
Vědomostní minimum pro zelené teroristy
Problém vidíme v tom, že se nám nedaří rozší-
řit chovy u jednotlivých druhů hospodářských 
zvířat, a kvůli tomu je naše soběstačnost velmi 
nízká. V součtu všech komodit (mléko, vepřo-

vé a hovězí maso, vajíčka, drůbeží maso) se 
soběstačnost pohybuje na úrovni 50 až 60 %. 
Proč se nám nedaří tuto soběstačnost výrazně 
zvýšit? Jelikož nefunguje Společná zeměděl-
ská politika a jednotný trh. V nákladech na 

výrobu naše, tedy české, podniky nemají pro-
blém konkurovat těm z jiných zemí, ale vlivem 
nerovnoměrných podpor jak na plochu (tedy 
na hektar zemědělské půdy), tak u kofinanco-
vání druhého pilíře (tedy Programu  
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Pravda o českém zemědělství 
a potravinách 

Když hodnotíme české zemědělství z pohledu dosahovaných výsledků v užitkovosti 
a chovu jednotlivých druhů a kategorií zvířat, můžeme konstatovat, že je na velmi 
vysoké úrovni. Skutečně patříme v rámci EU mezi ty nejúspěšnější země. Zásadní, 
obzvláště v současné době, je výzva, pramenící z našeho dlouhodobého přesvědčení, 
zda se nám podaří zvýšit soběstačnost v potravinách.

Pandemie 
koronaviru
zasáhla celou společ-
nost věnují se mu tak 
i mnohé naše komentáře

Rostliny 
potřebujeme, 
jejich funkce a význam 
jsou velmi široké a pro 
všechny přínosné

Řepka 
a řepkový olej
bojují s mnoha mýty 
a předsudky, realita je 
ale opačná
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rozvoje venkova), ale i v národních dotacích, 
jsou podpory následující: Holandsko, Belgie 
pobírá kolem 400 eur na hektar, Česká repub-
lika cca 224 eur na hektar, u kofinancování  
II. pilíře je Česká republika na 35 %, Spolková 
republika Německo a Holandsko na 60 %, 
Rakousko na 100 %. V podstatě jde o to, kolik 
dotací stát přidává z vlastních prostředků 
k podporám z EU. Národní dotace jsou u nás 
na úrovni přibližně 25 % ve srovnání se státy 
EU 14. 

Pokud by se podařilo sjednotit či přiblížit 
Společnou zemědělskou politiku ve všech 
státech EU a nastolit jednotný trh, je velká 
šance k postupné změně ve zvyšování pro-
dukce domácích výrobků, tedy postupnému 
zvyšování soběstačnosti, se kterou se zároveň 
může podstatně snižovat uhlíková stopa. Vždyť 
každý rok přijíždí do ČR s potravinami více 
než 100 tisíc kamionů! Zvyšování soběstač-
nosti je nutné i proto, že v současné době je 
záporné saldo agrárního sektoru 47,2 mld. Kč 

při nezapočítání kladné bilance tabákového 
průmyslu ve výši 8 mld. Kč, ve skutečnosti je 
záporné saldo agrárního sektoru 55,2 mld. 
Kč, ještě v roce 1994 bylo kladné saldo ve výši 
téměř 1 mld. Kč. 

Výzvou do budoucna k zvyšování soběstačnos-
ti českého zemědělství je přibližování se ve 
výrobě úrovni Německa a Holandska. Vždyť
v SRN je 2,3krát vyšší výroba mléka na 
1 hektar zemědělské půdy, 3,4krát vyšší výro-
ba hovězího masa na 1 ha zemědělské půdy, 
5,1krát vyšší výroba vepřového masa na 1 ha 
zemědělské půdy. V Česku pak je velmi ex-
tenzivní živočišná výroba a to nepůsobí dobře 
na úrodnost půd, kde není dostatek organické 
hmoty, drobtovité struktury a zooedafonu. 
České zemědělství čeká zásadní změna ve 
zvýšení stavu hospodářských zvířat, které 
přinesenou vyváženost mezi rostlinnou a živo-
čišnou výrobou, čímž by se zvýšila úrodnost 
půdy, a současně dojde k postupnému zvyšo-
vání soběstačnosti v živočišných komoditách 

a k velkému omezení uhlíkové stopy.  
Na doma vyráběné potraviny probíhají kont-
roly v celé vertikále výroby a spotřebitel má 
přesný přehled o kvalitě surovin i nad jejich 
zpracováním. U dovážených potravinářských 
výrobků tomu tak není. Především u třetích 
zemí nikdo nezná, jak probíhá celý proces 
výroby či zpracování. 

Radost ze vstupu do EU zkalilo zklamání 
Pomoc EU stvořila českou závislost na kapitá-
lu staré EU 14 zvláště v potravinách. Původní 
EU tak významnou silou svých národních 
rozpočtů a nejednotnou dotační politikou 
pro státy přistoupivší v roce 2004 a později 
utlumila jejich zemědělství a potravinářský 
průmysl. V nových zemích byla nastavená 
nevhodná podpora na zemědělskou plochu 
bez podmínky chovu hospodářských zvířat. To 
přineslo obrovskou redukci stavů hospodář-
ských zvířat. V porovnání roku 2018 s rokem 
1989 tak máme pouze 28,8 % dojnic a 28,9 % 
prasnic, což nedokáže kompenzovat ani jejich 
vyšší užitkovost.

Tím, a za přispění vlastních maloobchodních 
prodejen, země staré EU 14 dokázaly ovlád-
nout trh s potravinami. V současné době dále 
pokračují k úplnému ovládnutí českého trhu, 
a to opatřeními Společné zemědělské politiky, 
kde maximálně tlačí na omezování plateb pro 
velké podniky a proklamují jen podporu na 
malých farmách. 

Je ale nutné vědět, že podniky, které by přišly 
o podpory a dotace, vyrábí u nás cca 90 % veš-
keré zemědělské produkce, která je určená 
pro zpracování v potravinářských podnicích 
nebo je nabízená přímo spotřebitelům. 
Pokud dotace a podpory představují přibližně 
30 až 35 % příjmů, je nesmysl, aby je kom-
penzovala vyšší produktivita práce a koncent-
race výroby. Ve skutečnosti kompenzují cca 
5 až 10 % podle jednotlivých komodit. 

Staré země EU mají podstatně více koncen-
trovanou potravinářskou výrobu, přes kterou 
velmi dobře ovládají náš maloobchodní pro-
dej. EU 14 stále mluví o Společné zemědělské 
politice a jednotném trhu, ale v nejlepších pří-
rodních podmínkách, jako jsou v Holandsku 
a Belgii, jsou platby na plochu téměř dvojná-
sobně vyšší a současně do jejich zemědělství 
míří 3–5krát vyšší národní podpory a skryté 
dotace například přes ministerstva práce 
a sociálních věcí, ministerstva pro místní roz-
voj, ministerstva životního prostředí a různé 
území správní celky. Tento postup starých 
zemí oproti nám (i dalším novým zemím) 
a výše nastavené podmínky vytváří další tlak 
na likvidaci naší zemědělské a potravinářské 
výroby. 

Pokles produkce poškodil krajinu
Tím, že se neuvěřitelně snížily stavy hospo-
dářských zvířat a tím klesla živočišná výroba, 
došlo k nižší produkci organické hmoty 
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a výraznému snížení pěstování rostlin, jako je 
vojtěška, jetel, hrách, bob a jiné, působících 
na optimální stav půdy. Tato nevyváženost 
negativně působí na schopnost půdy zadržo-
vat vodu. V jedné dánské studii se dokládá, 
že pokud je půda v optimálním stavu, dokáže 
zadržet více vody, než je ve všech řekách, 
jezerech a přehradách.  

Tato hospodářská politika je jako vystřižená 
z koloniálních dob a směřuje k ovládnutí naší 
země. Tisíce lidí, kteří se uvolnili ze živočišné 
výroby, jsou pak k dispozici jako levná pracovní 
síla do průmyslových montoven. Je smutné, 
že jen málo našich spoluobčanů, a především 
politiků, tuto skutečnost prokouklo. Naše 
země jako evropský tygr v růstu hrubého 
domácího produktu je však v tvorbě hrubého 
národního produktu o 400 mld. Kč každý rok 
chudší, jelikož noví vlastníci našich, pardon – 
jejich podniků odváží legálně za naše hranice. 
Ano, je to v pořádku, podniky si koupili, ale 
naše levná pracovní síla jim umožňuje levnou 
výrobu a při hodnocení zmíněného hrubého 
národního produktu již patříme mezi země 
rozvojové.

Tento stav je nutné řešit alespoň tam, kde 
je to možné. Nelze pokračovat ve vytlačová-
ní našich zemědělských a potravinářských 
produktů z vlastního trhu tím, že u nás lehce 
vytvořený zisk používají k dotování konečné 
ceny potravin a ovládnutí zbytku našeho trhu 
s potravinami. Myslíte, že se mýlím? 

Bude opět žluté pole řepky problémem?
U nás se v letošním roce pěstuje cca 370 tis. 
ha řepky olejné. Ze získané produkce se zpra-
covává 60 % na olej, který konzumujeme jako 
potravinu a v potravinářských výrobcích. Jde 
o nejkvalitnější olej ze všech, jelikož obsahuje 
omega-3 mastné kyseliny a hodí se do stu-
dené i teplé kuchyně. Osobně jsem zásadně 
proti využívání řepkového oleje jako přídavku 
do paliva, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, motory 
jsou vyráběny pro spalování fosilních paliv, 
řepkový olej snižuje optimální výkon motoru 
 a zkracuje jeho životnost, ale z usnesení 
EU nám bylo uloženo přidávat 7 %. My ve 
skutečnosti přidáváme 4,6 až 4,8 % a jsme ze 
strany EU za tento malý přídavek kritizováni. 
Zadruhé, vedle řepkového oleje přidáváme do 
potravinářských produktů cca 15 % palmové-
ho oleje, který je ze zdravotního hlediska ne-
vhodný, ale cenově nejlevnější, a tak ho máme 
ve velkém přídavku v sušenkách, ale třeba 
i ve zmrzlinách a dalších potravinách, které 
mají rády třeba i děti. Jediné pozitivum je, že 
ze všech olejů ten palmový nejlépe tuhne. Jak 
dobře vidíte, že můj apel na domácí produkty 
je na místě. Z produkce řepky by tedy dalších 
15 % mělo jít do zpracování pro potravinářské 
účely a zbytek bychom měli vyvážet. Není 
logické ani ekonomické dovážet vedle palmo-
vého oleje ještě olej kokosový a slunečnicový 
do potravinářské výroby a olej řepkový, který 
se míchá do fosilních paliv. 

Kolik problémů by vyřešila redukce řepky?
Jsem přesvědčen, že žádné, protože fikce 
o škodlivosti řepky není pravdivá. Z agrono-
mického hlediska jde o plodinu přímo hno-
jenou chlévskou mrvou a plodinu zlepšující 
osevní postup. Má obrovský kořenový systém 
a veškerá nadzemní hmota jde zpět do půdy, 
takže přináší  organickou hmotu a bilanci 
ovlivňuje pozitivně. Je také plodinou, která je 
rentabilní a pomáhá kompenzovat ztráty 
z jiných plodin, pokud je sušší rok. Řepka 
je zároveň velmi důležitá plodina pro stav 
včelstev a produkci medu. Podle statistic-
kých údajů Asociace profesionálních včelařů 
dosahuje med z řepky zhruba 50 % z celkové 
produkce. Pokud by se řepka nepěstovala, 
stav včelstev by poklesl až na polovinu, 
protože by nebyla pastva. A to kvůli již zmíně-
nému poklesu ploch mnoha dalších plodin. 
Často mluvíme o erozi. Řepka je na poli 
11 měsíců, což je nejdelší doba z jednoletých 
plodin. Díky tomu dochází k minimální ztrátě 
ornice. Jediné nebezpečí je při setí řepky. Pod 
řepku většina podniků orá a při monzunových 
deštích vzniká nebezpečí splavení ornice, to 
se ale řeší trávnatými pásy při rozdělování po-
zemků v mírně erozně ohrožených katastrech 
nebo se provádí setí řepky systémem Stip-till 
bez orby.

Jak jsem v textu na několika příkladech uvedl, 
situaci je potřeba vždy hodnotit v souvislos-
tech a na základě odborných faktů, a nikoliv 
na základě populistických výkřiků těch, kteří 
o sektoru nemají ani zdání. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., 
prezident AK ČR 
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I proto nyní zemědělci a potravináři při 
nedostatku pracovních sil ze zahraničí pracují 
v prodloužených směnách, řeší obrovské pro-
blémy s distribucí, nevyrovnané jsou dovozy 
ze zahraničí, ale i samotná doprava  
k zákazníkům. 

Jako potřebná opatření vidíme: 
• zajištění ochranných pomůcek. Po pokrytí 

potřeb zdravotnictví a dalších složek prvního 
sledu by mělo být ve druhé prioritě pro roz-
dělování ochranných prostředků potravinář-
ství a zemědělství;  

• dezinfekce, AK ČR je připravena zajistit 
distribuci potřebného množství; 

• pokud by se zpřísňovala karanténa a volný 
pohyb osob proti současnému stavu na defi-
novaném území ČR – je třeba zajistit výjimky 
pro zemědělce a potravináře. Jinak dojde  
k zastavení dodávek potravin pro občany  
a k ohrožení hospodářských zvířat. Využít 
lze zkušenosti v oblasti Litovle;

• při výskytu koronaviru v zemědělském pod-
niku a v potravinářském podniku je třeba 
uvalit karanténu jenom na skupinu lidí, kte-
rá se s dotyčným přímo potkala. Není třeba 
uvrhnout do karantény celý závod či stře-
disko, manažeři se velmi intenzivně snaží 
rozdělit pracovníky do menších skupin, 
které pracují odděleně, a velmi tvrdě chtějí 
dodržet ochranu svých lidí. Tento požadavek 
rozhodne o tom, zda bude moci dojít  
k plynulému zajištění potravin a současně 
aby nevznikly škody jak v zemědělské výro-
bě, tak ve výrobě potravin;

• automatické prodloužení pobytu a pracov-
ních povolení  pro zahraniční pracovníky, 
které nastavila vláda, je důležité pro udržení 
chodu provozů, protože není šance přivést 
jiné lidi;

• stejně tak racionální je snížení kontrol pro 
zemědělce a potravináře ze strany orga- 
nizací spadající pod MZe na nezbytné mini-
mum. Trvání povinnosti by zvyšovalo riziko 
nákazy;

• odložit zavedení nových nástrojů – v součas-
né době není čas a prostor, jak zavádět  
nová opatření, není možné lidi proškolit  

Návrh opatření pro zemědělce  
a potravináře
 Krátkodobé opatření pro zajištění potravin

Není možné zastavit chod zemědělství a potravinářství, obzvláště když v této době 
je dovoz velmi komplikovaný a došlo by k tomu, že by nechyběly v obchodech pouze 
roušky a kvasnice, ale i základní potraviny, čímž by došlo k destrukci fungování na-
šeho státu. Potraviny jsou základní životní nutností a nejvíce působí na psychickou 
pohodu lidí. 

Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek 
kvalitních potravin
Vážení občané, 
my, zemědělci České republiky, v této složité době, kdy relativně nízká soběstačnost ve 
výrobě potravin nás všechny znepokojuje, prohlašujeme naši připravenost v navýšení 
soběstačnosti ve výrobě základních, kvalitních a bezpečných zemědělských komodit, jako je 
ZELENINA, OVOCE, BRAMBORY, VEPŘOVÉ MASO, DRŮBEŽÍ MASO, VEJCE A DALŠÍ.

K navýšení je ale nezbytné přizpůsobit naši legislativu, a to zejména zákon o potravinách, 
zákon o významné tržní síle a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Věříme, že nejen naši politici, ale celá naše veřejnost v těchto složitých dobách podpoří 
naši iniciativu, jelikož jde o výživu českého národa, zajištění soběstačnosti a produkci 
bezpečných potravin pro naše obyvatele.  

Prezidium AK ČR
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a není to podle našeho názoru priorita, 
zmínit chceme například nastavení velikosti 
honu na 30 ha a další;

• jednáme o prodloužení termínů na realizaci 
investic jak z PRV, tak z národních zdrojů.  
V některých případech je zastavena možnost 
dodávek ze zahraničí, komplikuje se  
i doprava a najíždění systémů;

• udržení výjimky pro možnost příjezdu 
servisních techniků ze zahraničí na stroje 
a technologie v potravinářství při dodržení 
bezpečnostních zdravotních předpisů; 

• zajištění systému přednostní dopravy pro 
potraviny a krmiva a zemědělství 
v souvislosti s organizováním včasné dopra-
vy a velkým výkyvům v jednotlivých dnech je 
nezbytné tolerovat překročení současného 
omezení výkonu práce řidiče nad současný 
zákonný rámec 9 hod;

• zajištění fondu pro okamžitou pomoc potra-
vinářským podnikům; 

• SSHR by měla co nejrychleji nakoupit 
zboží, které by vytvořilo rezervu pro občany 
v případě prohloubení krize s co nejnižší 
administrativní zátěží. Začít můžeme u těch 
komodit, kde díky přerušení zahraničního 
obchodu není odbyt a může stát nakoupit 
za dobrou cenu a pomůže i potravinářským 
podnikům, příkladem je sušené mléko, 
máslo, cukr, mouka a další;

• aplikovat urychleně vládou navrhovaná 
opatření Kurzarbeitu, úspory daní a pojiště-
ní i na sektor zemědělství a potravinářství. 

Dlouhodobé nástroje k zajištění soběstač-
nosti:
Je třeba jednoznačně systémově pracovat  
na dosažení co největší soběstačnosti  
v základních potravinách. V dnešních dnech 
se ukazuje, že to byl oprávněný požadavek  
a povídání o jednotném trhu v EU nefunguje. 
To lze dokázat na mnoha příkladech, chybí 
ochranné prostředky, plicní ventilátory, léčiva 
atd. Potřeby každé země jsou nyní důležitější 
než evropská solidarita. Za tímto účelem se 
musí vytvořit strategie, jak toho dosáhnout. 
Hlavní nástroje jsou podpora investic v ze-
mědělství a potravinářství a regulace prodeje 
v obchodních řetězcích. Je nutné přijmout 
návrh novely zákona, kterým se mění zákon 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, kde navrhujeme do § 9b odst. 4) 
zapracovat povinnost prodejce umístit na trh 
minimální objem 55 % českých potravin v roce 
2021. Tento podíl následně každoročně zvyšo-
vat o 5 procentuálních bodů až do roku 2027.

Návrh dalších opatření: 
• formou kofinancování navýšit rozpočet 

opatření PRV na podporu investic. Je jasné, 
že nebude možné pokrýt veškeré investice 
v zemědělství. Doporučujeme se prioritně 
věnovat opatřením pro komodity, kde je nej-
nižší soběstačnost a kde hrozí nedostatek 
těchto potravin v ČR. Například odvětví cho-
vu prasat, výkrmu drůbeže, produkce vajec, 
ovoce, zeleniny a brambor. Na toto opaření 

předpokládáme navýšení o 3 mld. Kč;
• podpora investicu menších zemědělců 

prostřednictvím PRV;
• na ostatní investice by se měla navýšit 

alokace na podporu úvěrů (dotace úroků) 
přes PGRLF, kde je třeba upravit některé 
podmínky, například maximální úvěr na IČO 
50 mil. Kč. Celkový předpoklad navýšení  
o 1,5 mld. Kč;

• podporu úroků ještě doplnit daňovou úlevou, 
když bude podnik investovat, jako to mají 
země z EU 14; 

• investice pro potravináře zajistit zvýšením 
alokace o 400 mil. Kč v dotačním titulu č. 13 
v národních dotací;

• pro stabilizaci sektoru mléka doporučujeme 
navýšit alokaci v rámci národních dotací  
v opatření Q-CZ. Zvýšit platbu na jeden litr 
a v rámci krize zavést paušál a tím snížit 

administrativní náklady. Tím dojde k podpoře 
českých mlékáren, které nyní dodávají mléč-
né výrobky do obchodů a dlouhodobě budou 
schopny platit lepší cenu chovatelům a tím více 
mléka zůstane v ČR a zvýší se naše bezpeč-
nost. Celkové navýšení v objemu 1,3 mld. Kč;

• Zapracovat do zákona č. 586/1992 Sb. o da-
ních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 
do § 19 odst. (1) osvobození od daní příjmy  
z provozních dotací od Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu;

• v rámci EU velmi důrazně bojovat proti 
nesmyslným zeleným opatřením, která by 
výrazným způsobem snížila výrobu potravin 
v Evropě i konkurenceschopnost evropských 
zemědělců.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. prezident AK ČR
Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR 

Návrh opatření pro zemědělce  
a potravináře
 Krátkodobé opatření pro zajištění potravin

Výzva k solidární pomoci
Agrární komora České republiky vyzývá všechny členy i všechny ostatní zemědělce, aby 
zvážili v této velmi složité době pomoc našim spoluobčanům, kteří jsou hendikepováni, 
nemocní či starší a vlastních prostředků nemají nazbyt.

Agrární komora ČR zřídila transparentní účet (č. ú.: 292900456/0300), na který můžete 
své prostředky zasílat. Doporučujeme zasílat částku ve výši cca 5 Kč/ha zemědělské půdy 
(je jen na Vašem uvážení). Jde samozřejmě o doporučení, ale domníváme se, že jsou mezi 
námi lidé, kteří naši pomoc velmi potřebují.

Po shromáždění prostředků dojde k jejich rozdělení po konzultaci s Ministerstvem 
zdravotnictví přímo do jednotlivých zařízení, která podle jeho vyjádření prostředky nejvíce 
potřebují. Seznam dárců bude zveřejněn na stránce Agrární komory ČR a v měsíčníku 
AGRObase. Děkujeme Vám všem, kteří sdílíte naše názory. Věříme, že tento náš úmysl 
a podpora pomůže potřebným.

Prezidium AK ČR
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Pokud si představíme způsoby uvažování, jak řešit krize, jako přímku 
s dvěma opačnými póly, na jedné straně najdeme klasickou ekonomii, 
která zastává názor, že trh a jeho hlavní hnací síly, tedy poptávka a na-
bídka, postupně vyřeší i krizovou situaci (někteří si možná pamatují na 
90. léta a neviditelnou ruku trhu) a k řešení krizí je možné využít maxi-
málně nástroje monetární, tedy např. cílené oslabení měnového kurzu. 
Velkým popularizátorem těchto myšlenek byla v 60. letech minulého 
století tak zvaná Chicagská škola, jejímž doyenem byl Milton Friedman. 
Ten tvrdil, že z dlouhodobého hlediska se nevyrovnává jen nabídka a 
poptávka v rámci klasické obchodní výměny, ale také agregátní nabídka 
a poptávka po penězích v rámci hospodářství. Státy tak mohou v přípa-
dě přibrzdění hospodářského růstu pracovat s úrokovými sazbami či 
kurzem, ale neměly by zaplavovat trh čerstvě natištěnými penězi, tedy 
tak zvaným „kvantitativním uvolňováním“. Milton Friedman dokonce 
řekl, že z dlouhodobého hlediska se všechno vyřeší samo. Friedmanovi 
kritici na to posměšně odpovídali, že z dlouhodobého hlediska jsme 
vlastně všichni mrtví. Z pohledu dnešní situace a černého humoru je to 
přinejmenším úsměvné. 

Na Miltona Friedmana v 80. letech navázala administrativa Ronalda 
Reagana, který šel do voleb se sloganem „Slibuji Vám žádné nové daně“ 
a později také řadu daní snížil, když využil princip tak zvané Lafferovy 
křivky, která zkoumá vztah mezi mírou zdanění a skutečným daňovým 

výběrem. Podle Lafferovy křivky totiž existuje taková míra zdanění, která 
je pro ekonomické subjekty demotivační, a naopak vede ke snížení daňo-
vého výběru jednoduše pro to, že jsou podnikatelé demotivováni vytvářet 
další extrémně zdaněné statky nebo se řada podnikatelů či zaměstnanců 
přesune do zóny šedé ekonomiky. Podle klasické ekonomie je navíc vždy 
lepší, pokud má peníze spotřebitel, nikoli vláda, která se samozřejmě 
rozhoduje pomaleji a není schopná flexibilně reagovat na dění na trhu. 
Neoklasická teorie tak značně omezuje i státní výdaje, což dobře vysti-
huje jeden z nejznámějších Reaganových citátů: „Nejhorší věta v našem 
jazyce je – jsem vládní úředník a přišel jsem Vám pomoci.” Princip 
Chicagské školy tak lze jednoduše shrnout jako „Nedávej, ale ani neber”. 

Na druhé straně by pak stálo tak zvané „keynesiánství“, které je s kla-
sickou ekonomií v rozporu, a naopak podtrhuje roli státu jako držitele 
fiskálních nástrojů nutných k revitalizaci ekonomického růstu v době 
ekonomické recese. Hlavní propagátor fiskální „kontracyklických“ 
zásahů do národního hospodářství v době recese byl profesor ekono-
mie a pozdější guvernér britské národní banky Maynard Keyenes, ten 
největšího věhlasu dosáhl zhruba o půl století dříve než Ronald Reagan 
a jeho aplikace neoklasické ekonomie a principů laissez-faire (tedy 
minimálních zásahů státu do hospodářství). Velkou měrou k rozmachu 
keynesiánství přispěla hospodářská obnova po hospodářské krizi 30. let 
a Rooseveltův Nový úděl, který formou investic do infrastruktury, ale 

Dávej, ber vs. nedávej, neber?
„Dávej, ber“ je nejenom titul diskotékového hitu 80. let v podání Sagvana Tofiho, 
ale také poměrně pregnantně vystihuje rozdíl mezi dvěma hlavními ekonomickými 
proudy. 
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Domobrana proti vlkům
Jak to také může dopadnout, když zodpovědné orgány bdící nad 
ochranou přírody a krajiny (a zvířat v ní) nekonají podle základ-
ních zásad selského rozumu, ukazuje příklad z Francie. Tam 
se dala letos dohromady s cílem zamezit expanzi vlků ilegální 
ozbrojená skupina „vlčí domobra-
ny“, a to v oblasti, která je vlky 
nejvíce postižena. Jde přitom 
o oblast Národního parku Écrins 
v jihovýchodní části země. Právě 
národní parky by přitom mohly být 
územím, kde má rozumný výskyt 
vlků svou určitou logiku, přesto 
lze jen dodat, že příkladů, kdy lidé 
„vezmou spravedlnost do svých 
rukou“, může přibývat.

Monitoring potvrdil rostoucí bezpečnost našich 
potravin
V záplavě negativních informací by neměla zapadnout bilance 
kontrol Státní veterinární správy ČR za rok 2019, z níž vyplývá, že 
ačkoli se meziročně zvýšil počet vyšetření u zhruba 2 000 vzorků, 
podíl nevyhovujících nálezů reziduí nepovolených nebo rizikových 
látek se snížil z 0,16 % na 0,06 %. Ubylo nevyhovujících nálezů 
u živých i poražených hospodářských zvířat, živočišných surovin 
a potravin, ale také u zvěřiny a ryb, v chovech skotu nebylo 
prokázáno žádné nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších 
zakázaných léčiv, ve všech parametrech vyhověly také všechny 
vyšetřované vzorky drůbeže a u farmově chované zvěře. To je 
dobrá zpráva pro české spotřebitele a jeden z důležitých argu-
mentů pro to, aby se lidé nebáli preferovat nákup potravin 
z tuzemských zemědělských surovin. 

Obávaný virus málo mutuje
I když je stále málo informací o tom, jak se bude dál vyvíjet pan-
demie koronaviru a co nás čeká v budoucnosti, něco už známo je. 
A je docela škoda, že zejména spíše pozitivní údaje nejsou zrovna 
masově prezentovány. Veřejnost se tak opakovaně dozvídá, že 
po současné pandemii mohou přijít další, že virus bude doneko-
nečna mutovat a že řešením nemusí být ani antikoronavirová vak-
cína, jejíž varianty dnes vyvíjí celý svět. Stejně jako jiné koronaviry 
samozřejmě mutuje i ten, s nímž se nyní celosvětově bojuje – na 
rozdíl od jiných ale tenhle mutuje podle dosavadních epidemio-
logických statistik minimálně, což v praxi znamená, že k jeho 
potlačení by měla stačit jediná vakcína.

Ubude kuřáků?
Přestože představuje koronavirus, zejména pro část populace, 
významné zdravotní riziko, mohou mít dopady jeho pandemie 
i pozitivní výsledky. Jak uzavření restaurací a nošení roušek, tak 
i omezení kontaktů mezi lidmi výrazně snižuje místa i důvody, kde 
je možné dát si oblíbenou cigaretu. I díky tomu, že kuřáci jsou 
jednou z ohrožených skupin, se také zřejmě část dosavadních ku-
řáků své drogy vzdá a koronavir tak patrně zredukuje jejich řady 
efektivněji než dosavadní doporučení lékařů nebo zdražování 
cigaret. Z hlediska bilance zahraničního obchodu ale na tom naše 
země prodělá – export tabákových výrobků každoročně vylepšoval 
jinak negativní saldo agrárního zahraničního obchodu.

Petr Havel

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

také třeba masivní podporou zemědělství dal práci a obživu milionům 
Američanů. Do té doby poněkud štíhlý federální rozpočet tak najednou 
získal na objemu, což mu vydrželo s přestávkami až do dnešních dní. 
K podobné situaci pak došlo i v západní Evropě v 2. polovině 20. století, 
kde byly investovány horentní sumy peněz do válečné obnovy, ale také 
do vybudování „sociálního státu“, který měl pomoci uvolnit kapacity pro 
výrobu tím, že roli rodiny v některých případech částečně přebral stát. 
Zatímco ještě v 30. letech by se o děti starala matka a o starší rodiče 
jejich děti, od 50. let tuto roli přebral stát, což se ovšem projevilo také ve 
vyšším zdanění pracujících. Tím, že se do pracovního procesu zapojily 
také ženy, bylo možné ještě efektivnější sociální stát „dotovat“. Dnes se 
den daňové svobody, tedy hranice, po které si vyděláváme sami na sebe, 
a nikoli na stát, přesunul v některých státech hluboko za měsíc červen.

Jak to souvisí s dneškem, koronakrizí a zemědělstvím? Včera (26. 
března) schválil Evropský parlament záchranný balíček pro revitalizaci 
ekonomik členských států ve výši jednoho bilionu korun (tedy tisíce 
miliard), ČR by mělo připadnout asi 36 miliard. Pokud si vezmeme cel-
kový počet obyvatel EU (512 milionů) a celkový počet obyvatel ČR (10,5) 
milionu, dá se říci, že podíl pro ČR je spravedlivý, nicméně, pokud se 
bude rozdělovat jen podle obyvatel, a nikoli třeba podle důležitosti 
jednotlivých sektorů, je vysoce pravděpodobné, že na zemědělství se 
nedostane. Paul Krugman, pozdější zastánce keynesiánství a poradce 
Baracka Obamy pro řešení hospodářské krize roku 2008, hovořil o tzv. 
helikoptérových penězích. V praxi to znamená, že když se hospodářství 
zadrhne, je třeba ho maximálně promazat nově natištěnými penězi, 
které se musejí dostat k co největšímu množství lidí, i kdyby je stát 
měl náhodně shazovat z helikoptéry. Sám Krugman se nechal slyšet, 
že Rooseveltův New Deal byl sice přínosný z dlouhodobého hlediska, 
ale z hlediska krátkodobého byl málo efektivní. Tady s Krugmanem 
jednoznačně souhlasím, ačkoli nesouhlasím s principem rozhazování 
peněz z helikoptéry. Jediný efektivní a rychlý způsob, jak udržet peníze 
v ekonomice, je nebrat je lidem z kapes. 

Tím se dostáváme k rozřešení dnešního nadpisu, tedy jestli je lepší 
brát a dávat, nebo nedávat a nebrat. Současná situace nejspíš ukáže 
(a historie již několikrát ukázala), že nejlepší je kombinace obojího, 
tedy krátkodobě nebrat, v případě zemědělství bychom se mohli bavit 
o odpuštění plateb za sociální a zdravotní za zaměstnance, osvobo-
zení DPP od těchto plateb pro zaměstnance krátkodobé, osvobození 
dotačních podpor od daně (jsou to peníze již jednou zdaněné) a později 

formou dobře cílených subvencí podpořit zemědělství jako strategický 
sektor, aby si byl lépe schopen poradit s výkyvy na trhu a s řízením 
dalších rizik, jako je třeba právě probíhající změna klimatu. Zeměděl-
ství je základním malým sektorem, ale základním kamenem hospodář-
ství a přeneseně umožňuje svou efektivitou (a nižší potřebou pracovní 
síly než v minulosti) a dostupností potravin a tím pádem vyšší mírou 
disponibilních peněz dalších sektorům existenci. Dotační podpory 
(zvláště ty investiční) ovšem rozhodně nejsou garantované, jsou během 
na dlouhou trať a pro žadatele (především menší zemědělce) až příliš 
administrativně náročné. V případě zemědělství (tedy nepřetržitého 
provozu), kde nejde vypnout výrobní linku a zhasnout světla ještě více 
než kde jinde, platí: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. V tomto případě 
tedy spíše: „Kdo nebere, dává nejrychleji“.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

Řešení současné ekonomické situace 
je věštěním z křišťálové koule, jehož 

hlavním cílem je následně co nejdříve 
obnovit chod hospodářství.
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Díky legislativní výjimce bude moci Minister-
stvo zemědělství posunout termín pro příjem 
žádostí u řady plateb poskytovaných z evrop-
ských fondů. Zejména jde o přímé platby, jako 
jsou SAPS, greening, platbu pro mladé země-

dělce či podporu citlivých sektorů, dále plošné 
platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy 
například podpora ANC, Agroenvironmentál-
ně-klimatická opatření a Ekologické zeměděl-
ství, a platby na zvířata – podpora pro opatření 
Dobré životní podmínky zvířat.

V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí hlavní 
zemědělské dotace. Mezi zemědělce se 
tak rozdělí více než 30 miliard korun ročně, 
většina peněz je z EU. Příjem žádostí začne 
podobně jako v předchozím roce v první 
polovině dubna. Konkrétní datum bude ještě 
upřesněno a zveřejněno na stránkách Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 
Posun termínu do 15. června se bude týkat 
také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, 
resp. dvouletých navazujících závazků pro 
Agroenvironmentálně-klimatické opatření 
a opatření Ekologické zemědělství. Dále 
žádostí na platby na zalesňování zemědělské 
půdy či plošná lesnická opatření PRV. Celkem 
musí být v krátkém mezidobí novelizováno 
16 právních předpisů – nařízení vlády, která 
stanovují podmínky pro výše zmíněné platby. 
Prodloužení termínu ukončení z původního 
termínu 15. května na 15. června poskytne ža-

datelům čas pro přípravu příslušných žádostí 
a zajištění potřebných podkladů v současné 
krizové situaci. 

Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za 
rok 2019 není ohrožena. Loni obdržel SZIF od 
zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To od-
povídá v souhrnu za všechny platby a opatření
159 025 žádostí o dotaci v objemu zhruba 
32,2 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo vydáno již 
153 925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 
30,3 mld. Kč. Z toho bylo zemědělcům pro-
placeno 129 727 žádostí v celkové výši zhruba 
28,1 mld. Kč.

V porovnání s rokem 2018, kdy bylo podáno 
v souhrnu za všechny dotační tituly celkem 
156 882 žádostí o dotaci, bylo za srovnatelné 
období předchozího roku vydáno 150 942 roz-
hodnutí, tzn. nárůst v letošním roce o téměř 
2 %. U vyplacených žádostí, kterých bylo za 
srovnatelné období předchozího roku vydáno 
127 034, činí nárůst 2,11 %. Celková vyplacená 
částka je vyšší o zhruba 635,3 milionu Kč.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

„Chci uklidnit všechny živnostníky v země-
dělské a lesnické prvovýrobě, že nárok na 
ošetřovné mají i oni. Je nutné žádosti podávat 
Ministerstvu průmyslu a obchodu a využívat 
formuláře na jejich webu, ne externí odkazy, 
které mohou obsahovat chyby,“ řekl ministr 

zemědělství Miroslav Toman. Doplnění 
programu podpory malých podniků posti-
žených celosvětovým šířením onemocnění 
covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 
– „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ včera schválila 
vláda. Nově je program rozšířen na OSVČ 

podnikající v oblasti zemědělské a lesnické 
prvovýroby, a to podle zákona o rozpočtových 
pravidlech.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje 
o měsíc do 15. června. Rozhodl o tom 
ministr zemědělství Miroslav Toman

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci 
 v zemědělství a lesnictví

„V souvislosti s krizovou situací způsobenou pandemií koronaviru jsem se rozhodl 
prodloužit termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Tento 
postup nám umožní zvláštní opatření Evropské komise, ke kterému se v současné 
době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit zemědělce, že výplata podpor není 
ohrožena. Za loňský rok jsou dotace v rámci Jednotných žádostí téměř vypořádány,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci progra-
mu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také 
zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo země-
dělství a včera jej schválila vláda.
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Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje 
o měsíc do 15. června. Rozhodl o tom 
ministr zemědělství Miroslav Toman

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci 
 v zemědělství a lesnictví
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Ten je zasažen zejména kvůli snížení objemu 
mezinárodního obchodu a téměř zastavení 
provozu tuzemských gastro zařízení. O to dů-
ležitější pak je pro stát potřeba zajistit v době 
nejistot plynulé zásobování obchodů. Zároveň 
si můžeme v těchto širších souvislostech 
uvědomit, že na klíčovém odvětví tuzemského 
zemědělství, což je produkce mléka, závisí 
nejen sektor jako takový, ale také obživa 
obyvatel. Zaměstnanci v této výjimečné době 
pracují s vypětím veškerých psychických 
i fyzických sil a zaměstnavatelé čelí zvyšujícím 
se nákladům, které jsou nutné zabezpečit 
z hlediska ochrany lidského zdraví. Společ-
ně pak čelí riziku bez většího povšimnutí či 
výraznějšího ocenění zbytkem společnosti. 
A především, my ve stájích nemůžeme zhas-
nout a přijít, až krize pomine.

Chovatelé kvitují a oceňují mimořádnou snahu 
Ministerstva zemědělství podpořit nejen 
produkci mléka v současné krizové situaci 
dalšími prostředky, nicméně v současné 
situaci je nutné konat rychle a udržet sektor 
životaschopný. V případě, že se to nepodaří, 
dojde k dalšímu poklesu stavů mléčného 
skotu s negativním dopadem na půdní úrod-
nost a soběstačnost nejen v komoditě mléko. 
Řada chovatelů totiž provozuje další země-
dělskou výrobu, jako je chov prasat, případně 
ovocnářství, zelinářství, a pád cen mléka by 
se negativně podepsal i v těchto odvětvích. 
Na spotřebitele v tuto chvíli apelujeme, aby 
maximálně i v zájmu svého zdraví preferovali 
české výrobky. 

Aby bylo možné nadále zajistit plynulé 
dodávky v této náročné době, je potřeba 
zejména:
1. průběžně zajišťovat dostatek kvalitních 

ochranných pomůcek a dezinfekce pro 
nepřetržité potravinářské a chovatelské 
provozy;

2. zajistit metodiku postupu v případě uvalení 
karantény na nepřetržité provozy živočišné 
výroby a potravinářství. Karanténou v těch-
to provozech nemůžeme vyřadit nepřeru-
šitelné činnosti, konkrétně dojení. V tomto 
případě, kdy je obsluha nenahraditelná, 
musí být připraveny výjimky, například 
umožnění karantény přímo na pracovišti. 
Nelze zastavit celou směnu; 

3. umožnit pokračování zaměstnávání zahra-
ničních pracovníků, bez ohledu na délku 
jejich pracovního povolení. V některých 
provozech, důležitých pro obživu obyvatel, 
jsou nezastupitelní. Umožnit hned vstup za-
hraničním pracovníkům s tím, že absolvují 
u nás karanténu pod dohledem, a po jejím 
ukončení, když budou splněny všechny 
zdravotní požadavky, nastoupí do provozu 
jednotlivých podniků. Vzhledem k součas-
né kritické situaci, kdy noví zaměstnanci 
nepřicházejí a velká část před nastolením 
nouzového stavu odešla, pracuje země-
dělství momentálně s podstavem a není 
možné zabezpečit provoz bez 12 až 16hodi-
nových pracovních směn, což je z dlouho- 
dobého hlediska neúnosné; 

4. v  provozech zajišťujících nepřetržitý provoz 
pro obživu obyvatel v době karantény 

provádět jen skutečně nezbytné kontroly, ať 
z rezortu MZe, ale i z jiných rezortů. Tímto 
způsobem zabráníme případnému šíření 
viru a zároveň umožníme podnikům plynulý 
provoz;

5. zajistit na hraničních přechodech přednost-
ní odbavení pro potravinářské a zeměděl-
ské zboží a pro zásobování nezbytné pro 
chod zemědělství a potravinářství (krmiva, 
obaly, hnojiva, pesticidy aj.). Za splnění 
stanovených podmínek zajistit vstup zahra-
ničích servisních techniků potřebných pro 
nepřetržitý provoz zemědělství a potravi-
nářství;

6. případné akutní problémy s přebytky mlé-
ka, které z důvodu nouzové či karanténní 
situace nenajde uplatnění, je třeba řešit 
podporou sušeného mléka, másla a sýrů, 
nákupem těchto komodit Správou státních 
hmotných rezerv, podporou skladování 
přímo ve výrobních podnicích a eventuálně 
podporou exportu. Případný výkup do SSHR 
by měl probíhat za cenu, která odpovídá 
průměru za měsíce leden a únor. Je důle-
žité, aby byl zachován trh mléka i finanční 
toky ve firmách; 

7. vzhledem k růstu cen vstupů v posledních 
letech a vlivem vývoje kurzu v posledních 
týdnech, které mají velký dopad na ekono-
miku hospodaření zemědělských subjektů, 
nepřipustit výrazné snížení ceny mléka 
(průměrná nákladová cena v roce 2018 byla 
9,02 Kč). Z tohoto důvodu je potřebné ihned 
navýšit podporu soběstačnosti schválenou 
vládou ČR 26. 3. 2020 o 2 mld. Kč, kde  
1,4 mld. Kč použít na posílení podpory na 
QCZ a 600 mil. Kč do investic potravinářů, 
aby zpracovatelé výrazně nesnížili nakupní 
cenu a nedošlo k výraznému zhoršení eko-
nomiky podniků vyrábějících mléko. 

Návrh aktuálních finančních podpor 
V zemědělských a potravinářských provozech, 
které nemohou zavřít, protože zajišťují nepře-
tržitou produkci potravin pro obživu obyvatel 
České republiky, je jako okamžitou pomoc 
nutné zajistit následují opatření: 
1. zavést tzv. Kurzarbeit pro zaměstnance,  

u kterých dochází z důvodu přesčasové 
práce kompenzací. Stát by přispíval na 
vznikající mzdové vícenáklady zaměstnan-
ců, které momentálně pro zaměstnavatele 
představují s ohledem na krizovou situaci 

Pomozte nám zajistit budoucnost českého 
zemědělství, my zajistíme plynulé
dodávky potravin

V těchto dnech, kdy v celé naší společnosti sílí dopady ochranných omezení z rizika 
šíření covid-19, je nezbytné pamatovat také na zemědělskou prvovýrobu. Jedním ze 
základních sektorů pak je chov skotu, produkce a zpracování mléka. 
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K těm zcela jasně patří zemědělství a potravi-
nářství. I přesto, že opatření trvají již několik 
týdnů, dokázala většina podniků zemědělské 
prvovýroby zavést režim, který i při zvýšených 
ochranných a preventivních zásadách umožní 
zajistit jak udržení standardních výrobních 
cyklů v živočišné produkci, tak založení letošní 
úrody. S problémy se potýkají sezónní odvětví 
s vysokou pracností, respektive náročná na 
sezónní pracovní sílu, jako je zelinářství, 
ovocnářství, ale i chmelařství apod., kde se 
nyní rozhoduje nejen o založení porostů, ale 
následně také o jejich sklizni. S problémy se 
však potýkají i podniky se živočišnou výrobou, 
kde zahraničním pracovníkům před nákazou 
vypršela platnost povolení, ti následně opustili 
naši zemi a noví pracovníci prostě nepřicesto-
vali. I tady je nyní třeba zaměřit síly na získání 
dostatečného počtu dočasných i trvalých pra-
covníků. Vzhledem ke zprávám o potenciálním 
výpadku dodávek z tradičních zahraničních 
destinací a pěstitelů je dobře, že čeští
zemědělci mají zájem, snahu, přesvědčení
a všechny předpoklady v maximální možné 
míře zajistit potravinovou soběstačnost naše-
ho státu v komoditách, které do našich stájí 
a na naše pole historicky patří.

Pandemie mění životy nás všech a to platí 
i o zemědělství. Na jednotlivá odvětví 
dopadá pokles odbytu, ohrožuje jejich chod 
a vzhledem k nejistotám i jejich budoucnost. 

U nás i v okolních zemích jsou proto přijímána 
mimořádná opatření státní pomoci, 
ať už ve formě přímých grantů, vratných 
záloh, nebo daňových zvýhodnění, pro které 
je nyní v rámci EU stanovena maximální výše 
800 tis. eur. Tato pomoc se bude poskytovat 
do 31. 12. 2020. Pro subjekty v zemědělské 
prvovýrobě je stanovena maximální výše 
100 tis. eur, pro odvětví akvakultury pak 
120 tis. eur na podnik.

Důležité je zdůraznit, že pokud má být pomoc 
účinná, musí mířit do skutečně nejrizikověj-
ších odvětví a musí dorazit včas. Primárně 
jde tedy o citlivé rostlinné a živočišné komodi-
ty, náročnější na investice, technologie 
i zaměstnanost. Dále, vzhledem k situaci na 
trhu s mlékem, kde nyní chovatelé čelí vyšším 
nákladům a komplikacím s odbytem, je ne-
zbytná podpora také zde. Aby byly zachovány 
dodávky a především aby nebyla ohrožena 
budoucnost produkce mléka v ČR, je nutné 
posílit již existující program garance kvality 
Q CZ, a to jak na straně chovatelů, tak na 
straně zpracovatelů (mlékáren). Pokud by stát 
nyní tento sektor systematicky nepodpořil, lze 
očekávat negativní dopad na celou vertikálu 
i na následnou nabídku kvalitní české pro- 
dukce pro obchodní síť. Jeden z apelů, který 
by měla společnost v dnešní době vnímat 
a především vyslyšet, je právě posílení vlastní 
soběstačnosti v potravinách. Ve stejném 

duchu pak AK ČR zaslala dopis s návrhem 
řešení k rukám ministra zemědělství.  

Prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek k dalším 
aktivitám komory doplňuje: „Upozorňujeme 
na skutečnost, že Česká republika musí být 
téměř soběstačná v potravinách. Proto je 
nutné nastavit systém tak, aby byly vytvořeny 
podmínky pro ty zemědělce, kteří produkují, 
ne pro ty, kteří z rozpočtu finance jen pobírají, 
ale nic do systému zpátky nevracejí. Rozhodu-
jící je naplnit v první řadě potřebné objemy 
zásob Správy státních hmotných rezerv 
(SSHR) ve většině komodit a nadprodukci 
současných mléčných výrobků, jako je sušené 
mléko, sušené odstředěné mléko či máslo, 
současně uskladňovat u domácích výrobců 
a uhradit jejich zvýšené náklady na skladová-
ní. Až následně uvažovat o podpoře soukro-
mého skladování mimo SSHR a ve výrobních 
podnicích potravinářského průmyslu.

Prezident Jandejsek je přesvědčen, že právě 
nyní je čas upravit legislativu tak, aby se 
nezvyšoval počet nařízení, ale upravilo jejich 
znění potřebám praxe. Snížení administrativy 
by pomohlo všem žadatelům, ale zároveň  
i státu, který by měl i těmito aktivitami sti-
mulovat výrobu a zpracování zemědělské 
a potravinářské produkce.

Úřad AK ČR

zvýšené náklady, jako je rizikový příplatek, 
izolace směn, zajištění ochranných pro-
středků, zvýšená dezinfekce pracoviště, ale 
i přesčasy aj.; 

2. nezapočíst provozní podpory SZIF do zákla-
du pro výpočet daně z příjmu, a to včetně 
roku 2019. V současné době je fakticky 
uplatňováno dvojí zdanění; 

3. zkrátit dobu pro vrácení peněz z titulu 
vratky DPH, zelené nafty aj.; 

4. urychleně schválit novelu zákona  
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích s tím, že bude stanoveno 
minimální procento podílu českých potravin 
ve všech maloobchodních prodejnách bez 
výjimky, přičemž minimální podíl 55 % bude 
v roce 2021 a následně se bude každým 
rokem podíl domácích českých potravin 
zvyšovat nejméně o 5 % z důvodu posílení 
vlastní soběstačnosti;

5. z důvodu naplnění záměru vlády ČR zvýšit 

soběstačnost v potravinách, legislativně 
zabránit prodeji domácích českých potravin 
za podnákladové a podnákupní ceny, a to 
novelou zákona o významné tržní síle;

6. upravit podmínky dohod pro provedení 
práce přes navýšení maximálního mož- 
ného počtu hodin. Dočasně neuplatňovat 
systém omezeného počtu přesčasových 
hodin;

7. vyplatit co nejdříve zálohu podpor SAPS 
v roce 2020 a s maximální alokací využít 
notifikované tituly národních podpor živo-
čišné výroby, především QCZ, s důrazem 
na urychlení jejich výplat. V rámci národ-
ních podpor welfare na KBTPM (dotační 
tituly 20.D.) alokovat dostatek finančních 
prostředků na pokrytí žádostí na všechna 
vyhlášená opatření, včetně čtyř letos nově 
vyhlášených podopatření;

8. v nově finančně posíleném Programu 
rozvoje venkova je třeba nejdříve posílit 

sektory s nejnižší soběstačností a zároveň 
doplnit o program QCZ 1,4 mld. Kč a pro- 
gram 13.D. o 600 mil. Kč investování v po- 
travinářském sektoru. Při stanovování 
kritérií použít další podmínky, které zajištují 
návratnost investice (dosažení určitých 
užitkových, resp. reprodukčních parametrů 
apod.). Prostředky je třeba směrovat tam, 
kde přinesou podnikům ekonomický profit 
a tím budou následně generovat finance do 
státního rozpočtu; 

9. využít možnosti notifikace pojištění  
z PGRLF na maximálně schválené rozpětí 
a podporu rozšířit i na velké podniky, které 
rozhodující měrou zajištují výrobu potravin  
a současnou míru soběstačnosti.

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR a předseda 
Komoditní rady pro mléko a hovězí maso 
při AK ČR

Pomozte nám zajistit budoucnost českého 
zemědělství, my zajistíme plynulé
dodávky potravin

Státní pomoc musí tlumit propad ekonomiky 
a pomoci těm, co nadále vyrábí

Při plném respektu k přijatým opatřením, která mají chránit zdraví a životy našich 
spoluobčanů, je nezbytné v současné chvíli nadále udržet v chodu ty sektory, které 
jsou z pohledu společnosti naprosto nezastupitelné. 
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Díky této schopnosti si mrvka myší ocásek 
úspěšně razí cestu napříč zemědělskými ob-
lastmi. První dojmy z mrvky, kterou zemědělci 
spatří na svých polích, jsou: „Je to taková 
travička, snad kostřava červená, a nic na ni 
nezabírá.“ Jaké je pak překvapení, když se 
domnělá kostřava na pozemcích rozmnoží 
s takovou vervou, že vytváří až souvislé poros-
ty utlačující veškeré zemědělské plodiny. 

Popis rostliny
Mrvka myší ocásek je jedním ze zástupců 
skupiny jednoletých ozimých trav z čeledi lip-
nicovitých – Poaceae. Rostliny vytváří mohut-
né svazčité trsy, které dorůstají výšky někdy 
i více než 50 cm. Listy jsou úzké, čepele jsou 
obvykle stočené, vzhledem podobné kostřavě 
červené nebo sivé. Na svrchní straně jsou listy 
krátce chlupaté, chlupy vyrůstají především 
na vrcholech žeber, které se na první pohled 
jeví lysé až lesklé. Ouška chybí, jazýček je 
krátký a uťatý. Složené květenství je tvoře-
no klásky, uspořádanými do úzké, stažené, 
převislé laty, která je po část vegetace na bázi 

alespoň částečně překrytá pochvou horního 
listu. Plevy i pluchy jsou čárkovitě kopinaté, 
pluchy jsou osinaté. Osina je obvykle dlouhá 
12–15 mm.

Mrvka začíná metat v průběhu května, obilky 
dozrávají v průběhu června a července. Velmi 
často roste ve skupinách, na místech s vyso-
kou hustotou rostlin na ploše vytváří souvislé 
porosty, které na příhodných místech mohou 
být značně rozsáhlé (několik desítek až stovek 
m2). Každá rostlina vytváří větší počet stébel 
nesoucích laty, ty jsou sehnuté v jednom smě-
ru, což porostům mrvky dodává charakteris-
tický vzhled. Polehání rostlin mrvky umožňuje 
potlačit okolní vegetaci, která z postižených 
ploch postupně ustupuje. Konkurence je tak 
silná, že jen zcela ojediněle v hustě zaplevele-
ných porostech najdeme i jiné plevele.
  
Rozšíření ve světě a v České republice
Původním areálem rozšíření je Evropa a se-
verní Afrika. Zavlečeným druhem je v Severní 
a Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu 

a také ve střední a jižní Africe. Významným 
plevelem polních plodin je především v Se-
verní Americe, Austrálii a severní Evropě, kde 
je stejně tak problematická jako chundelka 
metlice nebo psárka polní.
V České republice patří mezi původní druhy, 
ale jako plevel na polích se s ním setkáváme 
až v současnosti. Zastihnout ji můžeme v niž-
ších polohách po celém území státu mnohdy 
s ohniskovým výskytem, který byl doposud 
nejvíce pozorován ve středních Čechách, 
především v okolí Prahy.

U nás je její rozšíření situováno do třech 
typů stanovišť. Prvním typem stanoviště je 
její přirozený biotop. Jedná se např. o okraje 
suchých borových porostů a lesní světliny 
s nízkou úrovní živin, především s písčitými 
nebo se silně skeletovými půdami. Z těchto 
míst se bohužel vytrácí a z tohoto důvodu je 
Červeným seznamem cévnatých rostlin řaze-
na mezi ohrožené druhy rostlin kategorie C3 
(druh poměrně početný, jehož početnost 
v poslední době spíše klesá). Druhým místem 

Mrvka myší ocásek – nově se 
šířící plevel na orné půdě

Stále častěji se zemědělci na svých polích setkávají s nenápadnou trávou zvanou 
mrvka myší ocásek (Vulpia myuros /L./ C. C. Gmel.), která se posléze stává velmi 
rychle zřetelným druhem odolávajícím používaným herbicidům. 
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výskytu jsou lokality sekundárně vytvořené 
lidskou činností. Jedná se o suchá stanoviště 
s nízkým obsahem živin v půdě, jako jsou 
výsypky, pískovny, deponie zemin, okraje cest, 
stará kolejiště a jejich okolí apod., odkud se 
může mrvka šířit do okolí. Třetím a posled-
ním typem jsou lokality, které jsou pro nás 
nejdůležitější. A tím je zemědělská půda, 
zde mrvka nachází alternativní stanoviště 
ke svému rozvoji. Mrvka jako ozimá trá-
va nejčastěji zapleveluje posty ozimů, ale 
naleznout ji můžeme ve všech pěstovaných 
plodinách. Rostliny vzešlé na jaře i v průběhu 
vegetace sice nevytváří generativní orgány, ale 
na zaplevelení se podílí jako sterilní. Proto ji 
můžeme naleznout v zelenině, bramborách, 
jarních obilninách, ale i slunečnici nebo 
máku, semenářských porostech trav apod. 
V porostech se mrvka zpočátku uplatňuje na 
suchých kamenitých místech s nízkou úrovní 
živin, které způsobuje prořídnutí pěstované 
plodiny. Tyto lokality mrvka velice rychle 
osidluje a po vysemenění osidluje nová místa. 
K tomu jí napomáhají především technologie 
minimálního zpracování půdy. K suchu je 
mrvka myší ocásek velmi dobře morfologicky 
přizpůsobena (úzké, svinuté listy, hustý a bo-
hatý vlásečnicový kořenový systém, ochlupení 
apod.). Jestliže se na pozemku mrvka vysky-
tuje, nejdříve ji najdeme na nejméně vhodném 
stanovišti pro pěstování plodin.

Proces vzcházení, růstu a rozmnožování 
Mrvka myší ocásek dokáže vzcházet po celou 
vegetační sezónu, běžně od teplot 5 oC. Se 
zvyšující se teplotou se vzcházení zrychluje. 
Nejlépe semena vzchází z povrchu a povrcho-
vých vrstev půdy. Vzcházivost semen mrvky 
je až neuvěřitelná, v řadě případů dosahuje 
až 100 %. Semena vysetá do hloubky 3 cm 
vzchází ojediněle. Výjimkou jsou semena vze-
šlá z hloubky 5 cm, a to pouze z písčité půdy. 
Z pohledu pěstovaní plodin se v porostech 
ozimů nejvýznamněji uplatňují rostliny vzešlé 
v podzimních měsících, které se v následují-
cím roce podílí na generativní reprodukci. 
Po vzejití už 10 dnů staré rostlinky odnožují 
a zimu přečkávají ve fázi 3–4 odnoží. Vzhle-
dem k vysokému reprodukčnímu potenciálu 
(množství semen vyprodukované jednou 
rostlinou) nacházíme na zemědělské půdě až 
mono dominantní porosty tohoto plevele, kte-
ré se podobají golfovým hřištím. Na jednom 
dm2 může vzcházet i několik desítek až stovek 
rostlin.

Rostlinky mrvky se začínají rozvíjet již brzy na 
jaře hned po posledních mrazech a početnost 
odnoží začíná stoupat. Stejně tak se rozvijí 
hustý kořenový systém, který se udržuje 
v povrchových vrstvách půdy a vytváří pevnou 
mechanicky neprostupnou vrstvu, která 
také znemožňuje růst jiných rostlin. Některé 
vědecké studie popisují silné alelopatické 
působení mrvky. Kořenový systém při svém 
růstu nebo rozkladu produkuje specifické 
látky, které inhibují růst a vývoj jiných rostlin, 

obdobně jako u pýru plazivého, pampelišky 
lékařské apod. 

Rostliny už v květnu mohou vytvářet gene-
rativní orgány. Produkce obilek je ohromná. 
Během vegetace dokáže jedna rostlina 
vytvořit až několik stovek odnoží, z nichž 
zhruba na 3/4 dojde k tvorbě generativních 
orgánů – laty s ohromným množstvím obilek. 
Jedna rostlina mrvky dokáže vyprodukovat od 
8 do 15 g obilek (hmotnost tisíce semen – HTS 
je 0,370g), které se po dozrání vysemeňují 
a zaplevelují okolí plodiny. Po vysemenění 
jsou v dalších měsících patrny nově vzešlé 
semenáčky pod mateřskou rostlinou. Semena 
vzchází v příznivých teplotních a vlhkostních 
podmínkách ihned a nebyla u nich zjištěna 
dlouhodobá dormance.

Zásoba semen zapravených v půdě čeká na 
svoji příležitost a následně po zpracování půdy 
dochází ke vzcházení nových semenáčků. 
Nově vzešlé rostlinky v jarních měsících již 
nevytváří generativní orgány, ale svým rych-
lým růstem dokáží utlačovat i jařiny a ostatní 
plodiny. 

Regulace
Regulace mrvky je značně obtížná. S kala- 
mitním zaplevelením se obvykle setkáváme 
na plochách, které jsou obhospodařovány 
technologiemi minimálního zpracování půdy. 
Její podíl v porostech také stoupá opakova-
ným výsevem ozimů na stejných plochách. 
V tomto případě zemědělci spoléhají pouze na 
herbicidní ochranu, která je bohužel značně 
omezená.

K regulaci mrvky je nutný celý komplex 
agrotechnických a agronomických opatření.  
Základem je zapravení obilek hluboko do 
půdního profilu. Na plochách, kde je uplat-
ňována hluboká orba, je mrvka v porostech 
sice zastoupena, ale v míře, která neohrožuje 
pěstování plodin. Rostliny se sice na pozem-
cích vyskytují, ale jsou rozptýlené a nevytváří 
souvislé plochy. V půdě její semena rychle 
ztrácí klíčivost a už po prvním roce zůstává 
životaschopných pouze 10 %. V literatuře je 
uváděna perzistence semen v půdě 2–3 roky.
Významný vliv na potlačení mrvky je kvalitní 
peče o porosty, která zvyšuje konkurenci plo-
din a omezí počet rostlinek na ploše. Důležitý 
je i monitoring, který odhalí jedince ještě před 
tím, než dojde ke kalamitnímu zaplevelení. 
Mrvka je suchomilná, skromná k potřebě 
živin, a proto se prosazuje na souvratích a na 
méně vhodných plochách, odkud expanduje 
na další plochy. Zaplevelení mrvkou probíhá 
z těchto ploch do okolí. Obdobně i výskyt na 
ostatní nezemědělské půdě v těsném sou-
sedství orné půdy umožňuje mrvce pronikat 
do polí.

Herbicidní regulace mrvky jsou značně ome-
zené vzhledem k tomu, že byla potvrzena 
přirozená tolerance k některým herbicidům 

inhibujícím enzym acetyl-koenzym A, kar-
boxylázu (ACCázu) a enzym acetolaktátsyntá-
zu (ALS). Z herbicidních přípravků na regulaci 
mrvky je vhodný kombinovaný přípravek 
použitelný na podzim Defi Evo (účinný přípra-
vek i na lipnici roční nebo chundelku metlici) 
s účinnou látkou prosulfocarb a diflufenican. 
Na jaře je poměrně účinný přípravek Corello 
s účinnou látkou pyroxsulam nebo Huricane 
s účinnou látkou aminopyralid, florasulam 
a pyroxsulam. Herbicidní ošetření stěžuje i vy-
soký počet rostlinek vzešlých na ploše. I přes 
vysokou účinnost některých herbicidů nejsou 
postiženy všichni jedinci. Aplikace je nutné 
provádět včas ve fázi semenáčků max. do fáze 
počátku odnožování než mrvka hustě pokryje 
povrch. Nejlépe je vhodné herbicidní ochranu 
kombinovat s hlubokou orbou, která eliminuje 
zásobu semen v půdě, jak bylo uvedeno výše.

Ing. Jan Štrobach, Ph.D., 
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
foto autoři
Výzkumný ústav rostlinné výroby
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Celkem dvě třetiny ploch zeleniny jsou 
pěstovány v systému integrované produkce 
zeleniny. Vykročení správným směrem 
ukazuje vlastní projekt Zelinářské unie Čech 
a Moravy s názvem „Zelenina s rodokme-
nem“. Je bezpečnější pro spotřebitele, navíc 
ukazuje cestu zeleniny od konkrétního pěsti-
tele až na stůl konečného konzumenta. 
O všem, co souvisí s pěstováním cibule i pol-
ních plodin, jsme diskutovali s Ing. Monikou 
Nebeskou, ředitelkou a předsedkyní předsta-
venstva ZD Všestary. 

Je ZD Všestary také účastníkem projektu 
„Zelenina s rodokmenem“?
Patříme k velkým producentům zeleniny,
i proto jsme součástí projektu „Zelenina 
s rodokmenem“, zatím s cibulí. Předpoklá-
dám, že se tak brzy stane i s brokolicí. Je to 
důsledek našeho přizpůsobování se klima-
tickým změnám. V důsledku oteplení jsme 
zredukovali výměru cibule, které se již 
věnuje celá řada dalších pěstitelů. Na úkor 
cibule nyní pěstujeme brokolici na výměře 
100 hektarů. Všestarská cibule byla v roce 
2008 Evropskou komisí zařazena na seznam 
zboží s „Chráněným označením původu“. 
Originalita Všestarské cibule spočívá také
v tom, že obsahuje o čtvrtinu více železa než 

průměrná cibule, a dokonce dvojnásobek 
niacinu (vitamin B3). 

Roční průměr dešťových srážek ve vaší ob-
lasti kolem Hradce Králové činí cca 500 mm 
a region patří k nejsušším v republice. Jak 
se s tím vyrovnáváte při pěstování běžných 
polních plodin?
My zatím tak velký problém se suchem ne-
máme. Hlavním důvodem jsou jednak kvalitní 
hlinité půdy, jednak to, že stále ještě jako je-
den z mála zemědělských podniků provozuje-
me živočišnou výrobu. To po praktické stránce 
znamená, že do půdy v podobě chlévské mrvy 
vracíme organickou hmotu. Tím se stále výraz-
něji potvrzuje, že živočišná výroba do zeměděl-
ství patří a musí být součástí celého komplexu 
rostlinné výroby. Pro zajímavost uvádím, že 
v srážkově chudém roce 2019 jsme u cukrovky 
dosáhli průměrného výnosu 95 t/ha.

Kapková závlaha u cibule pěstované ze 
semene je atypickým případem. Kde je zdroj 
vody pro kapání?
Celý závlahový systém odebírá vodu z Labe. 
Čerpací stanice říční vodu přečerpává do 
přečerpávacího rybníka, ze kterého potom 
vodu využíváme k závlaze. S ověřováním kap-
kové závlahy cibule jsme začali v roce 2017. 
Od roku 2019 je již v plném provozu na celé 
výměře cibule, tedy na 100 ha. V letošním roce 
původně oddělené setí a pokládku trubiček 
plánujeme spojit do jedné operace. Současně 
při setí bude sečka pokládat i trubičky. Ty 
se na konci vegetace ještě před zahájením 
přípravy sklizně opět svinou. Připravujeme 
i přihnojování spojené s kapkovou závlahou 
cibule. Je to trochu komplikované i nákladné,  
protože musí být k dispozici míchací stanice 
jednotlivých živin a přihnojování se musí řídit 
buď podle rozborů půdy, nebo rostlin. Ale má 
to logiku a počítáme s tím.

Předpokládám, že v době sklizně cibule 
v září naopak vítáte suché počasí.
Cibule má tu zvláštní vlastnost, že si o ukon-
čení svého života řekne sama. Náznaky 
nezájmu o další bytí se projeví zasycháním 
natě v krčku, změnou barvy nati a hlavně 
jejím rozklesnutím, povadnutím a pokládáním 
na řádek. Pokud je toto patrné u dvou třetin 
porostu, je to ten správný okamžik, kdy do 
jejího života vstupuje pěstitel, resp. jeho stroj. 
Ten cibuli vyorá ze země a položí na řádek 
za účelem dalšího volného zaschnutí. Nesmí 
to být ale příliš brzy ani příliš pozdě. Po pro-

Kapky vody pro cibuli 
Dnes už se bez cibule snad neobejde žádný kuchař ani žádná kuchyně. Mezi TOP 5 
zelenin patří v ČR cibule, hrách, zelí, mrkev a tykve. Pěti hlavními druhy zelenin dle 
jejich konzumovaného množství jsou rajčata, cibule, melouny, zelí a mrkev. 

Ing. Monika Nebeská 
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schnutí cibule a hlavně její nati na řádcích na 
poli následuje sběr a převoz z pole do skladu. 
To je ten okamžik, kdy již slupky cibule šustí. 
I z těchto důvodů vítáme suché počasí v celém 
sklizňovém období cibule.

Co ještě jiného kromě kapkové závlahy 
děláte pro zadržení vody v na pozemcích?
Zatím zůstalo pouze u našeho zájmu 
o vybudování dvou kaskádovitých rybníků 
s propojením na kořenovou čističku. Projekt 
existuje, ale vlastní realizace ztroskotala 
na pře-mrštěných finančních požadavcích 
dodavatele stavby, které jsme nepřijaly. Zatím 
uvažujeme o jímání dešťové vody ze střech 
kravínů. 

Předpokládám, že v otevřené královéhra-
decké krajině vás více trápí větrná eroze 
než vodní eroze půdy. Jak se jí bráníte?  
Erozí ohrožených pozemků máme maximálně 
15 %. Nerozlišujeme mezi větrnou a vodní 
erozí. Bráníme se nejenom dělením velkých 
pozemků na limit 30 ha, ale také používáním 
různých půdoochranných technologií, např. 
Strip-Till. Pokud jsou naše pozemky velmi 
blízko intravilánu vesnic, a i když nejsou 
ohroženy erozí, tak se snažíme vycházet ves-
nicím vstříc a dělat tam taková opatření, aby 
v případě nadměrných srážek nedocházelo 
k lokálním záplavám. 

Některé vaše pozemky leží i podél státní 
silnice Jičín–Hradec Králové s vysokou

frekvencí aut. Bude zde problém dostat 
se s mechanizací na menší pozemky 
30 hektarů?
Již dneska víme, že redukce velikosti honů 
na 30 hektarů nebude vůbec jednoduchou 
a navíc ani lacinou záležitostí. Máme ohromné 
problémy se jenom dostat z jedné strany 
silnice první třídy na druhou. Zde je extrémní 
přetížení státní silnice nejen osobními vozy, 
ale zvláště velkými kamiony. Vybudování dal-
ších můstků pro vstup velké mechanizace na 
pozemky nemusí schválit správce silniční sítě. 
S tím souvisí i cena projektové dokumentace, 
práce geodetů, vlastní stavba můstků, vyba-
vení traktorů GPS atd., s čímž až dosud nikdo 
nepočítal a ani nikdo o tom neuvažoval. 

Jak se s velikostí honů do 30 ha vypořádá 
vaše velká mechanizace nejen při setí 
a kultivaci, ale hlavně při sklizni?
Velikost 30 hektarů je český výmysl. Tím, že 
užíváme program precizního zemědělství 
a v traktorech máme GPS již delší dobu,
se snažíme na tento požadavek připravovat 
použitím nejmodernějších technologií. 
Nám začíná výrazně komplikovat praktický 
život počátek budování silnice D35 z Hradce 
Králové na Jičín. Tato výstavba nám zabere ne-
jen ty nejúrodnější půdy, ale opět rozdělí hony 
na ještě menší výměry. Navíc nikoho nezajímá, 
že v půdě máme uloženu závlahovou soustavu, 
kterou každou chvílí poruší stavebními prace-
mi. Je to ohromný rozdíl v přístupu stavebních 
organizací. Když někde způsobí poruchu plyno-
vých řádů, tak se snaží poruchu co nejdříve 
odstranit. To, že nás odříznou od vody, nikoho 
nezajímá.   

Které polní plodiny kromě cibule a brokolice 
ještě pěstujete?
V ZD Všestary pěstujeme pšenici ozimou 
(700 ha), kukuřici (680 ha), ječmen jarní 
(200 ha), jílky na semeno (80 ha), vojtěšku 
(180 ha), žito (120 ha) a trávy na krmení. I to je 
náš příspěvek k pestrosti krajiny a vstřícnosti 
k přírodě. Stále ještě provozujeme živočišnou 
výrobu. Celou produkci našeho mléka dodá-
váme do odbytového družsta Viamilk, jehož 
jsme členem.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

ZD Všestary – půdní 
charakteristika 
- výměra zemědělské půdy: 3 200 ha
- výměra orné půdy: 87 %
- výměra rybníků: 0,003 %
- výměra lesů: 0,002 %
- vlastní pozemky: 31 %
- pronajaté pozemky: 69 %
- půda ohrožená vodní + větrnou erozí: 
  15 %
- půda ohrožená větrnou erozí: viz výše
- průměrná velikost honu: 35 ha
- redukce honů na 30 ha: 14 %
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Nejdříve jsem si říkal, že si asi koleduji o pěk-
nou ostudu, ale potom jsem si vzpomněl na 
sadbové brambory. I těm hrozí každoročně 
virové choroby. Virové choroby v našich klima-
tických, geografických a půdních podmínkách 
jsou velmi významné, a to nejen z důvodu 
škodlivosti, ale i lepších podmínek pro jejich 
rozšiřování. Jsou způsobeny rostlinnými viry. 
Jsou přenosné sadbou, některé mechanicky 
šťávou, a řadou živočišných škůdců. Rozhodu-
jícím přenašečem virů jsou mšice. Mezi těžké 
virové choroby brambor patří onemocnění 
způsobené Y virem, A virem a virem svinutky 
brambor. Přítomnost virů se zjišťuje labora-
torními metodami, nejčastěji metodou ELISA. 
Nemají ale potenciál přeskočit na člověka.

Zemědělci pěstující sadbové brambory to 
vše velmi dobře znají, stejně jako inspektoři 
ÚKZÚZ vykonávající úřední dohled nad porosty 
určenými k pěstování budoucí sadby. Díky 
činnosti Vúzkumného ústavu bramborářského 
o virových chorobách brambor, stejně jako
o chraně proti mšicím jako přenašečům 
existují odbormé metodiky, řada publikací 
a článků reagujících na momentální situaci. 
V tomto směru jsou pěstitelé brambor 
výrazně lépe připraveni než odborná i laická 
veřejnost v kauze koronaviru. Samozřejmě 
nelze srovnávat původce lidského onemocně-
ní s původcem onemocnění brambor. Pouze 
v jednom je ochrana proti nim stejná. Jmenu-
je se prevence. Není to rychlé látání děr 

v potápějící se lodi. Je to prevence vyjádřená  
včasnou identifikací blížícího se nebezpečí 
a spojená s použitím připravených prostředků. 
Při pěstování sadbových brambor máme proti 
zkušenostem a znalostem o koronaviru velký 
náskok. Virové choroby brambor jsou známé 
desítky let, stejně jako metody prognózy 
a signalizace ošetření proti nim. Také celý 
systém jejich identifikace a včasného podchy-
cení je lety prověřený a funkční. Čeho se 
ale obávám, to je realizace vlastní ochrany. 
Ve zdravotnictví se hovoří o ochranných po-
můckách (lék a vakcína zatím neexistují), 
v zemědělství o přípravcích na ochranu rost-
lin, konkrétně insekticidech. Bohužel, kvůli 
restriktivní politice EU jsou letošním zákazem 
používání některých účinných látek, zvláště 
určených proti mšicím a také k desikaci, 
velmi poškozeny sadbové brambory. Nejde 
o antiviroika, ale o přípravky proti přenaše-
čům virových chorob – mšicím. Evropská unie 
se již ani netají tím, že v případě pandemie 
koronavirusu situaci podcenila. Byla by velká 
škoda, kdyby se podobný zátěžový test nezvlá-
dl i v zemědělství. Příkladem budiž autoprů-
mysl! Přílišná regulace se nyní stává pro celý 
obor morovou ránou. Nestálo by za zvážení, 
zda neodpustit nebo nepřehodnotit přísná 
bruselská pravidla pro použití přípravků 
v plodinách, které nikdo přímo nekonzumuje 
a slouží pouze k výrobě osiv a sadby (desikan-
ty)? Nebo se chceme spoléhat pouze na jejich 
dovozy? Ale odkud?  

Kdo a kdy ocení práci zemědělců? 
Koncem března (s výjimkou ministra země-
dělství) se tak nestalo ani v projevech
k národu z úst prezidenta ani premiéra. 
Zatím všichni velebí lékaře, sestřičky, hasiče, 
policisty, i třeba prodavačky. Těm všem během 
pandemie koronaviru nejvíce hrozí, že se při 
práci nakazí. To je pravda, nikomu toto ocenění 
neberu, nezávidím a souhlasím s ním. Ocenění 
zasloužili zcela jistě i řidiči kamionů projíž-
dějící nejen řadou evropských zemí, ale často 
nakládající zboží v silně infekčních regionech. 
Když jsem v letáku jednoho velkého řetezce 
viděl nabídku rajčat z Maroka, ptal jsem se sám 
sebe, není právě tohle jeden z důvodů rychlého 
šíření koronaviru nejen mezi zeměmi, ale i kon-
tinenty? A opravdu potřebujeme jahody, rajčata, 
avokáda celoročně ze všech koutů světa?
Ve stejné době zemědělci, na které se již 
zapomnělo s hrabošem polním nebo suchem, 
nastupovali do polí zasít, zasázet, chránit 
stromy před mrazem, ale také nakrmit, 
napojit nebo podojit dobytek. Toho si nikdo 
nevšimnul, to se jaksi považuje za automatic-
kou činnost. Ono i nadále je a bude aktuální 
rčení: „Od krále až po žebráka, všichni žijí 
ze sedláka“. Tak to respektujme, ať si příště 
namísto roušek nebudeme muset vyrábět 
vlastní přípravky na ochranu sadbových 
brambor! Teprve potom snad i to ocenění 
práce zemědělců pro společnost přijde!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Podobnost čistě náhodná?
Čím déle trvala karanténa kvůli omezení šíření koronaviru, tím více mi vrtalo v hlavě 
srovnání s virovými chorobami v rostlinné říši. Kdo však mohl tušit, že v roce vyhlá-
šeném OSN jako rok zdraví rostlin budeme řešit ochranu zdraví lidí!
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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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Nelze donekonečna také snižovat naši 
soběstačnost ve strategických surovinách 
s tím, že vždy za nás někdo vše zajistí. Jak to 
pak vypadá, vidíme právě v době krize, kdy 
nemáme dostatek zdravotnického materiálu 
a ochranných pomůcek, a to jen proto, že 
toto zboží se nevyrábí ani v EU, natož v ČR. 
Dovede si někdo, třeba ze zelených aktivistů, 
kteří stále mluví o omezení živočišné výroby 
představit, jak by to vypadalo v době, kdy jsme 
čekali na roušky z Číny, kdybychom místo 
toho čekali na mléko, máslo, maso… Roušky 
si můžeme ušít, ale základní potraviny by 
se v dnešních, převážně městských domác-
nostech, vyráběly hůř. Je proto důležité mít 
vlastní živočišnou výrobu, a to ne pro těch 
pár nadšenců, kteří ji ještě dělají, a je úplně 
jedno, jestli jsou velcí nebo malí, ale pro celou 
naši společnost.

Vzhledem k tomu, že živočišná výroba je 
o nepřetržitých provozech, je velmi citlivá na 
výkyvy trhu. Naše celková živočišná výroba 
je menšího rozsahu oproti okolním vyspě-
lým zemím, proto její ochrana musí být o to 
pečlivější, s důrazem na prevenci a předvídání 
vývoje. I z tohoto důvodu se snažíme jako 
Komoditní rada pro mléko a hovězí maso, 
ve spolupráci s celou AK ČR a s Minister-
stvem zemědělství, prosazovat takové kroky, 
abychom i v současné situaci rozměr chovů 

jednotlivých hospodářských zvířat pro obživu 
národa, vyvážení agrární soustavy a pestrost 
krajiny udrželi. K tomu potřebujeme přístup 
krizových orgánů s pochopením, že nepřetrži-
tou výrobu v zemědělství a potravinářství lze 
přerušit jen s velkými náklady nebo v případě 
chovů zvířat i s fatálními dopady. Myslím, 
že máme štěstí, že v čele rezortu je člověk, 
který právě živočišné výrobě a potravinářství 
dobře rozumí. Je však potřeba, aby si váhu 
celého sektoru uvědomili všichni. Je důležité 
si připomenout, že i přes snížení objemu je ži-
vočišná výroba a zejména mléko základní pá-
teřní komoditou, u které výkyv ceny ovlivňuje 
fungování celého zemědělství, a některé firmy 
jsou na jeho ceně ekonomicky životně závislé, 
a to zejména v prvním pololetí kalendářního 
roku. Je důležité si také připomenout, že jsme 
sice v posledních letech konstatovali, že cena 
pohybující se na úrovni 8,50 až 9 Kč/l není 
špatná, ale mezitím už se v roce 2018 nákla-
dová cena vyšplhala dle širokého průzkumu 
Výzkumného ústavu živočišné výroby na 
9,02 Kč/l. V této ceně jsou zahrnuty rostoucí 
vstupy, od krmiv přes cenu půdy až po cenu 
práce. A právě rostoucí cena práce, i když 
mzdy v zemědělství jsou pod průměrem ČR, 
se díky výraznému ekonomickému růstu 
v jiných odvětvích do odvětví živočišné výroby 
značně promítla. Z právě uvedených objek-
tivních důvodů v sektoru mléka není prostor 

k cenovým pohybům směrem dolů. Musíme 
si proto tento sektor zavčas chránit, protože 
jinak zase ztráty skončí v prvovýrobě. Opako-
vaně jsme tedy vznesli požadavky na včasnou 
stabilizaci tohoto, pro zemědělství klíčového, 
odvětví. Od těch aktuálních, jako je zabezpe-
čení ochranných pracovních pomůcek, přes 
speciální metodiku případné karantény 
v nepřetržitých provozech až po finanční sta-
bilizaci oboru. Ve finančních opatřeních je 
třeba zohledňovat, že pracujeme, zejména 
u mléka, s komoditou nejen citlivou, ale 
vzhledem k jejímu dennímu charakteru 
realizace i komoditou velmi cenově křehkou. 
Vzhledem k tomu, že finanční realizace je 
na rozdíl od většiny ostatních zemědělských 
komodit průběžná, tak i finanční opatření pro 
její stabilní fungování musí být preventivní 
a průběžné. Taková správně načasovaná 
opatření jsou u tak citlivého trhu, jako je ten 
mléčný, velmi důležitá a ve finále pro všechny 
zúčastněné strany i levnější než pozdní sano-
vání rozkolísaného trhu. 

V současné výjimečné situaci ponechme stra-
nou dlouhodobé bolesti SZP, kdy někdy máme 
pocit, jestli to písmeno S znamená „společná“ 
nebo „sobecky krátkozraká“. Z krátkodobého 
pohledu v krizových situacích, což nouzový 
stav rozhodně je, komodita mléko potřebuje 
maximální pozornost státních hmotných 
rezerv naší země, aby případné drobné 
přebytky surovin byly odčerpány a zbytečně 
neznervózňovaly celý trh. Navíc, na již zmí-
něném nedostatku zdravotních a ochranných 
pomůcek je vidět, že státní rezervy základních 
lidských potřeb by bylo vhodné přehodnotit, 
aktualizovat a strategicky přenastavit. Z laic-
kého pohledu se mi zdá, že při krizové situaci 
občané více potřebují větší rezervy ve zdravot-
nickém materiálu a v základních potravinách 
než rezervy olova a hliníku. A to tím spíš, že 
v době, kdy píšu tyto řádky, hrozí na našich 
polích, loukách a pastvinách opět sucho. 

A tak, jak jsme si nedovedli představit, že se 
budou velmoci přetahovat o roušky, tak bych 
nerad, abychom byli svědky toho, že se budou 
přetahovat o mléko či maso. Ze stejného 
důvodu by bylo vhodné, aby EU dokázala pruž-
něji (což je bohužel v EU problém) podporovat 
alespoň soukromé skladování. Jak bylo a je 
vidět na přístupu některých zemí, je zajiš-
tění potřeb vlastních občanů důležitější než 

Nouzový stav a živočišná výroba
V zájmu nás všech je, abychom i v nouzovém stavu zachovali alespoň současné, už 
tak nízké, stavy hospodářských zvířat v ČR. Je to důležité pro zemědělství jako celek. 
Nové stavy a chovy se zakládají daleko složitěji než nové plochy plodin. Obilí už více 
nelze donekonečna vyvážet a nelze donekonečna snižovat pestrost osevního postupu 
a úrodnost půdy tím, že chybí pícniny a organická hmota.
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Platilo to i v případě daru 50 metráků jablek 
vlastní produkce šťavnaté a sladké odrůdy 
Red Prince, které se rozhodlo věnovat ZD Kla-

pý v předvelikonoční době krizovému štábu 
v blízkých Litoměřicích. Cílem jejich určení 
byly litoměřické nemocnice a domovy důchod-

ců. Není nejmenších pochyb, že nemocným, 
důchodcům i jejich ošetřujícímu personálu, 
vitaminy z českých jablek nejen zachutnaly, 
ale i v předjarním období pomohly fyzicky 
i duševně. Díky pochopení všech zúčastněných 
se podařilo jablečný dar realizovat během 
jednoho dne. Po ranním rozhodnutí vedení ZD 
Klapý následovala informace s výzvou k odvozu 
pro starostu města Litoměřice. Ten zajistil 
auto a potřebnou logistiku na místo určení, 
včetně účasti zástupce regionálních novin. 
Trapně proto působil následný dotaz novinářky 
z celostátního tisku, která se domnívala, že se 
pěstitel takto zbavil nadbytečných zásob přezrá-
lých jablek! Bohužel to jen dokresluje současný 
pohled laické veřejnosti na postavení českého 
zemědělství, ovocnářství nevyjímaje. Zbývá jen 
doufat, že po karanténě se snad i toto změní. 
Ale nepřijde to samo! V každém případě je třeba 
poděkovat ovocnářům ZD Klapý za tento inspi-
rativní, šlechetný a rychle realizovaný čin.

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

solidarita a společný postup EU. U základních 
potravin to pak platí dvojnásob. 

Pro všechna pomocná opatření platí, že čím 
rychlejší a jednodušší je jejich forma, tím 
efektivnější přínos pro cílovou skupinu to 
znamená. Proto jsme v některých okamžicích 
navrhovali i snižování odvodů zdravotního 
a sociálního z naší velmi zdaněné práce, a to 
po dobu nouzového stavu. Z důvodu rychlosti 
je potřebné maximálně využít již nastave-
ná a ověřená opatření. Tím máme na mysli 
finanční posílení QCZ a welfare skotu (nejen 
mléčného) a také využití PGRLF od nastavení 
maximálního limitu podpor pojištění (65 %) 
v živočišné výrobě až po obnovení provozního 
úvěru a posílení stávajících programů. Všech-
na opatření, a to nejen QCZ, musí výrazně 
pamatovat i na zpracovatele mléka tak, aby 
mohli zajišťovat provoz a zároveň udržet 
důležitý tok financí do zemědělství, a to bez 
poklesu cen pod náklady chovatele, tedy 
prvovýrobce. V této souvislosti je nutné pama-
tovat nejen na propagaci našich potravin na 
většinově cizích pultech v naší zemi, ale i na 
to, abychom legislativně podíl našich potravin 
udržovali v rozumné výši. V době případné 
další krize by už mohlo být pozdě vzpomínat 
na důležitost potravinové soběstačnosti. 

Tato všechna opatření, která navrhujeme za 
Komoditní radu pro mléko a hovězí maso 

a jménem AK ČR, nemají význam zdaleka jen 
pro nás, chovatele hospodářských zvířat. Tato 
opatření mají význam i pro ty, co živočišnou 
výrobu nedělají, ale zároveň nechtějí, aby 
se zhroutil trh většiny hlavních rostlinných 
komodit. Tato opatření mají zároveň velký 
význam i pro celou společnost, která na jídlo 
nepočká. Včasná opatření stojí stamilióny, ale 
když je uděláme později, budou stát miliardy. 

Letošní jaro, ještě více než suché minulé roky, 
nám připomnělo, jak důležité je být soběstač-
ný v základních potřebách pro život našich 
obyvatel. Vezměme prosím tyto připomínky 
vážně nejen v době nouzového stavu.

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

Dar umocněný rychlostí
Karanténa, úzkost, deprese. To vše najednou doléhá na staré spoluobčany v domovech 
důchodců. I v případě karantény však stále platí známé rčení „kdo rychle dává, dva-
krát dává“. 
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Zcela jistě se ale v nějaké podobě projeví 
pandemie koronaviru v procesu globalizace. 
I když se mnozí domnívají, že by se díky tomu 
mohla světová spolupráce (globalizace) ještě 
prohloubit, mnohem pravděpodobnější je, že 
jde a půjde naopak o antiglobalizační impulz. 
Omezení mezilidských kontaktů v nejširším 
slova smyslu totiž nepochybně povede 
k poklesu globálních kontaktů, neboť osobní 
jednání nemohou nahradit virtuální diskuse 
a on-line konference. Tím se sníží potenciál 
globálního byznysu, který bude nahrazován 
lokálním (národním) byznysem, minimálně 
po několik dalších let. Omezení prostupnosti 
hranic, nejenom pro turisty, ale i pro mnohé, 
zejména takzvaně zbytné zboží, by přitom 
mělo vytvořit větší prostor pro místní výrobce, 
v obecném slova smyslu čehokoli, především 
ale pro lokální výrobce strategických pro-
duktů. Svět se bude jistě více než dosud řídit 
heslem, že „co je doma, to se počítá“. A to 
zdaleka nejen v zajištění protipandemických 
výrobků, jako jsou roušky, respirátory, ochran-
né pomůcky a zdravotnické technologie, ale 
také v zajištění výživy obyvatel. A i když bude 
cena nadále významným parametrem, nebude 
už podle všeho tak rozhodující. Což se hodně 
týká oblasti zemědělství.

Skutečnost, že jíst a pít se bude pořád, asi
 nikdo nemůže zpochybnit. Byla to ostatně 
právě oblast zemědělství, kterou pandemie 
koronaviru, pokud byli k dispozici karanté-
nami nepostižení pracovníci, nezastavila. 
Důležitost zemědělství a potravinářství si tak 
uvědomili i ti, kteří do té doby považovali plné 
regály zboží, v zásadě odkudkoli, za samozřej-
most. První reakcí lidí po oznámení pandemie 
koronaviru bylo přitom všude na světě skupo-
vání potravin. To v praxi ukazuje na skuteč-
nost, co považují lidé opravdu za nezbytné 
a důležité – a možná trochu kacířsky lze 
dodat, že je vlastně tak trochu dobře, že 
k tomu došlo. 

Pandemie koronaviru by tak mohla a měla 
zvýšit prestiž zemědělství v myslích všech 
obyvatel planety, především však v myslích 
lidí z těch bohatších zemí, například z Evropy. 
Nejen proto, že v mnoha zemích letos chybí 
zahraniční pracovníci (a kvůli tomu také 
poklesne produkce některých komodit), ale 
také kvůli poklesu spotřebitelské důvěry ve 
zboží pocházející „odtud, kde je to promořené 
koronavirem“, vzniká více než kdy v minulosti 
potřeba vyrobit si vše, co je jen trochu možné, 
ve vlastní zemi. Pro zemědělství je to nepo-

chybně výrazný impulz k vyšší potravinové 
a surovinové soběstačnosti, jen slova ale 
nestačí. Minimálně oblast zelinářství a ovoc-
nářství, kde je na tom ČR z pohledu soběstač-
nosti skutečně bídně, by měla mít k dispozici 
vyšší zdroje na investice, ať již jde o skleníky, 
zavlažovací systémy, nebo posklizňové zpra-
cování a s ním spojený marketing. Už loňská 
v zásadě také „pandemie“ afrického moru 
prasat vytvořila obdobný prostor také pro chov 
prasat a produkci vepřového masa. Současná 
situace takovou výzvu jistě ještě dále umocňu-
je a zdaleka nejen pro jmenované komodity.

I nadále bude ale i tak klíčové chování koneč-
ných spotřebitelů. Mimo jiné lze předpoklá-
dat, že ve jménu zvýšení individuální imunity 
poroste spotřeba právě ovoce a zeleniny, 
což je další z výzev pro naše pěstitele. 
Poroste ale také tuzemská turistika, což při-
nese mnoho možných nových kontaktů lidí 
z měst s venkovským prostředím, a tedy i se 
zemědělstvím. Pokud se v minulosti cíleně or-
ganizovaly osvětové akce typu „najdi si svého 
farmáře“, nyní mohou být intenzivnější kon-
takty města s venkovským prostředím zcela 
přirozené. To je šance k potřebné osvětě, ale 
také k různým formám „prodejů ze dvora“ 
a obecně k přímým dodávkám vhodných 
zemědělských surovin i potravin přímo ke 
konečným spotřebitelům. Stejně jako 
v globálním byznysu, kde je, jak už bylo
řečeno, nenahraditelný osobní kontakt, 
platí to samé i pro zemědělství. Pokud se 
více lidí na vlastní kůži a tedy nezprostřed-
kovaně seznámí s tím, jak to chodí v země-
dělství, bude mít jistě pro tento obor více 
pochopení, alespoň částečně mu porozumí 
a třeba právě i proto bude spíše preferovat 
tuzemskou produkci. 

Zemědělství a s tím spojená snaha o vyšší 
potravinovou soběstačnost by tak měly být 
jedním „z vítězů“ po koronavirové krizi. Jsou 
to totiž obory, které nezaniknou a zaniknout 
ani nemohou, což si ne každý vždy plně 
uvědomoval. Nyní mají o poznání vyšší šanci 
vrátit se zpět do původních, kdysi přirozeně 
strategických pozic ve společnosti.

Petr Havel  

Pandemie koronaviru by měla 
zvýšit prestiž zemědělství

Na tom, že letošní pandemie koronaviru neovlivní životy lidí a ekonomiku prakticky 
všech zemí na světě pouze v době regulací pohybu lidí a umrtvení mnoha podnika-
telských oborů, ale také v „době pokoronavirové“, se shodují úplně všichni. Jaký „jiný 
svět“ nás všechny ale čeká, záleží na mnoha okolnostech, z nichž mnohé ještě zdaleka 
nejsou známé.
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Mnohí chodíme len do práce a z práce (iní 
pracujú z tepla domova), v prípade tých, ktorí 
sa starajú o zvieratá alebo pracujú pri rôznych 
triediacich linkách, ale aj tí, ktorí pracujú 
napríklad pri spracovaní mäsa, mlieka 
a ďalších komodít, sú smeny sťažené novými 
prísnejšími podmienkami, ktoré súvisia 
s výskytom neviditeľného, ale príliš silného 
nepriateľa. Okrem ochranných pomôcok, ktoré 
bežne používali pre naše, ale aj ich zdravie, 
povinne používajú rôzne rúška, respirátory 
a ďalšie ochranné pomôcky. Zároveň mnohé 
prevádzky majú problém nie s dostatočným 
počtom, ale s nedostatočným počtom zamest-
nancov. To sú reálne problémy, o ktorých nás 
informujete a ktoré sa snažíme pomáhať riešiť.

Aj počas týchto náročných dní, keď sa nemô-
žeme bežne stretávať, využívame možnosť 
komunikovať spolu a byť v dennodennom 
kontakte. Okrem rýchlej elektronickej pošty 
a komunikácie vďaka mobilom využívame po 
tieto dni častejšie skype či videokonferencie, 
aby sme si mohli vymieňať informácie. Práve 
vďaka komunikácii môžeme naďalej plniť 
všetky úlohy, ktoré nám (rozumej Agrárnej 
komore Českej republiky) stanovuje zákon. 
Teda presadzovať a chrániť záujmy členov 
v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesníctva. Práve vďaka možnosti komuniko-
vať aj na „diaľku“ robíme všetko pre to, aby sa 
v tomto náročnom období nezabúdalo na tých, 
ktorí zabezpečujú potravu pre český národ, 
aby sa nezabudlo na nikoho z vás, ktorí máte 

väčší či menší podiel zásluh v poľnohospo-
dárstve, potravinárstve a lesníctve.

Počas týždňa sa uskutočnili jednania komo-
ditných rád, na základe požiadaviek a návrhov 
z členskej základne boli pripravené vyhláse-
nia, ktoré boli určené verejnosti, ale spraco-
vali sme aj vaše požiadavky na krátkodobé 
a dlhodobé opatrenia, kde jasne navrhujeme 
ministerstvu, čo je potrebné urobiť, ak majú 
poľnohospodári zabezpečiť dostatok surovín 
pre výrobu domácich českých potravín. Ak 
skutočne chceme, aby sa sebestačnosť 
v potravinách, ktoré si dokážeme doma 
vyrobiť, výrazne zvýšila a najmä, aby občania 
Českej republiky neboli v budúcnosti závislí 
na potravinách z dovozu.

Napriek situácii, že sa „život v niektorých 
sektoroch takmer zastavil“, je potrebné práve 
u nás, kde život pulzuje rýchlo, pokračovať 
v práci, ale aj v oboznamovaní verejnosti, čo 
všetko za každodennou prácou poľnohospo-
dárov je. Práve teraz majú mnohí viac času, 
ale najmä hľadajú informácie, viac ľudí číta 
a viac ľudí si uvedomuje, že tie skutočne 
dôležité a podstatné veci v živote sú iné,
ako si mysleli. Mnohí prehodnocujú priority 
a vracajú sa k tomu, na čo sme už skoro za-
budli. Práve z tohto dôvodu pokračujeme 
v sprísnenom a najmä v bezpečnom 
režime pri natáčaní dielov seriálu Potraviny 
z domoviny. Aj v tomto týždni boli natočené 
rozhovory s členmi Agrárnej komory, ktoré 

budú v najbližších týždňoch vysielané v seriáli 
Potraviny z domoviny.

Prichádzajú nám pravdaže okrem podnetov aj 
kritické pripomienky, niektoré z nich sú opráv-
nené a niektoré zase nie. Tak to už v živote 
chodí, každý z nás je iný, každý z nás má iné 
hodnoty a inú mieru zodpovednosti. Práve pod-
nety, oprávnené kritiky a pripomienky zapra-
covávame aj do materiálov a stanovísk. Aj dnes 
(piatok) sme posielali na ministerstvo, s ktorým 
komunikujeme dennodenne, naše návrhy, ako 
pripraviť balíček opatrení na podporu poľno-
hospodárom a potravinárom. Je potrebné, aby 
tí, ktorí pracujú, vytvárajú hodnoty, hospodária 
a sú negatívne zasiahnutí súčasnými opatrenia-
mi, mali kompenzácie, podpory a najmä, aby sa 
tieto podniky a prevádzky zachovali a fungovali 
ďalej, veď skôr alebo neskôr sa dostaneme opäť 
do normálnej situácie, aj keď nič už nebude 
také, ako bolo predtým.

Prosíme Vás o trpezlivosť, v tomto týždni 
sa podarilo prerozdeliť doručené ochranné 
pomôcky (aj keď dodávka bola uspokojená 
na tretinu z požiadavky vás, našich členov, to 
však nedokážeme ovplyvniť) a urobili sme zber 
nových požiadaviek na ďalšie dodávky, pričom 
spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami. 
Verte, že robíme všetko, čo je v našich silách.
Ďakujeme všetkým, ktorí v týchto náročných 
časoch myslia aj na ostatných. Na základe 
návrhov bol zriadený účet, na ktorý sme 
začali zhromažďovať finančné prostriedky, 
a za týždeň sa podarilo získať zaujímavú sumu 
financií, ktorá pomôže tým, ktorí to skutočne 
potrebujú. Prerozdeľovanie financií nebude 
náhodné, ale bude mať jasné pravidlá. A naj- 
mä, všetky finančné prostriedky pôjdu priamo 
do zariadení, priamo k tým, ktorí to potrebujú. 
Máme z minulosti negatívne skúsenosti s tým, 
že naše peniaze sa nedostali tam, kam mali. 
Práve preto bola zriadená zbierka, o ktorej 
rozhodneme spolu tak, aby sme pomohli tým, 
ktorí to potrebujú.

Všetkým vám prajeme najmä zdravie, to čo 
sme mnohí brali kedysi za samozrejmosť,
je teraz na najvyššom stupienku záujmu. 
A nezabúdajme zostať slušnými ľuďmi, časy 
sa menia, ale stretávať sa navzájom budeme 
aj po skončení boja s coronavírusom.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
riaditeľka pre SPP, AK ČR

Činnosť poľnohospodárskej samosprávy 
 v čase Coronavírusu

Hodnotiť činnosť organizácií a ich súdržnosť a jednotu v čase, keď „o nič nejde“, je 
jednoduché. V súčasnosti však prežívame obdobie, v ktorom sa život každého z nás 
výrazne zmenil. 
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Koronavirová krize nastavila světu zrcadlo 
a v něm je vidět, jak se s nastalou situací 
dokáží jednotlivé státy a společenské systémy 
vypořádat. Zde mají výhodu východní asijské 
státy, kde je zakořeněna odpovědnost vůči 
celé komunitě, zatímco západní transatlantic-
ká společnost založená na právech jednotlivce 
s tím má problémy. Zatímco na východě všich-
ni uvědoměle plní vyhlášené karanténní opat-
ření, na západě se s vyhlášením karanténních 
opatření váhá, aby se náhodou neomezila prá-
va jednotlivce. U nás to jde tak daleko, že se 
najdou vychytralí advokáti, kteří po vyhlášení 
karanténních opatření vládou dávají podnět 
k soudu, že to je pošlapání hodnot demokra-
cie, lidských práv a svobod a že nebyl striktně 
dodržen zákon. Že na prvním místě je právo 
člověka na život, je asi vedlejší, protože 
v případě nezákonného vyhlášení karantény 
by se mohl žalovat stát, aby hradil vzniklé 
škody způsobené nezákonným rozhodnutím, 
a advokáti by měli žně. 

Kdo je v první linii
V krizi se ukazuje, kdo je důležitý a kdo si 
na důležitého jenom hrál. Samozvané elity 
v době krize rychle opouštějí bojiště a do první 
linie nastupují ti, bez nichž se neobejdeme, 
zdravotníci, hlavně zdravotní sestry, sociální 
služby, policisté, hasiči, vojáci, ale i potravi-
náři a zemědělci, kteří zajišťují dostatek po-
travin. A přitom ti nejpotřebnější, bez jejichž 
obětavého nasazení se v krizi neobejdeme, 

jsou nejméně ohodonocováni a moc si jich 
nevážíme. V krizi se najednou ukazuje, 
kolik neproduktivního balastu je v systému 
současného státu, kolik lidí a neziskových 
organizací je přisáto na státní rozpočet, 
ale jejich přínos pro společnost je problema-
tický. 

Ti, kteří se schovali za první linii, najednou 
postupně vědí, co se mělo udělat dříve a lépe, 
kdy a za kolik se měl nakupovat zdravotnický 
materiál pro ty, co jsou v první linii. Vadí jim 
nákup tohoto materiálu z Číny, ale už neřek-
nou, kde ho jinde nakoupit. Státy si začaly 
vzájemně zabavovat nedostatkový materiál 
a celý svět stojí ve frontě v Číně, kam se 
přesunula výroba z celého světa v honbě za 
ziskem. 

Západ ztrácí prestiž
Musíme se smířit s tím, že Západ ztrácí 
pozici hegemona a ztrácí i morální převahu 
nad ostatním světem. Období kolonialismu 
nepřineslo kolonizovaným zemím lepší sys-
tém, naopak byla zničena jejich kultura a po 
skončení kolonialismu na tom byly ještě hůře. 
Ani vývoz západní demokracie za posledních 
20 let do zemí Středního východu a severní 
Afriky se moc nepovedl. Dnes se země NATO 
nenápadně stahují z Afgánistánu, Iráku, Sýrie 
a Lybie a zanechávají za sebou tisíce mrtvých 
a rozvrácené země v horším stavu než na 
začátku.

Díky koronavirové krizi se nám otevírají oči, 
jak se přesouvá ekonomická a výrobní síla 
ze Západu na Východ. Západní svět prosa-
dil globalizaci a nyní v ní začíná prohrávat. 
Protičínská hysterie proti nákupu zdravotnic-
kého materiálu z Číny některých bojovníků za-
stydlých ve studené válce na tom nic nezmění, 
ať se nám to líbí, nebo ne. Ukazuje se, že 
čínský státní kapitalismus je tvrdý soupeř, ale 
zvýšení životní úrovně v Číně za poslední 1–2 
generace nemá ve světě obdoby a stojí přinej-
menším za zamyšlení. Naopak nejvyspělejší 
státy Západu mají s krizí největší problémy. 
Státy východní Asie ukazují, že v době krize 
jsou schopny lépe ochránit životy svých lidí 
než státy Západu. Západní demokracie, jak se 
zdá, se už vyčerpala, ztratili jsme schopnost 
odlišit podstatné problémy od nepodstatných. 
Dnešní generace pod padesát let nepoznaly, 
co to je bída, co to je hlad. Vše, co máme k po-
hodlnému životu, bereme jako samozřejmost, 
že to tak bude neustále, nemusíme se o to 
snažit, a proto řešíme pseudoproblémy, jako 
je gender, MeToo, zelené šílenství. Aktivisté 
LGBT pořádají festival „Hrdá Praha“ na oslavu 
gayů a leseb. Pohlaví nám prý nebylo dáno 
při narození, ale každý si ho může vybrat dle 
libosti, a podle nich není pohlaví jen muž 
a žena, ale jsou jich dokonce desítky. Co si 
myslet o uvadající herečce, která si po pade-
sáti letech náhle vzpomněla, že ji znásilnil fil-
mový režisér, kterému vlezla sama do postele, 
aby dostala hlavní roli. 

Problémy EU
Problémy v EU narůstají a nedaří se je řešit. 
Nevyřešila se ekonomická krize z roku 2008 
a zadlužené státy jižní Evropy jsou stále před 
krachem. Předčasné přijetí jednotné měny 
států s rozdílnou úrovní hospodářství zapří-
činily ekonomické problémy, při první krizi 
v roce 2004 jako první porušily rozpočtovou 
kázeň Německo a Francie. K tomu přišly pro-
blémy s přílivem imigrantů, a aby toho nebylo 
málo, vystoupila Velká Británie. Evropská unie 
po koronavirové krizi bude pravděpodobně 
jiná. Epidemie bude mít očistný účinek, naučí 
EU jednat pragmaticky. Zbavit se přebyteč-
ného balastu, který se nabalil na společnost 
vlivem aktivistických skupin obyvatel, které 
nebyly nikým zvoleny, ale přisvojují si právo 
nahrazovat volené instituce. Moralizování 
a kázání ze strany vyspělých států západní 
Evropy vůči podle nich zaostalým zemím 
střední a východní Evropy (V4) se nyní ukazuje 
jako neopodstatněné a pokrytecké. Tyto země 
zvládají současnou krizi lépe než západní 
státy. V době krizí, jako je příliv imigrantů 

Koronavirus nastavil světu zrcadlo
Málokdo z nás, kromě několika odborníků, si uměl představit, že ve 21. století bude 
svět stát před těžko řešitelným problémem pandemie a že budou ohroženy životy 
statisíců až milionů lidí na celém světě. 
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nebo koronavir, se Komise a Parlament EU 
ukazují jako neschopné a problémy musí řešit 
jednotlivé státy samy. V době nástupu korona-
virové krize, kdy začaly umírat stovky občanů 
EU, Komise neudělala vůbec nic, naopak 
kritizovala státy, že uzavírají hranice a peníze 
místo na chybějící zdravotní materiál dala na 
boj proti dezinformacím. 

Situace v Česku
Ukazuje se, že Češi jsou lepší, než si sami 
o sobě myslí. Zvládáme omezení v karanté-
ně bez problémů, i s těmi rouškami jsme si 
poradili, a vypadá to, že to zvládáme lépe než 
ostatní státy. Někteří jsou tak disciplinovaní, 
jako např. radní Prahy 6, kteří nechali dokon-
ce odstranit sochu maršála Koněva, protože 
neměl roušku. Nyní se ukazuje, že v době 
krize je dobře, že premiér je zvyklý řídit 
a rozhodovat, nebát se nést odpovědnost 
a řídit stát jako firmu. Dokonce i opozice 
zvládá svoji úlohu vcelku důstojně a protičín-
ská hysterie a právě maršál Koněv jsou jen 
menším vybočením z rozumného postoje. 

Současná krize nás ale změní. Jistěže 
trochu zchudneme, ale to bude jenom dobře. 

Uvědomíme si, co jsou podstatné hodnoty 
a co nepotřebný balast. Už jsme nevěděli 
tzv. „roupama co dělat“, trochu pokory nám 
neuškodí. V krizi se pozná i pravá tvář lidí 
kolem nás. Zde musím vyzdvihnout postoj 
našich vietnamských spoluobčanů, kteří dříve 
než my, Češi, prokázali solidaritu a začali 
pomáhat ostatním. 

Pokud bude krize s koronavirem trvat delší 
dobu, nastanou i jiné problémy. Začíná se da-
řit v zásobování zdravotního materiálu. Prů-
myslová výroba se zase rozjede, ale problém 
může nastat v zásobování potravinami. 
Pokud se nepodaří na jaře zvládnout práce 
v založení úrody, mohou nastat problémy. Už 
jsme svědky prvního upozornění, že může 
být problém v zásobování s potravinami na 
Středním východě, ale i v USA. Není ani dobře, 
že republika je v potravinách soběstačná jen 
ze dvou třetin. U vepřového masa, ovoce 
a zeleniny jen z jedné třetiny. V případě krize 
je bližší košile než kabát, státy zavírají hranice 
a v případě nedostatku zakazují vývoz bez 
ohledu na volný trh, tak jak jsme to viděli 
ve zdravotnictví. Věřím, že si budoucí vlády 
uvědomí, že potraviny jsou důležitá strate-

gická komodita a udělají vše, abychom byli 
opět soběstační jako před vstupem do EU. 
Přeji nám všem, abychom z této krize vyšli co 
nejdříve a aby platilo rčení, že „co tě nezabije, 
to tě posílí“.

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice
viceprezident AK ČR

V médiích se objevují informace o „žlutém 
zlu“, které zvyšuje erozi půdy a vyčerpává 
osevní postupy, zabíjí srnčí zvěř, hubí včely 
a trápí osoby alergické na pyl. Mýtů je hodně 
a řada z nich se přímo či nepřímo dotýká 
výživy. Je až s podivem, že výčet mýtů není 
konečný a každý rok překvapí nějakou novin-
kou, co dokáže člověk, u něhož není řepkový 
olej v oblibě, vymyslet. Pojďme se přednostně 
podívat na mýty, které odrazují od konzumace 
řepkového oleje.

Kyselina eruková
Starší generace stále spojuje řepkový olej 
s přítomností kyseliny erukové. Ta byla 
v řepkovém oleji v minulosti skutečně domi-
nantní mastnou kyselinou, její obsah v oleji 
se pohyboval okolo 45 %. Během 2. světové 
války a v době poválečné byl řepkový olej 
s vysokým obsahem kyseliny erukové, původ-
ně určený ke svícení, z důvodu nouze používán 
také k potravinářským účelům. Ve studiích na 
zvířatech docházelo při vysokém příjmu kyse-
liny erukové k negativním změnám srdečního 
svalu. Proto byl tento olej v roce 1956 v USA 

Americkým úřadem pro kontrolu potravin 
a léčiv (FDA) z důvodu bezpečnosti a předběž-
né opatrnosti zakázán pro použití k potravi-
nářským účelům.

Cílevědomou prací mnoha šlechtitelských 
týmů v Evropě a Kanadě byl už v 70. letech 
minulého století obsah této mastné kyseliny 
postupně snížen až na zlomek původního 
obsahu. Všechny pěstované odrůdy řepky 
u nás i v rámci EU byly vyšlechtěny tradičními 
postupy, nejsou geneticky modifikované, jak 
se občas můžeme dočíst v různých článcích. 
Od roku 1975 se v České republice pěstují 
tzv. bezerukové odrůdy řepky a v současnosti 
nesmí řepkový olej obsahovat více než 2 % 
kyseliny erukové. Reálně se však její obsah 
pohybuje na úrovni několika desetin procen-
ta, často pod mezí detekce běžné analytické 
metody.

Kyselina olejová má pozitivní vliv na zdraví
Díky snížení obsahu kyseliny erukové se 
v řepkovém oleji zvýšilo množství kyseliny ole-
jové. To je údajně další důvod k obavám, neboť 

kyselina olejová je dávána do souvislosti s více 
zdravotními problémy, jako jsou zpomalený 
růst (údajný zákaz v dětské výživě), abnorma-
lity krevních destiček, poškozování volnými 
radikály nebo zvýšené riziko vzniku někte-
rých druhů rakoviny. To je snůška nesmyslů. 
Kyselina olejová je nejčetněji zastoupenou 
mastnou kyselinou v mateřském mléce (okolo 
38 %), podle autorů článků by tímto musel 
člověk pitím mateřského mléka sám u sebe 
zpomalovat růst. Ohledně krevních destiček, 
index trombogenity zvyšují nasycené mastné 
kyseliny, nenasycené (včetně kyseliny olejové) 
jej naopak snižují. Volné radikály mohou vzni-
kat za určitých podmínek snadněji z polyne-
nasycených mastných kyselin než z kyseliny 
olejové, která je vůči změnám relativně stabil-
ní. Vznik rakoviny nebyl potvrzen v souvislosti 
s konzumací žádných mastných kyselin, natož 
potom s kyselinou olejovou.

Rafinace olejů je bezpečná
Spousta mýtů se týká získávání a zpracování 
olejů. Na internetu přibývá článků varujících 
před konzumací průmyslově zpracovaných 

Zbytečné a matoucí mýty o řepce 
a řepkovém oleji

Řepka olejka je významnou plodinou českého zemědělství, bohužel provázena mnoha 
mýty, které se nejvíce šíří v období koncem dubna a průběhu května, kdy řepka olejka 
kvete. 
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potravin. S tímto pojmem se stále častěji ope-
ruje v obecné rovině, aniž by se řešil výživový 
přínos jednotlivých potravin. Většina běžných 
potravin na trhu je průmyslově zpracována. 
Některé moderní trendy v produkci potravin 
vedoucí ke zvýšení konzumace potravin rost-
linného původu na úkor tradičních živočišných 
produktů se bez sofistikovaných výrobních 
technologií ani neobejdou. Někdo pod pojem 
průmyslově zpracované potraviny zahrnuje 
hlavně výrobky nízké výživové hodnoty obsa-
hující více přídatných látek. 

To však neplatí pro oleje. Mezi oleji rafino-
vanými a za studena lisovanými nejsou 
z výživového hlediska podstatné rozdíly. Jedná 
se o stoprocentní tuk. Výživová hodnota je 
dána složením mastných kyselin a obsahem 
dalších biologicky aktivních látek. Mezi ně 
patří antioxidanty (např. tokoferoly), rostlinné 
steroly, karotenoidy, fosfolipidy. Oleje 
lisované za studena mají některé přednosti, 
ale i některé nevýhody. Tokoferoly a rostlinné 
steroly se rafinací částečně odstraní (asi 
z 20 až 30 %), fosfolipidy úplně. Oleje liso-
vané za studena mohou obsahovat některé 
minoritní látky ve větším množství, ale není 
pravda, že by je rafinované oleje neobsahovaly 
vůbec. Paradoxně olej rafinovaný někdy obsa-
huje dokonce více tokoferolů nebo rostlinných 
sterolů, než olej za studena lisovaný. Jak je 
to možné? Lisováním za studena přechází do 
oleje méně těchto látek než při lisování za 
tepla a extrakci. Sníží-li se rafinací obsah 
o 20–30 %, zbude v oleji více tokoferolů, než 
je v oleji za studena lisovaném, který se nera-
finuje. Rafinací se z oleje odstraní fosfolipidy, 
to má však nevýhodu jen tehdy, když by se 
olej použil ve studené kuchyni. Fosfolipidy 
se rozkládají za vyšších teplot, proto je jejich 
odstranění z oleje spíše výhodou. 

Oleje lisované za studena mají nižší údržnost, 
více podléhají hydrolýze a mají vyšší peroxi-
dové číslo, které vyjadřuje obsah primárních 
produktů oxidace. Média varují před přítom-
ností volných radikálů v rafinovaných olejích. 
Volné radikály rychle reagují a jsou nebezpeč-
né, když vznikají v organizmu, nikoliv mimo 
něj. Volné radikály mohou vznikat v organiz-
mu i z olejů za studena lisovaných, mimo jiné 
i díky jejich vyššímu peroxidovému číslu. Oleje 
lisované za studena nejsou chuťově neutrál-
ní. Chuť může být pro někoho příjemná, jiný 
může u olejů lisovaných za studena více 
vnímat různé pachutě. 

Rafinovaný řepkový olej je prý hydrogenovaný. 
To je absolutní hloupost. K hydrogenaci, jak 
už vyplývá z názvu, je třeba vodík, který se 
však při rafinaci nepoužívá. Při desodoraci 
může vznikat menší množství transmastných 
kyselin, které je však při dodržení zásad 
správné výrobní praxe jen do 1 %, což je zhru-
ba 3krát méně, než je jejich obsah v mléčném 
tuku, kdy k hydrogenaci mastných kyselin
v bachoru přežvýkavců skutečně dochází. 
Transmastné kyseliny ve stravě nejsou 
z hlediska vlivu na zdraví žádoucí, ať už 
pochází z jakéhokoliv zdroje, jak vyplývá ze 
studie Světové zdravotnické organizace WHO 
z roku 2016. Negativní vliv na zdraví souvisí 
s jejich obsahem v potravinách a konzumova-
ným množstvím. Obsah transmastných kyse-
lin v oleji pod 1 % je nutričně nevýznamný. 
 
Řepkový olej se používá jako pesticid
Od konzumace řepkového oleje má odrazovat 
další zavádějící informace, že se řepkový olej 
používá jako pesticid, ale to vůbec nesouvisí 
s jeho potravinářským využitím. Řepkový olej, 
podobně jako všechny ostatní oleje, je využí-
ván k nepesticidní ochraně proti škodlivým 

organizmům. Malé množství oleje (max. 4 %)
ve vodní emulzi obalí drobný organizmus, 
který je znehybněn a v důsledku ucpání 
dýchacích otvorů udušen. Velkou výhodou je, 
že takto použitý olej působí selektivně pouze 
na drobné škůdce a větší necílové organiz-
my (např. opylovače) již nehubí. Na listech 
vytvořená vrstvička oleje má pro živočišné 
škůdce repelentní účinek a omezuje též rozvoj 
houbových chorob, protože k listu nepustí 
vlhkost. Oproti dříve používaným minerálním 
olejům má řepkový olej tu výhodu, že se v pří-
rodě poměrně rychle rozkládá a nekumuluje 
se v životním prostředí. Proto je řepkový olej 
součástí i některých pesticidů, které jsou 
v něm rozpuštěny. Co se týká obsahu pestici-
dů v potravinářských olejích, jejich výskytu lze 
zamezit dodržováním zásad správné země-
dělské praxe a ochranných lhůt pro aplikaci 
přípravků před sklizní. 

Dejme řepkovému oleji šanci!
Podstatná část řepkového oleje se v České 
republice zpracovává na metylestery, které 
jsou dle požadavků legislativy přimíchávány do 
motorové nafty v minimálním množství 6 %. 
Běžný spotřebitel tak má řepkový olej zafixo-
ván spíše jako surovinu pro technické účely 
a nezná složení řepkového oleje a tím ani jeho 
význam z hlediska výživy. A právě v rámci stra-
vy si řepkový olej určitě zaslouží více pozor-
nosti, než je tomu v současnosti. V Německu 
patří mezi nejoblíbenější oleje. U nás sice jeho 
obliba mírně roste, k čemuž přispívají pozitivní 
informace o jeho výživové hodnotě. Na druhou 
stranu mýty šířené po sociálních sítích u řady 
lidí budí nedůvěru. Spotřebitel si často kupuje 
různé oleje ve vyšší cenové hladině, ale jejich 
výživová hodnota nemusí být lepší.

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
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To je dobrá zpráva pro producenty medu, 
kteří letos budou nuceni zvýšit jeho ceny. 
Primárním důvodem je přitom očekávaný 
a významný pokles stavů včelstev, ne však 
kvůli průběhu letošní zimy, ale kvůli loňské 
nebývalé expanzi včelích nemocí, ať již šlo 
o mor včelího plodu, nebo o varroázu. Sou-
hrnné informace ještě nejsou k dispozici, 
podle kvalifikovaných odhadů se ale počty 

včelstev snížily nejméně o třetinu, v řadě ob-
lastí jsou ale ztráty 80, ba dokonce i 100 %. 
Na rozdíl od předchozích let, kdy se počty 
včelstev v ČR postupně zvyšovaly, to pro le-
tošní rok platit nebude. I přesto, že postupně 
rostou také počty včelařů.

Možná v tom je ale problém. Ze včelaření se 
stal národní koníček, včely se v posledních 

letech začaly chovat ve městech, často ale pro 
zlepšení image různých komerčních firem, 
jejichž zaměření rozhodně není zemědělské, 
a už vůbec nejde o společnosti zabývající 
se chovem včel. Včel a včelstev tak bylo 
v naší zemi v minulých letech příliš mnoho 
(někteří mluví rovnou o „převčelení“ země) 
a při současném ubývání zdrojů potravy pro 
včelstva tak mezi včelami dochází k „boji 

Med se stává a bude stále více  
 žádanou potravinou

Pokud by mělo být něco symbolem skutečně původních tuzemských darů přírody, pak 
je to v mnoha ohledech med, přirozené sladidlo používané v našich zemích dávno před 
cukrem z cukrové řepy. Postupný návrat společnosti „ke kořenům“, což je pro mnohé 
spojené s pojmem „přírodní produkt“, proto v poslední době zájem o med zvyšuje.

24. DUBEN 2020
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o potravu“, který je oslabuje a vysiluje. Dru-
hým problémem je, že ne všichni chovatelé 
včel (a nepochybně na tom mají podíl i noví 
městští včelaři) se o své včely zodpovědně 
starají. Osvěta sice existuje, rozhodující 
ale není samotné školení, ale především 
následná aplikace prevence nemocí a škůdců 
v praxi.

Že bude tak letos medu méně, je prakticky 
hotová věc. Což je docela škoda za situace, 

kdy stejně jako v případě jiných zeměděl-
ských komodit lze i v případě medu očekávat 
nižší importy zahraničních medů na naše 
území, neboť pandemie koronaviru zasáhla 
a ještě zasáhne mezinárodní obchod, a to 
i s „minoritními“ zemědělskými produkty, jako 
je právě med a výrobky z něj. Dvojnásob škoda 
je to i za situace, kdy se pověst našeho medu 
zlepšila, a dosvědčují to i výsledky monitorin-
gu cizorodých látek, které zveřejnila Státní 
veterinární správa ČR (SVS ČR). Ta ve své 
tiskové zprávě uvedla, že „podobně příznivý 
stav jako v roce 2018 zaznamenal veterinární 
dozor také u medů. Nebyly v nich žádné mě-
řitelné koncentrace pesticidů ani veterinár-
ních léčivých přípravků včetně zakázaných 
léčiv, jako jsou chloramfenikol či nitrofurany. 
Pouze v jednom vzorku od drobného včelaře 
byla naměřena nadlimitní koncentrace olova. 
Pravděpodobným zdrojem kontaminace byl 
v tomto případě svár (pájka s obsahem olova) 
na starém medometu,“ konstatuje SVS ČR. 
Med na našem trhu je tak už druhý rok 
z tohoto pohledu O.K. a lze jen doufat, že to 
vědí také naši spotřebitelé. 

Ti by navíc také měli vědět, že český med 
s velkým „Č“ má měřitelně vyšší kvalitativní 
parametry než med v obecném slova smyslu. 
Zřejmě nejdůležitějším je přitom obsah vody, 
který může u našeho medu činit pouze 18 %, 
zatímco legislativa EU připouští 20 %. Naše 
medy také musí obsahovat pouze 20 jednotek 
látky, která vzniká nadměrným zahříváním 

medu, což v medu ničí cenné enzymy s přízni-
vým účinkem na lidský organizmus, zatímco 
evropská legislativa povoluje 40 jednotek. 
Spotřebitelé by tedy měli vědět, že pokud 
si kupují produkt prostě označený jen jako 
„med“, jde o nižší kvalitu, než když je výrobek 
označen jako český nebo moravský med.
Nejen prevence rizik včelích nemocí, ale 
i med a výrobky z něj si tak do budoucna 
zaslouží více osvěty i kvůli tomu, aby tuzemští 
spotřebitelé ještě více preferovali med pů-
vodem z naší země. Jednou z cest je přitom 
hodnocení medu prostřednictvím vyškolených 
hodnotitelů, o což se v loňském roce pokusila 
porota na celostátní výstavě Med roku. Stát se 
hodnotitelským „profesionálem“ lze například 
absolvováním kurzu senzorické analýzy medu 
prostřednictvím Národního registru exper-
tů, který působí od roku 1988 v Itálii (což je 
nejdostupnější, ale aktuálně docela riziko-
vé), případně v dalších evropských zemích. 
Vzhledem k tomu ale, že je ČR považována 
za včelařskou velmoc (a je to pravda, jak co 
do počtu včelstev, tak i včelařů), nabízí se 
otázka, zda by podobná instituce neměla být 
také u nás. I prodej medu je a stále více bude 
ovlivněn doprovodným marketingem, a pokud 
bude doprovázen hodnocením, soutěžemi 
a doporučením, podobně jako je tomu na-
příklad v soutěžích vín, určitě by to pomohlo 
jak orientaci spotřebitelů, tak samotným 
producentům medu. 

Petr Havel

Pozitivní vlastnosti propolisu jsou mimo jiné 
přisuzovány vysokému obsahu flavonoidů. 
Z chemického hlediska je pak propolis směsí 
pryskyřičných látek (asi 50 %), včelího vosku 
(asi 30 %), balzámů, éterických olejů (do 10 %) 
a nepatrného množství vitamínů skupiny B, 
která v porovnání s používanými umělými 
antibiotiky vykazuje velmi široké spektrum 
účinnosti proti bakteriím, virům, plísním  
i houbám. Výjimečné vlastnosti propolisu jsou 
přitom stále předmětem bádání, především 
pak jeho antivirové účinky, což je důležité prá-
vě v současné době, také v prevenci rakoviny. 
Až 70 % rakovinných onemocnění v živočišné 

říši je podle posledních poznatků virového pů-
vodu, a právě protivirové vlastnosti propolisu 
vytvářejí předpoklady pro jeho využití na jejich 
léčbu. Antibakteriální, antivirové a antipara-
zitární vlastnosti propolisu jsou údajně tak 
účinné, že vnitřek včelího úlu je považován 
za mnohem sterilnější prostředí než nejčistší 
operační sál.

Již dnes je přitom propolis součástí celé řady 
produktů. Na trhu v ČR je tak třeba standar-
dizovaný PROPOLIS Moravia PM® s garanto-
vaným obsahem minimálně 4 % flavonoidů, 
který byl testován na široké spektrum anti-

bakteriální a antivirové účinnosti v ČR a SRN. 
Produkt je výsledkem více než desetiletého 
výzkumu společnosti PURUS-MEDA, s. r. o.  
a Farmaceutické fakulty Veterinární a farma-
ceutické univerzity Brno a je využíván již řadu 
let pro výrobu doplňků stravy a dermatolo-
gických přípravků ve formě lihových roztoků, 
tablet, kapslí, sirupů, krémů a čípků a jde 
také o exportní artikl. Produkty s propolisem 
vyrábí ale i některé rodinné podniky, například 
rodinná firma Pleva v lázeňské městečku 
Potštejn v podhůří Orlických hor. 

Petr Havel

Propolis – přírodní látka s téměř 
zázračnými účinky

Antibiotické, antibakteriální, antivirové a mnohé další účinky – to je jen minivýčet 
pozitiv, která představuje jeden z dalších polozapomenutých včelích produktů – totiž 
propolis. Tato látka má přitom více než 5 000 let starou tradici a jeho používání je 
zmapováno již ve starém Egyptě. Používá se samozřejmě i dnes – lze se ale opráv-
něně domnívat, že míra jeho využití poroste, což může skýtat šanci i pro tuzemské 
včelařství – pokud se ovšem zvýší jeho výkupní ceny.
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V prvé řadě je třeba uvést, že v ČR je pravidel-
ně zjišťován výskyt zhruba 30 druhů čmeláků, 
ale jejich počet v jednotlivých letech kolísá, 
neboť některé dříve se u nás nevyskytující se 
druhy i díky změnám klimatu do ČR migrují, 
jiné naopak mizí. Vůbec nejhojnějším druhem, 
respektive poddruhem, je u nás čmelák zemní 
(Bombus terrestris terrestris), který se podle 
dosavadních předpokladů jako jediný může 
křížit s dalším poddruhem Bombus terrestris 
dalmatin. Právě dalmatin je přitom oním 
„cizím čmelákem“, jehož dovoz na naše území 
zakázaly některé krajské úřady, možné obavy 
jsou přitom zejména z toho, že by naši čmeláci 
následkem křížení hůře přezimovali. Dalmatin 
ale určitě nepředstavuje hrozbu pro diverzitu 
krajiny. Tou by se naopak mohl stát náš cíleně 
množený zemní čmelák Bombus terrestris 
terrestris, neboť další zvyšování jeho počtu by 
logicky zužovalo prostor pro jiné, minoritnější 
druhy u nás žijících čmeláků. Je tak otáz-
kou, kde je hranice zvyšování počtů čmeláků 
zemních.

Druhým, možná ještě zásadnějším otazníkem, 
je efektivita čmeláků v porovnání se včelami. 
Zejména v posledních letech se šířící pově-
domí o lenosti včel a pracovitosti čmeláků je 
totiž vhodné vnímat v širších souvislostech. 
Nejde totiž pouze o měřítko pracovitosti, ale 
také o dobu, po jakou jsou včely nebo čmeláci 
pracujícími opylovači, a také o počet opylu-

jících jedinců v rámci čmelstev a včelstev. 
Zatímco u včel platí, že opylovat začínají hned 
poté, co vyletí, a také, že doba vrcholného po-
čtu létavek ve včelstvech trvá několik měsíců, 
u čmeláků je to trochu jinak. Mimo jiné proto, 
že u čmeláků přežívá zimu pouze matka, 
která se na jaře nejprve stará o založení 
hnízd a teprve následně je čmelstvo reálným 
opylovačem. 

Také období vrcholného počtu čmelstev je 
kratší, maximálně zhruba dva měsíce. To 
v praxi znamená, že včely zastávají roli 
významných opylovačů v hojnějším počtu a po 

delší období. A zejména zjara jsou společně 
s pestřenkami pro opylování naprosto nepo-
stradatelné. Což není nic proti čmelákům, 
dokonce ani proti těm dováženým už proto, že 
„nepůvodní“ druhy si i přes zákazy při vhod-
ných podmínkách cestu k nám přes hranice 
najdou. V určité míře dokonce naši čmeláci 
nepostradatelní také jsou – například při opy-
lování rajčat ve sklenících, do čehož se včelám 
z neznámých důvodů nijak moc nechce. I tak 
se ale zdá, že až na výjimky je investice do včel 
lepším řešením než investice do čmeláků.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Význam čmeláků se zřejmě přeceňuje
Jednou z cest, jak zajistit opylování nejen planě rostoucích bylin, ale také hospo-
dářských rostlin, je v poslední době stále oblíbenější využití čmeláků. Jako vždy ale 
není ani v tomto případě jednoznačná ani spasitelská role čmeláků, ani riziko nega-
tivního vlivu „cizích čmeláků“ na biodiverzitu krajiny.

Pokud se pak medem sladí nápoje (nejčastěji 
čaj), doporučuje se sladit nápoj až chvíli poté, 
co vřící voda trochu vychladne. Přesto ale 
existuje řada receptů na pokrmy s medem 
(přičemž nejčastějším z nich je medovník), 
které počítají s tepelnou úpravou pokrmu, což 
není pro med zrovna to nejlepší. Je tomu tak 
i v případě jinak oblíbených medových koláčků:
Nejdůležitější je příprava těsta. K tomu je nut-
né nejprve si připravit kvásek, zhruba ze čtyř 
lžic mléka, dvou lžic mouky a droždí. Většinu 
mouky smícháme s medem, cukrem a vejci, 
přidáme kvásek, sůl a dále vlažné máslo
a mléko a vypracujeme těsto, které necháme 
zhruba jednu hodinu kynout. Těsto rozdělíme 
na menší kousky, z nichž vytvoříme placičky 

(budoucí koláčky), které naplníme náplní 
(tvarohovou nebo jinou) a necháme kynout 
dalších 15 minut. V koláčku uděláme důlek, 
naplníme náplní, potřeme vajíčkem, posype-
me oříšky (není nutné) a následně pečeme 
dozlatova při teplotě asi 200 °C.

Pro praxi je proto možná vhodnější vyrobit 
si tinkturu nebo mast z propolisu, pokud jej 
máme k dispozici:
Tinktura – jeden objemový díl propolisu 
rozmícháme ve dvou objemových dílech 96%  
etanolu a ve vhodné nádobě s uzávěrem při 
pokojové teplotě a za občasného míchání 
macerujeme několik dní. Hrubé nečistoty ze 
získané suspenze odfiltrujeme přes několik 

gáz. Filtrací přes filtrační papír odstraníme 
zbytek kalu. Získaná tinktura je nasycený 
roztok propolis, který dle potřeby ředíme 
etylalkoholem, glycerinem nebo vodou. 
Rozpouštění v etanolu o nižších koncentracích 
(60 %–80 %) uvolňuje ze suroviny další látky 
rozpustné pouze ve vodě.

Mast – tinkturu smícháme s vepřovým 
sádlem, opatrně zahřejeme na 50 °C a míchá-
me do odpaření etylalkoholu. Tinkturu možno 
takto vpravit také do masťového základu 
zakoupeného v lékárně. Mast se používá jako 
dezinfekční prostředek.

Petr Havel

Recepty z medu a včelích produktů
Vzhledem k tomu, že cenné látky se z medu ztrácí už při teplotách nad 50 °C, je nej-
lepší konzumovat jej v „klasické podobě“, například namazaný na chlebu s máslem. 
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Zásadní propady zaznamenali hlavně menší 
moravští a čeští vinaři, kteří nemají možnosti 
prodávat vína prostřednictvím obchodních 
řetězců. „Možnosti prodeje již hotového, 
nalahvovaného vína se velmi zhoršily zejména 
pro malé a střední vinaře, kteří svůj obchod 
realizují hlavně v gastronomii a přímým 
prodejem. Gastronomická zařízení jsou úplně 
uzavřená, soukromí klienti velmi omezili 
své nákupy. Záleží, jak dlouho budou tyto 
distribuční kanály zcela zavřené, ale pokud 
to potrvá měsíce, pak bude řada vinařů řešit 
existenční problémy,“ předpokládál dopad 
současných omezení na vinaře Tibor Nyitray, 
prezident Svazu vinařů.  

Zákazníci i menší vinaři se soustředí na 
prodej přes e-shopy, které nahradily přímý 
kontakt se zákazníky. O tento druh prodeje 
hlásí vinaři zvýšený zájem, navíc není nijak 
omezen a pro spotřebitele je nejpohodlnější. 
Základním a tradičním místem prodeje vína 
jsou pak vinotéky. Víno je z hlediska zákona 
potravina a vinotéky jsou provozovny potravin, 
takže se na ně, až na jedinou výjimku, nevzta-
hují současná omezení. Tou výjimkou je kon-
zumace vína v prodejně. Pokud ale nedochází 
ve vinotéce ke konzumaci a vína se prodávají 

pouze balená v lahvích nebo bag-in boxech, 
jde jednoznačně o prodej balených potravin. 
Dále je pak možný nákup vína v obchodních 
řetězcích, které dnes již nabízejí velký výběr 
kvalitních moravských a českých vín.

Hrozí potíže se splácením úvěrů
Na rozdíl od velkých zavedených vinařství, 
která s e-shopy pracují běžně, se s odbytem 
a zřizováním zásilkového prodeje potýkají nyní 
především menší vinaři. Například v Pavlově 
na Břeclavsku se proto sdružili. „Spolek vinařů 
Vinitores Palaviensis v Pavlově odstartoval 
pohodlné nakupování pavlovských vín přes 
e-shop, a to za sklepní ceny vinařů,“ uvádí 
na svém webu. Z hlediska státu by vedle 
všeobecné podpory podnikatelů a živnostníků 
a náhrad ekonomických ztrát našim vinařům 
nejvíce pomohla tolerance k nemožnosti splnit 
všechny administrativní povinnosti, kterých 
je enormní množství, alespoň do doby, kdy se 
vrátí úřady do standardního režimu. Investiční 
podpora ze strany státu by pak měla směřovat 
také do nových výsadeb, které zajistí produkci, 
péči o krajinu a zaměstnanost v dalších letech. 
„Vinařský fond o neomezeném prodeji vín ve 
vinotékách a možnostech nákupu v e-shopech 
průběžně informuje, zároveň apelujeme na 

preferenci moravských a českých vín jako 
formě podpory našich vinařů. Velký prostor 
pro informování svých zákazníků o možnosti 
koupit moravská a česká vína ve vinotékách 
a na internetu mají i sami vinaři prostřednic-
tvím svých komunikačních kanálů,“ komentuje 
stav Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu, a dodává: „Jsem přesvědčen, že morav-
ské a české vinařství aktuální situaci a měsíce 
následující zvládne. Prvotřídní produkty, které 
vyrábí, mají všechny předpoklady pro to, aby 
se jim dařilo za všech okolností.“

Uzavřený je i proslulý Salon vín v zámeckém 
sklepení ve Valticích, který je na návštěvnos-
ti závislý. Netradičně tak zasílá zájemcům 
vybraná vína z výstavy na vyžádání i spediční 
službou. Nabídku zveřejňuje na webu.
Některé vinařské firmy mohou mít podle ředi-
tele Vinařského fondu v době pandemie koro-
naviru potíže i se splácením úvěrů. „Mnohé 
z nich totiž zainvestovaly do nových technolo-
gií a splácet pochopitelně musejí. Zákazníci 
je pak mohou podpořit například tím, že před 
lacinými víny ze zahraničí dají přednost právě 
těm jejich,“ poukázal Machovec.

Dagmar Sedláčková

Povodí Moravy předalo zástupcům České spo-
lečnosti ornitologické dokončená opatření ke 
zlepšení podmínek hnízdění chráněného ry-
báka obecného na střední nádrži vodního díla 
Nové Mlýny. „Na konci března jsme dokončili 
výstavbu opatření, která rozšiřují hnízdní 
plochy v prostoru původního přemostění řeky 
Dyje se střední nádrží. Zbytky původních pilířů 

byly nejvíce osídleným hnízdními plochami, 
neboť další hnízdní plochy musely ustoupit 
bujné vegetaci. Hnízdní plochu na pilířích 
jsme rozšířili z 22,5 m² na 46 m² a navíc jsme 
vytvořili další novou plochu pro hnízdění 
v prostoru nájezdové rampy o ploše 31 m². 
Hnízdní plocha je tak nyní více než trojnásob-
ná a dosahuje krásných a symbolických 

77 m²,“ popsal ředitel pro správu povodí An-
tonín Tůma. Předání nových hnízdních ploch 
proběhlo 8. dubna.

Povodí Moravy dalo ornitologům příslib, že 
návrhem a realizací opatření hnízdní plochy 
pro rybáka minimálně v prostoru původní-
ho přemostění zdvojnásobní. Výsledek je 

 Vinaři hlásí pokles tržeb kvůli zrušeným 
akcím. Naději upínají k e-shopům

Nové hnízdní plochy na přehradě si 
obhlížel první rybák

Karanténní opatření kvůli koronaviru tvrdě dopadla i na moravské a české vinaře.
Bez tradičních koštů vín, soutěží, degustací a festivalů se jim hromadí víno ve skle-
pech. Řada z nich tápe a čeká na uvolnění prodeje, jiní se začínají více orientovat na 
e-shopy. Někteří jsou jen na 30 % prodeje oproti stejnému období v loňském roce.

Povodí Moravy opět rozšířilo hnízdní plochy pro chráněného rybáka obecného na 
střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. Na dvou původních mostních pilířích a na 
příjezdové rampě vytvořilo unikátní hnízdiště. Vodohospodáři si společně s Českou 
společností ornitologickou od nových opatření slibují návrat rybáků do přírodní 
rezervace v počtech, které zde hnízdily v minulosti.
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Z devíti jejích speciálních hořčic, například 
s chilli papričkami či bylinkami, jich odborná 
porota ocenila hned pět. S gratulací přispě-
chala i starostka obce Brigita Petrášová. 
„Ocenění si zasloužila, nechybí téměř na 
žádné akci v obci a její hořčice jsou opravdu 
skvělé,“ měla radost.

Alena Partyková je nejen skvělá kuchařka, ale 
i nadšená folkloristka. Usměvavou ji v kroji 
mohou potkat návštěvníci jarmarků a trhů 
v obci i regionu, nechybí na krojových plesích 
a dalších podobných akcích. „Chodím obleče-
ná v selském kroji. Kroje a folklor jsou moje 
záliba,“ netajila se. Ráda tráví svůj čas na 
zahrádce i v přírodě. „Ve volném čase sbírám 

bylinky a pak z nich dělám různé bylinné 
směsi,“ prozradila Partyková.

Zbytek volného času věnuje svému podnikání. 
V současné době totiž pracuje i na půl úvazku 
v kuchyni jako kuchařka. „Přitom si buduji 
vlastní podnikání. Mezitím jsem se přihlásila 
se svými hořčicemi do soutěže Chuť jižní 
Moravy a získala jsem ocenění a diplomy. 
Mám radost. A mám ještě spoustu nápadů, 
co budu dál tvořit,“ plánovala. Co by vyučenou 
kuchařku ji baví vymýšlet nové věci, a tak ji 
napadly vlastní domácí hořčice. „První jsem 
ukuchtila pro svou rodinu. V Morkůvkách 
děláme festival Chili For People, tam jsem 
dala své výrobky ochutnat lidem a měla jsem 

s nimi úspěch. Tak vznikla myšlenka vyrábět 
a prodávat domácí produkt,“ podotkla.
Pikantní i bylinkové variace si užívají všichni, 
kteří našli v jejích hořčicích zalíbení. „Vyrá-
bím hořčici křenovou, bylinkovou, s chilli, 
červeným pepřem, kurkumou, medvědím 
česnekem a plnotučnou. Recepturu jsem si 
vypracovala sama, trvalo to rok najít tu správ-
nou chuť a konzistenci. Moje oblíbená hořčice 
je kurkumová,“ přiblížila úspěšná kuchařka.
Ve své malé dílně vaří pochoutky asi dva roky. 
„Vyřídila jsem všechny potřebné administra-
tivní věci a povolení, abych mohla vyrábět. Na 
trhu jsem jeden rok a vyrábím a prodávám 
sama. Na různých farmářských trzích dělám 
i ochutnávky, ten kontakt se zákazníkem 
mě baví,“ řekla. V Morkůvkách ji zná každý, 
nechybí totiž na žádné společné akci a podle 
starostky Brigity Petrášové je vždy ochotna 
pomoci. „Má šikovné ruce, spoustu koníčků 
a daří se jí, na co sáhne. Vždycky bude mít 
můj velký obdiv a patří jí poděkování. Patří 
k těm lidem, kteří, když se nedaří, tak nefňu-
kají, ale vezmou život za ten správný konec, 
třeba úplně opačný, a poperou se s tím. Nako-
nec vyjdou jako vítězi. K nim Alena Partyková 
patří,“ ocenila Brigita Petrášová.

Její hořčice prý může jen doporučit. „Z devíti 
druhů si určitě vybere každý, jsou opravdu 
skvělé,“ ocenila starostka.

Dagmar Sedláčková
Foto: osobní archiv

mnohem větší, což ornitologově oceňují. Pro 
projekt vodohospodáři využili zkušenosti 
z vývoje a výroby plovoucího ostrova, na kte-
rém v loňském roce zahnízdilo 49 párů rybáka 
obecného a vyvedlo kolem 100 kuřat. Plovoucí 
ostrov s plochou 18 m² byl na vodní plochu 
instalován ve spolupráci s ornitology v dubnu 
2019. Konstrukční prvky navrhl a instaloval 
podnik Povodí Moravy tak, aby ostrov byl 
chráněn před predátory a současně nedošlo 
k ohrožení hnízdních ploch vlnobitím a příva-
lovými srážkami. „Abychom zlepšili podmínky 
hnízdění, upravili jsme plochy původních 
pilířů a na pilíře jsme pak osadili panely a na 
ně dílce, které zvětšily původní hnízdní plochu 
obou pilířů o více než polovinu. Hnízdiště jsou 
vybavená drenážní vrstvou, potažená geotexti-
lií proti prorůstání a zakrytá jemným štěrkem 

tak, aby vytvořila pro hnízdění rybáků ideální 
podmínky. Hnízdní plochy jsou dokonce vyba-
veny odvodňovacími otvory, aby nemohlo dojít 
k zaplavení hnízd,“ popsal podobu nových 
hnízdišť chráněných rybáků ředitel závodu 
Střední Morava Pavel Cenek.

Předávání příhlížel pták ze vzduchu
Symbolicky a možná nedočkově se při 
předávání hnízdiště objevil přímo nad novými 
plochami první letošní rybák obecný, což 
přítomným potvrdil na místě Gašpar 
Čamlík z České společnosti ornitologické.
Povodí Moravy dlouhodobě usiluje o realizaci 
projektu „Opatření ke zlepšení podmínek 
předmětu ochrany přírodní rezervace Věs-
tonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž 
VDNM a vodohospodářské funkce soustavy 

Střední a Dolní nádrže“. Naším cílem je 
vedle environmentální části i obnova původ-
ního zásobního prostoru v nádrži na hladině 
170,35 m n. m., která umožní všemi žádoucí 
pohyb hladiny v nádrži. Povinnost držet hladi-
nu na stejné úrovni v průběhu let vedlo ke zni-
čení litorálního pásma. Podmínky pro zlepšení 
předmětu ochrany, jako instalace plovoucího 
ostrova a rozšiřování hnízdních ploch, doka-
zují, že zájem ochrany živočichů žijících na 
nádrži nemusí být v protikladu se zájmem na 
posílení vodních zdrojů. Naopak, společné ře-
šení vodohospodářů a ornitologů ukázalo, že 
podmínky pro život rybáka obecného můžeme 
dokonce zlepšit,“ doplnil generální ředitel 
Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dagmar Sedláčková

Přišla o práci, tak začala vařit hořčice
S podnikáním začala až v padesáti letech, když nemohla najít práci, Alena 
Partyková z Morkůvek se pustila do vaření hořčic. A už po pouhých dvou letech 
za ně převzala ocenění Chuť jižní Moravy. Na veletrzích GO a Regiontour jí 
začátkem roku předal ceny hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek
a zástupci spolupořadatelů soutěže.
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Květináři a floristé šíří dobrou 
 náladu i v této těžké době

Květinářská produkce patří stále mezi nejvíce ohrožené obory. Je tomu tak z důvodu, 
že nelze přerušit výrobu, která byla zahájena již před krizovými opatřeními tak, aby 
se vypěstovaly dostatečné objemy květin pro balkónovou a záhonovou sezónu. Dnes 
a denně je potřeba o živé květiny pečovat a provoz musel být zachován zpravidla se 
všemi zaměstnanci. 

Těmto pěstitelům nyní chybí  až 80 % tržeb a zároveň se jich netýkají žádné 
podpory a úlevy. Své úsilí ale nevzdávají, a proto se přidali k akci KVETE 
CELÁ ZEMĚ. Floristé pak jako poděkování lidem v první linii, mezi které 
patří také zemědělci a potravináři, realizují akci na sociálních sítích, na-
zvanou „Děčínská kotva kvete pro první linii“, kde bude hodnocení soutěž-

ních kytic probíhat veřejným hlasováním na facebookové stránce Děčínské 
kotvy, kde jsou i samotné propozice. Jde o náhradu tradiční soutěže, a to 
49. ročníku Děčínské kotvy – Mistrovství floristů České republiky.

Svaz květinářů a floristů ČR

Pelargonium peltatum – převislý muškát závěs na veřejném osvětlení. 
Foto Ing. Jiří Komzák

Ozeleňme naše města a vesnice! Pyramida z Pelargonium peltatum – 
převislý muškát. Foto Ing. Jiří Komzák

Hrkování begonií – Begonia tuberhybrida ve firmě FLORCENTER  
Olomouc. Foto Ing. Jiří Komzák

I naše okna mohou takto kvést! Truhlík plný balkonových květin: Petunia, 
Lobelia, Pelargonium peltatum Fuchsia a Bidens. Foto Ing. Jiří Komzák
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Kvete Celá Země 

..dost už bylo stresu 

Pojďme osázet celé Česko, aby 
bylo zase krásné: 

#KveteCelaZeme 

Na toto jaro asi dlouho nezapomeneme, ale pojďme už zase myslet pozitivně. 
Měli bychom co nejdříve vzít do rukou motyčku, hrábě a rýč a udělat naši zemi 

ještě krásnější než dřív. Možná letos nepojedeme na zahraniční dovolenou, ale 
o to lépe bychom se měli cítit doma. Měli bychom zasadit nové květiny, keře 

a stromy, měli bychom si vypěstovat vlastní zdravou zeleninu - a vůbec 
nezáleží na tom, jestli na zahradě, terase nebo na balkoně. Pojďme společně 

udělat něco hezkého pro naši zemi :) 

Tento projekt vám přináší GardenStar – na www.gardenstar.cz najdete 
nejbližší české zahradnictví, které můžete svým nákupem podpořit. 
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Škola Libverda oslaví 
významné jubileum

Málokterá střední škola, a to nejen u nás, ale i v Evropě, se může pyšnit tak boha-
tou a dlouhou historií jako má Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda. Založena byla již v roce 1850 pokrokovým ze-
mědělským odborníkem, jehož jméno nese dodnes ve svém oficiálním názvu. Je tedy 
zřejmé, že Libverda letos oslaví 170 let své existence a nepřetržitého vzdělávání.

Psal se rok 1839, kdy se na panství Thun-
Hohensteinů vrací čerstvý absolvent tehdejší 
rolnické akademie v Hohenheimu A. E. Komers. 
Ten ji studoval v letech 1836–1838 a ještě rok 
poté cestoval po Evropě a sbíral zkušenosti, aby 
je přenesl nejprve na thunský dvůr ve Slavětíně 
u Loun a následně do Děčína-Libverdy, kde byl 
v roce 1844 jmenován ústředním ředitelem 
všech panství hraběte Františka Antonína 
Thun-Hohensteina. O šest let později byl zvolen 
prvním ředitelem rolnické školy v Děčíně-

Libverdě, kterou spoluzakládal. Od té doby 
prošla škola mnoha fázemi a vývojem. Libverda 
zažívala doby plné rozvoje a progresu, bohužel 
zažívala i své špatné chvíle spojené s neblahou 
politickou situací, která se vždy na školství více 
či méně přenáší. Asi nejslavnější éra z hlediska 
významu školy byla doba na přelomu 19. a 20. 
století, kdy byla ustanovena jako Vyšší hos-
podářský a hospodářsko-průmyslový zemský 
ústav. Pak byl statut změněn na Německou 
královskou českou hospodářskou akademii
(r. 1904). Nejvyšší mety dosáhla Libverda 
v letech 1920–1938, kdy byla od 21. 9. 1920
součástí Německé vysoké školy technické 
s osmisemestrovým studiem završeným dvěma 
státními zkouškami. Ani během druhé světové 
války se na Libverdě nepřestalo vyučovat. 
17. listopadu 1938 byla převzata pod přímou 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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správu říšského ministra školství a přejmeno-
vala se na „Landwirtschaftliche Hochschule 
in Tetschen-Liebwerd“. Tehdy byla jedinou 
zemědělskou školou v Sudetech.

Svou poválečnou historii začala škola otevřením 
učňovské zahradnické školy v roce 1947. Už 
ve školním roce 1952/1953 byly otevřeny první 
ročníky středního zemědělského technického 
vzdělávání v oboru pěstitel-chovatel, po té přibyl 
maturitní obor zahradnický, jehož základy byly 
položeny přestěhováním Zemědělské technické 
školy zahradnické z Lednice, jejíž objekty byly 
předány tehdejší Vysoké škole zemědělské 
Brno. 

Určité výraznější změny ve struktuře nabízených 
oborů započaly v devadesátých letech, kdy škola 
reagovala na měnící se situaci a zájem žáků 
základních škol až vymodelovala pro současnou 
dobu optimální vzdělávací nabídku. Ta sestává 
z oborů maturitních i učebních a doplněna je 
také o vzdělávání dospělých v rámci nejrůzněj-
ších rekvalifikací nebo profesních zkoušek. 
Z maturitních oborů je v současné době vyučo-
ván obor agropodnikání a zahradnictví. Bohužel, 
tento tradiční obor se nesetkává se zájmem 
žáků základních škol. Naopak velkému zájmu 
se těší obor veterinářství, na který se každo-
ročně hlásí dvojnásobné množství uchazečů 
o studium, než je počet přijímaných žáků. 
Druhou skupinou jsou obory učební, trvající tři 
roky. Poté jsou ukončeny závěrečnou zkouškou 
s výučním listem. Tyto obory nabízí škola čtyři – 
zahradník, zemědělec-farmář, prodavač-florista 
a zemědělské práce. Jak ukazují zkušenosti, 
žáci maturitních i učebních oborů se zájmem 
o zemědělství, zahradnictví, veterinární proble-
matiku a příbuzné obory (např. zpracovatelský 
průmysl) nacházejí zaměstnání bez nejmenších 
problémů.

Škola se v posledních letech vybavila moderní 
technikou a učebními pomůckami. Stejně tak 
došlo k modernizaci mnoha učeben ať už od-

LIBVERDA Z POHLEDU SOUČASNÉHO ŽÁKA
Narodil jsem se v malé vsi na Děčínsku. Pod okny 
bučely krávy a za plotem se do dnešních dnů 
rozprostírají širá pole. S přírodou jsem byl tedy 
spjat od dětství. Jako malý jsem běhal po louce, 
sbíral kvítka a skládal je mamce do vázy. Na 
prvním stupni jsem se pak začal věnovat aranžo-
vání květin živých i suchých vědomě. Každé léto 
jsme s rodinou trávili dovolenou na krásné farmě 
na Rakovnicku, kde jsem se setkával s tradiční 
venkovskou floristikou. 

Pro rodinu a kamarády jsem v té době už pra-
videlně vyráběl sezónní dekorace. Zhruba od 
dvanácti let jsem v Žandově, kde jsem navštěvoval 
první stupeň ZŠ, vypomáhal při konání vánočních trhů – s dětmi a jejich rodiči jsme 
vyráběli věnce a jiné adventní dekorace. Na druhém stupni ZŠ, v Horní Polici, jsem pak 
byl „jmenován“ školním aranžérem. Ve Velké Bukovině, mé rodné dědině, jsem dodnes 
členem kulturní komise, kde se staráme o výzdobu obce a pomáháme při organizaci 
všech kulturních akcí. V deváté třídě jsem začal navštěvovat kroužek floristiky v prodej-
ně Azalka v Děčíně. Tehdy mi také došlo, že bych se tomuto oboru chtěl věnovat 
i v budoucnu. Podal jsem si dvě přihlášky, obě dvě na obor prodavač-florista. 

Nakonec jsem nastoupil na děčínskou Libverdu, a to na obor zahradník, neboť florista 
se toho roku na škole pro malý počet zájemců neotevřel. Má třídní učitelka, paní Olga 
Fojtíková, mi byla v prvním ročníku velmi nápomocna a mimo jiné mi poskytla možnost 
podílet se na přípravě svatební výzdoby. Byla to pro mě skvělá zkušenost. V listopadu 
téhož roku jsem byl školou poslán do Brna na soutěž s názvem Brněnská růže. Připra-
vovala mě na ni paní učitelka Karolína Žáčková, se kterou jsem následně navázal úzkou 
spolupráci, která pokračuje dodnes. Vděčím jí za mnoho úspěchů, mezi které mimo jiné 
patří i první místo na výše zmíněné brněnské soutěži. Pod vedením paní Žáčkové jsem 
také získal první titul Mistr ve floristice junior. Bylo to na Děčínské kotvě v roce 2017. 
Titul se mi následně podařilo dvakrát obhájit. Mimo Děčínskou kotvu jsem se mohl zú-
častnit i dalších soutěží, jako jsou například Florapragensis, Otvírání jara nebo Polabský 
motýl. To už jsem byl studentem floristického oboru, který se otevřel o rok později a na 
který jsem přestoupil. Po celou dobu jsem čerpal nezdolné podpory své rodiny a přátel, 
ale také podpory ze strany mé školy, která nejen mně vždy vytvářela ty nejlepší možné 
podmínky pro zdokonalování a rozvoj potenciálu.

Vlastimil Kucharovič
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borných, jazykových, nebo učeben ICT. K tomuto 
vybavení došlo především díky výrazné podpoře 
Ústeckého kraje, který je od roku 2002 naším 
zřizovatelem, a také díky vypsanému titulu 
Ministerstva zemědělství ČR na podporu 
Center odborné přípravy, jejichž součástí je 
i Libverda.Obrovskou proměnou prošel také 
celý areál. Opraveny a zmodernizovány jsou
jeho všechny hlavní součásti včetně té nejvý-
znamnější – historické budovy, ve které byla 
výuka zahájena. 

V době, kdy píši tyto řádky, se intenzivně pracuje 
na její kompletní rekonstrukci, abychom ji mohli 
slavnostně znovuotevřít přesně po stosedmde-
sáti letech. V současné době zbývá opravit zadní 
trakt školního hospodářství včetně historické 
sýpky a tzv. „zelinárnu“ – dnes fungující jako 
okrasné školky a skleníky se zázemím na levém 
břehu Ploučnice. Na tuto akci se v současné 
době vytváří kompletní projektová dokumentace 
k provedení stavby a věříme, že snad bude 
v dohlednu také zahájena.

Materiální a technické zázemí školy je pro 
kvalitní výuku podmínka nutná, nikoliv však do-
stačující. Tou hlavní a rozhodující veličinou pro 
úspěšné vzdělávání je kvalitní učitel. Myslím si, 
že na ně měla Libverda vždy štěstí, a to od svého 
založení až po současnost. Kromě klasické 
výuky však škola organizuje mnoho důležitých 
aktivit, jako jsou např. úspěšně podávané žá-
dosti o nejrůznější zahraniční výměny a výjezdy 
žáků i učitelů prostřednictvím programu ERAS-
MUS+. Každoročně jsem hlavními organizátory 
Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva a na 
podzim pořádáme již tradiční zahradnicko- 
zemědělskou výstavu Libverda, kterou každo-
ročně zhlédnou tisíce návštěvníků.

I přes určité tlaky na sloučení s jinou školou (ty 
naštěstí již pominuly), zůstala Libverda zacho-
vána jako samostatná vzdělávací instituce, která 
za celých 170 let nezběhla z cesty a záměru, pro 
který ji její osnovatelé zakládali – pro země-
dělské a zahradnické vzdělávání. Je dobrým 
vzkazem této doby, že tradice je vnímána vážně 
a je svým způsobem zavazující. 

Libverda je do určité míry fenomén a snad 
každý, kdo jí prošel, ať jako žák, nebo zaměst-
nanec, se hrdě hlásí do pomyslné rodiny jako 
„Libverďák“. Všichni, kdož Libverdu poslední 
roky „tvoříme“, jsme hrdí na to, že škola má 
stále své jméno a svůj zvuk. Proto pevně věříme, 
že má řadu skvělých let a šikovných žáků ještě 
před sebou.

Zároveň dávám tímto ve známost, že v SOBOTU 
7. 11. 2020 SE USKUTEČNÍ „VŠELIBVERDSKÝ 
SRAZ“ absolventů a přátel školy, což bude po-
drobně zveřejněno na webových stránkách školy 
(www.libverdadc.cz). Se všemi z vás se těším na 
případné shledání.

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel školy

MARKÉTA NAGYOVÁ
Jmenuji se Markéta Nagyová a je mi 33 let. Na Lib-
verdě jsem studovala v letech 2005–2011. Vystudovala 
jsem dva obory. Nejprve tříletý učební obor prodavač 
květin a pak čtyřletý obor zahradnictví s maturitou 
s tím, že jsem nastoupila rovnou do druhého ročníku.

Co vše mi škola dala? Hned v prvním ročníku jsem 
měla příležitost zúčastnit se zahradnického plesu na 
Žofíně, kde jsem poznala spoustu předních českých 
floristů. A v tu chvíli jsem věděla, že obor floristika je 
moje srdcová záležitost. 

Ve druhém ročníku jsem se zúčastnila Mistrovství 
floristů ČR – Děčínská kotva, kde jsem se umístila 
na sedmém místě z celkového počtu dvaceti osmi účastníků. Ve třetím ročníku jsem 
na stejném mistrovství skončila celkově druhá a to mi umožnilo reprezentovat Českou 
republiku na Euro skills v Holandsku.

Během studia maturitního oboru jsem jezdila na praxe k přednímu slovenskému floris-
tovi Michalu Hautovi. Neskutečné zkušenosti, které mi nikdo nevezme! Spousta dřiny 
a zároveň další znalosti. Moc ráda na to vzpomínám. Byla jsem i na praxi u českého 
floristy Jaromíra Kokeše, kde jsem opět sbírala cenné zkušenosti.

Ale ať je to, jak je to, to nejdůležitější mi dala škola a moje mistrová Karolína Žáčková. 
A to jsou precizní základy! Při praxi práce s živým i neživým materiálem a k tomu skvě-
lá teorie. Floristice se věnuji stále. Nyní působím čtvrtým rokem v Praze v květinovém 
ateliéru Mat flowers. Naskytne-li se možnost a čas, vypomáhám jiným floristům při 
velkých akcích, jako jsou svatby, plesy a jiné eventy.

BC. KAROLÍNA ŽÁČKOVÁ 
Jsem floristka a učitelka odborných před- 
mětů a odborného výcviku na Střední škole za-
hradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse v Děčíně-Libverdě. Ve svém oboru, 
floristice, jsem se stala v letech 2016 a 2017 
vicemistryní ČR, v loňském roce, v prestižní 
mezinárodní soutěži Oasis Visegrad Cup, 
jsem obsadila 3. místo. V dubnu 2021 budu 
reprezentovat Českou republiku na floristické 
soutěži EUROPA CUP 2021.

Lásku k floristice ve mně nastartovalo vzdělávání právě na Libverdě. Vzpomínám si na své 
první praktické hodiny v rámci předmětu floristika, které mě nesmírně zaujaly. Tento kre-
ativní předmět mě doslova pohltil a začala jsem se floristice věnovat i mimo školní lavici.

V rámci své pedagogické praxe jsem velmi pyšná na své žáky. Z nich mi dělá velkou 
radost především Vlastimil Kucharovič, který už třetím rokem po sobě získal titul Mistr 
ČR ve Floristice na soutěži Děčínská kotva.

Měla jsem příležitost podílet se na odborném růstu i dalších velmi úspěšných žáků, 
kterými byli např.: Iva Bouzková, Veronika Linhartová, Ondřej Čerňák či Markéta Nagyo-
vá. V současné době se ve škole podílím na prezentačních akcích a také připravuji žáky 
na účast v soutěžích, jako je např. Polabský motýl, Otvírání jara, Flora Pragensis nebo 
Flora Olomouc. I zde většinou získáváme přední ocenění.

Floristika jistě není zaměření zahradnického oboru, které by bylo úplně pro každé-
ho. Mladý člověk, který podlehl jeho kouzlu, na sobě musí celoživotně pracovat a pro 
úspěšné zvládnutí v sobě musí odhalit i špetku talentu, který mu byl nadělen.
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Chudobínská borovice se stala 
Evropským strom roku

Zhruba 350 let už odolává rozmarům počasí i lidské činnosti. Vrostlá do skály na 
skalnatém výběžku Vírské přehrady. Silueta Chudobínské borovice udivuje svým 
klikatým vzrůstem i odolností. Takzvaná královna údolí se teď stala Evropským 
stromem roku.

Se ziskem téměř 50 tisíc hlasů v internetovém 
bodování nechala letitá borovice lesní ostatní 
soupeře daleko za sebou. „Účast v anketě 
Evropský strom roku 2020 nám přinesla 
ohromné množství příjemných zážitků. Tím 
prvním z nich byla příležitost zúčastnit se 
tohoto prestižního klání, ve kterém bylo veřej-
nosti představeno šestnáct nádherných stro-
mů se zajímavými příběhy. Dalším krásným 
zážitkem byl samotný průběh ankety, zájem 
ohromné spousty lidí o hlasování i o další 
aktivity. Tímto děkujeme Nadaci Partnerství 
za deset let úspěšné práce na poli populari-
zace ekologického vzdělávání,“ shrnuje pocity 
z klání starosta Víru Ladislav Stalmach, který 
spolu s dalšími strom do soutěže přihlásil.
Vyhlášení výsledků, které se mělo již tradičně 
konat v prostorech Evropského parlamentu, 

letos proběhlo online. „Přemýšleli jsme, jak 
zprostředkovat šestnácti evropským komuni-
tám radost z výsledků. Nakonec jsme spojili 
příběhy stromů a osobní svědectví prvních tří 
finalistů do videa, které mohou nyní sledovat a 
sdílet mezi sebou fanoušci stromů bez ohledu 
na hranice a karantény,“ shrnula Andrea Krů-
pová z Nadace Partnerství, která je národním 
pořadatelem ankety.

350letá Chudobínská borovice roste na skal-
natém výběžku levého břehu Vírské přehrady. 
Své jméno nese po zatopené obci Chudobín, 
která byla obětována ve prospěch výstavby 
vodní nádrže. Podle pověsti tradované mezi 
obyvateli zaniklé vesnice hraje u borovice za 
noci čert na housle. To místní nejspíš poslou-
chali silné větry vanoucí svrateckým údolím. 

Borovice je nejen významným orientačním 
bodem, ale i působivým důkazem vysoké 
odolnosti vůči rozmarům klimatu i působe-
ní člověka. Strom se nachází v ochranném 
pásmu vodárenské nádrže a je k němu přísný 
zákaz vstupu. Na druhém místě se za českou 
borovicí umístil se zhruba polovičním počtem 
hlasů Jinan z chorvatského Daruvaru, těsné 
třetí místo slaví Osamělý topol v ruské Kal-
mycké republice.

Chudobínská borovice:
Druh stromu:  Borovice lesní
Stáří stromu:  350 let
Obvod stromu:  177 cm
Místo:   Vírská přehrada

Nominujte i svůj strom
Už v těchto dnech odstartovali pořadatelé 
soutěže nominace dalšího ročníku. Svůj 
strom s příběhem může navrhnout kdokoliv. 
Jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy 
i obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů, 
kteří vzejdou z výběru poroty, bude soutěžit 
o titul Strom roku 2020 v letním online hlaso-
vání. Nejpopulárnější strom navíc postoupí do 
celoevropského kola. Tak jako Chudobínská 
borovice,“ vyzývají pořadatelé na webu 
www.stromroku.cz. Každoročně se do ankety 
sejde na padesát i více přihlášek, celkových 
soutěžících je za historii ankety 1 423.

„Nerozhoduje stáří stromu ani košatost 
jeho koruny či fotogeničnost. Porota hodnotí 
zejména historii a příběh stromu a jeho en-
vironmentální, ale i společenský a historický 
význam pro dané místo a komunitu. Do ankety 
pak upřednostňujeme skupinové návrhy 
před návrhy jednotlivců. Získávání hlasů pro 
finalisty je náročné, a pokud za stromem stojí 
silná základna místních, je to pro nás signál, 
že strom si v často tvrdé konkurenci dobře 
povede,“ přiblížila podmínky přihlášek koor-
dinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace 
Partnerství.

Pro nominaci stromu do soutěže je potřeba 
znát několik základních údajů. Vedle příběhu 
stromu je nutné znát i jeho druh, lokalitu, kde 
roste, přibližné stáří a obvod kmene ve výšce 
130 cm.

Dagmar Sedláčková
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Zřícenina hradu Starý Herštejn

Starý Herštejn stojí na jednom z kopců 
v Českém lese uvnitř přírodní rezervace Starý 
Hirštejn. Nachází asi šestnáct kilometrů od 
Domažlic. V roce 1484 zažil hrad překvapivý 
útok ozbrojenců falckého kurfiřta Filipa. V kr-
vavé řeži byly vražděny ženy i děti. Zavražděni 
byli i majitelé hradu spolu se svými manžel-
kami i potomky. Přežil pouze čtyřletý Petr, 
syn Hanse Elsenberka. Na počátku 16. století 
se hrad stává útulkem pro loupeživou chasu, 
kterou vede sám majitel hradu Zdeněk Dobro-
host z Ronšperka. V roce 1510 vytáhl proti 
hradu Zdeněk Lev z Rožmitálu. Hrad dobyl, 
vypálil a pobořil. Poté již nebyl plně obnoven.
V 17. století se okolí hradu stalo vyhledává-
ným místem hledačů drahokamů. Patrně zde 
nacházely vzácné akvamaríny a chrysoberyly, 
které se ještě dnes v okolí Poběžovic vyskytují.

Jeskyně blanických rytířů v Rudce
Unikátní pískovcová jeskyně s tematikou Bla-
nických rytířů v Rudce u Kunštátu. Tvůrcem 
díla byl sochař Stanislav Rolínek. V areálu 
je možnost navštívit Burianovu rozhlednu na 
kopci Milenka. Jeskyně je součástí 2hekta-
rového lesoparku se stálou expozicí sochař-
ských děl, která vznikají díky pravidelným 
mezinárodním sympoziím. Kunštát je malé 
městečko na Českomoravské vrchovině. Je 
proslulé keramickou výrobou. Leží v národní 
přírodní rezervaci Halasovo Kunštátsko.
V letním období je ideální pro pěší túry či 
pro cykloturistické výlety. V celém okolí jsou 
značené cyklostezky.

Hora Blaník – posvátný český vrch
Hora Blaník je legendární český vrch. V těž-
kých chvílích naší historie byl vždy symbolem 
naděje na získání svobody a svébytnosti 
českého národa. Jedná se o dva zalesněné 

skalnaté vrchy Velký Blaník a Malý Blaník. 
Na vrcholu Velkého Blaníku stojí 30 m vysoká 
dřevěná rozhledna z roku 1941, která je ve 
tvaru husitské hlásky. Na vrcholu Malého Bla-
níku stojí také zřícenina kaple sv. Máří Mag-
daleny, v níž prý duch posledního poustevníka 
střeží ukrytý poklad. Blaník je opředen mnoha 
nejrůznějšími pověstmi, z nichž některé mají 
původ zřejmě již v keltských dobách. Pověst 
o vojsku bojovníků spících v nitru hory, odkud 
vyjedou na pomoc svému lidu, je rozšířena 
v celém keltském světě.

Zřícenina Brtnický hrádek

Loupežnický hrádek v Českém Švýcarsku 
u Krásné Lípy stojí na pískovcovém ostrohu 
nad Hlubokým dolem, asi 2 kilometry od 
Brtníků a 12 km západně od Rumburka se 
klenou nevelké stopy a zbytky strážného 
skalního Brtnického hrádku. Brtnický hrádek 
vznikl nejspíše ve 13. století jako strážní bod 
nad kupeckou stezkou nedaleko dnešní obce 
Brtníky u hranic s Německem. Zanikl o století 
později, nicméně lze usuzovat, že se ještě 
později stal místem úkrytu loupeživých rytířů. 
Pro tuto skutečnost svědčí i jeden z jeho ná-
zvů − Loupežnický zámek. Z místa jsou dobré 
výhledy do Německa.

Skalní hrad Střmen v Teplicích nad Metují

Skromné pozůstatky skalního hradu Střmen 
se nacházejí v Teplických skalách 2 km zá-
padně od Teplic nad Metují. Na vrcholu skal-
ních věží je vybudována ohrazená vyhlídka na 
Teplické skalní město, Krkonoše s nejvyšším 
vrcholem Sněžkou a údolí Metuje. Hrad  
Střmen se nachází jen několik stovek metrů 
za vstupní branou do Teplických skal. Hrad 
často střídal majitele a obecně se soudí, že 
se nakonec stal jedním ze sídel loupeživých 
rytířů. V roce 1447 byl vyloupen a rozbořen 
Slezany. V roce 1534 je v zemských deskách 
uváděn jako zbořený a v roce 1607 dokon-
ce jako pustý. Písemnosti se zmiňují, že 
stavebního materiálu z hradu bylo použito při 
stavbě obydlí vesnice Třmeny (od roku 1836 
Kamenec). Dnes hrad připomínají jen ote-
sané skalní stěny, zářezy pro trámy a zbytky 
schodů. Na nejvyšší skále, kde stávala hradní 
věž, je dnes upravená vyhlídková plošina, 
poskytující rozhled na Adršpašsko-teplické 
skály, Krkonoše a údolí Metuje.

Zřícenina hradu Vrškamýk

Pokud uvažujete o výletu k přehradám
 vltavské kaskády, zařaďte do svého plánu 
i návštěvu někdejšího hradu Vrškamýk 
(Hunec) mezi Zduchovicemi a Kamýkem nad 
Vltavou. Není to zřícenina ledajaká – hrad 
kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších čes-
kých panovníků, a teprve poté, co jeho
úlohu převzal slavný Karlštejn, byl opuštěn 
a zapomenut. 

Už roku 1569 je zmíněn jako zřícenina. Ta se 
pak několikrát stala útočištěm loupeživých 
rytířů, kteří přepadávali lodě plující po Vltavě. 
Zřejmě z této doby také pochází pověst, podle 
níž zde sídlil krutý rytíř Hunec, jenž velmi 
špatně nakládal se svými poddanými. Jedno-
ho dne se vydal na projížďku do okolí, v lese 

Neseďte za pecí, i v době karantény můžete 
na čerstvý vzduch. I když s rouškou na puse

Vydejte se třeba po stopách čestných i loupeživých rytířů. Tajemné příběhy a legendy 
lákají na místa dramatických událostí dějin. Ne všichni rytíři měli čistý štít. Někte-
ří se dokonce stávali postrachem svého okolí. Podívejte se jim na zoubek při svých 
výletech.



D U B E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 13

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

byl zabit a jeho duch se dodnes toulá 
krajem. Pokud ku hradu budete stoupat 
z obce, uvidíte jako první vyhlídkovou věž 
v podhradí a dětské hřiště, které vám i vašim 
dětem nabídne herní prvky, které používali 
jejich vrstevníci ve středověku. Po naučné 
stezce se pak dostanete až do samotné hradní 
zříceniny, kde najdete zbytky hradního zdiva 
a plastický model hradu. A pokud budete mít 
čas, navštivte královské městečko Kamýk nad 
Vltavou a na jeho pravém břehu u turistické 
cesty najdete vyhlídku, ze které se můžete 
pokochat nádherným pohledem na samotné 
městečko a na stříbropěnnou řeku Vltavu.

Zřícenina hradu Hus
Zbytky hradu Hus stojí na strmém ostrohu 
nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu 
asi 8 km jihozápadně od Prachatic. Nejstarší 
písemná zpráva o hradu pochází z roku 1341, 
v divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na 
skalním ostrohu vystavěn hrad Hus na ochra-
nu Zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad 
byl rozdělen do dvou částí hradním příkopem 
vytesaným do skály. K hradu patřila dříve 
také ves, později městečko Husinec – rodiště 
Mistra Jana Husa, který zřejmě převzal 
jméno hradu za své. Během 14. a 15. století 
se na hradě vystřídala celá řada majitelů. 

Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal 
v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. 
Hrad bez pána se po husitských válkách 

v 15. století stal sídlem loupeživých rytířů 
a pod vedením Habarta z Lopaty, kteří pod-
nikali nájezdy do okolí a přepadávali kupce. 
Proto byl Hus v roce 1441 obležen, dobyt 
a rozbořen. Zřícenina je dostupná od Křišťa-
novic (cca 3,5 km) nebo Volar (cca 7 km) po 
žluté značce, kterou kopíruje NS Zlatá stezka 
či od Křišťanovického rybníka u Hlásné Lhoty 
po modré turistické značce (asi 2 km).

Sirotčí hrádek – dominanta Pavlovských 
vrchů
Sirotčí hrad na jižní Moravě na hoře Pálava 
zanikl zřejmě někdy před r. 1590. Hrad byl 
vybudován na dvou rozeklaných skalních 
útesech, oddělených hlubokou roklí. Hlavní 
část spočívala na jižním skalním útesu. 
Dochovala se průčelní 2,5 m silná a 8 m vyso-
ká zeď s jedním oknem, mezerovitě spojená 
se zbytky věže s třemi okenními oblouky nad 
sebou. Romantická zřícenina Sirotčího hrádku 
a její typická silueta patří neodmyslitelně 
k Pálavským vrchům. Je zcela volně přístup-
ný. Stezka k němu vede buď přímo z obce 
Klentnice, nad níž se hrad nachází, nebo při 
tůře z Mikulova až na Děvičky. Se sirotčím 
hrádkem se váže i pověst o rytíři Čičosovi, 
který patřil k řádu templářů. Na hradě půso-
bil jako kastelán. Když se mu měl narodit syn, 
přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu. 
Kvůli narození syna však Čičos odmítl. 
Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, 
kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby 

šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle 
tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě 
kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti 
jméno Orphanus – sirotek. Po narození dítěte 
dal komtur popravit Čičose za zradu řádu 
a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. 
Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu 
(až na jednoho), zatímco vdově po Čišosovi 
puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel 
a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech 
na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka – 
starce, kterému se kdysi podařilo uniknout 
komturovu hněvu. Když mu stařec převyprá-
věl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus 
zešílel a od té doby má po nocích jezdit na 
koni z hrádku na Turold.

Připravila: Dagmar Sedláčková
zdroj: kudyznudy.cz

Od pondělí 20. dubna je možné pořádat 
farmářské trhy, pořadatelé musí zajistit 
bezpečné rozestupy lidí a desinfekci

Prodej na farmářských trzích je možný od pondělí 20. dubna. Rozhodla o tom vláda 
na základě shody mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu a epidemiologů z Ministerstva zdravotnictví dne 14. dubna 2020. Jde o další 
krok v postupném rozvolňování prodeje, pořadatelé budou muset dodržet několik 
pravidel, aby nedocházelo k nepřiměřenému shlukování návštěvníků.

„V posledních dnech jsme byli v intenzivním 
kontaktu s Asociací farmářských tržišť ČR, 
která připravila model fungování farmářských 
trhů s konkrétními pravidly. Mezi ně patří 
například zákaz prodeje občerstvení k přímé 
konzumaci, bezpečné odstupy mezi prodejní-
mi stánky, dostupná desinfekce na ruce 
u každého výdejního pultu a další. Znovuote-
vření farmářských trhů je důležité hlavně pro 
menší zemědělce, z nichž řada na farmář-
ských trzích prodává většinu své produkce,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Už dříve přitom Ministerstvo zemědělství 

vyjednalo možnost přímého prodeje zeměděl-
ských produktů tzv. ze dvora. Nyní se v rámci 
postupného rozvolňování pravidel otevřou 
i farmářské trhy.

Za dodržování pravidel prodeje bude zodpo-
vídat provozovatel farmářského trhu. Nesmí 
docházet zejména k porušování obecných 
pravidel přijatých vládou, například nepřimě-
řenému shlukování osob.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Konzumací omega-3 mastných kyselin, 
vlákniny, vitaminu D můžeme posílit imunitu, 
podobně jsou doporučovány aktivity proti stre-
su a vhodný pohyb. Doporučení jsou správná, 
mohou pomoci, osoby se silnější imunitou 
mají proti nákazám obecně větší šanci. 

Horší už jsou tipy, kde k jednotlivým živinám 
přijít. Např. v tisku najdeme informace typu: 
„Mezi potraviny bohaté na omega-3 mastné 
kyseliny patří především ryby, jako jsou losos, 
tuňák nebo makrela. Najdeme je také ve 
vlašských ořeších, lněných a chia semínkách 
nebo některých mléčných výrobcích.“ 

Losos a makrela patří mezi tučné ryby, tuňák 
má obsah tuku již jen střední. Lněné semínko 
sice obsahuje omega-3 mastné kyseliny, ale 
pokud není rozdrcené, organizmus je neumí 
využít, což však článek nezmiňuje. Mléčné 
výrobky omega-3 mastné kyseliny prakticky 
neobsahují, ledaže by jimi byly obohaceny. 
Vlašské ořechy nebo chia semínka jsou dob-
rým zdrojem omega-3 mastných kyselin, ale 
běžně se nekonzumují, což však neznamená, 
že bychom je nemohli do stravy zařadit častěji. 

Úplně však v médiích chybí doporučení kon-
zumace olejů. Lněný olej patří mezi nejlepší 
zdroje omega-3 mastných kyselin, snadno 
však oxiduje, do teplé kuchyně se nehodí. 
Na trhu se pohybují výrobky v různé kvalitě, 
některé z nich již v pokročilejší fázi oxidace. 
Spotřebitel se těžko bez pomoci sám zori-
entuje, který dodavatel je kvalitní. Ale máme 
tady účinnou alternativu, protože výborným 
zdrojem omega-3 mastných kyselin je olej 
řepkový, obsahuje přibližně 10 % omega-3 
mastných kyselin, tedy nejvíce po rybím 
tuku. Jak je vidět, ačkoliv je řepkový olej 
výživově příznivý, v médiích se na něj jaksi za-
pomíná. Přitom jeho použití v kuchyni je zcela 
univerzální, velmi široké a olej je 
cenově dostupný. 

A na závěr snad jako zajímavost – řepkový 
olej, který se zpracovává pro technické účely, 
poskytuje jako vedlejší produkt glycerin, 
používaný v nedostatkových dezinfekčních 
prostředcích.

Zpracovala redakce Agrobase z podkladů 
SPZO

Řepkový olej a posílení imunity
Nárůst počtu nakažených osob koronavirem neustále roste. Spolu s tím se v médiích 
objevují články s návody, co bychom s tím mohli dělat a jak se virové nákaze bránit. 

Každý konkrétní druh rostlinného oleje 
je ve svém složení specifický, značné 
rozdíly jsou především v podílech 
jednotlivých látek. Společný pro většinu 
z nich je vysoký obsah nenasycených 
mastných kyselin. Řepkový olej obsa-
huje významné množství esenciálních 
mastných kyselin omega-3 a omega-6 
a mononenasycených hyselin – asi 61 %. 
A naopak – s hodnotou cca 8 %, nízký 
obsah nasycených mastných kyselin. 

Řepkový olej navíc vyniká vysokým 
obsahem rostlinných sterolů, které 
snižují hladinu cholesterolu v krvi. 
Samotné složení řepkového oleje tedy 
nejlépe vyhovuje výživovým požadav-
kům z hlediska složení tuků a zastou-
pení jednotlivých skupin mastných 
kyselin.

Složení jedlých olejů

• Základní živiny a náš organizmus bez 
nich nemůže správně fungovat.

• Bez tuku by nemohly existovat buňky, 
nevznikla by řada hormonů, nezískali 
bychom v přirozené formě spolu  
s tuky i v tucích rozpustné vitaminy 
A, D, E, K.

• Tuky jsou významným zdrojem 
energie, pomáhají udržovat tělesnou 
teplotu a fungují jako mechanická 
ochrana vnitřních orgánů.

Význam tuků ve výživě

• Má ze všech olejů nejvyšší podíl nedo-
statkové omega-3 esenciální mastné 
kyseliny linolenové.

• Má nutričně velmi příznivé zastou-
pení dalších nenasycených mastných 
kyselin.

• Obsahuje velmi nízký obsah nasy-
cených mastných kyselin, které se 
snažíme ve stravě omezovat.

Výhody řepkového 
oleje 
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Rozhrkal odvěkou velikonoční 
řehtačku ve věži kostela

Do vinice mohou po jednom, roušku 
má i kravihorská Socha svobody

V době o Velikonocích, kdy zvony odletí do Říma, na Slovácku na Podluží i jinde
 je nahrazuje parta dětí s řechtačkami, které chodí po obcích a nahrazují zvony. 
V Bořeticích na Břeclavsku to tak však nebývalo. Ve své paměti i archivech zapátral 
tamní kronikář Václav Petrásek a rozezvučel 125 starý mechanismus. Díky korona-
virové karanténě.

S nadsázkou a humorem se chopili opatření proti koronavirové nákaze vinaři 
z Bořetic na Břeclavsku, kteří se sdružují ve Svobodné spolkové republice Kraví 
Hora Bořetice. Její krizový štáb nařídil všem členům pravidla pro práce ve vinici.

„Prohledal jsem svůj archiv a podle inventářů, 
kterými se předával majetek církve na nového 
kněze, byla již před rokem 1895 pořízena 
velká hrkačka na věži. Když umlkly zvony, tato 
řehtačka byla postavena do okna věže a mini-
stranti jí hrkaly v poledne, večer na „klekání“ 
a před pobožnostmi,“ přiblížil Petrásek.
Teprve před několika lety se obyvatelé Bořetic 
přiklonili k oblíbenému společnému putování 
po dědině s řehtačkami. „Jedna naše občanka 
zavedla novou tradici, dala dohromady partu 
dětí, která hrkala po obci jako na Slovácku. 
O letošních Velikonocích však vlivem karanté-
ny bylo i hrkání po obcích zakázáno. Vzpomněl 
jsem si na svá ministrantská léta na konci 
čtyřicátých let minulého století, kdy jsem 
chodil na věž zvonit a o Velikonocích hrkat. 

Napadlo mne, zda ještě je na věži ta „hrkač-
ka“ uváděná v inventářích kostela. Dotázal 
jsem se na to katechetky Marie Kuchyňkové. 
Ta řekla, že se na to poptá starších občanů. 
Poté podala informaci, že se o ní nic neví a že 
snad byla odvezena k opravě, ale že se půjde 
na věž podívat, zda tam ještě náhodou není, 
neboť tam bylo již několikrát uklízeno. Zakrát-
ko přinesla klíče od věže s informací, že tam 
je. Na Bílou sobotu jsem se před polednem 
vydal na věž a hrkačka tam skutečně byla, 
plně funkční a více jak 125 let stará. Počka-
li jsme na poledne a po 70 letech jsem si 
zopakoval polední Velikonoční hrkání,“ uvedl 
Václav Petrásek.

Dagmar Sedláčková, Foto: osobní archiv

„Vláda recesistické vinařské kravihorské repu-
bliky v Bořeticích a její krizový štáb zmírňuje
opatření a povoluje pracovat vinařům ve vini-
cích. Podmínkou je však nošení roušek při práci 
ve vinici, dodržovat zásadu jeden vinař jedna vi-
nice a jeden řádek. V případě, že tam bude pra- 
covat i manželka, dostane druhý řádek z dru-
hého konce, tak aby byl dodržen předepsaný 
odstup,“ uvedl prezident sdružení takzvaně 
„nafurt“ Václav Petrásek. Nošení roušky podle 
něj platí i pro kravihorskou Sochu svobody, 
které ochranu úst i nosu  se znakem republiky 
vinaři hned nasadili. Na dobré cestě je podle 
prezidenta Petráska i vývoj léku proti koronavi-
ru. Kravihorská akademie věd, takzvaná KAVka, 
vedená akademikem Frankovkou Frankovkovi-
čem, urychluje vývoj léku proti koronaviru
z červených vín z místních vinic, kterých máme 
plné sklepy,“ ujistil Václav Petrásek.

Dagmar Sedláčková, Foto: osobní archiv
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Příroda v okolí osady Švábínov
FOTOREPORTÁŽ: 

Hned za osadou je Švábínský rybník, nově rekonstruovaný Lesy ČR

Přirozený ráz vodní plochy poskytuje útočiště řadě vodních ptáků

O pár set metrů dál narazíme na Hejniční rybník

V blízkosti rybníka je celá řada tůní a mokřadů

Neodmyslitelnou součástí zdejší přírody jsou planě rostoucí byliny a hmyz

V lokalitě se nezapomíná ani na pěstování stromků na zalesňování  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Jednou z forem posilování imunity nejen v době koronavirové jsou procházky ve vol-
né přírodě, především tam, kde není pravděpodobná vyšší koncentrace lidí. Takovou 
lokalitou je například okolí malé chatové osady Švábínov nedaleko Zbraslavic na 
Kutnohorsku.
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Zároveň sa opozícia predbieha v návrhoch, čo 
všetko by bolo dobré urobiť lepšie a čo všetko 
bolo urobené zle (podľa niektorých správ aj 
zo „štátnej“ televízie, je zle takmer všetko....
podľa výsledkov si však Česká republika „ve-
die“ viac ako dobre). Väčšina ľudí sa teda dnes 
dozvedá všetky podrobnosti o tom, ako vyzerá 
situácia doma či vo svete.

A mnohé dôležité správy nám unikajú. Asi 
jedným z mála odvetví, ktoré sa snaží zacho-
vať stabilitu aj v tomto hektickom období, je 
poľnohospodárstvo (mnohí si pomysleli mož-
no na zdravotníctvo, výrobu elektriny, dodávky 
plynu, či vody...áno, tieto odvetvia sú prioritné, 
najmä to prvé, ale bez poľnohospodárstva by 
sme nemali dostatok potravín a zdrojov na ich 
výrobu, pričom po vzduchu a vode sú potravi-
ny pre náš život ďalšou podmienkou).

Práve poľnohospodári na Slovensku upozor-
ňujú, že vzhľadom na priebeh ochorenia sa 
predpokladá vrchol epidémie v krajine 
v letných mesiacoch, teda v mesiacoch, kedy 
by poľnohospodári mali žať úrodu zalo-
ženú na jeseň, či tú, ktorú zakladali na jar. 
Slovenské poľnohospodárstvo, na rozdiel od 
poľnohospodárstva v Českej republike, je 
výraznejšie orientované na obilniny a olejniny. 

Počet hospodárskych zvierat je nižší (a to pri 
prepočte zaťaženia prostredníctvom veľkej 
dobytčej jednotky). Nižší počet hospodárskych 
zvierat znamená nielen nižšiu sebestačnosť 
v živočíšnych komoditách, ale aj vyššie riziko 
pre kvalitu poľnohospodárskej pôdy, ktorá 
potrebuje pravidelné organické hnojivá.
 
Z približne 1,34 mil. ha ornej pôdy sa prie-
merná výmera obilnín vrátane kukurice na 
zrno a ostatných obilnín pohybuje okolo 
770 tis. hektárov a osevná plocha olejnín 
približne 280 tis. ha (výmera olejnín však ko-
líše v závislosti od nákupných cien komodít). 
Ďalšími významnými plodinami sú objemové 
krmoviny na ornej pôde, avšak relatívne vyso-
ký je aj podiel ladom ležiacej pôdy – cca 4 %. 
Preto je pre poľnohospodárov dôležité zobrať 
úrodu v pravý čas, pričom vzhľadom na vyba-
venie mechanizáciou je každoročne potrebná 
výpomoc kombajnov z Českej republiky. Podľa 
Štatistického úradu je na Slovensku menej 
ako 2 tis. kombajnov, pričom takmer polovica 
má viac ako 12 rokov (a z nich významné per-
cento predstavujú stroje staršie ako 
30 rokov....). Najnovší je každý siedmy kom-
bajn na Slovensku. A ako vyzerá porovnanie 
Slovenska so susednými štátmi? Podľa Poľno-
info na Slovensku pripadal nový kombajn na 

22 800 ha, v Maďarsku je to na 16 500 ha ornej 
pôdy, v Českej republike na 15 200 ha, ale 
v Rakúsku je to 12 800 ha a v Nemecku pripa-
dá nový kombajn na 7 500 ha.

Napriek skutočnosti, že do začiatku žatvy 
zostáva približne 2,5 mesiaca (prvú úrodu 
ozimín začínajú poľnohospodári žať na konci 
júna, pravdaže termín priamo závisí od prie-
behu počasia), je potrebné myslieť na prípad-
ný cezhraničný pohyb techniky a pracovníkov 
dostatočne včas.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,
výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR
Zdroje: Štatistický úrad SR, VÚEPP, SPU, 
Poľnoinfo

Počas pracovnej kariéry pôsobil takmer 
20 rokov vo Východoslovenských štátnych 
lesoch, kde zastával pozície od ťažbového 
majstra až po riaditeľa závodu. Od roku 
2002 pôsobil 8 rokov priamo na generálnom 
riaditeľstve štátneho podniku. Venoval sa aj 
obchodnej oblasti lesníctva a drevárstva v 
súkromnom sektore. Pôsobil na Magistráte 
mesta Košice v oblasti kultúry. V rokoch 

2012 až 2016 bol poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky za hnutie OĽANO. Od 
21. marca 2020 je ministrom pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR.

Ján Mičovský je aj protikorupčným aktivistom. 
Za svoje aktivity v boji proti korupcii získal 
v roku 2010 ocenenie „Biela vrana“, najreno-
movanejšiu cenu za boj proti korupcii 

v krajine. Venuje sa aj publikačnej činnosti 
v oblasti lesníctva a ochrany prírody. Stojí za 
projektmi ako Lesnícky deň stromu, Lesnícky 
skanzen, či Významné lesnícke miesta. Je 
autorom udeľovania Radu Ďurka Langsfelda 
a Ceny Jozefa Dekreta Matejovie, za boj s ne-
spravodlivosťou. Je ženatý a má dvoch synov.

MPRV SR

Správy od našich susedov

Minister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky
Ing. Ján Mičovský, CSc.

V každodenných správach sa stretávame najmä s údajmi o postupe COVID- 19, 
najmä o stúpajúcom počte nakazených ľudí, o prípadoch úspešne vyliečených ľudí 
a pravdaže údaje o počte tých, ktorí tomuto vírusovému ochoreniu podľahli. 

Rodák zo Zvolena, ktorý značnú časť života prežil v Humennom, ktoré mu prirástlo 
k srdcu. Narodil sa v roku 1954, vyštudoval Strednú priemyselnú školu drevársku 
a následne Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Doktorát 
získal na Lesníckej fakulte Vysokej školy zemědělskej v Brne. Pôsobil vo Výskumnom 
ústave lesného hospodárstva.
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V třetím týdnu karantény již některým 
„otrnulo“, a tak se v médiích začaly objevovat 
dohady a úvahy o tom, jak bude a co se bude 
dít po skončení pandemie v ČR, EU, USA 
i ve světě. Co musí skončit, co přesunout 
z Číny do Evropy, co nastartuje samo a co jen 
s pomocí vlády, co je potřeba změnit a zlepšit 
ve školství, zdravotnictví, jak organizovat 
a v jakém množství státní rezervy. Pomalu a 
jistě nám dochází, co je podstatné a co je zbyt-
né. Především si teď snad uvědomíme, že nic 
není napořád a zaručené. A také to, že ti pod-
statní lidé v této zemi nejsou nějaké celebrity, 
blogeři, influenceři a třeba politologové, ale 
lidé, kteří skutečně pracují, něco užitečného 
vytvářejí a pomáhají. Snad nám také dojde, jak 
je důležité se spoléhat sami na sebe. Na vlast-
ní síly, soudržnost, improvizaci a schopnosti. 
Že potravinová soběstačnost, funkční průmysl, 
zdravé školství, zdravotnictví, podporovaná 
věda a výzkum jsou to, co dělá stát silným 
a odolným vůči čemukoliv, co může přijít, ať 
se to jmenuje jakkoliv. Nic netrvá věčně, ale 
snad si také uvědomíme, že není nad to mluvit 
s někým naživo, jíst opravdové jídlo a projít se 
v živém lese nebo i po poli. Navzdory tomu, že 
odvedly neocenitelnou službu, jsou internet, 
mobil, e-mail, ale i film a televize stále jen 
jistě příjemnou, ale pořád jen náhražkou. 

Je zcela jisté, změnám se nevyhne ani 
zemědělství, i když se jeho význam neprávem 
stále podceňoval. Právě teď je příležitost si 
jeho význam a roli uvědomit. Přichází čas 
i v zemědělství mnohé změnit. A to i na úrovni 
EU. Nehledě na to, že z pandemie by české 
zemědělství mělo vyjít posilněné. Otázkou je, 

co si pod tím představit a v čem by měla jeho 
nová role spočívat. Může to být posílení role 
českého zemědělství, může to být soběstač-
nost, která v době podobné krize dodá životně 
důležité potraviny a uklidní národ. 

Zřejmě se změní nejen ekonomické, ale i me-
zilidské vztahy. Možná, že se více začnou zdů-
razňovat i pozitivní emoce. Jsem přesvědčen 
o tom, že již nebudeme potřebovat profese 
jako například freelancery, followery, you-
tubery (beauty, fashinon, food), influencery, 
specialisty na výživu a hubnutí, pseudocele-
brity a mnoho jiných se záhadnými anglickými 
i českými názvy. Právě naopak. Ve zbláznělé 
době genderových nesmyslů potřebujeme 
úplně normální mužské a ženské.

Globalizace nefunguje a EU zaspala
Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová 
28. března prohlásila, že ochranné roušky 
chce EU nakupovat společně. Zcela jistě ne-
tušila, že v té době již české švadlenky i ama-
térští šiči a šičky až románovým příkladem 
vzniklý nedostatek řešili v ČR vlastním šitím 
roušek i konstrukcemi obličejových masek 
a štítů na 3D tiskárnách. Určitě nic netušila 
o iniciativě českých likérek a lihovarů ve výro-
bě dezinfekčních roztoků z lihu. A když stejná 
dáma vyhlásila finanční záměr EU ve verzi 
podobné Marshallovu plánu, tak se zde orga-
nizovaly dobrovolné sbírky na vývoj různých 
pomůcek nebo na pomoc domovů důchodců 
a jiným zařízením. Mimochodem, žádný 
finanční dar ze svého, jistě dobrého, platu 
jsem nezaznamenal u žádného z bruselských 
(včetně českých) europoslanců a úředníků. 

V té době již republiku křižovala soukromá 
letadla 37 amatérských pilotů a pomáhala 
s distribucí ochranných pomůcek. Minimálně 
zaznamenání si zaslouží také to, že 14 milionů 
korun se v závěru března sešlo v bleskovém 
tempu po malých částkách na vývoj origi-
nálního plicního ventilátoru CoroVent. To, že 
EU v boji s virem zklamala, ostatně potvrdil 
svojí rezignací 8. dubna šéf unijních vědců 
Evropské rady pro výzkum Mauro Ferrari. 
Také královské pozdní rady WHO se staly 
zcela bezcenné.

Co se EU až dosud dařilo, to byla řada regu-
lací, nařízení, nesmyslných pravidel a zákazů, 
které ztěžují život všem, včetně zemědělců. 
Dnes je již jasné, že elektromobilita nařízená 
shora nefunguje, lidé na elektroauta nemají 
a konvenční vozy zdražují, protože musejí 
vydělávat na emisní pokuty. Je to slepá ulička 
uměle vnucená automobilkám od reality 
odtrženými úředníky. Prý i plány na rozšíření 
„zeleného“ benzinu Natural 95 obsahujícího 
10 místo současných 5 % lihu kvůli plánu 
emisních úspor se rozplývají. O budoucnos-
ti, na které není nic jisté, přemýšlejí i čeští 
hospodští. Snad jedině to, že na rozdíl od 
zavádění nových, přísných opatření (hygiena, 
EET, nyní karanténa) kde byli hned v první 
linii, budou nyní mezi úplně posledními, kdo 
bude smět zase otevřít. 

Zatím se dočítám, že se prý vrátí lokalizace 
v odvětvích, jako je zdravotnictví, biotech-
nologie, ochranné prostředky a farmacie. 
Proč se ale neuvažuje také o zemědělství? 
Jestliže mnohé sektory, jako je turismus 
či pohostinství, budou do původního stavu 
nabíhat pomalu a postupně, zemědělství si 
nic takového nemůže dovolit již nyní! Navíc lze 
očekávat oslabení globalizovaného charakte-
ru dodavatelských řetězců.

Ve vzduchu však visí jiné hrozby. Sucho 
a omezení dovozů ovoce a zeleniny z Itálie 
a Španělska. To je realita. Stejně jako ve 
výše uvedených příkladech není na čase 
„rozvolnit pravidla“ a zabránit restrikci v uží-
vání účinných látek na ochranu hlavně ovoce, 
zeleniny, chmele, brambor a dalších spíše mi-
noritních plodin? Jak jinak budeme schopni za-
jistit jejich pěstování v tuzemsku, bez závislosti 
na dovozech? Neměli bychom se i v českém 
zemědělství také vrátit k normálu? Uvědomí si 
odpovědní včas, že stále platí rčení „od krále až 
po žebráka, všichni žijí ze sedláka?“

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Poučení ze současného vývoje
Samozřejmě jsem si vědom toho, že slovíčko v nadpise má hodně štiplavý nádech 
a starším evokuje události roku 1970. Bohužel s ohledem na následující text jsem 
nenašel jeho náhradu. 
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JSME TU PRO VÁS
SPOLEČNĚ A JEDEN PRO DRUHÉHO

Vážení zákazníci,
• Zajišťujeme pro vás zásobování potravinami 
 v maximální možné míře.

• Garantujeme dostupnost potravin za tu nejlepší   
 možnou cenu.

• Ubezpečujeme vás, že krizové situace 
 nevyužíváme k bezdůvodnému navyšování cen.

• Dbáme na to, abychom vám nabídli co nejširší
 výběr zdravých potravin pro ochranu vašeho    
 zdraví a posílení imunity.

Veškeré důležité informace naleznete na billa.cz 
a na Facebooku, Instagramu, LinkedIn.

Koronavirus_Promise_A4.indd   1 16.04.2020   16:40:18
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To může vést k zamyšlení, k čemu všemu jsou 
vlastně rostliny dobré, jaká je jejich úloha 
v krajině, v ekosystémech či na planetě. Ne, 
že by tyto funkce zeleně nebyly již z mnoha 
úhlů zkoumány, ale možná nebude na škodu 
si ty hlavní připomenout a uvědomit si jejich 
vzájemné vazby. Aby to bylo co nejsrozumitel-
nější, lze možná trochu nevědecky, ale snad 
o to pochopitelněji shrnout vše do následu-
jících snadno pozorovatelných empirických 
zákonů.

První zákon: Rostliny rostou všude, kde to jde
Všude, kde to stanovištní podmínky jen trochu 
dovolují, dříve nebo později něco zeleného 
vyroste. Není podstatné jakého druhu či for-
my, ale vyroste. Zelené rostliny jsou zdrojem 
energie. Nadány jedinečnou schopností fo-
tosyntézy dokážou přeměnit sluneční energii 
na energii chemických vazeb a touto energií 
zásobovat celou biosféru. Většina současných 
forem života je na tomto zdroji závislá, včetně 
nás. Při fotosyntetické reakci dochází ke spo-
jení vody a kysličníku uhličitého (zde je CO2 
nutně vnímán jako živina, i když jej v duchu 
současných problémů s klimatem považuje-
me spíše za škodlivinu) a vzniku primárního 
cukru. Zdánlivě vedlejším produktem této re-
akce je kyslík. Velká část díky tomu vzniklých 

organických látek je dříve nebo později pod-
robena rozkladu a v respirační reakci dojde 
k rozštěpení cukru, přičemž je spotřebován 
kyslík a uvolněn CO2. To znamená, že obě tyto 
látky jsou vlastně průběžkami a neustále 
v ekosystémech kolují. Takže někdy propa-
govaný benefit zeleně, spojený s produkcí kys-
líku či naopak se spotřebou CO2, je poněkud 
lichý. Podstatnou okolností pro tento proces 
je přítomnost a dostupnost vody, která je 
nezbytnou součástí fotosyntetické i respirační 
rovnice. Bez vody se oba procesy zastavují.

Druhý zákon: Půda není nikdy nahá
Dalo by se říct, že tento zákon je modifikací 
prvního zákona. V podstatě je to tak s tím
rozdílem, že se jedná o půdní prostředí neboli 
o krajinu skrytou pod krajinou zjevnou. Rostli-
ny jsou hlavními donátory primární organické 
hmoty (POH), která je nezbytná pro vznik a vý-
voj úrodné půdy. I zde platí, že zásobení půd-
ních organismů pestrou potravou podporuje 
vznik jejich pestrých společenstev. Podstatné 
je, aby edafon trvale dostával kvalitativně 
různorodou směs primární organické hmoty 
od labilních, lehce stravitelných, až po
formy stravitelné, resp. rozložitelné hůře 
a déle. Jedině tak je zajištěna stabilní a trvalá 
existence edafonu a jeho práce na zlepšování 

půdní struktury a kvality. Mineralizace jako 
rozkladný exotermický (energii uvolňující) 
proces podmiňuje skladnou endotermní 
(energii spotřebovávající) humifikaci. Humi-
fikace je podmíněna a živena mineralizací. 
Pokud je půda zásobena pouze snadno rozlo-
žitelnou POH, dojde k rychlé mineralizaci 
a tedy i rychlému rozvoji a namnožení edafo-
nu, ale k humufikaci nemusí vůbec dojít. Je 
reálná i paradoxní situace, kdy edafon, poté co 
spotřebuje lehce stravitelný zdroj, začne zpra-
covávat i hůře rozložitelné organické látky, 
tedy i humus. Tím dojde k jeho úbytku v půdě 
se všemi negativními důsledky. Některé formy 
složitým procesem humufikace vytvořených 
humusových látek (fulvokyseliny, huminové 
kyseliny a huminy) dávají vzniknout ve spojení 
s jílovými částicemi organo-minerálním 
komplexům a ovlivňují kationtovou výměnnou 
kapacitu půd (Váchalová a kol., 2016). To vše 
je podstatné zejména pro poutání a předávání 
živin, provzdušněnost a strukturnost půd, 
hospodaření s vodou, odolnost půdy vůči erozi 
či zhutnění. 

Zemědělství, které obhospodařuje podstatnou 
část krajiny, by mělo v zájmu zachování půdní 
úrodnosti napodobovat přirozené procesy, je-
likož se jedná o analogické principy. To může 
mít podobu vhodně sestavených osevních 
postupů zahrnujících meziplodiny či podsevy, 
agrotechnických zásahů spojených s dodává-
ním organické hmoty a statkových hnojiv 
v dostatečném množství a kvalitě. To zná
každý dobrý hospodář pečující o půdu.
Rostliny ovlivňují kvalitu půdy a kvalitní 
půda podmiňuje růst rostlin. Holá půda bez 
ochranného vegetačního krytu má navíc 
tendenci se přehřívat, což vede k vysušování, 
omezení procesů závislých na vodě a inhibici 
činnosti edafonu. Výsledkem může být zase 
jen degradace půd a celkové oteplování 
a vysušování krajiny. Sekvestrace uhlíku 
v půdě může sehrát i důležitou roli ve vázání 
atmosférického CO2 (Houghton 1995, Lai 
2004b). Rostliny mají nezastupitelnou úlohu 
ve vývoji a ochraně půdy. 

Třetí zákon: Na poušti se neschováš
Rostliny, bez ohledu na jejich formu, texturu 
či velikost, jsou hlavními stavebními prvky 
většiny pevninských biomů. Dávají krajině 
strukturu, obsazují a vymezují prostor. 
Ovlivňují, formují a mění stanovištní podmínky 
jak sobě, tak i dalším formám života. Rostliny 

Rostliny potřebujeme… 
a v dnešní době mnohem více

Krásnou podstatou práce zemědělců, zahradníků či lesníků je spolupráce s rostlinami, 
a to ve všech jejich formách, od drobných bylin po mohutné stromy. 
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samotné jsou útočištěm, poskytujícím úkryt, 
místo pro pobyt, hnízdění, lov či potravu. 
Rostliny jsou hlavním krajinotvorným i prosto-
rotvorným prvkem, ovlivňujícím mikroklima 
i makroklima, přízemní proudění vzduchu, 
světelné podmínky apod. Rostlinná společen-
stva se neustále vyvíjejí a spějí ke klimaxové-
mu stádiu, v důsledku čehož se mění 
i navázaná společenstva živočichů. Přítom-
nost pestré škály rostlinných druhů v krajině 
je podmínkou pro udržení její heterogenity, 
biodiverzity, stability i krásy. Rozmístnění 
a charakter zejména stromové zeleně v kraji-
ně je i cenným historickým odkazem. 

Čtvrtý zákon: Nad holým polem neprší
Rostliny se významně podílejí na utváření 
klimatu svojí schopností regulovat teplotu 
díky evapotranspiračně-kondenzačnímu 
cyklu a stínění povrchu půdy. Mechanismus 
tkví v předávání latentního skupenského
tepla mezi vodou, vodní parou a prostředím. 
Výpar vody teplotu z prostředí odebírá 
(0,7 kWh/1 litr vody, chladící výkon rostlin 
výparem je cca 70 kWh na 100 l odpařené 
vody) a kondenzace prostředí ohřívá, tím je 
ovlivňován tepelný režim krajiny na lokální 
i globální úrovni (Hesslerová, Pokorný 2010). 

Rozlehlé lesní porosty vyvolávají efekt tzv. 
biotické pumpy (Makarieva, Gorškov 2007), 
díky které horizontálně putují vzdušné masy 
nasycené vodní parou (1 mol vody, tj. 1,8 ml, 
se přemění na 22 400 ml vodní páry) z míst 
donátorských na místa akceptační, zpravidla 
z oceánů na kontinenty, kde dojde ke kon-
denzaci a vypadávání srážek. Pokud klesne 
plocha zelené biomasy na pevnině pod 
kritickou mez a krajina se začne zákonitě 
zahřívat, může se proces obrátit. Srážky 
pak putují z pevniny nad oceán a pevnina se 
začne až dramaticky vysušovat. Už nyní platí, 
že doposud převládající západní či severozá-
padní proudění ztrácí svoji dominanci, a to ve 
prospěch proudění z východu, tzn. z kontinen-
tálního směru. Nechráněný povrch půdy má 
tendenci se více zahřívat, což může být i ve 
vztahu ke zvýšené akumulaci solární energie 
v zemské kůře (Kalenda a kol.  2018). Rostliny 
produkují též kondenzační jádra, která jsou 
nezbytná pro kondenzaci vody a tvorbu srá-
žek. Celkově se evapotranspirace podílí asi ze 
40 % na tvorbě kontinentálních srážek. Rosa 
se častěji vytváří na rostlinách, když jejich 
nadzemní části k ránu zchladnou na teplotu 
rosného bodu, zatímco prohřátá holá půda ne. 
Rostliny regulují tepelný režim krajiny, což má 
další vazby na výpar vody, výkonnost fotosyn-
tézy atd., mají celkově nezanedbatelný vliv na 
vodní režim krajiny. Pokud chceme zadržet 
vodu v krajině, musíme ji zadržet v rostlinách 
a v půdě. Voda v řekách již z krajiny odtéká 
jako přebytečná. Trvá dlouho, než se zase 
v rámci vodního cyklu vrátí v podobě srážek. 
Rostliny bez vody ztrácí schopnost růst, pro-
dukovat energii, klimatizovat své prostředí či 
zásobovat půdu POH.

V globálním měřítku ale vegetace na planetě 
masivně ubývá zejména vinou odlesňování ve 
prospěch zemědělství. V současné době 
je na planetě v zelené biomase poutáno asi 
450 Gt uhlíku, v zemědělských plodinách 
10 Gt uhlíku (Yinon M. Bar-On, Rob Phillips 
and Ron Milo 2018). Pokud tyto údaje dáme 
do relace s plochou, zjistíme, že podmínky 
pro růst rostlin jsou asi na 2/3 pevniny, z toho 
1/3 je různou intenzitou zemědělsky obhos-
podařována. Vzhledem k tomu, že zemědělství 
se provozuje v těch relativně nejlepších pod-
mínkách pro růst rostlin, je objem potenciální 
vegetace redukován minimálně o polovinu, 
možná i více. A současný trend úbytku 

vegetace rozhodně tuto bilanci ovlivní spíše 
negativně. Co to dělá s celoplanetárním sys-
témem těžko domýšlet. Ale že by to nemělo 
vliv na klima, vzhledem ke všem těm vazbám 
vegetace na vodní cyklus, tepelný režim kraji-
ny, evapotranspiračně-kondenzační cyklus či 
proces biotické pumpy, tomu lze těžko uvěřit. 
Snad není příliš nemístné použít v případě 
vlivu vegetace na klima vědeckou metodu 
„zdravý selský rozum“. Pokud si představíme, 
že zmizí veškerá zeleň na planetě, určitě se 
shodneme, že to s klimatem zamává. Jde jen 
o to, při jaké míře úbytku zeleně k poruše 
dojde a jak se projeví. Přestože je úloha 
vegetace na formování klimatu velice silně 
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podceňována, může být její vliv na klimatickou 
změnu (nebo klimatické abnormality) silný. 

Úbytek velkého objemu zelené biomasy 
může mít v globálním měřítku několik 
důsledků:
− výpadek kapacity pro zpracování CO2 a zesí-

lení skleníkového efektu,
− snížení sekvestrace uhlíku v půdě,
− zeslabení klimatizačního účinku vegetace,
− ovlivnění vodního cyklu, procesu biotické 

pumpy a pohybu vzduchových mas,
− přehřívání a vysušování nedostatečně kryté 

půdy a zemské kůry,
− zvyšování tepelného režimu krajiny.

Kde tedy zeleň potřebujeme
Zeleň v urbanizovaných částech krajiny 
vnímáme nejcitlivěji, je ale plošně téměř 
bezvýznamná. Pro ilustraci, celosvětová plo-
cha zastavěných území tvoří cca 3 % pevniny. 
Má však zásadní vliv na kvalitu prostředí, ve 
kterém trávíme většinu svého času. Zeleň je 
nepostradatelná jak pro naši pobytovou po-
hodu v městském prostředí, tak pro eliminaci 
efektu tepelných ostrovů sídel.

Nelesní rozptýlená zeleň v krajině je také 
plošně velice málo zastoupená (několik 
procent plochy zemědělského půdního 
fondu), ale zásadně ovlivňuje heterogenitu, 

biodiverzitu a stabilitu zemědělské krajiny  
a její ráz.

Lesy a pralesy jsou doposud tím nestabilněj-
ším, plošně nejvýznamnějším a současně 
nejohroženějším typem vegetace, když zaují-
mají cca třetinu pevniny. Přestože je zeměděl-
ství a jeho intenzifikace a rozšiřování (často 
na úkor lesů) důležité pro uživení lidstva, je 
ochrana lesů nezbytná a pro planetu životně 
důležitá.

Zemědělsky využívané plochy, ať jako trvalé 
kultury, nebo orná půda, zaujímají stejně jako 
lesy cca třetinu plochy pevniny, ale objem 
zelené biomasy je zde velice malý (viz výše). 
Zejména způsob hospodaření na orné půdě 
a její kvalita má značný vliv na vodní a tepelný 
režim krajiny a zde jsou bezpochyby velké 
rezervy, na které bude nezbytné se zaměřit.

Při shrnutí všech těchto atributů se nabízí 
otázka, zda by neměl být používán jiný termín 
než klimatická změna. Přesnější by mohl být 
termín planetární změna, jelikož změna a 
její příčiny nejsou pouze věcí klimatu a CO2, 
ale řady dalších součástí celoplanetárního 
systému a kombinace jejich účinků. Důsledky 
námi porušeného přirozeného režimu přes 
všechny různě zaměřené vědecké studie asi 
ani netušíme. Zodpovědně lze konstatovat, 
že sázení a setí rostlin a péče o ně je velice 
záslužná práce. Zeleně totiž není nikdy dost 
a planeta se jí nedá předávkovat. 

Ing. Jaroslav Šíma, DiS., foto autor
autorizovaný krajinářský architekt
Semenec 846, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 603 181 493
e-mail: zahradasemenec@seznam.cz
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Evropanství má nové trhliny. Rychle jsme 
uvěřili ve volný trh, bezcelní unii a volný pohyb 
osob. Ale jen přijde pandemie, může být vše 
jinak. Boří se zajetá pravidla, zavírají se hra-
nice, státy si samy určují pravidla. A nám 
v této situaci po letech zůstává údiv nad 
faktem, že až se sníží dovoz potravin, sami 
se nenakrmíme. V této souvislosti je třeba 
zdůrazňovat, že ČR není v mnoha komoditách 
potravinově soběstačná. Kdo vydrží mít na 
talíři polovinu vepřového řízku a malou porci 
bramborového salátu? Zeleninová obloha 
spadne na třetinu a jablkový závin jako záku-
sek bude menší. O některých výrobcích, např. 
droždí, bychom mohli mluvit jen krátce. Není 
vůbec, v ČR jej nevyrábíme.

Jsou ale i komodity, které jsou proexportní. 
Ale pozor, i jejich produkce může být v ohro-
žení. Stačí, když nám omezí či zamezí vývoz 
z ČR – a důvodem nemusí být pandemie, ale 
kvalita. Příkladem může být ryze proexportní 
mák. Pro naši spotřebu nám stačí 4–5 tis. tun 
ročně, ale vyrábíme ho cca 5–6krát tolik. 
Ano, 84 % produkce vyvážíme, loni v hodnotě 
1,4 mld. Kč.

Ale mák má tu nevýhodu, že se bez něj ku-
chyň u našich tradičních odběratelů na nějaký 

čas obejde. Je to pochutina, a tak buchty na 
nějakou dobu nebudou makové a posyp pečiva 
nahradí sezam nebo sůl. A při nejhorším 
náš pravý Český modrý mák nahradí jeho 
nepovedený bratr ze západu. Mák technický, 
morfinový, hořký, barevně nevyrovnaný 
a nevoňavý. Při blokaci exportu se v ten mo-
ment zapomene, že tato náhražka nemá mít 
potravinové využití.

Ostatně k pančování Českého modrého máku 
dochází každoročně, a to zejména v dobách, 
kdy cena české komodity je vyšší. Tedy právě 
v posledních 2 letech. Je jedno, že se to děje 
víceméně až za našimi hranicemi. Obchod je 
obchod a spotřebitel to téměř nepozná nebo 
nemá na výběr.

Mák zachrání jen jeho kvalita
A mák setý z České republiky ji má. Jsme asi 
jedinou zemí, rozhodně z těch zemí, kde se 
mák pěstuje ve větší míře a kde je pěstován 
výhradně pro potravinářské účely. Na tom lze 
stavět. Máme vypracovanou technologii, zku-
šené agronomy, dobré potravinářské odrůdy, 
nastavenou legislativu a snad v těch dalších 
letech budou opět i lepší klimatické podmín-
ky. Je na čase razit novou značku, která 
v sobě definuje právě potravinářskou kvalitu. 
Tato značka musí být zárukou kvality pro 
obchodníky, zpracovatele a v konečné řadě 
i pro spotřebitele.

Česká cechovní norma „Český modrý mák“
Značku Český modrý mák jasně specifikuje 
Česká cechovní norma, kterou spravuje Po-
travinářská komora ČR. Norma přímo uvádí 
konkrétní potravinářské odrůdy, které pod 
značku Český modrý mák spadají. V součas-
né době se jedná o 14 odrůd, které zároveň 
spolehlivě splňují přísnější limit morfinových 
alkaloidů, než uvádí vyhláška č. 399/2013 Sb., 

a které lze v ČR pěstovat. Konkrétně jde 
o Aplaus, Major, Opal, Onyx, MS Harlekyn, Ge-
rlach, Bergam, Maratón, Opex, Orbis, Orfeus, 
Oz, Titan a Zeno Plus, z nichž se ve větší míře 
pěstuje především prvních pět.

Český modrý mák pod logem cechovní normy 
garantuje, že modrý mák byl vypěstován 
v České republice a má nízký obsah morfino-
vých alkaloidů, což je dané zejména odrůdou. 
Semeno máku také nelze před prodejem te-
pelně upravovat. Termostabilizace semen čili 
úprava semen vyššími teplotami či parou se 
provádí často právě ze spekulativních důvodů 
u dovozových morfinových máků určených 
k míchání.

Česká cechovní norma Český modrý mák 
získává význam nejen v tuzemsku, ale také 
při exportu do ciziny, protože značce se
dostává propagační podpory i na zahraničích 
trzích a je předpoklad, že i tito zákazníci
ji brzo budou vyžadovat. Garanci značky 
nasebe bere Potravinářská komora ČR  
a pěstitel, který si normu zaregistruje. 
Připravujeme i přísnější certifikaci kvality. 
Spotřebitel si mák s touto značkou a certi-
fikátem kvality již na našem trhu delší dobu 
žádá. 

Jak normu získat?
Zaregistrovat si Českou cechovní normu pro 
Český modrý mák je velmi snadné. Postup 
uvádíme na webu spolku Český modrý mák 
http://ceskymodrymak.cz/, případně se 
s dotazy je možné obrátit na Potravinářskou 
komoru ČR.

Česká cechovní norma pomůže jak obchod-
níkům, zpracovatelům, tak i koncovým spo-
třebitelům. Jestli cechovní norma pro Český 
modrý mák bude znamenat konec pančování 
v Čechách ale záleží právě na nás, na spotře-
bitelích.

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Fakulta agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze

Mák zachrání jeho kvalita
Přišla doba, kdy i u máku bude potřeba mít certifikát kvality. Významným počinem 
tímto směrem je cechovní norma Český modrý mák. Ta získává význam nejen 
v tuzemsku. Zejména prodeje semene máku do zahraničí je nutno garantovat logem 
České cechovní normy či další certifikací kvality.

Rok Spotřeba máku 
(kg/osobu) **

Soběstačnost 
(t máku) *

Potřeba ha máku 
(při výnosu 0,7 t/ha)

2018 0,28 2 982 t 4 260 ha

průměr za 10 let 0,38 4 047 t 5 781 ha

nejvyšší spotřeba 0,43 4 580 t 6 542 ha

Spotřeba máku v ČR na osobu za rok a soběstačnost

*) počet obyvatel ČR – 10 650 000 lidí     **) ČSÚ

Český
modrý mák z.s.

Czech 
blue poppy
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Ovoce a zelenina, základ dobré imunity
Zejména v poslední době je obranyschopnost a celkové zdraví člověka hojně probí-
raným tématem. Téměř každý řeší, jak se v této situaci efektivně chránit. Co vlastně 
imunita je a jak můžete přispět k jejímu zlepšení? Čerstvé ovoce a zelenina jsou
ideální volba.

Pojem imunita je chápán jako schopnost  
těla udržet optimální prostředí pro všechny 
životní funkce. Má důležitou roli, protože  
musí neustále kontrolovat struktury vlastního 
těla a sledovat podněty z okolního prostře-
dí. „Pokud dojde k jejímu poškození, musí 
na ně reagovat. Imunitní reakce je součástí 
komplexní odpovědi celého těla, kterou 
označujeme jako obranný zánět,” vysvětlu-
je Jan Krejsek, přednosta Ústavu klinické 
imunologie a alergologie Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Nejvýznamnější období pro 
formování imunity je doba krátce po narození. 
Nejefektivněji by naše imunita měla pracovat 
v dospělosti. Postupem času, zejména ve 
vyšším věku, se účinnost obranného systému 
snižuje.

Jedním z důležitých faktorů, kterým můžeme 
přispět k budování imunity, je vhodné složení 
stravy a zdravá životospráva. Člověk by se 
měl vyhnout stresu a nedostatku spánku. 
Také příliš vysoký nebo nízký energetický 
příjem může našemu tělu škodit. Strava musí 
mít optimální složení všech živin. Měla by 
obsahovat především mléko, maso, obiloviny, 
ovoce a zeleninu. Všechny zmíněné potraviny 

jsou bohaté na vlákninu, vitaminy a minerály. 
Ovoce a zelenina jsou mimořádně vhodnými 
složkami právě díky vitaminům (např. vitamin 
C) a stopovým prvkům (zinek).

Produkty zeleniny, které byly přirozeně 
zkvašeny tzv. mléčným kvašením, jsou velmi 
blahodárné pro tělo jako celek a pro imunitu 
zvláště. Platí to však i pro zkvašené mléčné 
výrobky. Přirozené biologické procesy, které 
zprostředkují mikroorganismy při mléčném 
kvašení, zvyšují stravitelnost zeleniny, obo-
hacují ji o další cenné látky (vitaminy, stopové 
prvky). Nerozpustná vláknina usnadňuje 
trávení a prostup potravy trávicí trubicí. 
„Zkvašené potraviny však především obsahují 
samotné bakterie mléčného kvašení, které 
působí blahodárně na slizniční i systémovou 
imunitu. Tyto mikroby označujeme jako pro-
biotika. Zkvašenou zeleninu a mléčné výrobky 
lze velmi doporučit s cílem podpory imunity,“ 
připomíná profesor Krejsek. 

Při výběru vhodného zdroje vitaminů bychom 
měli dávat přednost ovoci a zelenině, které 
jsou vypěstovány v našem regionu nebo blíz-
kém okolí. Například čerstvé jahody a třešně 

si můžeme dopřát už na začátku června. 
Chřest se začal již sklízet. Mezi další druhy 
ovoce a zeleniny, které dozrávají v našich 
přírodních podmínkách jako první a jsou plné 
vitaminů, patří:
• ovoce: jahody, angrešt, třešně, višně
• zelenina: kapusta, kedlubna, chřest, řed-

kvičky, salát 

Ihned po sklizni je pravděpodobné, že nutriční 
hodnota ovoce i zeleniny bude stále na 
vysokém stupni. K jejímu snížení může dojít 
předčasnou sklizní, chemickým postřikem 
nebo přepravou v nevhodných podmínkách. 
K těmto postupům dochází především u exo-
tického zboží, které se musí dopravit několik 
stovek kilometrů daleko. Místní potraviny jsou 
také šetrnější k našemu ovzduší, protože při 
dovozu dochází k vysoké spotřebě pohonných 
hmot a uvolňování CO2.

Základem pro dobrou imunitu by tak pro 
člověka měla být vyvážená strava, která je 
bohatá na vitaminy a minerály a byla sklizena 
v nejbližším okolí.

Více informací na: www.zrozeno.eu

MASOVÉ KOULE S BRAMBORY A OMÁČKOU 
Během další zastávky s naší evropskou 
kuchařkou se vydáme na studený sever 
– Švédsko.
 
Masové koule
• 300 g mletého hovězího masa
• 300 g mletého vepřového masa
• 1 vejce, 100 ml mléka
• 75 g strouhanky, 1 velká cibule
• 1 lžíce olivového oleje
• hrst nasekaných čerstvých bylinek 

(petržel, kopr, pažitka, libeček)
• mořská sůl 
• čerstvě mletý pepř
• 1 lžička nového koření
• 1 lžička muškátového oříšku

Omáčka
• 400 ml hovězího vývaru
• 2 lžíce hladké mouky
• 100 ml sladké smetany
• citrónová šťáva (podle chuti)
• mořská sůl na dochucení

Postup: 
• Cibuli nakrájíme nadrobno, orestujeme do 

měkka, tak aby začínala mít světle hnědou 
barvu. Hotovou cibulku spolu s větší částí 
čerstvých bylinek a všemi ostatními ingredi-
encemi na masové kuličky v míse smícháme. 

• Masovou směs jsme si nechali odpočinout 
v lednici. Směs rozdělíme na 4 stejné díly 
a každý ještě na deset. Mokrýma rukama 
vytvarujeme stejné kuličky.

• Kuličky umístíme do zapékací mísy, pokape-
me olejem, trochu s nimi zatřeseme, aby se 
olej po nádobě i kuličkách rozetřel, a dáme 

péct do vyhřáté trouby na 180°C na zhruba  
30 minut – je třeba kuličky kontrolovat.

• Teď si připravíme tradiční omáčku, kte-
rá se k masovým kuličkám podává.

• Do malého hrnce dáme vývar, smetanu, 
mouku, (šťávu z citrónu), sůl, zamíchej-
te a zahřívejte.

• Kuličky se mezitím dopekly, sleje-
me přebytečný tuk, kuličky vyjmeme 
z pekáče a pomocí trochu vývaru 
odstraníme připečenou šťávu, kterou 
přidáme do samotné omáčky. Omáčku 
přivedeme k varu, stáhneme a pomalu 
redukujeme.

• Po zhoustnutí můžeme servírovat.
• Hotový pokrm můžeme dozdobit brusin-

kovým džemem. 

Všechny evropské recepty projektu Zroze-
no v EU můžete vidět na TV Mňam od  
2.–9. března 2020 v hlavním vysílacím čase.

Více informací na: www.zrozeno.eu
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MAĎARSKÝ PERKELT S TARHOŇOU 

PLNĚNÁ RAJČATA MLETÝM MASEM 

Další zastávka bude do země červených 
paprik (koření) a guláše – Maďarsko.

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 4 lžíce sádla
• 750 g cibule, nakrájená nadrobno
• 1 kg vepřového bůčku nakrájeného na 

kostky
• 2 lžíce mleté sladké papriky
• 2 zelené čerstvé papriky, nakrájená na 

nudličky
• 4 rajčata, nakrájená na kostky
• 1–2 sušené chilli papričky
• sůl
• čerstvě mletý pepř
• 1 balení tarhoňi / můžeme použít 

bulgur

Postup: 
• Maso opláchneme, popřípadě zbavíme 

kůže, osušíme a nakrájíme na kostky.
• Cibuli oloupeme a nakrájíme.
• V kastrolu rozpustíme asi dvě lžíce 

vepřového sádla a při nízké teplotě  
a za stálého míchání osmažíme cibuli.

• Přidáme maso a zvolna orestujeme.

• Když jsou kousky masa „zatažené“, přidáme 
vrchovatou lžíci sladké mleté papriky. 
Zamícháme. Kvalitní maďarská lahůdko-
vá paprika se vyznačuje plnou, opravdu 
paprikovou chutí. Můžeme přidat i půl lžičky 
maďarské pálivé.

• Paprikové lusky zbavíme jader, opláchneme 
a nakrájíme na menší proužky.

• Přidáme oloupaná rajčata, které jsme pře-
dem nasekali na kousky.

• Zeleninu přidáme k masu.
• Přidáme asi dvě lžičky soli, chvíli mícháme, 

stále při mírné teplotě. Pak přiklopíme 
poklicí.

• Po uplynutí 5 minut odklopíme. Když je 
zelenina čerstvá, sahá šťáva tak do poloviny 
celkové vrstvy pokrmu. Tak by to mělo být. 
V případě potřeby přidáme malé množství 
vývaru nebo bílého vína.

• Poté pomalu dusíme pod pokličkou. Teplotu 
nezvyšujeme.

• V mezičase si v dalším hrnci přivedeme  
k varu vodu, kterou osolíme a vložíme do ní 
tarhoňu. Poté co nám vyplave na hladinu, 
posbíráme cedníčkem a propláchneme 
vodou.

Naší další zastávkou bude země, která 
je považována za královnu všech kuchyní 
– Francie.

Na 4 porce budeme potřebovat:
• 4 velká masitá rajčata
• mořská sůl a černý pepř
• olivový olej
• 1 červená cibule, nasekaná najemno
• 3 stroužky česneku, nasekané
• 200 g mletého hovězího
• 1 lžička tymiánu
• 50 g strouhanky
• 100 g sýru Gruyére / lze použít tvrdý 

kravský sýr
• 2 lžíce nasekané hladkolisté  

petržele  

Postup: 
• Předehřejeme si troubu na 160 °C.
• Z rajčat si odkrojíme horní část.
• Použijeme lžíci, pomocí které odstra-

níme střed a semínka – v této části si 
dávejte pozor, abyste nepropíchli  
rajče

• Vnitřek rajčat si posolíme a položíme na 
ubrousek, aby ztratily přebytečnou vodu.

• Mezitím si zamícháme mleté hovězí 
maso s půl hrnkem strouhanky, 
najemno nasekanou cibulí, nasekané 
listové petržele, lžičku tymiánu, dvě 
lžíce olivového oleje, sůl a pepř.

• Směsí naplníme vydlabaná rajčata  
a nahoru naklademe nastrouhaný sýr 
Gruyére, pokapeme olivovým olejem, 
vrátíme zpátky vršek rajčete.

• Takto plněná rajčata naklademe na 
plech na pečicí papír a dáme do trouby 
na 40 minutách.

• Servírovat můžeme s čerstvým bílým 
pečivem.

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

• Když je maso měkké, odkryjeme pokrm, 
zvýšíme teplotu a vyvařením zreduku-
jeme do zahoustlé konzistence. Perkelt 
se na talíři neroztéká a díky tomu 
nemusíme přidávat žádnou mouku. Re-
cept je tím pádem bezlepkový.  Na konci 
ochutnáme, popřípadě prosolíme nebo 
přiostříme pálivou paprikou

Všechny evropské recepty projektu Zroze-
no v EU můžete vidět na TV Mňam od  
2.–9. března 2020 v hlavním vysílacím čase.
Více informací na: www.zrozeno.eu

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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Ty se po celém území naší země liší, a někdy 
docela výrazně. Je to dáno celou řadou 
faktorů, ten na první pohled nejviditelnější je 
přitom zásadní rozdíl mezi výší poplatků tam, 
kde platí lidé jen za vodné (takových lokalit 
není mnoho, ale jsou), nebo za vodné i stočné. 
Poplatky za obě položky jsou zhruba půl na 
půl, takže v lokalitách s poplatky jen za vodné 
platí lidé o desítky korun za kubík vody méně. 
Cena za vodné a stočné dohromady pak činí 
v ČR v průměru něco přes 90 Kč za kubík 
a postupně roste, někde již překročila magic-
kou hranici 100 Kč za kubík.

Ani přeřazení pitné vody do snížené DPH z pů-
vodních 15 na 10 % bohužel poplatky za vodu 
v mnoha lokalitách nesníží. Jedním z důvodů 
je potřeba dalších a dalších investic do oprav 
a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních 
sítí, k čemuž řada vodárenských společností 
snížení DPH využije. Svůj vliv zde ale také 
uplatní, jako prakticky ve všem, pandemie 
koronaviru. Tím, že se zastavila spotřeba vody 

v mnoha podnicích, kromě restaurací přede-
vším v průmyslu, přičemž tento pokles zvý-
šená spotřeba domácností nevykompenzuje, 
nastane ve zvýšené míře efekt, který zdánlivě 
nemá logiku – totiž, že při poklesu spotřeby 
vody se za ni platí víc. Je tomu ale tak proto, 
že náklady na distribuci a čištění vody jsou 
i při poklesu odběru vody stejné, a dokonce 
někdy i vyšší – není-li v „trubkách“ dostatečně 
velký tlak, musí se uměle proplachovat, aby 
se v nich neusazovaly nežádoucí látky. Kromě 
toho ale znamená nižší spotřeba vody nižší 
příjem z poplatků, přičemž právě z nich se 
investice do takzvané vodohospodářské infra-
struktury (což jsou ony trubky, ale také čistírny 
odpadních vod (ČOV), vodojemy, úpravny vod 
atd.) především financují.

To ale stejně nejsou zdaleka všechny faktory 
ovlivňující výši poplatků za vodné a stočné. 
Mezi ty další patří například ztráty vody 
v trubní síti (průměr v ČR je sice 15,8 %, 
zejména v menších vodárenských společnos-

tech využívajících staré a dosluhující potrubí 
ale může jít o desítky procent) nebo existen-
ce či neexistence ČOV a její technologické 
vybavení. Ceny vodného a stočného však také 
ovlivňují samotné zdroje pitné vody. Zatímco 
cena podzemní vody, kterou následně upravují 
vodárenské společnosti, se léta nemění a činí 
3 Kč za kubík, cena povrchové vody (obvykle 
jde o zdroje z přehrad) je až trojnásobně vyšší 
podle toho, o jaký jde státní podnik Povodí. 
Každý podnik Povodí má totiž jinou cenu „své“ 
vody. Lze jen dodat, že zhruba polovina oby-
vatel naší země je zásobována pitnou vodou 
ze zdrojů podzemních a polovina ze zdrojů 
povrchových.

Cenu, ale především kvalitu pitné vody také 
ovlivňuje velikost spádové oblasti, kterou 
obsluhuje příslušná vodohospodářská 
společnost. Vzhledem k tomu, že investice 
do moderních technologií nejsou nejlevnější, 
nedokáží menší vodohospodářské společ-
nosti na tyto investice vygenerovat potřebný 

Jak se v ČR tvoří cena vody?
Přestože tvoří v rozpočtech domácností poplatky za vodné a stočné jen marginální 
položku mezi jedním až 2 %, domnívá se většina veřejnosti, že voda je v naší 
zemi drahá. Což je ovšem poněkud nepřesný pojem, neboť voda jako taková, tedy 
neupravená, je veřejným statkem, a je tedy zadarmo. „Cenou“ vody se tak rozumí 
právě zmiňované poplatky.
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zisk, což se dříve či později projeví v kvalitě 
dodávané pitné vody. Z praxe přitom vyplývá, 
že ČOV, která dokáže alespoň teoreticky 
a v některých případech vytvořit z vybraných 
poplatků prostředky na svou obnovu, by měla 
obsluhovat více než 1 500 obyvatel (v odborné 
terminologii „ekvivalentních obyvatel – EO). 
Plné udržitelnosti však taková ČOV dosáhne 
až při obsluze necelých 13 000 EO. Vodohos-
podářský majetek, který je nutné ze zákona 
udržovat, však zdaleka nepředstavuje jen ČOV.

K tomu je vhodné znát alespoň orientačně do-
poručenou životnost infrastruktury VaK: 

Struktura nákladů, od nichž se odvozuje výše 
poplatků za vodné a stočné, je tak u každé 
vodárenské společnosti jiná. Kdo má čas
a trpělivost, může si vše ověřit v aplikaci, 
kterou v loňském roce spustilo Ministerstvo 
zemědělství, a to na adrese http://bit.do/
MZE-VAK, která umožňuje porovnat jed-
notlivé ceny vody co do struktury nákladů 
napříč celou ČR. Přestože data v této aplikaci 
neodráží zcela aktuální stav nákladů, neboť ty 
se v průběhu času u jednotlivých společností 
i v jednotlivých regionech mění, lze z nich mi-
nimálně vyčíst, jaké faktory v každé jednotlivé 
obci ceny vodného a stočného ovlivňují. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, „cena vody“ 
v ČR je obvykle vnímána jako příliš vysoká. 
V porovnání s dalšími výdaji domácností ale 
nejsou poplatky za distribuci vody a její čištění 
přehnaně vysoké. Podle Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) zaplatí 
za vodu průměrná domácnost v ČR měsíčně 
535 Kč, měsíční průměrná platba za elektřinu 
však činí 1 470 Kč a za plyn 863 Kč. Kromě 
toho roste při rostoucích mzdách množství 
vody, které si lze koupit za průměrnou mzdu. 
Zatímco v roce 2013 to bylo 327,2 kubíku 
vody, v roce 2018 se tento objem zvýšil na 
369,4 kubíku vody. Mimochodem, plných 
25 % všech odběratelů vody má roční spo-
třebu do 36 kubíků. Co se týče porovnání s 
poplatky za vodu v rámci EU, pohybuje se ČR 
mírně nad evropským průměrem. To je ale do 
značné míry ovlivněno zdaněním vody, které 
bude u nás až do začátku letošního května 
nejvyšší v rámci regionu střední Evropy.
Výši poplatků za vodné a stočné a „cenu vody“ 
ale neovlivňuje jen daňová politika, ale také 
celá řada zákonů, zejména pak z dílny Minister-

stva životního prostředí. Zpřísňují se například 
požadavky na monitoring a následné odstra-
ňování pesticidů, a jen tato oblast si vyžádá 
investice ve výši 1,7 miliardy korun s dopadem 
na výši poplatků. Korektně je ale třeba dodat, 
že surovou vodu je třeba v úpravnách vod 
zbavovat nejen pesticidů, ale také pozůstatků 
léčiv, hormonálních přípravků nebo třeba kos-
metiky přítomné v odpadních vodách z toalet 
a umyvadel. Tedy – zemědělci v tom rozhodně 
nejsou sami. Od letošního roku měla také platit 
nová kalová vyhláška, jejíž účinnost byla sice 
o dva roky odložena, ale čas velmi rychle letí. 
Uvedená vyhláška 437/2016 Sb. zpřísňuje po-
žadavky na ukládání kalů na zemědělské půdě, 
což se podle SOVAK ČR projeví v nákladech na 
zpracování kalů. Ty se původně pohybovaly 
v rozpětí mezi 400 až 800 Kč za tunu, nově to 

ale bude až 2 500 Kč za tunu, přičemž odha-
dované finanční dopady činí v tomto případě 
korunu za kubík v případě stočného.

Na závěr je snad ještě třeba dodat, že stano-
vení konkrétní výše plateb za vodné a stočné 
se v České republice řídí zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb. 
kterou se provádí zákon o cenách. Poplatky za 
dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod 
jsou přitom v ČR zařazeny na seznam 
s regulovanými cenami, přičemž regulačním 
orgánem je v oblasti vodního hospodářství 
Ministerstvo financí (MF), které příslušná 
cenová rozhodnutí zveřejňuje v každoročně 
vydávaném Cenovém věstníku MF.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Typ majetku  Doporučená 
životnost 

Vodovodní řady přiváděcí 
a vodovodní síť 80 let 

Úpravny vody, popřípadě 
zdroje vody 45 let 

Kanalizační síť 90 let

Čistírny odpadních vod 40 let

Technologie 15 let



D U B E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y36

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

I kvůli kůrovcové kalamitě se naše lesnic-
tví nachází na určité historické křižovatce, 
přičemž značná část nelesnické veřejnosti 
se domnívá, že přišla ta pravá chvíle k tomu 
všechno „zgruntu“ změnit. Změnit se sice 
jistě musí mnohé, ne ale všechno, k tomu je 
však třeba mít argumenty. Tedy i data o zdán-
livě jasných skutečnostech. Kromě toho je ale 
také třeba na datech a praktických zkušenos-
tech z terénu doložit nesmyslnost řady mýtů, 
které lesnictví provázejí, například negativní 
vliv použití harvestorů. A navíc je nutné 
pokračovat v hledání metod k likvidaci i jiných 
lesních škůdců, než je dnes mediálně známý 
kůrovec, dále zkoumat příčiny chřadnutí 
porostů nejen z pohledu sucha a z hlediska 
měnícího se počasí vyhledávat a testovat 
i jiné druhy dřevin, kterým by i na území ČR 
klimatické podmínky vyhovovaly. Jinými slovy 
– informace o likvidaci kůrovcové kalamity by 
neměly zastínit výsledky vědy a výzkumu 
i proto, že je lze uplatnit při opětovném zales-
ňování a obecně v další budoucnosti.

Především kvůli ekonomickým problémům 
v lesním hospodářství, které jsou ještě aktuál-
ně znásobeny pandemií koronaviru, si nemusí 
každý najít na praktickou aplikaci a metodiky 
vytvořené výzkumníky potřebný čas. Není tak 

na škodu připomenout si alespoň některé 
z nich, jejichž tvůrci jsou odborníci z Výzkum-
ného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
(VÚLHM) nebo Mendelovy univerzity v Brně 
(MENDELU). Zdaleka to ale nejsou všechny 
vědecké a výzkumné aktivity, které i v součas-
né „koronavirové době“ probíhají.    

Právě arboristé z MENDELU se například 
úspěšně věnují boji s parazitickým jmelím. 
To se dosud ze stromů odstraňovalo pomocí 
řezu, nyní již to není nutné. Výzkumníci 
z MENDELU totiž vyvinuli postřik, který jmelí 
zlikviduje z více než 90 %, přičemž hostitelský 
strom zůstává nepoškozený. „Šíření jmelí se 
v poslední době stává závažným problémem, 
který významně limituje životnost a použi-
telnost některých druhů dřevin v městském 
prostředí a lesním hospodářství. Jmelí
z hostitelského stromu získává přednostně 
vodu a v některých případech jí odebírá tolik, 
že dochází k významnému prosychání koruny. 
Roli hraje i hmotnost jmelí, což v některých 
případech způsobuje lámání postižených 
větví,“ uvádí se ve zprávě univerzity. Dosa-
vadní pilotní testy přípravku ukázaly přitom 
účinnost 95 % v terénu na Zlínsku a 91 % 
účinnosti v terénu na Přerovsku, nyní se vý-
zkum soustředí na to, v jaké míře bude dochá-

zet ke zpětnému vyrašení jmelí na ošetřených 
dřevinách. Podle odhadů jmelí znovu vyraší na 
20 až 30 % stromů, což je mnohem úspěšněj-
ší výsledek zásahu než při odstranění jmelí 
řezem, kde zpravidla proraší následující rok 
až 100 % odstraněných keříků jmelí.

MENDELU také zkoumá možnosti využití 
balkánských dřevin. Děje se tak na plo-
še Školního lesního podniku (ŠLP) Křtiny, 
předmětem výzkumu jsou stromy jako dub 
uherský, dub pýřitý nebo dub žlutavý, které se 
při současných změnách počasí minimálně do 
některých teplých lokalit na jižní Moravě hodí, 
ačkoli v minulosti šlo o vzácné a k zalesňování 
nepoužívané druhy. Duby jsou navíc podle 
vedení ŠLP schopné oproti smrku v období 
sucha lépe regenerovat.  

VÚLHM zase nedávno publikoval metodiku 
„Modely výchovy jehličnatých porostů pro 
harvestorové technologie,“ která minimálně 
částečně bourá obecně zažitou představu, 
podle níž harvestory ničí les, vytvářejí v něm 
erozní rýhy a z pohledu ochrany přírody jsou 
prakticky „zavrženíhodné“. I vzhledem 
k nedostatku lidí na lesní práce se ale těžba 
dřeva, ale i výchovné zásahy v lese bez této 
technologie neobejdou, a kromě toho platí, 
že „není harvestor jako harvestor“. Dnes 
vyráběné nejužší stroje nejsou široké ani dva 
metry a lze je tak použít i v poměrně mladých 
porostech do 35 let věku. „Pozitivními efekty 
využití harvestorů je lepší produktivita, ekono-
mika (zejména při větších rozlohách porostů) 
a bezpečnost práce. Po správně provedené 
těžbě a vyklizování harvestory a forwardery 
jsou také celkově menší škody na ponecha-
ných stromech než u klasické moto-manuální 
metody. S výchovnými zásahy (zejména první-
mi) je spojeno i zpřístupnění porostů vložením 
systému linek, které ani při šířce 4–5 m 
nevedou k významným produkčním ztrátám 
a mohou působit i pozitivně při zvýšení množ-
ství podkorunových srážek a snížení konku-
rence oproti plnému zápoji. Aby byly škody 
na ponechaných stromech minimalizovány, je 
třeba zajistit použitému stroji dostatečný pro-
stor po jeho stranách. Pro snížení rizika šíření 
hnilob z poškozených kořenů do kmene by to 
mělo být alespoň 0,5 m,“ uvádí VÚLHM.
VÚLHM se věnoval také roli ekology odsu-

Lesnický výzkum je důležitým podkladem 
pro odbornou argumentaci

Je-li něco v prevenci rizik dalšího šíření kůrovce a jiných lesních škůdců kromě 
zalesňování holin po kůrovcových těžbách důležité, pak jsou to výsledky lesnického 
výzkumu. A to i v těch případech, kdy závěry výzkumů potvrzují v zásadě obecně 
známé skutečnosti, jako že stromy ve vyšších polohách rostou pomaleji, ale zase jsou 
odolnější.



D U B E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 37

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

zované douglasky tisolisté, především pak 
její schopnosti „uskladňovat“ uhlík. Podle 
výzkumníků bude současný podíl douglasky, 
který činí aktuálně 0,22 % lesních porostů, 
stoupat a dodat lze, že to rozhodně nebude 
pro naše lesnictví ani životní prostředí 
špatně. „Předurčuje ji k tomu vyšší odolnost 
vůči suchu, prokázané meliorační účinky
i vysoký produkční potenciál. Díky rychlému 
růstu a vysoké produktivitě může douglaska 
v budoucnu hrát významnou roli při sek-
vestraci uhlíku,“ konstatuje VÚLHM. 

Vědci z uvedeného ústavu se také snaží hledat 
širší souvislosti v prevenci rizik sucha. Jedním 
z faktorů, který míru tohoto rizika ovlivňuje, je 
přitom expanze hub václavek. „Obranyschop-
nost lesního ekosystému může být rovněž 
oslabena akutním nedostatkem dostupných 
živin. Výzkum ve smrkové tyčovině naznačuje, 
že v případě mladších porostů smrku nemusí 
být mortalitním faktorem napadení kůrov-
ci, neboť hlavně pro lýkožrouta smrkového 
nejsou tyto tenkokoré smrky dostatečně 
atraktivní. K odumírání těchto porostů může 
docházet pouze v důsledku působení václavky, 
která zásadně ovlivňuje funkčnost kořenového 
systému, tedy příjem vody a živin,“ upozorňují 
výzkumníci.

Na závěr ještě v úvodu zmiňovaný růst smrků 
v různých nadmořských výškách. Výzkum 
VÚLHM se totiž věnoval také vyhodnocení 
výsadeb různých částí růstového spektra 
populací horského smrku v oblasti s vysokými 
depozicemi dusíku. Jednou z perspektivních 
možností omezení negativního vlivu dusíku 

v horách je postup, kdy jsou pro umělou ob-
novu využívány v lesní školce pomalu rostoucí 
jedinci smrku ztepilého. Výzkumy přitom 
potvrdily, že semenáčky původem z vyšších 
horských poloh mají jinou dynamiku růstu 
než semenáčky z nižších poloh – již začátkem 
července ukončují délkový růst a vytvářejí ter-
minální pupeny, a to i v příznivých růstových 
podmínkách (například ve fóliových krytech). 
Výsledky získané výzkumem ukazují, že malé 
sazenice vykazují ve výsadbách v nepříznivých 
horských podmínkách nejlepší zdravotní stav 
a také nejlepší parametry statické stability. 
Na základě získaných výsledků tak vědci do-

poručují při třídění semenáčků zachovat celé 
růstové (výškové) spektrum. „Růst sadebního 
materiálu horských populací smrku s „klima-
xovou strategií růstu“ v horské oblasti s vysoký-
mi depozicemi dusíku, v prvních letech po vý-
sadbě, dává předpoklad k tvorbě stromů s nad-
průměrnými znaky stability. Tyto stromy se tak
mohou stát stabilní kostrou budoucích poros-
tů,“ uvádí VÚLHM. Právě stabilita lesních poros-
tů je přitom nejen v současné době, ale v jakém-
koli období zásadně důležitá. Nejen proto je ale 
také důležitý probíhající lesnický výzkum.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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V korespondenční anketě byly položeny tyto 
otázky:
• Jak se vás dotýká aktuální situace a opat-

ření související s pandemií covid-19?
• Jaké dopady v oblasti vašeho působení  

v lesnicko-dřevařském sektoru očekáváte  
v souvislosti s opatřeními proti šíření nemo- 
ci covid-19 a možným budoucím vývojem?

Mgr. Patrik Mlynář, 
náměstek ministra
Sekce lesního hospodářství Ministerstva 
zemědělství ČR
Vyhlášení nouzového stavu v ČR spojeného  
s řadou opatření v rámci karanténních ome-
zení přineslo změnu priorit úkolů na Sekci 
lesního hospodářství MZe. V současnosti se 
přednostně věnujeme komunikaci s krizovým 
štábem vlády ČR, kterému připravujeme 
podklady pro řešení karanténou vzniklých 
problémů v lesním hospodářství. Podařilo se 
například zajistit prodloužení platných pra-
covních víz pro cizince. Zároveň se intenzivně 

věnujeme hledání finančních zdrojů a nástrojů 
pro zajištění nezbytných činností lesního 
hospodářství v takto změněných podmínkách. 
Především se snažíme urychleně vyplatit 
finanční příspěvky na zmírnění dopadů  
kůrovcové kalamity v lesích za první etapu  
od 4. čtvrtletí 2017 do konce roku 2018, a to  
v plné výši 2,8 mld. Kč, o které si vlastníci lesů 
požádali. Co se týče příspěvků na hospodaření 
v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014, byl již 
vydán pokyn krajským úřadům, aby zahájily 
vydávání rozhodnutí o žádostech za 2. pololetí 
2019 v 100% výši.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje, že 
současná krize způsobená šířením onemoc-
nění covid-19 se dotýká všech vlastníků lesů 
a podnikatelů v lesním hospodářství, a při- 
pravuje i jiné formy dotací. Ve spolupráci  
s PGRLF již vzniká nový program „Provoz 
2020“, tedy provozní podpora ve formě finanč-
ních prostředků určených na zmírnění dopadů 
opatření přijatých v souvislosti se šířením 

pandemie koronaviru na podnikatele působící 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Další mož-
ností bude využití dotačních programů dalších 
rezortů, zejména Ministerstva průmyslu  
a obchodu.

Připravili jsme mimořádné opatření obec-
né povahy, které vlastníkům lesů ještě více 
rozváže ruce pro zajištění úspěšné obnovy 
lesů na kalamitních holinách po kůrovcových 
těžbách. Mimo to samozřejmě probíhá běžná 
agenda. Karanténní opatření si vynutila i změ- 
nu formy komunikace, ústup od osobních jed-
nání ve prospěch většího využívání komuni-
kačních prostředků ICT a tím i změnu vlastní 
organizace práce na ministerstvu.

V rámci Sekce lesního hospodářství to již dnes 
znamená potvrzení zadání pro hledání nových 
vhodných forem nástrojů státu, hledání účinné 
pomoci vlastníkům lesa, lesním hospodářům, 
lesním školkařům a dalším přímým účastní-
kům lesnického sektoru. Budoucí vývoj lesní-
ho hospodářství a stavu lesů v dlouhodobém 
horizontu lze obtížně předjímat. Velmi dobře 
si však uvědomujeme, že sečtou-li se nám 
nepříznivé klimatické vlivy s případným vý-
znamným ekonomickým propadem hospodář-
ství, zejména v mezinárodním měřítku, může 
to znamenat prohloubení již tak dost velkých 
problémů celého sektoru. I proto je příprava 
nových nástrojů státní lesnické politiky pro 
nás nyní tak aktuální a prvořadá.

Ing. Josef Vojáček, 
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.
Současná opatření se nás dotýkají značně, 
situace si vynutila celou řadu opatření. Od 
uzavření objektů LČR po celou sérii restrik-
cí a omezení, které byly a jsou důsledkem 
realizace jednotlivých vládních usnesení. 
Nicméně zásadní dopady v budoucnu bohužel 
očekáváme nejen v ekonomické rovině a dal-
ších nutných úsporných opatřeních a hledání 
nových příležitostí, ale značný dopad bude 
mít aktuální situace i na rychlost potlačení 
kůrovcové kalamity.

Dopady koronavirového nouzového 
stavu na lesnicko-dřevařský sektor

Téma pandemie se intenzivně skloňuje ve všech médiích. Vedle dopadů na lidské 
zdraví se samozřejmě vedou úvahy o dopadech přijatých opatřeních, vyplývajících 
z vyhlášeného nouzového stavu, na jednotlivé hospodářské sektory. Redakce Lesnic-
ké práce, kde anketa vychází v plném znění, v této souvislosti oslovila zástupce jed-
notlivých částí lesnicko-dřevařského sektoru se žádostí o zamyšlení nad aktuálními 
dopady doposud platných opatření i nad možnými budoucími dopady jimi očekáva-
ného vývoje v ČR a Evropě. 
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Samozřejmě bych si přál, aby dopady byly co 
nejmenší. Bohužel opatření přišla zrovna  
v době kritické pro boj s kůrovcem a důležité 
pro včasné zpracování nahodilé těžby a zales-
nění kalamitních ploch. Takže přímé problémy 
se objeví v prohloubení nedostatku pracovních 
sil, nemožnosti využití zaměstnanců z ciziny 
– to bude mít dopady na aukce, zalesňování, 
dynamický nákupní systém i smlouvy na les-
nické činnosti. Školkaři musí počítat s předra-
žením části sadebního materiálu na podzimní 
zalesňování. Zásadní je také vliv na prodejnost 
dříví, a to jak z hlediska technických problémů 
a obezřetnosti zpracovatelů při zásobení, tak 
z pohledu odbytu finálních výrobků. Pro-
blém může být i s exportem surového dřeva 
kvůli snížené prostupnosti hranic. Pro odbyt 
surového dříví z ČR je zásadní i možný kolaps 
obchodu s Čínou. Předpokládáme zpomalení 
toku finančních prostředků v celém sektoru. 
Všechny tyto možné dopady budeme řešit 
jak v rámci naší organizační struktury, tak ve 
spolupráci s našimi dodavatelskými firmami 
a partnery na základě konkrétních podmínek 
v dané lokalitě.

Ing. Petr Král, ředitel
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky vedle lesnického 
hospodaření a zemědělství v rámci resortu 
obrany vykonávají řadu dalších činností pro 
armádu a Ministerstvo obrany ČR. Mimo jiné 
zajišťujeme strážní službu řady objektů či 
jejich údržbu a úklid, státní podnik má svá 
pracoviště ve všech krajích České republiky. 
Z těchto důvodů jsme museli přijmout bez-
prostředně v souvislosti s pandemií covid-19 
celou řadu opatření k zajištění naší činnosti 
a ochraně pracovníků VLS i organizací, jimž 
poskytujeme služby. Jde o přísný režim  
v budovách VLS, který omezuje osobní kon-
takt, od opatření v administrativě, kde jsou 
naplno využívány dostupné nástroje elektro-
nické komunikace, až po další opatření, která 
mají zamezit případnému šíření viru.

Přesněji analyzovat dopady opatření proti 
šíření covid-19 do jednotlivých hospodářských 
odvětví je v tuto chvíli, kdy se situace stále 
mění, do značné míry věštecký výkon. Máme 
ale obavy, že s ohledem na to, že jsou lesnictví 
a obchod se dřevem výrazně ovlivňovány  
možnostmi přístupu na mezinárodní trh  
i volným pohybem pracovních sil, především 
u sezonních lesnických prací, budou důsledky 
pro lesnický sektor fatální. Zvláště v době, 
kdy je trh výrazně ovlivněn důsledky klimatic-
kých kalamit. Bojím se, že se dočkáme ještě 
větších problémů s odbytem dříví, ne-li jeho 
kolapsu, s ohledem na omezení možnosti 
vývozu do zahraničí, nedostatek pracovníků  
ve dřevozpracujících provozech a další ome-
zení v obchodním světě. Problémy budou  
s jarním zalesněním, kde bude chybět mnoho 
zahraničních dělníků, nehledě na karantény  
v určitých oblastech. Vše ale závisí na tom, jak 
dlouho bude tato situace trvat.

Ing. Tomáš Pařík, předseda
Asociace lesnických a dřevozpracujících 
podniků 
Opatření se dotýkají celé společnosti. Někteří 
pocítili aktuální dopady téměř okamžitě, na 
jiné dopadají dramatické důsledky s mírným 
zpožděním. Mizí zahraniční pracovní síla, ale 
objevuje se naopak domácí pro nekvalifikova-
né lesní práce. Je ovšem omezena pohyb-
livost pracovní síly i v rámci státu. Omezení 
na hranicích a v celém světě komplikuje 
přepravu a odbyt nejen dřevařských výrobků. 
Některé trhy se stávají prakticky nedostupný-
mi. Mnoho dodatečných omezení a problémů 
způsobuje prostý strach, nepochopení, pří-
padně panika či nezodpovědnost jednotlivců. 
Je složité, až nemožné např. servisovat stroje 
zahraničními firmami. Omezuje se, nebo 
dokonce zastavuje investiční činnost a mohl 
bych pokračovat dále. Krví ekonomického 
organizmu vytvářejícího hodnoty jsou peníze. 
Ve všech sektorech bude výrazně chybět 
likvidita, která bude dalším dramatickým 
následkem pandemie, např. i ve formě dru-
hotné platební neschopnosti firem. Situace je 

každopádně bezprecedentní a nikdo na ni není 
připraven.

Nejdůležitější je zachovat si zdravý rozum  
a pracovat s tím, co máme k dispozici. Pokud 
přijde pomoc zvenčí, která bude zřejmě ne-
zbytná, tak to bude dobře, ale nelze se na ni 
spoléhat v první fázi. Může pak pouze pozitiv-
ně překvapit. Výše uvedená omezení a možná 
i další, která jsou v době čtení článku již im-
plementována, omezí pohyb práce a kapitálu. 
Náš sektor dostane bezpochyby další velkou 
ránu, neboť výnosy z lesa v České republice 
závisí z více než 50 % na exportu surového 
dříví. Zahraniční i domácí poptávky s největší 
pravděpodobností dramaticky poklesnou již 
v příštích týdnech a může trvat měsíce i roky, 
než se zotaví do předpandemické podoby. Zá-
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sadní otázkou je, jestli máme dostatečně silný 
stát, který by umožnil sektoru profinancovat 
práci v lese v míře, která vyplývá z lesních 
hospodářských plánů a kalamitních projektů 
pro letošní rok, neboť tento vir nenapadá 
kůrovce. Osobně jsem k tomu skeptický, ne-
boť tady hovoříme o částkách ve výši desítek 
miliard ročně. Zřejmě dojde k jakési formě 
katarze, a to nejen v našem oboru. Na jedné 
straně musíme maximálně využít možností, 
které nám umožní dostupné finanční pro-
středky k obnově a ochraně lesa. 

Na druhé straně jsem přesvědčen, že vlastníci 
a správci lesa budou muset výrazně snížit 
náklady na správu lesa, a to v rozsahu 
a položkách, ve kterých si to nyní neumí nebo 
nechtějí představit. Předpokládá to i drama-
tické úpravy legislativy. To z nás samozřejmě 
nikterak nesejme odpovědnost za hospo-
daření v lese. Z nedávné diskuze s jedním 
velkým vlastníkem lesa v ČR mi ulpěla jedna 
myšlenka. Hledejme inspiraci i v dobách, kdy 
ekonomice nevládly dotace. Zkusme na ně  
v první fázi zapomenout, můžeme se inspiro-
vat třeba v historii, stejně jako v nových  
a neotřelých řešeních, která nám dnes umož-

ňují technologie. Dotace jsou velmi křehký  
a nespolehlivý nástroj, který mimo jiné zabíjí 
kreativnost a podnikatelského ducha. Zaměř-
me se prioritně na lokální využití zdrojů a na 
zkrácení výrobních a dodavatelsko-odběra-
telských řetězců. Vraťme se k významům slov 
jako pokora, odpovědnost, pozitivní myšlení 
a selský rozum. Výhodou našeho národa je 
smysl pro humor, kreativnost a schopnost se 
v krizi semknout.

Ing. Jana Kostelníková, manažerka
Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
V současnosti jsou dopady opatření souvisejí-
cích s pandemií minimální. Podniky produ-
kující a dodávající sadební materiál lesních 
dřevin upravily své dodací podmínky. Velkoob-
chod běží téměř bez omezení, prodej drobným 
vlastníkům je dočasně omezen či pozastaven. 
Jarní období je nejen ve školkařských provo-
zech, ale i v pěstební činnosti velmi náročné 
na množství sezónních pracovníků. Problém 
mohou mít některé podniky, které si včas 
nezajistily sezónní zahraniční pracovníky pro 
jarní vyzvedávání sadby, protože pohyb osob 
přes hranice je zastaven. Pěstitelé sadebního 
materiálu lesních dřevin jsou také závislí na 

tom, jak rychle poběží umělá obnova lesa. 
Zastaví-li se umělá obnova lesa, zastaví se 
i expedice sazenic, což bude mít značný eko-
nomický dopad na firmy produkující sadební 
materiál. Sadební materiál, který je určen  
k prodeji pro jaro a nebude z důvodu zastavení 
či omezení expedice vyzvednut, přeroste  
a následně bude muset být také zlikvidován.
Dopad může být velký a je těžké ho nyní 
odhadnout. Pokud dojde ke zlepšení stavu 
a opatření proti šíření nákazy se uvolní dle 
plánu, budou dopady minimální. Jakmile se 
budou opatření proti šíření nákazy zpřísňovat 
a prodlužovat a nadále bude trvat omeze-
ný pohyb pracovní síly, dojde k nedostatku 
pracovníků pro zajištění dostatečné výroby 
sadebního materiálu pro budoucí období  
a zajištění umělé obnovy lesa. Další možné 
riziko spočívá v možnosti prokázání nákazy 
covid-19 v nějakém školkařském provozu  
a během citlivého jarního období v následném 
dočasném uzavření provozu z karanténních 
důvodů. Daný podnik by se tímto ocitnul ve 
velmi obtížné situaci.

Ing. Radek Rinn, proděkan
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD), resp.  
celá Česká zemědělská univerzita (ČZU)  
pocítila dopady přijatých opatření okamžitě  
a troufnu si říct, že i v oblastech, které na prv-
ní pohled většinu z nás nenapadly. Ještě před 
vyhlášením nouzového stavu došlo k ukončení 
kontaktní výuky v rámci celé FLD. Akademičtí 
pracovníci od té doby musí, ve větší míře než 
dosud, využívat jiné moderní formy vzdělává-
ní. Z úrovně každého člena fakulty musíme 
udělat vše proto, aby naši studenti bakalář-
ských a magisterských studijních programů 
nebyli o poznatky a vědomosti ochuzeni. 
Otázkou stále zůstává individuální motivace 
každého studenta na „práci z domu“. Vedle 
výše uvedeného omezení kontaktní výuky nás 
velmi zaskočily problémy a související útlum  
v mezinárodní spolupráci. FLD vyniká vysokou 
mírou internacionalizace ve všech oblastech 
působení. Ve chvíli, kdy pan premiér oznámil 
uzavření hranic, jsme si uvědomili, že naši za-
hraniční pracovníci mají pouze několik hodin 
na to, aby se vrátili do ČR. Vzhledem k tomu, 
že po pozitivním nálezu nemoci covid-19  
u jednoho z našich zaměstnanců došlo v pod-
statě k uzavření kampusu ČZU do odvolání, 
lze očekávat určitá zpoždění nejen v oblasti 
pedagogické, ale také výzkumné. Bohužel 
jsou tato restriktivní opatření přijímána na 
začátku vegetačního období, kdy je důležité 
založit výzkumné plochy, z nichž se pak čer-
pají data po zbytek roku.

Z pohledu FLD lze očekávat, že střednědobé 
dopady nebudou mít tak fatální ekonomické 
následky, se kterými se potýkají jiné firmy, 
např. kvůli nedostatku zahraničních pra-
covníků na práce v lese. Zcela jistě ale tato 
pandemie vnese nejistotu mezi uchazeče  
a studenty o vzdělání v lesnických a dřevař-
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ských studijních programech. Otázkou stále 
zůstává, kdy vůbec v tomto roce absolventy na 
trh práce vypustíme, myslím ale, že ať to bude 
kdykoliv, nebudou trpět nouzí o zaměstnání. 
Odlišná situace může nastat ve střednědobém 
horizontu u absolventů dřevařských progra-
mů. V minulosti každá ekonomická krize 
vyústila i do krize ve stavebnictví. V tomto 
ohledu by naši budoucí absolventi mohli mít 
ztíženou situaci.

Ve vědecko-výzkumné oblasti zcela jistě 
dojde ke zpoždění aktivit a výstupů. Již nyní 
je zřejmé, že spolupracující firmy se do 
veřejných zakázek kvůli nejistotě nehlásí, 
reagují na zpomalení chodu celé ČR. V oblasti 
mezinárodního lesnicko-dřevařského výzkumu 
očekávám, že se na dobu půl roku omezí nebo 
zruší jednotlivé akce. Zpoždění či neplnění 
projektových aktivit pro nás představuje  
i potenciální finanční riziko, a to zejména  
u projektů, které končí již v tomto roce. Pevně 
však věříme, že tuto situaci budou poskytovate-
lé dotací včas s příjemci řešit a společně najde-
me východisko, jak podmínky dotace naplnit.

Z podkladů časopisu Lesnické práce 
zpracovala redakce Agrobase

Vzhledem k souběhu negativního vlivu 
klimatických změn a probíhající kůrovcové 
kalamity, která sužuje již několik let naše lesy, 
a aktuální pandemii s probíhajícími dopady do 
celého lesnicko-dřevařského sektoru, vyzvala 
ALDP dopisem Vládu ČR k razantnímu řešení 
vzniklé situace. Je nespornou skutečností, 
že na rozdíl od ostatních odvětví našeho 
hospodářství vstoupil lesnicko-dřevařský 
sektor do období zasaženého pandemií již 
výrazně oslabený, a proto následky budou o to 
dramatičtější.

ALDP ve své výzvě vládě ČR avizuje násle-
dující souhrn dopadů pandemie a přijatých 
opatření na lesnicko-dřevařský sektor, a to 
zejména:
• každým dnem dochází ke zpomalení nákupu 

dřeva, což povede k navyšování zásob  
u všech vlastníků lesa a smluvních partne-
rů, což bude mít dopad do financování les-

nického sektoru. Nedostatek financí povede  
k druhotné platební neschopnosti vlastníků 
lesa a smluvních partnerů s dopadem na 
zaměstnanost a platební kázeň vůči svým 
dodavatelům (zejména živnostníkům);

• znemožnění přechodu hranic tzv. pendle-
rům zastavilo provoz pil blízko hranic na 
rakouské a německé straně. Jedná se  
o propad spotřebitelských kapacit v období 
nutné obrany před kůrovcem v řádu několi-
ka milionů kubíků ze dne na den s dopadem 
do dalšího šíření kalamity; 

• jednoznačná shoda státní správy a odborné 
veřejnosti je v tom, že základním nástrojem 
boje s kůrovcovým napadením je včasná těž- 
ba napadených porostů a jejich asanace. Po-
kud dojde k omezení možnosti tento nástroj 
používat, boj s kůrovcem definitivně prohra-
jeme. Na některých místech v ČR v důsledku 
oteplení již začala první fáze rojení kůrovce  
a očekává se její další rozvoj a nástup. 

V zaslané výzvě zazněl požadavek na zařazení 
tématu kritické situace v lesnicko-dřevař-
ském sektoru na program jednání vlády ČR 
a Ústředního krizového štábu a na ověření 
možností řešení v rámci jednotlivých  
zodpovědných resortů. Jedná se zejména  
o akutní zajištění financování lesnicko- 
dřevařského sektoru a jeho zařazení  
do připravovaných finančních opatření  
vlády, dotací a dalších liberalizačních  
balíčků.
     
výtah z dopisu ALDP členům vlády ČR

Výzva vládě ČR k razantnímu řešení situace 
v lesnicko-dřevařském sektoru

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) sdružuje významné lesnic-
ké společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Firmy sdružené v ALDP obsluhují 
významnou většinu komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR 
a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR. Členové této asociace jsou současně 
významnými exportéry dřeva do zahraničí.



Od 25. března nabízí Národní zemědělské 
muzeum on-line obsah pro malé i velké. Díky 
tomu tak mohou být všichni zpět v muzeu, 
i když pravda, zatím jen virtuálně. Nabídka 
zábavy a poučení se přitom pořád rozšiřuje. 
Původní plán on-line výstav doplnila například 

i prohlídka záběrů z fotoarchivu muzea, díky 
níž se můžete ocitnout o sedmdesát, možná 
i sto let zpátky, a také půlhodinové video 
prohlídky expozic v doprovodu kurátorů, kteří 
poskytují odborný výklad. Prohlédnout si tak 
můžete expozici zemědělství z hlavní výstavní 

budovy v Praze nebo čáslavskou expozici 
historických traktorů, a to včetně ukázek star-
tování motorů.

Pracovníci muzea přichystali projekt, který 
má po dobu zavření poboček muzea sloužit 
veřejnosti ke zpestření pobytu doma. Kurátoři 
muzea začali natáčet krátká videa o sbírko-
vých předmětech, lektoři zase připravili řadu 
historických i zemědělských kvízů. Kuchaři 
z Asociace kuchařů a cukrářů, kteří v muzeu 
vedou kuchařské kurzy v rámci projektu Uva-
řeno v muzeu, dali k dispozici své vyzkoušené 
recepty. Vše najdete přehledně na webu mu-
zea, a to na jeho hlavní stránce www.nzm.cz. 
Národní zemědělské muzeum bude v rámci 
projektu „V muzeu jako doma“ nahrazovat 
veřejnosti i některé akce, které jsou kvůli ka-
ranténním opatřením zrušené, v dubnu to je 
například populární Bylinkový den, který nově 
nahradil Bylinkový týden on-line. 

Návštěvníci webu si mohou také poslechnout 
poutavý příběh Šrobárovy sbírky obrazů 
a prohlédnout si téměř všechna její plátna, 
stejně tak je k vidění výstava fotografií české-
ho zemědělství od renomovaného dokumen-
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Národní zemědělské muzeum on-line
Krátká videa o sbírkových předmětech, online výstavy, zábavné kvízy napříč země-
dělskou historií, originální recepty z kurzů Uvařeno v muzeu, ale i přednášky, odbor-
né publikace ke stažení zdarma, lektorské listy nebo soutěže pro děti, to vše najdete 
na webu Národního zemědělského muzea. 
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taristy Jindřicha Štreita, která bude v pražské 
budově instalována jen do konce letošního 
června. 

Bez zajímavosti není, že muzeum v této 
době zpřístupnilo on-line i obsah nejčer- 
stvějších odborných publikací. Jde například 
o publikaci Udidla v historii a dnes (typy 
a působení) od Anny Nedvídkové, která mapu-
je historický vývoj udidel, jejich význam 
a postupnou proměnu v závislosti na jezdec-
kých požadavcích, ukázky užívání v proslulých 
jezdeckých školách i stručný nástin postup-
ného přechodu od násilných jezdeckých po-
můcek k přirozenějšímu a pro koně méně bo-
lestivému ježdění. Další publikací je Motorová 
pila a její historie autorů Vladimíra Simanova 
a Radana Bernackého, která přináší nové 
poznatky nejenom k problematice histo-
rických a společenských souvislostí, ale 
i k vývoji motorových pil včetně technických 
detailů. Vzhledem k tomu, že se v Českoslo-
vensku motorové pily od 50. let minulého sto-
letí nevyrábí, je věnována zvýšená pozornost 
„české, resp. československé konstrukční 
stopě“, která je ve vývoji motorových pil 
významná, ale téměř neznámá. 

Třetí knihou, která stojí za pozornost, jsou 
Včelí úly. Tato publikace Evžena Báchora ma-
puje výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě 
a zachycuje tak staletí trvající neutuchající 
snahu člověka o vytvoření ideálního včelího 
příbytku. Rozličná pojetí úlích systémů svými 
tvary i zpracováním odkazují na rozdílné pří-
rodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní 

tradice napříč kontinenty. O prezentovaných 
úlech je zde možné najít jak potřebné údaje 
technického i praktického rázu, tak porov-
nání vhodnosti jejich používání v minulosti 
i současnosti.

Návštěvníci webových stráněk mají také 
možnost poslechnout si řadu odborných 
přednášek, které v muzeu proběhly, například 

cyklus Voda a půda jako společenské dilema, 
který se věnuje zadržování vody v krajině, 
způsobům hospodaření, nečekaným změnám 
počasí i o mimoprodukční roli zemědělské 
krajiny. Jako řečníci zde vystupovali odborníci 
z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze 
zemědělské praxe.

www.nzm.cz
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Mnoho Čechů nyní praktikuje home office, 
tedy práci z domova, a mnozí z nich jsou tzv. 
single neboli staří mládenci či nezadané sleč-
ny. Když jsou restaurace zavřené, musí si vařit 
sami, a tak sáhnou po těstovinách. Existuje 
snad pokrm s jednodušší přípravou? Nasypat 
do hrnce, uvařit, scedit a naservírovat. Přípra-
va těstovin je opravdu snadná, možná 
i proto se jich v Čechách jí rok od roku více. 
Ve spíži vydrží dlouho, aniž by se zkazily, 
i když bychom na ně náhodou zapomněli. 
Tím se vysvětluje i to, proč těstoviny nyní tak 
rychle mizí z pultů prodejen s potravinami 
v souvislosti s koronavirem.

Pravdou ale je, že obliba těstovin v Čechách 
dlouhodobě roste bez ohledu na aktuální 
hromadění zásob v dobách karantény. Statis-
tické údaje jsou výmluvné. Spotřeba těstovin 
v České republice se za třicet let zvýšila tak-
řka trojnásobně. Z průměrných 3,1 kilogramu 
těstovin na osobu a rok v roce 1989 na 8,2 ki-
logramu v roce 2018, jak vyplývá z posledních 
dostupných dat Českého statistického úřadu. 
Zmíněných 8,2 kilogramu na osobu v roce 
2018 je dosud nejvyšší spotřebou těstovin 
u nás.

Více těstovin se jí také na Slovensku, s nímž 
jsme až do roku 1993 tvořili společný stát. 
Každý z obyvatel Slovenska v roce 2018 

v průměru zkonzumoval 7,1 kilogramu těsto-
vin, jak zjistil Štatistický úrad SR. V roce 1987 
to bylo 4,3 kilogramu těstovin na každého 
Slováka, jak uvádí Statistická ročenka ČSSR 
z roku 1989, vydaná tehdejším Federálním 
statistickým úřadem v SNTL – Nakladatelství 
technické literatury, ze které jsme čerpali 
také další údaje z doby před rokem 1990.

Spotřeba roste nejen u nás
Nárůst roční spotřeby o 5,1 kilogramu v Če-
chách a o 2,8 kilogramu na Slovensku rozhod-
ně není málo, uvážíme-li, že za běžnou porci 
těstovin před uvařením se považuje hmotnost 
okolo 125 gramů. Přepočteme-li spotřebova-
né množství na porce, znamená to, že každý 
Čech každý týden v průměru zkonzumuje jed-
nu až dvě porce těstovin. Za oblibou špaget, 
vrtulí, zkrátka nejrůznějších nudlí je s velkou 
pravděpodobností nejen příklon k potravinám 
s co nejjednodušší přípravou a dlouhodobou 
trvanlivostí, ale souvislost je třeba hledat 
i s módní vlnou středomořské stravy.

Přestože spotřeba těstovin šla za třicet let 
společenských změn v Česku i na Slovensku 
výrazně nahoru, na Itálii s jejími 23,5 kilogra-
my těstovin na osobu a rok to zdaleka nestačí. 
A to Itálie zaznamenala odklon od své tradiční 
pochoutky, když ještě před nějakými deseti 
lety se tam spotřeba těstovin blížila třiceti 

kilogramům na hlavu a rok. Ze statistických 
údajů, které zveřejnila I.P.O (International 
Pasta Organization), vyplývá, že i za těchto 
okolností zůstává Itálie světovým lídrem ve 
spotřebě těstovin na hlavu a rok. Italové se 
sice od svého tradičního pokrmu odklánějí, 
jinde je ale trend právě opačný. Těstoviny se 
více konzumují všude ve světě. Obdobnou, 
resp. ještě o něco vyšší oblibu těstovin než 
u nás vykazují také Němci, Švýcaři a Švédové, 
kde se spotřeba pohybuje okolo devíti kilo-
gramů na osobu ročně. V USA je to v průměru 
také devět kilogramů na obyvatele za rok.

Obliba těstovin v Evropě se dává do souvis-
losti s módními gastronomickými trendy. 
V návaznosti na to jako houby po dešti 
vznikají v jednotlivých zemích italské restau-
race s desítkami těstovinových specialit 
na jídelníčku. A tyto těstoviny, jak jinak, 
pocházejí zase z Itálie. Podle údajů I.P.O. je 
Itálie s roční produkcí 3,2 miliony tun těstovin 
jejich největším výrobcem na světě. Více než 
polovina této produkce je určena na export. 
Druhým největším výrobcem těstovin jsou 
USA s dvěma miliony tun ročně a třetí místo 
patří Brazílii s produkcí okolo milionu tun 
těstovin za rok.

Co bylo sekané potrubí
Ale zpět do střední Evropy. Vraťme se v čase 
do bývalého Československa, do dob, kdy 
těstoviny bývaly postrachem menu školních 
a závodních jídelen. Vzpomínáte si ještě na 
kolínka, na povrchu rozvařená a uvnitř syro-
vá? Ve škole jsme těmto dutým těstovinám 
oble zahnutého tvaru posměšně říkali sekané 
potrubí v zatáčce. Nadšením nikdo nejásal 
ani nad nudlemi s mákem, které bývaly varem 
slepené, bůhvíjakým tukem maštěné, jen 
máku se našlo poskrovnu.

Ještě tak chuťově přijatelné byly „šunkofle-
ky“, tedy pokrm z širokých nudlí zapečených 
s uzeným masem a vejci. Ty ale zase bývaly 
připálené. Tím ovšem nechceme paušalizovat. 
Bývaly i školní a závodní jídelny, kde „šunko-
fleky“ dělaly čest svému názvu a patřívaly 
k lahůdkám na jídelníčku.

Pro pamětníky jsme v archivech vyhledali 
sortiment těstovin z šedesátých let minulého 
století. Těstoviny se tehdy dělily na dlouhé, 
střední a krátké.

Těstoviny v proměnách času aneb 
z přehlíženého jídla favoritem talíře

Móda středomořské stravy se promítla i do rostoucí spotřeby těstovin, kterých se 
v Česku konzumuje nejvíce v historii. Nutno však říci, že dnešní těstoviny jsou jiné 
než ty z dob, kdy si je mnozí ještě pamatují ze školních a závodních jídelen.
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Dlouhé těstoviny – to byly špagety a maka-
rony. Připomeňme, že makarony byly duté, 
zatímco špagety plné. Jejich délka byla okolo 
třiceti centimetrů.

Těstoviny střední – to byly makaronetky, velké 
a střední mušle, nudle vlasové (niťovky) v zá-
vitcích a nudle vlasové (niťovky) řezané. Dále 
existovaly nudle široké příkrmové (rezance), 
kolínka (rožky), velké fleky, flíčky (fliačky), 
nudle (rezance) polévkové a nudle vlnité (špi-
rále). Slova v závorce jsou ve slovenštině, tak 
jak byla uvedena v dobových normách.

Těstoviny krátké – to byla malá kolínka (rož-
ky), malé mušle, střední a malé flíčky (fliač-
ky), čočka (šošovica) a těstovinové krupky 
(tarhoňa). Dalšími zástupci této kategorie byly 
těstovinová rýže, prsténky (krúžky) hladké 
a rýhované, hvězdičky, drobení (rajbanička), 
karetní značky a písmena abecedy. S přihléd-
nutím k osobní vzpomínce nutno podotknout, 
že oblíbenou těstovinou před nějakým půlsto-
letím byla písmenka v polévce školní jídelny. 
Těstovinová písmenka jsme tehdy lovili z talíře 
a na jeho okraji pak skládali jména svá či 
jména našich tehdejších vyvolených. Kdeže ty 
časy jsou…

Pšenice tvrdá a měkká
Proč těstoviny nepatřily k právě milovaným 
přílohám stravy v bývalém Československu, 
zatímco dnes je bereme na milost, anebo je 
dokonce milujeme? Důvod je tzv. objektivní, 
tedy mimo náš dosah vlivu. Obilí, ze kterého 
se nerozvářivé těstoviny zhotovují, v našich 
zeměpisných šířkách neroste. V zeměpisných 
šířkách bývalého Československa se dala 
pěstovat pouze pšenice obecná, jinak zvaná 
též chlebová či měkká.

K výrobě těstovin se ovšem hodí pouze 
pšenice tvrdá (latinsky durum), zvaná též 
sklovitá, jejíž jantarově zlatá zrna po semletí 
na hrubou krupici poskytují ideální surovinu 
pro nerozvářivé těstoviny. Přírodní podmínky 
jsou neúprosné, svědčí pouze těm odrůdám 
obilí, které mají dost slunečního svitu a tepla. 
A takovou lokalitou je Itálie, nikoli třeba 
Česko. Po vstupu do EU a zrušení obchodních 
bariér i liberalizaci zahraničního obchodu už 
dovozu tvrdé pšenice a výrobků z ní nestálo 
nic v cestě. Zmíněná pšeničná krupice pro 
nerozvářivé těstoviny se označuje názvem 
semolina. Evropskou doménou této suroviny 
je Itálie, kde se pšenici tvrdé obzvláště daří. 
Semolinová pšenice se před rokem 1989 do 
Československa nedovážela anebo se dováže-
la výjimečně.

Kolik vajec do kila mouky
Aby těstoviny z měkké pšenice lépe držely 
tvar po uvaření, přidávala se do nich vejce. 
Počtu přidávaných vajec odpovídalo i názvo-
sloví těstovin. Českoslovenští výrobci těstovin 
museli na obalu výrobku uvádět, jaký počet 
vajec ve výrobku je. Těstoviny tak byly třeba 

dvouvaječné, třívaječné či například šesti-
vaječné. Šlo o to, kolik vajec bylo vloženo do 
kilogramu mouky.

Podle receptur bývalé československé stání 
normy, zrušené po roce 1989, se do kilogramu 
mouky přidávala dvě až čtyři vejce, v sedmde-
sátých letech dvě až šest a v šedesátých letech 
dokonce dvě až sedm vajec. Současné označo-
vání obsahu vajec v těstovinách takto přehledné 
není. Za zmínku stojí, že slovenská legislativa je 
přehlednější než legislativa česká.

Potravinový kodex Slovenské republiky uvádí, 
že u vaječných těstovin musí být na obalu 
výrobku uvedeno množství použitých vajec 
na kilogram mouky nebo množství použitých 
vaječných složek v přepočtu na celá vejce. 
V tom je slovenská legislativa přísnější.
Česká legislativa neurčuje žádné množ-
ství, pokud jde o obsah vajec ve vaječných 
těstovinách. Uvádí se v ní pouze to, že na 

obalu musí být uvedeno, že v těstovinách byla 
použita vejce nebo vaječné výrobky. Není však 
specifikováno, jaké množství vajec či vaječné 
suroviny bylo použito.

Až do roku 2006 bylo v Česku legislativou 
uloženo, že k výrobě vaječných těstovin musí 
být použita nejméně dvě slepičí vejce na 
kilogram mouky. Od července 2006 už se jen 
neurčitě konstatuje, že k výrobě vaječných 
těstovin se použijí vejce anebo vaječné výrob-
ky. V Čechách tedy výrobci uvádějí obsah vajec 
v procentech, přičemž neexistuje jednotná 
definice, jakou hmotnost má vejce mít, aby se 
dalo spočítat, kolik vajec těstoviny obsahují. 
Pokud výrobci uvedou obsah vajec sušených, 
je to pro české spotřebitele nerozluštitelná 
hádanka. Připomeňme, že podle bývalých 
československých státních norem (ČSN) mělo 
jedno sušené vejce hmotnost deset gramů.

Alice Olbrichová

Když italské, tak z Gragnana
Přijde-li řeč na těstoviny, každému se vybaví Itálie. Ale co se při slově těstoviny vybaví 
Italům? Každý z obyvatel Apeninského poloostrova si nejspíš vybaví městečko Gragnano. 
Toto malé sídlo v Amalfském zálivu poblíž Neapole bylo proslulé přípravou těstovin už 
v šestnáctém století.

Těstovinám tu bylo podřízeno vše – i výstavba ulic a domů v nich. Ty musely být situované 
tak, aby se co nejvíce usnadnilo proudění větru a tím se napomohlo sušení těstovin, které 
byly umístěné venku na lískách. Dnes už se těstoviny v Gragnanu na lískách pod širým ne-
bem nesuší. Stejně jako dřív se ale dbá na pozvolné sušení za nízkých teplot, které může 
trvat až 52 hodin. Díky tomu těstoviny ve vodě při vaření neosliznou ani nepraskají.

Kromě pomalého sušení vděčí slámově žluté těstoviny z Gragnana za svou kvalitu také 
vodě z místní nádrže a především krupici z místní tvrdé pšenice. Gragnanské těstoviny 
se během varu vyznačují dobrou a dlouhou odolností. Nemají žádnou lepivost anebo je 
jejich lepivost nepatrná, a tak těstoviny s označením Pasta di Gragnano získaly chráněné 
zeměpisné označení Evropské unie. Unijní logo má spotřebitelům zaručit, že všechny fáze 
výroby i balení těstovin proběhly na území Gragnana. Výrobci těstovin z Gragnana uvádějí, 
že sto gramů jejich „pasty“ obsahuje 13 gramů bílkovin, 73 gramů sacharidů a má 
350 kcal/1486 kJ energie.
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V posledních dvou číslech jsme představili 
hospodaření dvou úspěšných a pokrokových 
sedláků z východních a středních Čech. 
Tentokrát věnujeme pozornost moravskému 
sedláku, starostovi a poslanci v jedné osobě, 
Františku Skopalíkovi, který má zásluhu na 
prosazení myšlenky pozemkových úprav 
a jejich provádění nejenom na Moravě, ale po-
stupně i v celé rakousko-uherské monarchii.  

Skopalíkův život
František Skopalík se narodil 18. června 
1822 v obci Záhlinice ležící mezi Kroměříží, 
Holešovem a Napajedly a první zmínky o ní 
pocházejí z poloviny 14. století. Rodina Skopa-
líků, původně vlastně Skopalů, neboť na Hané 
bylo zvykem užívat místo původních příjmení 
různých zdrobnělin, patřila mezi nejstarší 
a nejčetnější rodiny v okolí. Nejstarším zná-
mým předkem byl usedlý a vážený poddaný 
Tomáš Skopal, který zemřel v roce 1680 na 
tehdejší dobu v požehnaném věku 80 let. 
Ovšem takový zdravý základ neměl Skopa-
líkův otec Josef, jenž zemřel v roce 1841 ve 
věku 41 let a zanechal manželku Veroniku 
a pět nedospělých dětí. Po otcově smrti se 
stal 18letý František, který byl jako nejstarší 
z dětí ustanoven dědicem gruntu č. 26, hlavou 
rodiny a musel se starat o vedení hospodářství, 
v tehdejších poměrech ještě jednoduchého 
a zatíženého robotou. Ve věku 29 let uzavřel 
manželství s vdovou Johanou, manželství bylo 
šťastné. Začal hospodařit na čtvrtlánu (tj. asi 
4,5 ha) manželky, v roce 1864 si pronajal bu-
dovy panského dvora v Záhlinicích s okolními 
pozemky o výměře 40 měřic (asi 8 ha) a zde žil 
a hospodařil do své smrti v roce 1891.

S ohledem na tehdejší společenské poměry 
a možnosti veřejného vystupování poddaných 
lze upozornit na úspěšný postup Skopalíka 
jako mladého muže a začínajícího hospodáře. 
V roce 1843 byl 21letý Skopalík v tehdejší so-
ciálně ostře vyhraněné poddanské pospoli-
tosti přijat za „souseda“, přestože ještě nebyl 
ženat. Jako soused byl zván do obecních 
schůzí, kde mu bylo svěřeno vyřizování 
různých záležitostí včetně jednání s vrchnos-
tí. Jistě těžce nesl břemeno roboty a jiných 
poddanských dávek, avšak z jeho literární 
pozůstalosti je zřejmé, že věřil ve zrušení 
této hlavní poddanské povinnosti. To, že jako 
svobodný mladík vstoupil do veřejného života, 
bylo tenkrát něco výjimečného a neslýcha-
ného, protože toto právo bylo vyhrazeno jen 
ženatým a váženým sousedům.

S dosažením mužské zralosti se fyzicky 
i duševně vyhranila Skopalíkova osobnost, 
jež jeho aktivitám vtiskovala rázovitost 
a zásadovost tohoto moravského sedláka. 
Jeho životopisec F. Sobek ho zdařile charak-
terizoval, když napsal: „František Skopalík 
byl prostřední velikosti, asi 168 cm vysoký, 
v mládí štíhlý, později otylejší, silného krku, 
na němž seděla kulatá hlava, pokrytá světlými 
vlasy, pečlivě učesanými a splývajícími až na 
ramena, jak všichni Hanáci tenkrát nosívali. 
Jeho řeč byla srozumitelná, plynná a velmi 
příjemně se poslouchala. Skopalík nosil vždy 
hanácký kroj, červené kožené kalhoty sahající 
pod kolena, modrou nebo zelenou vestu, krát-
ký černý kabát zvaný lajdík, červený klobouk 
a při slavnostním vystupování bílou souken-
nou halenu. Boty nosil černé, vysoké pod 
kolena. Kroj skoro nikdy neodložil, nosil ho 
doma, přirozeně na plesech a nestyděl se 
za něho ani v parlamentu. Velmi si potrpěl 
na zevnějšek a dával si záležet na slušném 
vystupování.“

Skopalík byl živé povahy, měl smysl pro hu-
mor a slušnou zábavu. Se sousedy jednal jako 
rovný s rovným, na druhé straně v jednání 
s úřady, k nimž byl vždy loajální, nebo 
s vysoce postavenými osobami, využíval své 
přirozené inteligence, choval se nenuceně 
a málokdy se snížil k podbízivé politice. V jed-
nání se snažil uplatňovat přímost, poctivost 
a vytříbený smysl pro sociální otázku, čímž 
si získával uznání a úctu. K jeho cti budiž 
uvedeno, že jako konzervativní Hanák nevy-

znával moravský separatismus a ani ho vážně 
nepodporoval, naopak hájil celistvost Svato-
václavské koruny a zdůrazňoval, že Morava 
a Slezsko byly odedávna součástí Českého 
království. S ohledem na Skopalíkovy zásluhy 
i postavení poslance moravského zemského 
a říšského sněmu vyzní překvapivé sdělení, 
že náš protagonista vychodil pouze místní 
triviální školu danou dobovou úrovní. Bohužel 
svůj záměr studovat nemohl z existenčních 
a rodinných důvodů uskutečnit, a tak o to více 
se od mládí vzdělával jako samouk. Kromě 
duchovních knih vyhledával takové, které se 
zabývaly zemědělstvím a přírodou. Němčinu 
slovem a písmem zvládl úspěšně sám, dovedl 
číst i mluvit rusky, snažil se proniknout i do 
latiny a soustavně si rozšiřoval duševní obzor. 
Z dnešního pohledu byl Skopalík křesťanským 
politikem. Úzce spolupracoval s olomouckým 
arcibiskupem a podílel se na uskutečňování 
sociální politiky v duchu papeže Lva XXIII. 
A jeho nástupce ho během osobní audience 
vyznamenal. 

Skopalík starosta a poslanec
Pozitivní a charakteristickou činností Sko-
palíka byl jeho zájem o rozvoj rodné obce 
a regionu. V roce 1861 byl spoluobčany zvolen 
starostou Záhlinic a tuto funkci vykonával až 
do své smrti. Ke znovuzvolení do této funkce 
a ke zvýšení vážnosti určitě vedly přesvědčivé 
výsledky při scelování pozemků. Ve funkci sta-
rosty uskutečnil nové věci, například dlažbu 
chodníků podél domů, vysazování ovocných 
stromů na návsi, vybudování obecní cihelny 
a kamenolomu. Dále mu velmi záleželo na 
vnějším vzhledu obce, a proto se staral o její 
úpravu a čistotu, což byla například výsadba 
květin před domy, vybudování dláždění a sve-
dení odpadu a dešťové vody, zákaz vyhánění 
drůbeže na náves atd.

Poté co Skopalík prokázal svoje schopnosti 
a získal zásluhy v místním měřítku, byl zvolen 
poslancem moravského zemského sněmu za 
venkovské obce okresů Holešov, Bystřice pod 
Hostýnem a Napajedla. Na těchto zasedáních 
byl aktivní a spolu s dalšími poslanci podal 
řadu návrhů jako například uznání samo-
správy obcí a zřízení okresních zastupitelstev, 
odevzdání kontribučenských fondů do správy 
jednotlivých obcí, regulování řek na Moravě 
a vydání zákona o užívání vod. Pokud šlo 
o scelování pozemků, podal návrh zákonné 

František Skopalík jako průkopník 
pozemkových úprav

České zemědělství procházelo ve 2. polovině 19. století pozoruhodným a dynamickým 
vývojem. Velkou zásluhu na tom měly především výrazné osobnosti, které ovlivňovaly 
konzervativní zemědělství a venkovské prostředí vůbec. 
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Z P R A V O D A J

úpravy již v roce 1861 a později v letech 1865–
1868 tuto otázku vytrvale prosazoval. Kromě 
toho se zasazoval o zvelebení moravského 
zemědělství, když podporoval rozvoj živočišné 
výroby a zemědělského školství.

Skopalík byl rovněž od roku 1879 poslancem 
říšské rady ve Vídni, kde 12 let zastupoval 
venkovské obce v kroměřížském, prostějov-
ském a přerovském okrese. Klub českých 
poslanců byl na říšské radě v menšině, a tak 
bylo úspěchem, pokud byly schváleny sně-
movnou jeho zákonné předlohy směřující ku 
prospěchu českých zemí. Skopalík se nezabý-
val vysokou politikou nebo planým politika-
řením. Vždy měl na paměti otázky národní, 
národohospodářské a sociální, které se snažil 
v mezích možností prosazovat, přičemž hájil 
zájmy povětšinou moravské, což mu ovšem 
nemůžeme mít za zlé. O jeho aktivitě svědčí 
mimo jiné i to, že během svého působení na 
říšské radě ve Vídni podal více než 60 žádostí 
a návrhů. Ačkoliv byl Skopalík jako poslanec 
vážen a jeho zásluhy byly právem oceňová-
ny, on samotný neměl z poslanecké kariéry 
mnoho potěšení a svoje působení ve Vídni 
posuzoval rezervovaně, když se mu nepodaři-
lo mnoho dobrých věcí prosadit. Bezpochyby 
při výkonu svého poslaneckého mandátu 
mnohdy zápasil se svědomím a nábožen-
ským přesvědčením. Trefně nazval koncem 
svého působení vídeňskou říšskou radu jako 
„hříšnou radu“. 

Skopalík publicista
Další oblastí, v níž se angažoval a byl 
úspěšný, byla publicistika. Sebevzdělávání 
jako povzbuzující léčebnou kúru pěstoval po 
celý život a na tehdejší dobu si pořídil bohatou 
knihovnu, kterou by mohl závidět leckterý 
příslušník inteligence. Budiž připomenuty 
alespoň Stanovy Hospodářské společnosti 
v Záhlinicích a jeho odborné články týkající 
se zemědělství. Například o osevním postupu 
na Hané, o získání kvalitního hnoje, pěstování 
řepy, korutanské kukuřici a mrkvi a samo-
zřejmě o scelování pozemků, uveřejňované 
v Kodymových Hospodářských novinách. Měl 
rád kulturu a nechal se jí ovlivňovat. Vlivem 
náboženství měl blízko k hudbě a rovněž pro 
výtvarné umění měl pochopení. Dlouhou dobu 
byl členem Umělecké besedy v Praze a v 60 le-
tech vážil cestu do Říma a Pompejí, aby se 
seznámil s kulturou antického světa. Ani 
divadlo mu nebylo lhostejné. V roce 1868 byl 
u slavnostního položení základního kamene 
Národního divadla v Praze a ve svém kraji 
podporoval sbírku příspěvků na jeho 
výstavbu.   

Skopalíkův odkaz
Skopalíkův odkaz pro jeho pokračovatele 
a pro dnešní dobu vůbec lze vystopovat z jeho 
občanského působení a jeho plodné činnosti 
v oblasti hospodářské. Může nám být příkla-
dem již svým osobním životem založeném 
na rozumné životosprávě a vytříbené duševní 
hygieně. Je mnoho pravdy na tom, že naši 
předkové žili zdravěji než naše generace. 
Nevedla je k tomu žádná osvěta, ale prosté 
poznání, že jsou součástí jedinečné přírody. 
Z ní čerpali sílu i ponaučení a na druhé straně 
ji zbytečně neničili. Netrpěli nudou a prázd-
notou, radovali se každý den z maličkostí. 
Sedlák Skopalík jedl a pil střídmě, asi v soula-
du s příslovím „stravou prostou, zdraví, síla 
rostou“. Byl nekuřák, brojil proti přílišnému 
pití alkoholu, dokonce o tom napsal brožuru, 
před karbanem důrazně varoval a ani dalším 
neřestem neholdoval. Dnes většině lidí schází 
životní filozofie a optimismus, mnozí se od-
dávají materiálním požitkům a zůstávají tak 
duševně zmrzačeni. Zcela jinak tomu bylo
v případě Skopalíka, který pěstoval z dneš-
ního medicínského pohledu pozitivní myšlení 
a jednání.

Skopalík věnoval pozornost také samosprávě. 
Napsal o ní mnoho článků, v nichž dokazoval, 
že dobře spravovaná, spořádaná a kulturně 
vyspělá obec je základem zemědělského 
pokroku. Chtěl mít čisté spořádané vesnice 
a v nich čestné a vzdělané občany, kteří by 
byli v národě váženi. Skopalík měl takové 

vlastnosti a občanské cnosti, které zapůsobily 
na ostatní, a jeho příklad se stal inspirující. 
Bez přehánění lze tuto stránku jeho působení 
uzavřít tím, že na Moravě v té době nebylo 
populárnějšího starosty a poslance.

I jako poslanec byl disciplinovaný, věrný 
zásadám staročeské strany a z této pozi-
ce skládal účty svým voličům. S politickou 
konkurencí jednal čestně, neměl zapotřebí 
zbavovat se protivníků podrazy a „politické 
facky“ nepatřily k jeho stylu. Dále ho ctí, že 
v občanském životě dokázal odolávat poku-
šení moci. Bylo mu vyčítáno, že nerozuměl 
novým politickým směrům a že nepodpořil 
nově se rodící zemědělskou organizaci, jež 
se později konstituovala v agrární stranu. 
Pravdou je, že liberalismus odmítal, považo-
val tento směr za nevhodný pro zemědělství. 
Prosazoval myšlenku, že jedinec, chce-li 
usilovat o nápravu poměrů, musí se zapojit do 
veřejného a politického života. Jaká to pro nás 
stále platná výzva především před volbami! 
Názorně a prakticky ukázal, co všechno může 
dokázat starosta malé obce v místním i zem-
ském měřítku. Skopalík, který lépe než kdo 
jiný rozuměl zemědělcům a jejich potřebám, 
se výrazně zasloužil o zvýšení úrovně země-
dělství a povznesení rolnictva. 

(ak)
Literatura: 
F. Sobek, František Skopalík (1822–1891). 
Jeho život a dílo. Brno 1946.
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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.


