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Z podpory zemědělství a venkova 
mají prospěch všichni

V předchozích úvahách jsem se zabýval zhodnocením současného stavu českého 
zemědělství v kontextu historického a poválečného vývoje a především pak negativ-
ních strukturálních změn v sektoru po roce 1989. Právě v následujících dekádách 
dochází k neustálému propadu produkce a snižování výroby u pracovně a technolo-
gicky náročnějších odvětví. 

Kvůli tomu Česká republika ztratila soběstač-
nost v mnoha základních komoditách a stala 
se dovozcem potravin, což se velmi negativně 
odrazilo i v agrárním zahraničním obchodu, 

který každý rok již dlouhodobě končí v zápor-
ném saldu v řádech desítek miliard korun. 
Propad živočišných odvětví pak s sebou nese 
negativa i pro krajinu a půdu, snižuje se 

možnost využití rostlinné nadprodukce, tedy 
obilovin i trvalých travních porostů, a kvůli 
absenci organické hmoty se snižuje život 
v půdě i její schopnost zdržet vodu. Pokud 
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porovnáme tuto situaci s okolními zeměmi 
EU či ve světě, je vidět, že situace u nás je 
vzhledem dlouhodobému přehlížení základ-
ních potřeb sektoru velmi špatná, ale stále 
řešitelná.

Posílení soběstačnosti
Pokud mluvíme o SZP a jednotném trhu, musí 
dojít především k harmonizaci plateb v celé 
EU, to je ke sjednocení plateb nebo alespoň 
k jejich maximálnímu sblížení. Současný stav 
je neúnosný, vždyť v I. pilíři, což jsou právě pří-
mé platby, má Holandsko 393 eur/ha, Česká 
republika 234 eur/ha, Chorvatsko a Litva 
95 eur/ha. Využívání diametrálně rozdílných
podpor přispívá k vytlačování později přistou-
pivších zemí z trhu a místo sbližování úrovně 
v EU 27 dochází k dalšímu zvyšování rozdílů 
a stagnaci výkonnosti celé EU, protože není 
využit potenciál všech zemí.  Tam, kde je kon-
centrovaná výroba, která je zajišťována většími 
podniky, je nezbytné využít redistributivní plat-
bu, tj. zvýšenou podporu například na prvních 
sto hektarů zemědělské půdy ve výši 5 až 10 % 
z celkových přímých plateb a tím podpořit 
menší hospodářství s nižší produktivitou prá-
ce, což vyloučí také povinnost zastropování.

Ke správnému využívání peněžních prostřed-
ků je nezbytné poskytnout podpory v I. pilíři 
(přímé platby na plochu) jen těm, kteří tvoří 
produkci, tedy mají za své výkony tržby. 
V současné době je v České republice téměř 

32 tisíc žadatelů o dotace, ale z této množiny 
jen 1 850 podniků vytváří více než 80 % země-
dělské produkce.

Dále je zapotřebí směrovat větší objem 
podpor z I. pilíře na citlivé komodity, a to 
zvýšením současných 15 % na 25 %. Tato cíle-
ná podpora míří na pěstování zeleniny, ovoce, 
brambor a na chovy hospodářských zvířat. 
Staré země tlačí na snížení pod 15 %,
důvodem je ale už existující podpora těchto 
komodit z dotací na farmu, které jsou uplat-
ňovány jen u starých zemí EU 14, a ty 
se pohybují kolem 20 % (Finsko 19,6 %).

Úpravy agrární politiky
Ve II. pilíři je nezbytné prosadit stejné 
kofinancování ze státního rozpočtu u všech 
zemí EU 27 a strukturu II. pilíře upravit
ve prospěch investic. Kofinancování II. pilíře 
z národního rozpočtu je v současné době 
v rozsahu 15 až 100 % (Slovensko 25 %, 
Česká republika 35 %, SRN a Holandsko 
59,5 %, Rakousko 100 %). Jak je možné za 
těchto rozdílů mluvit o Společné zemědělské 
politice a řešení konkurenceschopnosti? 
Kofinancování je nutné sblížit např. na úrovni 
45 až 50 %, aby nemohl být narušen společný 
trh a úroveň jednotlivých zemí se sbližovala. 
Investice je nezbytné navýšit na maximální 
výši a směrovat hlavně do živočišné výroby, 
zavlažování a produkce zeleniny, ovoce 
a brambor. 

Zasadit se také musíme o vyšší zatížení 
velkou dobytčí jednotkou na hektar jako pod-
mínku pro investiční dotace. U bioprodukce 
posílit podpory tam, kde výroba dosáhne úrov-
ně alespoň 50 % konvenčního zemědělství. 
Obecně bychom měli podporovat ty hospodá-
ře, u nichž dochází k růstu výroby a současně 
je zajištěna údržba krajiny. Jedná se o ty, kteří 
pečují o půdu jako řádní hospodáři a v půdě 
tak neklesá obsah humusu, fosforu, draslíku 
a nezvyšuje se její kyselost. V zájmu rozvoje 
zemědělství a ochrany krajiny musíme podpo-
řit precizní zemědělství, jedná se o protierozní 
a krajinotvorné technologie, ve kterých jsou 
více zapojeny meziplodiny a je zajištěna trvale 
zelená krajina. Řešení podpor na biodiverzitu 
a celkovou péči o krajinu musí tedy přicházet
i z rozpočtu Ministerstva pro životní prostředí. 

Národní podpory jsou konkurencí
Tyto nikým neregulované dotace jsou největ-
ším problém EU 27. Před vstupem do EU 
v roce 2004 je nebylo potřeba notifikovat 
a každá země si řešila vlastní problémy 
v jednotlivých komoditách individuálně. Země 
EU 14 si tak vytvořily vlastní podpory přes 
ministerstva zemědělství, životního pro-
středí, místního rozvoje či sociálních věcí, ale 
i přes jednotlivé územní či správní celky až po 
státní fondy hmotných rezerv. Po roce 2004 již 
probíhá v Bruselu schvalování každé národní 
podpory a posuzování její slučitelnosti. Nové 
země pak v součtu notifikovaných a nenotifi-
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kovaných podpor dosahují úrovně pouze 
20 až 25 % oproti zemím EU 14, a to je jeden 
z významných faktorů nekonkurenceschop-
nosti na trhu s potravinami. Není přece mož-
né tolerovat čtyř až pětinásobné rozdíly mezi 
Českou republikou a starými zeměmi EU. Tato 
neřešená disproporce vytlačuje naše kvalitní 
a nákladově konkurenceschopné výrobky 
živočišného původu z vlastního trhu, země se 
stává kolonií a lidé námezdní silou pro u nás 
podnikající subjekty ze starých zemí. Přitom 
zde je silný potenciál a schopnost naplnit 
naše potřeby a v řadě komodit být i exportní 
zemí, čímž by se současně vyřešilo také zá-
porné saldo agrárního zahraničního obchodu. 
Deficit agrárního sektoru v roce 2019 byl přes 
47 mld. Kč. Tento výsledek je úplně zbytečný, 
jelikož naše zemědělství a potravinářství je 
schopné zabezpečit vyrovnaný agrární účet. 

Řešení rizik 
Kvůli silné závislosti na přírodě a počasí je 
v zemědělském podnikání řada případů, která 
nelze řešit běžným pojištěním. Jde o sucho, 
záplavy, zhroucení trhu u základních země-
dělských komodit (zejména u mléka, vepřo-
vého masa, drůbežího masa), která by vedla 
k likvidaci daných odvětví a která vyžadují 
řešení formou vytvoření fondu těžko pojistitel-
ných rizik. V něm by zemědělci vlastnili 
50,1 % a stát 49,9 % a ve stejném poměru by 
také každoročně do tohoto fondu přispívali. 
Celkový roční příspěvek by tvořila částka 
kolem 1,5 až 2 mld. Kč. Pro čerpání by byla 
nastavena přesná pravidla, například: škody 
na rostlinné výrobě by se řešily až nad 10 %
z produkce z průměrných výsledků za posled-
ních 7 let. U základních komodit živočišné 
výroby by bylo čerpání při poklesu ceny 
uvedených komodit pod nákladovou cenu sní-
ženou o odpisy. Příkladem může být nákupní 
cena mléka 8,20 Kč za litr mínus odpisy na 
jeden litr mléka 0,60 Kč, tj. 7,60 Kč na litr. To 
znamená, pokud by cena mléka klesla pod 
7,60 Kč za litr, mohla by se kompenzace 
z fondu těžko pojistitelných rizik uplatňovat.

Povědomí o potravinách
Bohužel ve veřejnosti panuje značná nezna-
lost výroby a zpracování zemědělské produk-
ce, která společně s činností médií, v nichž 
probíhá dehonestace práce v zemědělství bez 
možnosti komunikace s odborníky, celkově 
přispívá k negativnímu vztahu k jednomu ze 
čtyř základních faktorů existence lidstva. 
Těmi jsou vzduch, voda, půda, potraviny. Dů-
vodem je mimo jiné obrovská nabídka levných 
dotovaných potravin na pultech v celé EU. 
Z podpor do zemědělství tak nemá profit 
hospodář, ale spotřebitel.

Dokud bude dostatek levných potravin, bude 
se spotřebitel velmi těžko přesvědčovat o reál- 
né situaci v zemědělství. O tom, že podpory do 
zemědělství jsou pro spotřebitele, tedy voliče, 
ukáži na několika číslech. Vstupy se ve srov-
nání s rokem 1990 zvýšily následovně: zemní 

plyn zdražil 15krát, elektřina 15krát, pohonné 
hmoty 17krát, stroje 14krát atd. Výkupní cena 
za zemědělské výrobky, obilí, mouku, vepřové 
maso, drůbeží maso atd. se v průměru pro 
zemědělce zvýšila pouze o 60 %, to je realita, 
o tom by měla média informovat veřejnost. 
Za krátkou dobu, v roce 2050, bude na naší 
planetě cca 10 miliard obyvatel. Na každého 
jednotlivce pak připadne méně než 0,15 ha 
zemědělské půdy. Zároveň dojde k 3 až 4krát 
vyššímu růstu střední třídy obyvatelstva, která 
si bude moci potraviny koupit. Z těchto důvodů 
vzroste spotřeba potravin minimálně o 70 %, 
proto bychom měli o zemědělské výrobě pře-
mýšlet úplně jinak, než prezentují média a ti, 
kdo nikdy nezažili nedostatek potravin. 

Skutečná spotřeba pesticidů
Zcela nezbytné je informovat veřejnost o sku-
tečném využívání přípravků na ochranu rostlin 
a průmyslových hnojiv. Velká část našeho oby-
vatelstva na svých facebookových stránkách 
a také jinými cestami za podpory médií 
sděluje, že naši zemědělci neúměrné pou-
žívají chemii či průmyslová hnojiva. V České 
republice se použije za rok 1,85 kg účinných 
látek na hektar. V Rakousku je to přes 2,5 kg, 
v Německu více než 3 kg, v Holandsku 6,2 kg 
a v Belgii 7,8 kg. Nižší spotřebu přípravků na 
ochranu rostlin mají pouze země, kde pod-
mínky pro zemědělskou výrobu jsou nevhod-
né, jedná se například o Řecko, Kypr, Maltu 
a jiné. Stejný stav je při využití průmyslových 
hnojiv. Jejich spotřeba se pohybuje kolem 
129 kg čistých živin na hektar zemědělské 
půdy. Všechny státy EU 14 přitom spotřebo-

vávají podstatně více, například Holandsko 
a Belgie dokonce kolem 300 kg čistých živin 
na hektar. I přesto jsou výsledky našeho 
produkčního zemědělství na úrovni vyspělých 
států EU. Byl bych tedy rád, kdyby i na základě 
těchto argumentů vnímala veřejnost reálné 
skutečnosti a nenaslouchala samozvaným 
ekologům, kterým chybí elementární znalosti 
a pravdivé informace. Prospěch z toho bude-
me mít všichni.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident AK ČR



B Ř E Z E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y4

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

Situace se výrazně změnila
Po měsíci se vám opět dostává do rukou náš měsíčník. Ještě před pár týdny, když 
jsme se setkali na plese, jsme byli veselí a dobře jsme se bavili. Od té doby se situace 
zásadně změnila a dnes se musíme přizpůsobit novým podmínkám souvisejícím 
s výskytem koronaviru. 

Vláda České republiky vyhlásila od 13. března 
2020 nouzový stav na dobu 30 dnů. Od šesti 
hodin ráno v pátek 13. března byla zakázána 
divadelní, hudební, filmová a další umělecká 
představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce 
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 
přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak 
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 
30 osob. A to až do odvolání. Právě tato mimo-
řádná situace měla vliv i na odložení našeho 
sněmu, který se měl uskutečnit ve čtvrtek 
12. března v Olomouci. Volební sněm se tedy 
uskuteční později v příznivějším období. 
Momentálně je v první řadě důležitý zdravotní 
stav všech našich obyvatel. 

V únoru jsme přesvědčovali poslance na za-
sedání 31. schůze Zemědělského výboru PSP 
ČR o nezbytnosti zapracovat do novely zákona 
o potravinách minimální procento domácích 
českých potravin na úrovni 55 % a mezi roky 
2021 až 2027 zvyšovat v prodeji jejich podíl 
o 5 % na úroveň 85 %. Důvodů pro zvýšení 
soběstačnosti v potravinách je hned několik. 
V první řadě je to zdraví obyvatel naší nádher-
né vlasti, protože pro obyvatelstvo je nejvhod-
nější potrava, která roste tam, kde žijeme. 
Potrava odjinud není pro nás přirozená, tělo 
se musí přizpůsobit. Co je ještě důležitější,
je fakt, že v České republice máme ve srov-

nání s jinými státy EU výrazně nižší spotřebu 
pesticidů a umělých hnojiv než země, které na 
náš trh dováží svoje potraviny. Česká republi-
ka spotřebovává 1,8 kg účinných látek na 
1 hektar a například Belgie 8 kg, Itálie 7,8 kg, 
Portugalsko 6,2 kg, Španělsko 4,8 kg, Spolko-
vá republika Německo 3,7 kg, Rakousko 
3,4 kg. U umělých hnojiv je naše spotřeba 
124 kg čistých živin na hektar orné půdy, ale 
třeba Irsko spotřebovává 510 kg, Lucembur-
sko 420 kg, Belgie 290 kg, Velká Británie
240 kg, Spolková republika Německo 220 kg. 
Je nutné mít tyto skutečnosti na paměti vždy, 
když kupujeme potraviny. 

Potravinami ovlivňujeme také náš zdravotní 
stav a právě plnohodnotné potraviny mají 
příznivý vliv i na prodloužení průměrné délky 
života a zlepšení jeho kvality, s čímž souvisí 
také snížení finančních nákladů na zdravotní 
péči našich obyvatel. Druhým důležitým dů-
vodem pro zvýšení podílu domácích potravin 
na našem trhu je zlepšení kvality životního 
prostředí. Zvýšení podílu českých potravin
v prodejích je také ekologické opatření nejen 
kvůli snižování uhlíkové stopy, ale i ve snížení 
spotřeby paliv, protože jenom potraviny se 
k nám vozí ve více než stech tisících kamio- 
nech ročně. Se zvýšenou dopravou souvisí
i škody na zvířatech. Ročně je zde téměř 
16 tisíc srážek s lesní zvěří a domácími zvířaty 
(což je příčinou asi 15 % nehod) a jejich počet 
narůstá. V roce 2019 byl zaznamenán nejvyšší 
meziroční nárůst nehod u srážek se zvěří, a to 
o 3 116. V případě, že snížíme převoz potravin 
na dlouhé vzdálenosti, snížíme také náklady 
na opravu silnic, na které ročně vynakládáme 
cca 30 mld. Kč. Musím zdůraznit, že potraviny, 
které si doma vyprodukujeme, patří k nejkva-
litnějším na světě. Splňují přísná kritéria na 
bezpečnost potravin, kontrola české produkce 
je zabezpečena ve všech stupních výroby 
a zpracování, přičemž se začíná již od certifi-
kace osiv a sadby. Dále přes kontrolu krmiv, 
faremních provozů, následného zpracování 
po přepravu a kontrol při prodeji. 

Je také nutné myslet na nárůst světové popu-
lace a potřebu zabezpečit dostatek potravin 
pro 10 mld. obyvatel světa v roce 2050. 
I v tomto světle je významná naše potravinová 
soběstačnost. Dnes mnohé řetězce deklarují 
podíl 80 % českých potravin, a proto by ne-
mělo být v praxi problémem dodržet zákonem 
stanovený požadavek podílů domácích potra-
vin. Momentálně je to pouze 25 % u zeleniny, 

30 % u ovoce, v hovězím mase jsme soběstač-
ní na 100 % avšak při třetinovém propadu 
spotřeby oproti roku 1989, u vepřového masa 
je to cca 38 %, u drůbežího masa 54 až 64 %, 
u vajec 54 až 60 % a u mléka, včetně výrobků 
88 až 90 %. 

Evropský parlament před téměř dvěma lety 
přijal směrnici o nekalých obchodních prakti-
kách, kterou v současném období zapracová-
váme do naší národní legislativy. Máme 
zájem o vyváženost jak u producentů, tak 
u spotřebitelů, která nepoškodí ani obchod-
níky. Domácí výrobu je nutné zabezpečit při 
jakémkoliv výkyvu na zahraničním trhu, ať již 
jde o přírodní kalamity, či o současnou pande-
mii. Při závislosti na dovozech budou výkyvy 
znatelné a již jsme si je prožili, příkladem jsou 
vejce nebo máslo. 

Zodpovědným hospodařením ovlivňujeme 
také zadržení vody v půdě. Dostatek orga-
nické hmoty v půdě přispívá ke zlepšení její 
struktury a vyšší jímavosti vody. Doložit to lze 
na dánské studii, která konstatuje, že v půdě 
je více vody jak ve všech řekách, přehradách 
a nádržích. S kvalitní půdou souvisí i skladba 
pěstovaných plodin, která navazuje přímo 
na chov hospodářských zvířat. Více zvířat 
znamená méně obilovin a řepky, více travních 
porostů a rozšíření bílkovinných plodin. Je 
nutné pěstovat jetele, vojtěšky, luskoviny 
a jejich směsky, které jsou delší dobu na 
půdě, což minimalizuje erozi, poutají dusík 
a tím snižují spotřebu průmyslových hnojiv. 
Vyvážená soustava zlepší i život na venkově 
a zaměstnanost. Všechny tyto důvody jsme 
uvedli i na jednání Zemědělského výboru 
a jsem rád, že většina poslanců náš požada-
vek podpořila. Je zřejmé, že poslanci, kteří 
chtějí zařadit do návrhu zákona bod, který 
se týká soběstačnosti, jsou rozhodnuti návrh 
podpořit. Uvědomují si dnes více než kdykoliv 
jindy, že budoucnost českých zemědělců, 
potravinářů, ale i obyvatel naší vlasti, je v je-
jich rukou. Jenom díky domácím potravinám 
dokážeme naše obyvatele zásobit zdravými 
potravinami v každém období a nejen tehdy, 
když je potravin v Evropě dostatek, ale přede-
vším v případě, že bude problém s dovozem 
surovin ze vzdálených zemí. Věřím, že dnes 
o významu domácí produkce už nepochybuje 
nikdo.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., 
prezident Agrární  komory ČR
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Upozornili sme 
aj na to, že Komisia 

nemôže mať rovnaké 
požiadavky na všetkých 
poľnohospodárov, keďže 
hospodária v úplne iných 

podmienkach.

Boli sme v Bruseli, hájili sme 
priority našich členov

V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnili dôležité stretnutia na pôde európskych 
inštitúcií. 

Prvé stretnutie bolo s fínskou europoslan-
kyňou pani Elsi Katainen (podpredsedníčkou 
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidie-
ka Európskeho parlamentu), ktorá pripravuje 
(okrem iného) stanovisko k legislatívnemu 
návrhu Európskej komisie k prechodnému 
obdobiu, teda akým systémom bude po-
kračovať financovanie poľnohospodárov 
v prípade, keď nebude schválená nová Spo-
ločná poľnohospodárska politika (už dnes sa 
reálne predpokladá dvojročný odklad). Európ-
ska komisia navrhuje jednoročné prechodné 
obdobie a verí, že je to reálne. Je to takmer 
jediná inštitúcia, kde máme pocit, že v tomto 
prípade nevníma skutočnú situáciu. Pri dis-
kusii s pani europoslankyňou Elsi Katainen, 
ktorá v priebehu februára 2020 previedla 
vlastnú farmu 60 dojníc na svojho syna, sme 
sa zamerali na požiadavky poľnohospodárov, 
potrebu posilniť postavenie prvovýrobcov pri 
vyjednávaní, zabezpečenie príjmu poľnohos-
podárov vzhľadom na lacné dovozy komodít 
z tretích krajín, význam konvenčného hospo-
dárenia a dôležitosť vyváženosti jednotli-
vých produkčných systémov, produktivitu
a produkciu pri ekologickom hospodárení, 
ale aj na nezmyslenú požiadavku na zníženie 
používania prípravkov na ochranu rastlín 
a hnojív v Českej republike a na Slovensku 
v porovnaní s inými štátmi (Belgicko, Holand-
sko, Nemecko, Dánsko). Diskutovali sme 
o pripravovanej stratégii „Z farmy na vidličku“ 
a o „Európskom zelenom údele“, ktoré budú 
mať v budúcnosti vplyv na naše poľnohos-
podárstvo. S pani europoslankyňou budeme 
naďalej v kontakte.

Ďalšie stretnutie, ktoré česko-slovenská 
delegácia absolvovala (okrem zástupcov 
organizácií z Českej republiky, je členom
konzorcia aj Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora, ktorú zastupo-
val člen predstavenstva a zároveň najväčší 
pestovateľ zemiakov na Slovensku Ing. Juraj 
Máčaj) bola schôdza so zástupcami Európs-
kej komisie, a to s Lukášom Víškom (členom 
kabinetu výkonného podpredsedu Európskej 
komisie Franse Timmermanse, ktorý je 
zodpovedný za stratégiu „Z farmy na vidličku“ 
anglický pojem „Farm to Fork“), Magdalénou 
Majerczyk (členkou kabinetu eurokomisára 
pro poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá 
je zodpovedná za Európskou zelenú dohodu), 
pani Agné Razmislavčiuté-Palionine (členka 
kabinetu eurokomisára pre životné prostre-

die) a Imana Boota (z kabinetu generálnej ta-
jomníčky Európskej komisie). V tomto prípade 
boli diskusie zložitejšie a bol výrazne viditeľný 
rozdielny pohľad na poľnohospodárstvo nás, 
ktorí v prostredí žijeme, stretávame sa s poľ-
nohospodármi a vieme, čo každodenné hos-
podárenie na pôde, či starostlivosť o zvieratá 
a spracovanie komodít obnáša. Opäť sme 

otvorili jednotlivé témy, avšak tu sme upo-
zornili na príliš nízky rozpočet vzhľadom na 
očakávania a požiadavky, nereálne podmienky 
pre súťaž na trhu so subjektami z tretích kra-
jín, už uzatvorené obchodné dohody, uhlíkovú 
stopu a ochranu životného prostredia a pre-
zentovali sme naše návrhy, ako reálne chrániť 
životné prostredie. Upozornili sme aj na to, že 
Komisia nemôže mať rovnaké požiadavky na 
všetkých poľnohospodárov, keďže hospodária 
v úplne iných podmienkach a tie sa menia 

nielen vzhľadom na rôzne štáty, ale sú odlišné 
už v jednotlivých regiónoch či katastroch. Zá-
roveň sme však zdôraznili, že pri akýchkoľvek 
redukciách stavov zvierat, hnojív, prípravkov 
na ochranu rastlín a podobne, je nutné brať 
do úvahy nie priemer EÚ, ale skutočný stav 
v jednotlivých krajinách. Predsa nebudeme 
znižovať počty zvierat my, ktorí máme zaťaženie 
na úrovni tretiny či desatiny štátov ako sú 
Dánsko, či Nemecko. Zo stretnutia vyplynulo, 
že je potrebné veľmi intenzívne hovoriť o navr-
hovaných zmenách a stratégiách. Zároveň sa 
musíme zapojiť do pripravovaných konzultácií, 
ktoré podobne ako v roku 2017, Budú prebiehať 
elektronicky. Nesmieme túto šancu prepásť, 
lebo inak sa nám môže stať, že nad nami vyhrá 
aktívnejšia menšina, ktorá o poľnohospo-
dárstve len čítala (v tom lepšom prípade).

Tretie a posledné spoločné stretnutie zástup-
cov Konzorcia bolo so zástupcom Rumun-
ských farmárov Florianom Ciolacu, ktorý 
zastupuje klub poľnohospodárov. Rumuni sú 
aktívni a rokujú so všetkými europoslancami. 
V spolupráci s touto organizáciou budeme 
pokračovať, prvé kontakty sme nadviazali už 
pred rokom a pri konečnom hlasovaní o návr-
hu novej reformovanej Spoločnej poľnohospo-
dárskej politike bude dôležitý každý hlas. 
O ďalších stretnutiach a aktivitách Vás bude-
me naďalej informovať.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
výkonná ředitelka pro SZP, AK ČR
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V průběhu ledna a února se ve všech krajích uskutečnily předvolební 
diskuze s delegáty XXX. Sněmu AK ČR, které se soustředily na vyhod-
nocení právě končícího tříletého volební období a zároveň na priority, 
témata a oblasti, které budou pro komoru zásadní do dalších let, 
včetně představení kandidátů do nového vedení. Představenstvo AK ČR 
v návaznosti na výsledky primárních voleb potvrdilo navržené kandidáty 
do představenstva, které tak doznává pouze částečných personálních 
změn. Do voleb 11členné dozorčí rady se sešlo 21 kandidátů, jejichž 
volba bude přímá a pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. 

Představenstvo AK ČR navrhlo a odsouhlasilo svého kandidáta na 
prezidenta AK ČR, kterým je Jan Doležal, současný tajemník komory. 
Dále projednalo počet viceprezidentů pro další volební období a po 
zvážení argumentů pro a proti se nakonec naprosto většinově shodlo, 
že se komora vrátí k počtu dvou viceprezidentů, s jedním za každou 
sněmovnu tak, aby byly jasnější kompetence a operativnější rozhodo-
vání. Představenstvo dále po diskuzi schválilo své kandidáty na pozice 
viceprezidentů, a to Leoše Říhu, Jaroslava Mikoláše a Václava Hlaváčka 
za Sněmovnu všeobecnou a Bohumila Beladu za Sněmovnu společen-
stev, kteří zároveň napřímo potvrdili svůj zájem jít do voleb. Nerozhod-
nutí jsou zatím Jiří Milek a Martin Pýcha, kandidaturu naopak odmítli 
Jindřich Šnejdrla, Vladimír Veselý a Zdeněk Jandejsek. Další kandidáti 
se v souladu s volebním řádem mohou přihlásit přímo na Sněmu. 
Představenstvo AK ČR po jednáních vedení s Hospodářskou komorou 
ČR projednalo a schválilo kandidáty do předsednictva Rozhodčího sou-
du při HK ČR a AK ČR. Předsednictvo má dvanáct členů a předsedu, po 
šesti nominuje každá komora (AK ČR – Hrášek, Lučan, Mareš, Pelikán, 
Pokorný, Ptáček) a shoda je rovněž na společné nominaci předsedy, 
kterým je Juraj Szabó. Mandát nového předsednictva bude vymezen 
na tři roky, tedy na období 2020–2023. 

Představenstvo AK ČR bylo informováno o výsledcích jednání v oblas-
tech novely zákona o potravinách a zákona o významné tržní síle, které 
musí vyrovnat postavení všech partnerů na trhu a zamezit například 
prodeji pod nákladovými a výrobními cenami. Snaha je také stanovit 
objem českého zboží v obchodech na základě definice české potraviny, 
který by začínal na úrovni 55 % v roce 2021 a do roku 2027 by každo-
ročně rostl o pět procentních bodů, tedy na úroveň 85 %. Pozměňovací 
návrhy budou rozeslány na regionální komory a členské organizace se 
žádostí o získání poslanecké podpory. V této oblasti se také jedná 
o uzákonění povinnosti odebírat české potraviny do veřejných institucí, 
jako jsou školy, nemocnice, pečovatelské domy aj. s důrazem na 
kvalitní a bezpečnou tuzemskou produkci. Projednána byla také
výjimka na plošnou aplikaci látek na hubení hraboše a výklad ÚKZÚZ, 

Informace z jednání představenstva 
AK ČR ze dne 21. února 2020 v Praze

Představenstvo Agrární komory se sešlo na svém řádném jednání se zaměřením na 
přípravu volebního sněmu AK ČR s cílem – zrušíme tuto Ċást o termínu, je nerele-
vantní. prodiskutovat výsledky primárních voleb a schválit kandidáty do vedení, 
představenstva a dozorčí rady a dále ke jmenování členů nového předsednictva Roz-
hodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Projednána byla také novela zákona o potravi-
nách a o významné tržní síle, likvidace kalamity hraboše či vývoj diskuze k SZP.

Představenstvo AK ČR na svém jednání 11. března 2020 s ohledem na mimořádnou 
situaci v České republice a v souladu s omezeními stanovenými Ministerstvem 

zdravotnictví, schválilo zrušení 29. sněmu AK ČR, který se měl konat 12. března 2020.
Zároveň v souladu se zákonem a interními předpisy AK ČR představenstvo rozhodlo 
o prodloužení mandátu všech volených orgánů do konání řádného volebního sněmu, 

který bude svolán do 30 dnů od zrušení mimořádných opatření.

Úřad AK ČR
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Před velkým bratrem nelze uniknout ani na poli
Svět je stále více v zajetí naprostých protikladů. Například co se 
týče ochrany osobních dat (GDPR). Na straně jedné se vymýšlí 
projekty, jak úniku osobních dat zabránit, což mimochodem 
stejně zcela nelze (a navíc mají ti šikovnější osobní data prakticky 
celé populace na planetě již dávno k dispozici), na straně druhé 
se vymýšlí jiné projekty, jak získat o lidech další a další údaje 
například o tom, jak obhospodařují svá pole. Všem zemědělcům 
již létá nad hlavami několik družic Sentinel, které mimo jiné 
sledují stav vegetace a zemědělských plodin. Data z nich budou 
přitom již brzy využívána ke kontrole zemědělců, o čemž již dříve 
rozhodla EU, a využití těchto dat v zemědělství bude pro všechny 
země, tedy i ČR, povinné. Před tímto „velkým bratrem“, jak se 
tomuto systému také přezdívá, nebude tak možné uniknout. Není 
to ale výmysl našich úředníků, jak se mnoho lidí domnívá. Na 
našich úřednících naopak je, jak konkrétně bude systém v ČR 
aplikován. Státní zemědělský intervenční fond zatím tvrdí, že se 
pokusí nastavit systém co nejjednodušší a tak, aby data z družic 
nebyla důvodem k okamžitým sankcím. I tak by bylo žádoucí, aby 
zemědělci tento problém sledovali.

Pozor na prodej super odolných stromů
Že je marketing důležitou složkou odbytu jakékoli produkce, 
je celkem dobře známo, stejně jako skutečnost, že reklamní 
sdělení často neodpovídají vlastnostem prodávaného produktu. 
Nejnověji se to týká i prodeje ovocných stromů a keřů, které mají 
být snadné na pěstování a odolné proti klimatickým vlivům. Jak 
přitom nedávno upozornil Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ), v inzerátech je mnohdy uvedeno, že jsou 
nabízené odrůdy výpěstků odolné vůči „nemocím a mrazu“, 
například odrůda jabloně s názvem Idared, která trpí výrazně 
padlím jabloňovým a strupovitostí, se bez ochrany proti těmto 
škodlivým organismům pěstuje velmi obtížně, takže uvedené 
tvrzení o odolnosti těchto výpěstků je nutno brát s rezervou.

Koronavirus a globální oteplování
I když jsou s globálním oteplováním spojovány obvykle negativní 
dopady, například i do zemědělství, není ani v tomto případě nic 
úplně jednoznačné. Stejně jako virus ptačí chřipky je i dnes všu-
dypřítomný koronavirus háklivý na ultrafialové záření a na vyšší 
teploty, takže kdyby globální oteplování dále pokračovalo, problé-
my spojené s takovými viry by byly menší. V prostředí by prostě 
přežívaly mnohem obtížněji, protože by jednoduše uschly. Otázka 
ovšem je, zdali by se neobjevily jiné typy virů, kterým slunce 
a teplo zase tolik nevadí. Především je ale otázka, čeho všeho 
a jak moc se máme bát. Už dnes existují fobie spojené se stra-
vováním, bojíme se větru, deště, sucha a všech možných bacilů, 
bakterií i virů, takže jeden neví, čeho se má bát dřív. Půjde-li to 
takhle dál, lidstvo se 
„ubojí“ k smrti. Nebo, 
což je lidské nátuře 
bližší a reálnější, začnou 
být lidé k permanentně 
přítomným katastrofám 
neteční. Co se ale bude 
dít, až nějaká skutečná 
katastrofa opravdu při-
jde, je ve hvězdách.

Petr Havel

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

stanovení maximální velikosti honů na 30 hektarů na erozně ohrože-
ných plochách od 1. ledna letošního roku a na všech plochách od 
1. 1. 2021 (k dispozici bude výklad MZe k nařízení vlády, podle kterého 
se AK ČR dále postaví k řešení požadavku), ataky zelených aktivistů 
na zrušení klecových chovů a jiná zpřísnění tuzemské prvovýroby, ale 
i změny mysliveckého zákona a dopady vysoce patogenního kmene 
ptačí chřipky do českých chovů. Prezident také poděkoval za podporu 
19. Agrárního plesu. 

Návrhy Společné zemědělské politiky (SZP) jsou z hlediska omezo-
vání produkce a vyšších nákladů na obhospodařování zemědělské 
půdy stále razantnější s dalšími požadavky na ochranu krajiny, půdy, 
vody, ovzduší a na řešení klimatických změn. Tyto veřejné statky jsou 
zemědělci připraveni společnosti zajistit, zároveň však chtějí upozornit 
na několik aspektů, které by měly být při vyšších environmentálních 
ambicích EU dodrženy: spravedlivé podmínky na jednotném trhu, vy-
rovnanost zemědělské výroby napříč EU, ochrana před dumpingovými 
dovozy potravin a zemědělských komodit nevyhovujících standardům 
EU a zajištění dostatečného financování SZP. Financování budoucí SZP 
bohužel stále zůstává s otazníkem i proto, že se až do začátku února 
tohoto roku čekalo na definitivní vyřešení brexitu. První pobrexitový 
summit Evropské rady (vrcholní zástupci exekutivy členských států) 
z 20. a 21. února skončil patem, protože koalice současných čistých 
plátců (tedy Holandsko, Dánsko, Švédsko a Rakousko) odmítla dále 
navýšit strop pro národní příspěvky do rozpočtu EU, což znamená, že 
rozpočet na roky 2021–2027, tzv. Víceletý finanční rámec, není schvá-
len. Od Víceletého finanční rámce se potom odvíjí veškeré další kroky 
k nastavení konkrétních pravidel všech oblastí politik EU, včetně nové 
SZP. Mnohdy iracionální politické až populistické tlaky na zemědělskou 
prvovýrobu stále rostou. Posledním příkladem může být další zákaz 
pesticidů bez zajištění účinných alternativ či otevření trhu EU americ-
kému hovězímu masu, vyrobeného za úplně jiných – nižších standardů, 
než jsou nastaveny v Evropě. Představenstvo za této situace konstato-
valo, že zemědělcům se stále zmenšuje výrobní prostor, není již kam 
dále uhýbat a měli by se tedy i po vzoru kolegů z ostatních členských 
zemí EU razantně ozvat, protože jejich primárním úkolem je především 
výroba bezpečných potravin ve vysoké kvalitě v šetrném systému udr-
žitelného zemědělství. Návrhy EU jsou však likvidační a jak se nedávno 
ukázalo například v Německu či Holandsku, nepřijatelné pro všechny 
zemědělce bez ohledu na region, velikost či formu podnikání. V úvahu 
tedy připadá například celoevropský protest s přihlášením se 
k tradičním funkcím zemědělství a jejich veřejné podpoře. Další 
jednání představenstva se bude konat 11. března 2020 v Olomouci.

Úřad AK ČR Praha
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„Jsem rád, že jsem se mohl s novým komisa-
řem pro zemědělství sejít a vysvětlit mu speci-
fika českého zemědělství. Považuji to za velice 
důležité, protože naše zemědělství se svojí 
strukturou výrazně liší od většiny evropských 
zemí. Proto jsem rád, že eurokomisař Wojcie-
chowski přijal mé pozvání do České republiky,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

ČR má nejvyšší průměrnou velikost země-
dělských podniků v celé EU. Dosahuje 
133 hektarů oproti průměru EU, který je 
16 hektarů. Velké podniky obhospodařují 70 % 
zemědělské půdy v ČR a významně se podílejí 
na živočišné výrobě. Konkrétně u skotu ze
75 % a u prasat a drůbeže dokonce z 94 %. 
S živočišnou výrobou přitom úzce souvisí ná-
sledné zapracování organické hmoty do půdy, 
což významně zlepšuje její vlastnosti.
Za zásadní aspekt ve vyjednávání o budoucí 
podobě SZP považuje ministr Toman zajištění 

dostatečného financování. „Plně si uvědo-
mujeme potřebu zajistit ochranu životního 
prostředí a s tím související využívání postupů 
šetrných k přírodním zdrojům, jako je voda 
a půda. Komise již představila takzvanou 
zelenou dohodu, která je velmi ambiciózní, 
a strategii Od farmy po vidličku. Podle nás 
je však třeba stanovit cíle realisticky, aby 
nedošlo k omezení konkurenceschopnosti 
našich zemědělců. Nemůžeme po farmářích 
chtít stále více a přitom jim poskytovat méně 
peněz,“ uvedl ministr Toman.

Komisař Wojciechowski vyjádřil pochopení pro 
obavy z nedostatečného financování nové SZP. 
Dodal také, že chápe specifickou strukturu 
českého zemědělství, protože podobná je 
i v některých částech Polska. Tématem jednání 
byla i definice tzv. skutečného zemědělce. ČR 
tuto podmínku dlouhodobě odmítá, zemědělci 
by při jejím povinném zavedení museli každý 

rok složitě prokazovat, že jsou zemědělci. 
Dlouhodobě odmítá ČR i povinné zastropování 
přímých plateb, a to s ohledem na historickou 
strukturu českého zemědělství. „S euroko-
misařem Wojciechowskim jsme tyto naše 
zásadní výhrady projednali. Upozornil jsem ho, 
že v navržené podobě jsou pro zemědělce vel-
kou administrativní zátěží. Nadále proto budu 
prosazovat, aby bylo jejich zavedení pro členské 
státy dobrovolné,“ řekl ministr Toman.

S eurokomisařem ministr diskutoval také 
o přechodném období nové SZP, kde ČR 
a další země prosazují jeho prodloužení na 
dva roky. Zmínil také blížící se jednání zemí 
Visegrádské skupiny na konci března v Brně 
v rámci českého předsednictví V4. Na něm 
chce ČR přijmout společnou deklaraci k SZP. 

Vojtěch Bílý, 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

„S ohledem na nové cíle, vytyčené Evropskou 
komisí, je pro nás zajištění dostatečných 
finančních prostředků zásadní ve vyjednávání 
nové Společné zemědělské politiky. Po země-
dělcích chceme neustále více, klademe na ně 
stále nové požadavky. Aby je ale svědomitě 
plnili, musíme je k tomu také dostatečně 
motivovat. To však není možné bez silného 
rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. 

Také pro Polsko je podle ministra Arda-
nowského dostatečně silný rozpočet SZP 
základem, současně by chtěl větší flexibilitu 
při převádění finančních prostředků mezi 

oběma pilíři SZP. Česká republika v rámci 
přípravy nové SZP dlouhodobě odmítá povinné 
zastropování přímých plateb. Za nadbyteč-
né považuje i zavedení definice skutečného 
zemědělce.

Ministři hovořili také o přechodném období při 
zavádění nové SZP. V současnosti je ze strany 
Evropské komise navrženo jako jednoleté, 
podle analýzy ČR jsou však k provedení všech 
nezbytných úprav legislativy a IT systémů 
potřeba minimálně dva roky, což podporuje 
i polská strana. Oba ministři chtějí také více 
spolupracovat při vyjednávání nové SZP
v Bruselu. Tématem jednání byl rovněž africký 

mor prasat, který se mezi oběma zeměmi 
intenzívně řeší již několik let. Současná situa-
ce v šíření nákazy v Polsku je velmi vážná, 
a to zejména u divokých prasat. ČR v souvis-
losti s AMP zavedla řadu opatření, která mini-
malizují riziko šíření nákazy. Jde například 
o celoroční intenzivní lov prasat divokých, 
zákaz jejich přikrmování, zákaz dovozu trofejí 
z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP nebo 
zákaz používat v chovech prasat seno a slámu 
ze zemí s výskytem AMP. Ministři se shodli, že 
AMP je třeba řešit na celoevropské úrovni. 

Vojtěch Bílý, 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Komisař má pochopení pro obavy z nedosta-
tečného rozpočtu SZP a respektuje strukturu 
českého zemědělství

S polským ministrem Ardanowskim jsme probrali 
priority SZP i zhoršující se situaci afrického moru prasat

O specifické struktuře českého zemědělství, prioritách pro novou Společnou země-
dělskou politiku (SZP), jejím financování a přechodném období či předsednictví ČR 
ve Visegrádské skupině jednal 14. února v Bruselu ministr zemědělství Miroslav 
Toman s novým eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim. 

Ambiciózní cíle nové Společné zemědělské politiky (SZP) budou na zemědělce klást 
tolik nároků, že je nezbytné zajistit pro jejich splnění dostatečně silný rozpočet. 
Shodli se na tom 24. února při společném jednání ministr zemědělství Miroslav 
Toman a jeho polský protějšek Jan Krzysztof Ardanowski. Kromě SZP probrali také 
situaci kolem afrického moru prasat (AMP), který se v Polsku neustále přibližuje 
k českým hranicím.
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Stutox II má nyní pověst zabijáka všeho 
živého, proč na sebe váže tolik mýtů?
Pověst zabijáka má jen u veřejnosti, která 
není seznámena s působením aktivní látky 
Stutoxu, což je fosfid zinečnatý. Poslední ame-
rická studie, zabývající se touto látkou, je ryze 
pozitivní a ve srovnání s ostatními rodenticidy 
vychází dokonce jako nejlepší. 

Byl jste při vývoji Stutoxu. O co vám tehdy 
šlo především, povedlo se vám dosáhnout 
cílů, které jste si stanovili na začátku?
Přípravek Stutox byl patentovaný v roce 1978 
a od počátku byl zamýšlený pro ošetřování 
velkých lánů. Při jeho vývoji jsme s kolegy 
z Akademie věd ČR zvažovali všechna rizika. 
Rád bych zmínil, že již v té době se ve měs-
tech pro hubení hlodavců používaly antikoa-
gulanty (pozn. autora: způsobují narušení 
funkce srážlivosti krve, což má za následek 
vnitřní krvácení a později smrt). Zamýšlelo 
se, že by se mohly používat i ve volné přírodě, 
ale už v 80. letech se ukázalo, že jde o velice 
nebezpečnou látku, která má mnohem silněj-
ší účinek než jeho předchůdce antikoagulant 
první generace, protože ve tkáních hlodavce 
vydrží i několik měsíců. Takže jsem přesvěd-
čen, že jsme zvolili dobře. Ukazuje se, že lepší 
varianta než Stutox neexistuje. 

Používal se někdy nebo používá se tento 
rodenticid i v zahraničí?
Fosfid zinečnatý je podle databáze Evrop-
ské komise povolen v Rakousku, Německu, 
Španělsku, Francii, Maďarsku, Lucembursku, 
Polsku ve Slovinsku a na Slovensku. Na fosfid 
zinečnatý přešla i Austrálie, v minulosti totiž 
používala velmi toxické látky bez ohledu
na to, jaké měly působení, protože bojovala 
s invazními druhy. 

Které mýty považujete za ty největší?
Asi největším mýtem je představa, že použití 
Stutoxu kontaminuje přírodu. Nic takového 
nehrozí. De facto by se tento přípravek dal 
aplikovat i v ekologickém zemědělství, 
protože neznamená pro půdu zátěž. Fosfid 
zinečnatý se rozkládá na fosforovodík, 
který okamžitě reaguje s ostatními látkami. 
Zinek je navíc přirozenou součástí půdy. 
Je zajímavé, že lidem vadí látka, která není 
nebezpečná pro životní prostředí. Jedy 
používané na hlodavce ve městech ale 
neřeší. Jak jsem již zmiňoval, antikoagulanty 
se ukládají ve tkáních živých organismů po 
dlouhé měsíce. Ve společnosti panuje ještě 
jeden mylný názor a to takový, že se přípravek 
bude plošně sypat po okresech. Nutno zmínit, 
že jde o lokální využití, a to za podmínek 
kontrolovaných a schválených Ústředním kon-
trolním a zkušebním ústavem zemědělským 
a orgány ochrany přírody. Až do roku 2015 
se tento přípravek v daleko větší koncentraci 
používal bez problémů. Nezaznamenal jsem 
žádné masové úhyny zvířat. Domnívám se, 
že veřejnost reagovala negativně, protože si 
myslela, že jde o nové nařízení, které tu nikdy 
nebylo. 

Nakolik je přípravek nebezpečný pro ostatní 
zvířata?
Úhyny necílových organismů nelze vyloučit 
nikdy, ať už jde o primární, nebo sekundární 
otravu. Ale pokud bude přípravek správně 
aplikován, tedy rovnoměrně rozmetán do 
porostu, riziko pro ostatní zvířata je minimál-
ní. Prvním příznakem otravy fosfidem zinku 
u zvířat je nechutenství. Pokud tedy zajíc 
zkonzumuje jednu nebo dvě granule, nebude 
hledat už další a přežije to. Pokud by granule 
byly na jedné kupičce, tak je zvíře může zkon-
zumovat všechny a nepřežije. Proto je kladen 
důraz na správnou aplikaci.  

Jaké příznaky vykazuje hraboš po pozření 
Stutoxu, skryje se například?
Pro hraboše je smrtící už jedna granule. Po 
pozření dávky začíná být apatický, nepohybuje 
se. Převážně sedí a čeká, co bude, až nakonec 
padne. Téměř 80 % jich zahyne pod zemí. 
U antikoagulantů otrava nastupuje až po 
třetím dnu, do té doby se hlodavci chovají 
normálně. 

Jaký je váš pohled na hraboší kalamitu?
Mrzí mě, že se celá hraboší kalamita stala 
předmětem mediálních i politických zájmů. 
Vadí mi výroky některých mých kolegů – 
ekologů, kteří by měli do diskuse vnášet fakta 
a nepodléhat nepravdivým tvrzením. Jako 
například, že fosfid zinku je zvláště nebezpeč-
ný ve vodních roztocích a může kontaminovat 
vodní tok. To je nemožné, protože fosfid zinku 
je ve vodě nerozpustný.

Používá se Stutox jen v zemědělství?
Primárně v zemědělství, ale fosfidy se využí-
vají například i u fotovoltaických elektráren. 
Ale to je samozřejmě jiný příběh...

Uvádí se, že během tří let je počet hrabošů 
schopný klesnout z tří tisíců na hektar na 
hustotu menší než jeden na hektar. Kvůli 
mírným zimám je však situace odlišná, jak 
se bude vypadat situace na jaře? Dá se od-
hadnout, jak se budou vyvíjet jejich stavy?
Odpovědět na tuto otázku nedokáže v tuto 
chvíli nikdo. Zimní období bývá pro hraboše 
kritické, protože nemají dostatek potravy, ale 
z důvodu letošní mírné zimy je na poli mnoho 
zelených rostlin, takže by kondice přezimují-

Emil Tkadlec, vedoucí Katedry ekologie 
a životního prostředí Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého Olomouc

Stutox II je nejbezpečnější ochrana před 
hlodavci pro použití ve volné přírodě

„Kolem přípravku Stutox II panují zbytečné obavy, jde o nejbezpečnější přípravek na 
hlodavce. Fosfid zinku je totiž jednoduchá látka, která se rozloží a nezatěžuje životní 
prostředí,“ říká Emil Tkadlec, vedoucí Katedry ekologie a životního prostředí Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

Mimořádné opatření 
vydané ÚKZÚZ je reakcí 

na přetrvávající kalamitní 
stav v mnoha regionech 

České republiky, protože 
mírný průběh zimy popu-

laci hraboše nesnížil.



B Ř E Z E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 11

ZPRAVODAJZ e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

cích zvířat nemusela na mnoha místech být až 
tak špatná. Nejpravděpodobnějším scénářem 
je pokles početnosti. Nelze ale vyloučit mož-
nost, že hraboši půjdou do další reprodukce.

Kolika let se hraboš dožije? Kolik vrhů 
může mít za rok? Kdy jsou mladí schopní mít 
vlastní mláďata?
V laboratorním výzkumu jsme měli samičky, 
které se dožívaly dvou let a měly dvacet vrhů. 
Ony rychle dospívají a v den porodu mají 
takzvaný estrus post partum, což znamená, 
že v den porodu mohou být okamžitě 
oplozeny. Ve volné přírodě je to však jiné. 
Hraboš se průměrně dožije dvou měsíců. 
V optimálních podmínkách má tento hlodavec 
extrémně rychlý pohlavní vývoj, mláďata 
z prvních jarních vrhů otevírají oči již devátý 
den, za dalších pět dní se mohou začít pářit. 
A 30 dnů po narození mohou mít potomstvo. 
Mylně je interpretováno, že za růst populace 
může vysoká plodnost. Není tomu úplně tak, 
protože existují organismy, které mají vyšší 
plodnost.  

Co podle vás způsobilo nárůst hrabošů? 
Příčiny a mechanismy pravidelných cyklů 
nejsou vysvětleny tak, aby panoval ve vědě 
konsensus. Na hraboší cykly existuje přes 
20 hypotéz, z nichž některé jsou velmi neprav-
děpodobné, jiné více pravděpodobné. Osobně 
se domnívám, že pravidelné přemnožování 
je výsledkem interakce časové variability 
prostředí (klima), kohortové variability (kvality 
jedinců v různých letech) a struktury závislosti 
na hustotě (populační růst je negativně závislý 
na početnosti současné a předchozí). 

Zaznamenali jste někdy v minulosti tak 
vysoké počty tohoto zvířete?
Ano, zaznamenali. V 90. letech se přemnožili 
na přelomu let 1994–1995 nebo 1997–1998. 
Kolem roku 2000 a potom 2005 bylo přem-
nožení hodně silné. Je ale nutné si uvědomit, 
že dynamika škod v zemědělství se ještě 
odvíjí od toho, jestli ty maximální hustoty jsou 
dosaženy v první polovině léta, nebo ve druhé 
polovině léta či na podzim. Škody nejsou 
jen důsledkem vysoké početnosti, ale také 
toho, jestli je vysokých hustot dosaženo před 
sklizní.

Myslíte, že si s přemnoženým hrabošem 
dokáže pomoct sama příroda? Jaký by to 
mělo průběh, jak dlouho by to trvalo?
Příroda nemá problém s hrabošem. Problém 
s ním mají zemědělci a epidemiologové, 
protože v něm přežívají různé patogeny, které 
může přenášet na lidi a hospodářská zvířata.

Pomohla by proti hrabošům hluboká orba?
Orba má po sklizni, ale i jindy, velký vliv, pro-
tože díky ní dochází k destrukci hnízdních nor. 
Strop hnízdní komůrky se na rovinatých polích 
nachází z 90 % v hloubce 10 cm pod povr-
chem. Dno o dalších 10 cm níže. Na svažitých 
pozemcích to může být o něco více, i 30 cm. 

Kvalitní orba, která pečlivě zaklopí skývu 
s vegetací, přispívá nejen k destrukci hnízd, 
ale bere hrabošům také potravu, bez které 
nemohou na poli přežít. Pokud ale po zasetí 
rychle vzejde plodina, mohou mít hraboši 
tendenci se vracet z refugií zpět. Například na 
podzim je proto dobré osetý pozemek sledovat 
a podchytit tak zpětnou kolonizaci.

Jak se hraboši likvidovali v minulosti?
V minulosti bylo na trhu až 45 různých pří-
pravků. Tenkrát se používalo cokoliv. I kdyby 
hraboš „kvičel“ na poli půl dne, tak to nebyl 
problém, protože byl tenkrát považován za 
škůdce a ti se potírali bez slitování. O žádném 
humánním umíráním tehdy nebyla řeč. Hod-
notový systém společnosti se však postupem 
času změnil… 

Od hraboše jsou děravá už nejen pole, ale 
i sady, zahrádky a trávníky podél ulic. Čím 
vším se hraboš živí?
Hraboš polní je býložravec s vysokou mírou 
metabolismu, což znamená, že každé tři 
hodiny potřebuje něco sníst. Pokud by víc 
než 12 hodin nejedl, může u něho dojít 
k hypoglykemickému šoku. Má rád dvoudě-
ložné byliny, tedy jetel či vojtěšku, které jsou 
nutričně hodnotné, a získává z nich vodu. Je 
to i logické. Aby se mohl tak explozivně roz-
množovat, potřebuje základní stavební prvek 
těla a tím jsou bílkoviny. Samozřejmě se může 
rozmnožovat i na travnatých místech, ale jeho 

reprodukce už nebude dosahovat takových 
rozměrů. V případě nedostatku vody migrují 
na jiná místa. Mohou zaútočit na lesní školky 
nebo v ovocných sadech okousat kmínky, 
protože se snaží dostat k míze. 

Lze si vzít z hraboší kalamity nějaké pona-
učení?
Hraboší kalamita vyvolala debatu, jak těmto 
kalamitám předcházet. Určitě je dobré mít 
situaci řádně popsanou, mít sesbírána data 
a na jejich základě hledat řešení pro další 
případy. Z monitoringu lze připravit i systém 
kvantitativních předpovědí, jak se může 
situace vyvíjet v příštím roce apod. Poučil 
jsem se i já jako vědec… Uvědomil jsem si, že 
zkoumat populační dynamiku je jedna věc, ale 
pochopení dynamiky škod je věc druhá. Kroutil 
jsem hlavou nad prohlášeními některých aka-
demiků, kteří tvrdili, že není nutné zasahovat 
proti hrabošovi, protože populace hraboše 
klesne. Takové výroky mi přijdou neuvážené
a zemědělcům jsou k ničemu. Je pravda, že 
počty hrabošů klesnou… Ale za jak dlouho? 
Kdy bude pokles pod prahem škodlivosti? 
To přece není rada pro zemědělce, kterému 
hraboši právě škodí na ozimech. Předpokládal 
někdo, že bude taková mírná zima? Bohužel 
akademici mají často jiný úhel pohledu a jejich 
rady pro zemědělce jsou tím ovlivněny.

Rozhovor je převzat z Newsletteru 
Ministerstva zemědělství, únor 2020
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Na rozpočtu AK se pozitivně projevilo to, že 
měla v čele člověka se výrazným ekonomic-
kým myšlením a zdvojnásobení rozpočtu 
AK ČR není jen zásluha zvýšení členských 
příspěvků, které jsou mimochodem mezi ne-
vládními organizacemi jedny z nejnižších. AK 
zesílila i mediálně, kdy řada projektů dosáhla 
celostátní úrovně a z Agrobase se stal zajíma-
vý měsíčník, který alespoň v našem kraji, jak 
jsem si osobně ověřil, se zájmem čtou 
i starostové malých obcí.

Podařilo se nám prosadit řadu věcí v národ-
ních dotacích. Jejich výše je řádově vyšší, než 
byla před 10 lety, a díky tomu se vůbec udrže-
la některá odvětví zejména živočišné výroby, 
kterým hrozila úplná likvidace. Z hlediska 
vyjednávání nové SZP je komora důležitou 
a pracovitou součástí Konsorcia. Pozice ČR 
v Zemědělském výboru Evropského par-
lamentu je také úplně jiná než před třemi 
lety, kdy jsme neměli v tak důležitém výboru 
žádného zástupce.

Ve vypočítávání pozitiv bych mohl pokračovat 
od zelené nafty přes odškodnění za sucho 
po nové programy podpory atd. Protože si 
za léta práce v AK ČR uvědomuji, jak časově 
náročné, zdlouhavé a často nevděčné je 
takového posunu dosáhnout, chtěl bych místo 
vyjmenovávání dalších pozitiv poděkovat za 
záslužnou práci panu prezidentovi, panu 
tajemníkovi, celé kanceláři a všem aktivním 
členům AK ČR. 

Na těchto silných základech se dá stavět, 
a tak bych připomněl některé zásadní problé-
my, které bychom měli posunout či dotáhnout 
do konce. Jsem přesvědčen, že právě AK je 
jak zákonem, tak i zastoupením širokého 
spektra zemědělců tou pravou organizací pro 
řešení hlavních problémů v sektoru. Bez za-
pojení názoru většinového spektra zemědělců 
vznikají často podmínky nevhodné nejen pro 
normální zemědělské podnikání, ale i pro ce-
lou krajinu. Takovýmto příkladem je DZES 4, 
dle kterého nesmíte za určitých podmínek 

orat, protože způsobíte erozi, a když tento 
DZES poslechnete, tak je vám časem vytýká-
no, že neořete, a proto máte hraboše. 

Ochrana půdy je základem, kde se nám stále 
nedaří to podstatné. Tím ale není bojovat proti 
přirozenému procesu eroze, ale důležité je 
bojovat proti nepřirozenému tempu zastavo-
vání a úbytku zejména orné půdy. Zároveň trh 
s půdou by měl být nejen v zájmu zemědělců, 
ale celé naší země regulován tak, jak je to 
přirozené ve většině zemí Evropy. Je ironií 
chránit půdu intenzivně před erozí a přitom 
neřešit, že mizí z rukou místních zemědělců. 
Stejně tak je pro půdu, ale i pro vodu v krajině 
a tím pro celou naši zemi nezbytné, aby byl 
v půdě dostatek organické hmoty. Čím bude 
organická hmota kvalitnější, jak např. 
z hnoje hospodářských zvířat, tím pro za-
držování vody v půdě lépe. Na toto se stále 
při všech oprávněných plánech na rybníky, 
přehrady a mokřady trochu zapomíná. Přitom 
můžeme racionálně řešit více věcí najednou! 
Potravinovou soběstačnost s živočišnou 
výrobou, úrodnost půdy ať už s hnojem, nebo 
alespoň s meziplodinami a luskovinami 
a zároveň až zdvojnásobit přirozenou schop-
nost krajiny zadržovat vodu. Pochopitelně to 
můžeme udělat i bez zemědělské produkce, 
ale z mokřadů toho asi moc k jídlu nevytvoří-
me a osobně vidím žabí stehýnka jako okra-
jové řešení. A o tom všem se musí diskutovat 
nejen s těmi, co tu krajinu znají z víkendových 
pobytů na cyklostezce, ale zejména se země-
dělci, kteří s půdou pracují nejen o víkendech 
na chalupě.

Dalším problémem jsou podpory ze SZP. 
Zásadním principem pro naše přežití bez 
prohloubení koloniální závislosti je hledět na 
rovnost podmínek v rámci EU. Zároveň je pro 
naši konkurenceschopnost nutné sledovat 
i vývoj mimo EU. Až Evropa bude po splnění 
zeleného údělu zase hledat Marshallův plán, 
tak se nám to může hodit. Doufám a věřím, že 
to tak daleko v ideovém zeleném šílenství na 
našem kontinentu zase nedojde. 

V naší malé zemi je důležité, abychom při 
vyjednávání v EU vystupovali v zásadních vě-
cech jednotně bez ohledu na to, kdo je velký, 
malý, z nížin, z hor či bez ohledu na jednotlivé 
komodity. Všichni, co děláme zemědělství, 
potřebujeme srovnatelné podmínky dotač-

Agrární komora ČR řeší zásadní 
problémy našeho zemědělství

Po třech letech volebního období vedoucích orgánů AK ČR nastává vždy a logicky 
čas určitého bilancování, co se povedlo a co je výzvou ke zlepšení. Za minulé roky 
AK zesílila, a to nejenom finančně. 
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ní, daňové, a to včetně regionálních peněz. 
Nejde jen o výši podpor, ale i o podmínky pro 
jejich udržení a pro jejich kontrolu a zdanění. 
Nemusíme znát podmínky v celé EU 27, ale 
musíme je znát u těch zemí, jejichž potraviny 
se objevují nejvíce na našich pultech, což je 
zejména Německo a Polsko. A jestliže chce-
me mít opravdu pestrou krajinu s pícninami 
a s organickou hmotou s návazností na 
živočišnou výrobu bez toho, že nám budou 
ubývat vedle všech živočišných odvětví také 
rostlinné citlivé komodity jako např. brambory, 
cukrovka, ovoce, zelenina, tak musíme ale-
spoň pro tyto zajistit srovnatelné podmínky. 
Podpory se vrátí nejen naší krajině, ale 
v přidané hodnotě pro národní hospodářství, 
kterou většinou citlivé komodity mají daleko 
vyšší než přebytky obilí každoročně vyvážené 
bez zpracování. V rámci SZP není možné na-
stavit z Bruselu, jak velký má být v ČR země-
dělský podnik nebo co má dělat zemědělec, 
aby byl skutečný. Je však důležité, abychom si 
sami hlídali, zda zemědělské podpory směřují 
skutečně k zemědělcům. Jde o to, aby se po-
skytovatel podpor staral o to, co za přidanou 
zemědělskou hodnotu přinesou. Nejde o to 
trestat ty, kteří často na základě podpor z EU 
diverzifikovali svoji činnost a udrželi tím často 
život na venkově, ale jde o to, co koruna vlože-
na do hektaru (ne do IČ) přinese zemědělské 
přidané hodnoty. Jestliže většinou přinese 
pouze jedno osečení a zdanění dotací, tak to 
není pro poskytovatele podpor dobrá vizitka. 
Nejde o to diskriminovat ty, kteří na základě 
systému podpor snížili produkci, protože mají 
nevhodné přírodní podmínky nebo obhospo-
dařují část krajiny, která vyžaduje speciální 
režim. Jde ale o to, abychom to nepřeháněli 
a ze zemědělských dotací se nestala míra pro 
výši pachtovného tam, kde jde převážně 
o ochranu přírody či rekreaci.  

Už při základním rozdělování dotací nám řada 
financí utíká mimo skutečné zemědělství. O to 
více nám peníze chybí v podpoře konkurence-
schopnosti našeho skutečného produkčního 
zemědělství včetně produkčního ekologického 
zemědělství. Narůstá nám počet zemědělců 
nebo spíše žadatelů o dotace a zároveň nám 
klesá zemědělská produkce (zejména tam, 
kde je větší přidaná hodnota) a tím i roste 
záporné saldo agrárního obchodu. Toto za 
nás nevyřeší EU svými definicemi aktivního či 
skutečného zemědělce, které nelze bez škod 
aplikovat automaticky do našich podmínek. 
EU nám bude naopak vřele tleskat, že vlastní 
výrobu dále omezujeme. Naše krajina nám ale 
za to tleskat nebude a naši potomci z hlediska 
potravinové soběstačnosti už vůbec ne. 

Druhou stranou, kde z našeho dotačního 
systému utíkají naše zemědělské peníze, je 
koncovka vertikály zemědělec – potravinář – 
obchodník. I zde je nutné používat regulativní 
postupy v prospěch těch slabších tím spíš, 
že v naší otevřené ekonomice je nadprůměr-
ná koncentrace hypermarketů, které jsou 

na rozdíl od prvovýroby a potravinářských 
podniků v zahraničních rukou. Je důležité, 
abychom uměli podpory co nejlépe využít pro 
naše národní hospodářství. Nelze pokračovat 
v systému, kdy jsme za 15 let od vstupu do EU 
obdrželi 741 mld. Kč, ale zároveň od nás kaž-
dý rok odchází 300 mld. Kč v dividendách, a to 
často do zemí EU 15 (14). Jsme tedy opravdu 
tak čistými příjemci? Je to systémem EU 
dotací, nebo naší doposud nesprávnou cestou 
tento systém správně použít? O to důležitější 
je, abychom i nadále prostřednictvím našich 
zástupců v EU tento systém využívali třeba 
více po vzoru „čistých“ plátců do rozpočtu, ale 
také i po vzoru našich severních sousedů, 
u kterých jako jediných zemědělství po vstupu 
do EU roste. 

Příroda je složitý systém fungující na určitých 
zákonitostech a zemědělství je obor, který je 
jedinečný v tom, že pracuje v souladu s těmito 
zákonitostmi. Jen neznalý věci může tvrdit, že 
zemědělec chce přírodě škodit. Škodil by tím 
totiž zejména sám sobě. Z tohoto důvodu je 
důležité, aby zemědělské podpory, které ovliv-
ňují zemědělské hospodaření a někdy trochu 
i přírodu, co nejvíce spoluvytvářeli sami 
zemědělci. Zemědělci sdružení v komoře mají 
tento mandát největší, protože představují 
nejvíce zemědělských producentů z různých 
oborů a odvětví. V minulosti to někdy vypadalo 
tak, že dle síly tlaku EU často ekologickým 
směrem se do zemědělství vneslo dotační 
opatření, které se ukázalo časem za trochu 
ukvapené, ale zemědělci za to byli neprávem 
pranýřováni. My jsme se jim přizpůsobili, 
protože hlas selského rozumu nikdo neslyšel. 
Z hlediska našeho nízkého stavu skotu na 
hektar plochy, z hlediska nízkého množství 
používání pesticidů a hnojiv se už nemůžeme 
dále přizpůsobovat, aniž bychom hlasitě 
říkali našim občanům, že těmito opatřeními 
u nás určitě nezachráníme planetu, ale určitě 
snížíme naši potravinovou soběstačnost 
a úrodnost krajiny pod nebezpečnou mez, 
a to vše právě v době, kdy mohou být dopady 
vlivu změn klimatu problematické. Všichni, 
co bojují proti změně klimatu, jestli to myslí 
opravdu vážně, mají nejprve sledovat, jakou 
uhlíkovou stopu mají za sebou potraviny, 
které kupují, než se dostanou na náš pult, 
a zda suroviny pro jejich výrobu splňují stejné 
podmínky, jako jsou v ČR a v EU.

Systém nám chybí nejen z hlediska srov-
natelnosti podpor s okolními zeměmi, ale 
i z hlediska řízení rizik. Řešení ad-hoc jsou 
sice dobrá, ale pro zemědělce v současném 
počasí velmi nejistá. Zároveň je do systémů 
řízení rizik nutné zahrnovat výkyvy cen vý-
znamných citlivých komodit, což v naší zemi je 
co do objemu v prvé linii mléko. Je to důležité 
i z toho důvodu naší konkurenceschopnosti, 
když si uvědomíme, že podobně nová rizika 
řeší agrární velmoci jako USA a nově i Rusko.
V systému nám stále více schází propojení 
zemědělské praxe vědy a výzkumu, ale také 

i v ochraně rostlin. Není možné a vůči oby-
vatelstvu zodpovědné přijmout směr, že z EU 
bude hospodářsky zaostávající ekologický 
skanzen. Tak to zkrátka ve světové hospodář-
ské soutěži nefunguje a bude pozdě, až nám 
to někdo vně EU vysvětlí. Uplatnění genetiky 
a chemie v zemědělství má rostoucí význam 
s rostoucí populací, a to v souladu s přírodou 
a vědou stejně jak je tomu třeba ve farmacii 
či zdravotnictví. V ochraně rostlin dochází 
v posledních letech k masivním zákazům 
přípravků na ochranu rostlin, aniž by země-
dělec měl k dispozici modernější alternativy. 
Chce se snad po nás, abychom dodávali na 
trh produkci plnou plísní a škůdců škodlivých 
lidskému organismu? Chce se snad po nás, 
abychom snížili výnosy na úroveň před 
100 lety? To nejenže neuživí nás zemědělce, 
zároveň to neuživí naše spoluobčany, a bude-li 
tento přístup v EU masivní, nebude ani odkud 
potraviny k nám dovážet. Nesystémovými
kroky v ochraně rostlin nastolujeme neudrži-
telné zemědělství a velmi si zahráváme 
s naší obživou v okamžiku, když jsme svědky 
změn klimatu. Je důležité v takovém období 
mít nejen kvalitní vlastní vodu, ale i kvalitní 
potraviny. 

Je řada dalších problémů, které stojí před 
naším zemědělstvím, ale i na těch pár zá-
sadních, které jsem se snažil připomenout, 
je vidět, že jako zemědělci potřebujeme co 
nejsilnější stavovskou organizaci. Organizaci, 
která dokáže být přitažlivou pro samotné 
zemědělce a přesvědčivou pro spoluobčany 
a vládní úředníky. Velkou výhodou, kterou 
však musíme umět prodat, je to, že činnost, 
kterou děláme pro naše zemědělce, děláme 
zároveň pro naši úrodnou krajinu a pro obživu 
našich obyvatel. 

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR,
předseda Regionální agrární komory 
Pardubického kraje
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Mezi původce chorob pat stébel ozimé pšeni-
ce patří zástupci rodů Fusarium, Microdochi-
um, Oculimacula a Rhizoctonia, dále Bipolaris 
sorokiniana a Gaeumannomyces graminis. Za 
nejzávažnější je považován tzv. pravý stéblo-
lam (původce Oculimacula sp.).

Stéblolam napadá kromě pšenice i další 
obilniny a příbuzné trávy, na kterých může 
také probíhat pohlavní cyklus houby. Pohlavně 
vzniklé ascospory jsou zdrojem genetické 
variability v populaci patogenu, hlavním 
zdrojem inokula jsou však konidie pocházející 

z infikované slámy, jejichž šíření probíhá na 
krátké vzdálenosti od podzimu do jara. Původ-
ce pravého stéblolamu byl poprvé publikován 
v roce 1912 jako Cercosporella herpotricho-
ides. V současné době jsou původci stéblo-
lamu zařazeni do rodu Oculimacula, který 
zahrnuje 2 druhy: Oculimacula yallundae 
a Oculimacula acuformis. Na našem území 
podle výsledků hodnocení v období 2015–2019 
je druh Oculimacula četně zastoupen, ve 3 z 5 
ročníků dominoval, ve dvou ročnících převažo-
vali zástupci rodu Fusarium (obr. 1).

Výskyt a možnosti ochrany
Stéblolam se v ČR vyskytuje každoročně. Bylo 
prokázáno, že nejvýznamnějším klimatickým 
faktorem pro výskyt stéblolamu jsou srážky 
v období od října do dubna, konkrétně počet 
dní, kdy jsou srážky vyšší než 3 mm. První pří- 
znaky pravého stéblolamu se objevují časně 
na jaře. Jedná se o nespecifické hnědé skvrny 
na bázi stébel, těsně nad povrchem půdy 
(obr. 2). V této fázi je obtížná vizuální identifi-
kace původce, stéblolam lze snadno zamě-
nit za kořenomorku (Rhizoctonia sp.) či za 
poškození zástupci rodu Fusarium. Později je 
diagnostika snažší, objevují se typické skvrny 
ve tvaru oka (obr. 3). Někdy mohou tyto přízna-
ky uniknout pozornosti a pěstitelé poškození 
vnímají až v době, kdy dojde k poléhání poros-
tů, jehož příčinou bylo napadení pravým stéb-
lolamem. K nižšímu výskytu původců pravého 
stéblolamu přispívají agrotechnická opatření, 
mezi která můžeme zahrnout rozšíření úzkých 
osevních postupů a zapravení posklizňo-
vých zbytků, které jsou zdroji infekce. Proti 
stéblolamu se užívá chemická ochrana, jejíž 
rentabilita závisí na řadě faktorů. Doporučené 
přípravky jsou uvedeny v Registru přípravků 
na stránkách ÚKZÚZ. V polních podmínkách  
s přirozenou infekcí byl zjištěn významný po-
kles napadení při využití fungicidních mořidel. 
Ke snížení ztrát způsobených stéblolamem 
přispívá i pěstování odrůd se zvýšenou rezis-
tencí k původcům z rodu Oculimacula.  

Účinnost chemické ochrany
V současné době nabývá na významu i na 
našem území rezistence původců houbových 
chorob k účinným látkám fungicidů. Tento 
problém se týká i původců pravého stéblola-

Hodnocení odolnosti 
k pravému stéblolamu

Výskyt chorob pat stébel byl významný v našich podmínkách již v 60. letech minulého 
století na pozemcích s intenzívním pěstováním obilnin. V současné době v souvislosti 
s úzkými osevními postupy s velkým zastoupením obilnin choroby pat stébel opět 
nabývají na významu. 

Obr. 2: Nespecifické zahnědnutí báze stébla ozimé pšenice



B Ř E Z E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 15

ZPRAVODAJV ě d a  v ý z k u m

mu. Na našem pracovišti byla testována
v laboratorních podmínkách reakce 104 izolá-
tů Oculimacula spp., získaných z porostů pše-
nice v období 2015–2017, k deseti fungicidům 
registrovaným ke stéblolamu v laboratorních 
podmínkách. Nejvyšší účinnost byla prokázá-
na u kombinace epoxiconazole + fluxapyroxad 
+ pyraclostrobin a nejnižší účinnost byla 
hodnocena po aplikaci prothioconazole 
+ trifloxystrobin. Byl pozorován trend snižo-
vání účinnosti fungicidu na bázi prothioco-
nazole + trifloxystrobin od roku 2015. Více 
než polovina izolátů (58 %) vykazovala nízkou 
až střední rezistenci k účinné látce prochlo-
raz. Jeden izolát O. yallundae z roku 2017 
vykazoval vysokou odolnost vůči prochlorazu, 
zbytek izolátů (42 %) byl na prochloraz citlivý. 

Získané poznatky týkající se ztráty účinnosti 
fungicidů jsou využívány na konkrétních loka-
litách při volbě fungicidní ochrany. Opakovaně 
se s vysokým napadením pšenice setkáváme 
na lokalitách v okresech Mladá Boleslav, 
Pelhřimov, Rakovník a Svitavy. Výsledky 
současně dokumentují postupný trend ztráty 
účinnosti fungicidů, což je důležitá informa-
ce pro agrochemické firmy při vývoji nových 
přípravků. 

Výsledky hodnocení rezistence k pravému 
stéblolamu
Vodítkem usnadňujícím orientaci při výběru 
odrůd pro pěstování je Seznam doporuče-
ných odrůd (SDO), který poskytuje objektivní 
a nezávislé informace o odrůdách, jejich 
vlastnostech a vhodnosti pro pěstební pod-
mínky České republiky. Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je 
pověřen Ministerstvem zemědělství provádět 
u vybraných plodin pokusy pro Seznam dopo-
ručených odrůd. Garantem zkoušení odrůd 
pšenice pro doporučování je Agrární komora 
ČR. Pracovníci VÚRV, v.v.i. dlouhodobě spo-
lupracují s ÚKZÚZ při hodnocení rezistence 
odrůd ke rzem a k fuzarióze klasu. Od roku 
2019 je nově hodnocena i odolnost k pravému 
stéblolamu, která zahrnuje detekci genu Pch1 
a hodnocení v polopolních podmínkách. 
V roce 2019 byla ve VÚRV, v.v.i. hodnocena 
reakce na umělou infekci oběma původci 
stéblolamu (Oculimacula yallundae, O. acu-
formis) v maloparcelovém pokusu u 39 odrůd 
ozimé pšenice doporučených pro pěstování 
v České republice. Mycelium bylo aplikováno 
rozhozem mezi rostliny rovnoměrně po celé 
ploše parcelky na podzim a na jaře. Zdravotní 
stav byl hodnocen ve stádiu mléčné zralosti 
šestibodovou stupnicí (0 bez napadení 
– 5 stéblo se láme).

Zároveň byly tyto materiály testovány na 
přítomnost genu rezistence Pch1 pomocí 
STS markeru Xorw1. Gen Pch1 je odvozen od 

mnohoštětu (Aegilops ventricosa) a je nejú-
činnější ze tří známých genů. Výsledky jsou 
k dispozici v publikaci „Seznam doporučených 
odrůd, obilniny 2019“ v tištěné formě a na 
webových stránkách ÚKZÚZ (http://eagri.cz/
public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-
-doporucenych-odrud/x2019/publikace/
obilniny-2019.html) a na stránkách Agrární 
komory ČR (informace – komodity – Seznam 
doporučených odrůd). 

Byla prokázána náchylnost většiny testova-
ných odrůd ke stéblolamu. Nejnižší napadení 
stéblolamem prokázaly odrůdy Annie, LG 
Imposanto, Proteus, Hyfi a Illusion nesoucí 
gen rezistence Pch1, tyto odrůdy měly také 
nejméně symptomů. 

Podle získaných výsledků se využití genu Pch1 
jeví jako perspektivní. Další gen rezistence 
Pch2 byl nalezen v genomu odrůdy Capelle 
Desprez a jeho účinnost byla známa již před 
využíváním genu Pch1. V evropských odrů-
dách je gen Pch2 zřejmě rozšířen, protože 
odrůda Capelle Desprez byla hojně využívaná 
ve šlechtění pšenice a je zastoupena 
v rodokmenu mnoha odrůd pšenice, tento 
gen však neposkytuje dostatečnou ochranu. 
Gen rezistence Pch3 byl odvozen od Dasypy-
rum villosum (kosmáč huňatý). Rezistence 
byla zjištěna i v jiných planých druzích. 

Závěr 
Výsledky testování odolnosti odrůd ozimé pše-
nice ke stéblolamu opakovaně ukazují na vý-
znam genu Pch1, který se jeví jako dostatečná 
ochrana proti stéblolamu i v podmínkách 
vysokého infekčního tlaku. Přesto je tento gen 
v poměrně malém zastoupení v genomu 
odrůd ozimé pšenice registrovaných v ČR. 
V roce 2019 byla nově registrována odrůda 
pšenice ozimé Illusion, která je nositelem 
genu Pch1. Lze předpokládat, že v budoucnu 
budou registrovány další odrůdy s genem 
Pch1. Zvláště v rizikových oblastech s opako-
vaným výskytem chorob pat stébel, případně 
s prokázanou rezistencí k používaným fungi-
cidním látkám, má zařazení odrůd s genem 
Pch1 význam. 

Použitá literatura je k dispozici u autorů 
článku. Výsledek vznikl za podpory Minis-
terstva zemědělství, institucionální podpora 
MZE-RO0418.

Ing. Jana Chrpová, CSc.
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
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Obr. 3: Stéblolam – typická medajlonkovitá 
skvrna na bázi stébla ozimé pšenice

Obr. 1: Zastoupení původců chorob pat stébel u ozimé pšenice v období 2015–2019
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Obec Dymokury leží 2 km od silnice 
Poděbrady–Jičín. Nejeden ze čtenářů sem 
v nedávné minulosti vozil do cukrovaru svoji 
cukrovku. Zavřený cukrovar – dříve vlastněný 
rodem Czerninů – dnes již připomíná jenom 
vysoký komín a zdevastovaná hlavní budova. 
Dymokury dříve bývala veliká a úspěšná obec. 
Kromě cukrovaru zde fungoval i lihovar 
a mlékárna. V roce 2017 majitel společnosti 
Czernin Dymokury s.r.o. Ing. Tomáš Czernin 
koupil ještě zemědělskou společnost 
v sousední obci Činěves a založil druhou firmu 
Czernin AGRO s.r.o. Tímto okamžikem Radek 
Šágr dostal do vínku nejen funkci agronoma 
a prokuristy, ale také živočišnou výrobu, 
vlastní jatka a výrobu masných výrobků a také 
jejich prodej ve čtyřech prodejnách v okolí. 
O tom všem jsme si povídali při našem 
setkání.

O společnosti a konci slunečnice
„V současné době se staráme o 940 ha orné 
půdy, 60 ha luk, 1 550 ha lesů. Společnost se 
zabývá také chovem ryb, máme 175 ha rybní-
ků. Průběžně se věnujeme jejich odbahňování. 
Celkem u nás pracuje 14 stálých zaměstnan-
ců. Hlavními plodinami jsou pšenice ozimá 
(520 ha), ječmen jarní (120 ha), řepka ozimá 

(250 ha), pšenice jarní (50 ha), oves (50 ha), 
vojtěška (35 ha). Společnost chová 135 kusů 
býků Českého strakatého skotu na výkrm 
a 40 kusů již zapuštěných jalovic. Prasata 
pro porážku jsou nakupována. Na jatkách 
pracuje pět zaměstnanců. Letos již vyrábíme 
75 výrobků. Navzdory suchu rok 2019 hodnotí-
me výsledkově jako rok průměrný, ale lepší 
než rok 2018. Bohužel letos již nebudeme 
pěstovat slunečnici, kterou jsme mívali na 
170 hektarech a která patřila k našim oblí-
beným plodinám. Příčinou je nemožnost její 
desikace před sklizní s použitím přípravků 
s účinnou látkou diquat. Výpadek slunečni-
ce nahradíme jarním ječmenem a ovsem. 
Sladovnický ječmen odrůdy Malz pro výrobu 
Českého piva dodáváme do Sladovny Soufflet 
v Nymburce. Naším cílem je stabilizace 
výroby, stabilizace výnosů a tím i tržeb při 
zachování klasické polní výroby bez cukrovky. 
Celá polní výroba se odehrává na 80 honech 
v deseti katastrech. Pouze u devíti honů dojde 
v roce 2021 k redukci na 30 hektarů. Díky 
rovinaté poloze na žádném z nich nehrozí ani 
vodní, ani větrná půdní eroze. I z toho důvodu 
nebylo nutné dříve řešit velikost honů. Budou-
cí nákup traktorů nebude ovlivněn zmenšo-
váním honů na maximálně 30 hektarů. Rozho-

dujícím kritériem zde vždy je takový výkon 
traktoru, aby denně zvládl zpracovat výměru 
70 hektarů. Vzhledem k tomu, že je pro nás 
alfou a omegou příprava půdy, patří 
k základní výbavě i hloubkový kypřič půdy 
Vogel Nott. Z pěstitelských technologií prefe-
rujeme minimalizaci s tím, že již pátým rokem 
neořeme, ale provádíme hloubkové kypření 
půdy. Pod jařiny prohlubujeme na podzim 
půdu do hloubky 48 cm. Nemáme problém 
s „vymáčenými fleky“, bilancuje Radek Šágr.                                                                                 

O zbytečné redukci
Díky rovinaté poloze na žádném z devíti vel-
kých honů nehrozí ani vodní, ani větrná půdní 
eroze. I z toho důvodu nebylo nutné dříve řešit 
jejich velikost. K té dojde pouze z důvodu plat-
nosti vyhlášky až na přelomu roků 2020/2021. 
Tyto uzavřené bloky jsou navíc na odlehlém 
místě, většinou v katastru Kamenné Zboží 
a Hronětice, a není proto třeba řešit zvláštní 
vstupy na ně. Navíc jsou daleko od státních 
silnic. Hony se stejnou plodinou (obilnina) bu-
dou nejčastěji rozděleny nektarodárnými pásy, 
se kterými máme my i zdejší včelaři dobré 
zkušenosti. Rozdělení bloků na menší hony 
nebude vadit ani naší největší mechanizaci 
představované traktorem John Deer 8730 R 
a kypřičem půdy Horsch Terrano se záběrem 
šest metrů. Musíme ale zvětšit souvratě. 
Důvodem je velký záběr ramen postřikovače. 
Samochodný postřikovač Berthoud Raptor se 
záběrem 30 metrů výhodně eliminuje utužení 
pozemků. To samé lze tvrdit i o rozmetadlu
se záběrem 36 metrů. Na menších honech 
vzniklých rozdělením bude využíván klasický 
osevní postup a bude pěstována vždy stejná 
plodina, například pšenice. V pásu bude to, co 
bude „nejekonomičtější“, ale s největší prav-
děpodobností nektarodárná směska. Ale již 
o nás vědí místní včelaři a k pásům stěhují svá 
včelstva. Také o nás vědí, že díky pečlivosti vý-
běru přípravků a termínů jejich aplikace jsme 
zde až dosud neměli jediný případ otravy včel. 

O vodě
Společnost Czernin Dymokury s.r.o. vlastní 
celkem 175 ha rybníků, všechny jsou sou-
středěny kolem Dymokur. K největším patří 
rybníky Komárov, Jakub a Pustý. Pohled 
na rybnikářství upřesňuje Radek Šágr: 
„Kromě ochrany vody na pozemcích se 
staráme i o meliorace. Stará meliorační síť 
se průběžně čistí. U rybníku Pustý jsme na 

Jsme architekty krajiny
Prohlásí-li toto o sobě zemědělec hospodařící v rovinaté krajině, může to vypadat 
až nabubřele nebo domýšlivě. Patří-li ale tomuto zemědělci kromě polí také lesy 
a rybníky, nezbývá než věřit, že tomu tak skutečně je. Zemědělcem podílejícím se na 
vzhledu krajiny je v tomto případě zemědělská společnost Czernin Dymokury s.r.o. 

Ing. Tomáš Czernin (vlevo) a Radek Šágr (vpravo)



B Ř E Z E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 17

ZPRAVODAJZ e m ě d ě l s t v í  p r o  k r a j i n u

výměře 12 ha vybudovali novou meliorační síť, 
která funguje výborně, takže tuto plochu nyní 
obděláváme. Dříve po dešti to nebylo možné.
Veškerá produkce ryb se ze sádek prodává 
do běžné obchodní sítě. O rybníky se stará 
porybný se dvěma zaměstnanci. Co se týká 
budoucnosti, myslím že nepůjde tak dalece 
o intenzitu výroby jako spíše o ochranu
životního prostředí, resp. o ochranu půdy 
a vody. Bioplynku nevlastníme, ale na střeše 
skladové haly provozujeme fotovoltaiku, ze 
které při žních čerpáme energii pro čističku 
obilí a také dodáváme do sítě. 

O lesích 
Od ostatních zemědělských podniků se 
odlišujeme nejen rybnikářstvím, ale také 
dřevovýrobou. O 1 550 ha lesů se stará jeden 

hlavní fořt a další dva lesníci. I nám škodí 
kůrovec, s výjimkou dubových lesů v Dymoku-
rech, a proto i my vysazujeme nové sazenice. 
Máme zavedený systém celoroční péče o nově 
vysazené sazenice. To znamená, že ten, kdo 
sazenice vysadil, pouze vyžínáním odstraňuje 
buřeň a dbá na jejich zálivku. Prodáváme 
dřevo z lesa, které pro nás vytěží živnostníci. 
V lese zaměstnáváme i šest agenturních 
pracovníků. Stejně jako jinde i nám na polních 
kulturách škodí divoká prasata nebo spárkatá 
zvěř. Na vzcházejícím obilí škodí žírem daňci. 
Těch je v lesích přibližně 450 kusů. Ale škodná 
zvěř je „naší“ zvěří, na tom nic nezměníme! 
Bohužel každoročně tato škoda dosahuje 
částky 1,25 mil. korun.

O půdě 
„Domnívám, se, že v našem případě, kdy jsme 
vlastníky 650 ha orné půdy, máme k perspek-
tivě podniku i zde provozovaného zemědělství 
diametrálně jiný vztah než ten, kdo si půdu 
jenom pronajímá. Pro nás nejde o pouze 
krátkodobou záležitost, ale půdě se opravdu 
věnujeme, stejně jako ochraně půdního fondu 
včetně nitrátové směrnice a všemu, co s tím 
souvisí. Nechceme z půdy jenom čerpat, ale 
také do ní něco vrátit jak formou osevních 
postupů, tak i formou hnojení statkovými či 
průmyslovými hnojivy. V osevním postupu si 
hlídám jak zastoupení olejnin, tak i obilnin. 
Dodržujeme zásadu umístění ozimé řepky 
na stejném poli vždy až po čtyřech letech. Na 
podzim již také aplikujeme startovací dávku 
průmyslových hnojiv s cílem „necumlat“ 
půdu. Samozřejmostí je každoroční spoluprá-
ce se Zemědělskou oblastní laboratoří Malý 
a spol. Postoloprty. Necháváme si zde dělat 
rozbory půdy pro všechny pozemky. Již od jara 

si tak hlídám pohyb živin v půdě a výsledkům 
rozborů přizpůsobuji i vlastní hnojení dusíkem 
či mikroprvky. Zachování kvality a struktury 
půdy je alfou a omegou všeho našeho dění. 
To není otázka příštích pěti let. Půdu budou 
využívat i naše děti a další generace. Půda je 
zásadní,“ dodává Radek Šágr a nezbývá než 
s jeho názorem souhlasit. Tady totiž bez vý-
hrad platí, že zemědělský podnik pracující na 
vlastní půdě je nejen producentem komodit, 
dřeva, lesní zvěře a ryb, ale také skutečným 
architektem krajiny. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Radek Šágr v kanceláři 

Nektarodárný pás – vlevo  

Czernin Dymokury 
s.r.o. + Czernin  
AGRO s.r.o. – půdní  
charakteristika:
- výměra zemědělské půdy: 1 000 ha
- výměra orné půdy: 650 ha
- výměra rybníků: 175 ha
- výměra lesů: 1 550 ha
- vlastní pozemky: 35 % orné půdy 
- pronajaté pozemky: 65 % orné půdy 
- půda ohrožená vodní erozí: 0 %
- půda ohrožená větrnou erozí: 0 %
- průměrná velikost honu: 19,0 ha  
   (celkem 80 honů)
- redukce honů na 30 ha: na 9 honech 
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Přestože paní europoslankyně v rozhovorech 
tvrdí, že chce ke kontrolní misi přistupovat 
nestranně, její prohlášení a skutky představují 
zásadní porušení základních zásad objektivity 
a profesionality. 

Z našeho pohledu je nejvíce problematická 
skutečnost, že se nezávisle tvářící před-
sedkyně výboru a vedoucí kontrolní mise 
otevřeně přiznává k sympatiím vůči některým 
politickým hnutím a nevládním organizacím. 
Hohlmeier si obrázek o českém zemědělství 
vytvořila pouze z jednostranné diskuze s Aso-
ciací soukromého zemědělství ČR, bez ohledu 
na činnost dalších organizací. Není pak divu, 
že si z této schůzky odnesla nepravdivou 
informaci, že se české zemědělství dělí na 
soukromé zemědělce, kteří jsou utlačováni 
druhou stranou spektra, tedy velkými holdingy 
a jejich akcionáři. Nic mezi tím nejspíš podle 
paní Hohlmeier neexistuje. Podobné výroky 
a přesvědčení jsou dokladem chybějící snahy 
o komplexní pohled a objektivitu a svědčí 
o účelovosti. Se stížností na neprofesionální 
přístup Moniky Hohlmeier se proto AK ČR 
dopisem obrátila na Davida Maria Sassoliho, 
předsedu Evropského parlamentu, dále na 
Ursulu von der Leyen, předsedkyni Evropské 
komise, a na Janusze Wojciechowskeho, ko-
misaře pro zemědělství a rozvoj venkova.

České zemědělce v současnosti reprezentují 
tři hlavní nevládní zemědělské organizace. 
Asociace soukromého zemědělství České 
republiky (ASZ) zastupuje menší zemědělce 
hospodařící podle deklarace této organizace 
zhruba na 10 % zemědělské půdy. Na druhé 
straně spektra je Zemědělský svaz České 
republiky (ZS ČR), který zastupuje větší 
zemědělské podniky hospodařící zhruba na 
30 % zemědělské půdy. Zdeněk Jandejsek, 
prezident komory, k tomu upřesňuje: „Nej-
větší nevládání organizací zastupující všechny 
zemědělce je právě Agrární komora České 
republiky, jejíž členskou základnu tvoří na 
jedné straně menší fyzické osoby podnikající 
v zemědělství, střední firmy, ale i větší práv-
nické osoby. Část členů Agrární komory ČR je 
zároveň členy ASZ, další část je navíc členem 
ZS ČR. Zásadní pak je, že členové AK ČR 

hospodaří na 70 % zemědělské půdy. Pokud 
by někdo chtěl nestraně diskutovat o českém 
zemědělství, měl by se sejít především s AK 
ČR, která reprezentuje podniky napříč celým 
spektrem, nebo případně se všemi třemi orga-
nizacemi, aby došlo k názorové vyváženosti.“
Jak to však udělala mise vedená paní europo-
slankyní? Sešla se pouze s ASZ, která kromě 
toho, že zastupuje pouze úzkou skupinu 
zemědělců, je dlouhodobě politicky aktivní 
a nejen z tohoto důvodu rozhodně není 
nestranná. Členové jejího vedení opakovaně 

kandidovali za různé politické strany ve vol-
bách a pravidelně se zúčastňují demonstrací 
organizovaných politickými stranami či úče-
lově založenými spolky. Paní europoslankyně 
tak projevila nedostatek smyslu pro komplex-
ní pohled na věc a názorovou pluralitu a tím 
jen přispěla k politizaci celé situace. 

Problematická není jen názorová a politická 
nestrannost paní europoslankyně, ale také 
nepravdivá tvrzení, která o tuzemském země-
dělství uvádí. V rozhovorech například uvedla, 
že jsou u nás více podporovaní větší zemědělci 
než ti menší a že u nás převládá průmyslové 
zemědělství. Ve skutečnosti je tomu naopak.
V současném plánovacím období, jehož pravi-
dla připravovalo Ministerstvo zemědělství 
pod vedením KDU ČSL, které mimochodem 
v EP působí ve stejné frakci jako paní Ho-
hlmeier, se uplatňuje řada zvýhodnění pro 
menší zemědělce. V prvním pilíři (přímé 
platby) jsou dotace větším podnikům kráceny 
o předepsanou degresivitu 5 % stejně jako 

v druhém pilíři (Program rozvoje venkova), 
kde u podpor pro méně příznivé oblasti 
dochází u větších podniků ke krácení plateb 
až o 30 %. U investičních dotací bylo zavedeno 
rozdělení alokace podle velikosti zemědělců 
a projektů. U projektů do 1 mil. Kč byli pod-
pořeni prakticky všichni zemědělci, kteří si 
podali žádost, a u projektů do 5 mil. Kč byla 
úspěšnost v průměru kolem 70 %. A u projek-
tů s vyšším celkovým rozpočtem (nad 5 mil. 
Kč) byla úspěšnost naopak výrazně pod 50 %. 

Dále je potřeba vyjasnit vyváženost výroby 
v zemích EU, na což prezident Jandejsek také 
dlouhodobě upozorňuje: „Co se týče výroků 
o průmyslovém zemědělství, měla by paní 
poslankyně začít s kritikou a nápravou raději 
doma v Německu a v dalších západních zemí 
Unie. Německo totiž vykazuje v porovnání 
s Českou republikou až dvojnásobnou 
spotřebu průmyslových hnojiv a pesticidů na 
hektar. Zatímco v České republice po vstupu 
do EU zemědělská produkce vytrvale klesá, 
v Německu je tomu i s využitím tuzemského 
trhu jako odbytiště pro přebytkové zboží, které 
je navíc českým zákazníkům připravováno 
z horších surovin (tzv. dvojí kvalita), přesně 
naopak.“ V Německu tak v současné době 
„průmyslově“ produkují 5,3krát více vepřové-
ho na hektar, 3,4krát více hovězího a 2,3krát 
více mléka na hektar než České republice. 
Pro lepší představu přikládáme přehled 
porovnání spotřeby hnojiv, spotřeby pesticidů 
a produkce mléka a masa.

Během našich diskusí a jednání s poslanci 
Evropského parlamentu jsme se setkali 
s řadou vysoce vzdělaných lidí se skuteč-
ným zájmem o evropské zemědělství a jeho 
budoucnost a prosperitu v celé EU. Tvrzení 
paní Hohlmeierové bohužel dokazují, že 
tento společný zájem nesdílí a úmyslně tříští 
aktuálně vytvářený kompromis. Nehledě na 
to, že tak aktivně činí v České republice. Na 
základě uvedených faktů trváme na tom, aby 
se paní předsedkyně českým zemědělcům 
omluvila za nepravdivé výroky a za projevy své 
neprofesionality.

Úřad AK ČR

AK ČR požaduje jménem českých zemědělců 
omluvu europoslankyně Moniky Hohlmeier 
za její neprofesionální přístup

Agrární komora České republiky (AK ČR) jako jediná zemědělská nevládní organiza-
ce zřízená zákonem (zákon č. 301/1992 Sb.), zastupující zemědělce v České republice, 
upozorňuje, že na několika zpravodajských webech byly publikovány osobní názory 
Moniky Hohlmeier, předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP (CSU/EPP-ED), 
související s vyšetřováním údajného střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše. 

Údajně nezávislá 
delegace europoslan-

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

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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Stačí, aby se setkalo několik faktorů bez 
ohledu na to, zda jsou klimatického, techno-
logického či antropogenního původu, které při 
kumulativním souběhu mohou způsobit velmi 
vážné škody. Škody jsou to hospodářské, tedy 
přímé újmy na úrodě až po její úplné zničení. 
Jejich dopad však zasahuje mnohem dále, 
ovlivňuje kvalitu produkce a její automaticky 
očekávanou stabilitu. V širším společenském 
kontextu se enormní výskyt hlodavců dává 
od nepaměti do přímé souvislosti s šířením 
infekčních onemocnění přenosných na teplo-
krevné organismy včetně nás všech.

Podíváme-li se na bilanci poškození porostů 
ozimých plodin zasetých pro letošní rok, jedná 
se o třetinu až polovinu výměry, která je hra-
boši obydlena a postupně konzumována. Tyto 
údaje vycházejí ze sledování a monitoringu 
v rámci území Moravy a Slezska. Při našem 
posledním vyhodnocení jejich výskytu z po-
čátku měsíce prosince bylo nejvyšší procento 
výskytu v porostech ozimé řepky (47 % ploch), 

u ozimých obilnin to bylo mezi 20–30 % (vyšší 
hodnoty jsou pro ozimé pšenice, jelikož 
v těchto jsou ztráty rostlin lépe hodnotitelné 
než v hustších a odnožených porostech ozi-
mých ječmenů). Podíl osídlené plochy se 
u ozimých pšenic zvýšil mezi posledními hod-
noceními na konci října a počátkem prosince 
o téměř 20 %, což svědčí o faktu, že hlodavci 
se v porostech již před koncem roku opět 
stabilizovali. Pro porovnání je třeba uvést, že 
podobné hodnocení jsme před rokem vůbec 
neprováděli, neboť se po řadu let parametry 
populace udržovaly ve vyrovnané hladině. 
V lednu minulého roku jsme zachytili vyšší 
aktivitu hrabošů i v pokusných plochách, ale 
předpokládali jsme, že pravidelně hustě roz-
místěná bidýlka podporující korekční aktivity 
dravých ptáků budou jako i v jiných letech 
dostačující.

Skutečný zlom ve vývoji situace nastal až na 
přelomu měsíců března a dubna, kdy došlo 
k postupné a devastační migraci hlodavců 

do porostů obilnin. Zdrojem byly především 
sousedící porosty řepek a jetelovin, všechny 
travnaté okraje polí a polních cest a pří-
kopy. Kromě těchto rozmanitých refugií se 
v případě již osídlených míst v porostech 
obilnin populace lokálně rozšiřovaly. Lze 
odvodit a připojené letecké fotografie to 
dokládají, že šíření postupovalo v tomto sledu 
plodin:
- primárně z trvalých pícnin a ozimých řepek, 

tedy z ploch, které byly po nejdelší dobu 
(minimálně od poloviny srpna u řepek, 
ještě déle u trvalých jetelotravních porostů 
a jetelovin) bez mechanického zpracování 
půdy „v klidu“, 

- za chutnějšími plodinami – z ozimé řepky do 
ozimých obilnin, z ozimů obecně do jarních 
obilnin a počátkem léta, kdy populace 
kulminovala, dále do všeho zeleného, co 
na polích zbylo, tedy do kukuřice, cukrovky, 
brambor, travních porostů. 

Na výše zmíněných pohledech z ptačí per-
spektivy je zřetelně vidět, že areál, ve kterém 
jednotlivé kolonie škodí, se v průběhu roku 
rozšiřoval postupně s tím, jak narůstal počet 
jedinců a současně docházela potrava. Upro-
střed léta v době žní byly počty hrabošů 
v nejvíce napadených lokalitách tak vysoké, že 
při pomalé jízdě automobilem po polních ces-
tách jindy skrytě žijící hraboši přebíhali přes 
cestu tak často, že se jen stěží dali počítat. 
Nicméně expanze probíhala teritoriálně a do-
sahovala vzdálenosti do 50 m od pomyslného 
počátečního bodu na jaře. Dobře bylo možno 
tyto hodnoty ověřit v rámci našich víceletých 
polních pokusů, kde jednotlivé polní bloky 
jsou v pravidelných vzdálenostech odděleny 
travními pásy. Nelze nezmínit, že i tyto něko-
lik desetiletí udržované travní pásy jsme byli 
nuceni zorat a připravit na opětovné zasetí 
v nadcházejícím jaře. Travnaté cesty byly do-
slova „líhní hrabošů“ s dobře hodnotitelným 
postupem zvířat dále do porostů jednotlivých 
plodin v průběhu vegetace. Abychom na tento 
moment v další části nezapomněli, dodáváme 
a shrnujeme. Není předpoklad, že se kolonie 
hrabošů přesune na další stanoviště ve 
vzdálenosti přesahující uvedené vzdálenosti, 
posun se děje rozšiřováním v rámci osídle-
ných areálů za příhodných podmínek nebo 

Rok v epicentru kalamitního výskytu 
hrabošů – jak jsme se poučili?

Tento příspěvek vznikl na přelomu ledna a února roku 2020, kdy jsme se přiblížili 
prvnímu výročí přímé konfrontace s kalamitním výskytem těchto hlodavců. Od té 
doby se stala řada událostí, které by měly být uchovány v paměti a být upozorněním 
i varováním, jak snadno se může po staletí fungující systém pěstování kulturních 
rostlin narušit. 

Porost brambor připomíná sídliště s okny. Zajímavé je, že všechny nory ústí na jihovýchodní stranu
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jejich stagnací v podmínkách nevhodných. Ty 
příhodné  nastaly a od poloviny roku 2018 se 
opakovaně udržovaly a byly příčinou rozvoje 
kalamity. Tato skutečnost bude mít velký 
význam v části, ve které budeme popisovat 
možný postup likvidace kalamity. Je třeba po-
čítat s tím, že na plochách, které byly minulou 
sezónu hraboši osídleny, bude výskyt kolonií 
rozptýlen po celém porostu, nejen od okrajů 
polí. A takových ploch je v našich oblastech 
hodně. 

Faktor počasí
Fakt, že existuje přímá souvislost mezi průbě-
hem počasí a kalamitním rozšířením hrabošů, 
je obecně přijímáno jako jedna z klíčových 
příčin. Je proto vhodné se podrobněji podívat 
na porovnání aktuálních klimatických dat 
z poslední doby. Jelikož Kroměřížsko je 
jednou z nejvíce postižených oblastí výskytem 
hlodavců, budeme sledovat průběh počasí 
právě zde. V průběhu roku 2019 zde napr-
šelo o 275 mm více než v roce 2018, který je 
charakterizován jako rok velmi suchý. Zajímá 
nás již konec jara a léto 2018, kdy v souvislé 
řadě se v měsících duben až srpen vyskyto-
valy jen podnormální měsíční srážkové úhrny. 
Tento stav pokračoval s výjimkou září po celý 
podzim 2018, který přímo předcházel nárůstu 
populace hrabošů na jaře 2019. Za poslední 
tři kalendářní měsíce roku 2018 spadlo jen 
55 mm, v listopadu prakticky nepršelo. Na-
vazující první dva měsíce roku 2019 byly sice 
srážkově bohaté, ale březen a duben (uvědo-
mujeme si, že nastává populační nárůst počtu 
hrabošů) byly deficitní na úrovni poloviny až 
dvou třetin normálu. Po zbytek roku již prší 
bohatě s uvedeným nadstandardním srážko-
vým konečným úhrnem. 

Teploty byly kontinuálně vysoké od dubna 
až do konce roku 2018 a rovněž většinou 
doprovázené srážkovým deficitem s jeho 
konečným vyčíslením oproti roku 2019, jak je 
uvedeno výše nebo ve srovnání s dlouhole-
tým normálem, o 152 mm. Rok 2019 byl více 
kolísavý, květen byl vyhodnocen dokonce jako 
měsíc studený, avšak vyskytly se i dva vysoké 
měsíční teplotní extrémy, a to v červnu 
a listopadu. Ty však již nebyly srážkově defi-
citní jako v roce 2018.

Námi sledované populační explozi hrabošů 
tedy předcházelo dlouhé období s výrazným 
nedostatkem srážek, s vysokými teplotami 
a mírnou zimou. Pro rozvoj populace hlodavců 
pak bylo příhodné i suché počasí na počátku 
jara 2019 v měsících březnu a dubnu.

Prostředky a postupy boje s hraboši
V této části bychom rádi shrnuli naše po-
střehy a zkušenosti s nejrůznějšími způsoby 
likvidace těchto škůdců. Jejich využití však 
musí být chápáno v kontextu celého problému 
a pravděpodobně bude využitelné jako systém 
opatření, která na sebe navazují nebo se 
doplňují.

Zpracování půdy, orba
Tento přístup je zcela zásadní, protože pří-
mým způsobem likviduje nejen jedince celé 
populace, ale především „nevratným“ způso-
bem narušuje životní prostředí kolonie, ničí 
jejich vytvořenou infrastrukturu chodeb, ruší 
podzemní hnízda. Velkou výhodou tohoto kla-
sického postupu je fakt, že přichází v úvahu 
v době, kdy je populace na vrcholu rozmno-
žení a současně nastává  krátké období oka-
mžitého, avšak dočasného nedostatku potravy 
(konec léta, po sklizni plodin a před výsevem 
nových porostů ozimů). 

Zaměřili jsme se na použití hlouběji provede-
né podmítky. Diskové podmítače zpracovávají 
strniště povrchově a značná část posklizňo-
vých zbytků zůstává v horních 15 cm ornice, 
často i s většími shluky slámy, které mohou 

hrát i roli dočasného zdroje potravy hrabošů. 
Podmítku tedy bylo třeba prohloubit tak, aby 
dosáhla úrovně existujících hnízd, v našem 
případě jsme pracovali do hloubky 20 cm. 
Vlastní pracovní operace byla provázena velmi 
častým vyoráváním jedinců, jejich občasným 
usmrcením a nejčastěji zběsilým úprkem od 
zdroje zásahu, tedy mimo dosah radlic pluhu. 
Je těžké odhadnout, jaké je procento přežití, 
ale v průběhu následujícího týdne vznikl opět 
značný počet nově vytvořených nor. 

Přesuneme-li se nyní pro dokumentaci význa-
mu orby až do období října, bylo vidět výrazně 
odlišné poškození ploch ozimé řepky a jejich 
osídlení hraboši u porostů, které byly založeny 
po orbě nebo po minimalizačním zpracování 
ornice s častým výskytem zbytků slámy na 
povrchu pozemku. 

Použití plastových trubek je pro aplikující osobu přesná, rychlá a fyzicky nezatěžující činnost
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Hluboká orba, podrývání
Takto provedenou hlavní předseťovou orbu 
jsme uskutečnili s 2–3týdenním časovým 
odstupem od hlubší podmítky. Při 25–30 cm 
hloubky se podmítkou zaklopené organické 
zbytky nevracely zpět na povrch pozemku 
a struktura nor a hnízdního systému hrabošů 
byla opětovně zcela rozrušena. Při tomto 
zásahu, provedeném v polovině září, jsme již 
prakticky nespatřovali vybíhající jedince. Celá 
operace byla zakončena utužením povrchu 
zorané půdy rynglovacími válci, což vedlo 
k zhutnění zpracované vrstvy půdy, ztížení 
tvorby nových nor, případně i další mecha-
nické likvidaci škůdců. Hlavní smysl těchto 
navazujících operací jsme spatřovali v opa-
kovaném rušení a ohrožování života hraboší 
kolonie. 

Využití přirozených predátorů hlodavců
Při hledání šetrných způsobů likvidace této 
populační anomálie živočišných škůdců má 
smysl hovořit pouze o podpoře aktivní predá-
torské role dravých ptáků. Další druhy přiro-
zených nepřátel v podobě drobných šelem, ale 
i občasných pobytů migrujících ptáků, živících 
se drobnými živočichy, jako jsou volavky nebo 
čápi, nemají praktický význam, protože je 
nelze přímo regulovat ani cíleně usměrnit. 

Tzv. „berličky“ – dřevěná bidla, které slouží 
pro dravé ptáky jako pozorovací body v jinak 
rozlehlých a rovinatých lánech polí, jsme 
rozmístili jak minulou zimu, tak v tomto roce. 
Jejich účel je všeobecně znám a jsou také 
často používány. Jsou ale také často využí-

vány „ekologicky“ naladěnou veřejností, jako 
příklad správného vztahu člověka a přírody. 
Bohužel z našich pozorování plyne, že ve stá-
vající kalamitní situaci nehrají rozhodující ani 
významnou roli, protože přirozená rovnováha 
výskytu druhů ve smyslu „kořist (hraboš)“ 
a „lovec (dravec)“ byla významně narušena 
ve prospěch kořisti. Navíc je zřetelně vidět, 
že stavy dravých ptáků jsou v naší oblasti 
tuto zimu nižší než v minulých letech. Jak si 
to vysvětlit, když nabídka potravy ve formě 
hlodavců je tak nadstandardně vysoká?
Odpověď nám možná poskytne již diskutované 
téma teplotně nadnormálních zim. Významná 
část dravců, ale i dalších migrujících hejn, 
z minulosti například havranů, se v zimním 
období prostě posunuje do příznivějších ob-
lastí s menší zimou a mírnějšími mrazy. Tak 
i v oblasti Moravy zimuje značný podíl dravců, 
přilétajících ze severně položených území, 
například z Polska. Je tedy možné, že v mírné 
zimě migrují v menších počtech a při dostatku 
kořisti zůstávají na původním území.

Fenomén Stutox II
O málokterém produktu bylo v poslední době 
vysloveno tolik závěrů jako o tomto granu-
lovaném návnadovém přípravku na hubení 
hlodavců. Pomineme nyní všechna zveřejňo-
vaná stanoviska a informace a pokusíme se 
uvést na pravou míru skutečnosti, které jsme 
sami zjistili a v polích prověřili. 

Stutox II je spolehlivě účinný, riziko ztráty 
účinnosti spočívá pouze v rychlé reaktivitě 
aplikovaných granulí s vlhkostí prostředí. To 

je také princip působení ve vnitřním trávicím 
traktu hrabošů, kteří granuli pozřeli. Účinná 
látka se mění na plyn a následně degraduje, 
konzumující hlodavce usmrtí, v půdě se uvol-
ňují neškodné sekundární produkty. Nežá-
doucí degradace mimo konzumaci hlodavci 
musí být při zamýšlené aplikaci maximálně 
zohledněna, a proto není možné provést 
aplikaci za vlhka. 

Stutox II má sice snížený obsah účinné látky, 
ale podle našich pozorování se usmrcení 
jedinci objevovali již 4 hodiny po aplikaci, což 
svědčí o vysoké atraktivitě přípravku pro tyto 
živočichy. Konzumace aplikovaných granulí je 
tedy okamžitá a dávka dostatečná.

Stutox II je třeba aplikovat v době potravní 
nouze hrabošů, tzn. od žní do počátku jara. 
Aplikace do plně vegetujících zelených poros-
tů jsou zbytečné, protože hlodavci dávají, 
a to výlučným způsobem, přednost šťavnatým 
zeleným částem rostlin. 

V současné době opětovně zveřejněná mož-
nost povolení výjimek pro plošnou aplikaci 
rozhozem granulí v kriticky zasažených 
oblastech je řešením, které reaguje na kala-
mitní stav, ale z dlouhodobého pohledu se 
musíme smířit s faktem, že je společensky 
i legislativně neudržitelná, nemůžeme počítat 
s tím, že se situace vrátí do bodu, kdy toto 
bylo běžně proveditelné. Zbývá tedy jediný 
postup – aplikace do nor a podzemní aplikace. 
Plošná aplikace s sebou nese i jedno význam-
né a spíše ekonomické riziko, které nebylo 
zatím nijak diskutováno: granule tohoto 
rhodenticidu, ležící na povrchu půdy, budou 
okamžitě znehodnoceny při sebemenším sty-
ku s vlhkostí, tedy i s ranní rosou, mlhou nebo 
deštěm. Může se tak teoreticky stát dříve, 
než hlodavci návnadu naleznou, protože jejich 
pohybová aktivita kopíruje jejich systém nor 
a výběhů z nich. Aplikace do nor zvyšuje prav-
děpodobnost, že se zvíře s návnadou potká.

Druhou stranou mince je fakt, že provedení 
této aplikace je vázáno na lidský faktor, tedy je 
„střiženo“ pro situaci, kdy jsou likvidována lo-
kální ojedinělá ohniska výskytu a celá operace 
je proveditelná jednotlivci v rámci podniku. 
Ale jak postupovat v kalamitním stavu, jakým 
je ten stávající, je otázka velmi složitá. Byla 
by řešitelná možná v rámci systému praxí 
odborných škol, ale v dnešní době opět naráží 
na řadu legislativních překážek.

V prvních týdnech přímé konfrontace s kala-
mitou jsme se rovněž vymezovali proti tomuto 
postupu, protože jsme si nedovedli představit, 
jak lze granule aplikovat do pozemních nor, 
aniž by zůstávaly na povrchu půdy. Řešení 
navrhla naše kolegyně a po krátké diskuzi 
se zrodila mimořádně příhodná, pohodlná, 
praktická a lehká pomůcka k cílené aplikaci 
do nor. Na fotografiích vidíte pracovníka, 
který v jedné ruce přikládá k ústí nory Porost ozimé řepky s ohnisky populace hrabošů – podzim 2019
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polypropylenovou „instalatérskou“ trubku 
průměru 32 mm. Trubka má rozšířené horní 
hrdlo, umožňující volné dávkování granulí. 
Ty má pracovník naplněny v PET lahvi, kterou 
drží v druhé ruce. Pouhým poklepem PET 
lahve na trubici se plynule a bez zavalení 
uvolňují jednotlivé granule, které lze velmi 
přesně usměrnit přímo do nor, a to v širokém 
pracovním úhlu. Délka trubice 100 cm umož-
ňuje pracovat bez předklánění. Celá činnost je 
proveditelná, avšak náročná na počty pracov-
níků, kterých je v podnicích nedostatek. 

Likvidace potravních zdrojů hrabošů po 
sklizni plodiny
Tento faktor je zcela zásadní pro eliminaci 
primárního vstupu hrabošů do nově zaklá-
daných porostů. Jak bylo již uvedeno, v době 
potravní nouze v populaci a jejího stresu 
v rámci přemnožení jedinců je třeba bez zby-
tečného prodlení likvidovat rostlinný porost 
i kolem polí, tedy mulčovat a síct cesty, břehy, 
travní pásy. Otázkou zůstává, jak v kalamitním 
stavu spravovat trvalé porosty jetelovin, jak 
nahlížet na podíl ploch povinného greenin-
gu, ploch vedených v systému ekologického 
zemědělství, vynechávaných ze systému ob-
dělávání a ležících ladem a v tomto kontextu 
přídělu potravy pro populaci hraboše, zda 
tuto regulaci dočasně neupravit. A především 
jak se vypořádat s faktem, že i jediná účinná 
přímá a cílená likvidace hrabošů rhodenticidy 
je přípustná pouze na orné půdě. Vždyť želez-
niční náspy, břehy dálnic a příkopy silnic jsou 
primárními ohnisky šíření kalamity. Nebylo by 
namístě, aby správci těchto ploch měli také 

výjimečnou možnost nebo i povinnost své 
zaměstnance do terénu vyslat a v rámci uve-
dených opatření zasáhnout? U všech těchto 
rozhodnutí ale neúprosně běží čas a je třeba 
je provádět v rámci rychlého rozhodování 
v řádu týdnů, ne měsíců a roků. 

Správný čas, kdy zasáhnout
Podle dostupných odborných informací je 
vývoj populačního nárůstu následující: při 
velkém počtu jedinců již dále dochází v létě 
potrava a zvířata se následně přestávají 
rozmnožovat již koncem léta. Samice pak 
v následujícím jaře již nejsou tak plodné 
a populační výkyv se vrací postupně do 
normálu. Je však velkou otázkou, zda mírná 
zima a prakticky mrazy nezničený zelený 
vegetační pokryv nezapůsobily proti tomuto 
modelu, tedy nárůst počtů a také škod bude 
pokračovat. Období před podzimními výsevy 
je vhodné pro použití systému kroků, které 
by měly populaci utlumit. Zbývající čas do 
obnovení jarní vegetace by pak měl sloužit pro 
korekci opatření, která měla populaci hrabošů 
ochromit.

V následujících bodech popisujeme postup, 
který se jeví jako vhodný pro polní kultury:
1. důsledná likvidace všech rostlinných zbytků 

na polích, ale i na přilehlých pozemcích 
– drcení posklizňových zbytků, mulčování 
travnatých ploch lemujících pozemky,

2. podmítka, provedená do hloubky 20 cm. 
Důraz je kladen také na zorání ploch co nej-
blíže ke krajům pole, neponechat nezorané 
travnaté kraje cest, které jsou plné nor,

3. aplikace rhodenticidu do nor v odstupu  
2 týdnů od podmítky,

4. hluboká orba nebo podrývání do hloubky 
30–35 cm s následným válením rynglova-
cím válcem v odstupu 2–3 týdnů od přede-
šlé aplikace přípravku,

5. aplikace rhodenticidu do zbylých ohnisek 
nor (ojedinělé případy) v odstupu 2 týdnů,

6. předseťová příprava těžkými branami  
v polovině října,

7. setí ozimů pokud možno v pozdnějším 
termínu výsevu (říjen),

8. rozmístění dřevěných berliček a následné 
pravidelné kontroly porostů v intervalech 
2–3 týdnů.

Uvedená kombinace přístupů by měla 
zajistit potlačení populace hlodavců na 
minimální hodnotu. Zbývá však stále riziko, 
že se hraboši do porostů vrátí z neošetřených 
trvalých porostů a příkopů, které je však 
v současné době mimo možnosti našeho 
aktivního zásahu.

Tvarůžek, L., Vrbíček, R., Jergl, Z., 
Hambálková, M., Růžková, S., Svačinová, I. 
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,
Agrotest Fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, 
Kroměříž. Foto archiv autorů

Práce vznikla s přispěním poznatků získaných 
při provádění služby monitoringu škodlivých 
organismů MSD Fyto, provozovaných Pokus-
nou stanicí Kluky, s.r.o. v rámci území Čech 
a naším pracovištěm Agrotest Fyto, s.r.o. 
na území Moravy a Slezska. 

Utužení hluboké orby (podrývání) maximálně znemožňuje aktivní činnost hrabošů v zemi
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Čeští chovatelé jsou připraveni přistoupit k uva- 
žovaným omezením, pokud tuto záležitost 
budou stejným způsobem řešit i ostatní země 
v rámci EU. Od roku 2012 platí unijní nařízení, 
podle něhož musejí být v rámci daných tech-
nologií ustájené nosnice chovány v komfortněj-
ších, tzv. obohacených klecích. Tomuto poža- 
davku v daném termínu čeští chovatelé vyhověli 
a produkují tak konzumní vejce v souladu s ev- 
ropskými požadavky. Současná diskuze a tlak 
aktivistů naše chovatele znevýhodňuje, protože 
zákaz v našich podmínkách jen otevře masivní 
dovozy levnějších vajec z okolních zemí EU. 
Ostatně podobný případ již v minulosti nastal, 
protože Polsko k nám dováželo levná vejce 
z neobohacených klecových chovů, na jejichž 
výměnu mělo dlouholetou výjimku.

„Pokud by zákaz klecových chovů začal platit 
pouze v České republice, naši chovatelé by 
museli zavřít chovy a po státu by požadovali 
miliardové kompenzace. Logické řešení spat-
řujeme pouze v jednotném přístupu Evropské 
komise k této problematice, tedy v případě 
zákazu chovu nosnic v obohacených klecích, 
zavedení jednotného postupu a termínu pro 
všechny členské státy EU,“ říká prezident AK 
ČR Zdeněk Jandejsek.

Kromě zmařených investic na přestavby na 
obohacenou klecovou technologii v řádech 

několika miliard korun by další investice na 
alternativní způsob ustájení nosnic vedly 
k dalšímu vynaložení velkého objemu financí, 
ke zvýšení emisí v chovech a navýšení uhlíko-
vé stopy při přepravě dovozových vajec z EU 
i ze třetích zemí, kde často není známý původ, 
není garantována kvalita krmiva a chybí 
dostatečný veterinární dozor. 

Investiční podpora MZe v programovacích 
obdobích PRV 2007–2013 a 2014–2020 
směrovala mimo jiné do podpory legislativně 
schválených technologií ustájení hospodář-
ských zvířat, tedy také do klecových technolo-
gií v případě nosnic. Za tato období byly 
investovány značné finance ze strany státu, 
unijního rozpočtu a samotných chovatelů. 
Mnozí z nich zazávazkovali u bankovních 
institucí své úvěry minimálně na deset let, 
stejná podmínka závazku s kratší dobou pěti 
let byla stanovena u projektů PRV. V případě 
využití investičních dotačních programů PRV 
v programovacím období 2014–2020 potom 
dochází k situaci, kdy povinnosti chovatelů 
u bankovních institucí jsou minimálně do roku 
2030. Životnost pořízených technologií je však 
15–20 let. Jejich změna po tak krátké době 
by vedla k neefektivnímu a nehospodárnému 
využití finančních prostředků. Alternativní 
chovy jsou také méně efektivní na jednotku 
produkce, náročnější na plochu i lidskou 

práci a dochází zde k vyšším úhynům. „Laické 
veřejnosti je třeba u systémů ustájení vysvětlit 
výhody a nevýhody, rozšířit povědomí o kvalitě 
vajec a vyvracet mýty. Již dnes nabízí naši 
producenti vajec zákazníkům možnost vybrat 
si, z jakého chovu a za jakou cenu vejce 
chtějí, tak aby jim řetězce nevnucovaly pouze 
omezenou nabídku,“ říká Gabriela Dlouhá, 
předsedkyně ČMDU. Zásadní také je cena 
vajec pro spotřebitele. Čím náročnější chov, 
tím dražší je výsledná produkce. Mluvíme zde 
až o několika korunách u jednoho vejce. Vedle 
přímého prodeje zde jsou také tzv. výrob-
ní vejce, využívaná jako surovina pro další 
zpracování. Změna by tedy zvýšila ceny také 
u mnoha dalších výrobků ve spotřebním koši. 
Studie navíc potvrzují, že produkce z obohace-
ných klecových chovů je pro člověka zdravotně 
nejméně riziková.

V Evropské unii je aktuálně chováno cca 
415 mil. ks nosnic, přičemž 50,4 % je 
chováno v obohacených klecích. Počet nosnic 
v zemědělském sektoru v České republice 
koncem roku 2019 Ċini 5,3 mil. ks nosnic. 
V České republice bylo ke konci roku 2019 cca 
76 % nosnic chováno v obohacených klecích, 
23 % v podlahových chovech a 1 % ve volných 
výběhových chovech.

Úřad AK ČR

Zákaz klecových chovů pouze 
v rámci všech členských států EU

Agrární komora ČR a Českomoravská drůbežářská unie pečlivě sledují aktuální 
debatu k možnému zákazu klecových chovů. K celé této záležitosti však je třeba při-
stupovat rozumně, v širším kontextu a jednotně. 

Ustájení slepic
Systémy ustájení pro slepice nosného typu prošly v posledních de-
setiletích řadou změn. Otázka ustájení slepic nosného typu zejména 
ve vztahu k welfare slepic začala být aktuální v 80. letech minulého 
století. Následná kritika konvenčních klecí způsobila rozvoj ověřování 
dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. Rozvoj různých 
systémů ustájení také souvisel s přijetím směrnice EK 74/1999, která 
stanovila zákaz chovu slepic nosného typu v tzv. neobohacených 
klecích. Systémy ustájení pro slepice nosného typu by měly slepi-
cím umožnit přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, 
minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec. 
Systémy ustájení v konvenčním chovu se v současné době rozdělují 
na dvě hlavní skupiny, na klece a podlahové systémy. Ve světě se více 
než 90 % produkce konzumních vajec uskutečňuje v neobohacených 
klecích, které jsou však v EU zakázané. Zde se tedy mohou používat 
klece obohacené, které umožňují slepicím plný repertoár přirozeného 
chování a zajištění vysoké užitkovosti, kvality a bezpečnosti produkce

vajec. Podlahové chovy se rozdělují na tři hlavní typy ustájení, chov 
na podestýlce, voliéry a výběhové chovy. Tyto chovy sice umožňují 
přirozený repertoár chování, ale stresová zátěž slepic je větší než 
v obohacených klecích. Je to zejména sociální stres, protože nosnice 
jsou chovány ve velkých skupinách, což je pro ně nepřirozené. Chov 
na podestýlce je relativně jednoduchý, ale umožňuje umístit do haly 
menší počet zvířat. Voliéry nebo také aviary umožňují nosnicím lepší 
welfare zejména v oblasti sociálního chování a vyšší koncentraci zví-
řat než na podestýlce. Poslední skupinou jsou chovy výběhové. Jsou 
výhodné zejména z hlediska přirozeného druhového chování slepic, 
ale na druhou stranu neumožňují optimalizovat podmínky prostředí 
a tím zvyšují stresovou zátěž. Současně je horší bezpečnost produkce 
vajec, která je způsobena vyšší kontaminací.

Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 
Katedra speciální zootechniky ČZU v Praze
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„Pokud by mělo dojít k zákazu klecových cho-
vů, pak v celé Evropské unii, jinak budou naši 
zemědělci vystaveni konkurenci dovozů z těch 
zemí Unie, které se příliš pohodou zvířat ne-
zabývají, a hlavně ze třetích zemí, kde se unij-
ní normy na pohodu zvířat nedodržují vůbec. 
Spotřebitelé budou muset sáhnout hlouběji 
do peněženek a nebudou mít jistotu zdravotní 
nezávadnosti vajec – vzpomeňme třeba na 
belgická a nizozemská vejce s fipronilem,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Pokud by zákaz klecových chovů začal platit 
pouze v České republice, naši chovatelé by 
museli zavřít chovy a po státu by požadovali 
miliardové kompenzace. Nosnice v klecích by 
však nadále zůstaly v dalších evropských ze-
mích, odkud by se k nám jejich vejce dovážela 
ve vyšší míře. Kromě ztráty velkého množství 
pracovních míst na venkově by se navíc zvýšily 
emise a uhlíková stopa, protože místo tuzem-
ské produkce by se k nám vozila vejce tisíce 
kilometrů v kamionech.

„Za jediné racionální řešení, pokud tedy 
budeme skutečně chtít zakázat klecové chovy 
slepic, proto považuji jednotný zákaz v celé 
Unii spolu se zákazem dovozu ze třetích zemí. 
Jinak to dopadne jako u zákazu kožešinových 
zvířat, kdy pouze řešíme odškodnění pro naše 
chovatele a kožešiny se dál v klidu vyrábějí 
v okolních zemích, kde jsou zvířata často 
v mnohem horších podmínkách, než tomu 
bylo u nás,“ uvedl ministr Toman. Ukončení 
obohacených klecových chovů by zvedlo ceny 
vajec v obchodech. V některých evropských 
zemích, kde se již v běžných obchodech vejce 
z klecových chovů neprodávají, je cena za 
jedno vejce kolem 40 eurocentů, tedy zhruba 
10 Kč.

„Bavíme se ovšem jen o vejcích v obchodech, 
mnohem větší množství vajec se dnes spotře-
buje ve výrobě. Vejce jsou v každém pečivu, 
oplatcích, majonézách. A tam, kde se již na 
pultech vejce z klecových chovů neprodávají, 

se do výroby ve velkém vozí z klecových chovů 
z jiných zemí. Ptám se potom, čeho bychom 
zákazem klecových chovů dosáhli? Odmítám 
tohle pokrytectví, pojďme si otevřeně říct 
veškeré dopady možného zákazu klecových 
chovů,“ vyzval ministr Toman.

MZe podporuje všechny legislativně schvále-
né druhy chovů, přičemž každý z nich má své 
výhody i nevýhody. Vejce z podlahových chovů 
jsou např. více než tisícinásobně bakteriálně 
kontaminovaná než z klecí, což je dáno 
i kontaktem zvířat s trusem. Vyšší kontamina-
ce znamená vyšší průnik mikroorganismů do 
vejce a tím i větší riziko přenosu choroboplod-
ných mikroorganismů na člověka. Podle 
studie z roku 2015 je úhyn nosnic v obohace-
ných klecích během snáškového cyklu 3 %. 
Při chovu ve voliérách 4 %, na podestýlce 6 % 
a ve volném výběhu 14 %.

„Vždy záleží především na spotřebiteli, o jaká 
vejce bude mít zájem. Spíše než další regulaci 
bych nechal rozhodnout trh. Pokud lidé sku-
tečně nemají zájem o vejce z klecových chovů, 
přestanou je kupovat a obchodníci potom 
nebudou mít důvod je nabízet. V minulosti 
takto z obchodů zmizelo třeba křehčené 
maso, lidé jej prostě přestali kupovat. I u vajec 
bych nechal rozhodnutí na spotřebiteli,“ řekl 
ministr Toman.

Podle průzkumu společnosti STEMMARK
z března 2019 dvě třetiny kupujících 
dávají přednost českým vejcím před 
polskými. Téměř 60 % spotřebitelů uvedlo, 
že při nákupu vajec neřeší, z jakého druhu 
chovů pochází. Minimálně polovina lidí pak 
upřednostňuje nižší cenu bez zvažování 
dalších aspektů. Pokud jde o složení 
vajec, nejsou např. mezi bio vejci a těmi 
z klecových chovů téměř rozdíly. Pouze 
obsah cholesterolu bývá nižší u bio vajec, 
ale srovnatelně nízký ho mají také vejce 
z klecových chovů, pokud jsou nosnice 
krmeny pouze cereáliemi. 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Nejsem proti zákazu 
klecového chovu, musí ale být racionální 
a začít platit v celé EU

Diskuze kolem možného ukončení klecového chovu slepic musí mít racionální zá-
klad. Pokud nezačne zákaz platit ve všech evropských zemích současně a nebude 
regulovaný i dovoz ze třetích zemí, pak je z hlediska prospěchu pro zvířata zbytečný. 
Je o tom přesvědčený ministr zemědělství Miroslav Toman. Podle něj by nepromyš-
lené ukončení klecových chovů zhoršilo konkurenceschopnost našich zemědělců.
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Na Špicberkách uložila česká Genová banka 
další původní české odrůdy (např. jarní ječme-
ny Dragerův žlutý a bílý), krajové odrůdy (např. 
hrách Orávka) a plané druhy blízce příbuzné 
kulturním plodinám (mnohoštět vejčitý). Jde 
celkem o 95 vzorků, každý z nich obsahuje 
vždy celkem 300 až 500 semen podle druhu 
rostliny a velikosti ukládaného balení.

Uložení národních vzorků v centrální geno-
bance je bezplatné. Jde o službu, kterou 
hradí norská vláda a nadace Crop Trust. 
V úložišti jsou semena udržována při stálé 
teplotě –18 °C. Skladovací komory se nachází 

více než 100 metrů hluboko uvnitř hory, 
pod vrstvami skály o tloušťce 40–60 metrů, 
130 metrů nad úrovní moře. Vloni úložiště 
vzorky nepřijímalo kvůli opravě, při které bylo 
lépe zabezpečeno proti pronikání vody 
a dalším rizikům.

Po patnácti letech od spuštění projektu je
v permafrostu bezpečně uloženo více než 
960 tisíc položek náležejících k téměř 6 tisí- 
cům druhů rostlin ze 75 genobank z celého 
světa. V České republice jsou významné ge-
netické zdroje součástí Národního programu 
konzervace a využívání genetických zdrojů 

rostlin, zvířat a mikroorganismů významných 
pro výživu a zemědělství, který Ministerstvo 
zemědělství vyhlásilo na období 2018–2022. 

Smyslem programu je uchování co možná 
nejširší genetické rozmanitosti zemědělských 
plodin domácího původu a rozšiřování této 
různorodosti podle potřeb zemědělského 
výzkumu a šlechtění. Sortiment genetických 
zdrojů rostlin dostupných v České republice 
přesahuje 55 tisíc položek.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Vědci dovezli na Špicberky 95 vzorků semen
Česká republika dopravila další zásilku semen do globálního úložiště na Špicber-
kách, tentokrát uložila do věčně zmrzlé půdy 95 vzorků semen. Nyní se tam nachází 
1 263 jedinečných druhů a odrůd zemědělských plodin z českého Národního pro-
gramu rostlin. Podzemní trezor slouží k bezpečnému uchování genetických zdrojů 
rostlin významných pro výživu a zemědělství.

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 
skládá z osmi jednodenních seminářů, které 
navazují na průběh bramborářské sezóny. 
Stěžejními tématy přednášek jsou nová tech-
nická řešení strojů cílená na lepší hospodaře-
ní s vodou, její zadržení v půdě a lepší využití 
rostlinou. Dalšími tématy jsou režim jakosti 
Q CZ, technologické, agronomické a ekono-
mické poradenství a situace na domácím 
a zahraničním trhu. Budou prezentovány 
návrhy v rámci nové SZP EU. 

• Chcete se informovat o nových pěstitelských 
technologiích – půdoochranných paketech 
sloužících k lepšímu hospodaření s vodou 
v půdě? 

• Chcete se seznámit s moderními a výkon-
nými domácími a zahraničními odrůdami 
brambor? 

• Chcete navázat těsnější spolupráci pěstitelů 
s výzkumnou základnou a využívat možností 
komoditního technologického a ekonomic-
kého poradenství v podnicích? 

• Chcete se seznámit s režimem jakosti  
Q CZ v návaznosti na precizní zemědělství  
a postupy šetrné k životnímu prostředí? 

Bramborářství má v ČR dlouholetou tradici. 
V posledních letech však plocha i produkce, 

zejména u konzumních brambor, klesá.  
Jako plodina jsou nahrazovány ekonomicky 
zajímavějšími komoditami bez ohledu na 
jejich pozitivní vliv jako přerušovače v rámci 
osevního postupu a ve zlepšování půdní úrod-
nosti. Brambory jsou základní potravinou  
s celou řadou prospěšných látek a mají důle-
žité místo jak v moderní výživě, tak v průmys-
lových oborech. ČR není soběstačná hlavně  
v produkci konzumních brambor a řady výrob-
ků z brambor. Nepříznivý vývoj je i ve spotřebě 
brambor na obyvatele. Zvyšují se požadavky 
spotřebitelů na úroveň balení a kvalitu hlíz. 
Projekt seznámí pěstitele s výsledky výzkumu 

v oblasti pěstitelských a půdoochranných 
technologií, výživy a ochrany rostlin v průběhu 
vegetace, efektivnějšího hospodaření s vodou 
i výběrem vhodných odrůd jak domácí, tak 
zahraniční provenience. Neméně důležitou 
součástí budou praktické informace dle jed-
notlivých užitkových směrů. Účastníci získají 
informace o inovacích při zakládání porostů, 
režimech jakosti, výsledcích spolupráce 
s komoditními výzkumnými a šlechtitelskými 
pracovišti i o situaci v bramborářství doma  
a v EU.

Úřad AK ČR

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor
Cyklus bude realizován ve spolupráci s Českým bramborářských svazem, z. s. v šesti 
krajích ČR, a to Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském, Jihomo-
ravském a Kraji Vysočina. Hlavními beneficienty jsou zemědělci, potravináři 
a zpracovatelé brambor. 

Termín konání Místo konání 

9. červen 2020 Kulturní dům v Čelákovicích, Sady 17. listopadu 1380/6 

18. červen 2020 ÚKZÚZ Lednice, Nejdecká 610, Břeclav  

21. červenec 2020 Březovská zemědělská, a.s., Březová u Vítkova 107 

28. červenec 2020 Havlíčkova Borová, zem. a.s., Pivovarská 162 

18. srpen 2020 Sportovní areál v Lukavci, K Areálu 248, Pelhřimov 

26. srpen 2020 Hotel Prácheň v Horažďovicích, Plzeňská 252, Klatovy  

16. října 2020 Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod 
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ŽIJEMEna venkově

Lesní pažitka „šnytlík“
Pažitku neboli lidově řečeno šnytlík si řada 
lidí, kteří mají tu možnost, pěstuje jako vítané 
zpestření domácí stravy na zahrádkách nebo 
i za oknem svých bytů. Divoká pažitka ale 
roste také hojně v našich lesích, v nichž vy-
tváří na jaře na některých lokalitách poměrně 
rozsáhlé porosty, takže nehrozí, že by v nich 
byla rozumným sběrem vymýcena. Lesní 
šnytlík přitom poznáme poměrně snadno – 

v porostech lesních trav je na dálku patrný 
znatelně tmavší barvou a rovnými, úzkými 
a dutými stonky. Od klasické pažitky prodá-
vané v obchodech i od té ze zahrádek se na 
pohled liší jen tím, že není tak mohutný, 
a také chutí – je jemnější, ale hodně aro-
matický. Přestože je samozřejmě nejlepší 
konzumovat lesní pažitku zcela čerstvou 
(klidně i rovnou v lese), není problém uchovat 
si ji po celý rok do příští jarní sezóny ve vlastní 

domácnosti. Stvoly šnytlíku stačí pokrájet 
na menší kousky, vložit do igelitového obalu 
a skladovat v mrazáku. Minimálně ze svého 
příjemného aroma neztratí takto skladovaný 
lesní šnytlík vůbec nic – dokonce i po dobu 
několika let. Pažitka má přitom pro lidský 
organismus řadu příznivých účinků – kromě 
toho, že podporuje chuť k jídlu a působí 
blahodárně při trávicích procesech, má také 
protikarcinogenní a protisklerotické účinky. 

Podceňované, ale léčivé a hojně 
rostoucí jarní bylinky

S příchodem jara se obvykle v tuzemských médiích vyrojí série článků informujících 
o prospěšnosti bylinek pro lidský organismus. Většina z nich se ovšem soustředí 
na česnek medvědí, který je každoročně hlavní bylinkářskou „mediální hvězdou“, 
případně na využití mladých kopřiv. V naší přírodě však roste mnohem více zajíma-
vých rostlin, navíc takových, které lze nalézt téměř na každém kroku. Následující 
text nabízí alespoň tři příklady.  

26. BŘEZEN 2020
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Je vhodnou ingrediencí prakticky do všech 
pokrmů, navíc snižuje krevní tlak a nemá 
téměř žádné kalorie – v množství 100 gramů 
pažitky (i lesního šnytlíku) je pouze zhruba 
30 kalorií. Ačkoli obsah látek v lesní a cíleně 
pěstované pažitce zatím nikdo neporovnával, 
lze se oprávněně domnívat, že množství látek 
a stopových prvků v divoké formě šnytlíku 
bude podle typu lesa, v němž roste, pestřejší 
a jaksi přirozenější.

Podběl lékařský
Už samotný název této bylinky napovídá, že 
sběrem a využitím podbělu lze pro organis-
mus učinit něco pozitivního. Jde přitom 
o jednu z prvních na jaře kvetoucích bylinek, 
která je již na dálku snadno viditelná a stejně 
jako lesní pažitka hodně rozšířená. Podběl na-
jdeme na krajích lesů i polí, cest, na rumištích 
i pod různými keři nebo na písčitém podloží. 
Do okolí svítící žluté květy podbělu si nelze 
splést s kteroukoli jinou planě rostoucí rost-
linou, kromě typické barvy a vzhledu květu 
je neklamným znamením jarních podbělů 
absence listů, které se objeví až později, kdy 
už ale podběl nekvete. I listy mají přitom 
léčivé účinky. Že je podběl tradiční bylinkou 

pro lidové léčitelství a praktické využití, do-
kazuje i řada krajových názvů, jako je mateří 
líčko, líčko Panny Marie, babuška, úbytník, 
májík nebo lopušnice, přičemž poslední název 
připomíná právě listy podbělu poté, co bylina 
odkvete. Zřejmě nejvýznamnějšími složkami 
podbělu jsou minerály zinek a draslík a dále 
třísloviny a silice, květy pak obsahují (jako 
každá část rostlin výrazných barev) flavonoidy, 
přičemž zdrojem žluté barvy jsou xynthofyly. 
To je ale moc cizokrajných názvů najednou, 
lepší tak bude připomenout si účinky podbělu 
lékařského na náš organismus.  Ty jsou ze-
jména na jaře, v období rým a kašle, veskrze 
praktické, protože podbělu jsou přisuzovány 
zejména protizánětlivé účinky. Čaj nebo vývar 
z podbělu se proto používá při zánětech hor-
ních cest dýchacích i pro snadnější odkašlá-
vání, k léčení chřipky, astmatu či bronchitidy. 
Má také mírné močopudné účinky a pomáhá 
údajně i při zánětech močového měchýře. 
Podběl je také vhodný pro osoby s cukrovkou, 
neboť zmíněný zinek, který bylina obsahuje, 
napomáhá využití inzulínu. Naopak pravi-
delná konzumace čaje či vývarů z podbělu 
se nedoporučuje dětem a těhotným ženám 
kvůli obsahu některých alkaloidů. Nicméně 

alkaloidy obsahují prakticky všechny rostliny, 
včetně těch nejzdravějších. Vždy tak záleží na 
zkonzumovaném množství, přičemž v praxi 
nelze předpokládat, že by někdo pil po dlouhou 
dobu několik šálků čaje z podbělu denně. 
V lidovém léčitelství je pak podběl doporučo-
ván i při zánětech žil a hojení ran. Jinými slovy 
má tato bylina veskrze univerzální využití. Při 
sběru květů se doporučuje nesbírat květy těsně 
před odkvetením, protože ty se pak při násled-
ném sušení rozpadají. Teplota sušení by nemě-
la překročit 40 °C, ideální je předsušit květy na 
slunci, pokud na vhodné místo v bytě svítí. 

Sedmikráska chudobka
Jednou z nejhojnějších léčivých bylinek 
rostoucích navíc po celý rok a skutečně 
všude kolem nás je sedmikráska chudobka. 
Dostupnost sedmikrásek je možná opticky 
největší jejich výhodou, zdaleka ale ne jedi-
nou. Například to, že se dají květy sedmi-
krásek konzumovat ještě čerstvé rovnou při 
sběru (samozřejmě v případě, že příslušná 
lokalita, kde sedmikrásky sbíráme, není nijak 
chemicky ošetřena), což je výhodné mimo 
jiné pro rodiny s malými dětmi, které mají na 
procházkách přírodou tendenci cokoli strkat 
do pusy. U sedmikrásek to ale nevadí a někteří 
sběratelé dokonce uvádějí, že konzumace 
sedmikrásek přímo „při sklizni“ působí jako 
prevence proti bolení hlavy. Příznivých účinků 
sedmikrásek je ale mnohem víc a mnohé 
z nich se hodí právě na jaře. Látky obsažené 
v sedmikráskách totiž mimo jiné pomáhají při 
onemocnění dýchacích cest a kašli (podporují 
odkašlávání) a jsou přírodním lékem proti 
zimničné horečce a chřipce. Konzumace květů 
sedmikrásek se doporučuje i jako močopudný 
prostředek a zlepšuje látkovou výměnu v ját-
rech či žlučníku. Rozdrcené listy sedmikrásek 
lze použít jako obklad na rány po bodnutí hmy-
zem, výluh ze sedmikrásek ulevuje od bolesti 
zubů a je prevenci vůči zánětům dásní. Látky 
obsažené v sedmikráskách mají totiž protizá-
nětlivé vlastnosti, takže bylinku lze využít i při 
kožních chorobách a obecně v kosmetice.

Z květů sedmikrásek lze podomácku vyrobit 
celou řadu produktů, zdaleka nejen všeobec-
ně známý čaj. Připravit si lze mimo jiné také 
sedmikráskový med, olej, sirup nebo různé 
tinktury pro kosmetické účely, sedmikrásku 
lze ale samozřejmě také použít do různých 
jarních salátů a uvařit si lze i sedmikráskovou 
polévku, kde je ovšem květ sedmikrásky pře-
devším zdobným prvkem. Ještě nerozvinuté 
květy sedmikrásek lze také naložit, zavařit 
a připravit si tak nepravé kapary. A konečně 
lze sedmikrásky použít do různých poma-
zánek či omáček, případně si jimi ozdobit 
normální chléb s máslem a prostě sníst. Svým 
způsobem tak lze říci, že sedmikráskami lze 
obohatit jakýkoli pokrm, což si může každý 
dohledat na různých internetových stránkách. 
Je to téměř nekonečné čtení. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Zvýšit imunitu populace prostřednictvím po-
travin a nápojů, které obsahují léčivé a cíleně 
pěstované bylinky, je přitom ambicí projektu 
„České bylinky pro nové potraviny podporu-
jící zdraví populace“, na němž spolupracuje 
několik výzkumných ústavů, především pak 
Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) 
a Výzkumný ústav potravinářství Praha 
(VÚPP). Cílem je průmyslové pěstování bylin 
obsahující látky prospěšné pro lidské zdraví 
a následná výroba potravin nebo nápojů zvy-
šujících odolnost lidí vůči nemocem a stresu. 

Už dnes se u nás za tímto účelem pěstují ně-
které bylinky, jako je levandule, tymián nebo 
máta, postupně by se ale mohly na našich 
polích objevit také plochy, na nichž se bude 
pěstovat bazalka posvátná nebo kozinec bla-
nitý. V obou případech jde přitom o teplomilné 
rostliny, které sice nejsou v naší zemi původní, 
ale mají pro zemědělce i spotřebitele pozitivní 
vlastnosti. Zmiňovanou bazalku lze například 
sklízet třikrát do roka, nutričně zajímavý je 
ale především kozinec blanitý, který zabraňuje 
stárnutí na molekulární úrovni. Na trhu již 
dokonce existuje finální výrobek – světlý ležák 

Kamenický Galus 11 obsahující právě výluh 
z kořene kozince blanitého, vyvinutý ve spolu-
práci VÚRV a pivovaru Kamenice nad Lipou.
To však zdaleka není jediný konečný výrobek 

vyvinutý na základě aplikovaného výzkumu 
a vědy. Ve spolupráci s VÚPP spatřila již 
světlo světa například směs Antique k výrobě 
chleba, sušené pivovarské kvasnice Diastabil, 
Šmakoun, šťávy Refit nebo Ugo šťávy nebo 
také Chmelinky, což jsou pralinky z hořké 
čokolády a chmele. Společná všem jmeno-
vaným výrobkům je přitom snaha nabídnout 
spotřebitelům produkt s vyšší přidanou, 
zejména pak vyšší nutriční hodnotou, přičemž 
je zřejmé, že jde o trend, který bude nabývat 
na významu.

Výzkum se ale také soustředí na ekonomiku 
pěstování pro člověka přínosných bylinek 
a využití látek, které nepředstavují riziko 
kontaminace životního prostředí v podobě 
chemických přípravků. Pojednává o tom mimo 
jiné publikace „Možnosti využití botanických 
pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně 
porostů fenyklu obecného, máty peprné
 a tymiánu obecného“, jejímž autorem je 
vedoucí výzkumného týmu VÚRV Roman 
Pavela s kolektivem. V publikaci lze přitom 
nalézt i ekonomický rozbor nákladovosti 
a možného zisku při pěstování zmiňované 
máty peprné, přičemž zisk z hektaru je vyčís-
len v poměrně širokém rozpětí, nicméně 
v řádu desítek tisíc korun. To vše je minimálně 
pro některé pěstitele výzvou k užší spolupráci 
s tuzemskými vědci a výzkumníky, ale také 
inspirací k produkci zatím zcela okrajových 
plodin a komodit, které mohou vylepšit eko-
nomiku zemědělských podniků. A především 
výzvou, jak uspokojit poptávku části spotřebi-
telů po potravinách, které „pasují“ do trendů 
obvykle nazývaných jako „zdravý životní styl“.

Petr Havel, foto dole Nina Havlová

Léčivé bylinky jako složka potravin

Tipy na využití bylinek

Rostoucí poptávka po potravinách s příznivými účinky na lidský organismus gene-
ruje nové výzvy jak pro vědce a výzkumníky, tak i pro samotné zemědělce. Vše při-
tom nasvědčuje tomu, že se na našich polích objeví nové plochy intenzivně a cíleně 
pěstovaných rostlin, které budou následně využity jako složky potravin a nápojů. 

Ačkoli se nasbírané a usušené bylinky používají nejčastěji jako surovina pro bylin-
kové čaje, existuje i mnoha dalších úprav bylinek, aniž by je bylo nutné sušit. Kromě 
toho, že je možné je přidávat jako ingredience do různých jarních salátů či využít 
jako ozdobu všech možných pokrmů nebo k výrobě sirupů a tinktur, si z nich mohou 
zájemci vyrobit třeba med nebo nepravé kapary.

MED Z KVĚTŮ PODBĚLU NEPRAVÉ KAPARY 
Z KVĚTŮ SEDMIKRÁSEKZhruba půl kilogramu natrhaných 

květů podbělu zalijeme třemi litry 
vroucí vody a necháme zhruba 12 hodin 
vyluhovat. Následně výluh scedíme 
a z květů vymačkáme zbylou šťávu. 
Poté přidáme tři kilogramy krystalo-
vého cukru, šťávu ze čtyř citronů a za 
stálého míchání vaříme až do doby, 
kdy tekutina zhoustne do konzistence 
medu. Vše nalijeme do umytých sklenic 
a pevně zavíčkujeme.

Natrhané květy sedmikrásek omyjeme 
a osušíme. Mezitím si připravíme nálev, složený 
ze stejného množství octa a vody a špetky soli, 
který krátce povaříme. Do vymytých zavařo-
vacích sklenic vložíme na dno několik kuliček 
celého pepře, nové koření, hořčičné semínko 
a opět trochu soli, naplníme sedmikráskami, 
zalijeme nálevem a zavařujeme zhruba 
12 minut. Nepravé kapary se nicméně obvykle 
připravují ze zavinutých květů pampelišek.

Populární a drahé 
doplňky stravy často mají 
srovnatelnou a dostupnou 
alternativu v naší přírodě.
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V konkurenci téměř tří tisíc vín z pětačtřiceti 
zemí světa si moravská a česká vína kromě 
šampiona kategorie bílých suchých tichých vín 
vysloužila dalších 41 medailí. Třináct zlatých 
a dvacet osm stříbrných. Nejúspěšnějším bylo 
právě vinařství Volařík, které získalo další 
celkem čtyři zlaté medaile. „Musím s hrdostí 
říci, že je velmi povzbuzující vidět, jak se kva-
lita moravských a českých vín začíná vyjímat 
i na mezinárodních soutěžích. Vědomí, že 
naše suchá Pálava je v popředí bílých suchých 

vín, je ta nejluxusnější třešnička na dortu,“ 
komentovala ocenění Eliška Becková, enolož-
ka vítězného vinařství.

V Paříži se ale velmi dařilo i dalším. Vinařství 
Bohemia Sekt si odváží dvě zlaté a tři 
stříbrné medaile a Znovín Znojmo dvě zlaté 
a dvě stříbrné. Celkem ve světové konkurenci 
medailově uspělo devatenáct moravských 
a českých vinařství. S počtem 133 přihlá-
šených vín patřila Česká republika do první 

pětky mezi 45 vinařskými zeměmi, které 
zaslaly svá vína do soutěže. Předložené 
vzorky hodnotilo 125 degustátorů z celého 
světa. Po několika letech se opět podařilo, 
že Česká republika měla mezi hodnotiteli 
dva své zástupce, konkrétně Martina Šmída, 
sommeliera Znovínu Znojmo, a enologa Jo-
sefa Valihracha mladšího ze stejnojmenného 
vinařství. „Úspěšnost na soutěži s tak přísným 
stylem hodnocení, kde není jednoduché uspět, 
natož pak získat Championa v některé z osmi 
kategorií, je úctyhodná,“ hodnotil úspěch 
Martin Šmíd, sommelier Znovínu Znojmo 
a jeden z degustátorů soutěže, a dodal: „Je to 
jen další potvrzení faktu, že pod řemeslnou 
zručností našich vinohradníků a sklepmistrů 
se u nás mohou narodit velmi krásná vína, 
která ocení nejeden světový vinařský expert. 
Mohlo by tak platit moje osobní motto, které 
sdílím po celém světě, že jsme skrytý vinařský 
diamant ve středu Evropy.“

Kromě tohoto úspěchu se ještě všechna 
úspěšná vína na podzim objeví v publikaci 
1000 Vins du Monde, která si za roky své 
existence vysloužila ve vinařském světě 
stejný respekt, jaký má v gastronomii pověstný 
michelinský průvodce. Historicky jde už o třetí 
takto výjimečný úspěch moravského vinařství 
na Vinalies Internationales. V roce 2016 zde 
vyhrálo Vinařství Horák kategorii růžových vín, 
aby svůj triumf o rok později zopakovaloi
 v nejprestižnější kategoriibílých vín.

Už po 26. Unie francouzských enologů organi- 
zovala jednu z nejprestižnějších světových vinař- 
ských soutěží. Ocenění získaná na této soutěži 
jsou vysoce ceněna vinaři, ale i spotřebiteli. 
Prezentaci moravských a českých vín v soutěži 
finančně podpořil Vinařský fond a technicky 
zajistilo Národní vinařské centrum.

Dagmar Sedláčková

Pálava z Mikulovska byla vyhlášena  
 šampionem v Paříži

Odborná porota jedné z nejslavnějších světových soutěží Vinalies Internationales 
v Paříži začátkem března  dokončila své hodnocení s vynikajícím výsledkem pro 
moravská a česká vína. Suchá Pálava Terroir U Venuše ročníku 2018 z Vinařství 
Volařík Mikulov získala navíc titul šampiona a stala se nejlepším suchým bílým 
vínem soutěže.

Umění našich vinařů se 
odráží ve vysoké kvalitě 

vín, která získávají mnohá 
prestižní světová ocenění. 

Eliška Becková, enoložka Vinařství Volařík s vítěznou Pálavou. Foto: archiv vinařství
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Manipulace na vodním díle Nové Mlýny trvala 
osmačtyřicet hodin. „Mimořádné plnění ná-
drže nad hranici zásobního prostoru zahájilo 
Povodí Moravy 2. března. Hladina postupně 
vystoupala až na kótu 170,45 m n. m. V úterý 
3. března od osmi hodin ráno pak vodohos-
podáři postupně zvýšili odtok až na 95 m3/s. 
Ten udržovali do 5. března do 8 hod. „Před 
zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny 
objekty na Dyji, především stavidlo Brána, 
Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda 
do lužních lesů na soutoku. Během vypouště-
ní jsme velmi pozorně monitorovali celý úsek 
Dyje včetně nápustných objektů. Všechno 
jsme také pečlivě zdokumentovali, a to jak ze 
země, tak dronem ze vzduchu,“ popsal dění 
generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav 
Gargulák. Vodohospodáři plně využili zvýšené 
přítoky díky srážkám k plnění všech nádrží 
v celé Dyjsko-svratecké soustavě. Manipulace 

v soustavě pak umožnily povodňovat o osm 
hodin déle, než bylo původně v plánu.

Zatímco v předchozích letech bylo pro potřebu 
lužních lesů uvolněno z vodní nádrže Nové 
Mlýny okolo 10 milionů m3 vody, v letošním to 
bylo přibližně o třetinu více. Zvýšené průtoky 
v Dyji také pomohly zvýšit hladinu v slepých 
ramenech podél celé Dyje v úseku od Nových 
Mlýnů po soutok s Dyjí. Tím došlo ke zlep-
šení environmentálních podmínek v těchto 
lokalitách dlouhodobě zasažených suchem. 
„Využili jsme zkušenosti z předchozích dvou 
povodňování v roce 2019 a 2017 tak, aby byla 
akce co nejefektivnější. Letecké snímky jasně 
dokazují obrovský přínos pro tuto suchem su-
žovanou oblast. Z environmentálního hlediska 
nepřišla jediná kapka nazmar a využit byl celý 
odpuštěný objem vody nikoliv pouze v oboře 
Soutok, ale ke zlepšení vodního režimu v celé 

oblasti pod Novými Mlýny,“ řekl Gargulák. 
V roce 2018 bylo extrémní sucho, a proto se 
povodňování krajiny pod vodním dílem Nové 
Mlýny nemohlo uskutečnit. K preventivnímu 
opatření proti suchu a s ohledem na kritický 
stav obory a dalších oblastí jižní Moravy přistu-
puje Povodí Moravy, s. p. Na základě žádosti 
Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. 
Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické 
změny k přežití více vody, než je roční úhrn 
srážek na jižní Moravě. „Bez akumulace vody 
v soustavě nádrží Nové Mlýny a pravidelné 
dotace vody do lužních lesů nebude mít les při 
dalším poklesu hladin dostatek vody k evapo-
transpiraci v letních měsících a bude docházet 
k jeho odumírání. Již v současné době je patrné 
usychání horních pater dubů,“ uvedl tiskový 
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dagmar Sedláčková

Z trávy vykukují první fialové koniklece a z les-
ního podrostu se klubou další vzácné druhy. 
Milovníci přírody a ojedinělé pálavské flóry se 
mohou nyní těšit na další exempláře i v nové 
fotografické knize. Právě vychází. Okrašlova-
cí spolek Mikulov ve spolupráci se Správou 
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava  
vydává fotografického průvodce po rostlinách 
Pálavy. Vybrat stovku druhů ze zhruba 1 300, 
které na území chráněné krajinné oblasti 
Pálava rostou, nebyl lehký úkol. Autoři zvolili 
jak druhy relativně běžné, které jsou ale na 
Pálavě hojné a nepřehlédnutelné, tak ty, 
které jinde v České republice rostou jen velmi 
vzácně nebo vůbec. Každému druhu je věno-
vána jedna dvoustrana. Text seznamuje 
s rostlinou, její ekologií a rozšířením. Nechybí 
tipy na místa, kde na tyto druhy můžete 
narazit téměř s jistotou. Na protější stránce 
pak každou rostlinu představuje jedna či více 
fotografií. V úvodu knihy jsou představeny 

hlavní biotopy, podle nichž je kniha členěna, 
nechybí ani přehledná mapka. S formátem A6, 
praktickou kroužkovanou vazbu a kvalitním 
tiskem na pevném papíru jde o průvodce, kte-
rý se snadno vejde do kapsy a pomůže poznat 
kvetoucí rostliny při výletech na Pálavu. 

Autory textů jsou botanici Helena Prokešová 
ze Správy CHKO Pálava a Kryštof Chytrý 
z Masarykovy univerzity v Brně. Zisk z prodeje 
knihy použije okrašlovací spolek k financování 
své činnosti pro krajinu a přírodu Mikulovska. 
K aktivitám spolku patří výsadby dřevin, mezi 
aktuálními projekty zaujme například man-
dloňová alej k 30. výročí sametové revoluce 
v Mikulově, péče o farní zahradu kostela sv. 
Václava v Mikulově či stromy a zeleň v okolí 
města. Knihu si mohou zájemci objednat na 
adrese http://bit.do/100palavskych.

Dagmar Sedláčková, Repro: CHKO Pálava

Umělými záplavami pomohli 
vodohospodáři lužním lesům

Vychází fotografický průvodce 100 pálavských rostlin

Dříve přirozené jarní záplavy v lužních lesích na jižní Moravě nyní nahradili vodo-
hospodáři umělým povodňováním. Začátkem března vypustili z vodní nádrže Nové 
Mlýny do oblasti Soutok přibližně patnáct milionů kubíků vody. Využili tak zvýšené 
přítoky, které přinesly srážky. Povodňování zlepšilo vodní režim v oblasti od Nových 
Mlýnů až po soutok Dyje s Moravou.

Svahy Pálavy rozkvetly. Už začátkem března obdivovali první jarní návštěvníci 
vápencové hory u Mikulova bílé koberce sněžek, o několik dní pozdějí je rozzářila 
i blankytně modrá barva jaterníku podléšky a žluté keře dřínu. 
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Květinářské a floristické dny 
v Olomouci

Ve dnech 7. a 8. února 2020 se uskutečnily v pavilonu C Výstaviště Flora a.s. 
v Olomouci tradiční Květinářské a floristické dny spojené s členskou schůzí 
Svazu květinářů a floristů ČR. 

Do předsednictva SKF ČR byli zvoleni za květinářskou sekci Ing. Jiří 
Horák, Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jiří Valtera a Ing. Vojtěch Zahradník 
a za floristickou sekci Zdeněk Kupilík,  Michaela Moudrá a Ing. Klára 
Franc Vavříková. Do revizní komise byli zvoleni Ing. Marcela Nachlinge-
rová, Jarmila Pejpalová a Ing. Jakub Švanda. V pondělí 17. února jedna-
lo předsednictvo SKF ČR na svém prvním zasedání. Zvolilo si předsedu, 
kterým se stal opět Ing. Jiří Horák. Dále byli voleni i místopředsedové 
SKF ČR, kteří také zůstali stejní, tedy místopředsedou za květinářskou 
sekci byl zvolen Ing. Petr Nachlinger a za floristickou sekci Ing. Klára 
Franc Vavříková. Od staronového vedení opět očekáváme prosazovaní 
priorit a potřeb našeho sektoru a přejeme jim k tomu hodně úspěchů.

Úvod odborného programu v Olomouci patřil přednášce Ing. Petra Na-
chlingera o pěstování a použití Primula acaulis. Floristické zpracování 
této nejoblíbenější jarní hrnkové květiny předvedla Bc. Karolína Dlouhá 
Žáčková a student Vlastimil Kucharovič  SŠZa A. E. Komerse, Děčín 
Libverda. Bc. Karolína Žáčková poté převzala z rukou místopředsedky-
ně SKF ČR pro floristickou sekci Ing. Kláry Franc Vavříkové certifikát 
o účasti na mezinárodní floristické soutěži Europa Cup 2020, která se 
uskuteční 5.–7. června v polských Katovicích. Florista Zdeněk Kupilík 
představil projekt Spirit of Flowers, významnou floristickou událost le-
tošního roku v České republice, a pozval přítomné k účasti na této akci. 
Následovala velmi zajímavá přednáška týkající se aktuálních problémů 
integrované ochrany proti škodlivým činitelům. Přednášející Ing. Tomáš 
Růžička z ÚKZÚZ Praha se se svou kolegyní zaměřil především na nová 

nařízení Komise EU o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro 
provádění úředních kontrol rostlin a formální náležitosti rostlinolékař-
ských pasů. K přednášce proběhla živá diskuze přítomných zahrad-
níků – květinářů, kterých se nové vyhlášky úzce dotýkají a ne se vším 
souhlasí. V odpoledních hodinách si přišli na své opět floristé, když 
představil některé své práce přední slovenský florista Ing. Michal Haut. 
Předvedl nejen dokonalou techniku vazby, ale ochotně se s přítomnými 
podělil o zkušenosti ze studia a závěrečných mistrovských zkoušek na 
Akademii für Naturgestaltung v rakouském Zwettlu, které v minulém 
roce absolvoval a úspěšně dokončil. Následovala odborně populární 
přednáška Ing. Jiřího Dusbaby o flóře v Číně. Sobotní dopoledne 
patřilo odborné exkurzi do zahradnického podniku Florcenter, s.r.o.
v Olomouci, kde se přítomným věnoval výrobní ředitel Ing. Jiří Komzák. 
V první části provedl zájemce novým Zahradnickým centrem a podělil 
se se zkušenostmi s výstavbou moderního funkčního centra v rekordně 
krátké době. Dále představil pěstitelské plochy, skleníky a pěstovaný 
sortiment. Floristická skupina se ve stejné době věnovala výzdobě ple-
su „Mezi květy“, který se večer uskutečnil na výstavišti Flora v pavilonu 
A. Květinářské a floristické dny SKF ČR byly opět poučné, prostor 
v nich dostala i výměna odborných zkušeností a poznatků a v nepo-
slední řadě byly i místem přátelského setkání lidí spjatých s naším 
krásným oborem. 

Ing. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR

Kalceolárie – Pantoflíček - Střevíček - Calceolaria herbeohybrida  má 
specifické podivné, nafouklé květy žluté, oranžové a červené barvy, 
často skvrnité. Jde o krátkodobou pokojovou květinu, kterou si často 
pořizujeme na jaře již vykvetlou

Pěstitelem je AZALEA Chlumec s.r.o., aranžovala Klára Franc Vavří-
ková. Vyžaduje rozptýlené světlo, doporučujeme umístění na okně smě-
rem na sever. Pro pěstování jsou vhodné teploty mezi 10–15° C, 
v teplejší místnosti se jí příliš nedaří
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Květinářské a floristické dny 
v Olomouci

Starček, Popelka (Pericallis cruenta, Senecio hybridus). Pěstitelem je 
AZALEA Chlumec  s.r.o. aranžovala Klára Franc Vavříková, místopřed-
sedkyně SKF ČR

Je krátkodobá pokojová květina. Vyžaduje světlé stanoviště bez přímé-
ho světla. Ideální je teplota 7–13 ° C,  vyšší teploty už rostlině nesvědčí 
a příliš dlouho nevydrží

Substrát v květináči by neměl nikdy zůstat suchý. Nesnáší však přelití.
Rostlinu ani nerosíme. Květináč s rostlinou můžeme postavit do misky 
s vlhkými oblázky

Svaz květinářů a floristů České republiky z. s. doporučuje hrnkové 
květiny od českých pěstitelů květin. Česká květina do vašich domovů. 
S květinami je život krásnější!
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Zahradnická škola, která žije
Založení školy sahá do roku 1901 a od tohoto roku trvá v různých formách a pod 
různými názvy dodnes. V současné době je jedinou zahradnickou školou v Jihomo-
ravském kraji a patří mezi největší školy tohoto typu v ČR. Je zařazena do páteřní 
sítě prestižních evropských zahradnických škol.

Škola je aktivní v řadě evropských projektů 
(projekt evropských školních výukových parků, 
Erasmus+, Polygram nebo Integrovaný regio-
nální operační program), které jejímu rozvoji 
značně napomáhají. Škola byla jmenována 
v roce 2016 Centrem odborné přípravy MZe za 
účelem zvýšení kvality odborného vzdělávání 
v zemědělských oborech v souladu s požadavky 
zaměstnavatelů. Tato podpora je směřována 
formou dotací nejen do kvalitního technolo-
gického a technického vybavení, ale také do 
realizace odborných stáží pro žáky z ostatních 
zahradnických škol. Střední zahradnická škola 
v Rajhradě úzce spolupracuje s Mendelovou 
univerzitou v Brně, zvláště pak se Zahradnickou 
fakultou v Lednici a Agronomickou fakultou. Je 
též dlouholetým cvičným pracovištěm ve vzdě-
lávání budoucích učitelů odborných předmětů. 
Její žáci i absolventi získávají čelná umístění na 
mistrovstvích ČR ve významných mezinárodních 
floristických soutěžích, jakými jsou Děčínská 
kotva, Brněnská růže (kterou také pořádá), 
Flora Olomouc, Victoria Regia Piešťany a v ne- 
poslední řadě také na ekologických olympiá-
dách. 

Střední zahradnická škola Rajhrad nabízí 
zájemcům kvalitní vzdělávací portfolio, které 
se vyznačuje prostupností jednotlivých oborů 
vzdělání, tzn., že žáci mohou v průběhu studia 
snadněji měnit zvolený obor vzdělání tak,
jak to odpovídá vývoji jejich potřeb a schop-
ností. V současné době nabízí škola tyto obory 
vzdělání:
41-44-M/01 Zahradnictví (4letý) 
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (4letý)
41-52-H/01  Zahradník (3letý)
41-44-L/51  Zahradnictví 
 (2leté nástavbové studium)
Od září 2021 otevírá nový studijní obor
78-42-/05 Přírodovědné lyceum (4letý)

Škola udržuje partnerské vztahy s dalšími 
zahradnickými školami v ČR
Jako jediná zahradnická škola v ČR je zapojena 
v Evropském svazu mladých zahradníků. Díky 
této spolupráci mohou její žáci absolvovat od-
borné praxe v zahradnických firmách v Němec-
ku, Rakousku, Belgii, na Slovensku a v Polsku 

i pravidelná setkávání členů Společenství 
učitelů zahradnických škol zemí EU, kde si pře-
dávají odborné poznatky a vyměňují zkušenosti 
především v oblasti moderních metod a forem 
vzdělávání v rámci evropského zahradnického 
školství.

V roce 2018 byla škola jako první ze zemí z býva-
lých států východní Evropy pověřena pořádáním 
9. evropského šampionátu žáků zahradnických 
škol EU v odborných zahradnických dovednos-
tech, který se uskutečnil za účasti 20 elitních 
zahradnických týmů ze států EU. I na ní škola 
reprezentovala Českou republiku skvěle, umís-
tila se na vynikajícím 3. místě. 

Rozsáhlá je spolupráce školy s profesními 
svazy, sociálními partnery a dalšími institucemi. 
Stala se stěžejním spolupracovníkem Národní-
ho ústavu pro vzdělávání Praha, MŠMT ČR 
a Agrární komory ČR v oblasti tvorby koncepce 
a modernizace odborného zahradnického vzdě-
lávání v rámci probíhajících aktualizací 
a připravovaných revizí RVP.

Žáci jsou vzděláváni v komplexních podmínkách, 
kdy veškerý vzdělávací proces (teoretické 
i praktické vyučování, stravování, ubytování 
i pestrá mimoškolní činnost) probíhá  přímo 
v areálu školy. Praktický výuka probíhá nejen 

na  zdejším úseku praktického vyučování, ale 
také v různých zahradnických a ekologických 
firmách převážně v Jihomoravském kraji. Ve 
svém regionu působí jako Centrum zahrad-
nického vzdělávání, které poskytuje odborné 
i laické veřejnosti nejen širokou nabídku řady 
vzdělávacích programů (rekvalifikační kurzy 
dílčích kvalifikací, výuka autoškoly, kurz 
ovládání motorové pily, kurz vazby a aranžování 
květin, řezu stromů, údržby zeleně apod.), ale 
i jiných zahradnických služeb (prodej zeleninové 
přísady, květin, okrasných dřevin, aranžérských 
výrobků k různým příležitostem, poradenská 
činnost v oboru zahradnictví atd.). Ke zkvalitnění 
výuky a zvýšení prestiže napomohlo na základě 
výzvy WFRS (světová organizace růžařských 
společností) založení Národní kolekce růží, 
v které je shromážděno cca 200 českých odrůd 
těchto královských květin. Široké veřejnosti jsou 
známy tradiční prezentační akce, jakými jsou 
především jarní jarmarky a vánoční výstavy. Na 
nich škola dokáže inspirovat a pohladit každou 
vnímavou duši.

Obor vzdělání Zahradnictví je náročný na 
manuální a intelektové dovednosti žáků při 
uplatnění tvořivého a logického myšlení 
a estetického vnímání. Naši vyučující vedou žáky 
k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si 
žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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a získali správné pracovní návyky. Při napl-
ňování učebních cílů je respektována snaha 
o vybavení budoucího absolventa takovými zna-
lostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní 
dobré uplatnění na trhu práce, jsou respekto-
vány požadavky sociálních partnerů příslušné 
odbornosti. 

Obsah odborných předmětů teoretických se 
účelově prolíná a doplňuje s předměty odbor-
ného výcviku a praxe. Odborní učitelé se snaží 
svým přátelským přístupem k žákům povzbudit 
jejich zájem o obor a hledat nové talenty zejmé-
na ve floristice. 

Učitelka odborného výcviku Danuše Felklová 
k tomu říká: 
„Jsem sama absolventkou této školy, a proto se 
dokáži vcítit do pocitů našich žáků. Představuji 
si, co asi tak prožívají v jejich věku. Vždyť na svo-
je studentská léta si ještě velmi dobře pamatuji. 
Již od 1. ročníku sleduji zájem žáků o floristiku, 
a jakmile objevím ve skupině talentovaného 
a snaživého chlapce či děvče, začínám se mu 
plně věnovat. Je třeba v nich talent nejprve 
probudit, jejich schopnosti dále rozvíjet a pak 
je vést k samostatné tvůrčí činnosti. Každý si 
musí si najít svůj styl a při tom sledovat trendy, 
které jejich tvorbu zásadně ovlivňují. Svojí účastí 
na náročných floristických soutěžích odborně 
rostou a dostávají se mezi profesionály. Získávají 
tak nové kontakty, navazují profesní přátelství. 
Vše směřujeme k tomu, aby se z nich stali zruč-
ní odborníci. Úspěšní žáci budou sklízet ovoce 
jako úspěšní podnikatelé. Ovšem floristika je 
specifický obor, který musí člověka bavit, a za 
jeho úspěchy stojí hodně úsilí, práce a vzdělá-
vání. To je však vyváženo krásnými aranžmá, 
radostí z práce a pocitem naplnění života.“ 

Jednou z takových žákyň je Tereza Chládková, 
která studuje v posledním ročníku. V letošním 
školním roce vyhrála mistrovství ČR v zahrad-
nických dovednostech „Kopidlenský kvítek“ 
a stala se tak laureátkou celostátní přehlídky 
„České ručičky“ v oboru zahradnictví. Tato pres-
tižní přehlídka, kterou organizuje Jihomoravský 
kraj a nad kterou záštitu převzal prezident 
republiky, podporuje 22 stěžejních řemeslných 
oborů. Vítězové celostátních kol soutěží odbor-
ných dovedností tohoto spektra jsou oceněni 
plaketou a zlatým odznakem Českých ručiček. 
Tradiční galavečer se odehrává na brněnském 
výstavišti a letošní ročník připadne na den 
17. června 2020. 

„Pocházím z  podhůří Orlických hor, kde moje 
maminka provozuje takové středně veliké 
zahradnictví,“ vysvětluje Tereza. „Jsem zvyklá 
pracovat v přírodě. Díky rodičům jsem si vy-
pěstovala k rostlinám pěkný vztah. V Rajhradě 
se mi líbí, protože je to škola rodinného typu. 
S každým se tu známe. Učitelé jsou přátel-
ští, snaží se nás něco naučit. Je zde špičkové 
vybavení. Také domov je super. Vychovatelé mají 
pochopení pro naše starosti. Mnozí spolužáci 
jsou rádi, že se dostali do světa a že mohou tu 

být bez rodičů. Vždyť do Brna je to 10 minut 
a přitom je zde klid pro učení i pro odpočinek. 
K němu využíváme krásný park s jezerem. 
Během studia jsem se také dostala do relací 
Českého rozhlasu, předváděla jsem práci 
v pořadech České televize. Také jsem natáčela 
výukový film. To jsou pro mě velmi cenné životní 
zkušenosti.

Po maturitě bych ráda začala pracovat v naší 
rodinné firmě a chtěla bych ji dále rozvíjet. 
Protože v našem okolí žádné podobné zahrad-
nictví není, předpokládám, že se nám bude 
dařit. Jsem ráda, že jsem se za 4 roky na 
této škole mohla věnovat především floristice, 
která mě velmi baví. Paní učitelky se mi věno-
valy, kdykoliv jsem potřebovala, tak mi pomohly. 
Jezdily se mnou na různé soutěže, vytvářely 
jsme různá aranžmá pro různé příležitosti 
a atraktivní prostory. Zprvu jsem nemyslela, že 
budu tak úspěšná, ale ve třetím ročníku jsem 
začala vyhrávat první ceny a moje nadšení se 
zdvojnásobilo. Naposled jsem se umístila jako 
první na důležité floristické soutěži „Brněnská 
růže“, která se letos odehrávala v nádherném 
prvorepublikovém prostředí vily Stiassni. Jen 
nemohu uvěřit, že ty čtyři roky utekly tak rychle. 
Jsem ráda, že mám po republice spoustu přá-
tel, znám v oboru hodně významných odborníků. 
Myslím, že i to pomůže mému podnikání. Moc 
se mi z Rajhradu nechce.“

Podobný názor má i bývalý absolvent zahrad-
nického oboru Filip Bracek. „Když jsem se před 
7 lety rozhodoval, kam půjdu po základní škole, 
rodiče mě směřovali na gymnázium,“ vzpo-
míná Filip. Prý tak mám více šancí se dostat 
na vysokou školu. Já jsem si však prosadil 
zahradnickou školu v Rajhradě, protože jsem 
chtěl pracovat s květy. Našim se to zprvu moc 
nelíbilo, ale protože jsem studoval se samými 
jedničkami, tak moje studium tolerovali. Ve 
druhém ročníku mě paní učitelka začala 

zapojovat do různých aktivit mimo vyučování, 
účastnil jsem se rozličných soutěží. Poznával 
jsem, jak to na nich chodí, co všechno musím 
vědět a znát, abych se odborně prosadil. 
A já jsem se prosadit chtěl. Ve třetím ročníku 
jsem sklízel svá první vítězství. Byl jsem 
první na slovenském mistrovství ve floristice 
v kategorii Junior, v mistrovství ČR zahradnic-
kých dovedností v Kopidlně, na Floře Olomouc 
a další úspěchy následovaly. Pochopil jsem, 
že floristika je můj život. Svoje středoškolské 
studium jsem ukončil zopakováním vítězství na 
Slovensku i v České republice a dobré umístění 
mělo naše družstvo na Evropském šampionátu. 
Jsem také dvojnásobným držitelem plakety 
„České ručičky“.

Po skončení střední školy byla moje volba jasná. 
V současné době studuji ve druhém ročníku 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. Také jsem si založil svoji floristickou 
firmu. Pořádám různé kurzy a předváděcí akce. 
Nadále se účastním aranžérských soutěží, ovšem 
již v kategorii seniorů. Rozvíjím to, co jsem se 
naučil v rajhradské škole. Poznal jsem, že se flo-
ristikou docela dobře uživím. A když člověk může 
dělat to, co ho baví, má v životě vyhráno.

Danuše Felklová uzavírá:
„U nás ve škole děláme všechno pro to, aby od 
nás odcházeli absolventi všestranně připraveni 
pro život. Myslím, že se našemu kolektivu, ve 
kterém všichni spolupracujeme a tak říkajíc 
táhneme za jeden provaz, naše úsilí celkem 
daří. Z úspěchů našich žáků se upřímně 
radujeme. Je to naše vizitka. A pokud i široká 
veřejnost bude školu podporovat a navštěvovat ji 
v duchu našeho motta „Tvoříme krásu“, bude to 
ta správná motivace pro naši další práci, kterou 
se snažíme toto heslo naplňovat.“

Text a foto: archiv školy
www.skolarajhrad.cz

Filip Bracek je úspěšný absolvent školy a ještě úspěšnější účastník soutěží floristických soutěží.  
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Velké Bílovice – Ze sklepa do sklepa
Kdy: 4. 4. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Velké Bílovice
Putování Ze sklepa do sklepa v největší vinař-
ské obci České republiky ve Velkých Bílovicích 
na Břeclavsku. Degustace v jednotlivých 
vinařstvích, během putování je k dispozici 
občerstvení i kulturní zábava.
www.velkobilovictivinari.cz 

Buchlovice – Den vína 2020 – Hrad Buchlov
Kdy: 4. 4. 2020 od 14.00 hod.
Kde: Buchlovice, Státní hrad Buchlov
Reprezentační výstava vybraných odrůd na 
Státním hradu Buchlov. Literárně odlehčená 
konference na téma Víno a košt vín ve sklepe-
ní hradu
www.fsbuchlovice.cz 

Vrbovec – Odemykání naučné stezky Hroz-
nové kozy s koštem vín
Kdy: 4. 4. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Vrbovec na Znojemsku
Slavnostní zahájení sezóny spojené s pro-
cházkou mezi vinohrady, vinařskými tradice-
mi a ochutnáváním vín. Odemykání naučné 
stezky spolu s vynášením Hroznového kozla 
do vinohradu je příležitostí projít si 5 km dlou-
hou trasu vedoucí vinicemi a sklepní uličkou 
Vrbovce. 
www.cechvrbovec.cz 

Moravská Nová Ves – Velikonoce a víno
Kdy: 11. 4. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol 
a Zátiší
Ochutnávka vín ve sklepních uličkách spojená 
s oslavou jara. Akce se bude konat do 11.00 
do 19.00 hod. a bude bude otevřeno šest 
vinných sklepů, zahraje cimbálová muzika, 
nebudou chybět krajové speciality. 
www.vinaricek.cz

Valtice – Velikonoce na zámku Valtice
Kdy: od 11. do 13. 4. 2020 vždy od 9.00 hod.
Kde: Valtice, zámek

Bohatý program pro celou rodinu na veliko-
noční víkend. Předzámčí ve Valticích rozkvete 
velikonoční výzdobou, lidé navštíví jarmark, 
ochutnají vína v otevřených sklepech, proje-
dou se kočárem, podívají se do  zámku 
a zahrají cimbálové muziky.
www.zamek-valtice.cz/cs/akce/47486-veliko-
noce-na-zamku-valtice 

Lužice – Košt naturálek
Kdy: 12. 4. 2020 od 16.00 hod.
Kde: Lužice, sokolovna
Košt naturálních vín od vinařů z ČR a zahra-
ničí při velikonočním koštu vín Slováckého 
krúžku Lužice. Vzorky nejsou bodovány. Akce 
začíná v 16.00 hod.  v sále sokolovny v Luži-
cích na Hodonínsku.
www.kostnaturalek.cz 

Čejkovice – Velikonoční otevřené sklepy
Kdy: 12. 4. 2020
Kde: Čejkovice (okr. Hodonín)
Vinaři z Čejkovic otevřou své sklepy ve 
velikonoční atmosféře. Představí se třináct 
regionálních vinařů. Večer zahraje cimbálová 
muzika Ženičky a další. 
www.vinarizcejkovic.cz 

Plzeň – Aliance vinařů V8
Kdy: 16. 4. 2020 od 16.30 hod.
Kde: Plzeň, Hotel Vienna house Easy Pilsen
Šest členů aliance - Reisten, Sonberk, 
Volařík, Kolby, Marcinčák a Nové vinařství 
představí na 50 vín, včetně kolekce V8 pro rok 
2020 ve volné degustaci. Vstupenky je nutné 
koupit předem.
www.8v.cz 

Litoměřice – 18. Vinařské Litoměřice
Kdy: 17. a 18. 4. 2020 od 10.00 hod.
Kde: Litoměřice, Místo: dům kultury a gotický 
hrad
Vinařské Litoměřice je výstava českých a 
moravských vín s mezinárodní účastí. Koná se 
v pátek 17. a v sobotu 18. dubna, po oba dva 
dny od 10.00 do 19.00 hod. 
www.ortopedicke-centrum.cz 

Hnanice – Den Znovín Walkingu
Kdy: 18. 4. 2020 od 9.00 hod.
Kde: Hnanice, Znojemsko, Národní park 
Podyjí
Sobotu 18. dubna můžete prožít na turistic-
kých trasách s holemi při Znovín Walkingu 
v nádherné vinorodé krajině a při víně. Regist-
race mezi 9.00 a 11.00 hod. na fotbalovém 
hřišti v Hnanicích. 

Petrov – Jaro s vinaři Strážnicka
Kdy: 18. 4. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Petrov u Hodonína, vinné sklepy Petrov- 
Plže
Vinaři Strážnicka zvou na 7. ročník jarních 
otevřených sklepů. V areálu slováckých his-
torických sklepů v Petrově-Plžích ochutnáte 
vína rozmanitých chutí a barev. Občerstvení 
a bohatý doprovodný program je zajištěn.
www.vinari-straznicka.cz 

Ústí nad Labem – Vinný košt v Ústí nad 
Labem
Kdy: 18. 4. 2020 od 11.00 hod.
Kde: Ústí nad Labem, Lidické náměstí
Degustační festival vinařství z Čech a Moravy 
poprvé v Ústí nad Labem se bude konat od  
11.00-21.00 hod. Čeká vás moderní gastrono-
mie i hudební program. 
www.vinnykost.cz/usti-nad-labem/Informace 

Ostrava – Cuvée Ostrava
Kdy: 23. 4. 2020 od 17.00 hod.
Kde: Ostrava-Zábřeh, zámek
Mezinárodní soutěž kupáží, asambláží 
a známkových vín. Doprovodný program pro 
veřejnost, zahraje cimbálová muzika Friš.
www.cuvee.cz 

Uherské Hradiště – Krajem vína na kole
Kdy: 25. 4. 2020 od 8.30 hod.
Kde: Uherské Hradiště, start Masarykovo nám.
Na kole vinohrady Uherskohradišťska 
a otevírání cyklostezek v centru Slovácka se 
mohou zájemci zúčastnit od 8.30 hod. Vyráží 
se z Masarykova náměstí v Uherském Hra-
dišti. Navštíví vinné sklepy i zajímavá místa 
a pamětihodnosti. 
www.uherske-hradiste.cz 

Upozornění:
V době uzávěrky tohoto vydání Agrobase byl 
v platnosti celostátní zákaz pořádání akcí 
kvůli šíření koronaviru. Doporučujeme proto 
před návštěvou akce ověřit její platnost na 
webu pořadatele.

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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Smrtka i Švejk prošli Hodonínem, zavoněla 
zabijačka, krojovaní roztančili sál

Křupáním babičkovských božích milostí i zabořením pusy do čerstvě usmažených 
masopustních koblih začali sobotu 22. února návštěvníci Hodonínského fašanku. 
Vládly mu starobylé tradice a folklor a především rozjívené maškary.

Už od osmi hodin ráno lákala na terasu 
hodonínského kulturního domu vůně 
ovarové polévky a zabijačkových specialit. 
„Lidé si pochutnali také na svařeném víně, 
slivovici, božích milostech, fašankových 
koblihách a jiných dobrotách,“ přiblížil 
ředitel pořádajícího Domu kultury Marcel 
Římák.

Pozornost návštěvníků poutala také ukázka 
porcování prasete takzvaným moravským 
bouráním a vědomostní soutěž o kýtu. Mečový 
tanec mladých krojovaných mužů, nazývaný 
„pod šable“, odkazoval na tradice. Při zpěvu 
tančili v kruhu poskočným krokem se šavlí, 
kterou přeskakovali a navzájem se proplétali.
Poslední utržení se z řetězu před čtyřicetiden-

ním velikonočním půstem si podle něj užili 
všichni. „Snažili jsme se, aby se lidi najedli, 
napili, užili si zábavu a pak v klidu zpytovali 
svoje svědomí. Taková je křesťanská tradice, 
očistná kůra je prospěšná,“ podotkl Římák, 
který sám prý postní dobu střídmosti dodržu-
je. Dopoledne před kulturním domem pobavili 
přítomné místní folklorní soubory Duběnka 
a Erteple, malí zpěváci Barborka Jeřábko-
vá, Valentýna a Matěj Teplíkovi, Michaela 
Slezáková a sestry Stávkovy. Doprovodily je 
cimbálky Dur a dětská Duběnka.

Z rozjímání u jídla a zpěvu vytrhly účastníky
ve dvě odpoledne masopustní maškary 
a s rámusem a muzikou se vydaly na 
fašankovou obchůzku městem. „Diváci 
viděli například strašidelnou smrtku s kosou, 
žebrající cikánku, nevěstu a ženicha, kominíka, 
přišel i oblíbený voják Švejk s paní Müllero-
vou,“ vyjmenoval postavy maškarního průvodu 
Vladimír Jašek z hodonínského divadelního 
souboru Svatopluk. Právě domácí ochotníci se 
v převážné míře zhostili převleků.

Průvod zavítal k městské knihovně, prošel 
hlavní světelnou křižovatkou k faře, Masary-
kovu muzeu až k radnici. Masopustní rej 
si děti užily i na ledě. Přijít na něj mohly 
v podvečer na zimní stadion. V osm hodin 
večer se zábava přesunula do kulturního 
domu na tradiční krojový ples a fašankovou 
zábavu s půlnočním pochováváním basy. „Těší 
nás, že počet krojovaných každoročně nabývá. 
Když jsme začínali, počítali jsme jedince, dnes 
už chodí v krojích i osmdesát lidí,“ těšil se ze 
zájmu o folklor ředitel Římák.

Zásluhy připsal i dobré práci tamního Slovác-
kého krúžku. Právě jeho členové se zhostili 
organizace Krojového plesu. Předtančili 
Moravskou besedu, pochovali basu. K tanci 
a poslechu celý večer hrála dechová hudba 
Bojané a cimbálová muzika Malina.

Dagmar Sedláčková, Foto: archív pořadatele

Připomínka lidových 
tradic a obyčejů udržuje

 v regionech vazbu na živo-
ty a zvyky našich předků.
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PSTRUH PO MLYNÁŘSKU S POHANKOVÝM RIZOTEM
Na 4 porce budeme potřebovat:
• 4 čerství pstruzi
• 1 citrón 
• 2 lžíce hladké mouky 
• 50 g přepuštěného másla na smažení 
• 100 g másla
• 1 svazek petrželky 

Pohankové rizoto: 
• pohanka 250 gramů 
• cibule 1 ks 
• paprika červená 1 ks 
• paprika zelená 1 ks
• žampiony 5 ks 
• pepř, sůl 
• česnek 2 stroužky 
• 1 lžíce oleje

Postup: 
• Vykuchané pstruhy řádně omyjeme 

pod tekoucí vodou a osušíme.
• Pokapeme je zvenku i uvnitř citrónem, 

jemně osolíme a obalíme v hladké 
mouce.

• Na pánvi rozehřejeme přepuštěné 
máslo a ryby na něm z každé strany asi 
5 minut opékáme.

• Po opečení slijeme použitý tuk z pánve 
a dáme na pánev jednu lžíci čerstvého 
másla.

• Pstruhy na máslo položíme, obrátíme 
a přendáme na talíř.

• Na pánev s máslem nasypeme omytou, 
osušenou a jemně nasekanou petržel-
ku a jen velmi krátce zpěníme.

• Máslo s petrželkou nalijeme na 
pstruha a poklademe plátky citrónu.

• Pohanku nasypeme do vroucí mírně 
osolené vody a vaříme 10 minut.

• Následně scedíme přebytečnou vodu.
• Cibuli nakrájíme na nudličky a zpění-

me na oleji.
• Papriky nakrájíme na kostičky, žampi-

ony na plátky, vše přisypeme k cibuli  
a krátce opečeme.

• Směs trochu osolíme, opepříme  
a dusíme, dokud maso nezměkne. 

• Přidáme dále prolisovaný česnek  
a směs smícháme s pohankou.

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

Vaříme s projektem Zrozeno v EU
Během svého nákupu se při výběru potravin zaměřte na jejich původ v zemích Ev-
ropské unie. Ideální je, pokud se veškerá zemědělská produkce může spotřebovat do 
pár desítek nebo maximálně stovek kilometrů od místa výroby. Jakékoliv převážení 
na velké vzdálenosti navíc významně ovlivňuje čerstvost všech zemědělských a po-
travinářských produktů.

S projektem Zrozeno v EU a ve spolupráci 
s kuchařem Petrem Cvanem ochutnáme 
tradiční pokrmy z různých koutů Evropy. Od 
severu na jih, ze západu na východ. Společně 

vyrazíme na ochutnávku do deseti zemí 
a připravíme si tradiční jídla z kvalitních ev-
ropských surovin tak, jak je vařily nejen naše 
babičky, ale i babičky v Itálii, Belgii, Francii, 

Maďarsku, Švédsku, Řecku, Irsku, Portugal-
sku a na Maltě. Naši gastronomickou cestu po 
Evropě nemůžeme začít nikde jinde než 
v České republice.
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LASAGNE S KUŘECÍM MASEM A DIVOKOU BROKOLICÍ 

SLÁVKY PO NÁMOŘNICKU 

Naší druhou zastávkou bude oblíbená 
letní destinace českých turistů – Itálie.

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 1 kg divoké brokolice / můžeme  

použít klasickou brokolici nebo také 
špenát

• cca 11 plátků lasagní
• 0,6 kg kuřecích prsou
• 1 velká cibule
• 3–4 stroužky česneku (při méně  

aromatických možno více)
• cca 50 g másla

• 1 vrchovatá polévková lžíce hladké mouky
• 3/4 litru mléka
• 1 balení mozzarelly
• sůl
• pepř
• 1 lžíce olivového oleje
• 0,5 dcl bílého vína

Postup: 
• Nejprve si nakrájíme kuřecí maso.
• Na drobné kostičky nakrájíme cibulku, 

kterou dáme restovat do rozpáleného oleje, 
cibulku osmažíme dozlatova.

Naší třetí zastávkou bude země Benelu-
xu se sídlem Evropské unie – Belgie.

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 2 kg slávek
• 1 dcl bílého vína
• 1 červená cibule
• 4 stroužky česneku
• svazek plocholisté petržele
• rozmarýn
• tymián
• sůl, pepř
• lžíce másla

Postup: 
• Do velkého hrnce nalejeme olej  

a česnek nasekaný nadrobno.

• Zpěníme na oleji, přidáme červenou 
cibuli, čerstvý rozmarýn a tymián. 

• Restujeme a přidáme bílé víno.
• Vhodíme slávky a přiklopíme poklič-

kou.
• Dusíme maximálně 5 min., než se 

slávky otevřou – ty, které se neotevřou, 
vyhodíme.

• Přidáme větší množství nahrubo nase-
kané petrželky, zamícháme a můžeme 
podávat.

• Čerstvou slávku poznáme podle toho, 
že je zavřená a čistá, měly by být také 
cítit po slané vodě.

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

• Zaprášíme moukou a pomalu mícháme.
• Orestovanou mouku zalejeme mlékem, 

přidáme trochu bílého vína a dochutíme 
solí, pepřem a muškátovým oříškem.

• Stáhneme hrnec z ohně.
• V pánvi rozpálíme olej, hodíme pár vět-

viček čerstvých bylinek a přidáme lehce 
osolené a opepřené kuře.

• Opečeme dozlatova, mezitím si oplách-
neme ve vodě divokou brokolici, která 
pro nás není až tak tradiční, ale chutí 
bych ji přirovnal ke špenátu s nádechem 
brokolice. Podívejte se na listy, čerstvost 
poznáme podle jejich vitality. 

• Na dno pekáče naneseme první vrstvu 
bešamelu, na něj naklademe první vrstvu 
čerstvých lasagní.

• Naklademe kuřecí maso, znovu přelije-
me bešamelem a pokračujeme divokou 
brokolicí.

• A tento postup opakujeme 3krát.
• Poslední horní vrstvu poklademe bůvolí 

mozzarellou, která je další typickou 
surovinou pro kuchyň této země.

• Lasagne vložíme do předem předehřáté 
trouby na 165 °C a pečeme 30 min.

• Po uplynutí této doby jsou lasagne ze 
shora opečené dozlatova.

Více informací na: www.zrozeno.eu

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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Návštěvníci letos ochutnali více než tři sta 
vzorků vín ze všech vinařských oblastí. 
„Championem se stalo Rulandské modré, 

výběr z bobulí 2015 z Rodinného vinařství Jed-
lička Bořetice. Cenu za nejlepší víno ročníku 
2018 nazvanou Mladá perspektiva, tedy víno 
s potenciálem stát se velkým vínem, získal 
Štěpán Maňák za Cabernet Sauvignon, výběr 
z hroznů. Cena Unie enologů za nejlepší ko-
lekci pak zůstala na domácí půdě v Šlechtitel-
ské stanici vinařské Velké Pavlovice,“ uvedl za 
organizátory Libor Jestřáb.

Návštěvníky v naplněném sále pavlovické so-
kolovny, kde se ochutnávka konala, svým zpě-
vem nadchl sólista Národního divadla v Praze 
Vratislav Kříž spolu s Barborou Hanákovou 
a cimbálovou muzikou Dúbrava. A nadšeným 
vítězům předal ocenění milovník červených 
vín a oblíbený fotbalista Antonín Panenka. 
Organizátory akce jsou VOC vinice Velké Pav-
lovice, z.s., záštitu nad hodnocením převzala 
Unie enologů, doplněná o přední české vinaře, 

kdy bodové hodnocení bylo postaveno o něco 
výše, a tak zlatou medaili si zasloužilo víno 
s min. 88 body a Velkou zlatou pak od 92 bodů. 
Hodnocení se uskutečnilo 20. února v Centru 
Excelence pod taktovkou Národního vinařské-
ho centra.

Dagmar Sedláčková, Foto: archiv pořadatele

Ale jak také víme, vše se vším souvisí. 
V panice, co bude dál, lidé nevykupovali auto-
mobily, nábytek a oděvy, ale potraviny. Hlavně 
ty trvanlivé, mouku, konzervy, pšeničné 
těstoviny. Nemusíme si dlouze vysvětlovat, že 
k jejich výrobě jsou zapotřebí zdravé plodiny. 
Uvědomuje si to ale spotřebitel? Mluvčí 
nadnárodních řetězců všechny ujišťovali, že 
není pro ně problémem zvýšenou poptávku 
pokrýt a včas opět doplnit regály. Není o tom 
pochyb. Otázkou zůstává, jak dlouho to vydrží. 
Omezuje se doprava osob i surovin, zavírají se 
hranice, mnohé firmy propouštějí zaměst-
nance. Zdá se, že se globalizace znamenající 
propojování i spojování různými cestami, 
vyčerpala. Kromě benefitů totiž přináší i znač-
ná rizika, zranitelnost zemí a možnost šíření 
významných poruch. Ostatně víme o tom své 
v případě šíření invazních rostlin, chorob 
a škůdců. Přiznáme si proto konečně, že je 

nesmysl převážet potraviny z jedné strany 
zeměkoule na druhou? Přiznáme si, že potře-
bujeme české zemědělství, jeho bezpečnou 
produkci v dostatečném množství? A hlavně. 
Využijeme toho, abychom s hrdostí, ale i dů-
razem podtrhli význam lokální produkce? Do-
kážeme se v přístupu k veřejnosti sjednotit? 
Skončí nesmyslný povyk kolem velikosti honů 
a „chemizace“ českého zemědělství? Skončí 
pro nás nadbytečná bruselská regulace? 
Mimochodem. Zaznamenali jste nějaký 
pozoruhodný krok EU v případě pandemie 
koronaviru v polovině března? Já ne. Potvrdilo 
se, že v případech, kdy je potřeba reagovat 
ne v řádu týdnů a měsíců, ale hodin, není EU 
akceschopná. A otázka času je v takovém 
případě klíčová!

Ještě před vyhlášením pandemie koronaviru 
jsem se 4. února v tiskové zprávě ASZ ČR 

dočetl, že tato organizace nesouhlasí s unáh-
leným zákazem nenahraditelných přípravků 
k ošetřování zemědělských plodin. Ale s tím 
nesouhlasí ani další zemědělské organizace, 
Agrární komora ČR i Zemědělský svaz. Není 
nyní vhodná příležitost k tomu zakopat váleč-
nou sekyru a stejně jako v případě koronaviru 
bojovat společně? 

Až dosud jsme neporučili větru a dešti 
a neporučíme ani koronavirům. A co víc. Zra-
nitelnost dnešního globalizovaného, propoje-
ného světa a obchodu je obrovská! Pandemie 
koronavitu je nečekaný bonus pro české 
zemědělství, pro odstranění jeho ponižová-
ní, pro posílení jeho pozic a pro uvědomění 
konzumentů potravin významu jeho produkce. 
Využijeme toho?

Ing. Michal Vokřál, CSc.  

Promenádu červených vín 
navštívil i Antonín Panenka

Všechno zlé je pro něco dobré

Ve Velkých Pavlovicích se první březnovou sobotu uskutečnil druhý ročník obnovené 
soutěže Promenáda červených vín. Jedinou soutěž červených vín v republice navštívil 
i fotbalista Antonín Panenka a sólista Národního divadla v Praze Vratislav Kříž.

Všichni toto rčení známe. V době, kdy WHO vyhlásila pandemii koronaviru, je 
jasné, že vše, co se dělo a děje kolem této situace, zcela jasně přebilo polemiku 
kolem hraboše polního, velkých lánů a také dění a význam akce vyhlášené OSN – 
Rok zdraví rostlin. 
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V loňském roce inspektoři SZPI hodno-
tili celkem 171 šarží potravin oceněných 
národní značkou kvality KLASA. Jedna šarže 
nevyhověla v hodnocených parametrech. 
Dále inspektoři v roce 2019 hodnotili 77 šarží 
oceněných značkou Regionální potravina. 
Všechny hodnocené šarže vyhověly požadav-
kům právních předpisů, ale u dvou výrobků 
bylo zjištěno porušení pravidel pro udělování 
značky Regionální potravina (nedodržení 
stanoveného podílu surovin z ČR).

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regio-
nální potravina musí splňovat nejen požadav-
ky vyplývající z národní a evropské potravinové 

legislativy, ale i nadstandardní požadavky 
vyplývající z podmínek pro používání značky 
kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných 
výrobků, přísnější regulace v používání sladi-

del, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky 
při hodnocení chuti a konzistence potra-
viny atd.

Přehled všech hodnocených vzorků potravin 
oceněných národní značkou kvality KLASA 
a značkou Regionální potravina za rok 2019 
zveřejnila Potravinářská inspekce na webu 
Potraviny na pranýři v sekci Tematické kon-
troly. Inspektoři SZPI pravidelně kontrolují 
potraviny oceněné značkou kvality už 17 let 
a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší 
jakost hodnocených produktů.

Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI

Všichni psi v České republice musí být na 
základě novelizovaného veterinárního zákona 
v současné době označeni čipem (u starších 
psů i tetováním), a to nejpozději ve třech mě-
sících věku. Schváleno již bylo také vytvoření 
navazující centrální evidence označených psů, 
k němuž má dojít k 1. lednu 2022. 

V současnosti je v České republice několik 
databází psů provozovaných soukromými 
subjekty (často placených) a také některými 
městy, svůj registr související s vydanými pasy 
pro zvířata má také Komora veterinárních lé-
kařů. V případě nálezu označeného psa musí 
městští či obecní policisté či správa útulku 

zpravidla prověřovat údaje hned v několika 
databázích.

„Rozhodli jsme se proto zřídit na svém webu 
databázi, do níž budou moci chovatelé během 
několika minut jednoduše zadat údaje o svých 
ztracených psech, a naopak útulky, městští 
či obecní strážníci či jiní nálezci zde budou 
moci sdílet informace o nalezených psech. 
Na rozdíl od některých soukromých registrů 
bude aplikace fungovat zcela zdarma,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Mezi 
povinné údaje při vkládání dat do aplikace 
bude patřit specifikace toho, zda se jedná
o ztrátu či nález psa, plemeno psa nebo 

alespoň jeho stručný popis, číslo čipu (nebo 
tetování), místo a datum nálezu/ztráty, jméno 
majitele, respektive nálezce, kontakt. Dobro-
volně bude možné připojit také fotografii psa 
a případně další informace formou poznámky.
„Všechny uvedené údaje mají za cíl usnadnit 
kontakt chovatele a případného nálezce a tím 
usnadnit návrat psa domů,“ dodal Semerád. 
Údaje o jednotlivých psech budou zobrazeny 
v databázi po dobu deseti dnů, pokud je oso-
ba, která je tam vložila, nesmaže dříve, nebo 
jejich platnost naopak neprodlouží (neobnoví) 
na dalších 10 dnů.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

 Kontrola potvrdila vysokou kvalitu 
potravin oceněných značkou KLASA 
a Regionální potravina 

Nová aplikace na webu SVS usnadní  
 vyhledávání ztracených psů

Potravinářská inspekce pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny 
oceněné značkou KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2019 opět potvr-
dily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná 
o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potra-
vin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

Státní veterinární správa (SVS) spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se 
o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům 
a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadnit jejich 
návrat k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr 
psů, který má vzniknout od roku 2022.

Prestižní značky kvality 
jsou pro spotřebitele 

zárokou vysoké kvality 
potravin a ti tak mají

 jistotu, co kupují.
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P ř í l o h a

Labe v Roudnici nad Labem
FOTOREPORTÁŽ: 

Vodní plochy v blízkosti Roudnice nad Labem netvoří jen řeka

Vybudován je tu také rybí přechod

Architektonickou dominantou města je zdejší zámek

Podél Labe vede slalomová dráha

To vše je vidět z míst původně prvního mostu přes Labe v Čechách

Přírodní dominantou v jeho okolí je pak památná hora Říp  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Secesní most přes řeku Labe u Roudnice nad Labem lze přejít jen pěšky – je na něm 
totiž zákaz zastavení. Několik pohledů z něj a zároveň pohled na Labe v době, kdy 
v této naší největší řece teče dostatek vody, je tak docela vzácný okamžik. 
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„Je dôležité, aby rezort pôdohospodárstva 
bol od začiatku rezortom, o ktorom sa bude 
hovoriť. Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, 
ale aj rozvoj vidieka si zaslúžia patričnú po-
zornosť. Problematika pôdohospodárstva 
a potravinárstva je výsostne odborná téma 
a tak k nej treba aj pristupovať. Veríme slovám 
víťaza volieb, že práve atribúty ako odbornosť, 
skúsenosti z praxe budú rozhodujúcimi fak-
tormi pri výbere nového vedenia ministerstva 
pôdohospodárstva. Vzhľadom na zásadnú pre-
viazanosť odvetvia s európskymi zdrojmi sa 

v  tomto a budúcom roku  rozhodne o tom, 
ako to u nás bude vyzerať s toľko media-
lizovanými témami, ako sú potravinová se-
bestačnosť, oživenie vidieka, klimatické zme-
ny, komplexné pozemkové úpravy a výkonnosť 
odvetvia“, uviedol v reakcii na výsledky volieb 
predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory Emil Macho.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora je pripravená na konštruktívnu 
a odbornú diskusiu so všetkými zaintereso-

vanými stranami pri príprave programového 
vyhlásenia vlády. Rovnako sme pripravení 
okamžite rokovať s novým vedením minister-
stva. Medzi prioritné témy, ktoré potrebuje 
odvetvie v najbližších rokoch riešiť, patria 
okrem nastavenia budúcich pravidiel v Spoloč-
nej poľnohospodárskej politike po roku 2020 aj 
intenzívna podpora špeciálnej rastlinnej a živo-
číšnej výroby a výraznejšia podpora domáceho 
spracovateľského potravinárskeho priemyslu.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

„Pokiaľ ide o cenu, tá už je veľmi dlhé obdobie 
na vysokej úrovni. My dúfame, že táto úroveň 
sa nebude nijako dramaticky meniť. Pred-
poklady sú také, že táto cenová úroveň bude 
pokračovať aj počas roka 2020, mala by byť 
na doterajšej úrovni, ktorá je niekde okolo 

hodnoty 0,34 eura/kilogram (kg) surového 
mlieka,“ priblížil.

„Pokiaľ ide o mlieko, teší nás, že už januárové 
čísla nám ukazujú mierny nárast produkcie, 
čo slovenský spracovateľský priemysel víta, 

pretože máme ambície zvýšiť náš podiel na 
predaji a spotrebe (mliečnych výrobkov) v SR,“ 
podčiarkol.

Nákupná cena mlieka je podľa neho na po-
merne vysokej úrovni už viac než rok. „To dáva 
motiváciu aj pre farmárov a ešte aj v kombinácii 
s opatreniami, ktoré sa už realizujú, ako je 
napríklad zelená nafta, že sa bude tento rok 
cena upravovať v prospech producentov surové-
ho kravského mlieka. To poskytuje veľmi dobrú 
perspektívu, že slovenský sektor prvovýroby 
mlieka bude produkovať viac, čo aj so zvýšenou 
spotrebou a potrebou nebude mať žiadny dosah 
na to, aby cena mlieka nejakým spôsobom 
erodovala smerom nadol,“ dodal Voskár.

Z aktuálnej správy Agrárnych trhových infor-
mácií Slovenska (ATIS) vyplýva, že priemerná 
nákupná cena surového kravského mlieka 
sa v SR v januári 2020 medzimesačne zvýšila 
o 0,3 % na 33,23 eura/100 kg. V porovnaní 
s januárom 2019 bola priemerná nákupná 
cena surového mlieka nižšia o 0,1 %. V januári 
2020 nakúpili spracovatelia od producentov 
celkovo 70.844 ton surového mlieka, čo bolo 
o 4,9 % viac ako v decembri 2019.

TASR

SPPK: Rezort pôdohospodárstva je kľúčový

Nákupná cena mlieka by sa mala udržať na 
doterajších úrovniach

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora rešpektuje vôľu ľudí, ktorí si 
v parlamentných voľbách vybrali na najbližšie roky svojich politických zástupcov 
v Národnej rade SR. Pre pôdohospodárov a potravinárov je zásadné to, aby pôdohos-
podárstvo bolo jedným z kľúčových rezortov novovznikajúcej vlády. Významnú úlohu 
v tomto rezorte by malo zohrať aj poddimenzované a nedocenené potravinárstvo.

Nákupná cena surového kravského mlieka by sa v SR v roku 2020 mala udržať na 
doterajších úrovniach. Uviedol to pre TASR Stanislav Voskár, prezident Slovenského 
mliekarenského zväzu (SMZ).
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O tom jsme se v posledních dnech přesvěd- 
čili mnohokrát. O čem ještě jsme se mohli 
znovu a zase přesvědčit, je také neuvěřitelná 
vynalézavost českého národa v tom, jak různá 
nařízení obcházet a zákony a paragrafy si 
vykládat poněkud volně. Ne, že bychom to
o sobě doposud nevěděli, i majitelé a manaže-
ři zahraničních firem působících v České 
republice vždy obdivovali „flexibilitu a důvtip“ 
českých zaměstnanců, kteří se na rozdíl od 
příslušníků jiných národů nedrží do puntí-
ku třeba i špatně napsaného návodu nebo 
nečekají na nový pokyn a příkaz a jednoduše 
„si poradí“, což může být často ku prospěchu 
věci. Jak praví text známé písně z Cimrmano-
vy hry: „Tam, kde hynuli vlci, tam, kde hynuli 
sobi, Čech se přizpůsobí.“ Čech se zkrátka 
přizpůsobí. Někdy ale bohužel i takovým způ-
sobem, že si nestornuje dovolenou v epidemií 
zasažené oblasti, že pak spěchá domů, aby 
stihnul před půlnocí povinnou karanténu, 
nebo že při uzavření hospod sedí s lahváčem 
a partou kamarádů na zahrádce. 

Bohužel, krizové situace, jako je ta, kterou 
momentálně zažíváme, vyžadují disciplínu a 
respektování pravidel. I když, jak jsem psal již 
před měsícem, se jedná o vysoce nakažlivé 
onemocnění a dříve či později mu bude vysta-
ven každý z nás, zodpovědné chování, tedy do-

držování pravidel, může znamenat rozdíl mezi 
přeplněnými nemocnicemi s řadou akutních 
případů a nedej Bože umírajících lidí a stále 
těžkou, ale stabilizovanou situací. 

Teď už konečně k nadpisu dnešního komentá-
ře. O víkendu byl na druhém programu České 
televize odvysílán podle mého názoru jeden 
z nejlepších filmů historie české kinemato-
grafie, Vyšší princip. Během natáčení emočně 
vypjatých scén tohoto Krejčíkova mistrovské-
ho kusu pojednávajícího o teroru během tak 
zvané „heydrichiády“ údajně režisér pouštěl 
protagonistům československou hymnu, aby 
jim pomohl uvědomit si, co tehdy český národ 
prožíval. Hercům tak nejednou po tváři přiro-
zeně kanuly pravé slzy.  

Musím přiznat, že i já jsem nebyl od slz 
daleko, když jsem viděl reportáž z italského 
Milána, kde momentálně platí kvůli epidemii 
koronaviru zákaz vycházení. Italové se totiž 
proti trudomyslnosti rozhodli bojovat podobně 
jako učitel z Dobytí severního pólu v podání 
Zdeňka Svěráka, tedy písní, a ne písní ledaja-
kou, ale právě italskou hymnou. Dojemné na 
tom z mého pohledu je především nezlomnost 
ducha národa, který momentálně nemoc 
kosí po stovkách. Přitom tamní obyvatelstvo 
neztrácí národní hrdost, pocit sounáležitosti 
a hlavně (na rozdíl od jiných) sedí doma 
a dodržují pravidla. Někdy je zkrátka nutné 
priority národa nadřadit prioritám jedince, 
je to zkrátka takový „vyšší princip“. Vyšším 
principem by měla být i podpora zemědělství. 
Často se setkávám s argumentem, že přece 
není možné věnovat pozornost odvětví hospo-
dářství, které zaměstnává jen 2–3 % obyvatel, 
případně které má jen omezený podíl na 
HDP (i když s navazujícími obory je to celé 
trochu jinak). Dnešní dny naopak ukazují,
proč je soustavná a strategická podpora toho-
to sektoru a posilování soběstačnosti 
věcí nezbytnou. Zemědělství je jako primární 
obor (sekundární je průmysl, terciálním jsou 
služby) základním kamenem hospodářství. 
Ačkoli se může zdát, že většinu složení 
(společnosti) tvoří jiné obory, bez pevného zá-
kladu se to celé zbortí jako domeček z karet. 
Buďme vlastenci, ačkoli žijeme ve sjednocené 
Evropě, vždy je košile bližší než kabát a v mo- 
mentě, kdy je vyhlášen mimořádný stav, 
jdou otevřené hranice, mezinárodní obchod 
a mantra „všechno si dovezeme“ stranou. 
Buďme realisti. Nedovezeme nic. Sousední 
vlády se totiž – zcela pochopitelně budou sna-
žit primárně nakrmit a hmotně zajistit svoje 
obyvatelstvo. 

V tuto chvíli děláme společně s vládou 
všechno proto, aby se dodávky potravin 
nezastavily. U mnoha potravin to nebude 
problém, ale co sektory jako vepřové maso, 
ovoce, zelenina a další, pokud bude situace 
trvat delší dobu? Neměli bychom se ze 
současné situace poučit? Jeden známý 
citát, na který jsem si nedávno vzpomněl, 
říká, že „těžké časy vytvářejí silné muže, silní 
muži vytvářejí dobré časy, dobré časy vytvářejí 
slabé muže“. Buďme silní dělat správná 
rozhodnutí. Nejde tu o politikaření, pravici 
a levici či o jiné ideové souboje, jde tu přeci 
o vyšší princip. 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

Vyšší princip současnosti
Doba je turbulentní. Situace na „bojišti“ (ano, snahu zastavit pandemii můžeme 
v současné situaci směle označit jako boj) se mění každým dnem. Co platí jeden den, 
nemusí nutně dojít naplnění den druhý. 

Situace je výstrahou. 
Zásadní je a bude 
dostatečný zdroj 

domácích potravin. 
Z produkce českých

 zemědělců.
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To nejlepší od Vašich 
regionálních dodaVaTelů

Untitled-1   4 7.2.2020.   14:24:13
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Š k o l s t v í  a  v z d ě l á v á n í

Odborníci působící na Fakultě lesnické 
a dřevařské ČZU v Praze (FLD) se dlouhodobě 
zabývají výzkumem v oblasti managementu 
lesních ekosystémů a zpracování dříví jako 
cenné obnovitelné suroviny. Současná nabíd-
ka studijních programů a specializací FLD 
odráží nejen aktuální vědecké poznatky z ČR 
i zahraničí, ale snaží se i svou podobou reago-
vat na současné požadavky praxe. Teoretická 
výuka je podpořena řadou terénních cvičení 
a prakticky orientovanou výukou. Studenti 
zároveň povinně absolvují praxi ve vybraných 
podnicích lesnického či dřevařského průmys-

lu s cílem ověřit si nabyté znalosti v reálných 
situacích. Ve svém volném čase se studenti 
mohou zapojit do studentských zájmových 
spolků (např. Trubačský půlkruh při FLD ČZU 
v Praze, Studentský zájmový spolek FLD ČZU, 
Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze) a sdílet 
tak své záliby, čerpat nové zkušenosti a podí-
let se na životě fakulty. Přátelská atmosféra 
je to, co je vidět na každém kroku a co sami 
studenti hodnotí jako jeden z nejcennějších 
benefitů fakulty. Vedle kvalitního zdroje infor-
mací a přátelského kolektivu je velkou výho-
dou fakulty její zázemí, které bylo pro studen-

ty vybudováno. Nové pavilony – dřevařský 
a High-tech technologicko-výukový – disponu-
jí nejmodernějším vybavením. Nachází se zde 
například laboratoře se špičkovými mikrosko-
py, CT scannerem, střeleckým simulátorem 
nebo nejnovějšími drony.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI STUDIA NA FAKULTĚ 
LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ? 
Lesnictví
Bakalářský studijní program Lesnictví nyní 
nabízí dvě specializace. První s názvem 
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů je 
primárně zaměřena na studium funkcí les-
ních ekosystémů, jejich vzájemné vazby 
a význam lesů v současné společnosti. 
Do studijního programu jsou promítnuty 
především vize trvale udržitelného způsobu 
hospodaření v lesích. Druhá specializace ba-
kalářského studijního programu Ekonomika 
a řízení lesního hospodářství je orientována 
na oblast ekonomického zhodnocení dřevní 
suroviny a možnosti ocenění všech ekosysté-
mových služeb. Specializace propojuje oblast 
lesnickou, ekonomickou a manažerskou.

Dřevařství
V rámci bakalářského studijního programu 
Dřevařství je možné studovat ve specializaci 
zpracování dřeva, ve které se studenti zamě-
řují převážně na technologie a možnosti zpra-
cování dřevní hmoty a její následné využití. 
Druhá specializace podnikání ve dřevozpracu-
jícím a nábytkářském průmyslu se více sou-
středí na oblast ekonomiky a managementu 
v dřevařském, dřevozpracujícím a nábytkář-
ském průmyslu. Tato specializace tak nabízí 
jedinečnou možnost propojení technických 
i ekonomických aspektů daného oboru. 

Speciální programy
FLD nabízí speciální programy, které jsou 
v ČR jedinečné, a to jsou bakalářské studijní 
programy Provoz a řízení myslivosti a Konzer-
vace přírodnin a taxidermie. V rámci progra-
mu Provoz a řízení myslivosti jsou kombino-
vány předměty zaměřující se na lesnickou 
problematiku a myslivecké hospodaření jako 
součást trvale udržitelného hospodaření 
v krajině. Studijní program Konzervace pří-

Kvalitní vzdělání je klíčem k rozumnému 
využívání obnovitelných zdrojů 

I současná situace v lesích ČR potvrzuje, jak důležité je umět se rychle přizpůsobit 
měnícím se podmínkám a flexibilně reagovat na změny trhu, ať už se jedná o změny ve 
spotřebním chování zákazníků, nebo postupující klimatickou změnu. Prostředí, ve kte-
rém žijeme, nutně potřebuje naši pomoc. Klimatickou změnu nelze přehlížet a je nutné 
přizpůsobit rozhodování o hospodaření měnícím se podmínkám. Tradiční postupy 
a procesy, které jsou využívány po desítky let bez výrazných změn, je nutné inovovat. 
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V době, kdy se v důsledku teplé zimy a opti-
málních podmínek pro šíření hraboše opět ve 
sdělovacích prostředcích otevřela diskuze, co 
s tím, kdy škody hrabošem již dosáhly částky 
téměř dvou miliard korun, kdy se otvírala na-
děje i pro plošné kladení přípravku Stutox II, 
se objevila informace, která byla téměř darem 
z nebes pro všechny aktéry nevyřešeného 
sporu. Jen si vzpomeňte, co se odehrálo 
televizních debat, jak byly publikovány desítky 
článků, kdy se o způsobu likvidace hraboší 
kalamity dohadovaly profesní zeměděl-
ské svazy s ochránci přírody, ministerstva, 
hejtmani i politici, všem jistě spadl kámen 
ze srdce. Najednou tu bylo něco, co hubení 
hrabošů umožnilo i chemickým způsobem 
a co neohrožovalo přírodní predátory a co 
vyhovovalo i ochráncům přírody. Pominu-li to, 
že na samém počátku hraboší kalamity 
se mnoho vědeckých pracovišť nevyjádřilo 
k často uváděným mýtům a polopravdám 
o plošné aplikaci Stutoxu II, potom si kladu 
otázku, jak je možné, že o možnosti nasazení 
stroje značky Wumaki nikdo z odborníků ne-
věděl. Nerozlišuji mezi přírodovědci ani mezi 
vědci z oblasti zemědělského výzkumu. Jak 
je možné, že s tím přišli až zemědělci – bratři 
Tykalovi z Vlčnova. Jak vědci dělají rešerše 
pro své práce, když něco takového nedokáží 

zjistit? Jak je možné, že nikdo z profesio-
nálních vědců o tom nevěděl, když aplikátor 
Wumaki C3 vyvinul Martin Zimmermann již 
před osmadvaceti lety!

Příležitost nejen pro služby
Není sporu o tom, že uvedený stroj i za pomo-
ci nástrahy Ratron GW svoji úlohu letos splní 
beze zbytku. I navzdory složitému legislativní-
mu řízení. Otázkou zůstává, kdo si stroj pořídí. 
Je zřejmé, že půjde o stroj jednoúčelový, sotva 
s každoročním využitím. Nabízí se model již 
několik let fungující u pěstitelů chmele. Jejich 
chmel nakupuje CHMELAŘSTVÍ, družstvo Ža-
tec. O své dodavatele chmele se stará i tak, že 
podobně drahé a jednoúčelové stroje kupuje 
a následně nabízí z pronájmu. Příkladem 
z poslední doby je rygolovací pluh. Zda by se 
v případě stroje Wumaki někdo jeho nákupu 
ujal a ten později podle zájmu pronajímal, 
zůstává otázkou. Mohl by to být některý 
z distributorů přípravků nebo podniků služeb, 
vždyť stejné ošetření proti hrabošům budou 
potřebovat i mnohé nezemědělské plochy! 
Tam ostatně často problém začíná! 

Urychlit povolení
Necílové organismy způsob aplikace příprav-
ku do půdy neohrozí. Bude tedy zajímavé 

sledovat, zda bude zavedený postup schvalo-
vání hlavně ze strany orgánů ochrany přírody 
i nadále pomalý, nebo zda se v tomto směru 
něco změní. Můžeme si je v posloupnosti 
představit! Povolení k aplikaci rodenticidu je 
možné získat až po vyjádření souhlasu těchto 
orgánů: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
krajský úřad, odbor životního prostředí, oddě-
lení ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO, 
ÚKZÚZ. Navíc každý z těchto úřadů má na 
administrativní vyřízení žádosti zákonnou lhůtu 
30 dní! Zemědělci se tak stávají obětí povinné 
legislativy a postupu úřadů. Neměly by uvede-
né orgány, co se týká rychlosti souhlasu, hledat 
inspiraci v postupu státu u nebezpečí šíření ko-
ronaviru? V případě ohrožení českých obyvatel 
koronavirem reakce státu svědčí o tom, že lze 
věcně a hlavně rychle konat. Koneckonců je 
možné, že i „ekonomická pandemie“ bude 
k něčemu dobrá. Lidé zůstanou sedět doma 
a zeměkoule si alespoň na chvíli bude moci 
oddechnout od obrovské zátěže, kterou přesu-
ny lidí a miliard tun materiálu včetně potravin 
představují. Snad i proto vzroste význam 
soběstačnosti potravin, zdejšího zemědělství 
i ochrany plodin pro výrobu zdravých lokálních 
potravin! Samozřejmě i bez hraboší kalamity!

Ing. Michal Vokřál, CSc 

rodnin a taxidermie je zaměřen na vzdělávání 
v oblasti dlouhodobého uchovávání všech 
přírodnin (živočichů, rostlin, nerostů), jejich 
následnou údržbu, správu a prezentaci odbor-
né veřejnosti. Úplně nový bakalářský studijní 
program Systémová arboristika kombinuje 
vzdělávání v oblasti péče o dřeviny a jejich 
porosty jak v urbanizovaném prostředí, tak 
i v lesích, kam veřejnost směřuje ve většině 
případů ve svém volném čase. Program rea-
guje na celospolečenskou potřebu maximál-
ního zachování dřevinných vegetačních prvků 
se zajištěním provozní bezpečnosti. 

Magisterské studijní programy
Absolventi uvedených bakalářských studij-
ních programů mohou najít široké uplatnění 
v soukromém či veřejném sektoru, případně 
mohou pokračovat v magisterských studijních 
programech, které FLD nabízí. Přímo na ba-
kalářský program Lesnictví navazuje studijní 
program Lesní inženýrství. Program výrazně 
prohlubuje získané znalosti a dovednosti ab-
solventů bakalářského studia. Studenti se učí 

implementovat nejnovější poznatky do praxe, 
reagovat na potřeby společnosti ve vztahu 
k lesům v rámci vhodně zvolených tech-
nických, k přírodě šetrných a ekonomicky 
příznivých řešení. Tento studijní program je 
otevřen i pro absolventy ostatních bakalář-
ských studijních programů.

Druhým magisterským studijním programem 
je Dřevařské inženýrství, které nabízí navazu-
jící studium v oblasti zpracování dřeva, navr-
hování a tvorby konstrukcí interiérových prvků 
a stavebně truhlářské výroby. Nový studijní 
program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi 
dřeva nabízí komplexní znalosti principů na-
vrhování stavebních děl s dominantním uplat-
něním dřeva jako konstrukčního materiálu. 
Orientuje se na oblast projektování, stavební 
legislativu, technologie průmyslové výroby 
a výstavby dřevostaveb, dřevěných konstrukcí 
a stavebně truhlářských výrobků. 

Programy v anglickém jazyce
Vzhledem ke globalizaci, silné provázanosti 

ekonomik, zejména s ohledem na životní 
prostředí, a nutnosti společně rozhodovat 
o budoucnosti na mezinárodní úrovni nabízí 
Fakulta lesnická a dřevařská studijní progra-
my v anglickém jazyce. V rámci bakalářského 
studia je možné studovat v bakalářském 
studijním programu Forestry nebo pak
v magisterském studiu pokračovat v anglicky 
vyučovaných programech Forestry, Water and 
Landscape management a Tropical Forestry 
and Agroforestry.  Vzdělávání mladých lidí je 
jedním z nejcennějších poslání. My na naší 
fakultě si studentů vážíme, snažíme se jim 
předat maximum zkušeností a znalostí a zá-
roveň šíříme i pozitivní vztah k oboru a jeho 
nepostradatelnou hodnotu ve společnosti.

Veškeré informace o studijních programech 
naleznete na našem webu fld.czu.cz v sekci 
Studium.

Ing. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.
proděkanka pro studijní činnost 
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Zemědělče, pomož si sám! 
My o tom nic nevíme. Tak mi to připadá se švýcarským strojem značky Wumaki, 
který aplikuje proti hraboši otrávenou nástrahu do uměle vytvořených nor v půdě. 
U nás se hovoří o revolučním řešení. Stroji se koncem února dostalo zasloužené 
publicity.
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Blahobytný a řádně prohnaný krčmář v podání 
Jaroslava Beyvla ho pozve na hostinu, aby 
strávníkům něco pěkného zahrál, za což má 
podle krčmáře dostat „jitrnici, jakou svět 
neviděl“. Krčmář si při tom mne ruce, protože 
se celou dobu chystá chudého muzikanta 
překabátit tím, že mu nedá nic, respektive mu 
dá „neviditelnou“ jitrnici, tedy jitrnici, jakou 
svět neviděl. Muzikant si přes to všechno 
zachová důstojnost a prokáže svůj důvtip, 
když si na oné neexistující jitrnici s velkým 
gustem pochutná natolik, že samotný krčmář 
uvěří, že onen neviditelný zabijačkový produkt 
skutečně existuje. Na konci pohádky je, jak to 
v pohádkách bývá, zlo potrestáno a dostane 
se i na prohnaného krčmáře, jehož zadnici 
řádně ztrestá kouzelný obušek, jenž dal celé 
pohádce název. Jak to souvisí se strategií 
„Z farmy na vidličku“, respektive „Od země-
dělce ke spotřebiteli“, kterou se Evropská 
komise chystá představit? Obvykle totiž Ko-
mise před zveřejněním legislativního návrhu 
spouští tak zvanou veřejnou konzultaci, která 
je obvykle doprovázena nějakým obsáhlejším 
dokumentem, případně dotazníkem, který 
mohou zájemci vyplnit. Tak tomu bylo také 
v případě legislativních návrhů k reformě 
Společné zemědělské politiky, u níž byla 
v únoru 2017 spuštěna veřejná konzultace, 

která trvala tři měsíce a nashromáždila více 
než 332 tisíc příspěvků od 58 520 různých 
respondentů. Veřejná konzultace ke strategii 
Farm to fork byla spuštěna 17. února, přičemž 
trvat bude pouze do 16. března. Konzultaci 
navíc doprovází pouze několikastránkový plán 
postupu (roadmap), který je pouze v angličtině 
a navíc jen s velmi obecně definovanými cíli. 
O samotných nástrojích, respektive o dopadu 
na zemědělství a Společnou zemědělskou po-
litiku Evropské unie se tu vůbec nedočteme. 
Veřejnou konzultaci navíc nedoprovází dotaz-
ník, který by mohl respondentům napovědět, 
o čem samotná strategie bude, a Komisi zase 
pomoci lépe vyhodnotit samotné odpovědi. 
Zkrátka strategie, jakou svět neviděl. 

Jediné, co mají potenciální respondenti 
k dispozici, je malé okénko, kam mohou psát 
odpovědi a přehled již došlých odpovědí. Otrlé 
povahy znalé angličtiny, případně němčiny či 
vlámštiny se tak mohou po večerech věnovat 
adrenalinovému sportu, který by se dal nazvat 
„o zemědělství vážně nevážně očima laické 
veřejnosti“. Velká řada došlých odpovědí totiž 
pochází od nevládních organizací, jako je 
třeba Evropská vegetariánská unie, Vegan-
ská společnost Rakouska, Přátelé Země 
pro Belgii a mnoha podobných organizací. 
Došlé odpovědi jsou navíc jen velmi obecné, 
což je pochopitelné i vzhledem k tomu, že 
se respondenti nemají o co opřít. Celé to 
tak působí dojmem levného a alibistického 
gesta Komise, která se bude výsledky diskuze 
ohánět se slovy „vždyť jste měli možnost, tak 
se nedivte…“. 

Stejně jako v rámci konzultace o Společné ze-
mědělské politice v roce 2017 se však většina 
nezemědělců shoduje na tom, že by zeměděl-
ci měli dělat mnohem více pro ochranu život-
ního prostředí a přírodních zdrojů a lépe bo-
jovat proti změnám klimatu. Podle Evropské 
komise, která 4. března představila tak zvaný 
„klimatický zákon“, by navíc zemědělství mělo 
být do roku 2050 klimaticky neutrální. Slav-
nostního představení klimatického zákona 
a jednání kolegia komisařů se zúčastní také 
švédská klimatická aktivistka Greta Thunber-
gová, která po zasedání Komise odpoledne 
pronese řeč v Evropském parlamentu a setká 
se s jeho předsedou Davidem Sassolim. Mně 
osobně její účast přijde jako laciné populistic-

ké gesto vůči určité části populace, což je od 
Evropských institucí, které slovo „populista“ 
rády používají, přinejmenším pokrytecké. 
Nicméně zpět k tématu. Méně klimaticky uvě-
domělé a více realistické (podle EK právě ti 
zlobiví populisté) členské státy EU (například 
Polsko nebo Česká republika) by chtěly co 
nejdříve znát cenu, kterou bude stát přechod 
ke klimaticky odpovědnému hospodářství 
a jak Brusel s těmito výdaji členským státům 
pomůže. Podobně to pak platí i o strategii 
„Z farmy na vidličku“, respektive „Od ze-
mědělce až ke spotřebiteli“, která si klade 
poměrně velké ambice, ale již nikde nezmi-
ňuje, kolik to vlastně bude stát nebo kdo to 
vlastně zaplatí. 

Nakonec zpět k nadpisu a hladovému muzi-
kantovi a vychytralému krčmáři. Zemědělci 
totiž mají oprávněné obavy, že scénka 
z pohádky „Obušku z pytle ven“ se bude tak 
nějak přeneseně opakovat i v rámci reformy 
Společné zemědělské politiky, Zeleného 
údělu a strategie „Z farmy na vidličku“. Pokud 
bychom si v roli krčmáře představili Evrop-
skou unii, celé by to vypadlo asi nějak takto: 
„Tak poslouchej, zemědělče, ty nám tady teď 
vyrobíš kvalitní a zdravé potraviny „udržitel-
ným způsobem“, tedy především s výrazným 
omezením přípravků na ochranu rostlin, ale 
také nejen umělých hnojiv, to vše klimatic-
ky neutrálně, jak nejlépe umíš, a já ti za to 
dám veřejnou (dotační) podporu, jakou svět 
neviděl.“ Oproti zfilmované pohádce bychom 
mohli doplnit ještě jednu repliku. „A jestli ne-
vyrobíš ty, dovezeme si potraviny odjinud, tře-
ba z Jižní Ameriky, kde nás ale udržitelnost, 
ochrana přírody nebo ochrana klimatu abso-
lutně nezajímá.“ Vzhledem k odchodu Velké 
Británie a tahanicím okolo rozpočtu pro příští 
programovací období to dost možná skutečně 
bude podpora, jakou svět neviděl. Jen si nej-
sem jistý, že si na ní zemědělci a především 
spotřebitelé, které čeká buď výrazný nárůst 
cen, nebo zboží z druhého konce planety, kte-
rému dost dobře nemůžeme důvěřovat a které 
bude vyrobeno naprosto bez odpovědnosti ke 
klimatu a planetě, nakonec pochutnají. Jestli 
to celé skončí jako v pohádce, kde vždy vítězí 
dobro a pravda? To se ještě uvidí.

Ing. Jan Doležal
tajemník AK ČR

Z farmy na vidličku nebo z pytle ven? 
Aneb strategie, jakou svět neviděl

Mnozí si jistě po přečtení nadpisu dnešního komentáře vzpomenou na pohádku 
„Obušku, z pytle ven!“ v hlavní roli s Ladislavem Peškem, který se jako chudý mu-
zikant protlouká světem, a zatímco sám by se o poslední chleba rozdělil, ti, co mají 
všechno, by mu často i to poslední vzali. 
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Pokládám za pochopitelné, že s vývojem 
lidstva potřebujeme vývoj nových léků pro 
rostliny, které nás živí. Tento vývoj potře-
bujeme tím spíš, že změny klimatu vedou 
k novým, složitým situacím ve vývoji chorob, 
škůdců a plevelů. V posledních stoletích byla 
Evropa lídrem pokroku v řadě odvětví, včetně 
zemědělství. Nyní se zdá, že nastává situace, 
kdy je pro EU typické ideologicky nadřazovat 
ekologii všemu. Ochrana přírody a životního 
prostředí vůbec by v moderním světě měla 
být nikoliv samostatným oborem zaslepeně 
diktujícím všem všechno, ale měla by být 
logickou součástí vývoje všech oborů, a ne 
jejich brzdou. 

EU zakazuje POR, ale třeba i GMO bez zodpo-
vědných posouzení, co to přinese za dopady. 
Nikdo neřeší praktické situace, jak postupo-
vat, když pro jeden problém ochrany zdraví 
rostlin máme jednu či žádnou povolenou 
účinnou látku jako použitelný lék. S oteplením 
mohou přijít invaze škůdců, se kterými si pak 
u základních plodin nemusíme dokázat pora-
dit. A to, že se budeme potom těmito přemno- 
ženými škůdci živit, mi přijde jako poněkud 
absurdní řešení. Dovolím si připomenout, že 
člověk není hmyzožravec jako třeba netopýr. 
V posledních letech se mimo jiné právě ne-
topýr často udává jako přenašeč řady nových 
chorob na člověka.  

Je zjevné, že lidstvo při současné velikosti 
populace neuživíme ani bez moderní ochrany 
rostlin, včetně té chemické, ani bez pokroků 
v genetice a výživě rostlin. Doufám, že si 
evropští ekologové uvědomují, že když u nás, 
kvůli nesmyslným zákazům, zničíme potravi-
novou soběstačnost obyvatel EU, pak uhlíková 
stopa, způsobená dovozy potravin z jiných 
kontinentů, kde tyto zákazy nemají, bude ve 
finále daleko větším zlem pro celou planetu. 
Jako členové EU nemůžeme rezignovat na 
vývoj moderních technologií při pěstování 
rostlin, včetně genetiky a chemie, ale zároveň 
bychom měli mít stejné požadavky, které 
máme na naše producenty potravin i po do-
vozcích potravin do EU. 

Kauza hraboš ukázala zaslepenou netole-
ranci, kdy se zdá, že ochrana živočichů je pro 
některé organizace nad zdraví našich spolu- 
občanů. Z praktického minoritního problému 
se stala vděčná mediální kauza, která ukázala 

míru netolerance k názoru druhého a ne-
schopnost hledat zavčas kompromisní řešení. 
Výsledkem jsou škody zemědělců ve výši mi-
liard korun. Zemědělec za toto vše zaplatí ve 
formě ztrát na svých polích a přitom je navíc 
často za své daně v mediích prezentován jako 
vyvrhel, a to jen proto, že chce normálně, jako 
tomu bylo v minulosti, zavčas hubit škůdce. To 
mu bohužel umožněno nebylo. Vzhledem 
k tomu, že bylo v zimě teplo a sucho, kalamita 
pokračovala a rozšiřovala se. Zemědělec 
dostával rady typu: berličky pro dravce (je 
prokázáno, že na kalamitní výskyt nestačí), 
hluboká orba. Na vojtěškových, jetelových 
a travních porostech, kde jsou škody nejvyšší 
– je porost 2–3 roky a plní často protierozní 
funkci, tam orba ztrácí smysl nebo tam prostě 
není možná. Krásně a smutně zároveň se 
na těchto radách ukazuje, jak všichni, co 
zemědělcům radí, o zemědělství tak zoufale 
málo vědí. Je smutné, že právě tito lidé 
dostávají v médiích prostor. Vzhledem k vývoji 
počasí a těm, kteří neumožnili zemědělcům 
včas efektivně zasáhnout proti hrabošům, 
jsme se dostali do fáze, kdy už hrozí reálné 
nebezpečí nejen zemědělským plodinám, ale 
i všem obyvatelům. Z hraboše je na člověka 
přenosných až 30 chorob. Mnohé choroby 
nejsou příliš prozkoumané, mnohé jsou vážné 
a těžce léčitelné, jako např. hantavirózy, které 
mohou skončit závažným poškozením ledvin, 
vedoucímu až k dialýze. Udává se vědecky 
prokázaná přímá souvislost mezi nárůstem 
počtu hrabošů a nárůstem klíšťové ence-
falitidy v lidské populaci! Nakonec z historie 
víme, že pro lidstvo byl téměř fatální mor 
přenášený blechami na krysách a potkanech. 
Stavění práva škůdce nad práva hospo-
dáře bylo možná neznalostí lidí vynucené 
v 16. století, je ale absurdní, neodborné, ne-
smyslné a sebedestruktivní ve 21. století!

Nám všem nevadí rozvoj chemie ve farmaceu-
tickém průmyslu a v medicíně, ale v péči 
o zdraví rostlin nám to přijde nepatřičné. 
U některých hospodářských plodin je to asi 
tak, jako kdybyste přišli k lékaři se zápalem 
plic a on vám řekl: „Ano, máme na vaši choro-
bu antibiotika, ale pro vás nejsou povoleny 
a navíc žijete v pásmo hygienické ochrany vod, 
tak je vůbec nesmíte použít. Musíte to vyležet 
anebo máte smůlu.“ Takhle, my agronomo-
vé, musíme říkat svým rostlinám: „Víte, jsou 
možnosti, jak vás uzdravit, ale máte smůlu, 

pro vás to není už dnes povolené a my bychom 
byli finančně postiženi, kdybychom vám po-
mohli.“ Takže zemědělci budou pěstovat čím 
dál víc obilovin, kde je přípravků na ochranu 
rostlin stále ještě relativně dostatek. Přitom 
u obilí už teď nevíme, kam ho vyvézt, protože 
naši živočišnou výrobu dotačně vytlačují 
a likvidují staré země EU. A smůlu bude mít 
i pestrá krajina, kde bude méně nejen cukrov-
ky, brambor, množitelských porostů, ale 
i olejnin, ovoce, zeleniny, chmele a vinné révy.
Neudržitelným stavem v POR v posledních 
letech si připravujeme půdu pro neudržitel-
né zemědělství. Je potřeba se proto zavčas 
zamyslet, jaké dopady ony zákazy přinášejí, 
a hledat alternativní moderní řešení pro 
všechny plodiny. 

V prvé fází u nedomyšlených zákazů příprav-
ků na ochranu rostlin jde jako u přemnožení 
hrabošů o peníze zemědělců, ale když to 
necháme dospět do extrému, může jít o zdraví 
a obživu obyvatel. Zdraví rostlin pro produkci 
potravin a pro lidskou obživu souvisí s lidským 
zdravím více, než si myslíme, a to nejen 
v mezinárodním roce zdraví rostlin. 

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR,
předseda Regionální agrární komory
Pardubického kraje

Mezinárodní rok zdraví rostlin je výzva 
pro udržitelné zemědělství

Mají rostliny, které se provinily jen tím, že se pěstují pro lidskou výživu, také své 
právo na zdraví? Když vidím, co se v posledních letech v EU děje okolo zákazů
prostředků na ochranu rostlin (POR), tak si nejsem jistý. 
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Česká republika vytváří systém mistrovské 
zkoušky a mistrovských kvalifikací. Mistrov-
ská zkouška bude v ČR nejen oceněním ře-
meslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví 
i funkci a prestiž mistrů řemesel. Zavedením 
mistrovské zkoušky se naváže na přerušenou 
tradici, která po staletí úspěšně fungovala. Po 
70 letech tak budou mít Češi, Moravané 
a Slezané znovu své mistry v oboru.

Čtyřletý projekt (CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0
004431), jenž vznikl pod patronací Národního 

pedagogického institutu České republiky 
z Operačního programu Zaměstnanost/ESF, 
vytváří od 1. listopadu 2017 systém mistrov-
ské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR 
jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslné-
ho mistrovství a přispívá tak k zlepšení kvality 
dalšího vzdělávání v oblasti řemesel.

V rámci projektu jsou vytvářeny a revidovány 
prvky systému mistrovské zkoušky, kterými 
jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace 
jejich kvalifikační a hodnoticí standardy, rám-

ce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských 
zkoušek, osnovy vzdělávacích programů 
a učební texty. K tomu projekt vytváří potřeb-
né metodiky a navrhuje podobu procesů pro 
realizace mistrovských zkoušek.

Mistrovská zkouška bude ukotvena v novele 
zákona č. 301/1992 Sb. Přípravu, organizaci 
a provádění mistrovské zkoušky zajistí Hos-
podářská komora České republiky a Agrární 
komora České republiky. Novelu zákona 
č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

O mistrovskou zkoušku 
 je velký zájem

Pekaři, řezníci, cukráři, sládci, včelaři, rybáři, floristé, podkováři a další tři desítky 
kvalifikací už brzy k atestaci na mistra v oboru! Po dlouhé řadě let nyní řemeslné 
cechy netrpělivě očekávají legislativní ukotvení mistrovské zkoušky v právním řádě 
ČR, což v důsledku nejenže umožní mistrům v oboru ucházet se o zakázky v zahra-
ničí, ale pomohou také zvýšit prestiž řemesla a lépe chránit spotřebitele. 

Oblast Výhody

Veřejné zakázky
Nejen cena, ale i kvalita odvedené práce. Zadavatelé veřejných zakázek, třeba obce, budou moct určit jako jednu z pod-
mínek pro účast na zakázce, aby řemeslník byl držitelem mistrovské kvalifikace. Dodavatel, tedy mistr řemesla, tak získá 
konkurenční výhodu. Veřejnému zadavateli se zjednoduší zadávání zakázek, které bude cílenější.

Ochrana spotřebitele

Zákazníci si budou moct vybírat mezi mistry v oboru, kteří budou mít státem garantovanou odpovídající kvalifikaci pro 
realizaci zakázky, budou realizovat nejnáročnější řešení a poskytovat služby „na klíč“. Spotřebitelé získají záruku nejvyšší 
kvality, ale i kvalitního reklamačního, záručního a pozáruční servisu. Dojde k omezení vícenákladů a nekvalitních rozpo-
čtů realizace. Sníží se počet stížností u ČOI, ÚOHS a soudů a zlepší se kvalita dodávaných služeb a výrobků.

Vstup na zahraniční trhy
Čeští řemeslníci dnes nemohou svobodně zřizovat svoje živnosti v západních zemích EU (např. rakouskou nebo němec-
kou s.r.o.), kde je prakticky ve všech státech mistrovská zkouška podmínkou založení živnosti v klíčových řemeslech. 
Mistrovská zkouška tak nově umožní českým mistrům vstoupit na zahraniční trhy.

Završení profesní dráhy
Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za nejkvalitnější práci. Čeští mistři získají novou vyšší kvalifi-
kační úroveň, která je deklarována v naprosté většině zemí EU na úrovni 5 EQF. Výjimku tvoří mistrovská zkouška 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde mají mistři 6 EQF.

Odborníci ve školství
Držitelům mistrovské kvalifikace a PK Instruktor praktického vyučování bude umožněno vyučovat na školách. Pomůžou 
tak vychovávat učně a předávat své zkušenosti mladým lidem v regionech, které dnes čelí kritickému nedostatku kvali-
fikovaných pedagogických pracovníků. Školy budou navíc zapojené i do příprav a realizace samotné mistrovské zkoušky.

Prestiž řemesla
Společenské vnímání řemeslných povolání je dnes méně atraktivní, zvláště ze strany mladých lidí. Mistrovská zkouška 
a mistři pomůžou zlepšit pověst řemeslných učebních a studijních oborů a společenskou prestiž řemeslníků. Firmy za-
městnávající mistry nejenže získají výhodu u veřejných zakázek, ale budou také zárukou kvalitního servisu.

Vliv na zaměstnanost

Mistrovskou kvalifikaci je možné využít jako vhodný nástroj pro snižování nezaměstnanosti, neboť stát může uchazeče 
orientovat k vlastnímu podnikání. Může státu sloužit jako eliminace předčasných odchodů z trhu práce (např. v ohrožené 
skupině 55+). Mistři by u svého zaměstnavatele mohli být nejen tabulkově na vyšších pozicích, tzn. včetně nároku na vyšší 
mzdu, ale v případě propouštění bude zájem zaměstnavatele si spíše odborníky udržet. 

Co přinese mistrovská zkouška?
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a Agrární komoře vložilo do meziresortního 
připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 9. prosince 2019. V současnosti se 
dokončuje zapracování připomínek ze všech 
resortů. Už teď je o získání mistrovské kvali-
fikace mezi řemeslníky velký zájem, k jejímu 
složení se přihlásilo nad dvě stě řemeslníků. 
První zkoušky se budou skládat od roku 2021. 

Zároveň budou mít povinnost:
• autorizovat profesní společenstva podíle-

jící se na přípravě, organizaci a provádění 
mistrovských zkoušek,

• vydávat mistrovské listy,
• vést a zveřejňovat evidenci autorizovaných 

profesních společenstev,
• vést a zveřejňovat evidenci mistrovských 

kvalifikací a 
• evidenci držitelů mistrovského listu a
• tyto informace poskytovat Ministerstvu 

průmyslu a obchodu a Ministerstvu země-
dělství.

Co se bude zkoušet? 
• Komplexní návrh a zhotovení mistrovského 

díla, které bude představovat špičkovou do-
vednost v daném oboru a teoretické znalosti 
v daném oboru.

• Teoretické znalosti v oboru, schopnost 
naplánovat a řídit komplexní zakázku.

• Ekonomické, právní a personální znalosti 
spojené s fungováním firmy a s vedením 
podřízených.

Na čem se v současnosti pracuje?
• standardy mistrovských kvalifikací,
• společné rámce zadání zkoušek,
• vzdělávací programy včetně učebních textů.

Vykonat zkoušku bude moci člověk se střední 
úrovní vzdělání (výuční list, maturitní vysvěd-
čení) minimálně s pěti lety praxe a kromě 
vytvoření mistrovského díla „rukama“ bude 
muset prokázat také schopnost připravit 
kompletní zakázku na klíč a znalosti v oboru, 
zároveň jak založit a vést firmu.

Popis zkoušky:
Mistrovská zkouška bude složena z několika 
částí (praktická, teoretická odborná, teore-
tická všeobecná), které mají za úkol ověřit 
kompetence z těchto oblastí:
• vytvoření mistrovského díla (návrh, zhoto-

vení),
• řízení prací v rozsahu oboru (kompletní 

zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání 
práce atd.),

• vedení zaměstnanců firmy.

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření 
všech výše popsaných kompetencí jedince ze 
všech oblastí je zajištěno přítomností 3 členů 
komise, na které jsou kladeny různé poža-
davky z odborné způsobilosti, včetně zajištění 
zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry 
při realizaci zkoušky. Aby byla zajištěna sku-
tečná kvalita mistrovské zkoušky, bude třeba 

ustanovit takové zkušební komisaře, kteří 
jsou bez větších obtíží schopni splnit všechny 
požadavky dané standardem mistrovské 
kvalifikace.

Co znamená zkratka EQF
Zavedením mistrovské zkoušky se Česká 
republika přihlásí k evropskému rámci kvalifi-
kací (EQF) – trendu, který napomáhá pocho-
pit, porovnat a uznávat kvalifikace získané 
v EU. Evropský rámec kvalifikací (European 
Qualifications Framework – EQF) pouka-
zuje na úroveň vaší kvalifikace. Umožňuje 
porovnávat a uznávat kvalifikace získané 
v EU. Má osm úrovní. Mistrovská zkouška 
bude zařazena do páté úrovně (stupeň vzdělá-
ní 3). Např. středoškolák s výučním listem po 
třech letech studia má úroveň EQF 3 (stupeň 
vzdělání 3), středoškolské studium zakončené 
maturitou pak úroveň EQF 4 (stupeň vzdělání 
4). Odlišný režim nese mistrovská zkouška 
v Německu, Rakousku, ale i třeba Maďarsku 
nebo Chorvatsku mistrovskou zkoušku mají 
a je i podmínkou k tomu, aby se řemeslník 
mohl ucházet o veřejné zakázky. Mistrovské 
zkoušky jsou vzájemně uznávány úřady a za-
městnavateli ve Francii, Německu, Rakousku, 

Norsku, ale také v Polsku, Maďarsku nebo 
Chorvatsku. 

Mistrovský list
Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání 
mistrovské zkoušky a získání mistrovské 
kvalifikace bude mistrovský list. Mistrovský 
list bude vydávat Hospodářská komora České 
republiky a Agrární komora České republiky, 
bude opatřen podpisem prezidenta komory 
a podpisem statutárního zástupce autorizo-
vaného profesního společenstva, jestliže se 
podílelo na přípravě, organizaci a provedení 
mistrovské zkoušky. Mistrovský list spolu-
podepíše ministr zemědělství pro povolání 
zemědělská, potravinářská a lesnická nebo 
ministr průmyslu a obchodu pro ostatní 
povolání. Mistrovský list bude opatřen 
státním znakem České republiky a bude 
veřejnou listinou. Komory budou vést také 
evidenci mistrů.

Kontakty na vedení projektu:
Hlavní manažer projektu: Ing. Radim Malý, 
e-mail: radim.maly@nuv.cz

Úřad AK ČR
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Pokud se přitom týká pravidelného týdenního 
monitoringu Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ) „množství vody ve sněhu“, 
deficit tohoto množství v porovnání s minulým 
rokem (kdy ovšem bylo sněhu na tuzemské 
poměry v posledních letech sněhu relativně 
hodně), se o něco snížil. Zatímco v prosinci 
2019 a lednu letošního roku činily zásoby vody 
ve sněhu v některých týdnech pouhou jednu 
desetinu v porovnání se stejným obdobím 
předchozího roku, ve druhé polovině února 
a počátkem března již bylo množství vody ve 
sněhu třetinové až poloviční. Koncem první 
březnové dekády 2020 představovaly podle 
ČHMÚ zásoby vody ve sněhu v průměru 
4,5 litru na jeden metr čtvereční, ve stejném 
období 2019 to přitom bylo 12,6 litru na metr 
čtvereční.

Nejde ale jen o sníh. V průběhu února se nad 
územím naší země také poměrně intenzivně 

rozpršelo a tato situace se přenesla i do první 
poloviny března. Statistiky za březen samo-
zřejmě ještě nejsou k dispozici, je ale známo, 
že v týdnu od 2. do 8. března spadlo na území 
ČR v průměru 9 mm srážek, což odpovídalo 
109 % normálu pro toto období, přičemž v Če- 
chách šlo o 122 % normálu a na Moravě o 85 %.
Poslední únorový týden pak podle ČHMÚ 
napršelo v celé ČR v průměru 16 mm srážek, 
což odpovídalo celostátně dokonce 173 % nor-
málu, přičemž v Čechách šlo o 153 % normálu 
a na Moravě o 216 % normálu. Také proto bylo 
v ČR k datu 8. března letošního roku zasaženo 
půdním suchem pouze 2,9 % území.

Co do množství srážek se zimní sezóna 
2019/2020 nevymykala obvyklým hodnotám. 
V Česku spadlo průměrně 134 milimetrů 
srážek, což představuje 102 % dlouhodobé-
ho normálu. První dva měsíce zimní sezóny 
přitom byly na srážky chudé. V lednu spadlo 

dokonce jen 43 % srážek typických pro tento 
měsíc. „Následoval však srážkově silně nad-
normální únor, kdy na území ČR spadlo 203 % 
normálu,” uvádí ČHMÚ. Počátkem března byly 
také na několika tocích dočasně dosaženy 
první a výjimečně i druhé stupně povodňové 
aktivity a dešťové srážky umožnily už 13. úno-
ra plavbu tankeru po Labi z Hřenska do Dráž-
ďan, který čekal na potřebnou výši hladiny 
v Labi od léta loňského roku.

Bilance srážek je tedy v ČR v letošním roce 
zatím celkem příznivá, horší je to s teplotami. 
V porovnání s průměrem z let 1981 až 2010 
byla totiž letošní zima teplejší o 3,3 °C. Prů-
měr teplot za prosinec 2019 a leden 2020 byl 
oproti normálu vyšší o 2,8, respektive 2,3 °C. 
Únor s odchylkou plus 4,6 °C hodnotí mete-
orologové dokonce jako mimořádně nadnor-
mální. „Únor se průměrnou teplotou 3,7 °C 
vyrovnal rekordnímu únoru 1966. S výjimkou 

Vláhový deficit se pomalu 
vyrovnává, vyhráno ale není

Teplá zima bez sněhu, vysoké teploty a brzký příchod jara signalizují na první 
pohled další suchý rok v naší zemi. To samozřejmě stále nelze vyloučit, minimálně 
v polovině letošního března byla ale výchozí situace z pohledu zdrojů vody pro země-
dělství o něco lepší než v minulých letech.  
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jediného dne se teploty ve druhém měsíci 
letošního roku držely nad hodnotou dlouhodo-
bého normálu. V sedmi dnech denní maxima 
dosáhla 15 a více °C,“ konstatuje ČHMÚ.

Nejvyšší denní teplotu zimní sezóny 
2019/2020 zaznamenali přitom meteorologo-
vé 16. února v Klatovech, a to 18,2 °C, naopak 
nejnižší teplotu naměřili 6. února, kdy bylo na 
šumavské Jezerní slati –19,9 °C. Mimořádně 
teplou zimní sezónu letos ale nezažilo pouze 
Česko. Podle dat evropské služby Copernicus 
byla uplynulá zima v Evropě nejteplejší od po-
čátku měření v roce 1981, přičemž průměrná 
teplota překonala dosavadní rekord zimy 
z přelomu let 2015 a 2016 o téměř 1,4 °C.

Teplejší počasí a tedy teplejší vzduch bohužel 
v praxi znamená, že je schopen absorbovat 
více vláhy než vzduch studený, což je ostatně 
známo z tropických deštných pralesů. 
U nás ovšem deštné pralesy nemáme a kvůli 
poměrně hustému osídlení se nachází na 
území naší země množství větších i menších 
tepelných ostrovů, které vyhánějí teplý vzduch 
vzhůru, takže vláha, která je v něm obsaže-
na a která se ve vysokých výškách promění 
kondenzací na déšť, může působením větru 
spadnout daleko od míst, kde vzduch nad 
tepelnými ostrovy vystoupá do výšky. Kom-
penzací vlivu tepelných ostrovů je přitom 
budování drobných vodních ploch v krajině, 
a i když se značná část veřejnosti domnívá, 
že se „skoro nic neděje“, není to tak úplně 
pravda. Kromě celé řady různých občanských 
aktivit, státních podniků Povodí i jednotlivých 
zemědělských podniků bylo v předchozích 
letech revitalizováno, vybudováno či obnoveno 
množství drobných vodních ploch i za dotační 
podpory Ministerstva zemědělství či Minis-
terstva životního prostředí. Což by se mělo 
pomalu začít projevovat.

Ani dosavadní letošní srážky ale stále nestačí 
a podle všeho ani v průběhu roku nebudou 
stačit (i kdyby pokračoval trend mírně vyšších 
srážkových úhrnů oproti dlouhodobým prů-
měrům) na doplnění hladin podzemních vod. 
I nadále tak platí, že rizika sucha trvají, a lze 

také předpokládat množství textů, reportáží 
a vyjádření na téma sucho po celý letošní 
rok. Podle ČHMÚ totiž není z pohledu pod-
zemních vod hodnoceno ani po únorových 
a březnových deštích (stav k 10. březnu) žádné 
povodí jako silně až mimořádně nadnormální. 
„Povodí horní Moravy zůstalo mírně nadnor-
mální. Normální zůstala povodí, horní Sázavy, 
horní Ohře, Opavy, Olše a Ostravice, Lužické 

Nisy a Smědé, Svratky a Svitavy a střední 
Moravy. V převážné většině povodí v Čechách, 
v povodí Osoblahy, Bečvy, Jihlavy a Dyje je 
stav podzemní vody hodnocen jako mírně 
až silně podnormální. Mimořádně podnor-
mální zůstala oblast soutoku Dyje a Moravy,“ 
uvádí ČHMÚ.

Petr Havel, foto Nina Havlová

V záplavě negativních zpráv týkajících se expanze koronaviru by 
neměla zůstat stranou informace, kterou lze naopak vnímat jako 
zprávu pozitivní – totiž, že přenos toho viru není prakticky možný 
pitnou vodou z vodovodů a není pravděpodobné, že by se nový typ 
koronaviru dostával do pitné vody. „I kdyby se do surové povrchové 
vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován 
stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně 
stupně koagulace, filtrace a dezinfekce,” píše se ve stanovisku 
Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravot-
ního ústavu (SZÚ). Podle zkušeností s viry ptačí chřipky a SARS 
jsou respirační viry velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením. 
Vodárenské společnosti tedy podle SZÚ nemusí své postupy měnit 
ani zavádět dezinfekci, kde se u podzemních zdrojů nepoužívá. Není 
ani nutné častěji provádět rozbory vody.
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Odborníci se shodují, že pokud chcete dozla- 
tova usmažený řízek, tak nejlépe na oleji. 
Každý olej má přitom trochu jiné vlastnosti 
a pořídit si pouze jednu univerzální láhev není 
z výživového hlediska ideální. Na smažení říz-
ků či jiných jídel je ale nejlepší volbou řepkový 
olej. Proč zrovna řepkový? Hned z několika 

důvodů. Má vysoký bod zakouření, který 
určuje, kdy se olej začíná připalovat a není 
vhodný ke konzumaci. Kromě toho řepkový 
olej pomáhá řešit nedostatek příjmu prospěš-
ných omega-3 mastných kyselin. „V případě, 
že hodnotíme výživovou i tepelnou stabilitu, 
vychází řepkový olej z běžných olejů jako nej-
lepší,“ hodnotí výsledky testů olejů Doc. Ing. 
Jiří Brát, CSc., odborník na tuky a oleje. 

Nebojte se řepky
I když smažení není nejzdravější způsob 
přípravy jídla, patří k těm oblíbeným. Pokud 
si ani tak neodpustíte občasné zhřešení, měli 
byste vědět, jaký olej použít a kolik stupňů 
je ideální, aby se nepřipaloval. Obecně při 
smažení tuk dosahuje teploty 150 až 190 °C. 
Řepkový olej se připaluje až při teplotě okolo 
240 °C. Na smažení se proto hodí mnohem 
lépe než slunečnicový olej. Ten dosáhne bodu 
zakouření mnohem dříve, již okolo 180 °C.
Tradicionalisté sáhnout kvůli dobré chuti po 
sádle, jehož bod zakouření je ovšem nižší 
než u řepkového oleje. K připalování dojde už 
zhruba kolem 180 °C. To samé platí u ghee –  
přepuštěného másla, na kterém se připravuje 
tradiční vídeňský řízek. Z této varianty by 
výživoví specialisté radost neměli. Další nevý-

hodou sádla i ghee je, že jako každý živočišný 
tuk obsahují cholesterol, který se usazuje 
v cévách. Při dlouhodobém smažení se navíc 
může cholesterol oxidovat a konzumace 
oxidovaného cholesterolu je pro zdraví horší 
než cholesterol samotný. Na druhou stranu se 
řepkový olej dobře snáší se sádlem. Váš řízek 
tak můžete nechat smažit v kombinované „ 
tukové lázni“. Pokud se nechcete zříct ani 
chuti másla, vyzkoušejte řepkový olej s más-
lovou příchutí, který je běžně k dostání. „Na 
smažení řízků bych nedoporučoval samotné 
máslo, panenský olivový olej, kokosový tuk 
nebo slunečnicový olej. Ten je kvůli vysokému 
obsahu polynenasycených mastných kyselin 
teplotně nestabilní,“ hodnotní Doc. Ing. Jiří 
Brát, CSc.

Důležité při přípravě řízků je i správně roze-
hřátý tuk. Pokud jej vložíte do málo rozehřá-
tého oleje, bude se spíše koupat než smažit. 
Nevlastníte-li teploměr nebo inteligentní 
pánvičku s indikátorem teploty, vystačíte si 
s jednoduchým trikem. Hoďte do oleje kousek 
strouhanky a začne-li olej bublat a prskat, je 
rozpálený přesně tak, jak má být.

Jak poznat kvalitu oleje?
Řepkový olej by neměl mít žádnou chuť ani 
vůni a měl by mít světlou barvu. Jakékoli jiné 
senzorické vlastnosti, například občas se 
objevující zápach rybiny při smažení, ukazují 
na to, že olej není čerstvý. Otevřený olej byste 
měli zpracovat maximálně do tří měsíců od 
otevření. Během této doby se v oleji nachází 
nejvíce živin a hlavně zůstává zachována chuť. 
Ideálním místem pro skladování je chladné 
a temné stanoviště. Pozor byste si měli dát na 
těsnost obalu. Špatné skladování může vést 
ke žluknutí oleje, což poznáte hlavně podle 
zápachu. Na trhu dnes existuje dostatek 
komerčních značek, ze kterých si každý spo-
třebitel může vybrat.

Řepkový olej odborníci dlouhodobě považují 
za jeden z nejzdravějších, čeští spotřebitelé 
ho však dlouho spíše opomíjeli, což je škoda. 
Z hlediska složení převažuje kyselina olejová 
(cca 60 %). Řepkový olej obsahuje okolo 10 % 
kyseliny linolenové z řady omega-3, a proto 
patří mezi nejlepší zdroje ve stravě těchto 
obecně nedostatkových mastných kyselin. 

Úřad AK ČR

Nejlepší řízky na světě? 
Smažené na řepkovém oleji!

Vepřový, telecí, kuřecí či vídeňský, který je ten nejlepší? Láska k řízkům nezná u Če-
chů hranic. Stejně tak i způsoby jejich přípravy. Nejčastěji je připravujeme na oleji, 
sádle či másle. Která z těchto variant je ale nejzdravější?
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Jak správně značit potraviny?
Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou!

Program:
9.00 – 9.30 registrace
9.30 – 10.30	 	zástupce	Ministerstva	zemědělství	–	legislativa,	označování	potravin,	etikety
10.30 – 11.00	 	zástupce	Státního	zemědělského	a	intervenčního	fondu	–	informace	a	pravidla	10.	ročníku	soutěže 

o	značku	Regionální	potravina
11.00 – 11.15	 přestávka
11.15 – 12.00	 	zástupce	Státní	zemědělské	a	potravinářské	inspekce	–	praktické	informace	o	největších	problémech 

s	označováním	výrobků	+	praktické	příklady,	mechanismus	kontroly
12.00 – 12.45	 	zástupce	Státní	veterinární	správy	–	praktické	informace	o	největších	problémech	s	označováním	výrobků	

+	praktické	příklady,	mechanismus	kontroly
12.45 – 13.00	 diskuse	a	závěr	semináře

Termíny a místa konání:
6. 3. 2019 Plzeň	 Hotel	Vienna	House	 U	Prazdroje	6,	301	00	Plzeň	 			
7. 3. 2019 Jihlava	 Hotel	Gustav	Mahler	 Křížová	112/4,	586	01	Jihlava

13. 3. 2019 Praha	 Hotel	Olšanka	 Táboritská	1000/23,	130	00	Praha	3																							
14. 3. 2019 Ústí nad Labem	 Clarion	Congress	Hotel	 Špitálské	náměstí	3517,	400	01	Ústí	n/Labem

20. 3. 2019 Hradec Králové	 Hotel	Nové	Adalbertinum	 Velké	náměstí	32,	500	03	Hradec	Králové			
21. 3. 2019 Ostrava	 Hotel	Imperial	 Tyršova	6,	702	00	Ostrava	2

27. 3. 2019 Liberec	 Clarion	Grandhotel	Zlatý	Lev	 Gutenbergova	126/3,	460	01	Liberec		 															
28. 3. 2019 Karlovy Vary	 Hotel	Dvorana	 Chebská	394/44,	360	06	Karlovy	Vary

3. 4. 2019 Pardubice	 Hotel	EURO	 Jiráskova	2781,	530	02	Pardubice
4. 4. 2019 České Budějovice	 Clarion	Congress	Hotel	 Pražská	třída	14,	370	04	České	Budějovice

10. 4. 2019 Olomouc	 Clarion	Congress	Hotel	 Jeremenkova	36,	779	00	Olomouc			
11. 4. 2019 Brno	 Hotel	International	 Husova	200/16,	602	00	Brno	 	

16. 4. 2019 Zlín	 Hotel	Baltaci	Atrium	 Lešetín	II/651,	760	01	Zlín

 
 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na e-mail: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení 
a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání. 

(maximální	kapacita	míst	je	omezena)

SEMINÁŘ JE URČEN PRO MALÉ A STŘEDNÍ VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÝCH
A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A JE ZCELA BEZPLATNÝ!!!

Informace	o	soutěži	Regionální	potravina	naleznete	na	www.regionalnipotravina.cz

aklasa-960x2340_01.indd   1 07.01.20   15:28

pozvanka Jak spravne znacit potraviny 2020 Q.indd   1 17.2.20   13:48
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Jedním z nich byl návrh novely drážního záko-
na umožňující kvůli bezpečnosti železničního 
provozu kácet stromy podél železničních tratí. 
Stejný problém se přitom v minulosti týkal 
i silnic a kácení stromů podél těchto komuni-
kací, přičemž konflikt mezi bezpečností 
v dopravě a rolí stromů, linií stromů a stromů 
v krajině jako takové jistě ještě zdaleka ne-
končí. Pokud se přitom týká železnic, stromy 
podél nich by se podle aktualizovaného 
metodického pokynu Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) kácet neměly, a to ani z pre-
ventivních důvodů. Podle MŽP „nelze z okolí 
železnic odstraňovat stromy pouze z toho 
důvodu, že by teoreticky mohly spadnout do 
dráhy, třebaže aktuální nebezpečí pádu vůbec 
nehrozí. Provozovatel drah musí nejdříve za-
nalyzovat stav konkrétních stromů. Tento po-
stup ostatně potvrdil i Nejvyšší správní soud, 
který ve svém rozsudku z loňského prosince 
plošné kácení stromů z preventivních důvodů 
označil jako nezákonné. Aktuálně tak platí, 
že kácení podél železnic musí být písemně 
oznámeno 15 dnů předem orgánu ochrany 

přírody, který je může pozastavit, omezit 
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům 
na ochranu dřevin. Jak to ale bude v reálné 
praxi, se teprve uvidí – z minulosti je známo 
hodně případů, kdy se stromy pokácely, i když 
by se tak stát nemuselo – obvykle s odkazem 
na to, že jsou přestárlé a tedy potenciálně 
nebezpečné.

Zejména v souvislosti s kůrovcovou kalami-
tou je ovšem některé stromy naopak kácet 
třeba, což se týká zejména souvislých lesních 
porostů. Přestože ale spadají lesní pozemky 
do gesce Ministerstva zemědělství, může MŽP 
ovlivnit (ne) kácení i v těchto případech. Ze 
zkušeností některých vlastníků lesů vyplývá, 
že se tak může stát především tehdy, když 
v lese zahnízdí, nebo se tam jen vyskytne, 
nějaký chráněný živočich, například pták. 
K tomu došlo například v regionu Žďár nad 
Sázavou po zjištění výskytu orla, kdy tamní 
orgán ochrany přírody vytyčil pásmo ochrany 
v okolí nahlášeného výskytu tohoto dravce – 
ovšem v lesním porostu, který je nutné vytěžit 

v rámci prevence před šířením kůrovce. 
Výsledkem takové ochrany ovšem může být 
úplný opak – likvidace lesa kůrovcem a do bu-
doucnosti ztráta lokality, kde by se mohl orel 
vyskytovat, neboť les a s ním spojená vhodná 
stanoviště již nebudou existovat. 

Kdo by měl v budoucnosti rozhodovat o ká-
cení, respektive o formulaci závazných stano-
visek, která by se dotkla hospodaření v lese 
a mimoprodukčních funkcí lesa, je další 
z problémů, jemuž musí vlastníci a správci 
lesů čelit v souvislosti s připravovanou legis-
lativou. Jde o novelu stavebního zákona, která 
má zavést dvoustupňový systém stavebního 
řízení v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, 
pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřa-
dy s pobočkami v obcích. „Přesun z krajů na 
státní úřad by se týkal i odborných závazných 
stanovisek, která slouží například k zajištění 
ochrany lesů, a tedy i životního prostředí. 
Vzniku takového superúřadu se pochopitel-
ně obáváme a rozhodně nesouhlasíme se 
zařazením stavebních úřadů mezi orgány 
státní správy lesů,“ zdůrazňuje předseda 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů ČR (SVOL) František Kučera. Realizace 
stavebních záměrů je totiž podle něj v praxi 
nejčastějším důvodem odnětí plnění funkcí 
lesa, takže přenesení rozhodovací pravomoci 
na stavební úřady „bude mít za následek 
významně vstřícnější přístup vůči žádostem 
o odnětí, a tedy i podstatné snížení intenzity 
ochrany lesa“.

A není to jen kůrovec, který působí v lesích, 
nejen na území ČR, kalamitní stavy. Pomi-
neme-li tradičního a postupně stále expan-
dujícího škůdce, kterým jsou houby václavky, 
napadá nově, také s rostoucí intenzitou, 
lesní porosty i „stará známá“ můra, Beky-
ně velkohlavá, zatím údajně především na 
jihozápadní Moravě. Samotný kůrovec pak má 
letos způsobit v lesích na území naší země 
podle ministra zemědělství Miroslava Tomana 
zhruba stejné škody jako v loňském roce.
Jak už bylo nesčetněkrát napsáno, význam 
lesů a jejich role v absorpci uhlíku, zadržování 
vody, udržování biodiverzity a ochlazování 
krajiny roste a poroste, a na místě jsou proto 

Lesy a lesníky neohrožuje 
pouze kůrovec

Na první pohled by se mohlo zdát, že hospodaření v lesích na území ČR ovlivňuje jen 
a pouze kůrovcová kalamita trvající již několik let, která navíc ještě bude pokračovat 
nejméně několik dalších let. Tak to ale není, vliv na hospodaření v lesích, zejména 
v budoucnosti, má také celá řada aktuálně přijímaných nebo navrhovaných zákonů, 
které mohou současné problémy v lesním hospodářství ještě dále prohloubit.



B Ř E Z E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 41

ZPRAVODAJL e s n í  h o s p o d á ř s t v í

úvahy o dotační podpoře mimoprodukčních 
funkcí lesa. Jak přitom už oficiálně naznačil 
v jednom ze svých rozhovorů náměstek mini-
stra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik 
Mlynář, resort zcela vážně uvažuje o nové 
konstrukci dotací týkající se lesních porostů. 
Stejně jako v zemědělství, kde je klíčovým 
dotačním programem podpora vztažená na 
hektar půdy (jednotná platba na plochu), byly 
by také podpory v lesním hospodářství směřo-
vány na hektar lesních pozemků. Aktuálně ale 
není takto koncipovaná podpora „na stole“, 
resort v tuto chvíli směřuje finanční pro-
středky především na kompenzace kůrovcové 
kalamity, a ani na to není k dispozici dostatek 
peněz. Na tyto kompenzace se totiž sešly 
zatím požadavky v úhrnné výši 2,8 miliardy 
korun. Lze tak předpokládat, že platba za 
mimoprodukční funkce lesa by se mohla nově 
uplatnit až v budoucím sedmiletém progra-
movém období Společné zemědělské politiky 
EU, což by ovšem v praxi znamenalo rok 
2023. Plánovaný začátek tohoto období, které 
mělo odstartovat v příštím roce, bude totiž 
s největší pravděpodobností odložen o dva 
roky, což nově podporuje také Německo, 
alespoň jak vyplynulo z nedávného jednání 
ministra Tomana. 

Výzvou doby, minimálně dočasnou, je ovšem 
také smysluplná likvidace kalamitního dřeva. 
S tím ostatně v obecné rovině počítá i dlouho-
dobá koncepce lesnictví, původně se ale mělo 
za to, že dřevo by spalovaly zejména velké 
provozy typu ČEZ. O podpoře výroby tepla 
z dřevní biomasy uvažuje také Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, problém ale může 
nastat, pokud by se spalování dřeva přizpů-
sobily právě velké provozy, které by následně 

vyžadovaly dodávky potřebné suroviny 
i poté, kdy bude stávající kůrovcová kalamita 
zlikvidována. Mnohem reálnější se tak jeví 
myšlenka využít kalamitní dřevo pro výrobu 
tepla pro bytové domy a obecně pro objekty 
a podniky, u nichž se nepředpokládá vysoká 
spotřeba suroviny. Vlastník dřeva nebo lesa 
by mohl v takovém případě využít dotace 
v podobě takzvaného zeleného bonusu, což by 
stabilizovalo ekonomiku jeho podnikání a ta-
kový systém by byl i příspěvkem ke zvyšování 
podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

Podle Mlynáře by se tak mohlo stát 
už v příštím roce. Tak či tak je ale zřejmé, 
že lesnictví v ČR nějaký zásadně jiný 
systém podpor oproti současnému stavu 
potřebuje. Potřebuje ale také takové 
zákony, které lesní porosty chrání před 
stavebními, dopravními a obecně lobistickými 
zájmy, které mohou být pro lesy po odeznění 
současné kalamity nebezpečnější než 
samotný kůrovec.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Vlastní obchod s dřívím je pro Lesy ČR do 
značné míry novou činností. Můžete zmínit 
hlavní principy fungování vašeho obchodu, 
strukturu oddělení a jeho velikost?
Domnívám se, že nový obchodní ředitel Petr 
Urban uchopil obchod správným směrem, 
a také signály od dřevozpracovatelů ukazují, 
že se v posledních týdnech udála kvalitativní 
změna v komunikaci. Po ročním vývoji dostal 
náš obchod jasná pravidla. Za nejdůležitější 
považuji dodržování cenové kázně, proto exis-
tují minimální ceníky, které nesmí být 
z hlediska cenotvorby podhodnoceny a které 
jsou podle vývoje na trhu aktualizovány. Náš 
obchod je složen z obchodního úseku na ředi-
telství, který má ředitele a osm zaměstnanců. 
Na každém krajském ředitelství je jeden 
pracovník, který se věnuje obchodu s dřívím, 
a další na lesní správě, která vyrábí dříví na 
odvozním místě. Z hlediska obchodního se 
snažíme orientovat na obchod na odvozním 
místě. V případě, že je to problém z důvodu 
ochrany lesa nebo z důvodu maximálního vyu-
žití obchodního kanálu, potom probíhá prodej 
z expedičního skladu. 

Z čeho vychází vaše přesvědčení, že budou 
LČR dříví obchodovat, odbývat lépe než 
smluvní partneři?

Nikdy jsem neřekl, že ho LČR budou obchodo-
vat lépe. Byl bych rád, kdyby ho obchodovaly 
minimálně stejně dobře. Vlastní obchod jsme 
zavedli jako důsledek pomalého zpracování 
kůrovcové kalamity a jako snahu o zpomalení 
kalamity. My jsme nezaváděli proces vlastního 
obchodu, ale proces výroby dříví, o které nebyl 
mezi lesnickými firmami zájem. Snaha o zpo-
malení kalamity nás nutí těžit i dříví, které 
nemá svého kupce. Potom nastupuje péče 
řádného hospodáře a musíme toto dříví odbýt. 
Náš obchod je v podstatě důsledkem dopadů 
sucha a kůrovcové kalamity.

Máte 1,5 milionu kubíků na skladech. 
Nezabýváte se úvahou, jestli v některých 
oblastech není efektivnější část tohoto dříví 
ponechat v nějaké podobě v porostech
k zetlení?
Určitě to cesta je, LČR jsou na 100 % svého 
území držitelem certifikátu PEFC a dodržuje-
me podmínky, které se týkají hmoty k zetlení. 
Vedeme diskuze se smluvními partnery 
o změně velikosti čepu a štěpkování či drcení 
a ponechání určitého objemu hmoty v lese. 
Ozývají se ale i kritické hlasy a obavy, že to 
bude útočiště pro kůrovce. Já se ale nedomní-
vám, že by toto riziko bylo tak velké, a alespoň 
částečné omezení tlaku v oblasti dodávek 
vlákninových sortimentů považuji za 
žádoucí.

Neobáváte se toho, že LČR a smluvní part-
nery na trhu s dřívím znevýhodní aktuální, 
případně plánovaná podpora pro nestátní 
vlastníky? 
Zastávám názor, že jakékoli dotace jsou pro 
liberální tržní prostředí vždy problém. LČR 
spravují cca 45 % plochy a již třetím rokem 
neprovádějí úmyslné zásahy, s výjimkou 
drobných výchovných zásahů, které v roce 
2019 proběhly v rozsahu cca 360 tisíc kubíků. 
Netěžíme tzv. zelenou hmotu nebo kvalitnější 
sortimenty, které by se daly lépe zpeněžit, 
a hospodaříme dlouhodobě bez jakýchkoli pří-
spěvků státu, vynecháme-li dotace Programu 
rozvoje venkova a nějaké účelové finanční 
programy. U druhé poloviny vlastníků, kterou 
tvoří nestátní vlastníci, ale i národní parky, 

je situace jiná. Můžeme například sledovat 
nemalé navýšení příspěvků národním parkům 
z důvodu propadu cen za dříví. U nestátních 
vlastníků jsou to 2,5 miliardy na vyrovnání 
ztrát ze zpeněžení dříví v období říjen 2017 
až konec roku 2018, plus 1,115 miliardy na 
klasické dotační tituly, které se týkají obnovy 
lesa, oplocenek a dalších záležitostí. Toto 
vyjmenovávám proto, že LČR se snaží dělat 
maximum pro likvidaci kalamity, pro její zpo-
malení a snaží se o to pouze pomocí vlastních 
zdrojů či komerčních externích zdrojů. Chápu 
potřebu finanční podpory drobných vlastníků, 
protože vžiju-li se do kůže majitele lesa 
v řádu jednotek nebo desítek hektarů, 
v horším případě čistě smrkového lesa 
a v kalamitní oblasti, je mi jasné, že ze 
současných tržeb za dříví není schopen les 
obnovit. Přitom právě obnova by měla být pri-
márním cílem jakéhokoli vlastníka či správce 
lesa. Pokud les nevydělá ani na vlastní obno-
vu, opravdu by mělo být v zájmu státu pomoci. 
Protože je společenským zájmem, aby výměra 
lesa neklesala.

Nemají se naopak nestátní vlastníci, ale i 
smluvní partneři obávat vašeho budoucího 
postavení na trhu s dřívím? 
Uvědomuji si, že mohou existovat takové 
obavy. Chceme ale obchodovat dva miliony 
kubíků, běžná roční těžba ČR je 18 milionů 
kubíků, v roce 2018 se vytěžilo 26 milionů 
kubíků. Nemyslím, že by dva miliony kubíků, 
které LČR plánují dlouhodobě obchodovat ve 
vlastní režii, nějakým výrazným způsobem 
ohrozily zbývající objemy. V roce 2019 jsme 
prodali 1,6 milionu kubíků a nikdo nás nemů-
že na základě uzavřených smluv nařknout, že 
bychom negativně zasahovali do trhu, protože 
se snažíme držet ceny na takové úrovni, 
abychom nijak nepřispívali k jejich dalšímu 
poklesu.  

Velkým tématem současnosti je obnova 
kalamitních ploch. Jako největší správce 
lesů ovlivníte budoucí podobu lesů na vý-
znamné části našeho území. Můžete stručně 
shrnout, jak hodláte postupovat zejména při 
obnově kalamitních ploch?

Lesy České republiky mění 
svou strategii - 2. část

V dokončení rozhovoru s Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem Lesů ČR, 
s. p., navážeme na jeho předchozí vyjádření ke změnám hospodářské a koncepční 
činnosti podniku, které byly vynucené klimatickou změnou a z toho vzešlou kůrov-
covou kalamitou. Lesy ČR musely reagovat tak, aby minimalizovaly vzniklé škody 
a zároveň vytvářely podmínky pro zakládání nových lesních porostů schopnějších 
přizpůsobit se tlaku změn.

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR
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Součástí strategie rozvoje je i dokument 
Strategie obnovy kalamitních ploch, což je 
velmi detailně zpracovaný materiál. Je to 
kuchařka pro naše revírníky s návody, jak mají 
postupovat. Jsem velmi rád, že jsem se u této 
části strategie nesetkal ani s náznakem kriti-
ky, a když byla projednávána v rámci dozorčí 
rady zakladatele, setkala se s velmi kladným 
hodnocením. Strategie obnovy kalamitních 
ploch popisuje mimo jiné i problematiku 
prostorového rozdělení lesa, vytyčení trvalého 
rozdělení lesa a dalších kroků, které je mnoh-
dy nutno dělat na holinách s nestandardní 
velikostí, kde je často potřeba provádět 
z hlediska lesníka operace, které předtím 
nikdy nedělal. Změna nastala i v přístupu 
k přirozené obnově. V takzvaných červených 
zónách dle opatření obecné povahy budeme 
v místech, kde to má smysl, využívat možnosti 
prodloužení doby zalesnění a práce s přiro-
zenou obnovou. Je to i práce s přípravnými 
dřevinami a spousta dalších kroků, které 
Strategie obnovy kalamitních holin popisuje 
velmi detailně. Jsem ale zastáncem toho, 
aby možnosti dané opatřením obecné povahy 
platily na celém území naší republiky, protože 
by to lesníkům zjednodušilo práci. 

Pracujete s nějakým odhadem, jaká může 
být reálná výše přirozené obnovy, i při 
zohlednění kalamitních ploch a jejich veli-
kosti?
V současnosti se přirozená obnova u Lesů ČR 
pohybuje ve výši cca 30 %. Čerstvá čísla
za rok 2019 jsou následující: celková obnova 
13 000 hektarů, z toho 9,5 tisíce umělá 
a 3,5 tisíce přirozená. Cíl, který jsme si 
v pětiletém horizontu vytkli, je 40 % přiro-
zené obnovy.  Pracujeme ovšem v přírodním 
prostředí. My si můžeme do strategie napsat 
klidně 100 %, ale je to o náročné práci 
s přirozenou obnovou, o tom nečekat na ni 
tam, kde to nemá smysl, o dřevinách, i o těch 
introdukovaných, a také o tom, co budeme za 
přirozenou obnovu považovat. Jestliže se nám 
někde přirozeně zmladí z 80 % smrk, také ho 
asi nebudeme vytrhávat…

Jaký bude váš přístup k introdukovaným 
dřevinám?
Budeme pracovat i s nimi. Dnes se asi se vše-
mi, ať už s nevládními organizacemi, nebo se 
subjekty z oblasti ochrany životního prostředí, 
shodneme, že probíhá klimatická změna. 
Osobně už se ale neshodnu na důvodech 
a příčině této změny. Nesdílím totiž názor, že 
příčinou je pouze činnost člověka. Musíme si 
tedy říct, že na území ČR vznikají optimální 
přírodní a klimatické podmínky i pro jiné dru-
hy dřevin, než tomu bylo doposud. A jestliže 
je budeme trvale označovat za introdukované, 
potom vlastně popíráme klimatické změny. 
Měli bychom proto řešit i věci, které souvisí 
s následky klimatických změn, a ne říkat 
„ano, probíhá klimatická změna, změnily se 
podmínky, ale dělejme vše původně, jako to 
tady kdysi bylo“ bylo“. To postrádá logiku.

Vyhlásíme snad boj například introdukovaným 
bramborám?

Je pro vás z hlediska budoucí druhové 
skladby zásadní aspekt současných zpraco-
vatelských možností, nebo je to něco, na co 
neberete příliš ohled?
Na toto nebereme ohled. Každý vám dnes 
řekne, že chce druhově pestré a věkově růz-
norodé lesy. Z toho se stalo určité zaklínadlo 
a klišé. Ale cesta je opravdu v pestrosti. 
Z mého pohledu by jedno z nejúčinnějších 
opatření z hlediska lesního úpravnictví bylo 
snížit dobu obmýtí, a to zejména u smrku. 
Nemyslím si, že naši předci sázeli smrky 
s představou, že tady budou 120 a více let. 
V případě použití smrku jako přípravné dřevi-
ny si také dovedu představit jeho vytěžení ve 
čtyřiceti letech a uvolnění cílového porostu. 
V této oblasti je mnoho věcí, které musíme 
jako lesníci zvednout a které jsou už dnes na 
odborných fórech diskutovány, ale mnohdy 
se dostávají do rozporu s názory ortodoxnější 
části lesnického spektra. 

Je také možné, že až většinová veřejnost 
zjistí, co to vlastně je druhově a věkově 
pestrý les, bude velmi zklamaná…

My se to snažíme veřejnosti prezentovat již 
nyní. Dokonce jsme v rámci virtuální reality 
vytvořili les budoucnosti, který budeme letos 
prezentovat na více než 500 místech. Na to, že 
bude les jiný, se tak veřejnost snažíme připra-
vit. Sám jsem zavedl poslance Zemědělského 
výboru do demonstračního objektu LČR 
v Bruntále, kde už před pětadvaceti lety byl 
takovýto porost zakládán. Neprostupná směs 
dřevin se zbytky dřevní hmoty se nesetkala 
s kladným ohlasem. Opravdu ale cestu v pěs-
tování lesa vidím v mixu dřevin. Kůrovcovou 
kalamitou doplácíme na dřevinnou skladbu, 
ale je zde tolik dalších biotických a abiotic-
kých škodlivých faktorů, že jiná cesta než 
směs není. Dnes jen velmi málo dřevin netrpí 
nějakým škůdcem nebo lokální kalamitou. 
Cílem musí být ochrana lesních pozemků, aby 
na nich vždy něco zůstalo, než se zase obnoví 
něco jiného.

Jakou strategii budete volit v oblasti 
myslivosti, respektive ochrany obnovených 
porostů před zvěří?
Chceme se přiblížit minimálním stavům zvě-
ře. Jiná cesta než redukce stávajícího počtu 
spárkaté zvěře není. Vím, že to je poměrně 
složitá záležitost, ale určitě to není pouze 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Při pni 69 % 40 % 43 % 44 % 42 % 42 %

Aukce nastojato 21 % 26 % 28 % 28 % 30 % 30 %

Na odvozním místě 8 % 30 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Samovýroba 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 %

Plánovaný podíl prodejů dříví u Lesů ČR v letech 2019–2024 (m3)
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téma pro Lesy ČR. My máme zhruba 1 000 
honiteb z celkových cca 5 700. Řešení škod 
zvěří je o nastavení pravidel pro výkon práva 
myslivosti ze strany zákonné úpravy. 
Cesta podle mého názoru povede přes úpravy 
počtu zvěře, nikoli přes posudky o stavu 
ekosystému. Pokud bude na posouzení vlivu 
zvěře na les a následný lov vytvořena objektiv-
ní metodika, potom si tento model představit 
umím. Ale myšlenka, že si stát zaplatí na 
5 700 honitbách posudky na stav ekosystému, 
které navíc budou nuceny postihnout spoustu 
faktorů, souvisejících s výskytem zvěře 
například v letním a zimním období nebo
s osevními plány a postupy jednotlivých 
zemědělců, není reálná. Redukce spárkaté 
zvěře proti současným stavům je nutná 
a v honitbách LČR bychom se měli přibližovat 
minimálním stavům. Nepředpokládám ale, 
že by LČR prováděly myslivost ve vlastní režii, 
protože na 1 200 000 hektarů honebních po-
zemků nemáme dostatek zaměstnanců, kteří 
by byli schopni při řešení ostatních úkolů, jako 
je likvidace kalamity, ještě odlovit desítky tisíc 
kusů spárkaté zvěře. Z mého pohledu je cesta 
v kvalitativně jiné nájemní smlouvě, kdy sice 
možná klesne cena pronájmu honiteb, proto-
že zvěře nebude tolik, ale dostaneme se k cíli. 
Jakmile dojde k zarůstání stávajících holin 
a k zapojení porostů, bude velmi těžké se ke 
zvěři dostat a odlovit ji. Až se tyto porosty opět 
zpřístupní, mohli bychom být velmi nelibě 
překvapeni. Proto je pro nás redukce spárkaté 
zvěře prioritou. Způsoby, jak toho dosáh-
nout, jsou jednoznačně ve změně smluvních 
podmínek, v pozitivní a negativní motivaci. 
Jestli někdo tvrdí, že bylo zvíře uloveno, mělo 
by to být doloženo, ale nikoli markanty. Jsem 
zastáncem elektronické evidence, podobně 
jako funguje ve Finsku nebo dalších zemích. 

Jaký je poslední odhad kůrovcových těžeb 
za rok 2019 a jaký je odhad nezpracovaného 
kůrovcového dříví?
V roce 2019 jsme zpracovali cca deset milionů 
kubíků, což je zhruba o čtyři miliony víc, 
než tomu bylo v roce 2018. Objem nezpraco-
vaného kůrovcového dříví odhadujeme na 
1,2 milionu kubíků. Jsem velmi spokojen 
s nárůstem zpracovaného objemu i s tím, že 
se nám podařilo udržet vysoké objemy zpra-
cování i na konci roku. Chtěl bych poděkovat 
našim zaměstnancům a smluvním partne-
rům, protože například za prosinec jsme 
zpracovali 740 tisíc kubíků kůrovcového dříví, 
což tu nikdy předtím nebylo.

Uvedl jste, že v ochraně lesa budete sázet 
zejména na kombinaci obranných opatření 
a aktivního vyhledávání těžby a asanace. 
Plánujete v roce 2020 nějaké změny,
například využití nových metod ochrany 
lesa?
V loňském roce jsme začali s fumigací a asa-
novali jsme takto 90 tisíc kubíků. Pokud bude 
fumigaci udělena výjimka, rádi bychom v ní 
pokračovali, protože je to dnes jediná metoda, 

která hubí kůrovce stoprocentně a ve všech 
vývojových stadiích. Existuje sice možnost, 
že dříví nalétne znovu, ale už v něm nestihne 
dokončit vývoj. Evidujeme na trhu nabídky 
různých sítí a dalších metod asanace. Určitě 
jsme otevřeni všem novým metodám, protože 
asanace je jedna z klíčových záležitostí. 
Otázkou je, do jaké míry na nás v budoucnosti 
dopadnou změny v legislativě EU, například 
v oblasti pesticidů.

Jak budete reagovat na situaci v okolí ná-
rodního parku České Švýcarsko, kde došlo 
k rezignaci na zabránění šíření lýkožrouta 
smrkového a kde v okolí spravujete vý-
znamný podíl lesů?
Situace v této oblasti nás mrzí, ale je to 
přístup, který si NP České Švýcarsko vybralo. 
My jsme se společně se správci parku dohodli 
na pásmu, v rámci kterého, ať už ze strany 
LČR, nebo ze strany parku, bude zasahová-
no, což bylo víceméně dodrženo. Je faktem, 
že v parku jsou statisíce kubíků vylétnutého 
dříví. Kam kůrovec vylétl, to uvidíme s jarními 
měsíci. Víme o tomto riziku a na okolních les-
ních správách budeme muset včas reagovat, 
vyhledávat a těžit. Nic jiného nám nezbývá. 
Ale můžeme si říci, že letos se v této oblasti 
již situace nebude opakovat…

S jakou prognózou dalšího šíření kůrovcové 
kalamity, případně dalších problémů 
v oblasti ochrany lesa (například usychání 
borových porostů) pro rok 2020 a pro další 
období pracujete?
Náš model je takový, že v roce 2020 odha-
dujeme gradaci kůrovcové kalamity a poté 
následně pomalý útlum. Je to odhad, který byl 
tvořen při tvorbě strategie a který vychází 
z nám známých údajů, čísel a aktuálního 

vývoje na území ČR, kdy limitujícím faktorem 
bude počasí. 

Posunu-li prognózu dál, jaký objem smrko-
vých porostů se podle vašich modelů podaří 
zachránit? 
Obávám se, že generační obměna smrku pro-
běhne víceméně na celém území, na kterém 
je dnes smrk zastoupen. Pohybujeme se na 
úrovni 500 milionů kubíků a nějakých 900 tisíc 
hektarů porostů s významným zastoupením 
smrku. Ve vyšších nadmořských výškách se 
snad podaří stávající porosty zachovat. Bohu-
žel jsme dnes někdy tlačeni orgány ochrany 
přírody a jinými vlivy k tomu, abychom porosty 
stále předržovali, což je zdrojem různých 
problémů. Smrk je zkrátka dřevina, která
je dle mého názoru v mýtním věku mezi 
60 a 80 lety. Kloním se k tomu, že zde gene-
rační obnova smrku proběhne v horizontu 
20, 25 let. Nemyslím si, že to bude v horizontu 
dvou let, jak je občas slyšet. Podíváme-li se na 
roky 2018 a 2019 a na to, kolik bylo vytěženo 
smrku v celé ČR, jaká je to plocha, ale i jaká je 
plocha souší, které zůstávají stát v porostech, 
tak data takto rychlý vývoj nepotvrzují. Data 
ÚHÚL za rok 2019 uvádějí, že přibylo asi osm 
tisíc hektarů souší. Při celkové ploše 900 tisíc 
hektarů to není číslo, které by ukazovalo na 
katastrofický scénář vymizení smrku v násle-
dujících pár letech. Věřím, že bude postupně 
docházet ke generační obnově smrku, což 
ovšem nebude věc jednotek, ale spíše desítek 
let, a že sem smrk bude vždy patřit. Jen se 
bude pěstovat ve směsích, v rozumnějších 
nadmořských výškách a na příznivějších sta-
novištích. Jen blázen se totiž nepoučí z chyb.

Jan Příhoda, Markéta Penzešová, 
Lesnická práce
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Nárůst napadení porostů očekávají členové 
think tanku i v roce 2021, kdy vzhledem 
k předpokládanému objemu nezpracovaného 
kůrovcového dříví a těžebním, asanačním 
kapacitám může objem napadených porostů 
narůst až na 80–120 mil. m3. Postupný pokles 
objemu napadení porostů je podle dokumentu 
očekáván od roku 2022. I přes plošný rozvoj 
kalamity think tank upozorňuje na nutnost 
dále s kalamitou bojovat a snažit se o její 
zpomalení. Návrh změny přístupu k boji s ka-
lamitou byl představen v dokumentu „Krizové 
členění podpory ochrany lesů“. 

„Situace lesnicko-dřevařského sektoru 
a zejména vlastníků lesů je zásadním způso-
bem ovlivněna dopady minulých suchých let 
a následnou kůrovcovou kalamitou. Stav, kdy 
objem porostů napadených kůrovci převyšuje 
celkové těžebně-dopravní kapacity v ČR, byl 
ještě před několika lety zcela nepředstavitel-
ný. Je zřejmé, že dopady tohoto stavu se 
dotknou s různou intenzitou a v různém 
časovém horizontu téměř všech součás-
tí lesnicko-dřevařského sektoru,“ uvádí 
prognóza. Autoři výhledu uvádějí, že pro 
stanovení objektivní prognózy vývoje napadení 
porostů nejsou k dispozici relevantní data, 
predikce vývoje počasí ani zkušenosti, z nichž 
by při prognóze bylo možné čerpat. Proto se 
rozhodli koncipovat prognózu jako syntézu 
dostupných dat a poznatků.  

Při tvorbě prognózy byly zohledněny napří-
klad: historický vývoj napadení a těžeb, 
reálné kapacity, struktura vlastnictví, vliv 
odbytu a ekonomiky, průběh a vliv počasí 
nebo příklad rozvoje kalamity na Vysočině.  
Prezentovaná prognóza předpokládá další 
rozvoj kůrovcové kalamity na většině území. 
Hlavními důvody jsou: extrémní nárůst počet-
nosti lýkožrouta smrkového v lesích (3 rojení 
v roce 2018), současná míra napadení porostů,
deficit srážek oslabující porosty a kapacitní 
možnosti pro boj s kalamitou. Boj s kalamitou 
může být podle dokumentu silně ovlivněn 
nedostatkem financí na straně vlastníků lesů, 
ale také přístupem státu k boji s kalamitou. 
Za riziko je označena i hypotetická možnost 
rezignace na zpomalení kůrovcové kalamity 
v národních parcích. Přesto je podle názoru 
členů think tanku reálné kalamitu v mnoha 
oblastech efektivně brzdit a vytvářet tak 
podmínky pro přirozené zmlazení, jehož 
nastartování může znamenat významnou 
úsporu při obnově porostů. Prognóza vznikla 
jako podklad k odborné diskuzi o rizicích 

a možných dopadech kalamitní situace. 
V žádném případě by neměla být impulsem 
k rezignaci boje s kalamitou nebo argumen-
tem při obchodních jednáních vlastníků lesů 
a zpracovatelů dříví, kteří mohou být podle 
dokumentu v budoucnosti zasaženi nedo-
statečnou nabídkou dříví. Zvýšená pozornost 
a zejména podpora by podle členů think 
tanku měly být věnovány oblastem, kde ještě 
nedošlo k plošnému rozvoji kalamity a kde 
lze považovat pěstování smrku i z hlediska 
klimatických změn za perspektivní (viz návrh 
„Krizové členění podpory ochrany lesa“). 

Vizualizace „prognózy“ z dosavadních trendů 
se zohledněním geografických specifik 
v podobě výše zásob smrkových porostů 

v jednotlivých nadmořských výškách a krajích, 
aktuálního rozsahu napadení, časových roz-
ložení šíření kůrovcové kalamity na Vysočině, 
kapacitních a zpracovatelských možností 
nebo vývoje teplot, srážek a populace lýko-
žrouta smrkového. Graf nezohledňuje objem 
těžby sterilních kůrovcových souší, které se 
v daný rok nepodaří vytěžit. Uvedený graf není 
výsledkem matematicko-statistického algorit-
mu, ale výstupem odborné diskuze členů 
CZECH FOREST think tank nad dostupnými 
daty. Je mnoho faktorů, které mohou budoucí 
vývoj pozitivně i negativně ovlivnit. S tímto vě-
domím byl také graf zveřejněn. Celá prognóza 
je k dispozici na www.czechforest.cz.

Czech Forest Think Tank

CZECH FOREST zveřejnil prognózu 2020+
CZECH FOREST think tank na svých webových stránkách na počátku února zve-
řejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Pokud bude po-
kračovat trend posledních let, budou podle prognózy v roce 2020 kůrovci napadeny 
porosty v objemu 40–60 mil. m3. 
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Pokud ne, máte dvě možnosti. Prozkoumat 
problematiku na internetu, nebo se vydat 
do Národního zemědělského muzea, kde 
se dozvíte nejen o mokřadech, ale i řekách, 
jezerech, rybničních soustavách nebo pře-
hradách. Když už tam budete, věnujte půlden 
právě vodě, jejíž světový den jsme si nedávno 
připomněli. Problematice tohoto nádherného 
a přitom současně nebezpečného živlu se 
v muzeu věnují v řadě expozic. V Praze vás 
vodním světem provede tematická Voda v kra-
jině, jedna z nejmodernějších expozic zahrnu-
jící řadu interaktivních exponátů. Můžete se 
například na chvíli stát regulátorem vodních 
toků a na základě skutečných dat povodňové 
situace z června 2013 zkusit na simulovaném 
modelu regulovat vodní hladiny v nádržích 
Orlík a Lipno tak, abyste zabránili zatopení 
Prahy. Nebo naplánovat výlet lodí mezi Orlí-
kem a Štěchovicemi v závislosti na splavnosti 

řek a volbě plavidla. Malé děti si prohlédnou 
jak vzniká vodní vír, dospělí mohou vyzkoušet 
vědomostní kvíz. 

V expozici Rybářství můžete zase detailně 
prozkoumat třeboňskou rybniční soustavu 
a důmyslný systém vypouštění rybníků. V téže 
expozici si, kromě živých ryb, zblízka prohléd-
něte i modely živočichů, zejména ptáků, kteří 
v okolí vodních toků žijí. U některých z nich si 
můžete také poslechnout, jak zpívají, krákají 
nebo skřehotají. Podobná dioráma najedete 
i na Ohradě nebo ve Valticích, tamní expozice se 
zabývají okolní krajinou, tedy jihočeských ryb-
níků v okolí Českých Budějovic a Hluboké nad 
Vltavou a  krajině Lednicko-valtického areálu. 

Problematice vody v krajině věnuje Národní 
zemědělské muzeum pozornost i v rám-
ci vzdělávací nabídky pro školy. Lektorský 

program „Voda je život“ byl v loňském roce 
nejžádanější a navštívilo jej více než 3 600 dětí 
zejména mateřských a základních škol. 
K tématu voda jako národní bohatství vydalo 
muzeum i jednu publikaci, a to v rámci své 
edice Obrázkových statistik. V knížce s jedno-
duchým názvem Voda se dočtete o koloběhu 
vody, její spotřebě, znečištění, využití vody 
v zemědělství, stavbě přehrad nebo vodní sto-
pě potravin. Knížka je plná ilustrací a přehled-
ných infografik, a i když vychází v dětské edici, 
obsahem je vhodná i pro starší čtenáře. Dobře 
slouží i jako doplňkový materiál pro pedagogy. 
Útlé brožurky Obrázkových statistik jsou 
k zakoupení na pokladnách muzea i v e-shopu 
za 40 Kč/kus, ke stažení zdarma jsou pak 
přímo na stránkách www.nzm.cz. Ukázku 
z publikace Voda vám přinášíme i zde. 

www.nzm.cz

O vodě v Národním 
zemědělském muzeu 

V roce 1971 vznikla mezinárodní Ramsarská úmluva zahrnující ochranu více než 
1 800 světových mokřadů o celkové rozloze zhruba 1 630 000 kilometrů. Čtrnáct 
z nich máme i v České republice. Znáte alespoň některé? 

Vodní díla jsou technické stavby, které nám pomáhají hospodařit s vodou. Fungují 
jako zásobárny pitné vody (vodárenské nádrže) a ochrana před povodněmi. Pomáhají, 

když potřebujeme nadlepšovat průtok vody v období sucha, vyrábět elektrickou 
energii (vodní elektrárny) nebo odebírat vodu pro průmysl a zemědělství. Zadržují 

vodu v krajině a jsou oblíbeným místem pro rekreaci. 

vodní  díla 
v  česku

5

vývoj výměry rybničních ploch na území čr

jsou celková plocha a objem rybníků 
v Česku. Chovají se v nich ryby, často 
i vodní drůbež. Odhaduje se, že v Česku je 
přes 24 tisíc rybníků, 24 s rozlohou větší 
než 150 hektarů. Najdeme je zejména 
v jižních Čechách.

rybník y 
52  000  ha 
600  mi l .  m 3

Takovou rozlohu má Rožmberk, největší rybník ve střední Evropě. Na hladině  
Rožmberka je možné pozorovat zakřivení zeměkoule. 

4 89  ha
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… vodní elektrárny na 9 přehradách 
Vltavské kaskády mají instalovaný 
výkon až 750 MW (pro srovnání: ja-
derná elektrárna Temelín disponuje 
instalovaným výkonem 2 100 MW).

v í te ,  že…

instalovaný výkon vodních elektráren v čr

100 m  
Dalešice, nejvyšší 
sypaná přehradní 
nádrž

48,7 km2 

Lipno I, největší 
vodní plocha

716,5 mil. m3 

Orlík, nejvíce vody

15,4 ha 

Dlouhé stráně,  
největší přečerpá-
vací elektrárna 

V roce 2017 měly vodní elektrárny v ČR instalovaný 
výkon 1 093 GWh, což představuje necelých  
5 % z celkové produkce elektrické energie.

jsou celková plocha a objem zadržené  
vody v našich přehradách. V Česku  
máme 165 významných přehrad. Všechny 
přehrady dohromady zadržují 6× více  
vody než rybníky. 

kol ik  energie  v yrobí  
vodní  elek tr árny

přehr ady
30  000  ha 
3  3 60  mi l .  m 3

3 přečerpávací vodní 
elektrárny

9 velkých vodních 
elektráren 

753 MW 

1 614 malých vodních 
elektráren 

348 MW 1 175 MW 

500 GWh

750 GWh

1 000 GWh

1 250 GWh
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Z  přírodních katastrof jsou pro Česko největším postrachem povodně. Zabránit 
jim nedokážeme, můžeme však zmírnit jejich důsledky. Největší povodně 

v novodobých dějinách přišly v letech 1997, 2002, 2006 a 2013. Strašákem 
zemědělců je vodní eroze, při které voda naruší půdní povrch. Jeho částice se 

pak přesunou na jiné místo, kde se usadí. Známe dva druhy eroze: geologickou 
a zrychlenou, kterou zapříčinil svou činností člověk.

vod a  jako
živel

6

1845 1862 1872 1874

Tolik se v Česku nachází suchých pol-
drů, což jsou vodní díla sloužící  
k protipovodňové ochraně. Většinou 
jde o louku nebo mokřad. Největším 
poldrem u nás jsou lužní lesy v okolí 
soutoku Moravy a Dyje s rozlohou  
80 km2. „Soutok“ dokáže zadržet  
až 160 mil. m3 vody.

336 

Víte, co je to vodní eroze? Ve valtické po-
bočce Národního zemědělského muzea si 
můžete v expozici Život v půdě vyzkoušet 
interaktivní model, který ukazuje, jak ero-
ze vzniká i co dokáže způsobit.

povodně  
na  vltavě

vo
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... všechny povodně na našem úze-
mí od roku 1997 způsobily škody za 
zhruba 190 miliard korun? 
... vodní erozi může způsobit také 
člověk? Často k ní dojde při neuvá-
ženém hospodaření na zemědělské 
půdě. Je proto třeba řídit se tzv. 
protierozními opatřeními, abychom 
si půdu dokázali ochránit.

v í te ,  že…

1890 1896

17,8 % extrémně  
ohrožená půda

4,6 % velmi silně ohrožená

16,2 % silně ohrožená

18 % středně ohrožená

12,4 % slabě ohrožená

31 % velmi slabě ohrožená

1900 1920 1940 2002 2013

Vinou vodní eroze půdy přijde Česko každý 
rok o zhruba 21 milionů tun ornice, což 
představuje finanční ztrátu ve výši  
4,3 miliardy Kč ročně.

vodní  eroze

m³/s 
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m³/s 

roky

m³/s 

průměrný průtok

pole 15 % louka 20 %

vod a  v  kraj ině9

Vztah vody a krajiny je velmi důležitý. Zejména půda slouží v krajině jako  
obrovská zásobárna vody. S jejím nedostatkem je ohrožena schopnost půdy 
poskytovat člověku potřebné plodiny k výrobě potravin. V poslední době se 
schopnost krajiny zadržovat vodu snižuje. Na vině je změna hospodaření na 

zemědělské půdě, zástavba i úbytek pestrosti v krajině.

5,04 mld. m3 vody aktuálně dokáže zachytit zemědělská půda v Česku (70 %) 

To je v současné době maximální retenční 
schopnost zemědělské půdy v Česku. Je-
den hektar zemědělské půdy dokáže v prů-
měru zadržet až 3 500 m3 vody.

5 , 0 4  mld .  m 3 
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z adržování 
vody  v  přírodě

o 3,3 mld. m3 více vody by dokázala půda zachytit, kdyby byla zdravá (30 %)

les 30 %

Zámecký park na Kačině, kde také sídlí Ná-
rodní zemědělské muzeum, vznikl původně 
z lužního lesa. I dnes pomáhá udržovat 
vodu v okolní intenzivně obhospodařované 
krajině. Více o parku se dozvíte každý rok 
v červnu o Víkendu otevřených zahrad. 

Středověké soustavy rybníků dodnes fun-
gují v krajině jako zdroj závlahy. Dřevěné 
výpustní roury, kterými se dříve odváděla 
z rybníků voda, můžete vidět v muzeu 
lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku 
Ohrada. 

buk  
8–29 %

smrk 
19–46 %

borovice 
23–34 %

dub  
10–24 %

... z výzkumných projektů vyply-
nulo, že se objem vody v půdě za 
posledních 100 let snížil o 30 %, 
což vede k rychlému nástupu ze-
mědělského sucha? 
... k okamžitému hospodaření 
s vodou jsou využitelné vody za-
držované v nádržích vodních děl 
a také podzemní vody ve vrtech či 
studnách?

v í te ,  že…

Schopnost rostlin zadržet vodu kulminuje  
u lesních porostů ve 40 letech věku  

(borovice), 50 letech (dub) až 60 letech (smrk).
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Když Český statistický úřad zjišťoval, jak 
se změnila spotřeba potravin v České repub-
lice po roce 1989, vyplynulo z jeho výzkumu, 
že v Česku se v roce 2018 snědlo historicky 
nejvyšší množství rýže na osobu a rok. Každý 
z obyvatel ČR tehdy v průměru zkonzumoval 
6,6 kilogramů rýže, zatímco v roce 1989 to bylo 
průměrných 3,9 kilogramů. Podobně za posled-
ních třicet let od společenských změn v roce 
1989 vzrostla i spotřeba těstovin, a to z 3,1 kilo-
gramu na 8,2 kilogramu na osobu a rok.

Za oblibou rýže a těstovin je s největší pravdě-
podobností změna životního stylu s příklonem 
k potravinám s co nejjednodušší přípravou 
a dlouhodobou trvanlivostí. Rýži a těstoviny 
lze pouze vhodit do hrnce a uvařit ve vodě. 
Ve spíži jsou tyto potraviny vždy po ruce, aniž 
by se zkazily. Tím se jednoznačně vysvětluje, 
proč rýže a také těstoviny v poslední době tak 
rychle mizí z pultů prodejen s potravinami 
v souvislosti s koronavirem.

Těstoviny si v případě nouze může vyrobit 
doma každý sám, stačí k tomu mouka
a voda, případně vejce. Ale rýže se k nám
 

dováží z daleké ciziny. A tak nás zajímalo, co 
se o rýži dá zjistit. Tedy například kde se pěs-
tuje, odkud se dováží a jaká je její spotřeba. 
Také nás zajímalo, jaká je výživová hodnota 
rýže třeba ve srovnání s pšenicí, a řekněme 
si rovnou, že co do výživových hodnot vede 
pšenice po všech stránkách. Především je 
v ní oproti rýži více bílkovin.

Půl metráku rýže na obyvatele planety
Začali jsme statistikou spotřeby rýže, a tak 
v ní budeme pokračovat. Především je třeba 
říci, že spotřeba rýže v České republice je 
proti světu zcela nevýznamná. Co je našich 
6,6 kilogramů na osobu a rok proti 53,3 kilo-
gramům, což je průměrná spotřeba rýže na 
každého obyvatele naší planety. Údaje uvádí 
publikace s názvem Rice almanac (GRiSP, 
2013), tedy Rýžový almanach. Vydavatelem 
almanachu je Světová organizace pro výzkum 
rýže (Global Rice Science Partnership). 
Publikace pracuje s daty z 81 pěstitelských 
zemí, které produkují 99,9 % rýže na světě. 
Dodejme, že rýže se pěstuje celkem ve 
117 zemích světa, včetně pro nás nedalekého 
Maďarska. I když se většina rýže pěstuje 
v Asii, najdeme rýžová pole na všech konti-
nentech s výjimkou Antarktidy.

Vůbec největší spotřebu rýže na oby-
vatele mají v Bangladéši, kde se 

jí zkonzumuje 173,3 kilogramu 
na hlavu a rok. Dodejme, že 

ve zmíněné Bangladéši je 
rýže jedinou potravi-

nou pro drtivou 
většinu 

tamních 
oby-

vatel, jak se uvádí v již citovaném almanachu. 
Znamenalo by to, že stravou Bangladéšanů 
je půl kilogramu rýže denně, ale zpravidla 
už nic jiného. S druhou největší spotřebou 
následuje Laos se 165,5 kilogramy rýže na 
hlavu a rok. Třetí je Kambodža, která má 
160,3 kg na hlavu a rok. V našich představách 
tradiční jedlíci – Čína, Indie a Japonsko – mají 
průměrnou roční spotřebu pod sto kilogramů 
na osobu za rok. Podrobněji viz tabulka, do 
které jsme zahrnuli spotřebu rýže ve vybra-
ných zemích světa.

Sytá, ale nevýživná
Pro chudé a nejchudší obyvatele Asie je rýže 
univerzální potravinou. Ostatně v mnoha tam-
ních jazycích je pro rýži stejný výraz jako pro 
jídlo. Například v Japonsku slovo Toyota 
v překladu do češtiny znamená „úrodná rýžo-
vá pole“ a Honda „velké rýžové lány“. Až 90 % 
veškeré rýže se vypěstuje v Asii. Rýže sama je 
sytou potravinou, avšak chudá co do obsahu 
živin, jak vyplývá z databáze složení potravin. 
Z 80 % je rýže tvořena sacharidy, tedy škro-
bem. Obsahuje asi 7 % bílkovin a nemá žádný 
tuk. Nemá prakticky žádné vitaminy ani sto-
pové prvky. V tom se rýže liší od pšenice, kte-
rá s obsahem 60 % sacharidů má oproti rýži 
takřka dvojnásobný obsah bílkovin (13,4 %). 
Kromě toho jsou v pšenici i vitaminy, zejména 
ze skupiny vitaminu B. Pšenice má také 
řadu stopových prvků a obsahuje podstatně 
více vlákniny než rýže. Podrobněji viz www.
nutridatabaze.cz. Energetická hodnota rýže je 
shodná s pšenicí. Obě zrniny v suchém stavu 
mají okolo 350 kcal/100 g jedlého podílu.

Výhodou rýže je, že její zrna stačí uvařit ve 
vodě, zatímco pšenice se musí nejprve semlít 
na mouku, tu pak zpracovat na těsto a poté 
tepelně upravit. Jednostranná výživa rýží však 
vede k poruchám růstu asijských dětí. Řeč je 
samozřejmě o rýži loupané. Neloupaná rýže 
sice obsahuje cenné živiny ve vnějších obalech 
zrna, tedy v pluchách a plevách, ty jsou však 
nestravitelné a pro výživu lidí nevhodné. 
Vitaminy a stopové prvky tak při mletí 
a leštění rýže přecházejí s otrubami do 
odpadu. Tento odpad však nepřijde nazmar. 
V zemích původu se využívá jako palivo nebo 
jako surovina k lisování desek. Uplatní se 

Co víme a nevíme o rýži – 
produkce a spotřeba ve světě

Zájem o rýži v českých obchodech v poslední době enormně vzrostl, a tak jsme shro-
máždili známá i méně známá fakta o této plodině. Věděli jste například, že Japonci 
rýži nejen pěstují, ale také dovážejí, a to až z USA? A že Toyota v překladu do češti-
ny znamená „úrodná rýžová pole“ a Honda „velké rýžové lány“?
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i rýžová sláma, a to na košíkářské a kartáč-
nické zboží. Rýže má tu vlastnost, že při varu 
pojme takové množství vody, kolik sama 
v suchém stavu váží. Ze sto gramů suché 
rýže lze tedy zjednodušeně řečeno získat 
okolo dvou set gramů uvařeného pokrmu. 
Chuťově neutrální rýže má jednu přednost. 
Používá se jako dietní potravina při řadě zaží-
vacích potíží. I její odvar slouží jako lék
 na zažívací neduhy.

Různá produkce, různé výnosy
Rýže spolu s pšenicí a kukuřicí patří do 
velké trojky nejdůležitějších zrnin planety. 
Rozdílný je však jejich podíl pro výživu lidí 
a toho, co se používá ke krmným účelům. 
Pro srovnání – pro lidskou výživu slouží 
78 % vyprodukované rýže, 64 % pšenice 
a 14 % kukuřice. Pro zajímavost – z lepkavé 
rýže u nás nepříliš oblíbené a opomíjené – se 
v Indii a dalších okolních státech připravuje 
speciální pochoutka pro divoké slony, kteří 
mají být ochočeni a poté pomáhat lidem při 
práci. Sloni toto rituálně připravované jídlo 
tak milují, že nikdy neublíží člověku, který jim 
onen pokrm podal.

Kde žijí největší konzumenti rýže, jsme již 
uvedli. Kdo ale jsou největší producenti? Úda-
je jsme zjišťovali z FAOSTAT, což je statistická 
služba FAO neboli Světové organizace pro 
zemědělství a výživu při OSN. Na prvním mís-
tě co do produkce je nejlidnatější země světa, 
Čína, s 214 miliony tun rýže, sklizené v roce 
2018, ze kdy jsou k dispozici poslední údaje. 
Druhým největším producentem rýže je 
druhá nejlidnatější země planety, Indie, 
s produkcí 172,6 milionu tun. Třetí místo 
obsadila Indonésie s 83 miliony tun sklizené 
rýže v roce 2018, čtvrtá je Bangladéš 56,4 mi-
liony tun. Pátý je Vietnam (44 mil. tun), 
následovaný Thajskem (32,1 mil. tun). 
Sedmé místo patří Myanmaru (Barmě) 
s roční produkcí 25,4 milionu tun rýže, 
osmé Filipíny (19 mil. tun). 

Asijskou převahu narušila devátým místem 
Brazílie s 11,7 milionu tun sklizené rýže 
a desátým USA (10,2 mil. tun). Japonsko 
je až jedenácté s 9,7 milionu tun. Ne vždy
jsou největší producenti těmi, kdo mají 
i nejvyšší výnosy. Vůbec nejvíce rýže 
z hektaru se sklízí v Austrálii. Podle údajů 
FAOSTAT tam v roce 2018 v průměru sklidili 
10,4 tuny z každého hektaru. Ve stejné době 
v USA činil hektarový výnos rýže 8,6 tuny/ha. 
Pro srovnání v Bangladéši dosáhli průměrné-
ho hektarového výnosu 4,7 tuny/ha. Podrob-
něji o výnosech v některých producentských 
státech viz tabulka.

Na vývoz jen zlomek produkce
Naprostá většina rýže, která se vypěstuje, se 
také sní v zemi původu. V již zmíněném Rý-
žovém almanachu se uvádí, že na export jde 
pouze 7 % z veškeré světové produkce rýže. 
Zaujalo nás, že rýži v současné době dovážejí 

například Japonci, a to až z USA. Mezi dovozci 
jsou také země jako Filipíny a Indonésie, 
jejichž produkce nestačí pokrýt domácí 
spotřebu. Za sedm největších exportérů rýže 
označil již zmíněný almanach Thajsko, Viet-
nam, Čínu, Myanmar (Barma), Indii, Pákistán 
a z neasijských USA.

Připomeňme, že Spojené státy produkují 
ročně okolo jedenácti milionů tun rýže, 
z toho takřka třetinu (3,8 mil. tun) exportují. 
To z nich činí čtvrtého největšího exportéra 
rýže na světě po Thajsku, Vietnamu a Číně. 
Hlavním odbytištěm americké rýže jsou 
Kanada, Haiti, Japonsko, Mexiko, Saudská 
Arábie a Turecko. Spotřeba rýže v USA je 
vzhledem k produkci nízká, činí v průměru
8,3 kilogramu na hlavu a rok. Okolo 8 % rýže 
vypěstované v USA nakupuje tamní pivovar-
nický gigant Anheuser-Busch. Rýži používá
jako přísadu do piva. Pozoruhodné je, že 
s pěstováním rýže v USA se začalo až na 
počátku dvacátého století, zatímco v Asii 
má pěstování rýže tradici několik tisíc let.
Ve Spojených státech se rýže pěstuje zejména 
ve státech Arkansas, Kalifornie 
a Louisiana.

Dodejme, že rýže se pěstuje také v Evropě. 
V členských státech Evropské unie se sklidí 
okolo 3,1 milionu tun ročně. Dovoz rýže do 
Evropy pak v průměru činí cca 1,1 milionu tun 
ročně. Okolo 80 % rýže pěstované v člen-
ských státech Evropské unie pochází z Itálie 
a Španělska. Řecko společně s Portugalskem 
vyprodukují dalších 12 % evropské rýže. 
Z členských zemí EU se pěstováním rýže 
zabývají také ve Francii, v Rumunsku, 
Bulharsku a Maďarsku. Spotřeba rýže 
v Evropě se liší podle toho, zda státy tuto 
plodinu pěstují, či nikoli. Na severu Evropy 
se spotřeba na osobu a rok pohybuje mezi 
3,5 až 5,5 kilogramu. Na jihu, v pěstitelských 
státech, se zkonzumuje 6 až18 kilogramů 
rýže na osobu ročně.

Alice Olbrichová

Země    Spotřeba v kg 
na hlavu a rok

Bangladéš   173,3

Laos   165,5

Kambodža 160,3

Vietnam  141,2

Myanmar (Barma)              140,8

Thajsko   133,0

Indonésie  127,4

Filipíny   123,3

Jižní Korea                   81,3

Severní Korea 76,2

Čína    76,3

Indie     68,2

Japonsko 54,0

USA        8,3

svět        53,3

Evropa     5,2

Česká republika 6,6

Tab. č. 1:  Spotřeba rýže ve světě

zdroj: Rice almanac (GRiSP, 2013)

Země    výnos 
v tunách/ha

Australie 10,4

Egypt 8,8

USA    8,6

Čína     7,0

Japonsko 6,6

Brazílie         6,3

Vietnam   5,8

Indonésie 5,2

Filipíny 4,0

Indie    3,9

Tab. č. 2:  výnos v tunách/ha

zdroj: FAOSTAT (2018, vybrané země)
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Proto v období zhruba od roku 1860 byla 
zemědělská půda podrobována různým 
technickým operacím v pořadí, jak probíhaly 
v historickém vývoji, a to scelování pozemků, 
agrární operace, hospodářsko-technické 
úpravy pozemků a konečně pozemkové úpra-
vy, jak jsou známy v dnešním pojetí. Přitom 
všechny zmíněné lidské zásahy do půdního 
fondu lze zjednodušeně označit za pozemko-
vé úpravy, ovšem s přihlédnutím k dobovým 
poměrům, v nichž probíhaly.

Scelování pozemků a agrární operace
Od 2. poloviny 19. století stav a struktura 
půdního fondu v českých zemích, vytvořená 
historickým vývojem, poskytovala již poměrně 
omezené možnosti pro pokračování v exten-
zivním vývoji zemědělské výroby. Dosavadní 
vývoj se vyznačoval rozšiřováním zemědělské 
plochy a v jejím rámci hlavně orné půdy na 
úkor lesů. Ještě v 1. polovině 19. století se 
její plocha v Čechách zvětšila o téměř 300 tis. 
ha, avšak v letech 1845–1896 vzrostla výměra 
zemědělské půdy již jen o 35 tis. ha. Využití 
celého půdního fondu Čech pro zemědělství 
se již téměř nezměnilo a potřebné změny se 
ve 2. polovině 19. století uskutečnily v rámci 
dosažené výměry zemědělské půdy. Země-

dělská půda byla a je hlavní kategorií půdního 
fondu. Již zákon č. 88/1869 ř. z., o úpravě daně 
pozemkové, rozlišoval následující kultury: 
1) pole, 2) louky, 3) zahrady (chmelnice), 
4) vinice, 5) pastviny, 6) řeky, 7) lesy, 8) jezera, 
močály, rybníky s hospodářským užitkem, 
9) parifikáty (půda dočasně odňatá hospodář-
ské produkci), 10) neplodná půda. K hlavním 
druhům půdních kultur patřila orná půda, 
louky, zahrady, vinice a pastviny. Rozhodující 
skutečností bylo, že stav půdního fondu byl 
v polovině 19. století stabilizován a možnosti 
jeho rozšiřování byly omezeny. Přesto zbývala 
určitá možnost spočívající ve strukturálních 
změnách ve využívání stávajícího zemědělské-
ho fondu, a to rozšiřováním ploch orné půdy
 (i zahrad) na úkor plochy luk a pastvin.

Pro vývoj zemědělství v 2. polovině 19. století 
byl charakteristický značný pohyb půdy, re-
spektive změny v pozemkové držbě. Koncem 
19. století absolutní většinu tvořili držitelé 
s nejmenší výměrou půdy do 2 ha. Spolu 
s vlastníky půdy o výměře 2–5 ha jich bylo 
více než 80 % z celkového počtu, ale patřilo 
jim pouze 17 % půdy v českých zemích. Tyto 
pozemky malorolníků (ale i sedláků) byly vět-
šinou rozdrobené, čímž se povětšinou špatně 

obdělávaly a tím měly i menší výnosnost, ně-
kde měly z hospodářského hlediska nevhodný 
tvar, špatný přístup a velkou vzdálenost od 
usedlostí. Naproti tomu početně slabou sku-
pinu tvořili držitelé půdy nad 100 ha, statkáři 
a velkostatkáři. V tomto nerovném rozdělení 
půdy se snažili zejména drobní zemědělci 
o rozšíření výměry půdy a jediným prostřed-
kem k rozšíření jejich hospodářství zůstával 
pacht.

Proto snahy směřující k zintenzivnění země-
dělské výroby upozornily na nutnost scelování 
pozemků, které bylo také předpokladem pro 
použití strojů a další racionalizace v zeměděl-
ství. První scelovací návrhy se objevily záhy po 
zrušení roboty v roce 1848 a o rok později na 
kroměřížském říšském sněmu byl vznesen 
poprvé návrh na jejich uzákonění. Zatímco 
v Čechách zůstalo pouze u pokusů se scelová-
ním pozemků, na Moravě se scelovací řízení 
prosadilo a zapustilo kořeny. Stalo se tak 
zásluhou rolníka a poslance Františka Skopa-
líka (1822–1891), který v rodných Záhlinicích 
nejprve v roce 1857 scelil pozemky a tři roky 
později louky. Tuto akci provedl bez scelova-
cího zákona, avšak se souhlasem spoluobča-
nů. Motivací k tomuto odvážnému činu byly 
Skopalíkovy vlastní zkušenosti s rozdrobením 
pozemkové držby na Moravě. 

Výsledky scelování pozemků v Záhlinicích 
byly nečekané a úspěšné, když bylo dosaže-
no těchto výsledků:
- velikost pozemků se v průměru zvětšila 

5–9krát, čímž se zároveň snížila jejich 
rozptýlenost,

- střední dopravní vzdálenost k pozemkům 
jednotlivých hospodářství se zkrátila prů-
měrně o 30–40 %,

- odstranila se nepřístupnost některých 
pozemků z veřejných cest,

- částečně se zvětšila výměra pozemkového 
majetku každého účastníka scelovacího 
řízení (kromě velkostatku) cca o 0,45 ha jako 
důsledek částečného přerozdělení systému 
polních cest, ale hlavně proto, že v rámci 
scelování došlo k přidělování bývalých domi-
nikálních pastvin jednotlivým majitelům,

- scelení pozemků umožnilo uskutečnit 

Historie a vývoj 
pozemkových úprav 

Předmětem pozemkových úprav v nejširším slova smyslu byly v minulosti různé 
technické úpravy v terénu sledující ve svých důsledcích vytvoření optimálních 
půdních celků především za účelem zvýšení produktivity zemědělství, zaokrouhlení 
pozemků a sjednocení jejich hranic, jakož i ochrany před povodněmi. 
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Z P R A V O D A J

další Skopalíkovu myšlenku, a to zvětšení 
výměry orné půdy na úkor pastvin, opuštění 
úhorového hospodaření, zavedení nových 
osevních postupů a pěstování dalších plodin 
(jeteloviny, vojtěška, cukrovka). Tímto novým 
a v mnohém radikálním zásahem do držby 
půdy byly narušeny staré způsoby hospo-
daření a proces scelování pozemků se stal 
jedním z předpokladů vedoucích k zintenzív-
nění zemědělské výroby. 

Myšlenka zákonné úpravy scelování pozemků 
sílila a stávala se naléhavější, a tak minister-
stvo orby si v roce 1876 vyžádalo od zemských 
úřadů vyjádření o zásadách příštího scelova-
cího zákona. Zemské úřady v Čechách a na 
Moravě se přiklonily k zastáncům potřeby 
scelovacího zákona a zdůraznily přesvědčení, 
že tato akce se rychle rozšíří, jakmile 
zemědělská veřejnost se seznámí s výho-
dami scelování. Podle připomínek došlých 
z rakouských zemí zastoupených na říšské 
radě byl vypracován návrh tří říšských zákonů 
o agrárních operacích (tj. scelování pozemků), 
které po formálních a věcných úpravách byly 
v květnu 1883 schváleny poslaneckou 
sněmovnou. Poté co je podepsal císař, byly 
publikovány pod č. 92/1883 říšského zákoníku. 
Byly to pouze rámcové zákony, podle jejichž 
znění měly být vypracovány příslušné zemské 
zákony. Protože zásady říšských zákonů 
odpovídaly nejvíce potřebám Moravy, přijal 
moravský sněm zákon č. 30/1884 moravského 
zákoníku (m. z.), o scelování hospodářských 
pozemků, ve znění zákonů č. 65/1892 m. z. 
a zákonů č. 52 a 53/1910 m. z.

Přirozeně i scelovací zákon z roku 1884 měl 
svoje nedostatky. Jeho podstatnou vadou bylo 
mimo jiné ustanovení o zahájení scelování. 
Na Moravě bylo možné zahájit scelovací řízení 
pouze z podnětu stran, tj. na základě žádosti 
zemědělců, požadujících scelení v určitém 
obvodu. K úspěšnému prosazení návrhu bylo 
nutné, aby žádost o scelení podepsala buď 
polovina účastníků požadujících scelování, 
nebo alespoň jedna třetina účastníků, jejichž 
pozemky vykazovaly poloviční hodnotu cel-
kového katastrálního čistého výnosu oblasti, 
která měla být předmětem scelovacího řízení. 
Ze scelování byly vyloučeny stavební pozemky, 
zahrady, sady, chmelnice a vinice alespoň 
0,5 ha veliké a tři léta staré.

Toto první scelování zemědělských pozemků 
položilo základy pro pozdější tzv. hospodář-
sko-technické úpravy pozemků a pozemkové 
úpravy. Do 1. světové války bylo na Moravě 
provedeno scelování ve 104 obcích a v dal-

ších 28 obcích bylo zahájeno scelovací řízení. 
Morava byla jednou z prvních zemí rakous-
ko- uherské monarchie, která svými zákony 
umožnila provádění agrárních operací 
v širším slova smyslu. Podle účelu, jemuž 
agrární operace sloužily, dělily se na scelování 
hospodářských pozemků, scelování lesů, 
dělení společenských pozemků a regulace 
užívacích práv na společenské půdě, a na 
očišťování lesů od cizích enkláv a zaokrouhle-
ní hranic lesů.

Tradiční scelování pozemků bylo před začát-
kem 2. světové války upraveno právním před-
pisem, když protektorátní vláda schválila dne 
19. 5. 1939 vládní nařízení, uveřejněné pod 
č. 171/1940 Sb., o scelování hospodářských 
pozemků a jiných úpravách pozemkové držby. 
Podle § 1 z úřední moci bylo možné nařídit 
povinné scelování hospodářských pozem-
ků, kdyby prováděním rozsáhlejších staveb 
komunikačních, vodních cest, nebo letišť byla 
pozemková držba v obvodu těchto zařízení tak 
roztříštěná, že by tím bylo značně ohroženo 
řádné hospodaření.

Hospodářsko-technické úpravy pozemků
Pozemkové úpravy byly nejprve prováděny na 
soukromoprávním základě dohodou vlastníků 
pozemků. Nové poměry po roce 1945 v ČSR 
vyvolaly a urychlily vydání komplexního práv-
ního předpisu, kterým byl zákon č. 47/1948 
Sb., o některých technicko-hospodářských 
úpravách pozemků (tzv. scelovací zákon). 
Zákon měl zajistit rychlé a jednotné scelování 
půdy. Ke scelování půdy přispěly nové skuteč-
nosti jako osídlování pohraničí, rozšiřující se 
mechanizace zemědělství, zavádění plánování 
v zemědělské výrobě, zvýšení výnosnosti 
a rentability v rolnických hospodářstvích.
Scelovací zákon obsahoval hlavní zásady – 
k provádění scelování se zřizují zemské a ob-
lastní komise podřízené ministerstvu země-
dělství, které organizují zřizování scelovacích 
družstev s poměrně rozsáhlou pravomocí 
pro vlastní provádění pozemkových úprav; 
stát poskytuje záruku za úvěr poskytnutý pro 
scelovací družstvo; osobní a věcné náklady 
scelovacích úřadů nese stát, ostatní náklady 
pak scelovací družstvo; návrh na zahájení 
řízení o pozemkové úpravě může podat jen 
jeden nebo několik vlastníků pozemků, tento 
návrh schválí oblastní komise a poté minis-
terstvo zemědělství; při provádění pozemkové 
reformy se dbá na to, aby se získaly pozemky 
pro společná zařízení.

Po roce 1948 sloužily pozemkové úpravy 
především k vytváření velkých půdních celků 

pro obdělávání půdy zemědělskými družstvy, 
státními statky a státními lesy. Uvedený 
scelovací zákon z roku 1948, který vycházel 
z podmínek soukromého hospodaření na 
půdě a respektoval práva vlastníků pozemků, 
byl nahrazen vládním nařízením č. 47/1955 
Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-tech-
nických úprav pozemků. Šlo o právní předpis, 
který byl přizpůsoben požadavkům doby, ve 
které vznikl. Byl využíván, ale i zneužíván ve 
prospěch podpory hospodaření tehdejších 
zemědělských a lesnických organizací na úkor 
soukromě hospodařících rolníků a vlastníků 
půdy.

Pozemkové úpravy v současnosti
Po roce 1989 byl vydán zákon ČNR č. 284/1991 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, který byl nahrazen současně plat-
ným zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů, k němu byla vydána 
vyhláška ministerstva zemědělství č. 13/2014 
Sb., o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových 
úprav. Zákon rozeznává dvojí formy pozemko-
vých úprav:
- Jednoduché pozemkové úpravy se provádějí 

v případě, kdy je nutné vyřešit pouze některé 
hospodářsko-technické záležitosti (konkrét-
ně zpřístupnění pozemků pro hospodaření 
vlastníka, protierozní nebo protipovodňová 
opatření, upřesnění či rekonstrukci přídělu 
půdy podle dekretu prezidenta republiky č. 
28/1945 Sb.).

Pozemkové úpravy vytvářejí podmínky pro ra-
cionální hospodaření vlastníků půdy a sledují 
prospěch dalších osob. Jsou financovány a 
řízeny státem. Jeho účast v procesu provádění 
a schvalování je nutná proto, že zamýšleného 
účelu pozemkových úprav by nebylo možné 
dosáhnout pouze na smluvním základě, vzá-
jemnou dohodou všech účastníků. Výsledky 
pozemkových úprav slouží rovněž pro obnovu 
katastrálního operátu a jsou závazným pod-
kladem pro územní plánování. 

(ak)
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


