným jídlům. 
Nejrůznější knedlíky a buchty přinášejí tělu 
především sacharidy, po kterých se přibírá 
na hmotnosti. Podle něj má z tohoto pohledu 
slovenská kuchyně proti české tu přednost, že 
je na Slovensku zvykem jíst k masu brambory, 
a ne knedlíky jako  v Čechách.

Alice Olbrichová
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Mýty o mléce a mléčných výrobcích
Moje známá, mladá žena, mi nedávno s vážnou tváří tvrdila, že kravské mléko již 
nepije a naopak dává přednost nemléku – kokosovému. Jako argument uvedla, že 
člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce i v jiném než kojeneckém věku. 
Mléko prý proto není pro člověka vhodné. 

Ne, že bych nebyl schopen oponovat tomuto 
mýtu, ale cítil jsem, že v daném okamžiku 
bylo toto téma diskuzně neprůstřelné. Nelze 
se tomu moc divit. Po boomu rostlinných bur-
grů pro vegany a dalších alternativ masa jsou 
podle společnosti Nielsen jednou z nejrychleji 
rostoucích kategorií potravin také alternativy 
mléka a jogurtů. Nejoblíbenější jsou mléka 

sójová, kokosová a mandlová. Jejich obliba 
roste hlavně u mladých lidí. Seriozně je však 
také třeba přiznat, že neméně často, zvláště
 v ženských časopisech, se objevují články 
o tom, jak mnohé průkopnice zdravé výživy 
a hubnutí po vynechání masa a mléčných 
výrobků ve své stravě dopadly a jak těžce 
a velmi dlouho bojovaly s bulémií. 

To je odvrácená strana mince. I proto jako na 
zavolanou v prosinci minulého roku byla na 
trh uvedena kniha „Mýty o mléce a mléčných 
výrobcích“ od Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. Obsah 
je dílem odborníků s využitím mediálních 
výroků neméně významných odborných 
autorit. Podtitulek „Publikace propagační 
a edukační kampaně ČMSM – Mléko vás 
zdraví“ zcela jasně uvádí, že vydavatelem je 

Českomoravský svaz mlékárenský s podporou 
Ministerstva zemědělství. Na první pohled by 
se mohlo zdát, že publikace by měla sloužit 
ke vzdělávání laické veřejnosti, možná 
i veganů. Pozornost si však zaslouží i u lidí
z branže. Je zde celá řada informací, které ne 
vždy byly dostatečně zdůrazňovány, na které 
se trochu zapomínalo. Tím je myslím pohled 
zdravotní, který reprezentuje prof. RNDr. Jan 
Krejsek, CSC. (viz text) s dalšími odborníky ze 
zdravotnického oboru. 

Mýty se netýkají pouze konzumace mléka, ale 
přelévají se i na mléčné výrobky. I proto je kni-
ha rozčleněna do čtyř kapitol, kde se věnuje 
mléku, jogurtům, taveným sýrům a ostatním 
výrobkům. I díky volně šířeným „zaručeným“ 
informacím na internetu, senzačním objevům 
v médiích i nekontrolované činnosti výživových 
poradců je takových mýtů spousta. Jejich 
vyvracení formou citovaného mýtu a odpovědi 
„není pravda“ ve stručné formě je předností 
publikace. Za velmi zdařilé lze považovat 
zařazení „komentářů“ předních odborníků 
na výživu, např. prim. MUDr. Tláskala, CSc.  
a dalších, kteří se konzumací mléka a mléčných 
výrobků zabývají celoživotně. Koneckonců, mlé-
ko a mléčné výrobky jsou součástí každodenního 
jídelníčku lidí po tisíciletí. A na argument, že 
jsme jediný živočišný druh, který pije mléko 
jiného živočišného druhu, lze snad odpovědět 
jen tím, že jsme také jediný druh, který umí číst 
a psát, či dokonce létat do vesmíru. 

Podobných mýtů o v zemědělství pěstovaných 
plodinách a z nich vyráběných potravinách 
existuje podstatně více. Výše uvedená publikace 
ukazuje směr, jak by se i v dalších případech 
mohlo postupovat jak propagačně, tak i edukač-
ně. Podobnou pozornost by si zcela jistě zaslou-
žila řepka, kukuřice, vajíčka, cukr a jiné. Kniha 
„Mýty o mléce a mléčných výrobcích“ je více než 
inspirativní, a to nejen pro oborové svazy!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

RECENZE PUBLIKACE
Výživa podstatnou měrou určuje kvalitu života a zdraví každého člověka. Historicky 
unikátní je skutečnost, že lidé žijící ve vyspělých zemích mají dostatek potravy a mohou 
si určit, jaké složení jejich strava bude mít. Tato výhoda se však v mnoha případech stává 
nevýhodou. Především prostřednictvím internetu a sociálních sítí se totiž šíří lži, nepravdy 
a různou mírou zkreslené a účelové informace o „prospěšnosti“ nebo „škodlivosti“ 
některých složek stravy. Šíření umožňuje i skutečnost, že touto cestou může své názory, 
bez ohledu na odbornou kvalifikaci, sdílet každý. 

Lidská výživa má hluboké historické kořeny. S odlišnostmi určenými přírodními podmín-
kami můžeme konstatovat, že začínají v tzv. neolitické revoluci. Ta je společensky zlomové 
období, ve kterém si lidé osvojili kultivaci plodin, začali chovat zvířata a přešli k usedlému 
způsobu života. Právě chov zvířat, zvláště skotu, ovcí a koz, umožnil konzumaci mléka. 
Jeho význam pro člověka byl tak velký, že se odráží i v nejstarších bájích a eposech. 
V bělošské populaci došlo k mutaci, která u drtivé většiny lidí zajišťuje aktivitu enzymu, 
laktázy, rozkládající mléčný cukr, laktózu, i v dospělosti. Tak tomu je i v české populaci, kdy 
laktázovou intoleranci nacházíme u jednotek procent populace. Není tedy žádné oprávně-
ní pro tvrzení, že mléko toleruje pouze kojenec a v pozdějším věku už člověku škodí. Ano, 
obsahuje i bílkoviny, které mají alergenní potenciál. Platí však, že lékařsky ověřená alergie 
na složky mléka se nachází u velmi malé části lidí, zvláště dětí, a s věkem její výskyt klesá.

Mléko můžeme bez nadsázky označit jako „superpotravinu“. Konzumace mléka poskytuje 
člověku vysoce kvalitní bílkoviny, tuky, minerály, zvláště vápník, a řadu vitaminů, z nichž 
zdůrazníme v tuku rozpustné vitaminy D, A a E. Jednotlivé živiny jsou v mléce optimálně 
kombinovány, aby je organismus co nejlépe využil. Výživová hodnota je ještě zvýšena, 
pokud je mléko fermentováno bakteriemi mléčného kvašení. Zkvašené mléčné výrobky, 
např. jogurt, v sobě obsahují navíc zdraví prospěšné mikroorganismy, které mohou mít 
vlastnosti probiotik. Ty mimořádně účinně pozitivně ovlivňují střevní mikrobiotu, slizniční 
a zprostředkovaně také systémovou imunitu. Obrazně lze říci, že jsme zdraví, silní 
a inteligentní proto, že celý život konzumujeme mléko a mléčné výrobky.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Život na vesnici v Polabí 
koncem 19. století

Mýty o mléce a mléčných výrobcích

Navazujeme na vzpomínky hospodaření a událostí sedláka z východních Čech Jose-
fa Volfa, jak jsme je uveřejnili v minulém čísle. Tentokrát se jedná o životní příběh 
sedláka starosty Josefa Vindušky a jeho syna Jana, kteří hospodařili v nejúrodnější 
a nejbohatší oblasti – v samém srdci Čech v Polabí na Poděbradsku. Jejich zajímavé 
postřehy o tamějším zemědělství a bohatém životě na vesnici vyšly tiskem (Z tradic 
selského rodu Vinduškova a kronika století, 4 díly, Praha 1934–1935). Jejich vzpo-
mínky na období 1848–1918 si určitě zaslouží naši pozornost.  

Grunderství v cukrovarnictví
Česko je aktuálně sedmým největším výrob-
cem cukru v EU. Domácí trh spotřebuje ročně 
zhruba 370 tisíc tun, vyrobeno je ročně zhruba 
550 tisíc tun. V letech 1810–1812 bylo u nás 
v provozu 12 manufaktur na výrobu cukru. 
V kampani v letech 1872–1873 to bylo již 
214 cukrovarů. V letech 1924–1925 činil podíl 
českých zemí na evropském exportu úcty-
hodných 57 %. Oprávněně se cukrovce u nás 
říkalo bílé zlato (vedle zlata zeleného, tedy 
chmele). V roce 1948 byly vybudovány jen dva 
cukrovary, a to Hrochův Týnec a Hrušovany. 
V kampani 1989 bylo u nás v provozu jen 
25 cukrovarů. Dnes je jich pouze sedm. 
Ovšem co se týče produkce, vyrobí se díky 
cukernatosti řepy stejné množství cukru, jako 
tomu bylo v minulosti.

Jak tomu bylo s naším cukrovarnictvím 
v minulosti? Během 2. poloviny 19. století se 
do popředí potravinářství dostal nový obor, 
a to cukrovarnické podnikání. Ten dynamikou 
technického a ekonomického rozvoje před-
stihl vývoj stávajících tradičních základních 
potravinářských oborů, tedy mlynářství, 
pivovarnictví a lihovarnictví. Z hlediska uplat-
ňování technických a technologických inovací 
mělo cukrovarnictví zvláštní význam, protože 
zahrnovalo mechanickou i chemickou stránku 
výroby. K růstu zájmu o cukr přispěla i obliba 
pití čaje a kávy a jejich obilních a čekanko-
vých náhražek od začátku 19. století. Cukr se 
tak zařadil mezi základní poživatiny. Domácí 
spotřeba byla zpočátku kryta dovozem zámoř-
ského třtinového cukru. Při jeho rafinování 
se začal uplatňovat domácí obchodní kapitál. 
Celní předpisy a kontinentální blokáda během 
napoleonských válek nepříznivě ovlivnily 
trojnásobné zvýšení ceny třtinové rafinády. To 
podnítilo četné pokusy s výrobou cukru z řepy 
a javorové mízy. V rámci této aktivity vzniklo 
v Čechách v letech 1810–1820 postupně 
15 pokusných řepných cukrovarů. Tyto malé 
výrobny používaly primitivní techniku a tech-
nologii a po skončení kontinentální blokády 
zanikly. Tehdy obecně naráželo cukrovarnictví 

na nedostatek řepy, jejíž pěstování bylo ome-
zeno bariérou úhorového hospodaření.

Nová vlna zakládání řepných cukrovarů 
začala roku 1829 založením malého závodu 
v Kostelním Vydří u Dačic. O deset let později 
bylo v okolí Brna založeno 12 cukrovarů, 
z nichž 4 měly již tovární charakter s parním 
provozem a disponovaly značnou kapacitou. 
V Čechách se v letech 1835–1848 projevila 
v cukrovarnictví zakladatelská horečka, když 
vzniklo skoro 60 závodů, z nichž 35 bylo ještě 
malými výrobnami při velkostatcích a pouze 
deset z nich mělo charakter tovární výroby. 
Převažující malé závody, nacházející se často 
v neřepařských oblastech, dodávaly svou pro-
dukci k dalšímu zpracování několika větším 
závodům. Ovšem v té době došlo i k zániku 
některých cukrovarů, udržely se jen ty podni-
ky, které všestranně využívaly parní energii. 
Na Moravě byla situace odlišná. V Dyjskosvra-
teckém úvalu vznikla ve výhodných půdních 

a klimatických podmínkách od poloviny 
19. století hlavní oblast továrního cukro-
varnictví v českých zemích. Rychlejší rozvoj 
jihomoravského cukrovarnictví byl podpořen 
investičním kapitálem z vinařství, využitím 
místních ložisek uhlí, zdroji úvěru a obchod-
ními kontakty s Vídní. Cukrovary na Brněnsku 
patřily k nejvyspělejším a v 2. polovině 19. sto-
letí se v českých zemích vyráběly dvě třetiny 
z celkové produkce řepného cukru v monar-
chii.

Podstatnou částí hospodářského rozvoje v ze-
mědělství po roce 1866 bylo rapidní rozšíření 
pěstování cukrové řepy, a proto se potřeba 
nových cukrovarů jevila jako naléhavá a z hle-
diska zemědělské výroby zcela odůvodněná. 
Sedlák Josef Vinduška na tuto dobu vzpomíná 
s ohledem na své ekonomické možnosti 
a situaci v nebližším okolí. „Ze strany země-
dělců, pěstitelů řepy, tlačila hlavně okolnost, 
že z mnohých obcí bylo tak daleko do cukrova-
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ru, že se nestačilo s dodávkou řepy. Řepa 
s polí mohla se voziti za příznivého počasí, 
nebylo silnic, a jakmile deště v podzimu 
nastaly, bylo konec s odvážením řepy. 
Z naší obce dodávala se řepa do cukrovaru 
v Milčicích, vzdáleného 6 hodin cesty, kam 
se s bídou za den dojelo.“ Vinduška jako 
starosta obce horlivě agitoval za zřizování 
cukrovarů, a to hned po roce 1866 nejdříve 
v Poděbradech (v okolí již pracovaly cukro-
vary v Dymokurech a Libici), ale největší úsilí 
vyvinul při zakládání rolnického akciového 
cukrovaru v Městci Králové, vzdáleném jenom 
pět kilometrů od jeho bydliště, kde byl zvolen 
do přípravného výboru. Vinduška popsal čin-
nost cukrovaru a jeho zánik následovně. 
„V kampani v letech 1871–1872 bylo zpracová-
no 63 000 q v 79 dnech, v kampani 1872–1873 
zpracování navýšeno na 74 005 q v 83 dnech. 
V následujících dvou letech cukrovar stál. 
K jeho oživení došlo, když vlastníkem se stal 
statkář Muller a jeho největší produkce byla 
koncem 70. let 19. století. V té době cena 
cukru poklesla ze 33 zl. na 19 zl. Majitel 
skončil v konkursu a následnou sebevraždou. 
Novým majitelem byla Česká společnost pro 
průmysl cukerní a její produkce vyvrcholi-
la v kampani v letech 1901–1902, kdy bylo 
zpracováno 283 202 q v 57 dnech, tedy denně 
5 000 q. Roku 1905 zakoupil cukrovar hrabě 
Czernin z Dymokur, roku 1932 byl cukrovar 
zrušen, dodávání řepy pro něj bylo přeneseno 
na cukrovar téhož majitele v Dymokurech.“ 
Autor si dále zodpovídá otázku, proč padl 
tento cukrovar. Podle něho ze stejných příčin 
jako většina rolnických cukrovarů. „Hned, 
jak se se stavbou započalo, objevil se nešvar 
dodnes se udržující, že členové správní rady 
vyjednávali si provise od dodavatelských 
firem, tedy od stavitele budovy a dodavatelů 
strojů a zařízení. Společnost dostávala všechno 
dražší a v podřadné jakosti. Když stavba 
a dodávky byly ukončeny, stýskalo se správním 
radům po pěkném mimořádném příjmu. Aby 
tok provisí nebyl přerušen, byly podnikány nové 
zbytečné stavby.“ Dále jsou výstižně popsány, 
jaké překážky bránily vzniku místních odboček 
řepařských organizací začátkem 20. století. 
Tomu bránilo tzv. „pětníkářství“, totiž 
zvyklost, že větším dodavatelům platil 
cukrovar více za řepu, bylo to odstup-
ňováno o 2, 3, 4 nebo pět krejcarů 
více, než měli ti ostatní. Tyto příplatky, 
dávané tajně, bez vědomí druhých, 
rozsívaly nedůvěru mezi řepaři a byly 
nepřekonatelnou překážkou semknutí 
řepařů. Jak praxe ukázala, tento boj 
proti „pětníkářství“ nebyl snadný 
a trval několik let.

Živelní pohromy
Živelní pohromy byly obecně 
hrozným neštěstím, pro zemědělce 
obzvláště, protože přišli o úrodu 
a zvířata. Vinduška na ně v pamětech 
trpce vzpomíná. „Celé Čechy vzrušila 
veliká pohroma, která stihla povodí 

řek Berounky a Ohře v sobotu dne 25. května 
1872. Průtrže mračen, které ten den řádily, 
pobořily mnoho stavení, strhaly rybníky i 
mosty. Utopilo se skoro 200 lidí i několik tisíc 
domácích zvířat zahynulo. Tak v jediné obci 
Hředly u Žebráku se utopilo 29 lidí, 68 kusů 
hovězího dobytka, 3 koně, 770 ovcí, 30 vepřů 
a 27 koz. Z utopených lidí bylo nalezeno pouze 
16 mrtvol, ostatní se nenalezly, proud vody je 
bůhví kam zanesl. Řeky a potoky stouply do 
výše, která nikdy předtím zaznamenána neby-
la. Tak potok Zlatnice u Žatce vystoupil 13 m 
nad normál. O povodni za Prahou vypravovalo 
se v našem kraji několik let potom. Konány 
také v celých Čechách sbírky pro povodní po-
stižené obce.“ Potom bylo několik roků velmi 
suchých, které přinesly slušnou úrodu. 
Ovšem příroda je nevyzpytatelná a s rokem 
1878 nastal obrat a přišla řada mokrých let. 
V roce 1880 postihlo Vinduškovu obec a blízké 
okolí další přírodní neštěstí. Senoseče byly 
koncem června v plném proudu, od rána 
panovalo velké vedro, jež sužovalo lidi na poli. 
Odpoledne se zvedl vítr a začaly padat kroupy 
velké jak holubí vejce a odrážely se od země 
až do dvou metrů. 

Náš kronikář k tomu poznamenal: „Rozbitými 
okny hrnuly se do světnice spousty krup,
vichřice shazovala obrazy ze stěn, trhala zác-
lony, petrolejové lampy s třeskotem padaly 
k zemi. Za chvíli potom zazářilo jasné slunce 
a osvětlilo spouště, které krutá bouře způso-
bila. To již s pláčem hrnuli se obyvatelé 
v polích pracující do vsi a nářek ozýval se 
ze všech příbytků vesnice.“ Zmíněná 
pohroma bohužel nebyla jedinou 
toho roku. Ještě dvakrát padaly 
kroupy, zejména krupobití o tý-
den později poděsilo obec tím 
více, že přišlo 
o 11té 
hodině 
večer-
ní, 
tím 

spíše, že do té doby platila tradice, že kroupy 
v noci nepadají. I následující rok 1881 vy-
strašily kroupy zemědělce, sice ne tak silně 
jako v roce minulém, přesto však 50 % úrody 
bylo zničeno. Tuto druhou ránu nevydržely již 
usedlosti více zadlužené a přišly na buben a 
postupně byly prodávány v exekuční dražbě. 
Když nebyly kroupy, přišly lijáky. Rok 1882 
totiž sliboval bohatou úrodu, zemědělci se 
těšili, že se zotaví z předchozích nepříznivých 
let. Avšak deště trvající ve žních 14 dní zničily 
tuto naději. Ve žních stála v polích voda, takže 
ani bídné zbytky úrody nemohly se z polí 
svézt a obilí bylo tehdy neprodejné. Brambory 
úplně shnily a sadba se musela nakupovat. 
Vinduška z těchto přírodních neštěstí usoudil, 
že zničená sklizeň v Čechách v roce 1882 byla 
úvodem k tlaku nejdříve maďarského obilí, 
pak i zámořského na jeho ceny a na další 
vývoj hospodaření. Podobná přírodní pohroma 
jako v roce 1882 postihla některé oblasti Čech 
včetně Polabí ještě v roce 1897.

Komunikace a první cyklisté a automobilisté
Komunikace byly vždy průvodcem kultury lid-
stva a jejím měřítkem. Hospodářský pokrok 
po roce 1848 nutil k rozšíření komunikačního 
systému i Vinduškovu obec. V hlavních ulicích 
vesnice byly vystavěny dlažby z bílého opuko-
vého kamene. Ty během deseti let tak sešly, 
že byly těžko sjízdné a za příznivého počasí 
se jim lidé vyhýbali, protože jízda po polních 
cestách byla snadnější. V té době se změnil 
hlavní dopravní směr. Jestliže dříve dopravní 
tah směřoval k ředitelství panství – Podě-

bradům, po roce 1870 byla naléhavá 
potřeba vybudovat novou silnici 

z obce do Městce Králové, 
kde byl zřízen okresní úřad. 

Mezi obyvateli vesnice se 
rozpoutal boj o tuto silnici. 

Hlavním argumentem 
odpůrců stavby silnice 

bylo přesvědčení, 
že „když je silnice 

okresní, tak ať si ji 
postaví okres, proč 
by obec měla 
na ni přispívat 
10 000 zlatých“. 
Vinduška a jeho 
rodina agitovala 

zejména mezi 
mladými pro 

zbudování této 
potřebné stavby.

Je zajímavé 
sledovat, jak 

tehdejší 
obyvatelé 
vesnice 
přijímali 

první 
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cyklisty a automobilisty. Vinduškův syn Jan si 
opatřil v roce 1895 jako první ve vesnici kolo 
a popisuje hned několik příhod s tím spoje-
ných. „Kameny lítaly za jezdce na kolech, psi 
byli na ně štváni, a když jezdec někoho, třeba 
vinou chodce samého, porazil, často konán 
na místě lidový soud s ranami a bitím. Když 
musil cyklista utéci a kola na místě zanechati, 
to bývala již zaběhlá, obvyklá msta: šlápnutí 
do drátěných paprsků kola a přetrhání jich. 
Nebyla s větším povděkem přijímána žádná 
věc, jako nehoda cyklisty.“ Po příkladu lidí byli 
i psi nepřáteli cyklistů. Náš mladý cyklista 
k tomu napsal: „Psi doprovázeli, zuřivě ště-
kajíce, jezdce na kole přes celou ves, snažili 
se jej uchopiti za lýtko. V zuřivost je uváděl 
právě pohyb nohou a kmitání drátů v kolech. 
Cyklisté vychovávali psy střelbou. Před léty 
k úplnému výzbroji cyklisty patřila i pistole 
špuntovka. Slabý náboj prachu vyrazil z hlav-
ně korkovou zátku, k pistoli uvázanou. Dala 
špuntovka hlučnou ránu, které se psi zalekli, 
nikomu však ublížiti nemohla.“ Podobné 
potíže měli i první automobilisté, jak se o tom 
píše: „Kočové autům nechtěli uhnouti, stavíce 
se hluchými, často tlupa chodců zastavila 
celou šíři silnice a nechtěla jezdce propustiti. 
Běda, když se ozval, hned sršely na kapotu 
rány holí.“ Tehdy jezdili automobilisté opatr-
ně, bylo málo nehod. Ostatně k první smrtelné 
automobilové nehodě v Čechách došlo u obce 
Doksy na Kladensku v roce 1922, při níž zahy-
nul průmyslník Emil Kolben.

Počátky elektrifikace vesnice
Vinduška ve funkci obecního starosty připra-
voval na rok 1913 nový významný program, 
totiž zavedení elektřiny do obce. Tehdy 
elektřinu využívali jenom ti nejpokrokovější (a 
přitom nejbohatší) zemědělci. Staří konzerva-
tivní zemědělci v obci prohlašovali elektrické 
osvětlení za drahý zbytečný přepych. Vinduška 
narazil se svým plánem ne tak na odpor, jako 
na nechuť. Zemědělci mínili po anexi Bosny 
a Hercegoviny Rakouskem, že pokoj trval 
dost dlouho, že musí přijít válka. „Budeme se 
starat jenom o zlepšení svých hospodářství, 
bude válka, příjde nepřítel, všechno rozbije, 
Vinduška nás zatáhne jenom do dluhů.“ Vin-
duška věděl, že každý nový obecní podnik se 
musí mezi obyvateli vesnici dobře projednat. 
Proto s několika vesničany si v příštím roce 
prohlédl statek ing. Jana Černého ve Věkoších 
u Hradce Králové (právě ten měl největší 
zásluhu na rozvoji elektrifikace), nedůvěřiví 
zemědělci se přesvědčili, jak ochotný a poho-
tový sluha je elektřina jak v domácnosti, tak 
i na statku a jak vykonává všechny potřebné 
práce. Účastníci exkurse se vrátili nadšeni pro 

elektrizaci obce a přesvědčili doposud váhavé 
spoluobčany. 

Soustavná elektrifikace venkova podložená 
finanční a jinou pomocí státu doznala postup-
ně znamenitých výsledků. V roce 1937 bylo 
v českých zemích elektrizováno 65 % obcí (na 
Slovensku 23,5 %). Elektrifikace venkova a ze-
mědělství představovala úspěšný počin, který 
byl co do dosažených výsledků srovnatelný se 
západními zeměmi, například s Francií.

Problémy zemědělských domácností 
za války
Poznali jsme rozvoj prospěšných aktivit 
v obci, konkrétně dopravní sítě a elektrifikaci, 
zejména pak poslední vymoženost byla ku 
prospěchu domácnosti. Ovšem první světová 
válka přinesla strádání, což nejvíce postih-
lo kuchyni a její hladové strávníky, protože 
výživa obyvatelstva se musela přizpůsobit 
válečným poměrům. Výživu obyvatelstva před 
válkou ve městech tvořila převážně strava 
masitá. Avšak stoupání ceny masa a zvířecích 
produktů bylo mírné ve srovnání s váleč-
ným obdobím.  Ve městech se jedlo maso 
dopoledne (gábl), v poledne i večer a masitá 
strava byla všude velmi oblíbená. Jiná situace 
byla během války a náš všímavý kronikář 
vyslovil odvážné tvrzení, že naše hospodyňky 
se v přípravě pokrmů bez masa nevyznaly. 
„Hospodyňky v nedostatku masa musely se 
přece odhodlati k přípravě pokrmu z mouky, 

zeleniny, bramborů, vařiva tu do velikých roz-
paků upadly. Ctihodná Magdaléna Dobromila 
Rettigová přišla zase k plné platnosti. Její 
kniha Umění připraviti 300 pokrmů bez masa 
byla pilně studována.“ Každý její kuchařský 
recept začíná slovy „vezmi“, a to slovo bylo 
výsměšnou ironií. „Vezmi“, ale kde, což platilo 
především v době války. Pravou pohromou pro 
hospodyňky bylo, že současně s nedostatkem 
masa bylo málo tuků, mléka, smetany 
a vajec, bez nichž se dá stěží připravit výživný 
bezmasý oběd. Vinduška vypočítává, co všech-
no se jedlo za války. „Otruby, i nejzadnější, 
hořké mouky, semeno lebedy, cukrovka, boby 
koňské, vikev, pochutiny, jež se v mírových 
dobách k tomu účelu nepoužívají. Zvláště zelí, 
tuřín a mrkev měly neblahou pověst pokrmů, 
které sice naplnily žaludek, ale nenasytily.“ 
Skutečnost byla taková, že hlad doháněl lidi 
k tomu, že vzali za vděk i potravu, které se 
dříve štítili. A tak náš sedlák, starosta Josef 
Vinduška, souhlasí s nabytou zkušeností 
hospodyněk z první světové války. „Maso není 
všechno, jen když je ostatního dostatek, ze-
jména mouky, tuku, mléka, vajec a zeleniny.“ 
A to je aktuální i dnes!

(ak)
Prameny:
Z tradic selského rodu Vinduškova a kronika 
století, 4 díly, Praha 1934–1935
F. Dudek, Vývoj cukrovarnického průmyslu 
v českých zemích do roku 1872, Praha 1979 
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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.


