
Výsledky sektoru za uplynulých 30 let totiž 
prokazatelně ukazují na neodpovědné řízení 
zemědělské výroby našich vládních garnitur, 
které se držely hesla „není třeba potraviny 
vyrábět, vše si můžeme dovézt“. Zapomnělo 
se však na výrobní a hygienické standardy po-
užívané u nás, zakázané chemické látky, uhlí-
kovou stopu, stáří a kvalitu dováženého zboží, 
které dnes dodatečně a intenzívně řešíme 
a pracně tak narovnáváme dluhy z minulosti. 

Přehlíživý postoj vlád nás v provozech nasmě-
roval k významné destrukci českého zeměděl-
ství a rozkolísání celého agropotravinářského 
komplexu. Pro získání představy, kam až jsme 
se propadli z produkce, kterou jsme dokázali 
nasytit nejenom sebe, ale zásobit přebytky 
i okolní země, se podívejme na současnou so-
běstačnost České republiky u hlavních komo-
dit. Ta je následující: mléko 89–90 %, drůbeží 
maso 57 až 62 %, vepřové maso 36–38 % 
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Je v našich silách zvýšit 
produkci českých potravin? 

V minulém vydání jsme 
se zamysleli nad faktory, 
které v komplexu zapříči-
nily současný stav země-
dělství v České republice, 
a porovnali je s vývojem 
v okolních zemích. 

Likvidace 
hraboše
vyvolává zbytečné 
emoce, seznamte se 
s fakty pro a proti

Národní 
zemědělské 
muzeum 
má připraveny atraktivní 
akce na celý rok

Agrární ples
na pražském Žofíně měl 
opět vysokou úroveň 
i úspěch, přibližte si jeho 
atmosféru
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a u vajec 58 až 62 %. V hovězím mase jsme 
soběstační, ale spotřeba klesla z 23,5 kg 
v roce 1989 na 7,8 kg v roce 2018 na obyva-
tele za rok. Tento stav je možný vzhledem 
k nesmyslně nastaveným podporám EU, které 
mimo jiné neřeší vyváženost mezi živočišnou 
a rostlinnou výrobou. Každopádně ještě jde 
o problém, který by šel správným směrová-
ním podpor a investic napravit. I přes obecně 
panující nepříznivé podmínky je současný 
stav sanován velmi dobrými výsledky řady 
podniků, které přes vyšší zadluženost, která 
vznikla především k udržení živočišné výroby, 
dosahují nadprůměrné výsledky v užitkovosti 
a reprodukčních parametrech, kterými se řadí 
jak ve výrobě mléka, tak u vepřového a drůbe-
žího masa mezi nejlepší země v EU27. 

Složitá je situace v rostlinné výrobě, kde 
došlo k redukci plodin náročných na pracovní 
sílu s vysokou produkcí na hektar, jako jsou 
brambory, zelenina a ovoce. Je velmi smutné 
dovážet brambory s nízkou gastronomickou 
kvalitou z Egypta, Alžírska či Turecka, když 
naše země byla jejich tradičním exportérem 
a dovážela počátkem sezóny pouze rané 
brambory. Nedokázat si vyrobit na našich 
úrodných půdách kolem velkých řek dostatek 
běžné zeleniny a ovoce je až trestuhodné, 
vždyť sklizeň zeleniny je v současné době 
oproti roku 2000 u jednotlivých druhů až na 
povážlivě nízké úrovni. Mluvím o konkrétních 
číslech soběstačnosti: petržel 16 %, zelí 32 %, 
kedluben 25 %, okurky 26 %, kapusta 9 % 
a rajčata 27 %. Květák podle oficiálních sta-

tistik neprodukujeme vůbec a česnek pouze 
na 10 % spotřeby. U ovoce není situace o moc 
veselejší. Ve srovnání s rokem 2000 je součas-
ná produkce na následující úrovni: jablka 
38 %, švestky 33 %, hrušky 15 %, třešně 
18 %, broskve 10 %, rybíz 10 %, meruňky 
31 % a angrešt pouze 1 %.

Zemědělství a skleníkové plyny
Časté diskuze o produkci skleníkových plynů 
v Evropě pocházejících ze živočišné výroby 
a potřebě jejich snížení u všech členských stá-
tů EU27 vyvolává na tvářích zasvěcených trpký 
úsměv. To proto, že v jednotlivých zemích je 
obrovský rozdíl v zatížení zvířat na sto hek-
tarů zemědělské půdy. Konkrétně Spolková 
republika Německo produkuje na 100 hektarů 
zemědělské půdy 2,3krát více mléka a užit-
kovost má nižší než Česká republika, 5,3krát 
více vepřového masa a 3,4krát více hovězího 
masa a je zemí exportní ve všech komoditách, 
například u vepřového masa vyváží kolem 
20 % své produkce. Dále například Holandsko 
produkuje na 100 hektarů zemědělské půdy 
9,1krát více mléka, 11,1krát více vepřového 
masa a 9,9krát více hovězího masa oproti 
České republice. V uvedených komoditách 
tyto země vyváží více, než spotřebují vlastním 
obyvatelstvem. Tato obrovská intenzita je re-
alizována jen a pouze z ekonomických důvodu. 
Toto velice jednoduché srovnání ukazuje na 
to, že v České republice není odůvodnitelné 
redukovat stavy hospodářských zvířat, ale na-
opak posilovat živočišnou výrobu a spotřebo-
vat produkci tam, kde se vyrábí, a tím zvyšovat 

čerstvost, kvalitu a hlavně snižovat logistiku 
tam, kde je při velkých vzdálenost uhlíková 
stopa obrovská. 

Z celkové produkce obilovin spotřebujeme 
každoročně zhruba 50 až 60 % na výrobu 
potravin a krmiv. Zbytek, to je 3 až 4 mil. tun, 
vyvážíme bez jakékoliv přidané hodnoty 
a s malým ziskem do zahraničí. Důsledkem 
toho mimo jiné je, že v současné době se 
nízkou produkcí hnoje na většině našich půd 
vytváří nedostatek fosforu (nutného ke kvetení 
a zrání), který pak dovážíme za vysoké ceny 
z Jižní Ameriky, Alžírska a Dálného východu. 
Pokud by bylo obilí spotřebované v živočišné 
výrobě, nebylo by nutné fosfor v tak velké míře 
dovážet, ale značná část by byla zajišťována 
z drůbežího a vepřového hnoje. Cyklus by se 
optimalizoval na úrovni – naše půda, naše obi-
lí, naše krmivo, naše produkce hospodářských 
zvířat a zde uzavřel zapracováním živočišných 
odpadů zpět do půdy. Při směrování zeměděl-
ské politiky k soběstačnosti a k vyrovnanému 
rozpočtu za sektor zemědělství musíme řešit 
především následující oblasti a okruhy.

Zemědělská půda je základ
Zemědělská půda je národní bohatství a zá-
kladním výrobním prostředkem k zajištění 
potravin. Musíme ji zúrodňovat a to zajistíme 
jen hospodařením s vyváženou živočišnou vý-
robou. Ne jako v současné době, kdy živočišná 
výroba je, jak jsem zmínil, na hektar zeměděl-
ské půdy několikanásobně nižší než v zemích 
EU15. Tím chybí organická hmota v půdě 
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a zadržování vody již jen z prostých přírodních 
zákonů nefunguje. Trvale mluvíme o zatrav-
ňovaní, ale je třeba si uvědomit, že v současné 
době je orné půdy pouze 31,1 % z celkové 
rozlohy země, což v žádné zemi s obdobným 
reliéfem není. Narostlá travní hmota je navíc 
místo využití v živočišné výrobě mulčována. 
Rostoucí plochy záborů nejkvalitnější země-
dělské půdy pro výstavbu průmyslových hal 
a skladů je zvrhlost. Ukazuje to na úroveň 
předešlých vlád a o cenách, za které byla 
nejlepší zemědělská půda vykupována, je lépe 
ani nehovořit, vedlo by to k řadě spekulací. 
Je nezbytné zákonem zastavit využívání 
nejlepších černozemních půd k výstavbě 
a u kvalitních zemědělských půd nastavit ceny 
za odnětí zemědělského půdního fondu na 
úrovni 3 až 5krát vyšší, než jsou v současné 
době. Kvůli minulosti je dostatek zchátralých 
areálů po zkrachovalých podnicích a ostatních 
ploch včetně méně kvalitních zemědělských 
půd, které pro účel průmyslových hal poslouží 
stejně dobře. 

Podívejme se na další faktor. Téměř všichni 
mluví o nedostatku vody v půdě, ale převážná 
většina parkovišť a odstavných ploch kolem 
supermarketů a výrobních či skladovacích hal 
je vybetonována či vyasfaltována. V zákonu 
o povolování staveb je nutné ihned řešit povin-
nost stavět vodopropustné plochy u velkých 
a větších staveb. Souběžně musíme řešit
erozi a vsakování vody do půdy moderním 
hospodařením na bázi precizního zemědělství, 
a nikoliv nesmyslným zatravňováním, které 
vedou k nulové produkci a minimálnímu zasa-
kování vody do půdního profilu. Samostatným 
zákonem pak je potřeba zabránit spekulativ-
ním nákupům půdy, které zvyšují cenu 
a nájem půdy, kvůli čemuž dochází ke snižo-
vání konkurenceschopnosti českých zeměděl-
ců. Je smutným faktem, že v úrodné Francii 
je průměrná cena zemědělské půdy cca 
170 tis. Kč na hektar a oproti tomu v České 
republice přibližně 245 tisíc Kč na hektar 
zemědělské půdy. 

Takzvané podpory na plochu je nezbytné pod-
mínit chovem hospodářských zvířat k tvorbě 
organické hmoty v půdě a zvyšovat tak vlastní 
úrodnost půdy. Na většině ploch je potřeba 
nastavit pravidelné vápnění ke snižování jejich 
kyselosti. Počet velkých dobytčích jednotek na 
jeden hektar by se měl pohybovat od 0,6 do 
0,8 na 1 hektar zemědělské půdy (v současné 
době je cca 0,38 VDJ/ha zemědělské půdy). 
Tato výše zatížení na hektar zemědělské půdy 
by měla být podmínkou k vyplácení podpor 
na plochu v prvním pilíři. Znamená to taky co 
nejdříve nastavit pravidla o kontrole řádného 
hospodáře na půdě. S tím souvisí požadavek 
pravidelných rozborů půd na jednotlivých 
honech, kontrola humusu a huminových 
kyselin v půdě včetně aktuální kyselosti půd, 
provedení rozborů obsahu fosforu, draslíku 
a dalších prvků, které rozhodují o úrodnosti 
půd a následně o dosahovaném výnosu 

veškerých plodin. Výsledky těchto rozborů 
můžeme porovnat se stavem půd v roce 
1990 a případné zhoršování jejich úrodnosti 
pak přímo promítnout do vyplácení podpor 
všech dotací.

Dále je nezbytné zákonem nastavit podmínky 
koupě a prodeje zemědělské půdy. Kromě se-
verských států Evropy, kde zemědělská půda 
tak kvalitní není, mají téměř všechny státy EU 
tyto podmínky upraveny. Zemědělská půda je 
národní bohatství, nikoliv běžná nemovitost, 
kde může volně vstoupit spekulativní kapitál. 
Zemědělskou půdu by měly nabývat fyzické či 
právnické osoby, které na ni hospodaří s péči 
řádného hospodáře, akcionáři společnosti, 
jako podílníci či členové orgánů v zeměděl-
ských společnostech apod. V souvislosti s tím 
je potřeba upravit stanovení minimální doby 
nájmu nejméně na sedm roků, protože do 
půdy je nutné investovat. Nemůžeme přece 
každý rok měnit nájemce. Ten, kdo má garan-
ci, že na půdě bude delší dobu hospodařit, má 
zájem využívat organické hnojení ke zvyšování 
či udržování stálého procenta humusu v půdě, 
bude vápnit pro udržení potřebné kyselosti 
půd apod.

Zvýšení soběstačnosti
V zájmu České republiky je opětovné zvýšení 
zemědělské produkce tak, abychom byli 
schopni pokrýt produkcí jednotlivých komodit 
úroveň 70 až 90 % národní potřeby. Dosta-
tečnou produkci obilí dokážeme využít pro 
zajištění krmiv v živočišné výrobě, ve které je 
soběstačnost jedna z nejnižších. Obilí nelze 
vyvážet jako surovinu a značný nedostatek 
fosforu řešit drahými nákupy. Též je nutné 
fosfor vracet do půdy v hnojení statkový-
mi hnojivy (chlévská mrva, kejda, drůbeží 
podestýlka, komposty), které jsou vázány jen 

a pouze na produkci hospodářských zvířat. 
Potřebu organické hmoty pouhým zaoráváním 
rostlinných zbytků bohužel zajistit nelze. 
S okamžitou platností musí také být přijat 
zákaz výroby slaměných a senných granulí ke 
spalování v kotelnách doma i v zahraničí, pro-
tože jejich pálení je neuvážená rozmařilost. 

V produkci zeleniny, ovoce a raných brambor 
je nezbytné vytvořit podmínky k investování 
do zavlažovacích systémů, výstavby skladů
a do zakládání trvalých porostů, jako jsou 
sady a vinice. Nejúrodnější půdy v povodí 
řek jsou dnes zavlažovány minimálně, 
a přitom produkce ovoce, zeleniny a brambor 
se pohybuje jen kolem 30 % národní potřeby. 
Tyto komodity pak dovážíme ze zemí, 
u kterých ani nevíme, jaké používají chemické 
ochranné prostředky, a samotnou logistikou 
dále navyšujeme uhlíkovou stopu. Popíráme 
tím zásadní výhody využití místní produkce 
s nízkou zátěží pro životní prostředí i člověka. 
Závěrem chci zdůraznit, že podpory je nutné 
směrovat do rozvoje průměrných a nadprů-
měrných podniků tak, aby každá vložená 
koruna přímo zvyšovala výkonnost každého 
z nich a zároveň celého agrárního sektoru. 
Souběžným efektem takové výroby pak je pl-
nění celospolečenského zájmu ve směru péče 
a udržování dobrého stavu krajiny. Ostatně, 
v současnosti i tolik zmiňovaná otázka sucha 
a využití vody se váže na optimální vztah 
zemědělců ke krajině, protože voda se zadrží 
v půdě, jen pokud se na ní správně a pečlivě 
hospodaří. Zemědělství je živý celek, jehož 
jednotlivé součásti musí být ve vzájemné rov-
nováze a symbióze, jen tak bude prospěšné 
celé naší společnosti.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident AK ČR 
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Předvolební diskuze proběhly  
 ve všech krajích

Delegáti volebního sněmu 2020 se setkávají v krajích na předvolebních diskuzích 
s prezidentem Zdeňkem Jandejskem a dalšími členy vedení AK ČR nad řešením 
aktuálních i koncepčních témat a priorit zemědělství a venkova.

„Vítám vás v  kraji s významnou zemědělskou 
tradicí.“ To byla první slova viceprezidenta 
Agrární komory České republiky Ing. Leoše 
Říhy na první předvolební diskuzi, která se 
konala ve středu 15. ledna v Chrudimi pro 
Pardubický a Královéhradecký kraj. Ve svém 
vystoupení se zmínil o významu půdy, potřebě 
zadržování vody v přírodě, ale i o chybějícím 
systému v oblasti přípravků na ochranu rost-
lin. Viceprezident informoval také o žádosti 
subjektů k plošné aplikaci přípravků Stutox II 
proti hrabošům, protože místy je na 1 hektaru 
množitelských porostů výskyt 700 až 1 000 
děr. Dalším příkladem, kdy chybí využití sel-
ského rozumu, je povinnost dělit pozemky na 
30 ha. Leoš Říha se vyjádřil i k vnitřnímu dění 
v komoře a k blížícím se volbám. 

Prezident Zdeněk Jandejsek zhodnotil činnost 
Agrární komory za poslední volební obdo-
bí. Ta mimo jiné zásadně zvýšila propagaci 
zemědělství a zemědělců nejen prostřed-
nictvím tisku, ale zejména dalšími mediál-
ními vystoupeními, a to tiskovými zprávami 
(zaměřenými na komodity a aktuální témata) 
a šestnáctidílným televizním cyklem Trvalé 

bydliště: Venkov, který se vysílal v roce 2019. 
Tomu v roce 2018 předcházel seriál Cestou za 
chutěmi. Současně se vysílá seriál Potraviny 
z domoviny, který bude mít 52 dílů. Na obra-
zovkách se objevuje od září 2019 a je vysílán 
týdně v premiére vždy v sobotu na Regionální 
televizi od 17:40 hod.  Za poslední roky došlo 
k navýšení podpor do zemědělství. Podařilo 
se podpořit chovy mléčného skotu i přes QCZ 
mléko, přičemž prezident informoval o přípra-
vě QCZ na vejce a maso. Významnou podporu 

zemědělci získávají i přes zelenou naftu. 
V posledním období se podařilo navýšit 
podpory na investice do zemědělství.
Prezident AK ČR zdůraznil, že zemědělství 
nejsou jenom dotace, ale zejména vhodné 
podmínky pro hospodaření. Přípravu legislativy 
v EU je možné ovlivnit přes europoslance. I díky 
členům Agrární komory má dnes Česká repub-
lika v zemědělském výboru 3 členy a jednoho 
náhradníka a ve výboru pro životní prostředí 
2 členy a 3 náhradníky. Je velmi důležité jednat 
s poslanci a senátory doma a vysvětlovat 
požadavky zemědělců, ale i zdůvodňovat, proč 
je nutné, aby Česká republika zvýšila soběstač-
nost v potravinách, a jak je možné naplnit 
očekávání našich obyvatel. 

Přítomné delegáty a další hosty dále informo-
val tajemník Agrární komory ČR Ing. Jan
Doležal o výsledku jednáních, kterých se 
účastnil v pondělí 13. ledna v Bruselu na pra-
covní skupině Copa Cogeca. Přísnější gree-
ning, tedy nová ekoschémata, by chtěla část 
poslanců EP a také část DG Agri zavést pro 
všechny zemědělce jako povinnou podmínku 
(v současném návrhu je to povinnost členské-
ho státu). V roce 2020 se bude rozhodovat 
na úrovni EU i o výši kofinancování rozvoje 
venkova z národních rozpočtů. Tajemník 
AK ČR informoval i o činnosti PGRLF 
a aktuální problematice pro rok 2020. 

Předmětem diskuze byl i návrh novely zákona 
o významné tržní síle, zákon o ochraně půdní-
ho fondu a připravovaném strategickém plánu. 
Zemědělci diskutovali o dalších aktuálních 
problémech zemědělců z praxe. Druhá předvo-
lební diskuze se konala 22. ledna se zástupci 
Středočeského kraje a hlavního města Prahy 
v Jesenici u Prahy. Další setkání se uskutečni-
la 29. ledna pro Plzeňský a Karlovarský kraj, 
5. února dopoledne pro Liberecký kraj 
a odpoledne pro Ústecký kraj, 12. února
dopoledne pro Olomoucký a Moravsko-
slezský kraj a odpoledne pro Jihomoravský 
a Zlínský kraj. Naposled se diskuze proběhly 
v JihoĊeském kraji a v Kraji Vysočina, a to 
13. února. O týden později 19. února se ve Větr-
ném Jeníkově uskuteĊnilo jednání Sněmovny 
společenstev.  

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

Setkávání zástupců
 vedení komory se 

členskou základnou 
slouží ke vzájemné

 provázanosti, výměně 
informací a hledání 

podnětů pro 
další práci.
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Agrární komora u premiéra
Zemědělství je základem společnosti, i když si to ne vždy uvědomujeme. Neznamená 
jen produkci potravin, i když bez potravy člověk přežije několik týdnů. Dnes však 
jíme nejen když pocítíme hlad, ale po potravinách sáhneme, i když máme špatnou 
náladu nebo když máme chuť jenom na něco „malého“. 

V minulosti to nebylo vždy tak lehké, jak je 
tomu dnes, kdy si můžeme vybírat různé 
druhy jídel. Možná někde tady je „zakopaný 
pes“, proč si dnes tak málo lidí váží jídla 
a zemědělců, protože považují potraviny za 
samozřejmost. 

Agrární komora České republiky hájí zájmy 
svých členů, ale propaguje zemědělství i jako 
významnou část národního hospodářství. 
Právě proto je nutné, aby se vedení komory 
setkávalo s představiteli vlády, poslanci parla-
mentu, senátory, hejtmany, radními a dalšími 
členy státní správy a samosprávy, aby jednalo 
o oprávněných požadavcích zemědělců, kteří 
naopak plní požadavky nás, spotřebitelů. 
Prezident Agrární komory České republiky na 
pracovním jednání s předsedou vlády ČR An-
drejem Babišem informoval o stavu zeměděl-
ství v České republice. Na setkání diskutovali 
o nutnosti chránit zemědělskou půdu, která 
je národním bohatstvím každého státu, 
o nutnosti zvýšit soběstačnost u základních 
potravin v průměru na úroveň 70 až 80 %,
o produkci QCZ potravin, ale i o blížících se 

jednáních na půdě Evropské rady, kde se bude 
rozhodovat o rozpočtu (víceletém finančním 
rámci) a o Společné zemědělské politice. 
Význam sektoru zemědělství jak z pohledu 
produkce potravin, tak z pohledu biodiverzity 
je značně podceňován, a to nejen v České re-
publice, ale i v jiných zemích. V poslední době 
jsme zaznamenali například protesty země-
dělců ve Francii, Německu, Holandsku, kde už 
není ochota poslouchat nesmyslné nářky tzv. 
ekologů, kteří tvrdí, že zemědělství škodí. 

V České republice významně klesá výměra 
orné půdy. Z 3,825 mil. ha v roce 1936 
a 3,278 mil. ha v roce 1990 klesla až na 2,46 mil. 
ha v roce 2019. A přes všechna další fakta 
zelení aktivisté mluví o potřebě zatravňování 
a tvorbě zelených remízků. Přitom právě půda 
nám může pomáhat i při problémech s vodou. 
Při optimálním stavu dokážeme zadržet
v půdě více vody, než kolik máme ve všech 
řekách, jezerech a přehradách (to uvádí i Dán-
ská studie o stavu zemědělské půdy).

Časté diskuze o produkci skleníkových plynů 
v Evropě zase vedou k úvahám, že živočišnou 
výrobu je nutné omezit a počty hospodář-
ských zvířat snížit. Takové snížení ve všech 
členských státech EU27 vyvolává úsměv. To 
proto, že v jednotlivých zemích je obrovský 
rozdíl v zatížení zvířat na 100 ha zemědělské 
půdy. Konkrétně Spolková republika Němec-
ko produkuje na 100 ha zemědělské půdy 
2,3krát více mléka a užitkovost má nižší než 
Česká republika, na stejnou výměru produkují 
Němci 5,3krát více vepřového masa a 3,4krát 
více hovězího masa a je ve všech komoditách 
zemí exportní. Například u vepřového masa 
vyváží kolem 20 % své produkce. Holandsko 
produkuje na 100 ha zemědělské půdy 9,1krát 
více mléka, 11,1krát více vepřového masa 
a 9,9krát více hovězího masa oproti České 
republice. V uvedených komoditách tyto země 
vyváží více, než spotřebují na vlastním trhu. 

Tato obrovská intenzita je realizována jen 
a pouze z ekonomických důvodu. 

Velice jednoduché srovnání ukazuje na to, 
že není odůvodnitelné v České republice redu-
kovat stavy hospodářských zvířat, ale naopak 
posilovat živočišnou výrobu a spotřebovat 
produkci tam, kde se vyrábí, a tím zvyšovat 
čerstvost, kvalitu a hlavně snižovat logistiku, 
kde při velkých vzdálenostech je veliká také 
uhlíková stopa. 

Pro správné fungování zemědělství v České 
republice je však nutné nastavit systém pod-
por a zejména legislativní prostředí. A právě 
v oblasti tvorby a změn zákonů musí vláda, 
které záleží na zemědělství, posílit postavení 
zemědělců. I Evropská směrnice, kterou je 
nutné zapracovat do národní legislativy, po-
žaduje zajistit vyvážené obchodní vztahy mezi 
prvovýrobcem, zpracovatelem a maloobchod-
ním prodejcem s tím, že spotřebitel obdrží 
špičkovou kvalitu za odpovídající cenu. 

To, jestli se najde vůle u zákonodárců chránit 
zdraví českých obyvatel, chránit životní 
prostředí omezením nesmyslných dovozů 
potravin, které si dokážeme vyrobit doma, 
zvýšit procento soběstačnosti tak, aby obyva-
telé nestrádali v případě různých kalamit či 
nestabilní politické situace, budeme vidět už 
v nadcházejících týdnech. Francie, Německo, 
Rakousko a jiné vyspělé státy (stejně tak naši 
partneři V4, zejména Polsko a Maďarsko) mají 
nastaveny systémy tak, aby přímo i nepřímo 
stimulovali spotřebu domácích potravin, 
a to nejen nastavením dotací, podmínek, ale 
i konkrétními zákony. Mezitím můžeme my 
sami požadovat na pultech maloobchodu více 
českých potravin tím, že je budeme vyhledá-
vat a přednostně kupovat. 

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

XXIX. sněm Agrární komory ČR se bude konat 
12. března 2020 v Clarion Congress Hotelu, Jeremenkova 36, Olomouc. 

Registrace účastníků od 8:30 hod., zahájení v 10:00 hod. 
Sněm je volební.  
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Při neznalosti a nepochopení složitých vztahů v přírodě, co způsobuje 
člověk a které změny pravidelně probíhají na Zemi bez vlivu lidské 
společnosti, se hledá viník současných změn počasí. U nás se rozšířil 
názor, že za nedostatek vláhy mohou zemědělci, že špatně obdělávají 
svá pole, a proto půda špatně zadržuje vodu. Jenže kdyby zemědělci 
tak špatně hospodařili, tak by nemohli mít výnosy jako v západní Ev-
ropě, a to při poloviční spotřebě průmyslových hnojiv a pesticidů. Celý 
proces je ale složitější a nedostatek vody v krajině má vícero příčin. Evi-
dentní například je, že srážek je u nás z dlouhodobého hlediska podle 
hydrologů stále stejně, jen s nimi neumíme hospodařit. 

Stoupá odběr vody
Neustále stoupá odběr vody pro osobní spotřebu, která činí skoro 
100 litrů denně na osobu a stejné množství spotřebuje průmysl, což 
představuje roční spotřebu 800 milionů m³. S rostoucími výnosy stoupá 
i odběr vody plodinami v zemědělství. Za posledních sto let se výnosy 
zvýšily 4krát, samozřejmě s tím stoupl i odběr vody rostlinami na růst 
a tvorbu produkce. S tím, jak stoupá spotřeba, ale nedochází k opatření 
na zadržení povrchové vody v přehradách. Kopat stále hlubší studny 
není řešení, jen prohlubujeme deficit, a pak se divíme, že podzemní 
zdroje dochází a voda je stále ve větší hloubce. Vod pro osobní spotřebu 
a vodu průmyslovou je nutné, až na výjimky, přestat čerpat z podzem-
ních zásob a odebírat ji jen z přehrad, které zadržují dešťovou vodu, 
která by jinak odtekla bez užitku do moře. Spodní vodu je potřeba 
nechat pro život v přírodě, rostlinám a živočichům. 

Ubývá ploch pro vsak deště
Při růstu spotřeby se na druhé straně snižuje plocha, kde se voda 
může po dešti vsáknout do půdy. Při průměrných srážkách 650 mm 
spadne každý rok na 1 hektar 6 500 m³ vody. Při přeměně zemědělské 
půdy na betonový stavební pozemek je voda za 14 dní v Hamburku 
a v krajině z ní nic nezůstane. Po roce 1990 jsme přestali chránit půdu 

a její výměra se snížila ze 4,2 mil. ha na současných cca 3,7 mil. ha. 
Z toho je minimálně polovina zastavěná a to představuje každoroční 
ztrátu 160 mil. m³ vody z naší přírody, to jsou dvě třetiny Slapské pře-
hrady. Za posledních sto let, kdy jsme mívali 5 mil. hektarů zemědělské 
půdy, ubylo cca 1,3 mil. hektarů, z toho je značná část zastavěná. Toto 
je obrovské množství vody, o kterou jsme ochudili naši krajinu. Za to 
nemůžou zemědělci, ti naopak nedostatkem vody v krajině trpí nejvíce.                                                  
Samozřejmě nelze zastavit investiční výstavbu. Lze však zpomalit 
úbytek další půdy a vysokým daňovým odvodem za zábor, aby investoři 
neměli zbytečně velké požadavky. Dešťovou vodu ze střech je třeba 
místo odvodu do kanalizace zachycovat do nádrží pro užitkovou vodu, 
popřípadě do vsakovacích nádrží. Dvory a parkoviště stavět se vsakova-
cí dlažbou, aby se voda mohla dostat přirozeně do půdy. 

Proč umírají lesy
V posledních letech jsme svědky nebývalého hromadného odumírání 
jehličnatých lesů na celém území. Přisuzuje se to globálním změnám, 
suchu a vysokým teplotám. Je ale zajímavé, že takové hromadné od-
umírání lesů v okolních státech není v takové míře vidět. On asi kolaps 
našich lesů bude mít i jiné příčiny než jen globální změny.

Namnožili jsme si kůrovce. Pamatujeme si, jak se tzv. ochránci přírody 
přivazovali na Šumavě k napadeným stromům, aby ochránili hodného 
brouka. Pak jsme si ho rozvezli po republice dopravou špatně asano-
vanými kůrovcovými kmeny. Oproti minulosti je menší zájem o dřevo 
ve stavebnictví, prim tam hraje beton a železo, a v energetice, kde zase 
fosilní paliva. Snížila se těžba, část hospodářských smrkových lesů je 
proto přestárlá a starý strom se hůře brání proti kůrovci. Změnilo se 
hospodaření v lesích. Vrátilo se 30 % lesa původním majitelům, z 20 % 
fyzickým osobám, kterých je tři sta tisíc a které nemají potřebné odbor-
né znalosti, jak v lese hospodařit, a nemají ani čas na pravidelnou ob-
hlídku. Většina z nich bydlí od svého lesa daleko, a i proto se v podstatě 
nedělá pravidelná kontrola lesa s následnou neprodlenou likvidací 
stromů napadených kůrovcem. Není na to dozorová kapacita lesníků 
ani malé techniky pro individuální těžbu. Těžbu dnes provádí soukromé 
společnosti, které jsou vybaveny velkou technikou pro plošnou těžbu. 
O těžbu kůrovcového dřeva nebyl ani zájem, protože má menší cenu na 
trhu. A v neposlední řadě jsou naše lesy z větší části přehoustlé, proto-
že se provádí nedostatečná probírka počtu stromů a nedochází ani 
k pravidelné likvidaci náletu. Přehoustlý porost potom trpí suchem 
více. Toto všechno jsou příčiny, které se také podepsaly na současném 
stavu lesů a které jsme si zavinili sami špatnou péčí. Lesů není málo, 
zaujímají 34 % území a neustále jich přibývá. Od roku 1750, kdy se za-
vedl tereziánský katastr, se plocha zvýšila o více jak 100 %, z  1 180 000 
hektarů na současných 2,65 mil. hektarů.

Neumíme udržet vodu v krajině
Dešťových srážek spadne u nás dost, jde o to, že ji neumíme v krajině 
zadržet. O úbytku ploch pro vsakování deště jsem psal výše. V oblas-
tech, kde je výrazný nedostatek srážek, to řeší tak, že každá vesnice 
má vodojem, kde zachycují vodu při deštích, aby ji využili v době sucha. 

Proč ubývá voda v krajině 
aneb za vše mohou zemědělci

V posledních několika letech trápí naši zemi nedostatek vláhy. Přišlo několik roků 
s nižšími srážkami a k tomu vyšší průměrné teploty a problém se suchem je na svě-
tě. Období se střídáním množství srážek a kolísáním teplot tu byla vždy, v poslední 
době tomu ale společnost, v souvislosti se zdůrazňováním globálních změn počasí, 
věnuje zvýšenou pozornost. 
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Záchrana planety zdaněním masa
V hlavách zachránců planety se zrodil další ďábelský plán – totiž 
zdanit všechny základní druhy masa. Není to přitom žádný fór – 
plánem se zcela vážně zabývaly ve středu 12. února dvě frakce 
Evropského parlamentu (sociálnědemokratická a zelená), které 
posuzovaly návrh zdaňující hovězí a telecí maso o 47 centů na 
100 gramů, vepřové o 36 centů a kuřecí o 17 centů na 100 gramů. 
Na kilogram by to tedy byl desetinásobek, u hovězího by se tak 
cena zvýšila zhruba o 130 korun. Cílem je samozřejmě „omezit 
produkci skleníkových plynů hospodářskými zvířaty“ a udělat tak 
ze značné části lidstva vegetariány. Lze sice doufat, že myšlenka 
tak, jak je zatím prezentována, neprojde, přesto je stále důleži-
tější výzvou pro všechny hospodařící zemědělce hledat a hlavně 
prezentovat argumenty o důležitosti hospodářských zvířat 
v krajině i ve výživě lidstva.

Předčasný zákaz insekticidů
Z dnešního uspěchaného světa jakoby se vytratilo staré známé 
a platné přísloví „dvakrát měř, jednou řež“. Platí to i pro zákaz 
klíčových účinných látek v přípravcích určených k hubení hmyzích 
škůdců (insekticidů), který přijala Evropská komise s definitivní 
platností v polovině ledna letošního roku. Zemědělci tak budou 
mít v zásadě dvě možnosti. První možností je příslušné insekti-
cidy nepoužívat, riskovat vyšší poškození úrody škůdci a riskovat 
následné ztráty, což mimo jiné může vést k ústupu v pěstování 
některých již dnes nevýdělečných plodin. To ovšem nepochybně 
žádoucí vyšší pestrosti krajiny jako podmínce biodiverzity 
a rozšíření počtů a druhů hmyzu nepomůže. Druhou možností je 
používat stále ještě povolené látky s nižší účinností. Aby však mělo 
takové opatření smysl, musely by se takové látky aplikovat na pole 
opakovaně, a hmyz tak bude vystaven riziku přítomnosti chemic-
kých látek častěji. Ani to ovšem biodiverzitě nepomůže, protože 
tak může být zasaženo více druhů i větší počet hmyzu. Také se ale 
může vůči opakovaně aplikovaným a méně účinným insekticidům 
vytvořit u hmyzu rezistence, takže výsledkem může být ještě větší 
neúčinnost příslušných látek, jako je tomu obdobně při přemíře 
konzumace antibiotik u lidí. Snaha snižovat zatížení polí chemií je 
sice nepochybně žádoucí, zákazy by ale měly přicházet až poté, co 
je k dispozici nějaké jiné řešení (jiný přípravek). Tak tomu ale není, 
takže se do podmínek zemědělského podnikání řeže na základě 
politických rozhodnutí a bez měření. 

Další impulz k růstu cen
I když je epidemie koronaviru zdánlivě především problémem 
zdravotnictví a případně ještě turistiky a letecké dopravy, bude 
mít podle všeho dopady i na zemědělství. Již dnes je vidět dočas-
ný propad produkce zemědělských surovin z oblasti Wu-chanu 
a vzhledem k tomu, že problém s šířením viru nemusí skončit jen 
za pár měsíců (účinná vakcína by měla být k dispozici za jeden 
a půl roku), bude propad produkce v příslušném území Číny 
pokračovat a napětí mezi nabídkou a poptávkou poroste. Exporty 
do Číny tak nemusí být zdaleka jen o vepřovém, ale také o dalších 
komoditách, což by se mělo projevit v růstu cen jak zeměděl-
ských komodit, tak potravin z nich vyrobených. Jakých a o kolik je 
dnes ještě předčasné předvídat, ze zkušeností z minulosti je ale 
známo, že jakékoli produkční, exportní i importní problémy Číny 
se v cenách vždy nějakým způsobem projevily. Vzpomeňme třeba 
na mléko.

Petr Havel

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

Např. půlmilionové iránské město Jazd je zásobováno vodou potrubím 
z 350 km vzdálené řeky, a přesto každý večer zalijí veškerou zeleň ve 
městě. My zvyšujeme spotřebu, snižujeme plochu pro vsak deště, ale 
nové nádrže na zachycení vody nestavíme, naopak jsme zrušili hodně 
rybníků. Ve středověku zaujímaly rybníky plochu 182 tis. hektarů, od 
18. století začal jejich pokles a dnes je jen 23 tisíc rybníků s celkovou 
plochou 52 tis. hektarů. Zastavilo se budování přehrad. Do vzniku ČR 
v roce 1918 bylo postaveno 22 nádrží s kapacitou 43 mil. m³ vody, 
do roku 1949 to bylo 19 nádrží s kapacitou 240 mil. m³. V období 
1949–1990 bylo zhotoveno 90 přehrad (včetně vltavské kaskády) 
s celkovou kapacitou 2 950 mil. m³. Od roku 1990 jsme dokončili 
6 rozestavěných přehrad, ale novou jsme nepostavili žádnou, jen před-
stíráme odbornou diskusi, ale neděláme nic. Celková kapacita zadrže-
né vody v přehradách je cca 3 500 mil. m³, s kapacitou rybníků to je cca 
5  mld. m³. Za rok spadne na naše území nepředstavitelné množství 
45 miliard m³ vody, to není tak málo, jen s ní neumíme hospodařit. Co 
by za takové množství srážek daly země v opravdu suchých oblastech. 

Pokud chceme do budoucnosti omezit škody způsobované občasným 
suchem, tak pro to musíme něco udělat. Omezit zábory zemědělské 
půdy pro výstavbu na nejnutnější míru. U nových staveb uložit zachyco-
vání dešťové vody ze střech a použít ji jako vodu užitkovou, popřípadě 
ji svést do vsakovacích nádrží. Kde to není možné, podmínit zábor vý-
stavbou odpovídajícího vodního díla v jiném místě. Přestat s čerpáním 
spodní vody pro osobní spotřebu a průmysl a převést její čerpání 
z povrchových zdrojů, urychleně dobudovat nové přehrady a propojit
již stávající povrchové zdroje. Podzemní vodu nechat jenom přírodě. 
V zemědělství v daleko větší míře využívat závlahu jako stabilizující 
faktor, přednostně u náročných plodin, jako je ovoce, zelenina, chmel 
a réva, které se bez závlahy nedají rentabilně pěstovat. S podporou 
státu budovat závlahové nádrže, zprovoznit závlahové soustavy vybudo-
vané v minulosti na tisících ha v Polabí a na Jižní Moravě a přednostně 
podporovat úspornou kapkovou závlahu. Zakazovat zimní orbu, která 
nejlépe zachytává vodu z tajícího sněhu, není řešení. V povodí hlavních 
řek vybudovat systém vodních děl k zadržení vody, aby se mohla využí-
vat k vyrovnávání toku v období sucha a v době povodní. Všichni víme, 
jakým požehnáním je Vltavská kaskáda pro Prahu v době sucha, ale 
i v době záplav. Masivní budování mokřadů situaci moc nezlepší, proto-
že v době sucha vyschne i mokřad, a jinak to bude místo pro množení 
komárů. Problémy s nedostatkem vody si společnost v poslední době 
uvědomuje, odpovědné orgány začínají tento problém řešit, např. pod-
porou výstavby malých rybníků. Problém je u přehrad, kde místní lidé 
jsou zásadně proti výstavbě, ale na druhé straně si stěžují na nedosta-
tek vody. Je potřeba méně diskutovat, ale o to více budovat. 

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice, a.s.
viceprezident AK ČR
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Jak získat nové pracovníky na jarní 
sezónu či dlouhodobou spolupráci?

V zemědělství je potřeba ruční práce stále vysoká. Snad vůbec největší je při pěstování 
listové zeleniny, ovoce, jahodníku a chmele. O tom, jak kvalitní pracovníky z Ukrajiny 
získat a jaké problémy jsou s tím spojené, jsem si povídal s PhDr. Martinem Vrbou, 
MBA, ředitelem Česko-ukrajinského svazu zaměstnavatelů a pracovníků (dále 
ČUSZP).

Může Česko–ukrajinský svaz zaměstnava-
telů a pracovníků „vytrhnout trn z paty“ 
českým zaměstnavatelům?
ČUSZP ve spolupráci s různými pověřenými 
garanty poskytuje českým zaměstnavatelům 
informační a poradenský servis i dílčí nebo 
komplexní řešení pro rychlé a bezstarostné 
navázání krátkodobého či dlouhodobého pra-
covního vztahu s prověřenými pracovníky 
z Ukrajiny s platným pracovním povolením 
v ČR. Zprostředkovaných pracovníků již máme 
více než 1 500. V naší databázi máme přes 
3 000 prověřených uchazečů o práci. Máme 
více než 95% úspěšnost dodání pracovníků 
v určeném termínu a odpracování celého 
smluvního období. Těší nás, že více než 90 % 
pracovníků jejich zaměstnavatelé poptávají 
opakovaně či na dlouhodobý pobyt. Spolu-
pracujeme už několik let i s velkými podniky 
s třísměnným provozem, kde si nemohou 
dovolit zastavit stroje z důvodu nedostatku 
pracovníků, takže věřím, že je náš systém 
již maximálně efektivní, a jsme samozřejmě 

připraveni pomoci i dalším českým zaměst-
navatelům.

Jaká jsou nereálná očekávání zaměstnava-
telů? 
Ta je potřeba si představit hned na úvod. Patří 
k nim mylná představa, že mohou získat kvalit-
ní pracovníky velmi rychle, nejlépe do druhého 
dne, a že jim bude vyhovovat práce jen na pár 
dnů. Chybně se domnívají, že všichni pracov-
níci budou mluvit česky a budou motivováni 
pracovat za nižší mzdu, než je na trhu obvyklé. 

Co je reálné pro zaměstnavatele?
Zvláště pro práce v zemědělství je třeba si 
uvědomit, že nejrychleji mohou získat legální 
pracovníky z Ukrajiny nejdříve za 1,5 měsíce. 
Ze zákona je povinností jim nabídnout mini-
málně tzv. zaručenou mzdu a v případě využití 
programů pro dlouhodobá víza 1,2 násobek 
zaručené mzdy. Pracovníci mohou a chtějí 
pracovat maximálně 90 dní na schengenská 
víza a nejlépe až po vzájemném vyzkoušení 
dlouhodobě na zaměstnaneckou kartu, jejíž 
vyřízení ovšem trvá několik měsíců. Po dobu 
čekání na zaměstnaneckou kartu se ovšem 
stejné skupiny pracovníků mohou u stejného 

zaměstnavatele střídat v 90denních inter-
valech. Ve skupinách je vhodné kombinovat 
menšinu česky mluvících a většinu začáteč-
níků. Jiné možnosti nám zákony v současné 
době víceméně nenabízejí. Výhodou pro 
zaměstnavatele je ovšem fakt, že pracovníci 
mohou ze zákona pracovat pouze pro něho 
a v případě rozvázání pracovního poměru 
nesmí pracovat jinde. Z naší zkušenosti mají 

vyhráno zaměstnavatelé, kteří personálně 
plánují s dostatečným předstihem a s dlouho-
dobým výhledem.

Jaká je motivace uchazečů o pracovní pobyt?
Pracovití lidé nechtějí zbytečně sedět na uby-
tovně, čekat a ztrácet čas. Je proto potřeba 
jim zajistit práci co nejdříve po jejich příjezdu 
a na co nejdelší dobu. Navíc mají zájem ma-
ximálně využít čas povolený k pracovnímu po-
bytu v ČR vyděláváním peněz. Chtějí po práci 
dále pracovat. Je proto žádoucí jim nabídnout 
možnost využít maxima přesčasů, plnění nad 
normy, získání prémií apod. Současně je třeba 
si uvědomit, že na současném trhu si mohou 
vybírat mezi mnoha zaměstnavateli. Přibližně 
polovina uchazečů z Ukrajiny také prefe-
ruje zaměstnavatele, kteří po vzájemném 
vyzkoušení nabízejí do budoucna možnost 
trvalé spolupráce na dlouhodobý pobyt. Velice 
účinné je zdůraznění jistoty spočívající v tom, 
že pracovní smlouva je ověřená Úřadem práce 
ČR a pobyt je legální a bezrizikový.

Jak na to?
Získání uchazečů o práci z Ukrajiny lze řešit 
vlastními silami, s vlastním specializovaným 
ukrajinsky/rusky hovořícím týmem. Celý 
proces je však spojen s řadou nástrah, kom-
plikací, jazykových rozdílů, představ a nároků 
obou stran. Známe ale i několik výjimečných 
podniků, které celý proces efektivně zvlá-
dají. Většina zaměstnavatelů raději využívá 
služeb agentur práce, tedy zprostředkovatelů 
zaměstnání. I v tomto případě je třeba být 
obezřetný při výběru agentury. Ta musí být 
především držitelem povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání od Generálního ředitelství 
Úřadu práce a musí být se zaměstnavate-
lem zasmluvněna v oblasti zprostředkování 
zaměstnání i GDPR, aby případné problémy, 
např. spojené s návštěvou Státního úřadu 
inspekce práce či Cizinecké policie, nedopadly 
na zaměstnavatele. Pro případné rady či návr-
hy dílčích i komplexních řešení pro získávání 
kvalitních pracovníků z Ukrajiny se zájemci 
samozřejmě mohou kdykoli obrátit na náš 
Česko–ukrajinský svaz zaměstnavatelů 
a pracovníků (www.cuszp.cz).

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

PhDr. Martin Vrba, MBA, ředitel Česko-
ukrajinského svazu zaměstnavatelů 
a pracovníků, foto autor

Manuální pracovní síla 
v zemědělství je i přes 

vysokou technickou 
a technologickou vyspě-

lost nadále potřebná 
a nezbývá ji než hledat 

v zahraničí.
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Výrobci přípravků myslí na včely
Zájmové i profesionální včelaření nepřináší s sebou pouze samá pozitiva. Obrácenou 
stranou této mince jsou i negativní aspekty s tím související. 

Není jich málo. Patří k nim: problém hustoty 
zavčelení a úživnosti krajiny, monokulturní 
porosty, absence jetelovin a kvetoucích pícnin, 
neznalost zdravotního stavu včelstev, mor 
včelího plodu, varroáza, kočování jako zvýšené 
riziko šíření nemocí, herbicidy u železničních 
tratí, vzdělávání lektorů, dětí a mládeže, 
začátečníků, falšování medu a vosku, dotace 
unijní, krajské a obecní, pseudovčelaři bez 
včel a hobby včelaři, legislativa, prodej ze 
dvora. Je dobře, že sami včelaři o nich vědí  
a hovoří o nich. Bohužel velmi často se stává, 
že některé z nich opomíjejí a velmi často za 
jedinou příčinu nezdaru nebo úhynu včel 
označí aplikaci přípravků na ochranu rostlin. 
Že tomu tak není, o tom svědčí celá řada 
důkazů. Vývoj nových účinných látek přípravků 
na ochranu rostlin striktně sleduje vliv na 
včely, opylovače a užitečný hmyz, včetně úletů 
na sousední plodiny. Komerční přípravky 
jsou registrovány v EU, což platí i pro Českou 
republiku. Mimochodem přípravků regis-
trovaných v kategoriích nebezpečných nebo 
zvlášť nebezpečných pro včely výrazně ubylo 
a profesionální uživatelé se jejich použití 
většinou vyhýbají. Velmi často také k ošetření 
porostů volí noční čas, což není kriminální 

čin, ale přístup k ochraně včel. Faktem však 
zůstává, že zvláště zahrádkářů se žádné ta-
kové omezení netýká a přípravky aplikují bez 
omezení, aniž by o tom blízký včelař věděl. 
Neprávem potom vina za otravu včel padá na 
profesionálního zemědělce. Výrobci přípravků 
v případě ochrany včel nestojí stranou. Právě 
naopak. Kromě registrace pro včely bezpeč-
ných přípravků podporují chov včel, jejich 
existenci a činnost různými programy. Nad 
jejich realizací v terénu mohou zajásat snad 
všichni čeští včelaři. Nabídka je zajímavá a 
zemědělci jsou o ní pravidelně informováni. 
Řada zemědělců již několik let realizuje jejich 
projekty na svých pozemcích.

Nektarodárné pásy
V podpoře včel a dalších opylovačů nezastu-
pitelnou roli hrají nektarodárné pásy. V České 
republice setí nektarodárných pásů výrazně 
pomohlo Nařízení vlády ze dne 8. 4. 2015  
a podmínky stanovené 10. 2. 2016, stejně jako 
programy firem Syngenta, BASF a Bayer.  
U těchto nadnárodních firem platí, že jejich 
programy a výzkumy týkající se včel nejsou 
koncipovány pouze pro Českou republiku, ale 
mají uplatnění celosvětové. Věnují se jim po-

četné firemní i univerzitní vědecké týmy. O to 
jsou však cennější, serioznější a pochopitelně 
i finančně náročnější.

Pastva pro včely – program firmy Syngenta
Projekt si klade za cíl zvýšit počet opylujícího 
hmyzu, tedy včel, ale i motýlů, čmeláků  
a jiných, ve venkovské krajině tím, že pomůže 
vytvořit na zemědělských farmách vhodné  
a pro opylovače atraktivní plochy kvetoucích 
porostů. Je postavený na zakládání směsí 
kvetoucích rostlin včetně trav, které produkují 
pyl a nektar, s cílem podpořit populace opy-
lovačů. Realizuje se formou pásů na okrajích 
pozemků. Společnost Syngenta poskytuje 
tři osivové směsi vyvinuté v Německu. A to 
jarní – pro vlhčí podmínky, jarní – pro sušší 
podmínky a podzimní. Při jejich sestavování 
nebylo opomenuto ani to, že rozhodujícími 
faktory přitažlivosti květů pro včely jsou nek-
tar, pyl, jejich barva a vůně. 

Kvetoucí nektarodárné pásy – program 
firmy BASF
Cílem tohoto programu je navracet do 
krajiny biodiverzitu (rozmanitost živočišných 
a rostlinných druhů) a chránit vodní zdroje. 
V rámci projektu na podporu biodiverzity 
provádí firma BASF sledování opylovačů, 
včel a užitečných organismů na kvetoucích 
nektarodárných pásech i v České republice. 
Na výzkumných pracech kromě soukromých 
farem spolupracovaly ČZU, VÚRV a VÚPT 
Troubsko. Nektarodárný biopás je konci-
pován jako dvou až tříletý pás vytvořený na 
orné půdě vysetím přesně definované směsi 
bylin. Biopás je možné založit nejpozději do 
31. května na ploše 0,5–5 % výměry půdního 
bloku, maximálně však na 1 ha souvislé plo-
chy. Po založení zemědělec ponechá biopás 
bez ošetření přípravky na ochranu rostlin. Ve 
stanoveném období během léta provede seč 
biopásu s odklizem pokosené biomasy. Po 
dvou až třech letech zapraví biopás do půdy 
a založí nový biopás na jiném místě. Celková 
doba závazku může být 5 až 7 let. 

Programy firmy BAYER
Jedná se o čtyři celosvětově realizované pro-
gramy, které svědčí o komplexním přístupu 
firmy k danému problému:
1) Bee Care Programme zahrnuje 30 projektů 

hledajících řešení přímo pro dané lokality 
ve formě vědecké a datové podpory. Jedná 
se o tři oblasti zájmů. Program Feed and 
Bee se věnuje pastvě a výživě opylovačů 
včetně biodiverzity. Výzkumu a ochraně 
včel proti chorobám a škůdcům se věnuje 
program Healthy Hives. Sustainable Agri-Foto autor
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Zemědělec je prvním a pravým ekologem
Velká Británie opustila Evropskou unii, a tak z 28 členských států se již stala 
od 1. února unie tvořena 27 členy. V médiích je dostupné množství informací 
o blížících se problémech. 

Na internetu se však můžeme dozvědět, že 
například 17. ledna měl parlament začít jed-
nat o zákoně o zemědělství, který má zrušit 
byrokratické požadavky Společné zemědělské 
politiky. Zároveň má zákon podpořit britské 
zemědělce, aby zvýšili produkci s ohledem 
na životní prostředí. Tento návrh pozitivně 
vnímají zemědělci i veřejnost. Velká Británie 
se díky změnám v systému stane význam-
nějším producentem potravin, přičemž bude 
zajištěna ochrana životního prostředí, ale 
i budoucnost pro zemědělce. Zákon je považo-
ván za jeden z nejvýznamnějších za poslední 
léta. Na jeho základě bude implementována 
reforma ochrany životního prostředí a zároveň 
budou vytvořeny spravedlivější podmínky 
pro zemědělce, kteří zajišťují veřejné statky, 
pečují o životní prostředí či využívají moder-
ní technologie při produkci potravin. Podle 
dostupných informací bude nová podpora 
odlišná od té, která je poskytována v součas-

nosti zemědělcům v EU. Podporováni budou 
ti, kteří dobře hospodaří a produkují. Během 
následujících sedmi let (označovaných jako 
přechodné období) budou zemědělci finančně 
podpořeni.

Kromě změn ve financování farmářů a posí-
lení zemědělství Velké Británie se začíná 
z této země stále více ozývat kritika některých 
životních stylů (mohli bychom říci, že extrém-
ních), ale i tzv. environmentálních požadavků. 
Na mnoha internetových stránkách různých 
českých organizací najdeme sdílené informa-
ce, pocházející právě z této země, například 
o škodlivém vlivu přepravovaných veganských 
potravin na dlouhé vzdálenosti a vhodnosti 
masa z domácích chovů pro naše zdraví, ale 
také záchranu životního prostředí. Zdá se, 
že se postupně dostane do popředí „zdravý 
selský rozum“ a nebudeme striktně dodržovat 
nesmyslná a neověřená pravidla. Někdy je 

méně více. Stále platí, že nejlepší je „zlatá 
střední cesta“. Pro zemědělce není novinkou, 
že správná péče o krajinu přináší své ovoce. 
Že na pastvinách je třeba chovat zvířata, 
která do půdy zpět vracejí organickou hmotu, 
ale i jednotlivé prvky, které jsou pro růst 
různých druhů rostlin důležité. Novinkou není 
ani to, že správným obhospodařováním 
dokážeme nejen zachovat kvalitu půdy, 
ale ta následně zadržuje vodu a je vhodným 
prostředím pro hmyz a další živočichy. A není 
novinkou ani to, že nejvhodnější pro naše 
zdraví (a samozřejmě pro životní prostředí) je 
přijímání potravy, kterou jsme si vypěstovali 
nebo vychovali v podmínkách, ve kterých 
žijeme. Myslete na to během nákupů, myslete 
na zdraví svých dětí, myslete na budoucnost 
dalších generací.

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

culture program je zaměřen na zodpovědné 
používání přípravků, přínos opylování  
a vztahy mezi farmáři a včelaři.

2) Bee Safety of Pesticides představuje  
testování přípravků na úrovni výzkumu  
i praktického použití. Jedním z výstupů jsou 
i zásady aplikace jednotlivých přípravků.

3) Bee Health Solution se snaží najít řešení  
v léčbě Varroa.

4) Bayer for Diversity Initiative shrnuje 
všeobecné iniciativy firmy Bayer k podpoře 
biodiverzity.

Závěr  
Neexistuje důvod k obavám, že by se  
uvedené projekty dobře neujaly i v České 
republice stejně jako v řadě jiných zemí EU. 
Nicméně jejich založení, realizace, zhodnoce-
ní i postupného rozšíření by se měly minimál-
ně zúčastnit dvě profese, které se v přírodě 
pohybují a pracují a stejně sdílejí případné 
úspěchy či neúspěchy z toho vyplývající: 
zemědělec a včelař. Proto nyní je třeba vyvolat 
proaktivní komunikaci mezi zemědělci a vče-
laři a existující projekty využít k oboustranné 
spokojenosti. Mimořádnou příležitostí je rok 
2020, kdy dochází ke zmenšení velikosti honů 
na 30 hektarů a jejich rozdělení pásy různých 
plodin. Další podrobné informace lze nalézt 
na: www.syngenta.cz, www. agro.basf.cz  
a www.cropscience.bayer.cz. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.  
Česká asociace ochrany rostlin
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Ministr Toman: Za reálné považujeme 
dvouleté přechodné období nové SZP

Produkce loni vzrostla o 9 miliard, pomohla 
větší sklizeň brambor i ceny obilí

Návrh Evropské komise na jednoleté přechodné období při přechodu na novou Spo-
lečnou zemědělskou politiku (SZP) považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za 
důležitý posun, nicméně pro zemědělce i členské státy jde o nereálně krátkou lhůtu. 

Celková produkce českého zemědělství v roce 2019 vzrostla na 151 miliard korun. Ve 
srovnání s předešlým rokem je to o 9 miliard více. Vzrostl i čistý důchod zemědělského 
sektoru, zemědělcům však zároveň stouply náklady o 6 miliard na 175 miliard korun. 

„S ohledem na potřebné nastavení podmí-
nek nových dotačních pravidel i související 
nastavení platebních systémů je třeba, aby 
přechodné období bylo dvouleté. Jedině tak se 
jednotlivé národní platební agentury stihnou 
řádně připravit a neohrozíme výplatu podpor 
pro zemědělce. Budeme proto chtít přesvědčit 
Chorvatsko, aby si to vzalo jako jednu z priorit 
svého předsednictví,“ řekl po jednání Rady 
27. ledna ministr zemědělství Miroslav Toman. 
Ten chorvatskou ministryni zemědělství již 
dříve pozval na březnové zasedání rozšířené 
Visegrádské skupiny v Brně. Na návštěvu 
České republiky dnes Toman pozval i nového 
evropského komisaře pro oblast zemědělství 
Janusze Wojciechowskiho.

Tématem, kterému se ministři věnovali na 
zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, 
byla i tzv. Zelená dohoda pro Evropu (Eu-
ropean Green Deal). Ta má představovat 

zásadní strategii pro přechod do roku 2050 na 
klimaticky neutrální a udržitelnou ekonomiku 
bez emisí skleníkových plynů. Záměrem je 
stanovit ambiciózní cíle EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu tak, aby se spravedlivě 
zapojily všechny členské státy. Důležité je 
zvýšit úsilí, prevenci i připravenost v řešení 
problému ohledně změny klimatu. Udržitelné 
hospodaření a posílení biodiverzity vnímá 
česká strana jako hlavní priority, proto vyšší 
ambice v oblasti klimatu a životního prostředí 
podporuje. Úroveň ambicí EU ale nesmí ohro-
zit konkurenceschopnost českých zemědělců. 

V ČR dojde po roce 2020 k posílení požadavků 
standardů Dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu půdy (DZES), a to pře-
devším s ohledem na zachování zásob uhlíku 
a podporu jeho ukládání. Zemědělci budou 
například muset zachovávat trvalé travní po-
rosty na základě poměru k zemědělské ploše 

či vhodně chránit mokřady a rašeliniště.
Se Zelenou dohodou souvisí také nová stra-
tegie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to 
Fork), která bude řešit především ochranu 
spotřebitele a bezpečnost potravin a vytvoření 
spravedlivého, zdravého potravinového systé-
mu šetrného k životnímu prostředí. Rada dnes 
na žádost Slovinska, kterou podpořila i ČR, 
diskutovala také o problematice označování 
země původu u medu. „Současný dobrovolný 
způsob označování směsí medu neposkytuje 
spotřebitelům dostatečné informace o původu 
medu, dozví se z ní jen to, zda jde o med z EU, 
nebo ze zemí mimo EU. To chceme rozhodně 
změnit, zejména medy pocházející z někte-
rých mimoevropských zemí často obsahují 
látky, jejichž použití je v EU zcela zakázáno,“ 
uvedl ministr zemědělství. 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

„Produkce našeho zemědělství loni stoupla 
o 9 miliard korun. Velmi důležitý je i nárůst 
čistého důchodu zemědělského sektoru, tedy 
důchod očištěný o investiční dotace. Tento 
ukazatel se loni zvýšil ze 17 miliard, kterých 
dosáhl v předloňském roce, na více než 
19 miliard. Částka vyjadřuje nejen zisk země-
dělských podniků a prostředky k jejich rozvoji, 
ale u podniků fyzických osob i zdroj k obživě 
rodiny farmáře,“ řekl na tiskové konferenci 
dne 7. ledna ministr Miroslav Toman.

Předpokládaná hodnota důchodu zemědělské 
činnosti se započítáním investičních dotací se 
loni zvýšila o 8,3 % na více než 22 miliard 
 korun. Přibližně 52 % z toho připadne 
podnikům fyzických osob. Produkce českého 
zemědělství dosáhla loni 151 miliard korun, 
zatímco v roce 2018 to bylo 142 miliard. Na 
lepším výsledku se příznivě promítla dobrá 

sklizeň ozimých obilovin, kukuřice, brambor, 
chmele, máku, zelí, mrkve, meruněk a třešní. 
Pozitivní pro zemědělce byly i prodejní ceny 
například obilovin, chmele a většiny druhů 
zeleniny. V živočišné výrobě mírně klesly ceny 
živého skotu, ceny prasat vzrostly a ceny 
drůbeže stagnovaly. Průměr ceny mléka byl 
v roce 2019 vyšší než předloni. Zároveň země-
dělcům meziročně vzrostly celkové náklady ze 
169 miliard na 175 miliard, tedy o 6 miliard. 
Podepsaly se na tom především rostoucí 
platy a také vyšší nájmy za půdu a budovy. 
Ekonomické výsledky českého zemědělství 
v roce 2019 vypracoval ve spolupráci s MZe 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 
Jde o kvalifikované statistické odhady získané 
šetřením v systému FADN.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Tento celek patří mezi tři největší veletrhy 
svého druhu v Evropě. Ročník 2020 zcela 
zaplní brněnské výstaviště, očekává se přes 
110 tisíc návštěvníků a proti minulým roční-
kům se rozšíří i doprovodný program. Nově 
tyto veletrhy proběhnou od úterý do soboty. 
Jak výstavními expozicemi, tak doprovodným 
programem se prolíná téma udržitelného 
hospodaření v době klimatické změny.

Pouze rostlinná výroba
TECHAGRO je od letošního ročníku důsledně 
zaměřeno na rostlinnou výrobu, na výstavišti 
bude několik specializovaných hal věnovaných 
posklizňovým technologiím (A1), osivům, hno-
jivům, institucím (C), postřikovačům a preci-
znímu zemědělství (B). Nově bude vystavena 
zemědělská technika v pavilonu G2, doplněna 
o náhradní díly a agregáty zemědělských stro-
jů. Součástí veletrhu TECHAGRO je i včelařská 
výstava spojená s prodejem včelařského vyba-
vení a produktů v přízemí pavilonu E.

Světové značky
Na veletrhu TECHAGRO jsou tradičně 
nejvyhledávanější expozice traktorů. Mezi 
vystavenými značkami budou určitě 
Zetor, Kubota, Valtra, John Deere, New 
Holland, Case, Massey Fergusson, Fendt, 
Ferrari nebo Deutz Fahr. V branži půdu-
zpracujících strojů se návštěvníkům 
představí značky Lemken, Opall Agri, SMS 
Rokycany, Farmet, Bednar, Köckerling, 
Pöttinger, Kverneland, G. Besson, Maschio 
Gaspardo. V pavilonu B budou v minulých 
ročnících umístěni vystavovatelé postřikovačů 
– Agrio, Mazzoti, Tecnoma, Hardi, Amazone, 
Berthoud, Agrifac. S mlátičkami a řezačkami 
přicházejí na TECHAGRO 2020 mimo jiné 
New Holland, Claas, John Deere, Case, 
Krone, Sampo, Fendt. Velmi dobře budou 
obsazeny i všechny ostatní sektory, napří-
klad precizní zemědělství, zemědělské
stavby, posklizňové technologie nebo osiva 
a hnojiva.

Lesnictví, myslivost, obnovitelné zdroje 
energie
Veletrh SILVA REGINA bude umístěn 
v pavilonu Z a jeho okolí, uvnitř pavilonu 
Z najdou návštěvníci hlavně expozice souvise-
jící s myslivostí, na volných plochách se bude 
prezentovat lesnická technika. Přihlášeni 
jsou vystavovatelé ze všech oblastí lesnické 
činnosti – od těžby přes transport (včetně 
například lanovek) až po zpracování nebo 
ruční nářadí. Z prezentovaných oborů proti 
minulému ročníku narostla lesnická technika, 
a to jak velikostí plochy, tak počtem vystavo-
vatelů. Na lesnické expozice SILVA REGINA 
tematicky navazují vystavovatelé veletrhu 
BIOMASA, kteří budou prezentovat především 
energetické využití dřevní hmoty. Myslivecká 
část SILVA REGINA bude především prodejní 
s potřebami pro pobyt v přírodě, zbraněmi, 
optikou a oblečením. Výjimečnou expozici 
chystají Lesy České republiky.

Doprovodný program
Doprovodný program všech tří veletrhů se se 
zaměří hlavně na hospodaření v době klima-
tické změny. Ve středu a ve čtvrtek proběhnou 
konference „Půda pro dnešek i příští gene-
race“ a „Zemědělství 4.0“, další programy 
budou probíhat na stáncích spolupracujících 
institucí. Lesnický program se zaměří přede-
vším na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, 
odborníci na biomasu se budou věnovat 
především vytápění dřevem jako obnovitelnou 
surovinou. Součástí veletrhů je i exponátová 
soutěž GRAND PRIX a ocenění strojů a tech-
nologií, které podporují zadržení vody v půdě. 
Bude probíhat také speciální program pro 
studenty středních odborných škol.

Pořadatelé připravili výhodné podmínky pro 
návštěvy organizovaných skupin – zájezdů, 
které mají v pátek dokonce vstup zdarma. 
Pro individuální návštěvníky je nejvýhodnější 
nákup vstupenky na webu veletrhu. Výstaviště 
bude otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Více 
informací na www.techagro.cz. 

Lucie Vymazalová,
ředitelka projektu

Brněnské zemědělské a lesnické 
veletrhy se zaměří na hospodaření 
v době klimatické změny

Na přelomu března a dubna proběhnou na výstavišti v Brně Mezinárodní 
veletrh zemědělské techniky Techagro, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh 
Silva Regina a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 
Biomasa. 
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Redukce chovů hospodářských zvířat 
není řešením ochrany klimatu

V minulém čísle našeho časopisu Agrobase jsme se věnovali závěrům Mezinárod-
ního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který se konal v srpnu 2019 pod záštitou 
OSN a který se zabýval mimo jiné tím, jaký vliv má chov hospodářských zvířat na 
tvorbu skleníkových plynů a metanu a tím i na oteplování naší planety. 

O názor, jak to ve skutečnosti je s chovem 
hospodářských zvířat a znečišťováním ovzdu-
ší, jsme požádali ředitele Výzkumného ústavu 
živočišné výroby, v.v.i, v Praze-Uhříněvsi doc. 
Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D. V minulém 
čísle jsme vysvětlili podstatu celého problé-
mu, tedy kolik skleníkových plynů a metanu 
hospodářská zvířata produkují a do jaké míry 
to ovlivňuje ovzduší na naší planetě. Ve druhé 
části našeho rozhovoru se nyní zaměříme 
spíše na vysvětlení významu živočišné výroby 
a chovu hospodářských zvířat jako producenta 
potravin.
 

V první části našeho rozhovoru jsme infor-
movali o tom, že někteří naši klimatologové, 
potažmo ekologové „doporučují“ redukci 
chovu hospodářských zvířat. Jak by, podle 
vás, tyto teorie dopadly v praxi, kdyby se 
začaly široce uplatňovat?
Při masovém, případně i sankčním nařízení 
na snižování emisí skleníkových plynů 
v zemědělství by toto zcela jistě mělo devas-
tující vliv na český sektor a zejména na naši 
potravinovou soběstačnost. Není také zcela 
jasné, jakým způsobem by bylo „změřeno“ 
či vypočteno množství vyprodukovaných plynů. 
Tyto hodnoty zcela jistě nelze unifikovat na 
jakýkoliv podnik či zemědělce. Omezení chovu 
skotu a prasat v ČR by jistě vedlo k vyššímu 
dovozu produktů ze zahraničí a tím i ke zvýše-
ní emisí skleníkových plynů z dopravy.
V tom případě by opět české zemědělství 
pouze utrpělo další ztráty bez očekávaného 

zlepšení klimatu. Další snížení stavů hospo-
dářských zvířat (vyjádřené v počtu dobytčích 
jednotek na hektar), které je již tak nízké 
ve srovnání se západní Evropou, by vedlo 
ke zhoršení úrodnosti zemědělské půdy 
a k prohloubení eroze, nedostatku organické 
hmoty v půdě a neschopnosti půdy zadržet 
srážky. Tedy k problémům, kterým se chceme 
v hospodaření s půdou vyvarovat. Naopak 
rozvíjením směrů výzkumu zmiňovaným 
v předchozí odpovědi a aplikací získaných 
poznatků lze postupného snižování produkce 
metanu docílit. 

Klimatologové doporučují i změnu stra-
vování. Konkrétně jde o návrh na snížení 
spotřeby masa. Jak to vidíte vy?
Člověk je samozřejmě všežravec a maso tvoří 
důležitou součást jeho potravy. Řada lékařů 
a odborníků na výživu lidí uvádí, že maso je 
v jídelníčku lidí nezastupitelné. Zvláště maso 
hovězí obsahuje kromě vysokého obsahu kva-
litních bílkovin také železo, které je využitelné 
z 20 až 30 %, vitamín B12 a zinek. Zahrnout 
maso do jídelníčku je zcela nezbytné u dětí 
a u lidí s vysokou potřebou živin. Doporučená 
denní dávka bílkovin je 1,0 až 1,2 g na 1 kg 
tělesné hmotnosti a poměr živočišných a rost-
linných bílkovin se doporučuje 1 : 1. Celkově 
je doporučováno spíše snižování spotřeby 
masných výrobků než čisté svaloviny. V České 
republice se historicky zvyšovala spotřeba 
masa až do roku 1990 (v roce 1936 byla cel-
ková spotřeba 38,1 kg/osobu/rok; v roce 1990 
dosáhla 90,3 kg). Následně došlo k poklesu 
spotřeby a následnému opětovnému zvýšení 
na současnou spotřebu 80,3 kg/osobu/rok. 
K nárůstu spotřeby ovšem došlo pouze u masa 
drůbežího, a to z 13,6 kg v roce 1990 na sou-
časných 27,3 kg. Spotřeba vepřového klesla 
z 50 kg v roce 1990 na 42,3 kg a u hovězího 
masa dokonce z 28 kg na současných 8,4 kg. 
Každopádně platí doporučení odborníků, že 
strava má být především pestrá a vyvážená.

Když hovoříme o potřebě pestrosti stravy, to 
je rostlinného a živočišného původu, jak je 
to vlastně se spotřebou masa u nás?
Záleží, jaké období posuzujeme. Nejvyšší 
spotřeba byla na konci 90. let minulého století 
– přes 90 kg. Posledních 20 let osciluje okolo 
80 kg. Jak jsem již zmínil, spotřeba roste 
u masa drůbežího a dále pak u spotřeby 

zvěřiny (z 0,5 kg v roce 1990 na současných 
1,1 kg). Spotřeba drůbežího masa zřejmě 
souvisí s několika faktory. Jedním z nich je 
dlouhodobá mediální prezentace drůbežího 
masa jako toho „zdravějšího“ a méně tučného 
masa. Tato skutečnost je ovšem zavádějící, 
protože například kuřecí stehno obsahuje až 
15 % tuku a například u svaloviny hovězího 
roštěnce to je obvykle do 3 %. Zde je ovšem 
nutné podotknout, že tuk je nositelem chuti 
a určitý podíl tuku v mase je nezbytný a žá-
doucí. To je také zřejmě jeden z důvodů, proč 
roste obliba přeštického prasete, které má 
na rozdíl od supermasných hybridů tučnější 
maso. Dalším faktorem je jistě také nižší 
náročnost úpravy kuřecího masa.

Oproti tomu nízká spotřeba zejména hovězího 
masa byla historicky poznamenána častým 
označováním jako masa tučnějšího, náročné-
ho na zpracování a jistě spotřebu poškodila 
i kauza BSE v devadesátých letech dvacátého 
století. Mnohdy ještě u některých lidí přetrvá-
vají předsudky ohledně obsahu antibiotik 
či uměle dodávaných růstových hormonů.
Je třeba neustále upozorňovat na to, že 
v České republice a v celé Evropské unii je 
používání růstových hormonů ve výživě zvířat 
zakázáno, stejně jako plošné zkrmování 
antibiotik. V případě léčby jsou dodržovány 
ochranné lhůty, kdy nesmí být maso či mléko 
zpracováno pro výživu lidí. Vše je důsledně 
kontrolováno Státní veterinární správou. 
V neposlední řadě spotřebu masa ovlivňuje 
jeho cena. U kuřecího masa je cena za jeden 
kilogram nejnižší, a tak je i nejvíce nakupo-
váno. Jen pomalu se navyšuje počet spotře-
bitelů, kteří si raději připlatí za kvalitní maso 
hovězí. S vyšší kupní sílou obyvatel je možná 
spojen i mírný nárůst spotřeby masa 
v poslední době.

V České republice roste počet akcí za práva 
zvířat, kterými organizátoři poukazují na 
nevhodné podmínky chovu zvířat. Co byste 
k tomu řekl vy?
Živočišná výroba má v zemědělství nezastu-
pitelnou roli. Na druhou stranu jsou otázky 
welfare, tedy životní pohody hospodářských 
zvířat důležitou součástí výzkumného port-
folia. Potřeby zvířat z hlediska welfare je 
ale potřeba definovat na základě vědeckých 
důkazů, a nikoli pouhých domněnek. 
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V průběhu posledních dvaceti pěti let se 
způsob chovu hospodářských zvířat značně 
proměnil. Tendencí v chovech zvířat je, 
i s pomocí vědeckých pracovníků, jejich studií 
a závěrů, co nejvíce zohledňovat welfare zví-
řat. U skotu jsou to například volná ustájení, 
zvětšující se boxová lože, dostatečný prostor 
u krmného stolu a napáječek. Dále jsou stáje 
vybavovány drbadly, ventilátory či sprchami 
pro snižování tepelného stresu. Podobnými 
změnami ve způsobech chovu prochází i stáje 
pro chov prasat, králíků či drůbeže.

Zpráva panelu IPCC pro změny klimatu 
uvádí, že „zemědělství a lesnictví spotřebo-
vává 70 % vodních zdrojů“. Není tato věta 
v podstatě nesmyslná?
Nejsem hydrolog, nevím, jak k těmto číslům 
dospěli. Ale když se podíváme na ČR, tak zde 
je rozloha půdního fondu necelých 8 mil. ha. 
Z toho více jak polovinu zaujímá zemědělská 
půda a přibližně třetinu lesy. V České repub-
lice se vzhledem k naší poloze voda dostává 
pouze ze srážek. Logicky většina srážek 
dopadne na tuto zemědělskou a lesní půdu, 
kde je využita, což je přirozené. Vzhledem 
k tomu, že zemědělství je ze své podstaty 
prací s živými organismy, ať už zvířaty, nebo 
rostlinami, nelze hovořit jen o spotřebě vody. 
Zemědělství je součástí koloběhu vody 
v přírodě a voda, která do něj vstupuje, z něj 
zase vystupuje. Samozřejmě v současné době, 
kdy je problém v nerovnoměrnosti rozložení 
srážek v průběhu roku, je nutné tomu přizpů-
sobit hospodaření s vodou jak v rostlinné, tak 
v živočišné výrobě. 

Zemědělci tvrdí, že rostlinná a živočišná 
výroba existují ve vzájemné symbióze. Co 
byste k tomu dodal?
Z našeho pohledu je jejich provázanost 
neoddiskutovatelná. Na jednu stranu živo-
čišná výroba se bez kvalitní rostlinné výroby 
neobejde, protože zejména kvalitní objemná 
krmiva, vyrobená přímo zemědělcem, mnohdy 
rozhodují o zdraví zvířat, produkci a hlavně 
rentabilitě chovu. Živočišná výroba naopak 
rostlinné výrobě (a tedy půdě) dodává hnojení 
v podobě hnoje, močůvky či kejdy. Správné vy-
užití těchto hnojiv doplňuje do půdy nezbytnou 
organickou hmotu v optimální formě, která je 
jen částečně nahraditelná zeleným hnojením 
či zaoráváním rostlinných zbytků. Hnojení 
organickými hnojivy zvyšuje také zadržování 
vody v půdě, což se nyní ukazuje jako velmi 
důležitá vlastnost. 

Nezbytným benefitem živočišné výroby, tedy 
hlavně přežvýkavců, je i zvýšení pestrosti 
osevních postupů o pícniny, zejména 
o vytrvalé pícniny, jako jsou vojtěška či jetel. 
Tyto plodiny využívají symbiózy s hlízkovými 
bakteriemi k získání vzdušného dusíku, který 
jednak využijí, a jednak zanechají v půdě, 
nehledě na zachování organické hmoty v půdě 
díky své bohaté síti kořenů. Nezanedbatelným 
přínosem pro životní prostředí je i nevyužívání 

pesticidů při jejich pěstování. Když hovoříme 
o symbióze rostlinné a živočišné výroby, tak 
je nutné dodat, že pro správné a dlouhodobě 
udržitelné hospodaření na půdě je potřeba 
mít v půdě dostatek organické hmoty 
k zajištění úrodnosti, zadržení vody a dalším 
přirozeným funkcím. Nelze proto snižovat po-
díl živočišné produkce v zemědělské výrobě, 
což se v poslední době u nás bohužel děje. 
To povede k ještě větší „chemizaci“ v oblasti 
rostlinné výroby a otázkou je, jakou uhlíkovou 
stopu zanechá výroba, ale zároveň i dovoz 
umělých hnojiv.

Živočišná produkce je pro produkci rostlinnou 
přínosem nejen z pohledu dodávání organic-
kých hnojiv a pěstování víceletých pícnin, ale, 
jak již bylo zmíněno, doplňuje svými potřeba-
mi pestrost osevního postupu zejména 
o kukuřici a především luskoviny, které jsou 
zlepšujícími plodinami. Samotná kukuřice je 
sice označována za erozně ohrožující plodinu, 
ale i zde existují možnosti, které erozi sníží 
či jí zcela zabrání. Mám na mysli setí do 
meziplodiny či využití úzkořádků. Z pohledu 
používání chemických přípravků jsou plodiny 
určené ke zkrmování přežvýkavci méně ná-
ročné na ošetřování pesticidy. Zároveň pest-
řejší osevní postupy mohou pomoci ke snížení 

nutnosti chemicky ošetřovat i plodiny další. 
Rozdělit zemědělství na jednotlivé výroby bez 
vzájemných interakcí není správné. Produkční 
systémy v zemědělství je třeba řešit komplex-
ně a o to se snažíme. 

Jak by měla na názory o snižování chovů 
hospodářských zvířat reagovat naše 
odborná zemědělská veřejnost, případně 
i příslušné státní instituce?
Samozřejmě tyto názory se musí oponovat jak 
ze strany ministerstva zemědělství, odborné 
vědecké obce, zástupců komor a asociací,
ale i samotných zemědělců. Zároveň by 
každý zemědělec a farmář měl pozitivně 
ovlivňovat konzumenty a obyvatele ve svém 
okolí. Rovněž je důležité, aby se nereagovalo 
pouze v odborném tisku, ale za pomoci všech 
mediálních prostředků, které osloví širo-
kou veřejnost. Protože o tom, kam se bude 
ubírat živočišná výroba v České republice, 
budou rozhodovat z velké části spotřebitelé. 
Oni rozhodnou o tom, zdali si zachováme 
vlastní zemědělství, soběstačnost a produkci 
živočišných potravin, nebo vše dovezeme ze 
zahraničí se všemi vyplývajícími negativními 
ekologickými a ekonomickými důsledky.

Miroslav Svoboda
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Redukce velikosti honů nebude 
jednoduchá a ani zadarmo

Od roku 2010 pořádá firma AGRO Žlunice, a.s. na svých pozemcích na konci května 
a na konci srpna Polní dny, které jsou přehlídkou ochranářských a osivářských
pokusů v hlavních plodinách. 

V tomto případě lze oprávněně tvrdit, že hlav-
ní agronom společnosti Ing. Radek Mydlář má 
bohaté zkušenosti s pěstováním, ošetřováním 
i umisťováním různých plodin do pokusů 
na malých plochách a vedle sebe právě pro 
demonstrační účely. Zkušenosti nabyté 
v polním zkušebnictví zcela určitě nyní uplatní 
při praktickém zmenšování velkých honů 
na velikost 30 hektarů. Z rozhovoru s ním je 
zřejmé, že ani v takovém případě to nebude 
jednoduché a laciné.

Pozemky AGRO Žlunice, a.s. (okres Jičín, Krá-
lovéhradecký kraj) se nacházejí v nadmořské 
výšce 250 metrů nad mořem a jsou umístěny 
ve třinácti katastrech. Společnost hospodaří 
v oblasti řepařského výrobního typu. Průměr-
ná roční teplota v této oblasti se pohybuje 
okolo 7–9 °C a průměrný roční úhrn srážek 
500–600 mm. Rostlinná výroba je zaměřena 
na produkci tržních plodin, konkrétně řepku 
ozimou, pšenici ozimou, ječmen ozimý, 
ječmen jarní, kukuřici, množitelský hrách, 
cukrovku a vojtěšku. Dříve byla výměra 
ovocných sadů 155 hektarů, nyní činí 
55 hektarů. Velkým problémem je jejich stáří, 

nízké výnosy starých stromů, vysoký podíl 
ruční práce, nedostatek lidí na sklizeň a nízká 
cena ovoce.Ty nejstarší byly založeny již v roce 
1975. Pochopitelně procházejí postupnou 
obnovou. Hlavními ovocnými druhy jsou jabloň 
a pološvestka. V roce 2019 jsme byli popr-
vé za posledních deset let v zisku, a to díky 
nedostatku jablek na trhu a jejich vyšší ceně. 
Výroba ovoce je v posledních letech absolut-
ně nerentabilní. Zcela vážně uvažuji o další 
redukci velikosti ovocných sadů. 

Kolik včelstev má podnik a co je prioritou 
jejich chovu?
Chováme 90 včelstev, ale potřebovali bychom 
jich podstatně více. Zaměstnáváme i jednoho 
včelaře. V našem podniku je prvotní funkcí včel 
opylení sadů i polních plodin. Produkce medu 
je nadstavbou nad tímto úkolem. K dispozici 
máme tři stálá stanoviště přímo v sadech a pět 
kočovných vozů, s kterými kočujeme jenom 
v rámci našeho podniku. Postřiky ovocných 
sadů se u nás provádějí převážně v noci, kdy 
včely nelétají. I z toho důvodu jsme až dosud 
neřešili v podniku žádný případ otravy včel. Ži-
vot včel v našem podniku je ukázkou toho, že:

- zemědělská velkovýroba včely potřebuje  
a jejich činnost oceňuje,

- intenzívní ovocnářská výroba prefereruje 
opylovací funkci včel,

- produkce medu zviditelňuje podnik,
- při odborně prováděné a koordinované che-

mizaci polních plodin a ovocných sadů se lze 
vyvarovat otrav včel. 

V závislosti na počasí vyrábíme průměrně
 1–2 tuny medu za rok (květový, medovicový 
a pastový). Med prodáváme přímo v podniku.

Jaká opatření přijímáte za účelem zajištění 
vody v podniku?
Využíváme tradiční pěstitelskou technologii. 
Jejím specifikem je zakládání porostu pomocí 
orby. Pokud to ovšem předplodina, popřípadě 
průběh vegetace dovolí, je podmítka součástí 
tohoto postupu. Základem udržení vody na 
pozemcích jsou osevní postup, zpracování 
půdy a protierozní opatření. I proto na svaži-
tých pozemcích snažíme nepěstovat široko-
řádkové plodiny, konkrétně kukuřici 
a cukrovku. Kukuřice není dobrou předplo-
dinou, většinou se po ní seje pšenice. Ale její 
výnos a kvalita je na úplně jiné úrovni než po 
řepce, cukrovce, hrachu, vojtěšce, které jsou 
zlepšujícími předplodinami. Je proto třeba po-
čítat i s finanční ztrátou způsobenou kukuřicí 
v osevním postupu. Nelze opomenout ani pro-
blémy s chorobami a škůdci. Problematická je 
i kvalita zpracování půdy po kukuřici. V našem 
zájmu je pět rybníků. Některé jsou přímo v in-
travilánu obce, jiné mimo obec. Nové rybníky 
jsme nevybudovali, ale v tomto směru spo-

AGRO Žlunice – půdní 
charakteristika:
- výměra zemědělské půdy: 1 995 ha
- výměra orné půdy: 1 785 ha
- výměra ovocných sadů: 55 ha
- vlastní pozemky: 50 %
- pronajaté pozemky: 50 %
- půda ohrožená vodní erozí: 15 %
- půda ohrožená větrnou erozí: 0 %
- průměrná velikost honu v ha: 38 ha 

(celkem 96 honů)
- redukce honů na 30 ha:  ano, více 

plodinami na velkém honu
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lupracujeme s obecními úřady a pomáháme 
jim s podporou ve smyslu vyčištění rybníků 
a svodnic do nich. Svodnice i rybníky často 
prohlubujeme a o tyto části naší krajiny se 
dlouhodobě tímto způsobem staráme. Řešení 
velikosti honů není pro nás žádnou novinkou. 
S ohledem na osevní postup jsme velikost 
honů řešili každoročně. Na podzim 2019 došlo 
k redukci velkých honů na výměru 30 hektarů 
u osmi honů ohrožených vodní erozí. V roce 
2020 vzniká zcela nová situace, kdy musíme 
řešit velikost honů, resp. jejich redukci na 
30 hektarů. To se bude týkat i těch honů, které 
svažité nejsou. S výjimkou katastru Hrobičany 
problémy s vodní erozí jsme až dosud neměli.

Jakým způsobem řešíte redukci velikosti 
honů?
Z většího honu vytváříme menší parcely, na-
příklad 29,7 hektarů. Tam se vejde řepka ozi-
má, pšenice ozimá, řepka ozimá. Na případně 
ještě větším pozemku znovu pšenice ozimá. 
Jedná se o násobky „pruhů“, ale může nastat 
situace, že raná pšenice se bude sklízet ve 
stejném termínu jako ječmen ozimý. 

Bylo třeba budovat nové cesty a můstky 
k menším pozemkům?
Ano, s přístupem ke zmenšeným pozemkům 
je a bude velký problém. Některé části nových 
cest se budou muset ještě zpevňovat, jinde 
se bude muset jezdit kolejovým řádkem. Ná-
sledně se budou muset řešit přístupové cesty 
a můstky. Ale v některých částech nelze vy-
budovat příjezdovou cestu. To znamená orga-
nizovat plodiny tak, aby se k můstku umístila 
plodina, která bude dříve sklizena než plodina 
vedlejší. V horším případě se bude muset 
vyjet cesta v dílci již dříve sklizené plodiny. 

Jak se s velikostí honů 30 ha vypořádá vaše 
současná mechanizace?
Největším naším traktorem je John Deer 
320 a z nářadí kompaktor Switer se záběrem 
10 metrů, který využíváme pro přípravu půdy. 
I když nemáme ty největší traktory, bude pro-
blém pro stroje se širokým záběrem. Problém 
nebude mít samojízdný postřikovač Berthoud 
se záběrem ramen 30 metrů, který projede 
kolejovým řádkem a navíc může vypínat jed-
notlivé sekce postřikových ramen. Ale protože 
různé plodiny na sebe navazují, je zřejmé, že 
v pásu 2–3 metry se bude muset postřiková 
sekce vypínat. Tím pádem ale v takovém pásu 
mohou růst plevele včetně těch invazních. 
Důležité je, že má jednotlivé sekce na svých 
postřikových ramenech a možnost jejich 
automatického vypínání. Je ale třeba zdůraz-
nit, že toto vybavení je v kategorii příplatku. 
Takto, ale i díky vybavení GPS naše náklady 
na pěstování každé plodiny trvale stoupají. 
V dnešní době počítáme tak, aby nám vše 
ekonomicky vycházelo. Základem je herbi-
cidní ošetření, bez kterého se neobejdeme. 
Pravidelně ořeme, nemáme tolik problémů se 
škůdci a chorobami. To znamená, že nejsme 
nuceni používat ty nejúčinnější, ale zároveň 

také nejdražší přípravky. Přemýšlíme o tom, 
že přejdeme na širší záběry strojů. To ale 
také znamená, že se perspektivně nemůžeme 
orientovat na výkonnější stroje. V případě 
nákupu nových traktorů nebo nářadí budeme 
se muset přizpůsobit při jejich výběru menší 
velikosti pozemků. Na menších honech 
dostaly přednost zcela jistě ozimé obiloviny, 
ale vždy je to záležitost osevního postupu 
i toho, abychom se neefektivně nepohybovali 
po mnoha katastrech. 

Co 30 ha znamená pro pěstování cukrovky 
a její skládkování po sklizni?
U cukrovky je problém v tom, že jakmile ne-
budou k ní přístupové cesty, nebudeme moci 
zařazovat cukrovku do části bloků. Až dosud 
byla například cukrovka na bloku o výměře 
50 ha a z takového pozemku jsme cukrovky 
snadno dostali na svozové místo k silnici nebo 
na naše dvě pevná plata. Zde jsou připraveny 
překlepávače vytvářející hromady o šíři 
10 metrů. Myslím, že toto bude další 
hřebíček do rakve pěstování cukrovky
v České republice.

Jaké byly celkové náklady na redukci veli-
kosti honů v roce 2019?
Redukce velikosti honů bude mít v každém 
případě zásadní vliv na investice. Nepůjde 
jenom o úpravu cest a můstků. Bude záležet 
také na tom, zda nám nový vjezd na pole podél 

hlavních silnic vůbec firma Silnice, a.s. umož-
ní z hlediska bezpečnosti silničního provozu. 
Je jasné, že výdaje zde budou a také že nám 
nikdo s můstky nepomůže a jen tak nám jejich 
stavbu nepovolí. Náklad na provizorní můstek 
může činit 20–30 000 Kč. Bude zcela jistě 
potřeba i projekt. Na zmenšeném pozemku 
hrozí větší udusání půdy mechanizací a další 
jeho zmenšení. I kvůli následným kontrolám 
je otázkou, jak přesně odhadnout výměru 
30 hektarů. Plocha 30,01 ha již nebude od-
povídat a bude hrozit pokuta? Na to navazují 
další náklady a problémy. Například vybavení 
strojů GPS technologií. Vyměření geodetem 
také není zadarmo. GPS v traktoru stojí 
270 000 Kč. Potom GPS musí mít nejen ten, 
který připravuje půdu k setí, ale také ten, 
který seje. V případě pěti traktorů, kde jsme? 
Při dnešních nákladech a výkupních cenách 
komodit bude rentabilita pěstování hodně 
špatná. Zatím si nikdo neuvědomuje důsledky 
a problémy tohoto opatření, které budou přichá-
zet postupně. I já se budu muset kvůli kontrole 
koupit vlastní osobní, ruční GPS. Ta stojí přibliž-
ně 100 000 Kč. To je třeba srovnat například na 
současnou cenu pšenice 3 800 Kč/t. Co se týká 
perspektivy oboru, je zřejmé, že počet lidí 
pracujících v zemědělství ubývá. Domnívám 
se proto, že v blízké budoucnosti se podniky 
spíše budou spojovat a zvětšovat.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.



Ú N O R  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y18

S v a z y  a  s p o l e č e n s t v a

Společnost PGRLF obdržela 
 Křišťálový klas

Když je pomoc vidět… 

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA), která se konala 
v závěru loňského roku, se předávaly nově udělované ceny – Křišťálový klas. 
Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas
předseda představenstva Vladimír Eck. 

Zemědělství, lesnictví, ovocnářství, vinařství, … to jsou všechno obory, které vyžadují 
velkou píli a mnohdy velmi tvrdou práci. Mnoho českých podniků v posledních letech 
proto využívá možnosti subvencí, které nabízí například Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond. Ten poskytuje svým klientům řadu zajímavých programů podpor.

Společnost PGRLF dlouhodobě spolupracuje 
se SMA, která v roce 2019 oslavila své již dva-
cetileté působení v českém agrárním prostře-
dí. Právě mladí zemědělci a jejich podnikání 
jsou ze strany PGRLF velkou mírou podporo-
váni, a to nejen prostřednictvím zvýhodněných 
sazeb programů. 

„Společnost je jedním z partnerů, který za-
stupuje určitý segment našich klientů – tedy 
mladé agrárníky, a je tak jedním z klíčových 
mediátorů, který šíří mezi svými členy zku-
šenosti a informace o možnostech různých 
podpor jejich podnikání, a tedy i produktech 
PGRLF,“ sdělil předseda společnosti PGRLF, 
Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Mladí 
agrárníci udělili vybraným spolupracují-
cím společnostem nově udělovanou cenu 

Křišťálový klas, kterou tak chtěli ohodnotit 
přínos činností, které tyto instituce pro mladé 
zemědělce vykonávají. 

„Toto ocenění nás velmi těší a je do určité 
míry projevem významu naší dlouholeté prá-
ce. Svým způsobem, v dobrém smyslu slova, 
nás to rovněž zavazuje. V tomto ohledu bych 
byl velmi rád, aby společnost PGRLF byla i do 
budoucna vnímána jako přínosná a ceněná 
organizace, která má v rámci svých možností 
skutečně kvalitní klientský přístup, jak je 
tomu dnes,“ řekl předseda představenstva 
PGRLF a dodává: „Stejně jako spolupráce 
s ostatními nevládními organizacemi a ško-
lami, tak i partnerství se SMA je pro nás 
důležité a rádi bychom si ho udrželi, protože 
ho vnímáme jako základ pro pozitivní obraz 

a význam naší společnosti. Většina mladých 
zemědělců má i díky SMA již od začátku svého 
podnikání povědomí o naší společnosti, což 
významně přispívá k dalšímu profesnímu 
růstu a rozvoji jejich činností v zemědělství 
a venkovském prostoru.“

Spolu s PGRLF byly oceněny i další instituce 
a osobnosti, které za uplynulých 20 let byly 
přínosem pro práci SMA. Mezi nimi byly např. 
Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský 
intervenční fond, Česká zemědělská univerzi-
ta v Praze, CEJA, Česká společnost rostlinolé-
kařská nebo Česká akademie zemědělských 
věd.

Mgr. Barbora Šenfeldová, 
tisková mluvčí PGRLF

„Když jsem začínal podnikat, věděl jsem, že 
to bude dřina a že si budu muset ve všech 
ohledech pomoct sám. Jednou přišla opravdu 
veliká krize a už jsem byl připravený všechno 
položit, když jsem se zcela náhodou dozvěděl 
od svého kamaráda o Podpůrném a garanč-
ním rolnickém a lesnickém fondu. Díky němu 
jsem si mohl dovolit pojištění, na které jsem 
si předtím netroufnul a které mě zachránilo 
od neočekávaných následků. Poté se všechno 
u nás tak nějak zklidnilo,“ prozradil vlastník 
malé firmy z jižních Čech. 

Právě společnost PGRLF dlouhodobě pomáhá 
malým a středním podnikům, a to pro-
střednictvím svých programů podpor, které 
usnadňují podnikání řadě podnikatelům 
napříč celou Českou republikou. „Můj bankéř 
mě upozornil na PGRLF a jejich podpory 
lesníkům. Musím říct, že spokojenost 
s PGRLF je opravdu veliká, spolupráce s nimi 
mi umožnuje konečně realizovat některé pod-

nikatelské záměry,“ říká pan Richard G. 
z Rožnova pod Radhoštěm. 

PGLRF funguje na českém trhu již více než 
26 let a patří k institucím, které jsou hod-
noceny jako stabilní, bonitní a plně otevřené 
v rámci spolupráce. To potvrzuje i Petr K., far-
mář z Příbramska: „S organizací PGRLF jsem 
maximálně spokojen. Opravdu dokáže poradit 
a hlavně se s ní dobře jedná.“ 

„Prostřednictvím vzdělávacích seminářů přes 
vedení Ovocnářské unie ČR získáváme mnoho 
cenných informací. Jednou z nich je povědo-
mí o PGRLF. Právě u PGRLF se v posledních 
letech setkávám se seriózní snahou a pomocí 
ze strany úředníků fondu,“ uzavírá majitel 
ovocné školky a prodejce okrasných dřevin 
z Královéhradecka. 

Mgr. Barbora Šenfeldová, tisková mluvčí 
PGRLF. Foto: archiv společností
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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

Když je pomoc vidět… 



Ú N O R  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y20

N á z o r y  a  k o m e n t á ř e

Koronavirus jako novodobá španělská 
chřipka a co způsobí jedna bouřka 

Velkým tématem světových médií posledních dní je epidemie, respektive počínající 
pandemie rychle se šířícího koronaviru, který začíná být vážnou hrozbou a potenciál-
ně by mohl přerůst do pandemických rozměrů a stát se novou „španělskou chřipkou“. 

Ta se před více než sto lety začala šířit také 
z Číny, aby se posléze dostala do Evropy, kde 
si vybrala mnohamilionovou daň na lidských 
životech. Významným faktorem epidemie špa-
nělské chřipky přitom podle všeho byla první 
světová válka, která znamenala velké přesuny 
obyvatelstva, především vojáků, a usnadnila 
tak šíření nemoci. Koronavirus, alespoň ve 
své současné mutaci, není tak letální (pro-
cento nakažených, které nemoci podlehne, 
je nižší), nicméně je vysoce virulentní. První 
případy v sousedním Německu se údajně 
nakazily podáním ruky s osobou, která byla 
asymptomatická, to znamená, že nevykazova-
la akutní příznaky nemoci.

Jak ukazuje německý případ (setkání bu-
sinessmanů z Číny a Německa), dosavadní 
koronivarus jde na vrub stinné stránce globa-
lizace, jež sice na jedné straně umožňuje 
v historii nevídanou výměnu zboží a informa-
cí, ale také významným způsobem ulehčuje 
šíření potenciálně nebezpečných nákaz. Čína, 

která je podle všeho epicentrem nákazy, 
zažila za posledních 40 let (od nastartování 
ekonomických reforem Teng-Siao-Pinga na 
konci 70. let) nebývalý hospodářský růst, jenž 
šel ruku v ruce nejen s obrovskou expanzí ex-
portu čínského zboží do zbytku světa, ale také 
se zásadním zlepšením životní úrovně velké 
části obyvatel a hlavně celkovou změnou 
jejich tradičního způsobu života. Jestliže na 
konci 70. let žila většina více než miliardového 
národa v menších vesnicích a během svého 
života se podívala maximálně do několik 
kilometrů vzdáleného městečka, dnes žijí 
desítky až stovky milionů Číňanů v megalopo-
lích (města s více než 10 mil. obyvatel), která 
vyrostla takřka na zelené louce. Čína navíc 
v posledních letech masivně investuje do do-
pravní infrastruktury, především rychlovlaků, 
aby na jedné straně využila hospodářský růst 
k investicím a povzbuzení domácí poptávky 
a spotřeby, ale také aby umožnila stovkám 
milionů Číňanů z velkých měst alespoň jed-
nou v roce (obvykle při příležitosti oslavy Čín-

ského nového roku) navštívit zbytek rodiny na 
venkově. Právě obrovské „stěhování národů“, 
ke kterému v Číně dochází mezi 21. lednem 
a 20. únorem (vychází z lunárního kalendáře 
podobně jako naše Velikonoce), představuje 
kromě zkoušky čínské dopravní infrastruktury 
obrovskou příležitost pro šíření nemocí. 

Čínský Wu-chan, ve kterém se nákaza koro-
navirem projevuje nejsilněji, nejenže předsta-
vuje se svým počtem obyvatel přesahujícím 
11 milionů typický příklad čínské megalopole, 
která za svůj rozkvět vděčí především posled-
ním 40 rokům „sociálně-tržní ekonomiky“ 
(státem řízeného kapitalismu alespoň z po-
čátku stojícího na velmi levné pracovní síle), 
ale je také ukázkovým příkladem toho, 
k čemu v podobně velkých městech může 
v kombinaci s vypuknutím epidemií docházet. 
Podle zpráv, které se trochu s problémy
do zbytku světa dostávají, došlo k absolutní 
karanténě města s tím, že jsou zatím po-
tvrzeny desítky tisíc případů onemocnění
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a s ohledem na strach reakce okolí či represe 
úřadů lze předpokládat další desítky až stovky 
tisíc nepotvrzených případů. Zásobování 
města je vzhledem ke karanténě značně 
omezené a pulty supermarketů vzhledem ke 
snaze obyvatel předzásobit se v případě, že 
se situace ještě zhorší, zejí prázdnotou. Kdo 
se nestihl předzásobit, čeká dlouhé fronty na 
zbytky předražených potravin, případně se 
musí spolehnout na černý trh. V první fázi
z pultů obchodů zmizely roušky, později trvan-
livé potraviny, nyní není k dostání ani balená 
voda, podle posledních zpráv už není ani pivo 
a energetické nápoje. Sice to není voda, 
ale když je žízeň, není na místě být příliš 
vybíravý. Podobné to brzy dost možná bude 
i s potravinami. Otázkou zůstává, na kolik se 
s tím současná Čína dokáže vypořádat a kolik 
informací pronikne přes tlustou hráz státem 
řízené cenzury.

V této souvislosti nelze nevzpomenout na vel-
ký čínský hladomor na počátku šedesátých let 
(1959–1961) známý také jako Tři hořké roky, 
který měla na svědomí politika centrálně říze-
ného plánování čínské komunistické strany, 
jež měla přinést tak zvaný „Velký skok vpřed“ 
a vytvořením desetitisíců komun rozbít tra-
diční rodinné a rurální vazby tehdejší čínské 
společnosti. Tehdejší předseda čínské komu-
nistické strany Mao Ce-tung chtěl vytvořením 
komun zlikvidovat poslední relikt kapitalis-
mu, peníze, rodinu a soukromé vlastnictví, 
přičemž bylo zároveň vesničanům zakázáno 
vařit si jídlo doma a místo toho byli nuceni 
stravovat se ve společných jídelnách. Jídlo 
bylo v rámci komunistické ideologie z počátku 
rozdáváno „každému podle svých potřeb“, 
což vedlo k obrovskému plýtvání a brzkému 
vyčerpání společných zásob. V kombinaci 
s ochladnutím vztahů se sousedním Sovět-
ským svazem a neefektivitou plánovaného ko-
lektivního zemědělství brzy vypukl hladomor, 
jenž měl v některých oblastech na svědomí 
až 40% úbytek obyvatelstva. Řada lidí se 
v zoufalství dokonce uchylovala ke kanibali-
smu, další zase pojídali sladký a sytý kaolin, 
aby posléze umírali v bolestech na koliku. 

Oslím můstkem se vrátím do Evropy a k nad-
pisu tohoto komentáře. Tuzemská média 
přinesla tento týden informaci o řádění 
španělské bouřky Gloria, který zejména na 
východním pobřeží Španělska napáchala mili-
ardové škody na citrusových plodech, sezónní 
zelenině, ale také zemědělské infrastruktuře 
(zavlažovací systémy). V důsledku výpadku 
dodávek tak i na pultech českých obchodů do-
šlo ke skokovému zdražení zeleniny. Pokud se 
podíváme na vývoj inflace v posledních letech, 
zjistíme, že potraviny byly největším inflačním 
činitelem, ať už to byly brambory, vepřové 
maso, nebo právě zelenina. Faktem ovšem 
zůstává, že potraviny drahé nejsou, spotřebi-
telé si pouze zvykli na to, že jsou dlouhodobě 
levné, což zkresluje jejich skutečnou hodnotu. 
Laickou veřejností tolik kritizované zeměděl-

ské dotace totiž slouží mimo jiné jako inflační 
brzda a umožňují přežít zemědělcům, jejichž 
výkupní ceny (ceny, za které prodávají své 
výrobky) za posledních 30 let vzrostly pouze 
o 60 %, zatímco náklady za stejnou dobu 
(mzdy, pachtovné, energie atd.) rostly o stovky 
až tisíce procent. K čemu to vede? Běžný 
spotřebitel v Evropě vyhodí až 30 % potravin, 
které nakoupí. Nevím, jak vám, ale trochu mi 
to připomíná situaci s čínským komunismem 
v šedesátých letech. V reakci na to se často 
hovoří o úplném zrušení dotací, čemuž však 
brání několik věcí. Za prvé se čím dál častěji 
hovoří o škodlivém vlivu zemědělství na klima 
a životní prostředí, což je alespoň v případě 
tuzemského zemědělství z velké části při 
nejmenším poměrně silná demagogie (o tom 
ale někdy příště) a za druhé se Evropa otevírá 
dovozu potravin z třetích zemí, kde je nejen 
vztah k přírodním zdrojům a životnímu pro-
středí mnohem horší než v Evropě, potažmo 
v ČR (jsme zpátky u té demagogie), ale 
odkud k nám zboží putuje přes půlku planety. 
Zatímco kážeme o vlastních emisích metanu, 
vzdálené emise CO2 a znečišťování oceánů 
(odpad ze zvířat poražených na lodi se běžně 
vyhazuje „přes palubu“) nám nevadí. Pokud 
odhlédneme od environmentální problémo-
vosti těchto dovozů, co se stane, až v Evropě 
vypukne pandemie a dovozy se ze dne na 
den zastaví? Přejme si, aby se tak nestalo, 
a zůstaňme optimisty. 

Jak se ale na podobné situace připravit? Vláda 
by především neměla podceňovat krizové re-
zervy a zákazník by neměl podceňovat podpo-
ru tuzemských producentů. Vzhledem k tomu, 
že trh je pokřivený dotacemi a monopolem 
obchodních řetězců, stojí zákazník často před 
dilematem v podobě dvou skupin podobných 
výrobků za dvě ceny, zahraniční subvencované 
zboží s nízkou marží versus domácí zboží 
s vysokou kvalitou, nižší veřejnou podporou, 
ale vyšší marží. Být potravinovým patrio-
tem někdy sice vyžaduje vyšší výdaje a větší 
soustředění při nakupování, ale z hlediska 
životního prostředí, zaměstnanosti na venkově 
i prosté potravinové bezpečnosti, tedy zajiš-
tění se pro případ nečekané události, jakou 
může být novodobá španělská chřipka či špa-
nělská bouřka, je takové chování podstatné. 
Zásadní je samozřejmě také podpora státu, 
bez které tuzemští producenti nemohou kon-
kurovat. Bohužel se za posledních třicet let 
stala podpora produkce téměř sprostým slo-
vem, přitom se, pokud se dělá správně, jedná 
o základní kámen udržitelnosti. Staří Římané 
říkali „si vis pacem, para belum“, tedy „jestli 
chceš mír, připravuj se na válku“. Evropská 
unie říká, že svou existencí a politikou na bázi 
konsensu (a mimo jiné jednotnou správou 
politiky uhlí a oceli) se stala garantem míru 
v Evropě. Bude ale i nadále Společná 
zemědělská politika v souvislosti se všemi 
zelenými plány, které nám chystá, garantem 
dostatku potravin? I tady by totiž mělo platit 
„chceš-li blahobyt, připravuj se na hladomor“. 

Na úplný závěr ještě jedna historická exkurze 
a lingvistická zajímavost. Věděli jste, že za 
vymýcení řady nemocí a záchranu milionů 
lidských životů vděčíme zemědělství, přede-
vším dnes tolik proklínané živočišné výrobě? 
Konkrétně se jedná o očkování čili vakcinaci. 
Mnoho tisíciletí je známo, že lidé onemocní 
dvakrát stejnou infekční chorobou pouze vel-
mi zřídka. Například při morových epidemiích 
ve středověku neonemocněly osoby starající 
se o nakažené. Dlouhou dobu ovšem medicína 
nevěděla, jak toho využít v léčbě a prevenci. 
První pokusy o očkování provedl až v roce 
1796 anglický lékař Edward Jenner, který si 
všiml, že dojičky krav, vystavené viru krav-
ských neštovic, nejsou nikdy nakaženy virem 
varioly (pravých neštovic). Latinské slovo pro 
„krávu“ je vacca – odtud tedy pramení slovo 
vakcinace (očkování). Přední světoví vědci 
momentálně usilovně pracují na očkování 
proti koronaviru. Pokud se necháte očkovat 
i vy, vzpomeňte si, že jste se nechali „okravit“ 
a že lidské životy nezachraňuje „sepjetí s pří-
rodou“, ale lidská činnost, která zákonitosti 
přírody využívá. To samozřejmě nezname-
ná, že bychom neměli přírodu respektovat, 
naopak, to nejhorší, co může člověk jako druh 
udělat, je si devastací přírody sám pod
sebou podříznout větev. Na druhou stranu je
i s ohledem na pandemie, jako je koronavirus 
a španělská chřipka či extrémní klimatic-
ké jevy jako v nadpisu zmíněná španělská 
bouřka, nutné si uvědomit, že příroda nemá 
jen přívětivou tvář a že nám svou sílu vždy 
neukazuje v duchu jakési pomsty za naše 
konání, ale že k přírodním katastrofám či epi-
demiím docházelo v minulosti ještě před tím, 
než jsme se dozvěděli o fosilních palivech, 
CO2, vakcinaci či pesticidech. Rozdíl je dnes 
především v tom, jak se dokážeme s těmito 
výzvami vypořádat.

Ing. Jan Doležal
tajemník Agrární komory ČR
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Rock Effect – chytré řešení 
v ochraně zemědělských plodin

Rock Effect je botanický pesticid – přípravek na bázi přírodních látek, který vyvinul 
Ing. Roman Pavela, Ph.D. ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze a 
ve spolupráci se společností Agro CS, a.s. Česká Skalice byl komercializován. V roce 
2013 bylo za vývoj tohoto přípravku uděleno nejprestižnější české ocenění – Česká 
hlava. V současné době se v rámci projektu TAČR TH03030009 pracuje na nové, 
vylepšené receptuře – Rock Effect New.

Rock Effect byl registrován jako pomocný pro-
středek na ochranu rostlin pro malé pěstitele. 
Zájem o přípravek však narůstá i mezi profe-
sionály, a tak je nyní vyvíjena nová receptura, 
která bude více vyhovovat těmto trendům. 
Rock Effect je širokospektrální, ale nevyža-
duje specifická opatření z hlediska ochrany 
necílových organismů. Přípravek působí 
kontaktně a jako u ostatních olejů se v praxi 
používají vyšší koncentrace (1–3 %), než je 
běžné u syntetických přípravků. 

Používá se proti mšicím, molicím, třásněnkám, 
sviluškám a červcům. Dále je registrován i pro-
ti houbovým chorobám, zejména proti padlí an-

greštovému. Při pravidelném použití v porostu 
velmi dobře zabraňuje také šíření některých 
dalších chorob rostlin, jako je rzivost či plíseň 
šedá. V laboratoři byla zjištěna účinnost proti 
testovaným patogenům, jako je Aspergillus 
flavus a Penicillium brevicompactum. 

Základem přípravku je olej ze semen 
tropického stromu Pongamia pinnata (dále 
pongamový olej). Tento strom je ve své 
domovině po staletí využíván k nejrůznějším 
účelům, přičemž využití mají snad všechny 
jeho části. Velký význam má v tradiční ajur-
védské medicíně. Listy stromu se například 
využívají ke zmírnění zánětů, zažívacích obtíží 

a při revmatismu. Plody se využívají při léčbě 
cukrovky a kožních infekcí. Olej lisovaný ze 
semen se také používá jako bio diesel a při 
výrobě mýdel a krémů s UV faktorem. Zbytky 
z rozdrcených semen se aplikují do půdy jako 
hnojivo a ochrana proti háďátkům.

První vědecké zmínky o biocidních vlastnos-
tech pongamového oleje pochází z roku 1941. 
Olej obsahuje mnoho biologicky aktivních 
látek, zejména karanjin (furanoflavonoid) 
a pongamol (diketon). Působí protipožerově, 
zabraňuje kladení vajíček (repelence) a má 
larvicidní účinky. Je účinný proti řadě hmyzích 
škůdců v zemědělství, ale také ve skladech 
a v domácnostech, například proti mouchám, 
švábům a komárům. Používá se i pro ošetření 
domácích mazlíčků proti blechám a svrabu. 
Dále má akaricidní, antibakteriální a fungicid-
ní účinky. 

Pongamový olej může v kombinaci s jinými 
přípravky působit antagonisticky nebo 
synergicky. Synergické účinky byly objeveny 
například v kombinaci s olejem z neemu 
(Azadirachta indica, dále neemový olej). 
V rámci řešení výzkumných projektů byla 
sledována účinnost takových binárních směsí
i ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 
V praxi lze synergismus využít nejlépe v podo-
bě tank-mixů. Oba přípravky Rock Effect 

Botanické pesticidy 
jsou přípravky, jejichž účinnou složkou 
jsou sekundární metabolity rostlin. To 
jsou látky, které si rostliny vyvinuly na 
vlastní obranu v průběhu evoluce. Tyto 
látky jsou z rostlin extrahovány pomocí 
různých metod a jsou dále využity jako 
základ přípravků na ochranu rostlin. 
V současnosti nejznámější a nejvíce 
používaný je exotický neemový olej 
(azadirachtin), ale účinné jsou také 
extrakty například z fenyklu, máty či 
tymiánu.

Graf 1. Průměrná účinnost subletálních koncentrací samotných či binárních 
směsí na mortalitu Tetranychus urticae (účinnost podle Tiltona, je uvedena v %)
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Graf 2. Průměrná účinnost subletálních koncentrací samotných či binárních 
směsí na mortalitu Metopolophium dirhodum (účinnost podle Tiltona, 
je uvedena v %)
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Rock Effect – chytré řešení 
v ochraně zemědělských plodin

i Rock Effect New v tank-mixu zvyšují účin-
nost celé řady insekticidů (viz níže).

Naše výsledky
V současné době se pracuje na inovovaném 
složení přípravku – Rock Effect New (dále 
REN) a probíhají také registrační pokusy do 
zeleniny a ovocných plodin. Připravují se 
registrační pokusy do chmele, brambor 
a obilovin. 

V laboratoři byl sledován vliv binárních 
směsí REN s neemovým olejem na larvy 
mandelinky bramborové. REN byl míchán 
v různých poměrech s neemovým olejem. 
Larvy mandelinek byly poté ošetřeny postři-
kem těchto směsí. Nejúčinnější byla směs 
složená z 1 dílu REN a 1 dílu neemového 
oleje, při které docházelo k nejvýraznějšímu 
synergismu. Účinnost takové směsi byla až 
3krát vyšší oproti samotnému neemovému 
oleji a až 28krát vyšší než u pongamového 
oleje (Kovaříková & Pavela, 2019). REN byl 
v také testován v laboratoři na sviluškách
(Tetranychus urticae) a mšicích (Metopolo-
phium dirhodum). Pokus probíhal tak, že byla 
sledována mortalita svilušek po aplikaci suble-
tální dávky několika přípravků a jejich směsí. 

Cílem bylo zjistit, zda je možné navýšení 
biologické účinnosti použitých syntetických 
pesticidů smícháním s REN, případně 
s přidáním základní látky – hydrochloridu chi-
tosanu. Bylo zjištěno, že přidáním hydrochlo-
ridu chitosanu nebylo dosaženo významného 
navýšení účinnosti syntetických přípravků. Za-
tímco smícháním s REN k synergismu došlo. 
Výsledky jsou zobrazeny v grafech 1 a 2.

Polní pokusy 2019
Účinnost nového přípravku REN na mšice 
a svilušky byla testována také v polních pod-
mínkách. Zatím byla odzkoušena pouze 2% 

koncentrace, nicméně bylo dosaženo velmi 
uspokojivých výsledků. Účinnost REN na svi-
lušku chmelovou byla 98,5 % po 28 dnech od 
aplikace. Účinnost na mšici chmelovou je uve-
dena v tabulce 1. 1% koncentrace REN byla 
testována také proti peronospoře chmelové 
(Pseudoperonospora humuli). Aplikace REN 
významně snížila procento poškozených šištic 
chmele (viz tabulka 2), nicméně pokusy budou 
nadále probíhat i během roku 2020.

Vliv na necílové organismy
Přestože jsou botanické pesticidy jako pon-
gamový a neemový olej považovány za širo-
kospektrální, mnoho studií uvádí, že jejich 
dopad na necílové organismy je minimální 
ve srovnání se syntetickými pesticidy (např. 
Koss et al, 2005; Dubey, 2010; Radkova et al., 
2017), a jsou tak doporučovány k použití  
v ekologickém a integrovaném režimu ochrany 
rostlin. Environmentální bezpečnost je dána 
zejména přírodním původem těchto látek 
a jejich rychlou degradací v prostředí. Nicmé-
ně každé použití pesticidního přípravku by mělo 
podléhat kritickému zhodnocení situace jak 
profesionálními pěstiteli, tak zahrádkáři, neboť 
nadměrné či nesprávné použití pesticidů může 
mít kromě dopadu na zdraví lidí a zatížení 
životního prostředí také negativní dopad na 
biodiverzitu a selekci rezistentních populací 
patogenů a škůdců. 

Z tohoto pohledu se Rock Effect New jeví jako 
ideální řešení. V zahraničí je přípravek na 
stejné bázi doporučován například do hrušní, 
kde se může objevovat fytotoxicita po použití 
neemového oleje. Zdůrazňuje se také větší 
bezpečnost pro včely. Ověření účinků REN na 
některé necílové organismy bude součástí 
pokusů v laboratoři v letošním roce.

Dotazy ohledně ochrany rostlin za použití 
přípravků na botanické bázi rádi zodpovíme 
na našich e-mailových adresách: vedoucí 
týmu Ing. Roman Pavela, Ph.D. (pavela@vurv.
cz), mykolog Ing. Martin Žabka, Ph.D. (zabka@
vurv.cz) a entomolog Ing. Kateřina Kovaříková, 
Ph.D. (kovarikova@vurv.cz). 

V příspěvku jsou uvedeny výsledky řešení 
projektu MZe QK1910072 a QK1920214 
a TAČR TH03030009. Seznam použité literatu-
ry je dostupný u autorky.

Za tým č. 16. Sekundární metabolity 
rostlin v ochraně plodin
Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Počet mšic/list po:

Varianta  3 7 14 20 28 dnech

Rock Effect New 0,7 0,9 1,0 1,4 2,1

Neošetřená kontrola 7,5 14,4 20,1 26,9 33,5

Tabulka 1: Populační dynamika mšice chmelové, lokalita Stekník vyjádřená 
průměrným počtem mšic vyskytujících se na listu  

Zařazení chmelových hlávek dle intenzity poškození

Varianta
I. II. III. IV. 28 dnech

Bez 
poškození

Slabé 
poškození

Střední 
poškození

Silné 
poškození  3

Rock Effect New 86,2 12,9 0,9 0 2,1

Neošetřená kontrola 5,9 19,5 34,3 40,3 33,5

Tabulka 2. Průměrné procento (%) poškození hlávek Pseudoperonospora humuli

Základní látky 
nejsou primárně určeny pro použití 
jako přípravky na ochranu rostlin. 
Jsou to látky, které nevzbuzují obavy, 
nemají neurotoxické ani imunotoxické 
účinky, nicméně lze je pro ochranu 
rostlin použít. Kompletní informace 
o základních látkách lze najít na webu 
eagri.cz (http://eagri.cz/public/web/
ukzuz/portal/pripravky-na-or/zaklad-
ni-latky-por/). Mezi základní látky patří 
například ocet, chlorid sodný (sůl), 
syrovátka atd. Povolené základní látky 
se dají vyhledat na stránkách ÚKZÚZ 
v Registru přípravků na ochranu rostlin. 
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/
POR/). Ve vyhledávacích kritériích je 
třeba zadat volbu „Biologická funkce“ 
a vybrat „základní látka“. Nebo zadat 
„0000-60“ do pole „Evidenční číslo“. 
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Na nejvíce postižených pozemcích bude 
možné mimořádně nařídit hubení hrabošů

Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti, 
budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. 

S ohledem na mírnou zimu, narůstající stavy 
populace hraboše a případná zdravotní rizika 
pro obyvatele jde o nezbytné opatření. Po-
drobnosti povolení a postupu pro zemědělce 
budou zveřejněny do konce února. Postup byl 

konzultován s Ministerstvem zdravotnictví 
(MZd) i s Ministerstvem životního prostředí 
(MŽP). Ministerstvo zemědělství (MZe) nadále 
upřednostňuje agrotechnická opatření pro 
likvidaci populace hraboše, jako je hluboká 

orba. Zemědělci také nadále mohou aktu-
álně aplikovat přípravek na hubení hrabošů 
cíleně do nor v povolené dávce 2 kg/ha. Využít 
mohou také aplikaci tzv. krtkovače, které 
přípravek aplikují pod povrch. Vhodný je tento 
způsob především v ovocných sadech nebo ve 
vinicích.

V místech, kde populace hraboše pětiná-
sobně překročí práh škodlivosti, budou moci 
inspektoři ÚKZUZ nařídit povrchovou aplikaci 
přípravku na hubení hrabošů na základě 
pravidelného monitoringu. Situaci na konkrét-
ním pozemku posoudí inspektoři přímo 
v terénu a poté případně vydají mimořádné 
rostlinolékařské opatření. Jeho součástí 
budou i podmínky minimalizace dopadů apli-
kace na necílové organismy. Aplikaci mohou 
nařídit také na sousedících pozemcích. Mohou 
také nařídit zaorat plodiny na konkrétním 
pozemku.

V případě nařízení mimořádného rostlinolé-
kařského opatření (MRO) náleží zemědělcům 
náhrady některých nákladů spojených s tímto 
MRO. Na kompenzaci za tzv. újmu na hos-
podaření pak mají zemědělci nárok od MŽP 
v případech, kdy jim je zamítnuta aplikace 
rodenticidu z důvodu výskytu zvláště chráně-
ného živočicha.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Prevence a možná řešení kalamitního 
výskytu hraboše

Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti, 
budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. 

Co to znamená, že je hraboš přemnožený? 
Nevyskytují se četnější populace hrabošů 
pravidelně ve vlnách vždy po několika letech?
Přemnožení hraboše polního znamená, že 
jeho výskyt dosahuje už takového množství, 
kdy začne významně škodit na produkci či 
v krajině. Hraboš je totiž problémem nejen 

zemědělských, ale i lesních ekosystémů. Hra-
boši se vyskytují ve vlnách, a to v pravidelném 
cyklu, který bývá 2–5letý. Rok 2019 byl ale 
rozsahem škod způsobených hraboši mimo-
řádný. Z populačních křivek jasně vyplývá, že 
populace neklesala v průběhu celé sezóny, 
přičemž obvykle se populace zvýší v období 

sklizně, kdy již významně neškodí, a pak rych-
le klesne, jako např. při poslední kalamitě 
v letech 2014 a 2015. Výskyt hraboše v roce 
2019 byl však vzhledem k počasí na mnoha mís-
tech kalamitní kvůli enormnímu množství hra-
bošů, kteří způsobili velké škody v porostech 
různých plodin, jako ozimy, sady a pícniny. 
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Odtud se pak hraboši vraceli zpátky do nově 
zasetých ozimů. Kvůli počasí, které pro ně 
bylo stále příznivé, dokázali své populace opět 
mnohonásobně navýšit.   

Kolik hrabošů je v přemnožených oblastech?
Na jediném pozemku může být až 3 000 jedin-
ců na jeden hektar, což nastalo na mnoha lo-
kalitách v loňském roce. V takových případech 
mívá příroda zpravidla vlastní mechanismy. 
Mezi ně patří např. výskyt chorob, které při 
masivním rozšíření v populaci hraboše vedou 
k významným úhynům. To však současně 
představuje značné zdravotní riziko pro okolí.
 
Jaké škody dosud hraboši způsobili?
Škody zatím zemědělské svazy odhadují na 
1,8 miliardy korun (k 6. 2. 2020), zasaženo 
bylo více než 200 zemědělských podniků 
a téměř 153 000 hektarů zemědělské půdy. 

Můžou hraboše zlikvidovat agrotechnická 
opatření, např. hluboká orba?
Orba je považována za jednu z variant agro-
technických bojů s hrabošem. V dnešní době 
zemědělci využívají i dalších technologií, které 
půdu neobrací, ale hluboce ji prokypří. Účinek 
obou variant se zvyšuje následným válením 
nebo lépe upěchováním povrchu speciálními 
válci. Orba i kypření do hloubky 20 cm naruší 
systém nor hraboše a působí ničivě i na 
samotné hraboše. Tato opatření mají nejvyšší 
efekt v době, kdy je zvýšený počet hrabošů 
a očekává se ještě další nárůst populace, 
a pak v době snižujícího se, ale stále vysokého 
počtu hrabošů. V době plné gradace jsou však 
tato opatření málo účinná, neboť nezlikvidují 
populaci efektivně, protože se hraboši rychle 
vrátí z okolních ploch nebo z ploch s již vze-
šlou plodinou. 

Neporadí si příroda sama, například tím, 
že vzroste populace dravců? 
Dravci jsou významný faktor v redukci hrabošů, 
avšak ve fázi gradace nemohou kvůli enormní-
mu množství hrabošů populaci těchto škůdců 
významněji snížit. Jejich význam může růst 
až při poklesu populace hrabošů, kdy reagují 
na dostatek kořisti odchovem mláďat, a tím 
urychlí pád populace. Dravci mohou naopak
 v určitých chvílích přispět ke stimulaci popula-
ce hraboše a jejímu ozdravení díky tomu, že si 
vybírají jedince přestárlé a nemocné. Tím pod-
porují rozmnožování nejodolnějších jedinců.
V principu proto nejsou dravci schopni extrém-
ně přemnožené populace sami účinně potlačit.

Možnosti využití dravců
V letech 1996 až 2000 byl na Prostějovsku 
vyzkoušen projekt biologické ochrany proti 
drobným hlodavcům pomocí dravců a sov. 
Zejména šlo o podporu hnízdění predátorů 
instalováním velkého počtu umělých hnízdišť 
v krajině. Tato hnízdiště kontrolovali členo-
vé ornitologické společnosti, výsledky ale 
nepotvrdily zamýšlené předpoklady zvýšení 
hnízdních možností predátorů a tím i omezení 

početnosti hraboše polního. Zemědělci v ČR 
mohou, a v mnoha případech to dělají, aktivně 
umísťovat na svá pole berličky a další zařízení 
pro dravce. Ministerstvo zemědělství v letech 
2003 až 2016 za tímto účelem poskytovalo 
finanční podporu. Zemědělci tak mohli získat 
150 korun na hnízdní podložku nebo budku 
a 40 korun na berličku pro dravce, kterých 
bylo například v roce 2015 v krajině instalová-
no 3 313 kusů. MZe právě připravuje opětovné 
zavedení této finanční podpory. 

Jaké choroby mohou hraboši přenášet?
Hraboš polní patří mezi přenašeče některých 
chorob, kterými se mohou nakazit hospo-
dářská zvířata i člověk. S přemnožením 
a následnou migrací do blízkosti lidských sí-
del a hospodářských budov rostou rizika jejich 
přenosu. Mezi tyto choroby patří například 
tularémie a leptospiróza. Hraboši také rozši-
řují klíšťovou encefalitidu a boreliózu. Hraboši 
mohou přenášet toxoplazmózu, Q-horečku 
a hantavirózu. Několik těchto případů se již 
objevilo i v ČR, konkrétně na Opavsku. 

Co se stane s přípravkem Stutox II, který 
hraboš nesežere?
Již působením malé vlhkosti, jako je večerní či 
ranní rosa, dochází k rozpadu granule, čímž se 
omezuje možnost náhodných otrav jinými živo-
čichy, tedy tzv. necílovými organismy. Zbytky po 
granulích nepředstavují žádné další nebezpečí.

Zůstanou jedy ze Stutoxu II trvale v zemi, 
nemohou otrávit spodní vody a půdu?
Účinná látka přípravku Stutox II se v půdě 
uvolní a vlhkem se úplně rozloží na přirozené 
látky, které se v půdě běžně vyskytují. Tato 
látka tak nepředstavuje žádné nebezpečí pro 
půdu, vodu ani pěstovanou produkci. Konkrét-
ně se účinná látka fosfid zinku rozloží na malé 
množství plynu fosfanu, který unikne do atmo-
sféry, kde se rychle rozloží na netoxické látky 
a zinek, který je přirozenou součástí půdy. 

Kterou účinnou látku Stutox II obsahuje?
Stutox II obsahuje 2,5 % fosfidu zinečnatého 
(Zn3P2), to znamená, že 4 granule obsahují 
5 mg fosfidu zinečnatého.

Pro jak velký organismus je smrtelná jedna 
granule Stutoxu II?
Po pozření jedné granule jedincem o hmot-
nosti do 30 g, kolik obvykle váží hraboš nebo 
myšice, dojde k úhynu během několika hodin. 
Celkem 4 granule znamenají riziko pro savce 
s váhou menší než 135 g. 

Co se stane s přípravkem Stutox II, když ho 
hraboš sežere?
V kyselém prostředí žaludku hlodavce fosfid 
zreaguje a vznikne vysoce toxický plyn fosfan. 
Příznaky otravy se objevují rychle, během 
několika minut. Smrt nastává zhruba za 
3–5 hodin.

Jak dlouho je hraboš uhynulý po pozření 
Stutoxu II nebezpečný pro další zvířata, 
která by ho mohla pozřít?  
Po dvou dnech by nemělo být tělo otráveného 
hraboše zdrojem sekundární otravy, protože 
většina účinné látky z těla vytěká nebo se 
odbourá. Riziko je zároveň dále eliminováno 
faktem, že predátoři nekonzumují trávicí 
ústrojí hrabošů, které je kvůli možné otravě 
nejrizikovější.  

Zůstanou uhynulí hraboši ležet na poli?
Povinností zemědělce bude jednou za den 
sesbírat uhynulé hraboše z pole a potom je 
bezpečně zlikvidovat dle zákona o veterinární 
péči.

Kdo a kde smí přípravek Stutox II používat? 
Povolení bude vydané na konkrétní zeměděl-
ské pozemky, nikoliv na celý katastr, okres 
nebo jiné větší celky. Povrchová aplikace bude 
možná pouze tam, kde nežije křeček nebo 
sysel, a pozemky, které nejsou v národních 
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parcích, chráněných krajinných oblastech, 
zvláště chráněných územích a lokalitách 
soustavy Natura 2000. Na pozemku se musí 
hraboš polní vyskytovat v hustotě 5krát nebo 
vícekrát vyšší, než je práh škodlivosti pro 
příslušnou plodinu v daném ročním období. 
Tuto podmínku musí fyzicky ověřit pracovníci 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského (ÚKZÚZ) místním šetřením 
před aplikací. Aplikaci pak může provádět 
pouze osoba disponující tzv. odbornou způso-
bilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, 
tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky 
na ochranu rostlin.

Jaká bude kontrola použití přípravku?
ÚKZÚZ v případech, kdy se rozhodne povolení 
k mimořádné aplikaci vydat, stanoví podmínky 
snižující riziko otravy tzv. necílových druhů, 
především zvláště chráněných druhů. Mini-
sterstvo životního prostředí (MŽP) respek-
tuje kompetenci ÚKZÚZ povolit povrchovou 
aplikaci Stutoxu II v mimořádných kalamitních 
situacích jako krajní způsob řešení situace 
v jednotlivých nejvážnějších případech. Kont-
roly budou provádět inspektoři ÚKZÚZ přímo 
na dotčených pozemcích a budou se zaměřo-
vat na plnění podmínek určených mimořád-
ným rostlinolékařským opatřením (MRO).

Kdo a jak bude rozhodovat o nařizování mi-
mořádných rostlinolékařských opatření?
O nařízení mimořádného rostlinolékařského 
opatření (MRO) rozhoduje ÚKZÚZ, a to na zá-
kladě odborného posouzení intenzity a rozsa-

hu výskytu hraboše na konkrétním pozemku. 
Klíčové pro rozhodnutí o MRO je ověření, zda 
výskyt hraboše je na pozemku pětinásob-
ný nebo vyšší, než je tzv. práh škodlivosti 
hraboše pro konkrétní plodinu/kulturu a roční 
období. Poté pracovníci ÚKZÚZ rozhodnou, 
zda je nařízení MRO v daném případě potřeb-
né a reálně proveditelné, pokud jde o splnění 
podmínek pro aplikaci rodenticidů. Součástí 
MRO budou i podmínky minimalizace dopadů 
aplikace na necílové organismy.

Proč nestačí Stutox II vkládat do děr jako 
dosud a proč zemědělci chtějí, aby ho mohli 
aplikovat i na povrch?
V případech extrémního výskytu hrabošů 
je aplikace do nor nereálná a logisticky 
nezvládnutelná. Při výskytu nor v řádu tisíců 
na hektar a desítkách až stovkách zasažených 
hektarů by ošetření trvala týdny až měsíce 
a nedosáhlo by se žádaného efektu. Na 
takový způsob aplikace by bylo potřeba dese-
titisíců lidí.

Co obnáší povrchová aplikace?
Povolená dávka znamená rozhoz maximálně 
5 granulí na m² plochy. Granule musejí být 
rozhozeny rovnoměrně, aby netvořily na ze-
mědělských pozemcích hromádky. Pokud by 
došlo k jakémukoli pochybení, tak musí 
být zvýšené množství rodenticidu bezpro-
středně zapraveno do půdy. Tato podmínka 
maximálně eliminuje pozření přípravku 
necílovými druhy. 

Používá se Stutox i v ostatních zemích? 
Jak řeší kalamitu okolní země?
Fosfid zinečnatý je podle databáze Evropské 
komise povolen v Rakousku, České repu-
blice, Německu, Maďarsku, Lucembursku, 
Polsku, Slovinsku, ve Španělsku a Francii
a na Slovensku.Na Slovensku dosud neuza-
vřeli povolovací řízení s přípravkem Stutox II, 
proto zatím používají pouze na výjimku starší 
typ Stutox I, který obsahuje vyšší množství 
účinné látky než Stutox II. V České republi-
ce byl přípravek Stutox I povolen aplikovat 
rozhozem v letech 1994–2015. Z tohoto období 
nejsou hlášeny úhyny zvířat po jeho aplikaci. 
  
Jsou v ostatních zemích hraboši také 
přemnožení?
Významné přemnožení zaznamenali v Ně-
mecku, na Slovensku a v Rakousku (zejména 
ve Spolkové zemi Dolní Rakousko). Maďarští 
kolegové hovořili o kalamitním přemnožení již 
dříve (rok 2018).

Dá se Stutox něčím nahradit?
V ČR jsou povoleny celkem 4 přípravky na bázi 
fosfidu zinečnatého, jeden, obsahující fosfid 
hlinitý, a jeden s fosfidem vápníku. V minulosti 
byly používány i jiné přípravky, ale ty jsou dnes 
již zakázány, vyznačovaly se významnými rizi-
ky spojenými s použitím. Tomu bylo povolením 
stávajících přípravků na bázi fosfidu zinku 
maximálně zabráněno.

Uhynuli na Stutox zajíci a čápi? A skutečně 
je prokázané, že je zabil Stutox II?
Aplikace Stutoxu je podmíněna dodržením 
podmínek k minimalizaci rizik. Vždy je třeba 
posuzovat míru rizika ohrožení necílových dru-
hů vzhledem k dopadu hraboší kalamity nejen 
na zemědělskou produkci, ale také zvážit riziko 
pro zdraví lidí, protože hraboši přenášejí řadu 
chorob. V tělech několika zvířat byla zjištěna 
rezidua fosfanu. Vzhledem k tomu, jak dlouho 
byla zvířata uhynulá, nebylo možno prokázat, 
zda došlo k úhynu důsledkem otravy nebo 
jiných příčin. U čápů nalezených v blízkosti 
státní hranice se nedalo prokázat ani to, zda 
ke kontaktu s fosfidem zinečnatým došlo na 
území ČR nebo Polska. V ČR jsou povoleny čtyři 
přípravky na bázi fosfidu zinečnatého a nebylo 
prokázáno, že by při incidentech šlo právě 
o Stutox II. Pokud byly úhyny způsobeny otra-
vou, připadala by u zajíců do úvahy pouze otrava 
primární, tedy pozření granulí přípravku. Je 
však nepravděpodobné, že by zajíc byl schopen 
granule sbírat přímo z povrchu po správně pro-
vedené aplikaci rozhozem. U čápů naopak mu-
selo jít o kontaminaci sekundární, tedy nejspíš 
pozření hrabošů. Zmiňované úhyny je složité 
vyhodnotit, musí se zohledňovat zdravotní stav 
zvířat i další podmínky prostředí, neboť 
v přírodě dochází k úhynům z mnoha příčin. 

Jak velké je riziko, že na Stutox II uhynou
i jiná zvířata? 
U sekundárních konzumentů je zazname-
náno přirozeně ochranné chování, při němž 
se při požírání mršiny vyvarují konzumaci 
gastrointestinálního traktu (požírají pouze 
hlavu a horní část hrudníku) a nedostanou se 
do kontaktu s nejvíce kontaminovanou částí 
uhynulých hrabošů. Pokud uhynulého hraboše 
sežerou celého, dochází k zvracení a vyvrhnutí 
kontaminované potravy, a jen ve výjimečných 
případech může dojít i k úhynu.  

Je přípravek nebezpečný pro psy a kočky 
volně se pohybující kolem polí? 
Ošetřený pozemek musí být zřetelně označen 
cedulemi. Na tyto zemědělské pozemky by 
neměl majitel pouštět domácí a hospodář-
ská zvířata zhruba po dobu 2 dnů. Studie na 
obratlovcích není možno podle platných před-
pisů EU provádět, proto nelze stanovit přesný 
počet granulí dostačujících pro usmrcení 
jednotlivých druhů savců a ptáků. Údaje uvá-
děné v odborné literatuře jsou pouze odhady, 
protože jednotlivé druhy ptáků a savců nemají 
stejný metabolismus a tělesnou konstituci. 
Jako nebezpečná hranice účinné látky se 
v odborných zdrojích uvádí pro různá zvířata 
20–40 mg/kg živé hmotnosti, což by odpoví-
dalo přibližně cca 16 až 32 granulím podle 
tělesné konstituce a zdravotního stavu zvířete. 
Granule záměrně zapáchá po obilovinách a při 
rozkladu po štiplavém česneku. Zápach láká 
hlodavce a zároveň odpuzuje jiné živočichy.

Z informačního materiálu Ministerstva
zemědělství a ÚKZUZ
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ŽIJEMEna venkově

A ačkoli o tom většina spotřebitelů vůbec nic 
netuší, děje se tak i v současné době, kdy se 
zhruba jedna třetina sýrů u nás vyráběných 
vyveze do zahraničí. To logicky svědčí o jejich 
vysoké kvalitě, protože jinak by nebyli naši 
výrobci na cizích trzích tak úspěšní. O historii 
a jedinečnosti našich sýrů ostatně vypovídá 

i sbírka sýrových etiket již zesnulého „sýrař-
ského patriota“ Ladislava Liklera. Najdeme 
tam i na jiném místě zmiňovaný Nalžovský 
sýr, při jehož výrobě se používala místo bílé 
plísně plíseň růžová, která dala tomuto 
sýru výraznější chuť. Nalžovský sýr se začal 
vyrábět již v roce 1897 a jeho produkce každo-

ročně rostla až na objem zhruba 500 000 kusů 
ročně. Bohužel, tento produkt ve 20. letech 
minulého století zanikl, stejně jako původní 
Pivní sýr výrazné pikantní chuti, který byl na 
svém povrchu potažen typickým mazem 
a jehož výroba zanikla v 70. letech minulého 
století. Zhruba o 20 let později se pak přestal 

Naše země nejenže byla, ale
i stále je sýrařskou velmocí

Přestože to tak při pohledu na preference našich spotřebitelů při výběru sýrů nevy-
padá (stále více sýrů se k nám dováží), nemá se naše sýrařství ani náhodou za co 
stydět. Také proto, že historie výroby sýrů má u nás 150letou tradici a mnohé z u nás 
vyráběných, ale i vyvinutých produktů obohatilo nejen nabídku sýrů v naší zemi, 
ale často i mimo naše území. 

25. ÚNOR 2020
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vyrábět další klasický sýr – Moravský bochník, 
což byl v té době jediný vysokodohřívaný tvrdý 
sýr z domácí produkce. V portfoliu výrobků 
našich mlékáren již také není sýr Otava, 
poprvé vyrobený v Žichovicích a pojmenovaný 
podle řeky Otavy, která Žichovicemi protéká. 
Zanikla také výroba někdejší tuzemské vari-
anty francouzského sýra de Brie – Sázavský 
sýr, jehož výroba byla velmi pracná, a proto 
i objemově velmi malá. A nelze samozřejmě 
zapomenout ani na celou oblast tavených 
sýrů, které ale nebyly vynálezem našich 
sýrařů, ale švýcarské rodiny Gerberů, která 
uvedla první „taveňáky“ na trh v roce 1911. 
U nás se začaly první sýry tohoto typu vyrábět 
v roce 1923 a ČR se následně stala brzy vedle 

Švýcarska a Německa předním exportérem 
tavených sýrů. No a známé Olomoucké tva-
růžky se z ČR léta vyvážely do Vídně. 

Celá řada specifických sýrů je ovšem na 
našem trhu i dnes. Pomineme-li různé 
varianty kozích a ovčích sýrů, jejichž produkce 
je nicméně v porovnání se sýry z kravského 
mléka velmi malá (ale roste) a odehrává se 
především přímo v usedlostech chovatelů 
ovcí a koz, zůstává množství originálních sýrů 
z větších i menších v tuzemsku působících 
mlékáren. Za všechny jen pár příkladů, jako je 
třeba Gran Moravia vyráběný z termizovaného 
mléka, tedy mléka zahřívaného na nižší tep-
lotu necelých 60 °C. Mlékárny z ČR nabízejí 

také nové varianty specifických sýrů, jako Par-
mezán z Litovle, grilovací sýry Allami z Kutné 
Hory nebo různé typy horských sýrů od sýrárny 
Taurus. Příkladem úspěšného produktu, který 
se prosazuje v zahraničí, je pak sýr Moza-
rella, jehož je mlékárna v Klatovech druhým 
největším výrobcem v EU. To vše a mnohé další 
navzdory tomu, že suroviny obvykle nepochází 
„ze stád do 60 kusů skotu“. Jestli je přitom ně-
jaká skupina mlékárenské produkce, alespoň 
v očích veřejnosti, měřítkem kvality, jsou to 
přitom právě sýry. Jak ale naší prokazatelnou 
kvalitu prodat tuzemským spotřebitelům, to je 
výzva, kterou by bylo velmi žádoucí naplnit.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Žádoucí návrat másla

Na přelomu tisíciletí ale bylo máslo jakožto 
„zlý“ živočišný tuk samozvanými výživovými 
odborníky v očích spotřebitele (bohužel 
na čas úspěšně) zdegradováno, následně 
ale výzkumy skutečných vědců prokázaly,
že máslo naopak hraje v jídelníčku člověka 
důležitou a pozitivní roli. „Příběh másla“ 
tak budiž exemplárním příkladem toho, 
proč nepodléhat módním stravovacím vlnám 
a radám odpůrců potravin živočišného 
původu.

Samotné máslo přitom posiluje imunitní 
systém a jeho konzumace v rozumné míře 
také podporuje trávení. To je dáno mimo jiné 
přítomností nasycených mastných kyselin, 
které jsou navíc velmi dobře stravitelné a na 
rozdíl od některých představ se nepodílejí na 
tloustnutí a růstu obezity, ale slouží organi-
smu jako zdroj energie. A kromě toho jsou 
nasycené tuky součástí membrán mozkových 
buněk. Zatímco přítomnost vitamínů rozpust-
ných v tucích a tedy i v másle (jde o vitamíny 

A, D, E a K) je poměrně známá, méně známá 
je skutečnost, že je máslo trvanlivější než olej. 
Žluknutí másla je přitom především projevem 
oxidace a tedy styku povrchu másla s vnějším 
prostředím. Kdyby bylo ale máslo uzavřeno 
hermeticky, vydrželo by mnohem déle, než je 
běžná praxe.

Kromě zmiňovaných vitamínů a celé řady 
minerálů obsahuje máslo i další vitamíny, 
především ty ze skupiny B. Kolik a kterých 
ukazuje následující tabulka:

K tomu snad jen poznámka, že zejména
 zdroje B2 a B12 pocházejí téměř výlučně 
z potravin živočišného původu. Jsme-li 
u másla, nelze krátce nezmínit další 
z omilostněných živočišných tuků, a to sádlo. 
To zase obsahuje mononenasycené mastné 
kyseliny, které byly dříve spojovány s nemoce-
mi srdce, nové výzkumy ale i v tomto případě 
prokázaly opak. Sádlo má přitom takových 
mastných kyselin více (50 %) než máslo 
(32 %), takže by z tohoto pohledu mělo být 
dokonce zdravější. Vůbec nejlepším řešením 
je ale živočišné tuky ze stravy nevynechávat 
a ve stravě je střídat. I tady tak platí, že by-
chom měli jíst střídmě z bohatého stolu. 

Petr Havel

Je-li nějaká potravina symbolem zcela protichůdných a v čase se měnících stravo-
vacích doporučení, pak je to (snad kromě vajíček) nepochybně máslo. Máslo přitom 
léta zcela bez problémů používali naši předkové (mnozí lidé na venkově chovali ale-
spoň jednu kravku) a samozřejmě bez jakýchkoli negativních vlivů na své zdraví. 

Vitamín obsah ve 100 g

B1 0,09 mg

B2 0,10 mg

B12 0,25 ug
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Trendy ve světovém mlékárenství

Žádoucí návrat másla

Nejvíce naštěstí roste, i díky tomu, v jakých 
oblastech produkce mléka stoupá, výroba 
buvolího mléka. To nepředstavuje pro kravské 
mléko významnější konkurenci, i když už 
i u nás se buvolí mléko produkuje, nicméně 
v zanedbatelném objemu. Svým způsobem 
dobrou zprávou je, že téměř polovina (47 %)
spotřeby z celkové produkce mléka tvoří 
takzvaná neformální spotřeba, což znamená, 
že se mléko rovnou spotřebuje v místě svého 
vzniku a nijak se dál průmyslově nezpracová-
vá. Z celkových 864 miliard litrů vyrobeného 
mléka tak jde na další zpracování jen 440 mi-
liard litrů, přičemž jen 80 miliard litrů mléka 
je předmětem mezinárodního obchodu – tedy 
jen necelá pětina zpracovaného mléka. Nejen 
díky tomu předpokládají mlékaři, že cena 
mléka zůstane i nadále stabilní.

Zejména v poslední době ale vstupuje do 
hry několik nových faktorů, které by mohly 
stávající ceny mléka mírně zvýšit. Jde jednak 
o aktuální situaci v Austrálii, kde nejen 
následkem letošních požárů, ale i celkově 
postupujícího sucha začínají tamní farmáři 
opouštět produkci mléka, neboť pro tamní 
skot není dostatek krmiva. Dalším impulsem 
pak může být zatím stále se šířící epidemie 
koronaviru, která nejenže omezuje leteckou 
i jinou přepravu, ale v důsledku toho i po-
tenciál mezinárodního obchodu. Uzavření 
oblasti kolem Wu-chanu také znamená 
v praxi propad tamní zemědělské produkce 
a zároveň potřebu tento propad nějak nahra-
dit. Naoko zatím nezřetelným, zato sílícím im-
pulsem jsou ale i snahy omezit v EU produkci 
hospodářských zvířat a zejména pak skotu, 
přičemž se aktuálně začíná diskutovat o zda-
nění masa, které by se nepochybně promítlo 
i do nižší nabídky mléka. Část evropských 
zemědělců by totiž zřejmě v případě, že by se 
v nějaké formě zdanění masa prosadilo, od 
chovu skotu, i toho dojeného, ustoupila.  

Ceny mléka však mohou táhnout vzhůru 
i „ekologická mléka“, což ovšem často 
nejsou klasická biomléka, ale marketin-
gově podporované „značky“ apelující na 
emoce spotřebitelů. Na trhu se tak objevuje 
například „Weiden Milch“, produkt poměrně 
běžně prodávaný v současném zimním období 
v Německu (právě k našim sousedům jezdí 
celá řada občanů z příhraničních oblastí 

nakupovat). Mělo by jít přitom o mléko od krav 
pasoucích se na pastvě, (Weiden – pastva), 
čím se ale krávy živí na pastvách v zimě, kdy 
na nich nic neroste, je ovšem ve hvězdách. 
Podle Kopáčka takové mléko naplňuje znaky 
klamání spotřebitele, to ale spotřebiteli, zdá 
se, nevadí. Něco podobného je „Alm Milch“ 
(Alm – horská pastvina), spotřebitelé kupující 
mléko v německy mluvících zemích se 
také mohou setkat s pojmem „Heu Milch“ 
(Heu – seno), tedy s mlékem od krav krme-
ných v zimě senem. A v našich médiích běží 
reklama na to, že se k výrobě nejmenované 
čokolády používá pouze mléko ze stád, která 
čítají maximálně 60 kusů skotu. Průměrný 
počet kusů skotu na farmu v EU je ovšem 
něco mezi 50 až 60 kusy (v ČR 128), takže je to 
zcela nic neříkající údaj, neboť takové mléko 
může být teoreticky odkudkoli, což ovšem 
spotřebitel netuší.   

Uvedené příklady nicméně především nazna-
čují, že stejně jako je tomu u všech dalších 
potravin, prosazuje se i u „obyčejného“ 
mléka stále razantněji emotivní marketing, 
což je další z možných výzev i pro tuzemskou 
produkci mléka a výrobků z něj. Totiž vytvořit 

kolem mléka „příběh“, který na spotřebitele 
při rozhodování o tom, jaký mlékárenský 
výrobek si koupí, zapůsobí.

Částečně by mohla pomoci i evropská ochra-
na některých našich mlékárenských produk-
tů. Naše země byla přitom historicky jednou 
z evropských sýrařských velmocí a na našem 
území také vznikla řada zcela jedinečných 
sýrů, jako Nalžovský sýr, tuzemská varianta 
plísňových sýrů typu camembert, který se 
vyráběl až do 30. let minulého století. Právě 
tento sýr, nebo další původní varianty našich 
sýrů, jako Maršovský sýr, Krkonošský pivní 
sýr, Moravský bochník nebo Blaťácké zlato 
jsou natolik specifické, že by si podle Kopáčka 
zasloužily některou z ochranných známek EU, 
buď Chráněné označení původu (v současné 
době nemá žádný sýr vyráběný u nás takovou 
ochranu), nebo Chráněné zeměpisné označe-
ní (CHZO), jehož držiteli jsou Jihočeská Niva, 
Jihočeská zlatá Niva a Olomoucké tvarůžky. 
Například Slovensko má evropskou ochranu 
CHZO u osmi výrobků – a přitom se žádný 
z nich v běžné tržní síti neprodává.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Produkce mléka ve světě roste, což by mohla být dobrá zpráva i pro jeho tuzemské 
producenty. Jak ale nedávno upozornil na své přednášce pro spolek Česká potravi-
nářská společnost předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček, 
výroba mléka se zvyšuje především v takzvaných rozvojových zemích, jako jako jsou 
státy Jižní Ameriky, Indie, Pákistán nebo Kazachstán a obecně v zemích asijských. 
A to už tak dobrá zpráva pro naše producenty není.
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Mrazivé polední slunce svými paprsky ukazuje 
na nabídku dobrot. Světlo si jakoby pohrává 
i s klapkami harmoniky, jejíž tóny podkreslují 
sobotní pohodu na dvorku. „Kterou máte nej-
raději, pomalou, nebo veselou?“ pobízí dobře 
naladěná harmonikářka Mirka Šubíková 

staršího muže, kterého muzika přivedla blíž. 
„Nejraději mám tu V Zaracicách...,“ přeje si 
muž. Vzápětí se jejich zpěv nese nad selským 
dvorem, přidávají se další hosté.

Není tu snad nikdo, kdo by v ruce nedržel 
sklenku s vínem. Desítky vůní jakoby tu 
soutěžily, která je lákavější. V jednom z kotlů 
právě promíchal řezník polévku. V chuchvalci 
páry a husté směsi masa v ní hledá ty nejlepší 
kousky. „Libové maso a ovar chybí, ještě 
játra!“ hlaholí na něho mladík od prodejního 
pultu, kde už stojí natěšení ochutnávači.
Je mezi nimi i Jitka Ovesná z Berouna. Po-
chází ale z Němčiček a užít si jihomoravský 
folklór s ní přijela dnes i kamarádka. „Dieta 
počká na pondělí,“ smějí se souhlasně.

Jenže stačí udělat krok a je tu další pokušení. 
Křehké jitrnice i červená jelita mizí obsluze 
pod rukama. „Koukněte na ty škvarky. Jsou 
ještě teplé,“ láká zase otrlejší požitkáře muž 
v zeleném klobouku za pultem. Kývavým 
pohybem pekáče přitom šustí do zlatova 
uškvařenými kostkami sádla.

Recept na dobré trávení má v rukou orga-
nizátor akce Jan Stávek. A přímo ho nalévá 
známým do pohárků. „Je to zdravá meruňko-
vice, ta neuškodí,“ nepochybuje.

První Vinařskou zabijačku ve dvoře po svém 
pradědovi uspořádal před třinácti lety. „Bylo 
to komorní, ale nějak to nabobtnalo, dnes se 
sem sjíždí desítky lidí. Museli jsme ale vyřídit 
spoustu zákonných formalit. Nesmíme tu 
například přímo zpracovávat prase, nesmí tu 
ani viset půlky. Ale poradili jsme si,“ říká.

Těsto se motá na trdlu, proto trdelník
Většina hostů popíjí víno, jiní se nehnou od 
výčepu. „Kamarád Adam Matuška má malý 
pivovar a udělal pro nás masopustní speciál. 
Jmenuje se Jitrnice a má čtrnáct stupňů,“ 
upozorňuje Stávek. Pochutnává si na něm 
i Martin Krčil z Ústí nad Labem. „Pivo je 
výborné, není hořké. Do Němčiček jsme dnes 
přijeli jen kvůli této akci,“ netají se.

Klučina v neckách právě objevil, že se ten 
starobylý kus dřeva dá rozhoupat. Nohama 
pevně rozkročenýma rozkomitává pomyslnou 
loď a je zřejmě myšlenkami na rozbouřeném 
moři. Nezláká ho teď ani sladká pochoutka, 
tradiční trdelník, na něhož má odvěký recept 
právě rodina Stávkova.

Kolem roztopeného ohniště, nad kterým 
se trdelníky opékají, se střídá děd i vnuk. 
„Naučila mě to moje stařenka, dnes to dělá 
hlavně sestra a já jí pomáhám. Je tu i dcera 
a ten nejmenší je vnuk,“ chválí celou za-
přaženou rodinu Boleslav Kopřiva. Všechno 
dělají ručně. „Dnes jsme zadělali těsto z pěti 
litrů mléka. Dřevěný válec, na který se těsto 
namotává, se jmenuje trdlo, proto trdelník,“ 
prozrazuje další z rodiny Marie Vítová. Nedá 
dopustit na ruční zpracování. „Drobenku se 
skořicí nasypeme na trdelník a pak teprve ho 
pečeme nad ohněm. Nejlepší je dřevo nebo 
dřevěné uhlí, chuť je pak mnohem lepší,“ 
prozrazuje.

Dvorem v ulici Za humny v Němčičkách se 
rozléhá hlaholivý mužský zpěv. To mužáci se 
opřeli zvučnými hlasy do lidových písniček. 
Muzika ale nekončí. Po čase je střídají ženy. 
Nejsou nijak v pozadí. Klub Dam české my-
slivosti totiž troubí na lesní rohy. K naprosté 
spokojenosti dospěl i malý kluk v neckách. 
Leží v nich, ruce složené pod hlavou a kouká 
do oblak.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Na Vinařské zabijačce se vrátili do starých 
časů, chutě znásobila poctivá ruční práce

Malý klučina se právě zabydlel ve starých dřevěných neckách. Odvěký nástroj dědů 
na zpracování vepře ho zaujal natolik, že je ve Vinařském dvoře v Němčičkách snad 
jediný, kdo je lhostejný k vůním, které se linou z kotlů. Právě u nich postávají 
hloučky dospělých. Přišli sem na Vinařskou zabijačku.
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Zahradníci s nůžkami, pilkami i lopatami do-
končili poslední úpravy. „V lednu se do práce 
pouštíme pravidelně, je to totiž jediný měsíc 
v roce, kdy je celá památka pro návštěvníky 
uzavřená,“ přiblížil správce parku Oto Bernad.
Péčí odborníků prošlo na tři sta druhů exotic-
kých rostlin. Usměrnili přerůstající kobercové 
porosty, vyvezli starou zeminu na kompostárnu 
a nahradili ji novým výživným substrátem. Zkrá-
tili větve bujných exemplářů. „Například Ficus 
benjamina v našem skleníku vyroste každý 
rok o jeden až jeden a půl metru. Museli jsme 
ho ořezat a sesadit, aby nedorostl do klenby 
a nestínil ostatním rostlinám,“ uvedl Bernad. 
První návštěvníky podle něj nadchnou právě 
kvetoucí orchideje, anthurie či strelicie. Raritou 
je banánovník, na němž právě dozrávají plody.

Otevření vítá Běla Krutáková z Brna. „Už na to 
čekáme. Loni jsme to s kamarádkou nestihly, 
letos vyrazíme už tento víkend. Jsme totiž 
nadšené květinářky,“ netajila se. Údržbou 
prochází i interiér zámku. Nablýskané jsou 
už parkety a nábytek v reprezentačních 
sálech, které sloužily šlechtě k pořádání bálů. 
Právě do nich se mohou lidé podívat během 
únorových víkendů. „Reprezentační sály jsou 
na údržbu nejvíc náročné. Jsou to vysoké pro-
story, v nichž musíme stavět lešení, abychom 
je očistili,“ uvedla kastelánka zámku Ivana 
Holásková. Štětcem pak pracovníci ošetřili 
a vyleštili každý umělecký kousek dřevěného 
obložení i nábytku. Rušno je ještě v patrech 
zámku, kde restaurátoři brousí a leští parkety. 
Knížecí apartmány a dětské pokoje tak uvidí 
návštěvníci až v dubnu.

V nadcházející sezóně se mohou lidé těšit 
na nové návštěvnické centrum v jízdárnách 
zámku. „Jeho otevření je stále v jednání, byli 
bychom rádi, kdyby se nám ho podařilo otevřít 
na hlavní sezónu a zpříjemnit tak lidem vstup 
do zámku,“ podotkla Holásková.

Plánuje i oblíbené noční prohlídky a kultur-
ní akce. „Připravujeme atraktivní program 
festivalu muzikálů, zúčastníme se i Lednicko 
valtického hudebního festivalu,“ nastínila.
Právě ona přišla před pár lety s nápadem 
zpřístupnit lidem památku i v zimě. „Dnes už 
na to zřejmě přistoupily i další větší objekty, 
zájem o návštěvy v zimě je velký,“ dodala.
Zimní prohlídky si mohou zájemci užít i ve 

Valticích. Každou sobotu a neděli je průvodci 
zavedou do barokní zámecké kaple a divadla. 
Do expozic se mohou podívat i v Bučovicích 
na Vyškovsku, Miroslavi na Znojemsku či na 
Špilberku v Brně.

ZIMNÍ PROHLÍDKY NA JM:
• Zámek Lednice: sobota a neděle, 10.00 až 

16.00 hod., všední dny na objednávku, zá-
kladní vstupné: skleník 80 Kč, zámek 210 Kč

• Hrad Špilberk Brno: úterý až neděle 9.00 až 
17.00 hod., expozice, základní vstupné 120 Kč

• Zámek Valtice: sobota a neděle, 10.00 až 
16.00 hod., barokní kaple a divadlo, základní 
vstupné 170 Kč

• Zámek Bučovice: úterý až neděle od 9.00 do 
15.00 hod., expozice Moravský aristokrat, 
základní vstupné 100 Kč

• Zámek Miroslav: úterý až neděle, prohlídky 
v 10.00, 13.00 a 15.00 hod., základní vstupné 
80 Kč

Dagmar Sedláčková
Foto: archiv zámku

Lednický zámek láká do tropického 
skleníku i na zimní prohlídky sálů

Ohřát se v zimě v Lednici mezi bujnou zelení a kvetoucími orchidejemi mohou 
už od února návštěvníci tropického skleníku lednického zámku. Správci nejvíce 
navštěvované památky v republice otevírají k prohlídkám i reprezentační sály. 
Zatím jen o víkendech, avšak v tomto rozsahu jediní na jižní Moravě.



Primula – posel jara
Primula, česky také prvosenka či petrklíč, je rostlina, jejíž druhy jsou většinou vytr-
valé, někdy také dvouletky a výjimečně (pár druhů) také jednoleté. Je známo asi 
550 druhů, většina pochází z Evropy a Asie, několik druhů roste také v Americe. 

V naší přírodě najdeme typický petrklíč – žlutě kvetoucí Primula veris, tedy 
prvosenku jarní, ale i také různé endemity – například krkonošská Primu-
la elatior var. Concortica. Zahradnicky nejvýznamnějším druhem je Primu-
la acaulis, okrajově se pěstují také Primula elatior a jako trvalky i různé 
druhy botanických druhů nebo z nich vyšlechtěné. Nově se v sortimentu 
objevují také kříženci Primula veris a elatior, které jsou mrazuvzdorné.

Primule se vysévají pro skleníkové pěstování v průběhu června a července 
podle ranosti odrůd, trvalkové a botanické venku pěstované raději o měsíc 
dříve. Do květináčů se sázejí od srpna do září, rostlina by měla mít do 
začátku října 8–10 vyvinutých pravých listů, aby reagovala na chladové 
hodiny, nutné pro dobré založení květů. Pokud se Primule nenasází do cca 
konce září, mohou se zejména za špatného počasí na podzim v kultuře 
objevovat tzv. nevykvetlice, tj. rostliny, které nezaložily květy. V průběhu 
října až listopadu se rostliny rozestaví na konečný spon, případně dle 
plánu využití ploch se rozestavují nadvakrát, nejpozději pak do začátku 
ledna. Teplota pěstování se zpočátku pohybuje okolo 14 °C, pak klesá až 
k teplotám okolo 3 °C, pro nakvetení se pak může zvyšovat až k 10 °C. 
Nejranější sorty Primula acaulis vykvétají již koncem října, pozdní sorty 
pak na přelomu března a dubna.

Co se týče velikostí rostlin, květů, jejich tvaru a barev, je sortiment Primula 
acaulis opravdu velmi široký. Rostliny se pěstují jako „mini“ v květináči 
o průměru 6–8 cm, ale jsou i vzrůstné odrůdy do květináčů o průměru 
12 cm. Již několik let jsou v sortimentu také sorty s plným a poloplným 
květem, dvoubarevné a velkokvěté s květy o průměru až 8 cm, rostliny 
s květy zvlněnými s bílým lemem na okraji květu a s proužkovanými květy 
(typ zebra).

Životnost květiny v domácím bytovém prostředí závisí zejména na teplotě. 
V klasické bytové teplotě okolo 22 °C květina vydrží kvést 2–3 týdny, ale 
kvete a voní o to intenzivněji, a protože se jedná o levnou květinu, není 
krátká životnost v teple ničím negativním. V prostředí s teplotou okolo 
10 °C (špaletová, okna, zimní zahrady a jiné chladné prostory) vydrží květi-
na kvést i 8 týdnů. Primuli je možné po odkvětu vysadit do zahrady a zpra-
vidla několik let na stanovišti vydrží. Květinu je potřeba pravidelně zalévat, 
neměla by zvadnout, protože v ten moment přichází zpravidla o rozkvetlé 
květy, ale také by neměla stát ve vodě, pokud zaléváme do podmisky.

Hodně radosti a pěstebních úspěchů s petrklíči vám přeje 
Svaz květinářů a floristů ČR.

Primula

Primula acaulis Primula
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Primula plnokvětá

Primula elatior

Primula Jupiter

Primula
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SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

Nahlédnutí za vrátka zahrad 
zahradnických škol

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěv-
ková organizace (dále jen ČZA Mělník) vyučuje žáky v učňovském tříletém oboru 
Zahradník (specializace Florista, Vinař a ovocnář), ve čtyřletém oboru Zahradnictví 
(specializace Zahradní architektura, Floristická tvorba, Vinařství a zpracování 
zahradních produktů a Zahradnická mechanizace) a v denní a dálkové formě 
vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. 

Navíc pořádá různé odborné kurzy se zahrad-
nickým zaměřením pro veřejnost (například 
tematicky laděné floristické semináře či kurz 
Komplexní péče o dřeviny). 

Důležitou součástí činnosti školy je organizo-
vání množství různých programů a akcí, které 
otevírají školu městu a zároveň se snaží ukázat 
atraktivitu moderního a zajímavého zahradnic-
kého oboru. Žáci základních škol z Mělníka 
a okolí se každoročně účastní interaktivních 
programů ke Dni Země a ke Dni stromů, na 
jejichž průběhu se vedle pedagogů podílejí 

i studenti ČZA. Několikrát v roce navště-
vuje  skupina žáků ČZA klienty mělnického 
Senior-komplexu, aby spolu s nimi vyzkoušeli 
různé aktivity pro dané roční období (jarní či 
vánoční floristické tvoření, poznávání ovocných 
odrůd dřevin aj.). Pro širokou veřejnost bývá 
určen rovněž tzv. Víkend otevřených zahrad, 
kdy pracovníci školy připravují komentované 
prohlídky školní botanické zahrady a další 
bohatý program, jenž souvisí se zahradnickou 
tematikou. 

Řada žáků se v průběhu roku zapojuje do četných 
soutěží a přehlídek se zahradnickým zaměřením, 
kde se setkávají mladí odborníci z různých škol. 
Výrazný úspěch například škola zaznamenala 
loni v dubnu v soutěži zaměřené na řez ovocných 
dřevin O zlaté nůžky BAHCO. V konkurenci 
13 tříčlenných družstev a 41 soutěžících 
se tým žáků ČZA umístil na prvním místě. 

Škola je úspěšným předkladatelem žádostí 
o grant v programu Erasmus+. Dvouletý projekt 
Go and Grow už svým názvem nabádá: Cestuj 
a pěstuj! Proto na jaře a v létě 2019 vycestovalo 
více než třicet studentů a učitelů do partner-
ských škol v Nizozemí, Rakousku, Německu i na 
Slovensku na dvoutýdenní odborné a pracovní 
stáže. A dalšími stážemi tento projekt pokračuje 
i v letošním roce. 

Představení učitelky předmětu květinářství 
Od roku 2002 vyučuje na škole Ing. Miluše 
Šebestíková, která absolvovala tuto školu 
v roce 1989 ve specializaci květinář-sadovník. 
Během studia, na které má dodnes velmi 
krásné vzpomínky, ji pozitivně ovlivnili dva 
významní pedagogové – květináři Ing. Josef 
Vít a Ing. Čestmír Tvrzník, který byl navíc
i učitelem vazačství. Oba se stali později 
i jejími kolegy. Vysokou školu pak studovala  
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Nahlédnutí za vrátka zahrad 
zahradnických škol

Ing. Šebestíková v Českých Budějovicích na
Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity 
ve fytotechnickém oboru (1989–1993), 
pedagogické vzdělání získala na České 
zemědělské univerzitě v Praze. Povolání 
učitelky odborných předmětů je pro Ing. 
Šebestíkovou na střední i vyšší odborné 
škole zároveň koníčkem. Na střední škole 
vyučuje květinářství, biologii, ekologii a praxi, 
na vyšší odborné škole pak sadovnické 
a aplikované květinářství. A proč se zaměřuje 
právě na květinářství? „Květiny mě velmi fas-
cinují a měla jsem vždy potřebu jim rozumět,“ 
přiznává. Navíc její záliba v květinách se u ní 
projevila již v dětství, kdy si zároveň přála stát 
se učitelkou. Takže je na správném místě.
A jaké jsou její oblíbené květiny? U učitelky 
květinářství jde o dost složitou otázku. Její 
odpověď zní: „Všechny, co vydrží a nezvadnou, 
tedy v interiéru hrnkové květiny a venku 
trvalky.“

Představení dvou žáků ČZA Mělník
Kateřina Jelínková a Tomáš Pražák navštěvují 
3. ročník střední školy maturitního oboru 
Zahradnictví. Jejich vyučující květinářství 
a současně i třídní učitelkou je právě Ing. Miluše 
Šebestíková. Tomáš má rád přírodu a od dětství 
tráví svůj volný čas na zahradě, proto už dávno 
věděl, že se chce stát zahradníkem, a šel si 
za svým snem. Na mělnickou zahradnickou 
školu se dostal prostřednictvím doporučení od 
několika přátel, kteří jí sami prošli. Dozvěděl se 
přitom, že škola má výborné odborné zázemí 
pro výuku teorie i praxe. Teď už ví, že se jeho 
volba vyplatila: „Poznal jsem tu spoustu nových 
přátel a získal cenné vědomosti. Vše splnilo 
má očekávání. Další zkušenosti čerpám na 
floristických soutěžích, kde neustále potkávám 
uznávané odborníky.“ Lidé si své sny plní poma-
lými krůčky. A jak říká sám Tomáš: „Studium 
v ČZA Mělník je pro mě velkým krokem k jejich 
dosažení.“

Katka věděla již od mala, že k zahradničení 
nebude mít nikdy daleko. Vždyť vyrůstala v za- 
hradnickém prostředí, protože oba její rodiče 
mělnickou zahradnickou školu absolvovali a jsou 
majiteli úspěšného zahradnického centra ve Vel-
trusích. „Ale až ve škole jsem zjistila,“ jak tvrdí, 
„co mě doopravdy zajímá. Začala jsem jezdit na 
různé zahradnické soutěže a na výstavy doma 
i v zahraničí, a tak získávám další vědomosti 
a zkušenosti i jinde než ve školních lavicích. 
Vůbec si nedokážu představit, že by příroda 
nebyla součástí mého života.“ Katka je navíc 
aktivní členkou Sekce mladých zahradníků, která 
vznikla při Svazu zakládání a údržby zeleně. 

Představení úspěšného absolventa školy
Zdeněk Kupilík studoval mělnickou zahradnickou 
školu v letech 2000–2004 a následně do roku 
2010 byl jejím zaměstnancem (působil ve školní 
květinové prodejně, vedl floristické praxe a podílel 
se na odborném zabezpečení floristických kurzů 
pro veřejnost). Současně spolupracoval s holand-
skou květinovou kanceláří, kde se zaměřoval na 
prezentace nových trendů pro floristy. Zaměstnán 
byl také v pražské květinové prodejně KONSTAN-
CIE. Nyní působí v pražském květinovém obchodě 
NAIRY FLOWERS, kde vytváří dekorace svateb, 
různých hotelů i dalších interiérů. Díky postupně 
nabytým zkušenostem se účastní jako porotce 
řady floristických soutěží, jež organizuje Svaz 
květinářů a floristů ČR či Zahrádkářský svaz. 
V současnosti se aktivně podílí na organizování 
floristické přehlídky SPIRIT OF FLOWERS, která 
se uskuteční od 21. do 22. března v Praze
a zúčastní se ho špičky české floristické scény. 

Aktivity České zahradnické akademie Mělník za-
hrnují velice širokou a barvitou paletu sahající od 
základního a zcela klíčového vzdělávání mladé 
zahradnické generace až po kontakty s odbor-
nou i laickou veřejností či ve prospěch města, 
s nímž je tato škola již bezmála 135 let neodmy-
slitelně spjata. Výročí založení této významné 
zahradnické instituce proběhne ve dnech 
12. a 13. června 2020 v areálu školy v sadech 
Na Polabí a na školním statku Neuberk. 
www.zas-me.cz

Ing. Šebestíková při výuce květinářství

Kateřina Jelínková Tomáš Pražák Zdeněk Kupilík
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Odborná komise navštívila všech devět 
vinařství přímo v jejich provozech, kde dle 
nastavených kritérií a odborného posouzení 
zhodnotila činnost vinařství od vinohradu přes 
sklepní hospodářství až po reprezentační 
prostory včetně dalších aktivit, kterými se 
vinařství zabývají.

VICAN rodinné vinařství je mladé a moderní, 
barevné a pozitivní vinařství, které se nachází 
v Mušlově u Mikulova, v samém srdci Pálavy. 
Ostatně s Pálavou je toto vinařství úzce spjato 
a hrdě se k ní hlásí.

„Na této soutěži se mi líbí, že nehodnotí 
pouze víno, ale přistupuje k oboru vinařství 
komplexně. Proto si ceny nesmírně vážím. 
Je to velká odměna naší usilovné práce
a krásná vizitka pro celý region Pálavy,“
sdělil hned po vyhlášení majitel vinařství 
Tomáš Vican.

Vinařství obhospodařuje pět viničních tratí, 
které se nacházejí v mikulovské vinařské po-
doblasti, a právě s ohledem na terroir kolem 
Mikulova nesou vína VICAN vinařství osobitý 

a jedinečný charakter. Kromě provozních 
kapacit přímo v areálu vinařství v Mušlově 
disponuje VICAN vinařství také rekonstruova-
nými sklepy v obci Bulhary, jichž využívá nejen 
pro uchování vín v dřevěných sudech, ale také 
v kvevri nádobách.

„Odborná porota každoročně vybírá vítěze na 
základě toho, jak celkově přispívá vinařskému 
oboru. Vítězné vinařství to plní hned v něko-
lika směrech. Jedná se o rodinné a zároveň 
moderní vinařství orientované na lidi a s tím 
spojenou vinařskou turistiku. Ve všech svých 
činnostech podporuje a zároveň zachovává 
autentičnost regionu Pálavy. Kromě prvotříd-
ních vín vyrábí i další produkty, a to primárně 
z regionálních surovin,“ shrnuje hlavní důvody 
výběru vítěze Tibor Nyitray, prezident Svazu 
vinařů, a dodává. „Za vinařstvím je vidět nejen 
kus tvrdé práce, ale zároveň nadšení, určitá 
hravost a láska k oboru. Věřím, že letošní ví-
těz by se opět mohl stát inspirací pro ostatní.“
Kategorii malé vinařství opanovalo Gala 
Vinařství. I v tomto případě jde o rodinnou 
vinařskou firmu působící nad malebnou 
obcí Bavory v centru Pálavských vrchů. 

Rodina kolem Jaromíra Galy si zakládá na
šetrném přístupu k přírodě. Referenční odrů-
dou vinařství je především Ryzlink vlašský.
V kategorii velké vinařství získalo titul 
vinařství Vladimír Tetur z Velkých Bílovic, 
za kterým se skrývá úspěšná práce již něko-
likáté generace Teturů. Ta současná povýšila 
vinařství na úroveň moderního a významného 
tuzemského producenta s vyváženým portfoli-
em bílých i červených vín.  

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny 
Korunní – Enolog roku 2019, cena mladému 
vinaři, enologovi do čtyřiceti let, kterou 
získal Jan Stávek z Němčiček na Břeclavsku.
Cenu Počin roku 2019 získal Pavel Lacina 
s rodinou za projekt Vinaři jdou na dřeň. Cenu 
profesora Viléma Krause pro významnou 
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos 
v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel 
Antonín Šťastný z Valtic.

Ve finále se utkalo devět vinařství. Ta posu-
zovala odborná komise složená ze zástupců 
širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků 
a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, tisku, enologie, sommelierství, 
marketingu, prodeje vína a architektury 
a designu.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala 
vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt 
Michlovský a.s., Bohemia Sekt, a.s., Malý 
vinař – František a Hana Mádlovi, Znovín 
Znojmo, a.s., Sonberk a.s., Château Valtice – 
Vinné sklepy Valtice a.s. a Zámecké vinařství 
Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul Vinařství roku uděluje 
Svaz vinařů České republiky ve spolupráci 
s Národním vinařským centrem, za podpory 
Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje 
a statutárního města Brna. Hlavními partnery 
soutěže pro ročník 2019 jsou Korunní – certi-
fikovaná voda vhodná k vínu a Albert 
s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce 
v Praze na Chodově.

Dagmar Sedláčková
Foto: archiv pořadatele

Vinařstvím roku 2019 se stalo 
rodinné vinařství VICAN

Vítězem desátého ročníku soutěže Vinařství roku 2019 se stalo VICAN rodinné
vinařství, které zároveň zvítězilo v kategorii střední vinařství. Cenu převzal vítěz 
koncem ledna na slavnostním vyhlášení na výstavišti v Brně. V kategorii malé 
vinařství uspělo Gala Vinařství a mezi velkými podniky hodnotitele nejvíce 
zaujal Vladimír Tetur.
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Na koho se povinnost povinného označení 
mikročipem vztahuje?
Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Štěňata musí být 
označena mikročipem nejpozději do tří měsíců 
věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve 
než ve třech měsících věku, musí v moment 
přechodu být již označena. Mikročipem nemusí 
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011.

Proč byla povinnost zavedena?
Zavedení povinného označení všech psů na úze-
mí ČR by mělo být přínosem zejména v těchto 
oblastech:

• zjištění identity psa v případě potřeby kont-
rolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce 
atd.),

• účinnější monitoring chovů a kontrola dodr-
žování stanovených pravidel a předpisů (např. 
počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, 
dodržování zoohygienických podmínek, zajiš-
tění pohody zvířat) a postih chovatelů  
v případě týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednic-
tvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, 
tak z hlediska finančních předpisů,

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je 
velmi důležité v případě odcizených psů  
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpo-
vědnosti za psem způsobenou škodu (např. 
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi 
pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře 
má podstatně větší naději, že se vrátí ke 
svému původnímu majiteli, jeho návrat je 
operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je 
jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních 
lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost – 
jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů 
ČR. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje cca 
mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další 
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za 
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo provádí kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
 
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdra-
votně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný 
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován 
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které orga-
nismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, 
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivo-
vat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
 
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této 
zákonné povinnosti?

Za psa bez označení hrozí správní řízení s ulože-
ním až 50tisícové pokuty.
 
Má chovatel povinnost označeného psa někde 
registrovat? 
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (vete-
rinární zákon) z roku 2017 nezavedla povinný 
zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností 
chovatele psa v současné době je, aby v dokladu 
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím 
průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mi-
kročipu, kterým je pes označen. Obec si však 
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. 
Řada obcí včetně největších měst (Praha či 
Ostrava) to již takto nastaveno roky má. V ČR je 
provozováno také několik soukromých databází, 
do nichž mohou chovatelé označeného psa 
registrovat dobrovolně (zdarma či za poplatek). 
Podle další novely veterinárního zákona (přijaté 
v závěru roku 2019) vznikne státem vedená 
centrální evidence psů v Česku k 1. lednu 2022. 
Spravovat ji bude SVS. O konkrétních detailech 
vzniku registru se v současné době jedná. SVS 
bude chovatele o nové povinnosti v dostateč-
ném předstihu informovat. Odkazy na některé 
soukromé registry čipů lze nalézt například na 
webu Komory veterinárních lékařů. 

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či 
další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavedla 
povinné označení pouze u psů. Situace je však 
odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete 
cestovat do zahraničí. V takovém případě se po-
vinnost označení zvířete mikročipem stanovená 
evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen 
na psy, ale také na kočky a fretky.

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. 
Termín přeočkování má až v průběhu roku 
2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej ne-
chat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí 
až při přeočkování?
Na základě novely veterinárního zákona je  
s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti 
vzteklině platné, pouze pokud je pes ozna-
čen mikročipem, případně označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 2011. 
Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do 
dalšího přeočkování.

Státní veterinární správa ČR

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Ná-
sledná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, 
podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) 
dále mírně upravila. Přinášíme nejčastější dotazy, s nimiž se Státní veterinární 
správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.
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Trh nabízí poměrně široké spektrum tuků 
a olejů. Jak se orientovat při jejich výběru? Při 
nákupech si vybíráme potraviny podle účelu 
použití a chuti, nezanedbatelnou roli při výběru 
tuků by měla hrát prospěšnost pro tělo/výživu. 
Ne každý tuk se hodí ideálně ke všem účelům. 
Proto máme obvykle v domácnosti tuků více. 
„Pokud tuky používáme správně a vhodně je 
kombinujeme, bude naše strava odpovídat 
výživovým doporučením. Tuky s převahou na-
sycených mastných kyselin by se měly používat 
umírněně a jen občas. Na druhou stranu by-
chom měli vyhledávat zdroje s vyšším obsahem 
omega-3 mastných kyselin. Smažení nepatří 
mezi doporučené kulinární postupy. Pokud 
zařadíme smažené pokrmy občas do jídelníčku, 
tak by se měly používat tuky s dobrou tepelnou 
stabilitou,“ vysvětluje Jiří Brát ze Svazu pěstite-
lů a zpracovatelů olejnin. 

Hodnocení olejů z hlediska výživy 
V laboratořích Vysoké školy chemicko-techno-
logické byly analyzovány vzorky vybraných olejů 
a tuků koupených v obchodní síti. Chemici ana-
lyzovali složení mastných kyselin, což posloužilo 
za základ hodnocení z pohledu výživové hodnoty. 

• Olivový olej má nízký obsah nasycených, ale 
i polynenasycených mastných kyselin. Oleje 
rafinované a panenské měly velmi podobné 
složení mastných kyselin. Panenský olej je 
nutričně výrazně hodnotnější vzhledem k vyš-
šímu obsahu antioxidantů, rostlinných sterolů 
a v tuku rozpustných vitaminů.  

• Slunečnicový olej má nízký obsah nasycených 
kyselin, vysoký obsah polynenasycených mast-
ných kyselin, ale obsahuje pouze kyseliny ome-
ga-6. Obsah kyselin omega-3 je téměř nulový.

• Řepkový olej má nejnižší obsah nasycených 
mastných kyselin a vysoký obsah mononena-
sycených mastných kyselin. Obsah polyne-
nasycených mastných kyselin je sice nižší 
než u slunečnicového, ale obsah kyselin řady 
omega-3 byl z analyzovaných tuků nejvyšší. 

• Vepřové sádlo jako každý živočišný tuk obsa-
huje cholesterol, který při vysokých teplotách 
oxiduje. Oxidační zplodiny cholesterolu se 
usazují v cévách snadněji než neoxidovaný 
cholesterol. Obsah nasycených mastných 
kyselin je nižší než u mléčného tuku. Obsah 
polynenasycených mastných kyselin je 

nízký, ale vyšší než u mléčného tuku. Obsah 
omega-3 mastných kyselin je minimální. 
Složení sádla velmi závisí na krmivu a dalších 
faktorech, jako například z které části zvířete 
byl tuk získán.

• Ghee je bezvodý mléčný tuk. Obsahuje choles-
terol. V průměru dvě třetiny mastných kyselin 
mléčného tuku tvoří mastné kyseliny nasy-
cené. Asi 10 % podílu představují nasycené 
mastné kyseliny s krátkým a středně dlouhým 
uhlovodíkovým řetězcem, které se metabo-
lizují jinak než mastné kyseliny s dlouhým 
řetězcem. Neukládají se ve formě zásobního 
tuku a nemají vliv na hladinu krevních lipidů. 
Velkým nedostatkem je nízký obsah polynena-
sycených mastných kyselin, obsah omega-3 
mastných kyselin je minimální.

• Palmový olej má poměrně vysoký obsah 
nasycených mastných kyselin. Ten se však 
může lišit u různých frakcí palmového oleje. 
Palmový olej lze rozdělit jednoduchým proce-
sem krystalizace po zahřátí nad bod tání  
a následném ochlazení na různé frakce, které 
se potom liší svým složením. Obsah polynena-
sycených mastných kyselin je nízký a omega-3 
mastných kyselin je minimální. Jako ostatní 
rostlinné oleje a tuky prakticky neobsahuje 
cholesterol, ale rostlinné steroly, které působí 
antagonisticky vůči cholesterolu.

• Kokosový olej má extrémně vysoký obsah 
nasycených mastných kyselin – téměř 90 % 
s vysokým podílem kyseliny laurové  
a myristové, které významně zvyšují hladinu 
cholesterolu.

• Sójový olej má nízký obsah nasycených kyselin 
a vysoký obsah polynenasycených mastných 
kyselin. Obsahuje mastné kyseliny řádů ome-
ga-6, ale i poměrně vysoké množství kyselin 
řady omega-3.

Teplá vs. studená kuchyně
Každý olej má odlišné vlastnosti a ne každý olej 

se hodí například ke smažení. Zároveň je třeba 
při přípravě pokrmů zohlednit chuť oleje, proto-
že ta se na finální chuti připravovaného pokrmu 
také podepíše. Mnoho lidí používá olivový olej při 
přípravě salátů. Tento olej je ale natolik silný  
a aromatický, že ve většině případů přebije chuť 
samotného salátu. Zde je vhodné volit například 
řepkový olej, který není tak „silný“.

Použití ve studené kuchyni: 
• Řepkový olej lisovaný za studena
• Řepkový olej rafinovaný
• Slunečnicový olej
• Olivový olej panenský
• Olivový olej rafinovaný

Použití v teplé kuchyni:
• Řepkový olej rafinovaný 
• Slunečnicový olej ze speciálních odrůd s vyso-

kým podílem mononenasycených mastných 
kyselin

• Olivový olej rafinovaný 

Na trhu se objevuje nepřeberné množství kvalit-
ních olejů, které z výživového hlediska prospívají 
našemu tělu. Pomyslným králem všech olejů, na 
základě mnoha studií, je olej řepkový, vzhledem 
k nízkému obsahu nasycených mastných kyselin 
a nejvyššímu obsahu kyselin řady omega-3, 
jejichž příjem je v naší populaci nedostatečný. 
Na smažení se více hodí oleje rafinované, ve 
studené kuchyni se více uplatňují oleje lisované 
za studena. V tomto směru je nejoblíbenější olej 
olivový. Všechny oleje rostlinného původu neob-
sahují cholesterol až na zanedbatelná stopová 
množství. Kromě rafinovaného řepkového a 
olivového oleje se na smažení hodí i slunečnico-
vý olej ze speciálních odrůd s vysokým obsahem 
mononenasycených masných kyselin. Tyto oleje 
vykazují dobrou tepelnou stabilitu a mají i výhod-
né nutriční složení.

V případě, že hodnotíme výživovou hodnotu i 
tepelnou stabilitu, vychází řepkový olej jako 
nejlepší. Není proto divu, že řepkový olej je 
nejoblíbenějším jedlým olejem v Německu.

Naopak olej, který se jeví jako nejméně vhodný 
po stránce výživové, je olej kokosový s extrém-
ně vysokým obsahem nasycených mastných 
kyselin a téměř nulovým obsahem polynenasy-
cených mastných kyselin. 

Více informací na: www.zrozeno.eu

Olej do české kuchyně neodmyslitelně patří. 
Podle čeho ale vybírat správný olej?

Představit si českou kuchyni bez oleje je prakticky nemožné. Smažíme s ním, 
fritujeme, nakládáme, marinujeme, ochucujeme saláty. Oleje jsou součástí studené
i teplé kuchyně.  Jak na tom ale jsou oleje z hlediska výživy a jsou oleje pro naše tělo 
prospěšné? 

Kvalitní oleje jsou ve 
výživě prospěšné a najdou 

každodenní uplatnění 
v teplé i studené kuchyni.
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Větší zpracovatelské podniky před vlastním 
lisováním semeno zahřívají (lisování za tepla) 
a upravují jeho vlhkost v klimatizačních pánvích, 
což následně vede ke zvýšení účinnosti celého 
procesu. Zbytkový obsah tuku lze z výlisků ještě 
vytěžit extrakcí. Ta však probíhá rovněž jen ve 
velkých zpracovatelských závodech. Surový 
olej obsahuje řadu nežádoucích látek, které se 
odstraňují v procesu rafinace. 

„Často se stává, že spotřebitel neví, co se za 
rafinací skrývá a k čemu slouží. V poslední době 
se stále více objevují diskuse, zda konzumo-
vat olej lisovaný za studena, nebo rafinovaný. 
Rafinací se olej zbavuje zbytků mechanických 
nečistot, buněčných tkání, bílkovin a sacharidů, 
vody a doprovodných látek, kterými mohou být 
stopy pesticidů, případně těžkých kovů nebo 
dalších kontaminantů, jež přešly z životního 
prostředí,“ vysvětluje Jiří Brát ze Svazu pěstite-
lů a zpracovatelů olejnin. Na druhou stranu se 
při rafinaci rovněž snižuje obsah prospěšných 
biologicky aktivních látek, jako jsou například 
tokoferoly (vitamin E) a rostlinné steroly. To však 
neznamená, že rafinovaný olej obsahuje méně 
vitamínu E. „Při lisování za studena zůstává 
v semeni více vitaminu E. Extrakcí nebo lisová-
ním za tepla se zvýší jeho výtěžnost. Rafinovaný 
olej může proto obsahovat i více vitamínu E než 
olej lisovaný za studena i přes ztrátu, ke které 
došlo během procesu rafinace. O tom se málo ví 
a téměř nemluví,“ říká Jiří Brát.

„Procesu rafinace se v laické veřejnosti nejvíce 
vytýká vysoká teplota nad 180 °C při odstra-
ňování nežádoucích pachových složek. Proces 
však probíhá za vakua a k oxidaci oleje v podsta-
tě nedochází. V rámci kuchyňských úprav 
a použití oleje v domácnostech mnohdy dochází 
k větším změnám,“ doplňuje Brát. Při rafinaci 
se naopak některé oxidační produkty odstraňují. 

Proto například některé ukazatele, charakte-
rizující oxidační procesy v oleji, mají v případě 
rafinovaných olejů nižší hodnoty než u olejů 

lisovaných za studena. Olej lisovaný za studena, 
který se před uvedením do obchodní sítě nera-
finuje, se obvykle zbaví mechanických nečistot 
a kalů jejich separací. Výživová hodnota olejů 
lisovaných za studena a rafinovaných je 
v podstatě stejná. Při volbě se můžeme rozho-
dovat podle chuti či způsobu použití.  

ŘEPKOVÝ OLEJ 
Lisovaný za studena
Výhody: 
• Beze změn vznikajících působením za vyšších 

teplot
• Obsahuje fosfolipidy
Nevýhody:
• Může obsahovat pesticidy
• Chuť není neutrální, někdo vnímá jako pachuť

• Rychleji se kazí
• Použití spíše jen do studené kuchyně

Rafinovaný
Výhody:
• Neutrální chuť
• Delší doba použitelnosti
• Univerzální použití do studené i teplé kuchyně
Nevýhody:
• Odstranění fosfolipidů při použití pro stude-

nou kuchyni (v teplé kuchyni spíše výhoda)
• Možnost vzniku některých látek  

působením 
vyšších teplot

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

Rozdíl mezi lisovaným olejem 
za studena a rafinovaným

Olej se získává ze semen lisováním. Rozlišujeme lisování za studenta a za tepla. 
Za studena se semeno lisuje přímo bez předchozích úprav. Ve skutečnosti i při liso-
vání za studena dochází k zahřátí semen na teplotu 50–60 °C kvůli vysokým tlakům 
v lisech. Lisování za studena je považováno za nejšetrnější postup, jakým lze olej ze 
semen získat. 

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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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

Dolní Dunajovice – Fašanková obchůzka
Kdy: 29. 2. 2020
Kde: Dolní Dunajovice
Tradiční fašanková obchůzka s pochováváním 
basy se v Dolních Dunajovicích uskuteční 
v sobotu 29. února.
www.dunajek.cz 

Moravská Nová Ves – Zimní procházka 
vinohrady
Kdy: 29. 2. 2020 od 11.00 hod.
Kde: sklepní uličky Výmol a Zátiší 
Ochutnávka vín ve sklepních uličkách spojená 
s komentovanou prohlídkou zimních vinic. 
Průvod je zakončen ve vytápěném kulturním 
domě s degustací a posezením u cimbálu. 
Akce bude probíhat v duchu fašaňkové zábavy 
do 21.00 hod.
www.vinaricek.cz 

Brno – Slavnosti Moravského uzeného
Kdy: 29. 2. až 1. 3. 2020
Kde: hrad Veveří
Největší uzenářsko-vinařská show v Česku. 
Bude se volit Král uzenářů a nejlepší domácí 
uzené. Program pro děti, hry a zábava. 
www.moravskeuzene.cz 

Dobré Pole – Fašank
Kdy: 29. 2. 2020 od 15.00 hod.
Kde: obecní dům
Tradiční fašanková zábava, maškarní karne-
val, beseda u cimbálu i soutěž pomazánek, to 
vše se uskuteční poslední únorovou sobotu od 
15.00 hod. v obecním domě v Dobré Poli na 
Břeclavsku.
http://www.dobrepole.cz 
 
Židlochovice – Sokolské Šibřinky
Kdy: 29. 2. 2020 od 20.00 hod.
Kde: Masarykův kulturní dům
Tradiční sokolské šibřinky v maskách na téma 
Hračky. Zahraje skupina MeteorR, připravena 
je tombola a řada překvapení. 

Znojmo – Znovínský košt vín
Kdy: 6. 3. 2020, 16.00 až 21.00 hod., 
7. 3. 14.00 až 21.00 hod.
Kde: Štukového sály Louckého kláštera 
Ochutnávka znovínských ročníkových vín, 
pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěš-
ných vín na tuzemských i světových výstavách, 
archivních i unikátních vín. www.znovin.cz 

Valtice – Košt vín
Kdy: 7. 3. 2020 od 10.00 hod.
Kde: zámek, Zimní jízdárna
Vinaři Valtice 2000, z.s. pod záštitou starosty 
města Valtice zvou na XX. ročník tradičního 
Valtického koštu vín, který se uskuteční 
v prostorách zámecké Zimní jízdárny. Zahraje 
cimbálová muzika.
www.zamek-valtice.cz 

Břeclav – Košt vín
Kdy: 7. 3. 2020 od 10.00 hod.
Kde: sokolovna, Charvátská Nová Ves
Slovácký krúžek Charvatčáné pořádá 
7. března v městské části Charvátská Nová 
Ves výstavu vín. Začátek akce v 10.00 hod. 
v místní sokolovně. Občerstvení zajištěno. 
www.charvatcane.cz 

Drnholec – Šibřinky
Kdy: 7. 3. 2020 od 20.00 hod.
Kde: kulturní dům, Drnholec

První březnovou sobotu se v drnholeckém 
kulturním domě uskuteční Šibřinky. Jde 
o taneční zábavu, rej masek aj. Začátek akce 
je ve 20.00 hod. 
www.drnholec.eu 

Mikulov – Výstava vín
Kdy: 14. 3. 2020
Kde: zámecký sál, Mikulov
Vinařský spolek Moravín Mikulov pořádá 
výstavu vín mikulovské vinohradnické 
podoblasti. Zahraje cimbálová muzika. 
www.moravinmikulov.eu 

Strážnice – Josefská výstava vín
Kdy: 14. 3. 2020 od 14.00 hod.
Kde: KD Strážničan
Degustace bílých vín se uskuteční v přízemí 
hlavního sálu KD Strážničan, červených pak 
v prvním poschodí. K poslechu bude hrát 
cimbálová muzika Michala Miltáka. 
www.zahradkaristraznice.cz 

Vranovice – Otevřené sklepy 
Kdy: 28. 3. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Vinné sklepy, Vranovice
Vinaři Vranovice zvou na 1. ročník otevře-
ných sklepů. Prezentovat se budou místní 
vinaři a nabídnou ochutnávku vlastních vín. 
Po sklepích provedou mužáci, lidé ochutnají 
speciality na grilu.
FB @vinarivranovice

Hustopeče – Slavnosti mandloní
Kdy: 28. 3. 2020
Kde: Dukelské nám.
Dukelské náměstí se promění v jednu velkou 
gastro zónu. Svá nejlepší jídla zde představí 
vybrané restaurace a bistra a opět si buďte 
jistí, že všechny pokrmy budou mít společné-
ho jmenovatele – mandli.
www.slavnosti-mandloni.cz 

Připravila: Dagmar Sedláčková

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

Čekají vás gurmánské speciality, víno, jarmarky a zábava pro celou rodinu.
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Tajemství výroby si dvaatřicetiletá zelinářka 
a zahradnice pečlivě střeží. Prozradila ale, 
že úspěch spočívá ve starých receptech. 
„Chtěli jsme si vyrobit top kysané zelí pro 
vlastní spotřebu. S kolegou zemědělcem Bro-
nislavem Machalem zkoušíme různé postupy 
už osm let. Nakonec se osvědčil jako nejlepší, 
a také zvítězil, recept po babičce,“ přiblížila 
vítězka.

Tvrdí, že základem chutného zelí je už sa-
motná hlávka. „Pěstujeme si vlastní zelí na 
vlastním pozemku, máme speciální odrůdu, 
která je pro kvašení vhodná,“ nastínila.
A nedá dopustit na ruční práci. „Krouháme na 
ručních struhadlech, jen když je toho někdy 
moc, zajedeme si vypomoct ke kolegům 

zahradníkům do Lednice, kteří jsou lépe vyba-
vení. Pak už je třeba jen pečlivě spočítat dávku 
soli, kmínu a důležitou přísadou jsou také jabl-
ka. Nepoužíváme žádné konzervanty, všechny 
suroviny jsou přírodní a pochází přímo z naší 
zahrady nebo z nejbližšího okolí,“ zdůraznila.

Pak už prý vše záleží na procesu kvašení. Než 
se v speciálních sudech přemění bílé zelí na 
žlutavě zbarvenou kyselou pochoutku, trvá to 
zhruba měsíc. „Kontrolujeme, ochutnáváme, 
dokud není hotovo. Správné kysané zelí musí 
v puse křupat a musí mít dost šťávy, kyselé 
musí být tak akorát,“ upozornila nejúspěšněj-
ší výrobkyně tradiční zimní pochoutky.

Nejlepší mezi 130 vzorky zelí 
Na Zelofestu v Pohořelicích, kde zvítězila mezi 
více než sto třiceti konkurenty z celé repub-
liky, ochutnala desítky vzorků jiných výrobců. 
„Někdo má raději sladší, jiný zase kyselejší, 
podle mě je ale nejlepší ten střed. Trefit to je 
ale kumšt,“ podotkla. Kromě nejvyššího hod-
nocení získala v Pohořelicích i část pomyslné 
stříbrné medaile. Tu získala její kamarádka 
Alena Rešovská z Novosedel. „Dělaly to zelí 
společně, ona je ale moc skromná a neřekne 
to,“ nenechal si pro sebe kolega zemědělec 

Bronislav Machala. Zelí vyráběli nejdříve pro 
vlastní spotřebu, přitom ale zkoumali, co na 
něho říkají kamarádi a známí. Po různých 
pokusech a specialitách například s křenem 
či česnekem se ustálili na starém receptu po 
babičce. „Ten zaujme vždycky nejvíc. Trochu 
se nám to nadšení ale vymklo, a tak četným 
zájemcům své přebytky občas i prodáváme. 
I když jsme zelí dělali původně pro vlastní 
spotřebu,“ netajila se Plisková.

Vztah k předkům a životu na vesnici je pro ni 
důležitý. V rodinném hospodářství, kde nechy-
bí domácí zvířata včetně kachen, hus, králíků 
a domácího hlídače německého ovčáka, voní 
v sezóně například i kvašáky. „Zpracujeme 
cokoliv z pole a zahrady, baví nás to, jsem 
celou duší vesničanka. A spokojená, nemohla 
bych žít ve městě,“ má jasno Plisková, která 
se ve volném čase baví i vazbou suchých 
květů.  Příští rok se na soutěž kysaného zelí 
do Pohořelic chystá znovu. „Zkusíme obhájit 
vítězství, ale budu ráda, když se umístíme 
v první desítce. Důležité je, aby naše zelí 
lidem chutnalo,“ má jasno Hana Plisková.

Dagmar Sedláčková, 
foto archiv Hana Plisková

Křupavé a šťavnaté, kyselé tak akorát. 
Kysané zelí umí nejlíp Hana Plisková

Dělá nejlepší kysané zelí široko daleko. Hana Plisková s ním vyhrála i letošní 
soutěž v Pohořelicích. Porotci označili její pochoutku jako nejlepší v republice.

Porotci i přítomní hosté vybírali z celkem 
134 vzorků kysaného zelí. Z toho bylo osm 
červených a dvě speciality korejské kimči. 
Národní pikantní salát připravený z nakládané 
a kvašené zeleniny, jejíž hlavní složkou je zelí 
a další přísady, ponechali pořadatelé mimo 
soutěž a vystavili ji k ochutnávce jako exotic-
kou specialitu.

Součástí ZeloFestu byla i letos soutěž v pojí-
dání bramborových knedlíků se zelím na 
čas. Jednalo se o dvanáct knedlíků se zelím 
a nechyběl dezert. Vítězem se stal maxijedlík 
Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky. Letoším 
vítězstvím tak slavil svůj hattrick. Porci spořá-

dal za 2 minuty a 34 vteřin. Právě k němu pu -
tovala i cena za nejlepší červené zelí. Exklu-
zivně prozradil i recept na neobvyklé červené 
zelí s pomerančem a badiánem. „Červené 
zelí nakládám do klasického zeláku. Hlávky 
nejprve očistím od vnějších listů, omyju ve 
studené vodě a nakrouhám. Pak je dám do 
velké nádoby, třeba i do vany, kde ho důkladně 
promíchám se solí, jablky, cibulí, kmínem 
a hlavně s nastrouhanou pomerančovou ků-
rou a rozdrceným badiánem,“ přiblížil Němec.

Na dno zeláku pak dává celou rostlinu kopru, 
kterou přikryje celými listy zelí. „A začnu 
soudek plnit zelím. Postupně, po malých vrst-

vách, které pečlivě pěchuji, přebytečnou šťávu 
odebírám. Nejsvrchnější vrstva zelí, až nalo-
žím celé, musí být jednak srovnaná a jednak 
ponořená. Zelí zatížím dobře omytými kameny 
nebo jiným závažím. Celý zelák překryji lně-
nou nebo bavlněnou látkou a nechám v teple 
kvasit,“ popsal základní proces nakládání.
Pak už prý jen sleduje bublání. „Jakmile zelí 
přestane bublat nebo bublá jen minimálně, 
je zkvašené a může jít do chladu. Dokud ho 
nespotřebuji, vždy musí mít vodu, jinak se 
kazí,“ upozornil nadšenec kysaného zelí 
a maxijedlík Jaroslav Němec.

Dagmar Sedláčková

Na ZeloFestu ochutnali i Kimči, 
maxijedlík vyhrál potřetí

Národní soutěže ZeloFest v Pohořelicích se zúčastnili výrobci z celé republiky
a tentokrát i ze zahraničí. Maxijedlík Němec slavil hattrick.
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Vítězové Adapterra Awards 2019
FOTOREPORTÁŽ: 

Nová podoba řeky Moravy v Olomouci

Znovuoživení řeky Nivničky

Kozmické ptačí louky

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Obnova krajiny na Záluží u Blatničky

Ptačí park Josefovské louky  

Text Petr Havel, foto Vojta Herout

Jednou ze čtyř kategorií soutěže Adapterra Awards, kterou blíže představujeme na 
straně 36–37, je kategorie volná krajina, v níž bylo v pilotním prvním ročníku v roce 
2019 oceněno šest projektů adaptačních opatření, přispívajících k lepší vodní bilan-
ci v krajině. Takhle to v nich vypadá:
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Čo bude s marketingom 
slovenských potravín?

Na pultoch obchodov na Slovensku dlhodobo prevládajú zahraničné potraviny nad 
tými slovenskými. Záplava potravinových produktov zo zahraničia narastá najmä 
od nášho vstupu do Európskej únie, ktorý priniesol aj voľný pohyb tovarov medzi 
jednotlivými krajinami. 

Dovozu potravín, ktorých k nám denne príde 
asi 700 kamiónov, teda brániť nemôžeme. Vo 
viacerých krajinách sa však tlaku a úspechu 
zahraničných výrobkov darí odolávať aj vďaka 
cielenému marketingu. O jeho podpore sa 
hovorilo veľa aj na Slovensku – a to viackrát. 
Do praxe sa však takzvaný marketingový fond 
dosiaľ nedostal.

Ministerka: Marketingový fond priam nevy-
hnutne potrebujeme
„Je to reálna potreba urobiť niečo, aby sa 
slovenské produkty dostávali na pulty našich 
obchodov a marketingový fond je úžasným 
nástrojom, aby sa nám toto podarilo. My 
si ho nieže vieme predstaviť, my ho priam 
nevyhnutne potrebujeme,  pretože podiel 
slovenských výrobkov na pultoch obchodov je 
veľmi nízky,“ vyjadrila sa ešte v lete 2016 po 
konferencii na výstave Agrokomplex v Nitre 
ministerka Gabriela Matečná.

Práve na tejto konferencii prezentovali 
úspech v propagácii Rakúšania. Ich 
marketingový fond vznikol dávnejšie a po 
vstupe do Európskej únie pomohol odolať 
prílevu lacnejších potravín spoza hraníc.
„Práve marketingový fond môže pomôcť aj 
v úsilí mať viac slovenských potravín na 
pultoch obchodných reťazcov. Podľa nášho 

posledného prieskumu, ktorý sme uskutoč-
nili v novembri 2019, máme z 10 potravín na 
pultoch len 4 slovenské, a to je málo. Väčšia 
propagácia a marketing, ktorý bude spo-
lufinancovaný štátom a potravinármi, môže 
domáce potraviny vďaka ich kvalite zviditeľniť 
v očiach spotrebiteľov. Odbytové a marketin-
gové fondy nie sú pritom v zahraničí ničím 
výnimočným,“ uviedla Jana Holéciová zo Slo-
venskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory. Návrh na zriadenie fondu v minulosti 
ministerstvo opakovane avizovalo. Do praxe 
však žiadny návrh napokon nevošiel.

MPRV: Poľnohospodári nemali záujem
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR navrhovalo zriadenie marketingo-
vého fondu ešte v roku 2016, teda po nástupe 
nového vedenia, avšak poľnohospodári nemali 
v tom čase záujem finančne participovať
a spolupodieľať sa na vytvorení marketingové-
ho fondu,“ vysvetlil Daniel Hrežík z tlačového 
odboru MPRV SR.

Zástupcovia agropotravinárskeho sektora 
nám potvrdili, že záujem podieľať sa na fi-
nancovaní marketingového fondu majú. Podľa 
nich však návrh na jeho zriadenie v minulosti 
nepočítal s dostatočnými príspevkami štátu.
„V okolitých krajinách fungujú tieto marketin-

gové fondy tak, že prispieva aj štát, a dokonca 
v niektorých krajinách aj obchod, to zname-
ná, že sa zúčastňujú všetci účastníci trhu,“ 
pripomína Margita Štefániková zo Sloven-
ského zväzu prvovýrobcov mlieka. Rovnako 
nevyhovujúci bol vraj v minulosti aj návrh na 
prerozdelenie kompetencií a právomoci v cho-
de samotného fondu, kde by poľnohospodári 
a potravinári ťahali za kratší koniec.

Nezhodli sa na spôsobe fungovania
„Slovenská poľnohospodárska a potravinár-
ska komora sa zapojila do procesu príprav 
a pripomienkovania vytvorenia marketingové-
ho fondu. Žiaľ, nakoniec sa marketingový fond 
nepodarilo vytvoriť. Nezhodli sme sa totiž 
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR na spôsobe jeho fungovania. Do 
budúcnosti však pred touto témou nezatvára-
me dvere a sme pripravení diskutovať 
o nových pravidlách a spôsobe fungovania 
tohto fondu, ktorý by slúžil ako marketingový 
nástroj na podporu spotreby a predaja práve 
na Slovensku vyprodukovaných potravín,“ 
dodala Holéciová.

Marketingový fond okrem Rakúska funguje aj 
v Poľsku. V Česku sa o jeho vytvorenie agro-
potravinársky sektor tiež usiloval, rokovania 
však stroskotali. Podľa tamojšieho minister-
stva bola dôvodom európska legislatíva aj 
nezáujem potravinárov.

„Propagácia potravinárskych výrobkov, ktorá 
mala byť hlavným cieľom fondu, sa realizuje 
využitím iných projektov, napríklad projekt 
Klasa, Regionálna potravina, České cechové 
normy, Chránené označenie pôvodu a podob-
ne. Podľa prieskumov napríklad značku 
Klasa pozná 88 percent spotrebiteľov, Český 
výrobok 51 percent a Regionálnu potravinu 
46 percent spotrebiteľov. Situácia sa rieši 
aj hľadaním ďalších variantov v oblast 
podpory a propagácie komodít,“ uviedol ho-
vorca českého ministerstva Vojtěch Bílý. 
V Česku je na pultoch tamojších obchodov asi 
60 percent českých potravín. Na Slovensku 
je podiel domácich produktov o 20 percent 
nižší. Česká republika je krajinou, z ktorej 
dovážame najviac potravinárskych produktov.

Ivana Kaliská
poľnoinfo.sk
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BILLA navrací ovocné stromy zpět do krajiny. 
Do projektu se zapojilo již pět lokalit 

• Společnost BILLA se v rámci svého projektu trvalé udržitelnosti zavázala 
 k výsadbě ovocných stromů již v pěti lokalitách. 
• Výsadbou ovocných stromů chce navrátit české krajině její typický ráz a pomoci   
  přírodě s lepším zadržováním vody a půdy.
• Dva ovocné sady byly již dokončeny, další tři jsou v realizaci. 

BILLA v roce 2017 spustila projekt v rámci 
strategie trvalé udržitelnosti, který korespon-
duje s její dlouhodobou vizí a cíli vedoucími 
k ochraně přírody v lokalitách, ve kterých pro-
vozuje své prodejny. Tento CSR projekt má za 
cíl navracení ovocných stromů zpět do přírody, 
které budou sloužit veřejnosti k odpočinku, ob-
noví původní ráz krajiny, zpříjemní mikroklima 
a napomohou lepšímu zadržování vody a půdy. 

Před zhruba 2 lety společnost započala 
realizaci pilotního projektu s městem Říčany 
a o rok později předala nový ovocný sad do 
rukou obyvatel města. Do Ovocného sadu Srnčí 
BILLA investovala přes 1,5 milionu Kč a v sadu 
lze nalézt 54 původních odrůd stromů, včetně 
22 vzácných druhů. 

V navracení stromů do naší krajiny BILLA 
pokračovala i v dalším roce, tentokrát ve 
středočeském Kolíně. Zde mimo výsadby 
ovocných sadů BILLA zároveň revitalizovala 
naučnou turistickou stezku Borky. Tato zhruba 
čtyřkilometrová stezka je nyní kromě nových 
informačních tabulí obohacena o interaktivní 
vzdělávací tabule o zvířatech a rostlinách, které 
mohou posloužit například školám a školkám 
jako učební materiál v rámci hodin prvouky či 
přírodovědy. Současně BILLA rozšířila stezku 
o jednu novou zastávku s dřevěným altánem 
se stolem a lavicemi, kde si návštěvníci mohou 
odpočinout. Stezka se rozrostla o celkem 
36 ovocných stromů, mezi které patří ořešáky, 
třešně či švestky. Do vybudování naučné stezky 
se sadem a jeho následné pětileté údržby BILLA 
investovala rovněž bezmála 1,5 milionu Kč. Její 
předání je plánováno na 22. dubna 2020 v rámci 
zahájení výstavy „Životní prostředí“ organizo-
vané Odborem životního prostředí města Kolín, 
která prezentuje širší pohled na přírodu okolo 
nás, životní prostředí a myslivost a bude i letos 
obohacena o mnoho soutěží o zajímavé ceny pro 
děti z mateřských a základních škol.

V obnově sadů a alejí v české krajině se BILLA 
rozhodla pokračovat letos i v dalších letech. 
Na konci roku BILLA podepsala smlouvu 
na pokračování projektu ovocné aleje podél 
nově vznikající cyklostezky v Říčanech. BILLA 
rovněž pomůže s revitalizací původního zá-
meckého ovocného sadu v Holešově a realizací 
vyhlídkového místa s ovocnými stromy 
v Zábřehu. 
 
„Součástí naší filozofie je dlouhodobá snaha 
o udržitelnost. Přestože na prodejnách i našich 
logistických centrech využíváme nejšetrněj-
ší technologie a neustále zefektivňujeme 
logistické procesy, cítíme, že dopady našeho 
podnikání na životní prostředí je potřeba dále 
vyvažovat. Proto projekt výsadby ovocných 
stromů chceme i nadále podporovat a spolu-
práci rozšiřovat v budoucnu i do dalších měst,“ 
říká manažerka korporátní komunikace Dana 
Bratánková.

Snahou společnosti BILLA je pokračovat 
v projektu i po realizaci všech stávajících pěti 
lokalit. 
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To nejlepší od Vašich 
regionálních dodaVaTelů

Untitled-1   4 7.2.2020.   14:24:13
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Give me liberty, or give me death 
Zpráva o náhlém úmrtí druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky, 
předsedy senátu Jaroslava Kubery, nás zaskočila, Velká Británie je definitivně při-
pravena k odchodu z Evropské unie a ulicemi německých měst mezitím korzují 
o své pravdě přesvědčení ekoaktivisté na jedné straně barikády a zoufalí a naštvaní 
zemědělci na straně druhé. 

Začněme pěkně popořadě. Když mi zavibroval 
mobil s mimořádnou zprávou, nechtělo se mi 
tomu nejdříve uvěřit. Jen před několika týdny 
jsem totiž sledoval novoroční projev předsedy 
Senátu a jen před pár týdny jsem zase sledo-
val Kuberovo vystoupení v rámci stranického 
kongresu momentálně třetí nejsilnější politic-
ké strany a rozhodně jsem neměl pocit, že by 
tento člověk měl tak brzy odejít. Jeho odchod 
si však (doufejme, že spíše ten politický než 
definitivní) soudě podle některých vyjádření, 
které vznikly ještě za jeho života, přála řada 
profesionálních i neprofesionálních komentá-
torů, podle nichž nebyl Kubera správným mo-
derním liberálem (tedy liberálem sociálním), 
ale na dnešní poměry příliš konzervativním 
klasickým liberálem. V čem spočívá rozdíl? 
Pro klasického liberála je svoboda jedince 
základní hodnotou, přičemž role státu by se 
měla omezovat na ochranu základních pravi-
del a zabránění anarchie ve společnosti, pro 
moderního (sociálního) liberála hraje naopak 
stát důležitou roli mimo jiné v zajištění soci-
ální spravedlnosti, nově také třeba klimatické 

spravedlnosti, přičemž přitom mohou být 
ve prospěch většiny omezeny práva jedince. 
Současná evropská pravice přitom ve 
snaze oslovit mladší liberálnější voliče právě 
i s myšlenkami sociálního liberalismu více 
či méně koketuje, čímž dochází ke konfliktu 
mezi liberály klasickými a liberály sociálními. 
Kubera se přitom často nechával slyšet, když 
říkal: „Já jsem prostě z principu proti, aby se 
svoboda omezovala. A tady někdo se tváří, že 
on ví všechno nejlépe. Člověk je především za 
svůj život zodpovědný sám. Každý, každý je za 
svůj život zodpovědný sám.“

Hodnoty klasického liberalismu, ke kterým 
měl blíže Kubera, stály mimo jiné za vznikem 
Spojených států amerických, pro jejichž 
ústavu jsou dodnes svatá nezcizitelná práva 
jedince včetně prvního a druhého dodatku 
americké ústavy, jež zaručují takřka bez-
výhradnou svobodu slova a právo na držení 
zbraně, které má občany chránit před tyranií 
státu. Ducha americké revoluce roku 1776 
dobře ilustruje projev Patricka Henryho, teh-

dejšího váženého advokáta a proslulého řeční-
ka, jenž při svém projevu v roce 1775 v rámci 
druhého virginského shromáždění v apelu na 
boj proti britskému koloniálnímu útlaku řekl: 
„Give me liberty, or give me death,“ tedy volně 
přeloženo: „Raději smrt než nesvobodu.“ 
Podobně smýšlel o více než dvě stě let později 
také předseda Senátu České republiky, který 
ve svém novoročním projevu varoval před 
útoky na svobodu slova a také před „zelenou 
tsunami“, která přichází pod plachetkou 
zdánlivě ušlechtilých záměrů směřujících 
k záchraně planety, ale ve skutečnosti zavání 
omezováním svobody každého z nás. Kubera 
ve svém novoročním projevu říká, že planetě 
ani lidstvu nehrozí záhuba ani za 14 dní, ani za 
14 let, jak se někteří snaží s lepším či horším 
úmyslem tvrdit, nicméně to neznamená, že 
bychom se o ni nemohli starat lépe. Klimatic-
ká změna posledních let je skutečností 
a místo hledání viníka bychom se s ní měli 
umět vypořádat, odpovědí přitom nejsou kli-
matické konference, regulace a nařízení, ale 
vytvoření prostoru pro business a technologie, 
které přinesou úspornější a šetrnější řešení 
tam, kde jsou skutečně potřeba. Zkrátka je 
třeba více zdravého selského rozumu a méně 
ideologie a ideologických třenic. 

Tady si dovolím s panem Kuberou jednoznač-
ně souhlasit. Sám sebe považuji za konzerva-
tivního liberála, který má pozitivní vztah 
k přírodě, ale raději se půjdu projít s plasto-
vým pytlem do lesa a posbírám cestou pár 
PET lahví, než bych se přivazoval k vstupní 
bráně jaderné elektrárny. Klasický libera-
lismus není v rozporu s ochranou přírody, 
naopak zachování přírodních zdrojů pro další 
generace je vysoce konzervativní hodnotou, 
která ovšem v případě klasického liberalismu 
vychází z osobní zodpovědnosti každého z nás. 
Konzervativci tak nekritizují environmenta-
lismus, ale kritizují omezování svobod, který 
mnohdy environmentalismus doprovází. Začít 
by měl zkrátka každý u sebe, ať je to třídění 
odpadu, plýtvání potravin, nebo preference 
potravin, které necestují přes celou planetu. 
Cesta regulací, nařízení a příkazů může sice 
na chvíli uklidnit naše svědomí s pocitem, že 
jakmile se členské státy zavázaly ke snížení 
emisí a doprovodily to prezentacemi s uto-
pickými obrazy moderních měst, kde všichni 
s úsměvem na tváři jezdí na kole nebo chodí 
pěšky, je vyhráno. Ve skutečnosti se však 
jedná o cestu, která historicky nefunguje. 
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Reálná ekonomika, reálná lidská psycholo-
gie a především rozpor mezi západem, který 
chce zachraňovat planetu a chodit do práce 
čtyři dny v týdnu na šest hodin, je v ostrém 
kontrastu s rostoucí populací ve světě, která 
naopak chce, aby se měla lépe než předchozí 
generace, a dobře ví, že toho dosáhne nikoli 
snižováním spotřeby, ale zvyšováním výroby. 
Pro současnou Evropu by se pak mělo jednat 
o výrobu udržitelnou, tedy s využitím recykla-
ce, případně materiálů se sníženým dopadem 
na životní prostředí. Řešení však musí přijít 
od samotného průmyslu na straně jedné 
a spotřebitelů na straně druhé, nikoli od sto-
lu, jinak hrozí podobná situace jako v případě 
dnes tolik kritizovaných biopaliv první genera-
ce, fotovoltaiky nebo nesplnitelných emisních 
norem pro automobily. 

V rámci menšího historického exkurzu se 
podíváme do 13. století a do velmi nedávné 
minulosti a současnosti. Nejprve do roku 
2016. Když se 23. června 2016 Velká Británie 
rozhodla vystoupit z Evropské unie, zavládlo 
zděšení a smutek, v mnoha případech také 
nepochopení. Nedlouho po tehdejším červno-
vém referendu jsem se zúčastnil konference 
k budoucí reformě Společné zemědělské 
politiky, kde se ke slovu přihlásil skotský 
zemědělec, který svůj proslov s typickým 
skotským ostrým houpavým přízvukem začal 
slovy: „Vzhledem k tomu, že jsme na odchodu, 
budu mluvit upřímně. Společná zemědělská 
politika není ničím jiným než cirkusem na ko-
lečkách stejně jako celý váš slavný Evropský 
parlament, který za peníze daňových poplat-
níků pendluje mezi Bruselem a Štrasburkem. 
Každý včetně europoslanců říká zemědělcům, 
co mají dělat. Nikdo jim však už neřekne, za 
co mají žít a jak mají přesvědčit svoje děti, 
aby žili v nejistotě a pohrdání, ve kterém 
žijeme my. Za potraviny, které vyproduku-
jeme, dostáváme totiž doslova almužnu. Od 
Evropské unie dostáváme další milodar, který 
měl původně sloužit jako podpora příjmu. Ve 
skutečnosti však musíme za tyto peníze plnit 
řadu příkazů, která nejenže nás stojí peníze 
a čas, ale často ani nedávají smysl, protože je 
vymýšlejí nezemědělci v Bruselu, aniž by naše 
pole vůbec kdy viděli. I z toho důvodu jsem 
rád, že jsme na odchodu a budeme si moci 
dělat věci podle sebe.“ Nejen akcentem 
a rázným vystupováním mi tento skotský 
zemědělec připomněl scénu z filmu statečné 
srdce, ve kterém William Wallace, skotský 
statkář a vůdce protianglického povstání, od-
poví svým mužům, kteří se před bitvou obávají 
anglické přesily, že sice mohou utéci a dožít 
se zítřka, možná se dožijí i dalšího týdne nebo 
měsíce, možná roku, možná ale jednou za 
dlouhou dobu budou ležet na smrtelném loži 
a budou chtít všechny ty dny na živu v nesvo-
bodě vyměnit za den, kdy mohli za svobodu 
bojovat. William Wallace tehdy měl údajně 
zvolat, že Angličané jim sice mohou vzít život, 
ale nikdy jim nemohou vzít svobodu. Ne náho-
dou nejen skotský, ale také anglický a velšský 

venkov, především pak samotní farmáři volili 
pro brexit, ať už na základě faktů, nebo jen 
pocitu, že jim svobody ubývá. 

Podobně se pak začínají cítit také zemědělci 
v sousedním Německu, které je, ať se nám 
to líbí, nebo ne (a po odchodu Velké Británie 
to bude platit dvojnásob), motorem a srdcem 
evropské integrace a s více než 80 miliony 
obyvatel společně s Francií (která ovšem 
často hraje druhé housle) rozhodujícím 
hlasem v rámci Evropské unie. Německo je 
typickým příkladem země, ve které se spíše 
než klasický liberalismus prosazuje libera-
lismus sociální. Po druhé světové válce zde 
probíhala (především v západním Německu) 
intenzivní denacifikace, která však v koneč-
ném důsledku vedla k opačnému extrému, 
tedy nárůstu radikální levice, která posléze 
doslova prorostla vzdělávacími institucemi, 
a to od školek až po univerzity. Zatímco kolem 
Vánoc nejenom německou, ale i tuzemskou 
veřejností otřáslo video, ve kterém dětský 
sbor zpívá o babičce, která je staré „ekočuně“, 
protože jezdí autem a jí maso, po novém roce 
se začínají za stěrači aut objevovat letáčky, 
které řidiče označují za nacisty, protože 
v 21. století ještě používají auto. Podobný 
„odezdikezdismus“ stál i za protesty ekolo-
gických aktivistů proti dopadu zemědělství na 
klima a životní prostředí, který se odehrál 
v rámci výstavy tradiční zemědělské a potra-
vinářské výstavy Grüne Woche. Ekologičtí ak-
tivisté vyšli do ulic s hesly „máme toho dost“ 
a „zemědělství ničí planetu“ a požadují zásad-
ní reformu zemědělského hospodaření
v Německu ve prospěch ekologického a drob-
ného zemědělství. Na druhé straně paradox-
ně stojí často právě (nejen) drobní zemědělci 
a také zemědělci hospodařící v ekologickém 
režimu, kteří říkají, že požadavky ekolo-

gických aktivistů není možné reálně plnit. 
Zemědělství přitom není problémem, ale 
klíčem k řešení, ať už se jedná o schopnost 
půdy zadržovat vodu, nebo snížení uhlíkové 
stopy podporou lokálních producentů. Tam 
se ale dostáváme zpátky k osobní zodpověd-
nosti každého z nás nejen v okamžiku, kdy 
stojíme nad volební urnou a dáváme hlas 
samozvanému „mesiášovi“, který nás před 
změnou klimatu a koncem světa zaručeně 
zachrání, ale v každodenních volbách toho, co 
budeme kupovat. Narůstající saldo agrárního 
zahraniční obchodu zatím svědčí o tom, že 
spotřebitelé osobní odpovědnost za krajinu 
a zemědělství přebírají jen velmi pomalu. 

Na úplný závěr zpět k panu Kuberovi. Nejenže 
byl důkazem toho, že stateční lidé nežili jen 
ve 13. nebo 18. století, ale také byl určitým 
zrcadlem pravice, aby byla taková, jaká by 
měla být podle lidí, kteří vyznávají skutečné 
liberální a konzervativní hodnoty, a ne taková, 
jaká by měla být podle jejich kritiků, tzn. ne-
přebírat levicová témata, ale opakovat hlavní 
neměnnou mantru pravice, kterým je úcta ke 
svobodě a jednotlivci zvlášť, když jsou nyní 
v ohrožení. Heslem pana Kubery bylo nepo-
vyšovat se a neponižovat, což dnešní pravici 
nejen v České republice někdy bohužel chybí. 
Ve svém volebním obvodu mimo jiné zásadně 
odmítal dotace právě proto, že svazují 
a zavazují toho, kdo je přijímá. Nejen pro 
nás zemědělce byl (nejen v souvislosti 
s kouřením cigaret, které ho možná stály 
život) mementem toho, že za svobodu a práva 
jedince třeba bojovat, i kdyby to bylo proti 
všem. „Give me liberty, or give me death.“ 
Čest jeho památce.

Ing. Jan Doležal
tajemník Agrární komory ČR
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Poděkování partnerům
19. Agrárního plesu

Agrární komora České republiky uspořádala dne 7. února 2020 svůj tradiční 
slavnostní ples, který se opět odehrál v reprezentačních prostorách Paláce Žofín na 
Slovanském ostrově v Praze a konal se pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana. Tato společenská událost s pestrým kulturním programem, rautem s čes-
kými potravinami, nápoji a bohatou tombolou probíhala za vysokého zájmu hostů 
a ve spolupráci s významnými partnery. 

Mezi čestné hosty patřil Milan Štěch, 
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR, 
Emil Macho, předseda Slovenskej potra-
vinárskej a poľnohospodárskej komory, 
senátoři a poslanci, představitelé státních 
institucí, zástupci podnikatelské a akademic-
ké sféry, diplomatického sboru, společností, 
svazů a dalších organizací ze zemědělského 
resortu a navazujících odvětví. Poděkování 
patří všem níže jmenovaným partnerům, kteří 
svým vkladem či věcným darem do tomboly 
přispěli ke konání tohoto svátečního večera.

Hlavní partneři 19. Agrárního plesu:
• Agrofert Holding, a.s.  

• Ministerstvo zemědělství ČR
• Generali Česká pojišťovna, a.s. 
• ČEROZFRUCHT s.r.o.
• BILLA, spol. s r.o.
• Penny Market s.r.o.

Mediální partneři: 
• ProfiPress, s.r.o. 
• Magazín Agrobase

Další partneři plesu:
• Česká asociace ochrany rostlin
• Výstaviště České Budějovice a.s.
• FARMTEC a.s.
• LYCKEBY AMYLEX, a.s.
• MACH DRŮBEŽ a.s.

• Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond, a.s.

• Veletrhy Brno, a.s.
• Potravinářská komora ČR
• RENOMIA, a.s.
• Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
• Mlékárna Olešnice, a.s.
• Státní zemědělský intervenční fond
• RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
• CrossEurope Consulting
• ÚSOVSKO AGRO s.r.o.
• Svaz květinářů a floristů ČR
• NN životní pojišťovna
• Hotel Sen Senohraby

Úřad AK ČR Praha
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Příliš vysoké výnosy, udržitelnost 
zemědělství
„Průmyslové“ zemědělství je příliš intenzívní, 
snaha o příliš vysoké výnosy stojí za většinou 
negativních vlivů zemědělství na životní pro-
středí. Tak se asi dá shrnout kritika intenzity 
hospodaření zemědělců. I při „příliš vysokých 
výnosech“ však tři čtvrtě miliardy lidí na 
Zemi trpí hladem, Česko u řady potravin není 
soběstačné, bilance zahraničního obchodu 
našeho zemědělství, resp. potravinářství je 
záporná, světová bilance hlavních plodin 
a potravin je v zásadě vyrovnaná, nadproduk-
ce není. V roce 2050 nás bude 10 miliard 
s vyšší spotřebou než dnes a produkce potra-
vin (a výnosy) se musí opravdu výrazně zvýšit. 
To je jedna stránka věci. Ta druhá je udržitel-
nost zemědělství. Udržitelnost se skloňuje 
výhradně ve vztahu k životnímu prostředí. 
V první řadě však o udržitelnosti zemědělské-
ho podniku i zemědělství jako celku reálně 
rozhoduje jeho ekonomika, jeho konkuren-
ceschopnost. Má-li zemědělský podnik přežít 
a vyrábět potraviny, musí své náklady pokrýt 

dostatečně vysokým výnosem, protože cena 
produkce se zvýší jen při nedostatku, a to asi 
cíl není. Ceny zemědělských produktů 
a potravin přitom při zohlednění inflace 
a zejména ve vztahu ke spotřebnímu koši 
dlouhodobě klesají. Drahé biopotraviny zů-
stávají stále marginálním segmentem, velká 
část spotřebitelů nakupuje v akcích potraviny 
co nejlevnější. Před 80 lety, v těch idealizova-
ných dobách, jsme na potraviny vynakládali 
50 % životních nákladů, dnes jsme pod 20 %. 
Návrat zpět by pro většinu lidí znamenal vzdát 
se drahých dovolených, nových aut, mobilů 
a dalších vymožeností. To by teprve byla 
nespokojenost!

Zemědělství čelí konkurenci. Podniky, země 
mezi sebou, náš, resp. EU cukr čelí konkuren-
ci třtinového cukru z Brazílie a Indie, zaměst-
nanci porovnávají své mzdy s automobilovým 
průmyslem, vlastníci polí vybírají nájemce 
podle výše pachtovného. Přežívají pouze 
podniky s dobrými výsledky, s dobrými výnosy 
na polích, s kvalitní produkcí uplatnitelnou na 

trhu, podniky, které investují do nových tech-
nologií, do strojů, do kvalifikace pracovníků, 
podniky, které dodržují nastavená pravidla. In-
vestice do strojů, staveb, lidí jsou dlouhodobé, 
a tak nejsou oddělitelné od investic do půdy 
a její úrodnosti. Tak musí vnímat udržitelnost 
podnikatel v zemědělství. Samozřejmě, vždy 
jsou výjimky a vždy se najdou špatné příklady, 
ale jestli se naše zemědělství jako celek 
v konkurenci dobře drží, mohli bychom to 
snad vnímat pozitivně.

Bez vysokých výnosů to nepůjde, ale je tu 
otázka kvality. V potravinách se opravdu 
nacházejí škodlivé látky. Dnes jsou to jiné 
látky než před 100 lety. Tenkrát to byly nitráty 
a bakterie ze studní na dvoře, blízko hnojiště, 
plísně a mykotoxiny v potravinách bez kon-
zervantů, alkaloidy z příměsí plevelných se-
men v zrninách. Dnes vadí zejména pesticidy, 
těžké kovy a třeba právě ty konzervanty. Úžas-
ný pokrok v analytických metodách umožňuje 
jejich detekci i v nepatrných koncentracích, 
a proto muselo být zavedeno rozlišování 
obsahů škodlivých a „neškodných“. Nechci 
se pouštět do diskuse o těchto limitech, jsou 
na to specialisté (a ti stojí mimo zemědělství) 
a důvěřuji jim a myslím, že ani jiní zemědělci 
nemají jinou možnost než důvěřovat, respek-
tovat nastavená pravidla. A k tomu citát: 
„V roce 2018, a podobně tomu bylo i v minu-
lých letech, vyšlo, že přes bezpečnou čáru 
se dostala jen 2,2 % prověřených potravin. 
Absolutně to znamená 26 hříšníků z celkových 
1 186 testovaných. Z toho české byly jen dvě, 
a to u máku, ostatní potraviny byly z dovozu.“

K tomu poslouží statistika, že spotřeba pesti-
cidů je u nás hluboko pod úrovní zemí západní 
Evropy, spotřeba průmyslových hnojiv je asi 
o 30 % nižší než v Německu s podobnou 
strukturou rostlinné výroby. I v kvalitě 
produkce tedy zemědělci a potravináři nijak 
nezaostávají za nejvyspělejšími zeměmi.

Rozumná se zdá být umírněná úvaha „zrušme 
biopaliva, pěstujme na té ploše potraviny 
a můžeme snížit intenzitu“. Má to několik 

Obhajoba moderního 
zemědělství (dokončení)

V minulém vydání jsem představil první část svého komentáře zaměřeného na 
argumentační obhajobu zemědělství, protože jako člověk, který se sektoru profesně 
upsal, těžko přijímám někdy až nesmyslnou, povrchní a populistickou kritiku, které 
schází věcná podstata. Moderní krajina bez rozumně nastaveného zemědělského 
hospodaření nemůže existovat a rád vám i na dalších řádkách vysvětlím proč.
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úskalí: 1. biopaliva potřebujeme kvůli emis-
ním limitům (nebo se snad změnil názor? 
Už nebojujeme proti skleníkovým plynům? 
Bioetanol opravdu snižuje emise o 70 % oproti 
fosilním palivům) a 2. jak chcete snížit inten-
zitu? Limitovat výnosy? Zase nějaké sociální 
inženýrství? Ve stylu maximálně 2 děti? Ve 
společnosti, kde je rozvoj založen na zisku? 
A konečně 3. Až zase populace o něco naros-
te, budeme intenzitu zase zvyšovat? Intenzív-
ní, ale odpovědné hospodaření na zemědělské 
půdě musí dnešní lidská populace akceptovat. 
A přes to slůvko „odpovědné“ se intenzita 
docela účinně reguluje, děje se to prostřed-
nictvím regulací chemie, regulací genetických 
modifikací a editací, protierozními opatřeními. 
Čeští zemědělci tuto regulaci (samozřejmě, 
někdy se skřípěním zubů) v drtivé většině 
dodržují.

Potravinová rizika a jejich vnímání
Výše popsané dodržování oficiálních pravidel 
se ovšem mnohým zdá být nedostatečné. 
Tedy příliš měkká pravidla, ovlivněná „vlivnou 
agrární lobby“, a ve skutečnosti tedy potravi-
ny, které naše zdraví plíživě podlamují, způ-
sobují rakovinu, snižují imunitu. To je nutné 
připustit, poznání se vyvíjí a pravidla se jenom 
přitvrzují. Systém, který na to v Evropě máme, 
je jedním z nejdokonalejších a nejpřísnějších 
na světě, a přesto, jako každý takový systém, 
rizika nenuluje, jen zmenšuje. Problém je ve 
vnímání a kvantifikaci rizik. Na jedné straně 
zakazujeme Roundup (který možná je ve 
vysokých, nepravděpodobných dávkách kar-
cinogenní) a na druhé straně je se zdravým 
životním stylem spojována konzumace čajů 
(jen namátkově kontrolovaných), u nichž je 

v nezanedbatelné frekvenci zaznamenáván 
výskyt aflatoxinu, jednoho z nejsilnějších 
přírodních karcinogenů. Na jedné straně se 
dožadujeme tvrdších limitů pro rezidua 
v potravinách a současně mnoho z nás si čas-
to a dobrovolně pochutnává na brambůrkách 
a hranolkách s nebezpečným obsahem prav-
děpodobně karcinogenních akrylamidů. Ve 
svém osobním životě se dobrovolně oddáváme 
kouření, přejídání, nepohybu, alkoholu, kde 
je objektivně zjištěné riziko úmrtí (frekvence 
úmrtí přepočtená na čas expozice – Smil) 
o 2–3 řády vyšší než u ukázněného životního 
stylu na standardních potravinách. A každá 
potravina může být zdraví a životu nebezpeč-

ná – cukr, tuk maso, dokonce i zeleniny, pokud 
ji neznáme a nedodržujeme míru. Tato rizika 
z vlastního rozhodnutí ovšem vnímáme daleko 
méně, pomíjíme je a vyviňujeme sami sebe 
poukazy na špatně nastavené limity. Mediální 
hysterie tomu velmi úspěšně nahrává. Čtenáři 
by mohli náš list přestat kupovat a číst, kdyby-
chom jim příliš sahali do svědomí, lepší je od-
vést pozornost na to, jak nám (možná) škodí 
někdo jiný. Píšu tohle záměrně v první osobě 
(i když množného čísla), protože mám taky 
nadváhu, neběhám a piju každý večer víno.

Jaromír Chochola
Řepařský institut
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Jedno z mála řešení pro všechny, tedy jak 
hospodařící zemědělce, tak pro nezemě-
dělské podnikatele, pro krajinné i městské 
architekty i lokální komunity nabízí soutěž 
„Adapterra Awards“, jejíž druhý ročník 
odstartoval počátkem února a do kterého 
lze přihlašovat projekty na www.adapterraa-
wards.cz  do konce letošního března. 

Cílem je najít, prezentovat a ocenit projekty, 
které se zabývají adaptací na klimatickou 
změnu. To je samozřejmě poněkud jiná 
filosofie oproti novodobému konceptu ovlivnit 
klimatické změny prostřednictvím projektů 
„zelené politiky“, což ovšem není v praxi nic ji-
ného než modernější obdoba někdejšího hes-
la „poručíme větru, dešti“. Větru, dešti, slunci 
ani sněhu prostě neporučíme, přizpůsobovat 
se probíhajícím změnám ale musíme. A byť je 
„Adapterra Awards“ také „zelená“, sází přece 
jen spíš na adaptaci než třeba na to, že reduk-

cí stavů skotu se přestane planeta oteplovat.                                                                                                                                       
Stejně jako v loňském roce se mohou zájemci 
přihlásit do čtyř vypsaných kategorií, jimiž 
jsou volná krajina, zastavěné území, pracovní 
prostředí a náš domov. Kromě odborné poroty 
může hlasovat i veřejnost a vybrat projekt, 
který získá cenu sympatie (loni to byly známé 
Josefovské louky). Na obdobné úrovni jako 
cena sympatie bude letos nově oceněno 
i nejlepší adaptační řešení specielně se 
týkající Prahy. Hlavní město se totiž stalo 
novým partnerem této soutěže, což je veskrze 
žádoucí, neboť tepelné ostrovy ve městech 
a pracovní prostředí na různých úřadech se 
na dopadech rostoucích teplot podílí nemalým 
způsobem. Mezi negativní dopady lze přitom 
počítat i jinak nepříliš známé statistiky, podle 
nichž ve velkých vedrech umírá denně zhruba 
o 100 lidí více než při „normálním počasí“. 
Pokud tedy zrovna neprobíhá nějaká chřipko-
vá epidemie. 

 „Největší výzvu v Praze vidíme v tom, aby 
městské organizace klimatické a adaptační 
cíle vzaly takříkajíc za své. Právě pražské 
příspěvkovky a další organizace jsou totiž 
klíčové pro to, aby se adaptační vize staly 
každodenní praxí. Neméně důležitá je spolu-
práce odborů magistrátu, zapojení městských 
částí a v neposlední řadě samotných obyvatel 
hlavního města, kteří mohou přihlašovat
vlastní adaptační nápady a projekty,” 
konstatoval při zahájení letošního ročníku 
soutěže náměstek pražského primátora Petr 
Hlubuček. Praha přitom, byť se o tom ví málo, 
v minulosti úspěšně realizovala celou řadu 
opatření, která zlepšují jak komfort návštěv-
níků metropole, tak i životní prostředí v ní. 
Patří do nich i revitalizace dvou důležitých 
pražských potoků – Rokytky a Botiče, v jejichž 
blízkosti se dokonce usídlili i ledňáčci, na 
které člověk v „klasické krajině“ narazí jen 
zřídka. Návštěvníci metropole se také mohou 

Adapterra Awards: Inspirace 
i příležitost pro všechny

Přestože v přírodě jednoduchá, jednoznačná a plošná řešení problémů neexistují, 
lidé mají právě taková řešení rádi. Například v poslední době organizovaně sázet 
stromy. Nebo ze zákona zmenšovat plochy polí. Nebo hluboce orat. Nebo hluboce 
neorat. A tak dále.
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už několik let kochat na procházkách parkem 
Stromovka, která prošla velmi rozsáhlou 
a dlužno říci povedenou „přírodní rekonstruk-
cí“. Pravda, Praha na to má dostatek peněz, 
důležité jsou ale v praxi realizované impulzy, 
které se mohou v menším rozsahu uplatnit 
i jinde – a o to jde.   

V soutěži Adapterra Awards mohou přitom, 
jak už bylo řečeno, přihlašovat neotřelá tech-
nologická nebo přírodě blízká řešení vlastníci 
půdy i nemovitostí, investoři, projektanti nebo 
zhotovitelé projektů – svým způsobem vlastně 
každý. „Všechny kvalitní projekty, které pro-
jdou hodnocením odbornou porotou, následně 
zveřejníme v internetové databázi, která 
slouží jako živá inspirace obcím, investorům, 
ale třeba i domácím kutilům,“ říká Martin 
Ander, specialista na adaptace z pořadatelské 
Nadace Partnerství. Ta je známá především 
podporou sázení stromů kdekoli mimo les, 
tedy i ve městech, a byla také jedním z iniciá-
torů projektu „Sázíme budoucnost“. Adap-
terra však není zdaleka jen o stromech, třeba 
právě kategorie pracovní prostředí je spíše 
o květinách a zeleni obecně, což neznamená 
jen ovlivnění kancelářského mikroklimatu, 
ale i lepší psychickou pohodu na pracovišti 
v souladu se známým a pravdivým sloganem, 
že zeleň uklidňuje.

Zemědělcům napříč podnikatelským spek-
trem je ale samozřejmě nejbližší kategorie 
volná krajina. Zejména při současném 
soustředěném útoku vůči zemědělcům jako 
„škůdcům krajiny“ by bylo docela žádoucí, 
aby se alespoň někteří z nich do soutěže 
přihlásili, a to i z řad větších zemědělských 
podniků. Bez konkrétních příkladů zároveň 
konkurenceschopného, ale zároveň i zodpo-
vědného podnikání v naší krajině bude totiž 
stále těžší přesvědčit od přírody a venkova 
odtrženou městskou společnost, že tak 
zemědělci činí, nebo respektive, že tak činí 
i větší hospodářské celky. Již jen samotná 
účast v soutěži znamená zvýšení povědomí 
o zemědělském podnikání, zvláště, když má 
Adapterra Awards poměrně širokou mediální 
publicitu. I když jsou zemědělci logicky zvyklí 
na systém dotací ze „svého“ Ministerstva 
zemědělství ČR, není od věci se zajímat také 
o možnosti, které poskytuje Operační pro-
gram životní prostředí (OPŽP) a které by bylo 
možné, třeba i ve spojení s obcemi, využít na 
financování některých adaptačních projektů. 
Počátkem února například vyhlásilo Minister-
stvo životního prostředí v rámci OPŽP v pořadí 
celkem 144. výzvu, v níž je alokována zhruba 
jedna miliarda korun. Důležitých je přitom 
několik údajů – jednak, že žádosti o dotace lze 
podávat až do ledna příštího roku (ale nejde 
o dotace nárokové, takže když peníze dojdou, 
program končí), jednak že jde o poslední pení-
ze z EU na různé adaptační projekty v tomto 
programovém období. Program je přitom 
určen zejména pro obce, zasakování vody a 
obecně na hospodaření s vodou v intravilá-

nech, také ale na opatření v krajině. „Částka, 
kterou lze z evropských fondů na projekty nad 
200 tisíc korun získat, dosahuje až 85 % z cel-
kových výdajů. U projektů na zvýšení retenční 
kapacity řek a potoků a zlepšení přirozených 
rozlivů či například vybudování povodňové-
ho parku je spoluúčast žadatelů ještě nižší, 
dotace jim uhradí dokonce až 95 % celkových 
uplatnitelných výdajů na projekt,“ informoval 
při spuštění uvedené výzvy ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Soutěž Adapterra Awards sice pokračuje 
letos svým druhým ročníkem, nepochybně 
ale budou následovat ročníky další, do nichž 
bude možné přihlašovat v krajině uskutečně-
ná adaptační opatření, třeba realizovaná i za 
dotační podpory z OPŽP. Je to také možnost, 
jak zemědělství otevřít širší veřejnosti, i té 
„rozumně zelené“, neboť zemědělství bude 
podporu i takové veřejnosti potřebovat. Hledat 
spojence a účastnit se adaptačních aktivit je 
tak velmi rozumné a strategické. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Nejde ale pouze o to, že zájemců o práci na 
zahrádce a o život v zahrádkářských komu-
nitách ubývá kvůli tomu, že drtivá většina 
mladé generace postrádá k takovým aktivitám 
potřebný vztah. A už vůbec neřeší, že zahrád-
ky historicky představovaly nemalý podíl na 
produkci ovoce a zeleniny v podobě samozá-
sobování, protože si vše potřebné koupí 
v supermarketech. Zahrádkáře a zahrád-
kářské kolonie totiž ničí daleko mocnější 
nepřátelé. Těmi hlavními je v prvé řadě snaha 
developerů získat často lukrativní pozemky 
v intravilánech nebo i na okraji měst pro 
(v lepším případě) bytovou výstavbu nebo 
pro komerční podnikatelské aktivity. V druhé 
řadě je to ale také stále přetrvávající nezájem 
politické reprezentace současné, místy dosti 
tristní postavení zahrádkářů a především 
zahrádkářských kolonií zlepšit. Ilustrativní 
to bylo například při spouštění programu 

Ministerstva životního prostředí „Dešťovka“, 
na jehož využití neměli zahrádkáři nárok, 
ačkoli hlavním původním cílem programu 
měla být podpora využití dešťové vody, která 
se historicky vždy využívala právě na zalévání 
zahrádek a na nich rostoucího ovoce, zeleniny, 
květin a stromů. A ilustrativní je to svým 
způsobem i v regulacích odběrů vody při 
nedostatku vláhy, kdy je zalévání zahrádek 
předmětem zákazů odběrů vody ve stejné 
linii, jako je napouštění bazénů nebo umývání 
aut. Praktickým výsledkem je pak buď poru-
šování zákazů a riskování pokut, nebo jejich 
dodržování a následné ztráty produkce, která 
se nedočká plné zralosti a přijde vniveč, což 
se svým způsobem také podílí na růstu cen 
komodit, které pak lze koupit jen v malo-
obchodech. I když ti, kteří si na zahrádkách 
zeleninu a ovoce vypěstují a dozraje jim, by 
tak nemuseli činit.

Vývoj počasí a přece jen postupná změna 
přístupu k podpoře zvýšení podílu zeleně ve 
městech ale může pro zahrádkáře znamenat 
lepší časy. Jsou to totiž právě zahrádky 
a zahrádkářské kolonie, které představují onu 
nelesní zeleň, kterou se v posledních dvou 
letech snaží na všech možných lokalitách 
vysadit komerční firmy všeho druhu v rámci 
své společenské odpovědnosti a také řada 
politiků v rámci získávání politických bodů. 
Stále větší části společnosti přitom dochází, 
že i ve městech je zeleň, jak v podobě stromů, 
tak i záhonků zeleniny nebo květin zapotřebí, 
a to zdaleka nejen k ochlazování vzduchu 
v příslušných lokalitách. Je samozřejmě 
žádoucí vysazovat nové stromy a keře ve 
městech a jejich okolí, stejně tak je ale 
žádoucí zachovat ty „staré“ v zahrádkářských 
koloniích a zachovat zahrádkářské kolonie 
jako takové. 

Také zahrádkáři se v dobrém 
podílejí na zlepšení klimatu

V minulosti celonárodní hobby, mediálně podporované například pořady typu 
Receptář (například Receptář nejen na neděli, Receptář prima nápadů a podobně), 
dnes i díky konkurenci mnohem širšího spektra volnočasových aktivit poněkud 
skomírající koníček. Zahrádkářství a zahradničení.
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Otázkou však je, zdali je řešením speciální 
zahrádkářský zákon, o jehož existenci usilují 
zahrádkáři marně od roku 2001, tedy již bez-
mála 20 let. Při současném politickém rozlo-
žení by sice mohl zákon skutečně projít, neboť 
jeho přijetí podporuje ministr zemědělství 
Miroslav Toman i premiér Andrej Babiš. 
Pokud by ale měla být hlavním posláním zá-
kona jen větší jistota ohledně doby pronájmu 
pozemků, na nichž zahrádkáři hospodaří, 
nebylo by to to „pravé ořechové“, co by bylo 
žádoucí pro budoucí existenci kolonií a zahrá-
dek a především pro zlepšení image a často 
i jejich vzhledu udělat. Nájemní, ale třeba 
i pachtovní smlouvy lze změnit i bez zákona 
a upřímně řečeno, plošnost záruky dlouhodo-
bosti zakotvená přímo v zákoně by mohla být 
i kontraproduktivní. Především by ale přísluš-
ný „bianco šek“ vyvolal, a ostatně už vyvolává, 
politické konflikty, a pokud by byl takový 
zákon přijat, přenesly by se vzniklé konflikty 
i do vnitřního života a dění v příslušných 
obcích a městech. Vzhledem k postupující 
centralizaci a moci státu a úředníků by stále 
ještě početní, ale nepříliš veřejně viditelní 
zahrádkáři mnohé potenciální souboje 
a konflikty zřejmě nevyhráli.

O poznání lepší cestou se tak jeví obnovit 
společenskou a dnes zejména environmentál-
ní prestiž zahrádek a zahrádkářů, což je sice 
cesta dlouhá, výsledek by ale měl zvýšit stabi-
litu těchto aktivit ve společnosti. Prostředkem 
k tomu je proto spíše než specifický zákon 
úprava znění již stávajících zákonů, na bázi 
veřejného zájmu zeleně ve městech a zeleně 
vůbec. V legislativním procesu je přitom celá 
řada novel zákonů, v nichž by bylo možné 
společensky potřebnou roli zahrádek a za-
hrádkářských kolonií zakotvit a posílit, ať již je 
to novela vodního zákona, novela zákona o po-
zemkových úpravách nebo novela stavebního 
zákona. A jistě by se našly i jiné právní předpi-
sy, nejen novely zákonů. K tomu je však třeba 
shromáždit potřebné argumenty, a zejména 
je veřejně, opakovaně a ve všech mediálních 
formách, včetně sociálních sítí, prezentovat. 
Přizpůsobit tomu by se měla i náplň odbor-
ných seminářů, které by měly mít atraktivní 
podobu právě i pro média tak, aby se jejich 
prostřednictvím veřejnost o přínosu zahrádek 
i zahrádkářů dozvěděla. A samozřejmě – měl 
by se změnit i vzhled některých lokalit, které 
na své okolí mimo samotných zahrádkářů 
nepůsobí zrovna lákavě. Na to ovšem sami 
zahrádkáři nemají finanční prostředky a je 
tak jistou výzvou doby, zdali by nebylo žádoucí 
zformulovat nějaký dotační program, který 
by v tom pomohl. Pokud si člověk vybaví (ale 
většinou si právě ani všechno vybavit nestačí 
a nemůže), kolik peněz se vydává na projekty, 
jejichž cílem je vybudovat to, co v koloniích 
už dávno je, tedy například „nezemědělskou 
zeleň“, měly by se najít i peníze na údržbu 
a jistou „revitalizaci“ zahrádkářských kolonií. 
V mnoha případech by to mohlo vyjít levněji 
než vytváření čehosi na nezelené louce.  

Skutečnost, že stromy, zvláště ty vzrostlé, 
působí jako klimatické jednotky o výkonu 
7 kW (klasické klimatizace mají výkon na 
úrovni 2kW), a tedy ochlazují vzduch a uklá-
dají uhlík, je už částečně, ne ale úplně veřejně 
známa. Stejnou roli hrají samozřejmě i na 
zahrádkách pěstované okrasné květiny nebo 
byliny a zelenina, pozitivních vlivů městské 
zahrádkářské zeleně je ale mnohem víc a za-
hrádkářům to není třeba vysvětlovat. Vysvětlit 
je to ale třeba médiím, veřejnosti a politikům. 
A tam, kde nejsou k dispozici potřebná data 
(čísla dnes dokáží přesvědčit leckoho), je 
možné využít údajů ze zahraničí. Roli zeleně, 
například při odstraňování nečistot z ovzduší, 
se například věnuje v rámci svých kosmických 
výzkumů i NASA, pro někoho možná překvapi-
vě jsou v této problematice dost daleko, jistě 
i díky NASA, také samotné USA. Stromy 

a zeleň obecně přitom dokáží zachycovat 
nejen vodu, ale také čistit vzduch od ozónu, 
oxidu uhličitého, oxidu siřičitého, dusíkatých 
látek i částeček polétavého prachu všech 
měřitelných velikostí. Podle dostupných 
dat zachytily v USA stromy a spol. za jediný 
rok 711 000 tun nečistot v ceně 3,8 miliardy 
dolarů a to se lze domnívat, že data nejsou 
komplexní. 

To vše v praxi znamená, že množství argu-
mentů k zachování zahrádkářských kolonií 
a zahrádek roste a určitě i nadále poroste, 
čímž také poroste povědomí společnosti 
o jejich potřebnosti. Růstu tohoto povědomí je 
ale zapotřebí pomoci daty a argumenty a také 
penězi. Samotný zákon to nejspíš nevyřeší.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Historicky výjimečné hospodářské výsledky 
v řádech miliard korun a jejich odvody do 
státního rozpočtu prostřednictvím fondu 
zakladatele jsou minulostí. V nové Strategii 
rozvoje Lesů ČR pro období 2019–2024 je 
očekáván záporný výsledek hospodaření až 
do roku 2023, přičemž nejzásadnější propad 
předpokládá vedení podniku v letošním roce 
v podobě provozního hospodářského výsledku 
minus 1,8 miliardy korun. O tom  a dalších 
tématech mluví v první části rozhovoru Ing. 
Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR.

Generálním ředitelem Lesů ČR jste téměř 
15 měsíců. Jaké jsou dosavadní pocity
z vedení podniku?
Bylo mi jasné, že vedení LČR není a nebude 
procházka růžovou zahradou a že se dost 
těžko budou hledat řešení, která by vyhovo-
vala všem. Specifikum lesnicko-dřevařského 
sektoru je, že se zde tříští hodně někdy až 
protichůdných zájmů, od vlastníků lesa přes 
službové firmy po dřevozpracující podniky. 
Všechny by měl spojovat hlavní zájem a tím je 
stav lesa a oboustranně výhodná spolupráce. 
Ovšem v současné situaci ne všechna řešení a 
ne všechna rozhodnutí vyhovují všem a od toho 
se odvíjí různé názory a následné diskuze.

Jinými slovy, sjednocení našeho sektoru se 
s kalamitou nedostavilo…
Nedostavilo a nedostaví. A moc se tomu ne-
divím. Kalamita staví každého ze zaintereso-

vaných a zejména menší soukromé vlastníky 
do situace, která mnohdy ani nemusí být 
řešitelná, protože se takzvaně bojuje o „život“.  

V době nástupu do funkce jste v souvislosti 
s nutností krizového řízení podniku avizoval 
mnohé změny. Jaké zásadní změny se již 
podařilo realizovat?
Mnoho změn se muselo provést již v roce 
2019, aby mohly ve shodě se schválenou 
strategií platit již od 1. 1. 2020. Za nejzásad-
nější považuji změnu obchodního modelu, kdy 
byl po devíti letech do portfolia činnosti firmy 
znovu vrácen proces obchodu s dřívím. Systém 
našeho obchodu se rodil ve velkých porodních 
bolestech, nicméně se nám podařilo za rok 
2019 zobchodovat více než 1,6 milionu kubíků 
dříví a předpokládáme, že cílový roční objem 
by se měl pohybovat na úrovni 2 milionů kubí-
ků. Změnou, která je nejvíce vidět zvenčí,
je rozšíření plochy přímo řízených lesních 
závodů, kdy došlo z pohledu etátu ke zdvojná-
sobení jejich činnosti. Dále to jsou změny 
v oblasti odměňování, nastavení řízení firmy 
a mnoho dalších kroků. Jedná se z velké větši-
ny o nepopulární kroky, které se dlouho dělat 
nemusely, protože dobrá ekonomická situace 
podniku k nim dříve management nenutila. 

Rok 2019 byl v mnoha ohledech krizovým. 
Jak aktuálně odhadujete výsledek hospoda-
ření za toto období?
Hospodářský výsledek stanovený finančním 
plánem pro rok 2019 počítal se ztrátou lehce 
pod jednu miliardu korun a předpokládám, 
že bude dodržen. Vedeme ale debatu, jak při-
stupovat k cenám zásob, které jsou naceněny 
tzv. fázovou kalkulací. Tím, jak neustále klesá 
cena dříví, je fázová kalkulace v mnoha přípa-
dech vyšší, než je reálná tržní cena. Otázkou 
je, zda neprovést přecenění těchto zásob, 
což by znamenalo dalších 100 až 200 milionů 
korun ztráty.

Jaký je nynější objem zásob?
Na zásobách máme zhruba 1,5 milionu 
kubíků dříví, z naprosté většiny vlákninových 
sortimentů.

V čem se vám v roce 2019 podařilo nalézt 
nejzásadnější úspory?

Z hlediska výdajů jsou úspory jasné a souvi-
sejí s investiční činností podniku. Snažíme se 
investovat pouze do akcí, které mají nějakou 
souvislost s kalamitou, jako například zpří-
stupňování celků, které nebyly zpřístupněny, 
budování ploch pro skladování dříví nebo 
investice do techniky pro zpracování kalamity. 
Veškeré zbytné investice typu režijní budovy, 
chaty a podobně byly zastaveny. Nechceme 
ale prohlubovat vnitřní dluh firmy. Tam, kde 
kalamita odezněla, provádíme údržby lesních 
cest a snažíme se majetek spravovat tak, aby 
to odpovídalo péči řádného hospodáře. Nešet-
říme v oblasti investic do vodohospodářských 
staveb. Vodu v lese považujeme opravdu za 
klíčovou záležitost. Naši revírníci identifiko-
vali více než tisíc ploch, kde je žádoucí zřídit 
některá vodohospodářská opatření, zejména 
pro zadržení vody v krajině. Naprostou většinu 
z nich chceme, s pomocí dotačních titulů, 
realizovat a na intranetu již máme harmo-
nogram těchto činností. V oblasti nákladové 
šetříme na položkách souvisejících s režiemi. 
Za rok 2019 výrazně klesly náklady na IT, na 
reklamu, výrazně jsme omezili oblast darů, 
které od letošního roku přestáváme poskyto-
vat úplně. 

Z důvodu kalamity, odvodu zisků a rezerv 
jste přešli do režimu provozního financová-
ní, které již znamená zajištění nějaké formy 
externích zdrojů. Jaká je jejich aktuální 
výše a podoba?
Nemyslím, že v době, kdy byly rozpouštěny 
rezervní fondy a provedeny odvody do fondu 
zakladatele, bylo míněno provozním financo-
váním právě externí financování. Myslím, že 
tento termín původně znamenal, že Lesy ČR 
v rámci běžného roku na tržbách získají tolik 
prostředků, aby bez problémů mohly utáhnout 
svůj provoz. Bohužel se význam termínu 
„provozní financování“ v čase posunul 
a dnes to skutečně znamená zapojení exter-
ních prostředků, protože mimo jiné musíme 
financovat běžnou činnost, ale také pokrýt 
zákonem dané fondy podniku, jako je rezervní 
fond.  Již v roce 2019 jsme se zajistili čtyřmi 
kontokorentními úvěry v celkové výši zhruba 
dvě miliardy korun, které jsme ale v roce 
2019 nemuseli čerpat. První čerpání nastalo 
v podstatě až na začátku roku 2020 a zatím se 

Lesy České republiky mění 
svou strategii

Dopady suchých období a následný rozvoj kůrovcové kalamity, provázený propadem 
cen dříví jehličnanů a nedostatečnými možnostmi odbytu, komplikují existenci téměř 
všech vlastníků a správců lesů. I přesto, že Lesy ČR spravují přibližně 45 % rozlohy 
českých lesů, dopadají zmíněné problémy zásadním způsobem i na tento podnik. 
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jedná o desetimilionové částky. Výši kontoko-
rentů se budeme snažit navýšit, protože je to 
pro nás nejrychlejší a nejflexibilnější cesta. 
Tok finančních prostředků v rámci lesního 
hospodářství je v průběhu roku nerovnoměr-
ný. Potřeby finančních prostředků jsou vyšší 
například z důvodu obnovy lesa a zalesňování, 
ale jsou i měsíce, kdy jsou příjmy vyšší než 
výdaje a externí zdroje nepotřebujeme. Pokud 
by se v průběhu roku ukázala potřeba dalších 
finančních prostředků, máme celou škálu 
finančních nástrojů, které můžeme použít. Od 
dluhopisů přes různou nabídku bankovních 
úvěrů po hledání jiných možností financování, 
o kterých LČR v minulosti vůbec neuvažovaly, 
jako jsou třeba leasingy a další operativní 
postupy při financování některých záležitostí. 
Lesy ČR žily desetiletí na finančním polštáři 
a teď se zkrátka vracíme do běžného režimu 
jakékoli obchodní firmy. 

Říkáte, že se vracíte do systému běžného 
režimu, na druhou stranu výhled do roku 
2024 z hlediska hospodářského výnosu uka-
zuje souhrnnou ztrátu zhruba 4,5 miliardy 
korun. Kde vidíte reálný objem prostředků, 
který jste schopni získat formou externího 
financování? Ptám se i proto, že vlastníkem 
pozemků, jimiž lze ručit, nejsou Lesy ČR, ale 
Česká republika.
Lesy ČR neručí ničím, protože Lesy ČR jsou 
správci státního majetku. Je potřeba říct, 
že ztráta dvě miliardy se nerovná minus dvě 
miliardy finančních prostředků. Ztráta je 
účetní číslo, na rozdíl od odvodů do státního 

rozpočtu, kde je koruna skutečnou korunou, 
a když se odvedlo 37 miliard, tak se odvedlo 
37 miliard. Vezměme si například položku 
účetní odpisy. To nejsou reálné peníze. Ale 
pokud by Lesy ČR, které mají odpisy ve výši 
zhruba 800 milionů korun, neměly žádné 
příjmy a žádné výdaje, ani koruna by se 
nepohnula, tak skončí ve ztrátě 800 milionů. 
Musíte to brát tak, že ztráta je účetní číslo 
a nejsou to skutečné peníze.

Mezi hlavními změnami jste již zmínil 
úpravu obchodního modelu, kterou lze ve 
zkratce shrnout jako odklon od tzv. dřevěné 
knihy a směřování k posílení obchodních 
a výrobních kapacit státního podniku. Co 
bylo hlavním impulsem pro tyto změny 
a jakou roli v tomto hraje zakladatel, tedy 
Ministerstvo zemědělství?
Změna obchodní strategie byla čistě ma-
nažerským rozhodnutím, které se zkrátka 
muselo udělat. Mimochodem, vize řešení 
obchodního modelu museli zřejmě předkládat 
všichni kandidáti na generálního ředitele LČR 
a zakladatel se patrně s touto mou vizí ztotož-
nil. Důvod změn spočívá v nutnosti reagovat 
na vývoj v roce 2018, kdy se LČR dostaly do 
situace, že saldo březnového mimořádného 
tendru činilo minus 3,5 miliardy. Pět měsíců 
běžely aukce na odvozním místě, které nebyly 
omezeny v nejnižší nabídkové ceně, a cena 
dříví nastojato v těchto aukcích se pohybovala 
i jen v desetikorunách. Pokud by nedošlo 
k zastavení tohoto trendu, potom by situace 
v horizontu několika měsíců byla pro LČR 

výrazně kritičtější, než byla doposud. Bylo 
nutné přijmout okamžitá opatření. Byla zde 
velká kritika nejen z České inspekce životního 
prostředí, ale i ze strany ostatních vlastníků, 
zejména na opakování aukcí nastojato
 v kalamitních oblastech, kdy se opakování 
aukcí zpronevěřilo deklarovanému postupu 
rychlého zásahu proti kůrovci. Proto jsme 
přijali opatření k vlastní výrobě, respektive 
k zadávání zpracování dříví, o nějž nemá 
zájem nikdo ze smluvních partnerů na kom-
plexní zakázce a které nemá kupce v aukci. 
V těchto případech není ekonomika těžby 
a prodeje kůrovcového dříví úplnou prioritou, 
protože zásah proti kůrovci má z ekonomické-
ho hlediska mnohem vyšší hodnotu než aktu-
ální problém s odbytem a cenou kůrovcového 
dříví. Bylo zkrátka nutné kůrovcové dříví těžit 
bez ohledu na to, jestli má kupce, nebo ne. 
Změny spočívající v posílení vlastních kapacit 
nebo zadávání služeb pro výrobu dříví a prodej 
ve vlastní režii byly podřízeny jedinému cíli, 
a to snaze zpomalit kůrovcovou kalamitu. 
Součástí těchto změn bylo i okamžité nasta-
vení cenových stropů v aukcích, zavedení mi-
nimálního ceníku a jeho důsledné dodržování, 
aby LČR nemohly být označovány za ty, co 
podrážejí cenovou politiku ostatních vlastníků 
či prodejců dříví.

V jakém rozsahu předpokládáte posun 
k vlastním činnostem, vlastnímu obchodu 
s dřívím? Ve strategii je uveden předpoklad 
minimálně dva miliony kubíků. Uvedení 
pouze minima může smluvní partnery 
trochu zneklidňovat. Kde je horní hranice 
vlastního obchodu?
Slovo minimálně tam musí být, protože pro-
centa vlastního obchodu se vztahují 
k roční těžbě. V roce 2020 počítáme s těžbou 
14 milionů kubíků. My jsme deklarovali 25 % 
z normálního etátu LČR, který činí osm milionů 
kubíků, a to dělá právě dva miliony kubíků. 
V okamžiku, kdy je těžba skoro dvojnásobná, 
se logicky zvedne i podíl vlastního prodeje. 
Smluvní partner v komplexní zakázce dnes těží 
80 až 120 % smluvního objemu. Jakmile narazí 
na hranici 120 %, může smlouvu ukončit a 
těžbu zastavit, nebo může těžit víc. V přípa-
dě, že se smluvní partneři rozhodnou těžit 
v komplexní zakázce nebo prostřednictvím 
aukcí více, má to pro nás prioritu a podíl dříví v 
ostatních kanálech se tím automaticky snižuje.

Počítáte u lesních závodů také s nárůstem 
činností v oblasti obnovy lesa?
S rozšířením území přijde samozřejmě 
i rozšíření obnovy lesa. Chceme také, aby 
lesní závody začaly plnit referenční funkci ve 
vztahu k cenám pěstební a těžební činnos-
ti. Při milionu kubíků, což je mimochodem 
množství, které je v rámci ČR v normální 
situaci označováno jako cenotvorné, i když 
nyní to jsou spíše dva až tři miliony kubíků, už 
jsme schopni referenční funkci alespoň nějak 
plnit, byť jsem si vědom rozdílů ve fungování 
státního a soukromého sektoru.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Výnosy mil. Kč 8 046 9 168 9 697 10 092 10 450 11 180

Náklady mil. Kč –8 886 –11 193 –10 815 –10 718 –10 849 –10 922

Provozní HV mil. Kč –1 005 –1 846 –919 –426 –198 459

Objem těžby tis. m3 12 106 14 000 12 000 10 000 9 000 8 000

Plán ekonomické oblasti a předpokládané objemy těžeb pro období 2019–2024
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Cílem nově vyhlášeného Programu Minister-
stva zemědělství Mimořádné pracovní vízum 
pro státní příslušníky Ukrajiny pracující 
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví je 
poskytnout podporu přímým zaměstnavate-
lům a urychlit proces schvalování pracovních 
povolení pro vybrané zahraniční pracovníky 
z Ukrajiny. 

Právní rámec a realizace
Program Mimořádné pracovní vízum pro 
státní příslušníky Ukrajiny pracující v země-
dělství, potravinářství nebo lesnictví (dále jen 
„program“) je program schválený vládou za 
účelem dosažení ekonomického přínosu pro 

ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území ČR. 

V letech 2018 a 2019 byl v gesci Ministerstva 
zemědělství realizován projekt „Zvláštní 
postupy pro pracovníky do zemědělství 
a potravinářství z Ukrajiny“ umožňující 
zkrácení procedur pro získávání ukrajinských 
pracovníků českými zemědělskými, potravi-
nářskými a lesnickými firmami. V důsledku 
legislativních změn souvisejících s imple-
mentací novely zákona 326/1999 Sb. o pobytu 
cizinců na území ČR byl uvedený projekt 
k 1. září 2019 ukončen. Na něj navazuje tento 
program, který platí od 1. prosince 2019. 

Povolení k zaměstnání může být vydáváno na 
dobu nepřesahující 1 rok, nelze jej prodloužit, 
lze však žádat opakovaně. 

Kvóta a cílová skupina
Maximální roční počet žádostí o mimořádné 
pracovní vízum podaných účastníky progra-
mu je stanoven na 1 500 osob/rok. Program 
je určen pro středně či méně kvalifikované 
pracovníky do zemědělství, potravinářství 
a lesnictví.

Rámcová kritéria
- Do programu je možné se hlásit pouze  

s konkrétním uchazečem o pracovní místo 

Nový program pro 
pracovníky z Ukrajiny

Téma nedostatku pracovníků se v řadě oborů řeší již delší dobu a u některých činností 
se stává limitujícím faktorem. V souvislosti s naléhavou potřebou pracovních sil 
pro zvládání kůrovcové kalamity a likvidaci jejích následků roste naléhavě potřeba 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků i v oblasti lesnictví a dřevozpracu-
jícího průmyslu. 

Když mluvíme o obnově lesa, zvažujete 
třeba nějaké zvýšení efektivity, nákup tech-
nologií mechanizovaného způsobu zalesňo-
vání nebo jiných technologií, které by mohly 
doplnit portfolio činností či časové možnosti 
smluvních partnerů?
V obnově lesa chceme doplnit nové techno-
logie, nové způsoby. Tomu jsme naprosto 
otevřeni a snažíme se je podporovat i naší 
grantovou službou. Cokoli nám umožní zvýšit 
efektivitu obnovy lesa nebo kvalitu zásahů, 
budeme podporovat. V rámci grantové služby, 
jejíž rozpočet mimochodem nechceme redu-
kovat, jsme provedli jednu zásadní změnu. 
Grantová služba LČR byla deklarována jako 
agentura, která by měla podporovat vědu 
a výzkum. Nikde ale nebylo zakotveno, že vý-
sledky, které se takto získají, musí být pro LČR 
využitelné a smysluplné. Když jsem si nechal 
udělat inventuru projektů a soupis výsledků, 
které LČR skutečně využívají v praxi, dostali 
jsme se k číslu 13 %. Proto jsme tuto praxi 
opustili a nově jsme do statutu grantové služ-
by doplnili, že budeme zadávat, zejména na 
popud zaměstnanců, pouze takové výzkumné 
úkoly, studie, granty, které budou mít využití 
v praxi LČR. Bereme investici do výzkumu jako 
jakoukoli jinou, která by se nám měla vrátit.

Pokračování v dalším vydání.
Jan Příhoda, Markéta Penzešová, 
Lesnická práce
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na pracovní pozici podle klasifikace CZ-ISCO 
určenou nařízením vlády o mimořádném 
pracovním vízu pro státní příslušníky Ukraji-
ny pracující v zemědělství, potravinářství  
a lesnictví.

- Zaměstnavatel je přímým zaměstnavatelem 
pracovníků, podniká na území ČR minimál-
ně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR 
dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.

- Zaměstnavatel je subjekt podnikající v obo-
rech zařazených do ekonomických činností 
(podle klasifikace CZ NACE) vymezených 
nařízením vlády o mimořádném pracovním 
vízu.

- Zaměstnavatel má vyrovnané závazky  
vůči České republice (viz § 46 zákona  
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání: 
zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky  
z podnikání).

- Zaměstnavatel je v ČR registrován jako plát-
ce zdravotního a sociálního pojištění.

- Zaměstnavateli nebyla v období 2 let před 
podáním žádosti o zařazení pozice do pro-
gramu uložena pokuta.

Kritéria pro účast
- ukrajinská státní příslušnost;
- doložení informace o čísle, pod kterým je 

neobsazené pracovní místo, které patří mezi 
druhy prací stanovené nařízením vlády  
o mimořádné pracovní vízum, zveřejněno  
v centrální evidenci volných pracovních  
míst a na které bude vydáváno povolení  
k zaměstnání; to neplatí, jedná-li se o cizin-
ce, který má volný přístup na trh práce ČR  
v souladu s § 98 zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

Postup při vyřizování
I.  Zaměstnavatel ohlásí na příslušné 

krajské pobočce Úřadu práce ČR (KP ÚP 
ČR) volné pracovní místo a ve formuláři 
Hlášenka volného pracovního místa vy-
sloví souhlas s nabízením volného místa 
cizincům a vyznačí zaškrtávací políčko 
Mimořádné pracovní vízum; 

II.  Zaměstnavatel zpracuje na formuláři 
„Program Mimořádné pracovní vízum – 
Ukrajina“ seznam cizinců, kteří budou 
žádat o povolení k zaměstnání a mimo-
řádné pracovní vízum, který společně  
s předepsanými přílohami doručí garan-
tovi a informuje, u které KP ÚP ČR budou 
cizinci o povolení k zaměstnání žádat.

III.  V případě, že zaměstnavatel splní pod-
mínky pro zařazení do programu, garant, 
který žádost schválil, poskytne vyplněný 
formulář resortům zahraničních věcí, vni-
tra, práce a sociálních věcí a zemědělství. 

IV.  Cizinci podají prostřednictvím svých 
zaměstnavatelů na místně příslušných  
KP ÚP ČR žádosti o vydání povolení  
k zaměstnání.   

V.  Místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR 
rozhodne o povolení k zaměstnání, které 
bude vydáváno na dobu nepřesahující 1 rok. 

VI.  Cizinci podají na zastupitelském úřadu ČR 
v Kyjevě žádosti o mimořádné pracovní 
vízum vydávané podle § 31a zákona  
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
ČR. Jako přílohu žádosti doloží povolení  
k zaměstnání, doklad o zajištění ubyto-
vání, cestovní doklad a doklad obdobný 
výpisu z rejstříku trestů. 

VII. Příslušný odbor Ministerstva vnitra roz-
hodne o žádostech o mimořádné pracovní 
vízum a v případě splnění podmínek vydá 
zastupitelskému úřadu pokyn k vyzna-
čení víza. Vízum bude uděleno na dobu 
platnosti povolení k zaměstnání.

VIII. Zastupitelský úřad vyznačí úspěšným 
žadatelům víza do cestovních dokladů.

IX.  Po příjezdu do ČR cizinci prostřednic-
tvím ubytovatele splní svou ohlašovací 
povinnost vůči Policii ČR a zaměstnavatel 
po nástupu cizinců do zaměstnání splní 
povinnost informovat o této skutečnosti 
místně příslušnou KP ÚP ČR.

V případě podávání hromadných žádostí pro 
10 a více pracovníků jsou stanoveny další 
podmínky s ohledem na koordinaci podávání 
společné žádosti. 

Všechny formuláře i doplňující informace  
k programu naleznete na webu Ministerstva 
zemědělství - http://eagri.cz/public/web/mze/
ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/
mimoradne-pracovni-vizum-novy-nastroj.html.
V případě potřeby lze kontaktovat pracovníka 
Ministerstva zemědělství Ing. Jana Romana 
(jan-petr.roman@mze.cz, tel. 221 812 468) 
nebo přímo garanta programu za oblast 
lesnictví – Lesnicko-dřevařskou komoru ČR – 
kontakt Ing. Andrea Pondělíčková  
(info@ldkomora.cz, tel.: 733 755 521).

V případě zájmu o konzultační služby či další 
informace lze kontaktovat Česko-ukrajinský 
svaz zaměstnavatelů a pracovníků na info@
cuszp.cz nebo na tel: 733 370 935. (Rozhovor 
s PhDr. Martinem Vrbou, ředitelem svazu, 
naleznete na straně 8.)

Lesnicko-dřevařská komora ČR
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Před deseti tisíci lety změnilo zemědělství 
naši civilizaci. Obdělávání plodin usadilo člo-
věka na jedno místo a přimělo jej věnovat se 
pěstování plodin a chovu zvířat. Zemědělstvím 
se až donedávna živila převážná část společ-
nosti. Dnes je ale všechno jinak, v oboru pra-
cuje asi 1 % populace a děti z měst už pomalu 
ani nevědí, kde se vzalo jídlo, které dostávají 
na talíř. Národní zemědělské muzeum proto 
představuje zemědělství v celé jeho šíři, od 
pravěkého způsobu obživy přes jednotlivé 
obory jako lesnictví, rybářství, myslivost až 
po současná témata, jako je například voda 
v krajině, problematika ochrany půdy nebo 
gastronomie. Stručně to vystihuje slogan 
„O všem mezi zemí a talířem“. 

Po celé republice
V muzejních expozicích se prolíná historie 
i současnost. Návštěvníci zde uvidí vzácné 
sbírkové předměty stejně jako „doklady 
nedávné doby“, exponáty, které, zasazeny do 
historického kontextu, dokumentují dlouhou 
cestou vývoje člověka i civilizace. Nové pohle-
dy na vztah člověka a přírody, na rizika 
a možnosti udržitelného rozvoje a na naši 

obživu, to jsou témata, kterým se muzeum 
věnuje nejen ve své hlavní výstavní pražské 
budově, ale i v pobočkách rozmístěných na-
příč republikou. Muzejní sbírky a expozice si 
návštěvníci mohou prohlédnout v Čáslavi, 
na zámku Kačina u Kutné Hory, ve Valticích, 
ve Znojmě či v jihočeském zámku Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou. Každá z poboček 
muzea je zaměřena tematicky trochu jinak, 
všechny dohromady pak každoročně navštíví 
více než 300 tisíc návštěvníků. S dalšími dvěma 
sty tisíci, kteří během roku přijdou do budovy
v Praze na Letné, překračuje Národní zeměděl-
ské muzeum hranici půl milionu návštěvníků. 

Zábava, zážitek a vzdělání
Mimopražské pobočky zahajují svou sezónu 
v dubnu a končí ji zpravidla v říjnu, pražská 
výstavní budova má otevřeno po celý rok, 
vždy od úterý do neděle. Tato funkcionalistic-
ká stavba prošla během posledních pěti let 
rozsáhlou rekonstrukcí a byla jí vrácena její 

původní architektonická podoba. Stejně tak 
zde vznikla řada moderních expozic. Jsou 
interaktivní, děti i dospělí si mohou řadu 
věcí osahat a vyzkoušet. Jistou specialitou 
Národního zemědělského muzea je i velký 
počet tematických popularizačních akcí pro 
veřejnost. Letošní dvě zabijačky jsou již za 
námi (v lednu v Praze, v únoru na Ohradě), 
v jarních měsících se ale návštěvníci mohou 
těšit například na Bylinkový den (18. dubna – 
Praha) nebo Zámeckou pouť (25. dubna – Ka-
čina), školákům je pak určen Den bezpečnosti 
(23. dubna – Čáslav). 

Díky širokému tematickému záběru, řadě 
akcí, přednášek i programů pro děti i dospělé 
si návštěvu Národního zemědělského muzea 
užije celá rodina. 

Národní zemědělské muzeum nabízí 
střešní expozici s vyhlídkovou zahradou 
a unikátním výhledem na Prahu najdete na 
střeše Národního zemědělského muzea 
v Praze. Část střechy funguje jako políčko 
osázené polními plodinami, v další části je 
malý prostor pro výstavy pod širým nebem, 
střešní včelař zde má několik úlů. Za poplatek 
si můžete v muzeu zapůjčit i deku a přímo na 
trávníku uspořádat malý piknik. 

Aktuální informace o dění v muzeu a o chysta-
ných akcích na jednotlivých pobočkách najde-
te na webu muzea www.nzm.cz, Facebooku 
a Instagramu.

Národní zemědělské muzeum 
Každou první neděli v měsíci zpřístupňuje Národní zemědělské muzeum své expo- 
zice zdarma, a to všem spolupracovníkům či kolegům pracujícím v zemědělství. 
Projektu, pro nějž se vžil název Resortní dny, dali svou záštitu již tři ministři 
zemědělství v řadě a i díky tomu probíhá od poloviny roku 2016 bez přerušení. 

Resortní dny 
Vždy první neděli v měsíci. Volný 
vstup do expozic muzea pro všechny 
pracovníky ze zemědělství – a to až do 
výše rodinné vstupenky. Pro uplatnění 
nároku na vstup stačí na pokladně mu-
zea nahlásit, že se návštěvník účastní 
Resortního dne a z jakého oboru nebo 
pracoviště je. Pozor, z důvodu omezené 
provozní doby mimopražských poboček 
v březnu pouze v Praze, od dubna i na 
ostatních pobočkách muzea. 

Přijď te vařit! 
Součástí expozice Gastronomie v Ná-
rodním zemědělském muzeu v Praze 
je i moderní gastrostudio. Probíhají 
zde kurzy vaření a pečení a tematické 
workshopy určené široké veřejnosti. 
Jejich lektoři jsou profesionálové 
z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
často přímo členové národního týmu. 

Jede traktor. Více než dvacítku „toho nejlep-
šího“, co muzejní sbírky nabízejí, představuje 
pražská expozice Jede traktor.  Jde o traktory 
od tuzemských i zahraničních výrobců vyro-
bených mezi lety 1917–1953. Expozici doplňují 
dětská šlapadla a odrážedla, v provozu je také 
traktorový simulátor, vhodný pro starší děti.
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Resortní dny 
v Národním 
zemědělském 
muzeu

Každou první 
neděli v měsíci pro 

zemědělce 
vstup zdarma!

Až do hodnoty rodinné 
vstupenky.

Platí pro všechny, jejichž pracovní náplní je zemědělství – 
zemědělce, lesníky, rybáře, ovocnáře, potravináře, vinaře, 
myslivce, včelaře, zahrádkáře i pracovníky výzkumných 
organizací. Resortní dny pořádáme po celý rok v Praze a v sezoně 
také v Čáslavi, na zámku Kačina, na zámku Ohrada a ve Valticích. 
Probíhají pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

www.nzm.cz

www.resortnidny.cz

NZM plakat resortni dny 2019.indd   3 05.04.2019   13:26:38
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Kdo by si za dlouhých zimních večerů u tele-
vize občas nezahřešil chroupáním smažených 
brambůrků nebo solených buráčků. Zdra-
vější alternativou těchto tučných pamlsků by 
například mohla být pučálka. Ještě v polovině 
minulého století se bez ní neobešla žádná 
velikonoční tabule v domácnostech, kde se 
dbalo na tradice. Tento chutný pokrm byl 
u nás rozšířen doslova od Šumavy k Tatrám.
Název pučálka pro tuto křupavou pochoutku 
z naklíčeného opraženého hrachu je shodný 
v češtině i ve slovenštině a shodná byla i její 
příprava pučálky v obou zemích. V kuchař-
ských knihách z padesátých a šedesátých let 
dvacátého století je pučálka ještě považována 
za tehdy běžný pokrm a recept na ni uváděn 
v kapitole luštěniny.

Připomeňme ve stručnosti návod: Namočí-
me hrách a ponecháme ve vodě tak dlouho, 
až vyrazí klíčky. Pak ho na omastku rychle 
opražíme. Podáváme slaný nebo sladký. 
Podle chuti lze slanou opraženou pučálku 
posypat červenou mletou paprikou, sladkou 

variantu pak skořicí nebo ji pokapat medem. 
Vzniklý pokrm je výživově velmi hodnotný, 
neboť v naklíčených semenech znovu vznikají 
cenné látky, které má pouze hrách čerstvý. 
Například je to vitamín C, který jinak suchým 
luštěninám chybí.

Svépomocí za tři dny
Kdo by si chtěl pučálku udělat doma, měl by 
počítat s tím, že k její přípravě jsou zapotřebí 
nejméně tři dny. Tak dlouho totiž přibližně trvá 
řádné naklíčení hrachu. Klíčky vyraší pouze 
z celých kuliček. Před namočením do vody je 
tedy třeba hrách pečlivě přebrat a vytřídit
z něj plody poškozené nebo rozpůlené. Vodu 
je třeba denně vyměňovat, nejlépe opakovaně. 
K namáčení hrachu stačí běžná sklenice od 
okurek nebo kompotu, hladina vody by měla 
dvakrát převyšovat hrách. Nádoba s klíčícím 
hrachem by za pokojové teploty měla stát na 
světlém místě, nikoli však na přímém slunci. 
Aby se pučálka podařila, musí být hrách stále 
vlhký. Naklíčený hrách se pražil na sádle nebo 
na másle, případně jen tak nasucho. Z dobové 

literatury vyplývá, že hotovou pučálku si lidé 
u nás ještě v meziválečném období mohli kou-
pit na tržištích a jarmarcích, kde ji prodávaly 
babky pučálnice. Na přenosných kamínkách 
nebo v kotlících ji pučálnice připravovaly také 
v ulicích měst obdobně, jako se před Vánoci 
prodávaly v ulicích pečené kaštany.

Masopustní specialita nepřežila rok 2000
Protože vrcholí masopust, připomeňme, 
že pučálka je typické masopustní jídlo. Proto-
že je rostlinného původu, patřila také mezi 
šestero postních jídel, doporučovaných 
v době mezi masopustem a Velikonocemi. 
Řadila se rovněž k oblíbeným velikonočním 
pokrmům. Místně se jedla i na Štědrý den. 
Z odborných publikací jsme zjistili, že pučálka 
se v Čechách i na Slovensku vyskytovala 
už od středověku. Čím to, že tato skromná 
delikatesa přežila několik set let, nikoli 
však příslovečný rok 2000? Pravdou je, že ma-
sopustní stravovací rituály dávno odvál čas. 
Ve skutečnosti to s pučálkou dopadlo stejně 
jako s jinými pokrmy, jejichž příprava je 
zdlouhavá a pracná. I když byly z dostupných 
a mnohdy i finančně nepříliš nákladných 
surovin, nikdo s nimi nechtěl ztrácet draho-
cenný čas. Čas jsou peníze, v době internetu 
zvláště. A tak taková jídla postupně vymizela 
nejdřív z našeho jídelníčku a pak i ze slovní 
zásoby.
Po prachandě nezbylo ani smítko
Jiným příkladem takové zapomenuté delika-
tesy může být prachanda. Jde o jemnou drť 
z mletých sušených hrušek. Prachanda se 
používala na sypání koláčů, ovocných knedlíků 
nebo do perníku. V obchodech se tato sladká 
moučka prodávala ještě v meziválečném ob-
dobí, za první republiky, jak jsme o tom našli 
zmínku v Potravním kodexu československém 
(Praha, 1937). V mleté prachandě většinou 
skončily obyčejné domácí hrušky. Sušené pů-
lené hrušky, zvané křížaly, pocházely většinou 
z Kalifornie nebo z Jižní Afriky. Díky vydatněj-
šímu slunečnímu svitu byly hrušky ze zámoří 
šťavnatější a sladší, než byly hrušky tuzem-
ské. Obdobné to bylo ze sušenými švestkami.
Již zmíněný Potravní kodex českosloven-
ský uvádí, že: „Domácí produkce sušených 
švestek je nepatrná.“ Převážná část sušených 
švestek na československém trhu se v té 

Zapomenuté delikatesy 
jako zdroj inspirace

Jaro se blíží, a tak je nejvyšší čas připravit si doma pučálku, kdysi typické 
velikonoční mlsání. Oživme si vzpomínky i na další polozapomenuté pochoutky 
z dob našich babiček. Věděli byste, čemu se říkalo prachanda nebo čím vynikaly 
karlovarské švestky?
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době nahrazovala dovozem hlavně z tehdejší 
Jugoslávie (švestky zvané bosenské) a také 
z Kalifornie. Švestky sice pocházely z ciziny, 
avšak v Československu se z nich vyráběla 
skutečná delikatesa s názvem Karlovarské 
švestky.

Pecka nahrazená ořechem
Zbožíznalecké publikace shodně uvádějí, že 
švestky karlovarské byly velké sušené švest-
ky, které měly místo pecek uvnitř vloženou 
malou sušenou švestičku, také vypeckovanou. 
Sušené švestky nadívané jádry vlašských 
ořechů měly název Švestky římské. Oba 
zmíněné druhy sušených plněných švestek se 
s největší pravděpodobností připravovaly ze 
švestek bosenských, neboť z těch se snadno 
dala vyjmout pecka. Naproti tomu v Kalifor-
nii se sušily odrůdy sice příbuzné evropské 
švestce domácí, avšak s dužninou pevně lpící 
na pecce. Proto se z nich u nás vyráběla povi-
dla. K průmyslovému zpracování se dovážely 
též drobné sušené švestky jihoafrické. Sušené 
švestky z Rumunska se tehdy pokládaly za 
méněcenné, jelikož páchly po kouři. Z Francie 
a Itálie se do předválečného Československa 
vozily sušené švestky na výrobu tzv. prunelek. 
Tyto oloupané sušené švestky zbavené pecek 
se u nás lisovaly naplocho do beden a vzniklá 
hmota se krájela na váhu.

Sušené ovoce z Kalifornie
Jako skutečnou lahůdku popisuje Potravní 
kodex československý sušené meruňky z 
Kalifornie. „V Československu jsou nejoblíbe-
nější kalifornské meruňky zvané podle oblast-
ního původu Northern, kromě toho Northern 
Tilton, San Joaquin a Santa Clara.“ Podle 
zmíněného kodexu měly meruňky Northern, 
tedy severní, sytě oranžovou barvu s růžovým 
nádechem. Tiltonské meruňky byly oranžové 
se žlutým nádechem a dodnes patří k vyhlá-
šené odrůdě s masitou, šťavnatou dužninou, 
která se hodí jak na sušení, tak pro kompoty. 
Z Kalifornie se do Československa v minulosti 
dovážely i další druhy sušeného ovoce. Byly to 
třeba sušené broskve nebo sušené nektarin-
ky. Zatímco broskve se prodávaly samostatně, 
nektarinky sloužily pouze jako součást pro 
směsi sušeného ovoce. Směsi sušeného 
ovoce se vyráběly přímo v československých 
provozovnách. Počet těchto směsí byl značný, 
jak stojí v kodexu. Nejoblíbenější směs s ná-
zvem Extra Choice N. 2, což by se dalo volně 
přeložit jako extra jakost, směs č. 2, sestávala 
ze šesti druhů sušeného ovoce. Ve směsi byly 
rovným dílem zastoupeny sušené ovocné plo-
dy o největší velikosti. Konkrétně to byly suše-
né švestky, jablka, meruňky, hrušky, broskve 

a nektarinky. Tato směs se ve třicátých letech 
minulého století balila do průhledných obalů, 
aby vynikly různé barvy míchaného ovoce.

Z domácích zahrad třešně a višně
Vraťme se ale zpět ze slunné Kalifornie do 
domácího prostředí. Oblíbenou pochoutkou 
našich dědečků a babiček byly sušené třešně 
a višně, které pocházely z českých a sloven-
ských sadů. Ještě v polovině minulého století 
se sušením běžně konzervovalo ovoce, když 
se ho urodilo hodně a čerstvé by se nestačilo 
prodat. Nejlepší sušené produkty poskytovaly 
třešně zvané chrupky s tuhou dužninou. 
Třešně zvané srdcovky s tenkou slupkou se 
na sušení nehodily, protože snadno praskaly 
a vytékala z nich šťáva. Plody se pozvolna su-
šily proudem teplého vzduchu ve speciálních 
sušárnách. V obchodě byly nejvíce žádány 
černé sušené třešně a višně. Spíše výjimečně 
se v obchodech objevily višně zvané marasky, 
které byly sušeny přímo na slunci, pocházely 
však nikoli z Československa, ale ze slunné 
Dalmácie. V obchodech se prodávalo také 
sušené drobné ovoce, jako například borůvky, 
bezinky a šípky. Vzácně se objevily i sušené 
ostružiny nebo maliny. Ze zmíněných suše-
ných plodů se připravovaly kompoty, omáčky 
a čaje. Někdy je ale také zneužívali podvodníci 
k nekalým účelům, jak v Potravním kodexu 
dokládá výslovné upozornění, že sušených 
borůvek, bezinek a ostružin se nesmí používat 

k barvení vína. Přibarvovat révové víno ovoc-
nou šťávou se nesmí ani dnes. Do kompotů, 
džemů a džusů však třeba bezinková šťáva 
přijít smí, ale musí to být uvedeno na obalu 
výrobku.

Kdoule a mišpule už zná málokdo
Na závěr si ještě připomeňme staromódní 
a polozapomenuté ovoce, které kdysi běžně 
rostlo v zahradách zejména na jihu Moravy 
a Slovenska, protože vyžaduje teplejší klima. 
Byly to kdoule a mišpule. Oba druhy ovoce 
jsou kvůli trpké chuti za syrova nepoživatelné. 
Jsou však vynikající jako přísada do různých 
ovocných výrobků. Plod kdoule s jasně žlutou 
slupkou připomíná hrušku, má však trpkce 
svíravou chuť a je velmi suchý a tuhý. Z kdoule 
připravená domácí zavařenina je ovšem 
vynikající. Průmyslově se kdoule zpracová-
vala na kompoty anebo proslazované ovoce. 
Pro výraznou a příjemnou vůni se tuhé plody 
kdoule vkládaly do prádelníků, aby provoněly 
složené ložní prádlo. Mišpule se podobá ma-
lému zploštělému jablku. Slupka je kožovitá, 
rezavá až temně hnědá. Mišpule má nakysle 
trpkou chuť, ale příjemně ovocnou vůni. Pro 
vyšší obsah pektinových látek se mišpule po-
užívala jako přísada do ovocných moštů nebo 
ovocného vína, aby se tím urychlila sedimen-
tace kalů.

Alice Olbrichová

Zpravodaj AGRObase vydává: Agrární komora ČR, Blanická 3, 772 00 Olomouc. Úřad AK ČR Praha: 
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice. IČ: 47674868, DIČ CZ47674768. tel.: 296 411 180,  
e–mail: sekretariat@akcr.cz. Zástupci AK ČR: Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident; Ing. Josef 
Kubiš, viceprezident a předseda Sněmovny všeobecné, Ing. Bohumil Belada, viceprezident a předse-

da Sněmovny společenstev, Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR. Grafický design: Tomáš Neubauer. Uzávěrka čísla: 15. února 2020. Tisk: GRAFICO, s.r.o.   
Povoleno MK ČR E 6204. NEPRODEJNÉ. Příští číslo vyjde: 26. března 2020. 

Z P R A V O D A J



Ú N O R  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y50

H i s t o r i e

Proto hlavním a často jediným způsobem, jak 
půdu získat, zůstával po dlouhou dobu pacht, 
který byl u nás hojně vyhledáván a využíván. 
Velkou pozornost mu věnovalo zákonodár-
ství i dobová literatura. Cílem příspěvku je
poukázat na to, že pacht byl u nás hojně 
využíván, a to do roku 1950, následně došlo 
k jeho změně na nájem a s přijetím Nového 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byl obno-
ven, čímž tento právní institut plní svoje neza-
stupitelné poslání především v zemědělství 
a lesnictví a je využíván v každodenním životě.
 
Původ a význam v minulosti
Termínem pacht (latinsky pactum) se ve 
středověku označoval časově vymezený pro-
nájem zemědělské půdy a objektů. Vztah mezi 
zemědělcem, který si půdu pronajal (pachtýř), 
a vlastníkem půdy (propachtovatel) na rozdíl 
od pouhého nájemního vztahu s právem věc 
užívat byl spojen i s právem věc požívat. 
Jedná se o znovuzavedení daného institutu 
do české právní úpravy. Pacht upravoval do 
konce roku 1950 zákon č. 946/1811, obecný 
zákoník občanský, který ve svém ustanovení 
§ 1091 definuje institut pacht a rozdíl od insti-
tutu nájmu: „Lze-li užívati pronajaté věci bez 
dalšího vzdělávání, nazývá se taková smlouva 
smlouvou nájemní, lze-li ji však užívati jen pílí 
a přičiněním, nazývá se smlouvou pachtovní. 

Byly-li smlouvou současně pronajaty věci pr-
vého i druhého druhu, budiž smlouva posuzo-
vána podle povahy hlavní věci.“ I když pozdější 
úprava podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník tento institut neznala, neznamenalo 
to, že by se takové vztahy v praxi nevytvářely. 
Vzhledem k tomu, že pacht svoji povahou má 
nejblíže k nájemnímu vztahu, smluvní strany 
často volily odkazy právě na tento smluvní typ 
při úpravě svých vztahů nebo použily obecnou 
úpravu jako smlouvy nepojmenované. 

Pacht v hospodářské a sociální skladbě 
zemědělství v letech 1918–1938
Pozemková reforma po roce 1919 citelně 
zasáhla do pozemkové držby. Připomeňme 
základní fakta. V pozemkové reformě bylo 
celkem zabráno 4 021 617 ha, tj. 28 % veškeré 
půdy ve státě, z toho zemědělské půdy bylo 
1 283 286 ha, tj. 17,7 % ve státě. Pozemkovou 
reformou bylo posíleno pozemkové vlastnictví 
především drobných rolníků. Tito nabyvate-
lé pod 30 ha výměry obdrželi do roku 1938 
celkem 789 803 ha půdy, což představovalo 
43,9 % veškerého přídělu a z této výměry 
bylo 643 690 ha čistě zemědělské půdy. 
Současně se řešila také otázka pachtu. Ze 
zabrané zemědělské půdy bylo převedeno asi 
470 000 ha pachtované půdy do vlastnictví. 
Proto otázka pachtu, před 1. světovou válkou 

aktuální problém, ustoupila na několik roků 
do pozadí. Ovšem naléhavě vystoupila do 
popředí začátkem 30. let 20. století. Agrární 
národohospodáři koncem 19. století sledovali 
převážně jen výměru pachtované půdy, když 
nadřazovali hledisko hospodářské nad sociál-
ní, tj. půdu (kapitál) nad člověka (zemědělce), 
zatímco ekonomové a zvláště sociologové 
před 2. světovou válkou nadřazují zemědělce 
nad půdu. 

Zemědělský pacht v meziválečném období 
byl značně rozšířen a zvláště byl vysoký počet 
zemědělských závodů, které se podílely na 
nájmu půdy. Z celkového počtu 1 648 604 
zemědělských závodů na území našeho státu 
(podle sčítání zemědělských závodů v roce 
1930) najímalo půdu 41,7 %, tedy celkem 
687 056 podniků. V jednotlivých zemích byl 
odlišný absolutní i relativní počet závodů na-
jímajících půdu. Více zemědělských podniků 
půdu najímalo v Čechách a na Moravě a ve 
Slezsku než ve východních zemích republiky, 
a to v důsledku odlišné hospodářské a sociál-
ní struktury. Pachtu půdy se nejvíce zúčastni-
lo závodů na Moravě a ve Slezsku (53,83 %), 
potom v Čechách (47,26 %), méně již na Slo-
vensku (26,57 %) a nejméně na Podkarpatské 
Rusi (23,42 %). Ve všech historických zemích 
převážná většina zemědělských závodů také 
půdu přinajímala. Závodů s přinajatou půdou 
byl opět největší počet v zemi Moravskoslez-
ské (44,40 %) o tři procenta méně potom 
v Čechách.

Struktura zemědělství podle pachtu
Níže zohledníme na základě statistických 
údajů zemědělské závody s přinajatou (při-
pachtovanou) půdou podle výrobních oblastí 
a podle velikostních skupin zemědělských 
závodů v jednotlivých zemích ČSR.

a) Podle výrobních oblastí
V Čechách bylo nejvíce závodů s přinajatou 
půdou v intenzivní oblasti řepařské (53,40 %), 
pak skoro stejně v oblasti obilnářské 
(41,67 %) a v oblasti obilnářsko-bramborář-
ské (42,31 %) a nejméně v oblasti pícninářské 
(25,30 %). V zemi Moravskoslezské největší 
počet závodů s přinajatou půdou byl také 

Pacht jako staronový 
institut 

V českých zemích od 2. poloviny 19. století sílily snahy především drobných země-
dělců, později po roce 1918 domkářů a kovozemědělců o získání půdy, která byla 
v minulosti z velké části vázána šlechtickým fideikomisem a po jeho odstranění byla 
dispozice s půdou zablokována stávající strukturou a hierarchií vlastnických vztahů. 
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v oblasti řepařské (57,70 %), potom v oblasti 
obilnářsko-bramborářské (43,41 %) a obil-
nářské (40,36 %) a nejmenší počet v oblasti 
pícninářské (29,30 %). Na Slovensku přina-
jímalo půdu přibližně poloviční počet závodů 
ve srovnání s českými zeměmi, nejvíce bylo 
těchto závodů v oblasti řepařské (28,13 %) 
a obilnářské (25,1 %). Na Podkarpatské Rusi 
téměř stejný počet závodů přinajímal půdu 
v oblasti obilnářské (20,80 %) a pícninářské 
(20 %). Přirozeně mezi jednotlivými výrobními 
oblastmi v každé zemi byly rozdíly.

b) Podle velikostních skupin zemědělských 
závodů
Počet závodů pachtujících půdu byl výsledkem 
působení jednak všeobecných hospodářských 
a sociálních vlivů v jednotlivých zemích, 
jednak speciálních činitelů, které vyplývají 
z povahy zemědělství. Kromě toho rozsah 
pachtu po stránce soukromoekonomické 
a sociální zvláště ovlivňoval velikost země-
dělských závodů. Pro srovnání v Čechách, 
pro které jsou statisticky doložitelné údaje, 
nejvíce přinajímaly půdu domkářské závody 
(52,64 %), u malorolnických závodů činil tento 
podíl (43,26 %), u parcelových hospodářství 
(33,40 %), přirozeně nejméně přinajímaly 
půdy velkostatky (17 %) a střední selské stat-
ky (19 %). Obecně lze shrnout, že malozemě-
dělské závody přinajímaly půdu především 
k hospodárnému využití pracovních sil 
svých rodin, zatímco selská hospodářství 
a především statky za účelem rentabilněj-
šího využití vložených investic. Zemědělské 
závody s půdou jen najatou (cizí) byly hlavně
v držení zemědělců, kterým bylo zemědělství 
buď jediným povoláním, nebo zdrojem 
důchodu (zemědělské závody soběstačné), 
nebo kterým zemědělský závod poskyto-
val nejnutnější životní potřeby (parcelová 
hospodářství do 1 ha). Výměra najaté půdy 
byla výsledkem poptávky a nabídky. V českých 
zemích byl poměrně velký podíl najaté půdy 
v oblasti řepařské, obilnářské a pícninářské 
ve skupinách parcelových a domkářských 
závodů (do 5 ha), u velkých selských závodů 
a velkostatků přes 50 ha. Nájemné bylo 
stanoveno z převážné výměry půdy v penězích, 
zvláště v oblastech extenzívních a skoro 
výhradně v menších závodech, což byl způsob 
prakticky nejjednodušší, ale zároveň nej-
riskantnější pro pachtýře i propachtovatele. 
Naproti tomu se stoupající intenzitou hospo-
daření ve výrobních oblastech zvětšovala se 
výměra najaté půdy také za pevné množství 
zemědělských výrobků.

Současná právní úprava pachtu
Institut pachtu v Novém občanském zákoníků 
(dále „NOZ“) představuje důležitou složku ze-
mědělského podnikání. Rozdíl mezi nájmem 
a pachtem, který dřívější právní úprava podle 
zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) 
směšovala, je především v tom, že nájemce 
má právo toliko věc užívat, ale pachtovní 
smlouvou se zakládá pachtýři právo věc užívat 

i požívat, když předmětem pachtu může být 
pouze věc přinášející plody nebo užitky 
a pachtýř si tento výnos přivlastňuje. Tento 
stav je typický právě pro zemědělskou výrobu, 
když smyslem užívání zemědělské půdy jsou 
právě užitky a plody.

Právní úprava pachtu je zakotvena v usta-
noveních § 2332 až 2358 NOZ, přičemž je 
rozdělena do tří pododdílů (obecná usta-
novení, zemědělský pacht a pacht závodu). 
Základním předpokladem toho, aby došlo ke 
vzniku pachtu, je uzavření pachtovní smlouvy, 
a to mezi vlastníkem propachtované věci (pro-
pachtovatel) a uživatelem, resp. poživatelem 
propachtované věci (pachtýřem). Zde platí, že 
pacht tedy nemůže vzniknout ze zákona, a to 
na rozdíl od nájmu, jak tomu bylo v případě 
§ 22 zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě). Je 
směrodatné, že uvedený nájemní vztah vzniklý 
ze zákona o půdě, pokud trval ke dni 1. 1. 2014, 
následně pokračuje i po účinnosti NOZ (avšak 
po této účinnosti již nemůže pachtovní vztah ze 
zákona nově vzniknout). Pachtovní smlouvou 
se rozumí závazek propachtovatele přenechat 
pachtýři určitou věc k dočasnému užívání a po-
žívání a závazek pachtýře platit za to propach-
tovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou 
část z výnosu věci (§ 2332 odst. 1 NOZ). Lze si 
samozřejmě představit, že výše pachtovného 
bude v závislosti na objemu výnosu pohyblivá. 
Taktéž si lze kromě pachtovného v penězích 
sjednat pachtovné ve formě poměrné části 
výnosu z předmětu pachtu nebo kombinace 
uvedených. Podle ust. § 1792 odst. 1 NOZ 
plyne-li ze smlouvy povinnost stran poskytnout 
a přijmout plnění za úplatu, aniž je ujednána 
jejich výše či způsob, jakým bude tato výše ur-
čena, pak platí, že úplata byla sjednána ve výši 
obvyklé v době a místě uzavření smlouvy.  

Vzhledem k právu k plodům u pachtovního 
vztahu je přirozeně omezen předmět pachtu, 
kterým může být pouze věc plodivá, plo-
donosná přinášející výnos. Výnos může být 
řádný i mimořádný (běžně předpokládaný). 
Typickým znakem pachtu je pachtýřovo právo 
a povinnost současně věc pachtu vlastní prací 

nebo jinou činností obhospodařovat tak, aby 
přinášela plody nebo užitky a pachtýř si tento 
výnos přivlastňuje (správně zhodnotil význam 
pachtu národohospodář Frant. Rouček, když 
v roce 1914 prohlásil: „Pacht slouží produk-
ci.“). Tento požadavek je upraven v ust. § 2336 
NOZ jako povinnost péče řádného hospodáře. 
NOZ upravuje v ust. § 2342 až 2344 pacht věci 
společně s inventářem, přičemž se může jed-
nat i o zvířata. V případě zničení nebo opotře-
bení inventáře, pokud se škoda nepřičítá pa-
chtýři, propachtovatel inventář obnoví. Pacht 
věci hlavní ovšem nevyvolává nutnost jejího 
propachtování společně s inventářem. Strany 
si mohou ujednat, že pachtýř inventář odkoupí 
(třeba i za odhadní cenu) a že jej od něho při 
skončení pachtu zase odkoupí propachtovatel. 
U zemědělského pachtu se pachtovné platí 
ročně pozadu se splatností k 1. říjnu. Další 
důležitou náležitostí pachtovní smlouvy je 
sjednání doby pachtu. Pokud je tato sjedná-
na na dobu určitou alespoň na dobu tří let a 
jedna strana vyzve minimálně šest měsíců 
před uplynutím této lhůty druhou stranu, aby 
sdělila, jestli hodlá v pachtu pokračovat, 
a druhá strana do tří měsíců od doručení 
výzvy s návrhem souhlasí, prodlouží se pacht 
o dobu, na kterou byl původně sjednán. 
V případě zemědělského pachtu platí, pokud 
byl pacht dohodnut na dobu delší než dva 
roky a není- li smlouva uzavřena v písemné 
formě, má se za to, že pacht byl ujednán na 
dobu neurčitou (§ 2342 odst. 2 NOZ). Jestliže 
je pacht sjednán na dobu neurčitou, lze pacht 
vypovědět ve 12měsíční lhůtě (§ 2347 NOZ) 
a pacht skončí k 30. září.

(ak)

Prameny: 
V. Zolman, Pacht v hospodářské a sociální 
skladbě československého zemědělství, 
Praha 1938
Sčítání zemědělských závodů v republice 
Československé podle stavu ze dne 27. května 
1930, díl I.–III., Praha 1932–1936
K. Eliáš, Pacht, Obchodně právní revue, 
2/2013.



Ú N O R  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y52

I n z e r c e

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.


