
Je to člověk, který musí mít vztah k přírodě, 
ke zvířatům, ale i k člověku. Přes velmi složi-
tou dobu, kdy velká část lidí ať dobrovolně, či 
řízeně odpočívá, zemědělci a potravináři pra-
cují 12 až 14 hodin, a když si to situace žádá, 
i více hodin, aby i dnes založili úrodu, vytvořili 
optimální podmínky zvířatům k špičkovým 
výsledkům v užitkových a reprodukčních para-
metrech a zpracovali surovinu na kvalitní 
a bezpečné potraviny. Pro mnohé obyvatele 
naší země je to samozřejmé, ale zemědělci 
a potravináři jsou velmi oslabeni o pracovníky, 
které potřebují kupříkladu v tomto období na 
sázení zeleniny, ale už i sběr úrody, kde do 

maloobchodů pro naše obyvatele teď dodávají 
pěstitelé například českou ředkev, cibuli 
a další druhy zeleniny či bylinky dopěstova-
né u nás. Dále jde o drátkování a zavádění 
chmele a také vyšší objemy práce v živočišné 
výrobě, kde velká část zahraničních pracovní-
ků odjela a noví se nevrátili z důvodu uzavření 
hranic, proto to obrovské penzum pracovních 
hodin. Dojnici musíme za všech okolností dva-
krát denně podojit, mléko dále zchladit, uchovat 
a expedovat na další zpracování, aby český ná-
rod měl k dispozici konzumní mléko a mléčné 
výrobky. Nikdo ale nemusí mít obavu o to, že by 
péče o zvířata či založení úrody utrpěly. 
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Zemědělci svému národu
Ať je zemědělec malý, či 
velký, je to vždy člověk, 
který musí k tomu, aby 
mohl úspěšně podnikat, 
znát řadu oborů – agrono-
mii, agrochemii, zootech-
niku, genetiku, šlechtění, 
mechanizaci, ekonomiku 
a mnohé další. 

Rozhovor
s Janem Doležalem, 
kandidátem předsta-
venstva komory na 
prezidenta AK ČR nalez-
nete na

Lesnický park
Křivoklátsko slaví 10 let 
do založení, jeho historii 
i současnost nalezne-
te na

Ochutnejte
naši zeleninu, je 
čerstvá, kvalitní 
a chutná. Slovem
i obrazem se jí věnuje-
me na

 STR. 4  STR. 38 STR. 1-3 PŘÍLOHY
A STR. 28
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Soběstačnost
Doba karantény výrazně zasáhla do našich 
životů a nikdo z nás nevěděl, jak se bude tento 
stav vyvíjet. Docházelo pak mimo jiné k tomu, 
že obvyklé dovozy potravin ze zahraničí 
z řady důvodů, třeba i logistických, nebyly 
na místě určení včas, protože jak víme, naše 
soběstačnost je v průměru všech spotřeb-
ních komodit cca pouze 58 %. Přesto se naši 
občané nemusí obávat jejich nedostatku. Není 
třeba vytvářet paniku a strašit lidi, to není 
nikdy ve prospěch věci. Nerovnoměrné záso-
bování ze zahraničí způsobovalo v některých 

komoditách objednávky u našich producentů 
v některých komoditách a dnech ve výši 200 
až 300 % oproti běžným dodávkám a za jeden 
dva dni byly zase objednávky toho stejného 
zboží pouze na 80 % běžného objemu. Takže 
v maloobchodním prodeji došlo k určitým 
výkyvům, ale ty se vždy podařilo většinou 
v krátké době prodlouženými směnami 
zabezpečit. 

Právě tato situace ale nahrává koncepčnímu 
rozhodnutí, přijmout logická řešení, tedy trvat 
na zvyšování soběstačnosti českých potravin. 

Soběstačnost domácích potravin, které jsou 
pod mimořádnou kontrolou celé vertikály, od 
setí obilí až po dodávky konečných výrobků 
bez tisícikilometrových doprav ze vzdálených 
destinací, by se měla postupně zvyšovat na 
80 až 85 % v průměru všech komodit. 
Samozřejmě, vždy budou komodity, kde 
můžeme být plně soběstační a ještě vyvážet, 
jako například hovězí maso a mléko. Budou 
samozřejmě i komodity, které nedosáhnou 
této úrovně, a budeme závislí na dovozech 
ještě řadu let. Jde například o vepřové maso, 
zeleninu a ovoce. Pokud budou současné 
podpory nastaveny tak, jak je navrhla Agrární 
komora České republiky, tedy ve prospěch 
komodit, kde je soběstačnost velmi nízká, tak 
během osmi devíti let je možné se dopracovat 
k uvedené soběstačnosti kolem 80 až 85 %. 
Je však nutné, aby byly podporováni přede-
vším ti, kdo produkují zemědělské výrobky 
pro domácí trh. Tento systém však zatím není 
takovým způsobem nastaven, a právě proto je 
nyní optimální čas na změnu.

Zemědělci jsou schopni navýšit produkci 
komodit. Ostatně v minulém měsíci se k tomu 
veřejně přihlásili prohlášením o zvyšování 
soběstačnosti a zajištění bezpečnosti výživy 
národa. K tomu jsou ale samozřejmě nutné 
podpory. Ty musí směrovat tam, kde budou 
motivovat k výstavbě moderních středisek pro 
chov a výkrm prasat či investic do rozšiřování 
pěstitelských ploch ovoce a zeleniny včetně 
zavlažování, vybavení technologií proti poško-
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zení produkce nepříznivými povětrnostními 
vlivy a do termo skladů, k uchování kvalitního 
ovoce a zeleniny. Současný systém plošných 
podpor je potřeba přenastavit, protože nijak 
nemotivují navyšovat produkci v odvětvích 
s nízkou soběstačností.

Cena potravin
Kromě soběstačnosti v potravinách se začíná 
mluvit o tom, že potraviny postupně zdražují 
a budou zdražovat ještě víc. Ze strany země-
dělců však k velkému zdražování nedochází. 
Cenu potravin většinou ani nenastavuje země-
dělec, ale velkoobchod a hlavně maloobchod, 
tam se nejvíce využívá velkého kolísaní 
poptávky a nabídky. Na základě současných 
zkušeností bude většina států směřovat 
k posilování soběstačnosti. Lze předpokládat, 
že se navýší hlavně lokální nabídka potravin 
a obecně se bude posilovat zájem o kvalitní 
potraviny místního původu. Zde máme určitě 
perspektivu, protože v tomto směru můžeme 
využít konkurenční výhody velmi propracova-
ného českého systému kontroly potravinář-
ských produktů v celé vertikále. Co se týká 
ovoce a zeleniny, lze předpokládat, že dojde
k určitému zvýšení ceny, protože v součas-
nosti je velice omezená možnost využívat 
v celé Evropě na sezónní práce zahraniční 
pracovníky. Cena by nemusela růst sko-
kově, pokud budou úměrné marže u všech 
zúčastněných. Dnes je to přitom následovně; 
například cena jablek od zemědělců se podle 
výsledků sklizně v jednotlivých letech pohy-
buje od 7 do 15 Kč na kg, ale cena na pultě 
je pak již 25 až 45 Kč za kilogram, a to 
u komodity, která prakticky neprochází žád-
ným procesem zpracování. 

Domácí kapacity na pokrytí trhu
Výsledky tuzemských producentů z hlediska 
výnosů, užitkovosti, šlechtění a chovu jsou 
na mimořádně dobré úrovni a řadíme se 
v rámci EU mezi prvních 7 států. Problémem 
je směřování podpor a jejich nastavení i tam, 
kde v produkci nic nepřináší. Přitom české 
kapacity jsou v řadě komodit dostatečné, 
a v jiných by se daly vhodným směrováním 
investic rozšířit. Pokud by byly prostředky 
nastaveny systematicky motivačně do 
odvětví, kde je nízká soběstačnost, došlo by 
k postupnému navyšování soběstačnosti, 
která by se mohla dostat v průběhu nejbliž-
ších let na již zmíněnou úroveň 80 až 85 %. 
V pokrytí domácího trhu českými komoditami 
nám znesnadňuje situaci neúměrný dovoz ko-
modit z okolních zemí za podnákladové ceny, 
kde silné ekonomiky neúměrně, dlouhodobě 
a cíleně podporují zemědělskou výrobu, což 
vede k velkým disproporcím na trhu. Dispro-
porce tohoto nejednotného trhu pak likviduje 
trh s českými potravinami. Je potřeba si 
uvědomit, že nadprodukce z těchto zemí 
v jednotkách procent mířící na náš trh 
znamená pro nás již desítky procent celkové 
produkce a tím při nakupování tohoto laciné-
ho přebytkového exportního zboží není 

prostor razantně navyšovat vlastní produkci 
v jednotlivých odvětvích rostlinných a živočiš-
ných komodit. Pro upřesnění je soběstačnost 
některých komodit přibližně následující; 
ovoce a zelenina 25 až 30 %, brambory ve 
slupce 60 %, avšak včetně výrobků z brambor 
a polotovarů pak jen 40 %, v živočišné produk-
ci u vepřového masa 38 až 39 %, u drůbežího 
masa 54 až 64 %, u hovězího masa více než 
100 %, mléko kolem 90 %, včetně výrobků, 
v kterých je mléko součástí, vejce 54 až 60 %. 
Souhlasím s tím, že je třeba využít domácí 
výroby k navýšení soběstačnosti jak u malých
a středních, tak u velkých producentů. Všich-
ni, bez ohledu na velikost, mají na našem trhu 
své místo, avšak objem produkce malých vý-
robců je tak nízký, že lze jen těžko předpoklá-
dat, že i při progresivním zvyšování produkce 
by naše soběstačnost byla významně pokryta 
jen z těchto zdrojů. Velké firmy dnes dodávají 
na trh více než 80 % zemědělských výrobků 
a potravin. Je proto zřejmé, že bez nich není 
možné zabezpečit národní soběstačnost, 
čehož důkazem jsou i světové trendy. Svět jde 
stejnou cestou a využívá koncentraci a hlavně 
produktivitu práce k zajištění výroby zeměděl-
ských a potravinářských produktů a současně 
se snaží vyrábět za přijatelné ceny pro konco-
vého spotřebitele. Jsou to například obrovští 
producenti vepřového a drůbežího masa 
v Německu, Holandsku, Španělsku. Tyto výro-
by nejsou závislé na velikosti zemědělského 
podniku. I u nás by neměl být problém tato 

odvětví řešit, jelikož drůbež a prasata jsou zá-
vislá hlavně na produkci obilovin a Česká re-
publika vyváží v letech průměrné a vyšší úrody 
obilovin téměř 50 % své celkové produkce 
obilí. Tím mimo jiné přichází právě o surovinu 
pro výrobu masa, a to je velmi smutné. 

Zemědělci pomáhají 
 Agrární komora ČR vyzvala všechny členy 
i ostatní zemědělce, aby zvážili v době pande-
mie poskytnutí pomoci našim spoluobčanům, 
kteří jsou starší, nemocní, či hendikepovaní 
a vlastních prostředků nemají nazbyt. Za 
tímto účelem jsme založili transparentní účet, 
na který solidární dárci zasílali finanční pro-
středky. Tato sbírka skončila 15. května 2020 
a objem prostředků nakonec dosáhl jeden 
a třičtvrtě milionu korun. Tyto peníze budou 
rozděleny zpět do jednotlivých krajů podle 
toho, kolik prostředků bylo v daném kraji 
darováno. Tímto jménem Agrární komory ČR 
děkuji všem, kteří na dobrou věc přispěli.

A co dodat na závěr? Vážení přátelé, věřím, že 
jste náročné období pandemie prožili ve zdraví 
a jsem přesvědčen, že společným úsilím se 
nám podaří zvýšit soběstačnost v základních 
potravinách, tedy zvýšit dodávky našich kvalit-
ních domácích českých potravin pro obyvatele 
naší krásné země. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident AK ČR 



K V Ě T E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y4

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

Jako zájmová organizace zastupující zájmy 
zemědělců bychom měli často a hlasitě mluvit 
o svobodě podnikání a soběstačnosti, které 
jsou klíčem k nezávislosti, a tedy ke svobodě 
naší společnosti. A zde jsem přesvědčen, 
že zemědělci a potravináři, ostatně tak jako 
doposud, plně obstojí, uvádí náš rozhovor 
Ing. Jan Doležal, tajemník a kandidát předsta-
venstva na prezidenta AK ČR.

Koronavirová doba řadě z nás obrátila na 
několik měsíců životy naruby, jak ji konkrét-
ně vnímáte Vy a jak se s ní vypořádal Úřad 
Agrární komory?
Začnu volebním sněmem, který se měl 
uskutečnit 12. března v Olomouci a který jsme 
museli doslova na poslední chvíli zrušit. Ještě 
než byl vyhlášen nouzový stav, věnovali jsme 
se již intenzívně jeho přípravě. Organizace se 
přitom netýká jen rezervace hotelu, případně 
nachystání sálu, volební komise, volebních 
lístků a volebních uren. Podle stanov je nutné 
delegátům sněmu s předstihem rozeslat pod-
kladové materiály včetně účetní závěrky 
a výroční zprávy o činnosti úřadu, která se 
ještě musí před samotným konáním sněmu 
dostat včas do tiskárny tak, aby si ji delegáti 
mohli v předstihu prostudovat. To vše se 
nám nakonec stihnout podařilo. Na začátku 
„volebního týdne“ se nicméně začalo 
v souvislosti s děním v severní Itálii poměrně 
čile spekulovat o tom, že hromadné akce, jako 
jsou třeba sportovní utkání nebo kongresy 

s větším počtem osob, se budou s ohledem na 
riziko šíření koronaviru omezovat, případně 
zcela rušit. V úterý, 10. března potom přišla 
zpráva o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
o zákazu pořádání akcí s účastí přesahující 
100 osob s platností od 18:00 hod. téhož 
dne. Telefonicky jsme proto ihned kontakto-
vali členy představenstva a zasedání tohoto 
orgánu původně plánované na 11. března 
do Olomouce jsme přesunuli do Prahy, kde 
se mělo rozhodnout mimo jiné o oficiálním 
zrušení sněmu a prodloužení mandátu stá-
vajícího vedení. I když se zákaz Ministerstva 
zdravotnictví na zasedání valných hromad 
nebo volebních shromáždění, které probíhají 
podle zákona, explicitně nevztahoval, zpětně 
hodnotím rozhodnutí odložit sněm zpětně jako 
správné. Řídili jsme se zkrátka principem 
předběžné opatrnosti i s ohledem na věkové 
složení delegátů sněmu.

Jak jste rozhodnutí o odložení vnímal Vy 
osobně? Přeci jen jste byl a nadále zůstá-
váte jediným kandidátem na prezidenta, 
a nejen proto se obecně očekávalo, že bude-
te zvolen. 
V takovýchto chvílích je třeba jakékoli osobní 
ambice odložit stranou. Na začátku března 
nikdo nevěděl, co se může stát, jaký bude mít 
pandemie vývoj. Před očima jsme v tu dobu 
měli především černý italský scénář, odkud 
v tu dobu přicházely zprávy o tisících naka-
žených a hlavně stovkách mrtvých denně. To 
si tu nikdo nepřál, a jestli jsme odložením 
sněmu předešli byť jen jedinému případu 
onemocnění covid-19 mezi našimi členy, je 
třeba říci, že to bylo dobré rozhodnutí. Co 
se týká mého případného zvolení, poslední 
měsíce nám jednoznačně ukázaly, že, jak 
zpívalo trio Ježek, Voskovec a Werich: „nikdo 
nic nikdy nemá míti za definitivní, neb nikdy 
nikdo neví, co se může stát“. Nic zkrátka není 
nikdy jisté a samozřejmě se mohl, stejně jako 
stále může, objevit jiný kandidát nebo nějaké 
jiné řešení. Osobně si však myslím, že Agrární 
komora potřebuje v tuto chvíli především 
jistotu a stabilitu, tak zvaně „táhnout za jeden 
provaz“ a mít jasnou vizi a tím i směr, kterým 
půjde.

S čím tedy jdete do voleb, jakou cestou se 
chcete vydat?
Ještě v únoru jsem říkal, že zemědělství by 
mělo mít „pět P“. V první řadě to jsou peníze, 

podniká se přeci vždy za účelem vytváření zis-
ku a hodnot. Dále je to půda, jejíž držba dává 
zemědělcům jistotu a ke které by stát neměl 
přistupovat jako k běžnému zboží, ale naopak 
ji chránit. Třetí je propagace, ať už potravin, či 
zemědělství jako takového. Čtvrtá je pracovní 
síla. Ostatně to nám dnes ukázal nedostatek 
sezónních pracovníků a brigádníků při uza-
vření hranic. Poslední, nikoliv významem, je 
perspektiva. A tu zemědělství bude mít, pouze 
pokud bude mít všechna ostatní „p“ a pokud 
bude fungovat v souladu s přírodními zákony 
a zdravým rozumem.

V poslední době se hodně skloňuje slovo 
udržitelnost, jak toto téma vidíte z pohledu 
zemědělství?
Většinou se hovoří pouze o udržitelnosti en-
vironmentální, tedy o ochraně přírody, krajiny 
a přírodních zdrojů. To je samozřejmě vždy 
zásadní součást zemědělského podnikání, 
nicméně zároveň nesmíme opomíjet další 
roviny udržitelnosti, tedy rovinu ekonomickou. 
Tedy zda se ještě při současných cenách 
a vstupech vyplatí tuto podnikatelskou činnost 
provozovat. Pak je to rovina sociální, která se 
dotýká otázky, kdo bude vlastně zemědělství 
dělat, případně co zemědělství přináší spo-
lečnosti. Na to se někdy v záplavě negativní 
publicity, která se často opírá o špatnou inter-
pretaci dat, mýty a nepravdy, zapomíná.
Zásadní je pak podle mého názoru dělat 
všechno pro to, aby politická reprezentace 
stejně jako široká veřejnost pochopila, že 
bez zemědělství to zkrátka nejde nejen 
v čase koronaviru, ale je třeba o zemědělství 
přemýšlet jako o kritické infrastruktuře, která 
si zaslouží strategické zacházení a uvažování. 
Produkce by přitom neměla být sprostým slo-
vem, ale zároveň také ne jedinou zákonitostí 
a mantrou. Koneckonců, když se podíváme 
na návrhy Evropské komise k tak zvané Nové 
zelené dohodě (či Zelenému údělu), zjistíme, 
že Česká republika by mohla již dnes jít, co se 
týče snižování produkce příkladem, a naopak 
by měla v zájmu udržení kvality půdy produkci 
navýšit. K tomu je však třeba mít možnosti, 
jak ji vyrobit, kde a komu prodat, a k tomu je 
právě nutná podpora ze strany politiků 
a spotřebitelů. 

Abych se ale neopakoval, shrnul bych dnes 
svoji vizi do věty: Aby se zemědělcům „lépe 
dýchalo“, což je, když se nad tím tak zamys-

 Krize nám dala příležitost zastavit se 
a srovnat si profesní i životní priority

Příští měsíce zákonitě přinesou veřejnou diskuzi o připravenosti naší společnosti 
na možnost opakování podobné situace, ale také v kontextu uvolňování současných 
restrikcí ve vazbě k diskuzi práva na svobodu.
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lím, v době, kdy se všichni těšíme na konec 
doby „rouškové“, docela příznačné. Ve větším 
detailu to nicméně znamená posilování 
konkurenceschopnosti sektoru a vytváření 
příležitostí pro ty, kteří chtějí přispět k větší 
soběstačnosti České republiky bez ohledu na 
jejich současnou velikost či zaměření, snižo-
vání administrativy a marketingové činnosti 
s cílem přesvědčit širokou veřejnost o smyslu 
a významu zemědělství. 

Jaké jsou přednosti komory a kde naopak 
vidíte rezervy?
Myslím, že Agrární komora momentálně 
velmi dobře pracuje na poli lobbingu, tedy 
prosazování zájmů svých členů, i když to ne 
vždy umí tak zvaně dobře prodat. Komora 
však musí být také atraktivní a především 
funkční organizací, nabízející své členské 
základně nejen výsledky své lobbistické prá-
ce, jež se projevují v lepším podnikatelském 
prostředí, ale také určitý servis a přidanou 
hodnotu, ať už se jedná o lepší informovanost,  
či cílené poradenství a konzultace. V tomto 
ohledu se mi líbí např. právní elektronický 
systém Hospodářské komory. Ten její členy 
upozorňuje mimo jiné na důležité termíny 
a povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákonů 
a dalších právních předpisů. Pokud by 
se podařilo systém propojit s Portálem 
farmáře a termíny a povinnostmi vyplý-

vajícími z jednotné žádosti, respektive 
nařízeních vlády, které se vztahují k Spo-
lečné zemědělské politice a povinným 
podmínkám hospodařením, případně 
k zásadám národních dotací, byl by tu 
velmi dobrý nástroj usnadňující naší členské 
základně život.

Dále si myslím, že by se naše členské orga-
nizace mohly ještě více zapojit do projektů na 
zatraktivnění a obnovu krajiny, vždyť v souvis-
losti s další krizí, tedy kůrovcovou kalamitou, 
bude v krajině chybět obrovské množství 
stromů, které přirozeně ochlazují okolní pro-
středí, případně i do projektů, které obecně 
řeší místní vodní režim. Řada takových se 
s účastí našich členů již uskutečnila, namát-
kou jmenuji třeba revitalizaci slepého ramene 
Labe na Nymbursku nebo přírodní nádrže na 
zadržování vody pod hradem Hazmburk na 
Litoměřicku. Podobných aktivit, kterými 
zemědělci přispívají ke zlepšení estetického 
rázu a zároveň funkčnosti krajiny a zlep-
šení místního vodního režimu je celá řada. 
Bohužel o nich široká veřejnost příliš neví. Co 
se týče služeb pro členy a image a propagace 
zemědělství, mám připraveno několik projek-
tů, které bych rád po svém případném zvolení 
uvedl v život, nicméně ty bych i s návratem 
k oné písni Voskovce a Wericha zatím nechal 
v „šuplíku“.

Kdybychom se vrátili zpět k první otázce. 
Jak probíhala práce Úřadu v době „korona-
virové“? Co bylo Vaším hlavním úkolem?
Ihned po vyhlášení nouzového stavu jsme 
v sekci „pro členy“ zřídili stránku s pravidelně 
aktualizovaným informačním servisem pro 
členskou základnu v souvislosti s covid-19. 
Zde členská základna mohla a stále může 
najít informace o novinkách, situaci a dění 
ve vazbě na sektor. Tedy o podporách, které 
mohou v současné době čerpat, ochranných 
prostředcích a jejich distribuci, preven-
tivních opatřeních a předcházení šíření 
nákazy mezi zaměstnanci, o právním servisu, 
o průjezdnosti hranic, zajišťování sezón-
ních pracovníků, o chystaných opatření na 
úrovni ČR a EU a tak dále. Velkou část mé 
obvyklé pracovní náplně obvykle představuje 
účast na jednáních v Bruselu, případně na 
Ministerstvu zemědělství nebo na předsta-
venstvech a valných hromadách, seminářích 
a školeních, které pořádá členská základna. 
V řadě případů bylo naštěstí možné přímou 
komunikaci nebo účast nahradit prostřed-
nictvím videokonferencí, případně telefonní 
či e-mailovou komunikací. Na tomto místě je 
třeba vyzdvihnout práci úředníků Ministerstva 
zemědělství, kteří velmi pružně reagovali na 
problémy členské základny Agrární komory 
a snažili se prostřednictvím krizového štábu 
hledat výjimky a možnosti ve vládních naří-
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zeních, která vzhledem k situaci vznikala ve 
spěchu a tak říkajíc za pochodu a na specifika 
zemědělství moc nemyslela. 

Jaké konkrétní věci jste prosadili?
Velmi rychle se podařilo rozjet např. prodej 
ze dvora nebo prodej květin či dalších 
sezónních výpěstků i přes to, že ze začátku 
to nebylo vůbec možné. Včas a v dostatečném 
množství se také podařilo získat ochranné 
prostředky pro prvovýrobu a zpracovatele, 
jako jsou roušky, respirátory a dezinfekce 
do stálých provozů. Za to patří velké podě-
kování panu ministrovi Miroslavu Tomanovi, 
který se v rámci státních dodávek důrazně po-
stavil za sektor a prosadil jeho zařazení mezi 
kritickou infrastrukturu státu, pro kterou 
probíhala distribuce přednostně. Nerad bych 
ale zapomněl také na pana náměstka Jind-
řicha Fialku, který jako člen Krizového štábu 
neúnavně bojoval za potřeby zemědělské 
výroby. Díky zde patří také panu náměstkovi 

Jiřímu Šírovi, který řešil mimo jiné přejezdy 
zemědělské techniky při uzavření hranic nebo 
otázku přeshraničních pracovníků (pendlerů) 
a sezónních zahraničních pracovníků. V ne-
poslední řadě bych chtěl i jménem regionál-
ních agrárních komor poděkovat také panu 
náměstkovi Pavlu Sekáčovi za rychlé řešení 
situace v nastavení pravidel mimořádného 
kola Programu rozvoje venkova a také ohled-
ně pružných řešení v projektu regionálního 
přenosu informací.

Stav se pomalu a postupně vrací do normá-
lu, a je tedy čas na první zhodnocení situace, 
kterou jsme právě překlenuli.
Zatímco děti školou povinné mají podle 
posledních informací dostávat vysvědčení na 
základě studijních výsledků v lednu a v únoru, 
v zemědělství, které si nemohlo dovolit home 
office nebo kurzarbeit, se tak říkajíc lámal 
chleba v březnu, dubnu a květnu. Ohledně 
činnosti úřadu, krajských a regionálních 

komor, členských společenstev a svazů se ke 
mně dostává řada pozitivních ohlasů, a to i od 
nečlenů, kterým jsme v této situaci pomohli 
a kteří vnímají to, co komora pro ně a země-
dělství dělá, jako dobrou práci, což je to nej-
lepší „koronavirové vysvědčení“.  Když jsem 
u regionálních komor, těm, stejně jako komo-
rám okresním a členským společenstvům 
a svazům, je třeba poděkovat za operativní 
a mnohdy inspirativní spolupráci, ale i za bez-
chybnou distribuci ochranných prostředků. 
I tady se ukazuje, že pokud táhneme za jeden 
provaz, dokážeme v těžké době velké věci. 
Vyzdvihnout ale chci také všechny zemědělce, 
kteří v mnoha případech stáli v první linii 
a i bez mediální pozornosti dokázali, že se na 
ně může národ v těžkých dobách spolehnout. 
Byl bych rád, kdybychom si na to vzpomněli 
pokaždé, až si zase budeme myslet, že žijeme 
v době rozmaru a blahobytu.

Redakce Agrobase

Přijaty byly i některé pozměňovací návrhy mě-
nící školský zákon. Návrh ještě musí schválit 
Senát a podepsat prezident. Byl to ministr 
školství Robert Plaga (za ANO), kdo 13. listo-
padu 2019 přišel s tím, aby studenti povinně 
z matematiky maturovat tento rok nemuseli 
a mohli si nadále vybírat mezi matematikou 
a zkouškou z cizího jazyka.

Školský zákon navrhl změnit tak, aby si 
studenti v rámci společné části maturitní 
zkoušky mohli vedle povinné češtiny i nadále 
vybírat mezi matematikou a cizím jazykem. 
Zákon mění i to, že ústní a písemné maturity 
z jazyků se přesunují zpět do škol. V pravo-
moci CERMATU zůstávají didaktické testy. 
Poslanci navrhli celou řadu pozměňovacích 

návrhů. Jeden z nich z pera bývalé ministryně 
školství Kateřina Valachové (ČSSD) a místo-
předsedy školského výboru Sněmovny Karla 
Raise (za ANO) představoval dvouletý odklad 
do roku 2023. Pro hlasovalo jen 18 poslanců. 
„Matematika je komunikační jazyk pro tech-
niky, stejně jako pro překladatele angličtina,“ 
zastával se matematiky i poslanec Karel Rais 
(za ANO).

Výrazně většinový názor poslanců byl ale jiný. 
Před pouhým odkladem povinné maturity 
z matematiky jen o dva roky varoval místo-
předseda STAN Petr Gazdík. „Pojďme ukončit 
nejistotu a zrušit povinnou maturitu 
z matematiky,“ argumentoval naopak posla-
nec opoziční TOP 09 Dominik Feri. Dle jeho 
slov, on sám měl matematiku rád, ale že z ní 
nematuroval. Studenti by měli mít možnost 
volby.

Za SPD slíbila podporu vládnímu návrhu 
zrušit povinnou maturitu z matematiky 
Tereza Hyťhová. K ukončení nejistoty vyzval 
také lidovec Marek Výborný. K podpoře 
návrhu Plagy se přihlásil Pirát Lukáš Bartoň. 
CERMAT bude muset podle novely zákona po 
maturitách zveřejňovat zadání společné části 
zkoušky a správné řešení zadaných úloh. 
Totéž se týká i přijímacích zkoušek.  Zákono-
dárci odklepli i změnu zákona umožňující ško-
lám omezit nebo zakázat používání mobilních 

telefonů a jiných elektronických zařízení ve 
školách. Návrh podpořilo 75 poslanců, včetně 
poslankyně hnutí ANO Marcely Melkové, která 
s návrhem přišla, 14 bylo proti. Na hlasování 
se můžete podívat na stránkách Poslanecké 
sněmovny www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?-
g=72928&l=cz. 

Neuspěla snaha Pirátů uznat středoškolské 
vzdělání studentům, kteří zvládli druhé polo-
letí závěrečného ročníku, ale neuspěli 
u maturity. Neprošly ani pozměňovací návrhy 
poslankyně Věry Kovářové (STAN) a Jiřího 
Miholy (KDU-ČSL), kterými chtěli měnit zása-
dy a cíle vzdělání.

Celkovou novelu podpořilo 78 z 99 poslan-
ců. Na hlasování konkrétních poslanců se 
můžete podívat na www.psp.cz/sqw/hlasy.
sqw?g=72933&l=cz. Celý legislativní proces 
novely školského zákona naleznete na www.
psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=645. Přepis 
debaty poslanců o novele školského zákona 
k dispozici na www.psp.cz/eknih/2017ps/
stenprot/045schuz/45-4.html#q492. Zvukový 
záznam debaty poslanců o novele školského 
zákona je pak na www.psp.cz/eknih/2017ps/
audio/2020/05/06/index.htm. Konkrétně se 
jedná o části číslo 145 až 156.

Mgr. Šárka Štejnarová
Úřad AK ČR

Poslanci zrušili povinnou maturitu z matematiky 
a školy mohou zakázat mobil

Poslanecká sněmovna zrušila ve středu 6. května 2020 povinnou maturitu z mate-
matiky, která měla pro některé studenty středních škol platit od roku 2021, případ-
ně 2022. 
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Generel není bianco šek pro výstavbu přehrad
Ačkoli stále více obcí podporuje rozšíření „generelu lokalit pro 
akumulaci povrchových vod – Generel LAPV“), a tedy úmysl Mi-
nisterstva zemědělství chránit více lokalit pro případnou budoucí 
výstavbu přehrad, oponentní Ministerstvo životního prostředí 
většinu vytipovaných lokalit odmítá. Pomineme-li skutečnost, že 
zařazení příslušných míst do generelu ani náhodou nezname-
ná, že se tam v budoucnosti nějaká přehrada skutečně postaví, 
nemá odmítání rozšíření generelu logiku ani z environmentálního 
hlediska. Být v generelu totiž v první řadě znamená, že v takové 
lokalitě není možné stavět velké průmyslové podniky a obecně 
realizovat takové stavby, které by narušily místní zdroje vody. Což 
je také verze ochrany životního prostředí, navíc na desítky let, 
neboť než by se nějaká přehrada ve vytipovaných místech skuteč-
ně postavila, uplynulo by hodně vody. Protestem proti rozšíření 
tak protestující fakticky rozhodují za generace, které se možná 
ještě nenarodily, a předjímají vývoj počasí (a podmínky zásobování 
obyvatel pitnou vodou) v době, kam nikdo objektivně nedohlédne. 
A to je nezodpovědné.

Energetické využívání dřevní 
biomasy není ekologické
Za jednu z možných surovin pro výrobu 
biopaliv druhé generace a vůbec 
obnovitelných zdrojů energie je stále 
považována odpadní dřevní biomasa. 
Ve skutečnosti to ale může být ještě 
horší řešení než všeobecně odsuzova-
ná biopaliva první generace. Zařazení 
spalování dřeva do „klimaneutrálního“ 
získávání energie je neoprávněné i podle Vědecké rady Evropské 
akademie (EASAC), stejně tak jako není příspěvkem k ochraně 
klimatu využívání dřevěných pelet. Dřevo při spalování vypouští 
na kilowathodinu více CO2 než uhlí, takže rozhodně nepřispívá 
k ochlazování planety. 

Nepijme zásoby podzemní vody
Že jsou na tom zdroje podzemní vody v naší zemi ze všech zdrojů 
vody nejhůře, opakují politici, meteorologové, hydrologové
a výzkumníci dnes a denně. Přesto využívají zejména menší obce 
k zajištění zdrojů pitné vody pro své obyvatele nové a nové studně 
a vrty, a ještě se státní podporou. Pokud bude tento trend po-
kračovat, nedoplní se zdroje podzemní vody, ani kdyby v příštích 
letech „normálně“ pršelo, protože vodu, které se podaří vsáknout 
a mohla by průběžně zdroje podzemní vody doplňovat, z podzemí 
vytáhneme a vypijeme. Není to jen počasí, které se na zhoršování 
stavu podzemních vod podepisuje.

Rizika dezinfekce
Že jsou děti rodičů úzkostlivě dodržující ve svých domácnostech 
čistotu náchylnější k různým nemocen, dokazují výzkumy nemoc-
nosti dlouhodobě. Jak se ale v čase projeví neustálé dezinfikování 
všech myslitelných míst a ploch, kterých se lidé při své každo-
denní činnosti dotýkají, ovšem zatím nikdo neřeší. Lze ale spe-
kulovat, že pokud dezinfekce zlikviduje v míře mnohem vyšší než 
dosud všechny v prostředí se přirozeně vyskytující „breberky“, 
může být konečným výsledkem naopak pokles imunity populace, 
a tedy vyšší pravděpodobnost dalších vln korona i jiných virů. 

Petr Havel

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

47. ročník agrosalonu 
Země živitelka se 
přesouvá na příští rok

Po zvážení všech okolností, které nasta-
ly v souvislosti s pandemií covid-19, 
a v zájmu ochrany zdraví všech návštěv-
níků, vystavovatelů i zaměstnanců se Vý-
staviště České Budějovice a.s. rozhodlo 
po dohodě s Ministerstvem zemědělství 
a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s. 
odložit letošní 47. ročník mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka. 

VELETRH SE, VČETNĚ HLAVNÍCH TÉMAT, ZAMĚŘENÍ I PROGRAMU, 
USKUTEČNÍ VE DNECH 26.–31. SRPNA 2021.

Země živitelka, jako nejnavštěvovanější zemědělská výstava, hostí pra-
videlně přes 550 vystavovatelů ze zhruba 20 zemí. Jen v roce 2019 na ni 
dorazilo téměř 130 000 návštěvníků. I proto je tento agrosalon jednou 
z nejvýznamnějších akcí svého druhu, a to jak svým zaměřením, tak 
i rozsahem. Své místo si našla u odborné i laické veřejnosti, předsta-
vuje nejširší nabídku všech zemědělských oborů (chov hospodářských 
zvířat, zemědělská technika, myslivost, včelařství, rybářství, potravi-
nářství, technologie, výzkum a vzdělávání).

„Všichni nyní prožíváme ne zrovna lehké období a potýkáme se se situ-
ací, která nás ovlivňuje. Ještě před třemi měsíci by nás ani nenapadlo, 
že během několika dnů ztratíme zažité jistoty. Jednou z nich je termín 
konání 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Zásadní 
a nesnadné rozhodnutí o přeložení termínu jsme učinili i s ohledem na 
minimalizaci potenciálních škod a velkých ekonomických ztrát. Jsme 
si vědomi, že agrosalon Země živitelka je místem četných jednání pro 
řadu vystavovatelů, je klíčovou akcí k navazování nových obchodních 
kontaktů. Přesto je ochrana veřejného zdraví v aktuální době nejvyšší 
prioritou. 

Již nyní ale můžeme slíbit, že čas, ačkoliv nedobrovolně získaný, 
chceme věnovat dalšímu investičnímu rozvoji areálu, a o to intenzivněji 
připravovat hlavní výstavní akce příštího roku,“ říká Mojmír Severin, 
předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.

Zájem vystavovatelů o volné výstavní plochy, a to i navzdory aktuálně 
složité situaci, byl letos enormní. Nicméně obdobně jako u řady jiných 
veletrhů a dalších akcí, u kterých byly rovněž přesunuty termíny jejich 
konání, byl klíčovým argumentem pro přeložení 47. ročníku agrosalonu 
vývoj situace v následujících měsících s ohledem na pořádání hromad-
ných akcí.

Ing. Mojmír Severin, 
předseda představenstva VČB
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Dalšími tématy jsou režim jakosti Q CZ, 
technologické, agronomické a ekonomické 
poradenství a situace na domácím a zahranič-
ním trhu. Prezentovány budou návrhy v rámci 
nové SZP EU.

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

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

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

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

Hlavními beneficienty jsou zemědělci, potra-
vináři a zpracovatelé brambor. Projekt bude 
realizován ve spolupráci s Českým brambo-
rářských svazem, z.s. v 6 krajích ČR; Středo-
českém, Vysočině, Jihočeském, Plzeňském, 
Moravskoslezském a Jihomoravském. I přes 
dlouholetou tradici bramborářství u nás 
v posledních letech plocha i produkce, zejmé-
na konzumních brambor, klesá. Jako plodina 
jsou nahrazovány ekonomicky zajímavějšími 

plodinami, bez ohledu na jejich pozitivní vliv 
jako přerušovače v rámci osevního postupu 
a zlepšování půdní úrodnosti. Brambory jsou 
základní potravinou s celou řadou prospěš-
ných látek a mají důležité místo jak v moderní 
výživě, tak v průmyslových oborech. ČR není 
soběstačná hlavně v produkci konzumních 
brambor a řady výrobků z brambor. Nepřízni-
vý vývoj je i ve spotřebě brambor na obyvatele. 
Zvyšují se požadavky spotřebitelů na úroveň 
balení a kvalitu hlíz. 

Projekt seznámí pěstitele s výsledky výzkumu 
v oblasti pěstitelských a půdoochranných 
technologií, výživy a ochrany rostlin v průběhu 

vegetace, efektivnějšího hospodaření s vodou 
i s výběrem vhodných odrůd jak domácí, tak 
zahraniční provenience. Neméně důležitou 
součástí budou praktické informace dle jed-
notlivých užitkových směrů. Účastníci budou 
informováni o inovacích při zakládání porostů, 
režimy jakosti, výsledcích spolupráce s komo-
ditními výzkumnými a šlechtitelskými pracovi-
šti i situací v bramborářství doma a v EU.

Účast možná s potvrzením registrace 
z e-mailové adresy Ing. J. Králíčka, předsedy 
ČBS, z. s., cbshb@cbshb.cz

Úřad AK ČR

V žádném z nich nechybělo základní vyba-
vení pro grilování, stejně jako klobásy, maso 
všech druhů, hořčice a nekonečné množství 
potřebných pochutin. Nepostradatelnými byly 
i nápoje, včetně lahvového piva a vína. V přípa-
dě piva jednoznačně převažovalo pivo tuzem-
ských regionálních pivovarů i minipivovarů. 

Nabídka vín ale byla mezinárodní. Od blízkých 
slovenských, maďarských a rakouských 
vinařů až po vína italská, španělská či ar-
gentinská. Proč ne, ve výrobě i spotřebě vína 
přece nejsme soběstační. A víno se v lahvi na 
rozdíl od nepasterovaného a nefiltrovaného 
piva, hned tak nezkazí. Co mne však nejvíce 
překvapilo, to byly ceny dovozových vín. Svým 
pohledem (pouze ze zájmu) jsem zamířil na 

vína nejlacinější. Nemohu totiž pochopit, jak 
vzniká jejich cena. Různé řetězce a různá vína, 
obsah 0,75 l a k tomu ceny na úrovni 39,90 Kč, 
44,90 Kč, 49,90 Kč, 59,90 Kč, a to včetně DPH. 

Co je vlastně obsahem těchto lahví? 
Pravděpodobně se jedná o „tankové víno“ 
dovezené v cisternách a dodatečně lahvované, 
možná v ČR. Ale stále se nemohu dopočítat 
jeho ceny. Vždyť cena korkové zátky bývá při-
bližně 5 Kč, přední a zadní etiketa kolem 
10 Kč, cena skleněné lahve 5 Kč. K tomu 
výrobní náklady, logistiku, prodej. Potom je 
třeba se ptát, co je skutečně v takové lahvi? 
Je to ještě víno?

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

Co je vlastně v lahvi?

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, 
které navazují na průběh bramborářské sezóny. Stěžejními tématy přednášek jsou 
nová technická řešení strojů cílená na lepší hospodaření s vodou, její zadržení 
v půdě a lepší využití rostlinou. 

Při vědomí prodloužených květnových víkendů zaútočily všechny řetězce na konzu-
menty potravin. Propagačních letáků jsem měl plnou poštovní schránku. 

Termín konání Místo konání 

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

18. červen 2020 ÚKZÚZ Lednice, Nejdecká 610, Břeclav  

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

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

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

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

16. říjen 2020 Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod 
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V krízových situáciách musia byť prijímané 
krízové riešenia a najmä je potrebné, aby 
všetkému velil „jeden generál“ a ten musí byť 
dobrý manažérom. Môj dedko zootechnik vždy  
hovoril, že na „smetisku musí byť len jeden 
kohút“. A tak na začiatku pandémie prezident 
Agrárnej komory jasne stanovil kompetencie 
pracovníkom úradu tak, aby bol zabezpečený 
chod organizácie, ale najmä, aby sme vedeli 
zabezpečiť Vaše požiadavky, byť k Vám blízko, 
riešiť úplne základné požiadavky a problémy, 
ktoré sa týkali zabezpečenia rúšok a ochran-
ných pomôcok. Určite sme urobili chyby, 
ktoré vznikli z toho, že nie je každý zvyknutý 
pracovať pod tlakom či v strese alebo 10 hodín 
či viac, možno sa prejavila „neskúsenosť“, ale 
ako tým pod vedením skúseného manažéra 
sme nakoniec obstáli. A zistili sme aj to, 

aký v skutočnosti sme. Úrad zabezpečoval 
pomôcky a dokonca zamestnanci osobne 
služobnými autami distribuovali ochranné 
pomôcky jednotlivým komorám, a tak úlohy 
stanovené prezidentom Agrárnej komory ČR 
boli plnené priebežne. Ešte v polovici mája 
sme mnohých z vás osobne navštívili a dodali 
vám objednané pomôcky, posledné dodávky 
zabezpečoval riaditeľ úradu, ktorý vycestoval 
do ZD Netřebíc.  

Okrem pomôcok, ktoré boli v období pandé-
mie pre mnohých z vás životne dôležité, bolo 
potrebné byť v spojení s jednotlivými členmi 
vlády, ministerstvami, ale aj poslancami či se-
nátormi, pretože práve v čase pandémie boli 
potrebné stanoviská a požiadavky z agrárneho 
sektoru nielen napísať, či ústne prezentovať, 

ale najmä ich vedieť riadne zdôvodniť, a to sa 
bez desiatok rokov praxe zvládnuť nedá. Dá 
sa naučiť veľa teórie, je možné veľa prečítať, 
preložiť zo zahraničných publikácií či článkov, 
rozprávať rozumne, ale ak človek reálne za 
sebou nemá riadnu dlhoročnú prax v podniku, 
ktorý sa zaoberá nielen rastlinou, ale aj 
živočíšnou výrobou, ktorý spracováva svoju 
produkciu a dodáva ju na trh, jedná s obchod-
nými partnermi, rieši kritické situácie, ktoré 
sú v praxi bežné, má pod „sebou“ desiatky 
zamestnancov, nedokáže obhájiť poľnohospo-
dárov a potravinárov. 

Práve v období krízy sa na jednaniach pýtali 
kompetentní, kde sú problémy a ako ich je 
možné riešiť. A štatutár komory bol priprave-
ný s návrhmi na riešenie. V sektore mlieka sa 

Počas pandémie komora žila a pracovala 
pre vás, ďakujem vám za dôveru

Máme za sebou jedno z najnáročnejších období v ľudskom živote. Obdobie, ktoré 
začínalo veľkou neistotou a strachom, obdobie, v ktorom nám „smrť dýchala na 
chrbát“ . Zvládli sme ho? Poďme sa na to spolu pozrieť. 

Zasedací místnost úřadu komory se změnila na provizorní sklad ochranných pomůcek
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situácia začala meniť, aj keď sa pôvodne pred-
pokladal veľmi kritický stav v marci, nedošlo 
k úplnému naplneniu negatívnych očakávaní, 
nákupná cena v marci klesla o 0,1 Kč/liter 
oproti februáru 2020. Napriek tomu sa však 
menia požiadavky na odbyt, chýbajú objednáv-
ky z jedální, reštaurácií, vypadol takmer celý 
gastro sektor, zahraničné mliekarne začínajú 
obmedzovať nielen množstvá, ale „idú dolu aj 
s nákupnými cenami“. V tomto čase vydáva 
prezident Zdenek Janedejsek a viceprezident 
Leoš Říha vyhlásenie a odchádza písomná 
požiadavka na ministra poľnohospodárstva, 
doplnená rozhovorom prezidenta AK ČR 
s ministrom. 

Čoraz viac sa začína v tlači objavovať pojem 
sebestačnosť. Konečne o sebestačnosti 
nehovorí iba komora, ale toto slovo začínajú 
používať aj ďalšie organizácie, a to nielen 
členovia komory, ale aj nečlenovia a začína-
jú sebestačnosť vnímať občania, ale najmä 
vláda. Výsledkom sústavného tlaku komory je 
uznesenie vlády, ktorá prideľuje mimoriadne 
finančné prostriedky pre poľnohospodárov 
na zvýšenie sebestačnosti. Opäť rozhovory 
s vedením a písomné požiadavky na základe 
konzultácií prezidenta s viceprezidentami ko-
mory, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie, ale 
najmä komunikujú s prezidentom a spoločne 
hľadajú tie najlepšie riešenia. Áno, sebestač-
nosť je možné postupne dosiahnuť v základ-
ných potravinách, ale je potrebné posilniť 
živočíšnu výrobu a v nadväznosti na ňu upraviť 
osevné postupy tak, aby sme vyprodukovali 
dostatočné množstvo kvalitných krmív pre 
hospodárske zvieratá. Ak toto dokážeme, 
vrátime späť organickú hmotu do pôdy, ktorá 
nám roky chýba, zlepšíme štruktúru ornej 
pôdy a podarí sa nám zadržať práve požado-
vanú a tak nedostatkovú vodu. 

Následne na prijaté uznesenie vlády sa 
vyjadruje komora ku kritériám týkajúcim sa 
Programu rozvoja vidieka, mimoriadneho 
10. kola zameraného na sebestačnosť (ide 
o 4.1.1 a 4.2.1), a to čo sa nezvládlo za poľno-
hospodárstvo na „poradcoch“ a na monito-
rovacom výbore, teda zapracovať napríklad 
zmeny vo výške podpory či časť podmienok, 
sa dostáva do ministerstvom oficiálne vyhlá-
seného  dokumentu. 

Ďalšími dôležitými stretnutiami počas koro-
navírusu boli stretnutia prezidenta s poslan-
cami rôznych politických strán (pravdaže pri 
dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení 
stanovených vládou). Účelom stretnutí boli 
odborné diskusie k novele zákona o potravi-
nách. To, že „triafame do čierneho“ vidíme 
z reakcií maloobchodu, ktorí oslovuje poslan-
cov a v médiách rozpútava tlak na zastavenie 
novely, pretože podľa vyjadrení zastrešujúcej 
organizácie, nepotrebujeme sebestačnosť, nič 
s ňou nedosiahneme, obmedzujeme obchod, 
všetko zdražie, ak tu budeme mať prevažnú 
časť domácich potravín, budeme na tom zle. 

Dokonca sa používajú úplne nezmyselné
návrhy, na to, že nie sme schopný dodať 
kávu, kakao, citróny, pomaranče....teda sa 
pre určitú časť stáva problém, keď chceme, 
aby z viac ako 15 tisíc položiek potravín, ktoré 
sa bežne v obchodoch nachádzajú, bolo 
155 domácich, českých... návrh novely zákona 
postupuje v navrhnutom znení, teda so zastú-
pením minimálne 55 % domácich potravín v 
roku 2021 ide do tretieho čítania. V čase, keď 
budete tento článok čítať, by už malo byť po 
hlasovaní v snemovni. 

Prezident ďalej „pretlačuje“ zmeny v zákone 
o významnej tržnej sile, zákaz predaja za pod-
nákladové a podnákupné ceny, aby ste vy, teda 
každý  z vás, mohli predať svoju produkciu za 
normálnu cenu, nie pod cenu, za ktorú ste 
vyrobili svoj produkt, či komoditu. Je to férové, 
nie? Ak toto pravidlo môžu mať v iných záko-
noch v iných štátoch Európskej únie, a to aj 
v tých vyspelých starých členských krajinách 
(aby komora nebola podozrievaná, že chce 
niečo nereálne), tak to má asi jasný dôvod. 

Počas dvoch mesiacoch pandémie sa prezi-
dent dáva do ešte intenzívnejšieho kontaktu 
s médiami. Okrem toho, že natáčame seriál 
Potraviny z domoviny, kde propagujeme 
vás poľnohospodárov a potravinárov a vašu 
usilovnú prácu, ale najmä perfektné výsledky, 
dostávajú sa články na blog iDnes, Parlamen-
tých listov, Haló novin, Zemědelca, ale aj do 
elektronických médií, či do rôznych rozhla-
sových staníc (informovanie prostredníctvom 
našich vlastných médií webu, Facebooku, či 
AGRObase považujeme za samozrejmosť). 
Prezident vysvetľuje základné zákonitosti, 
pravidlá, obhajuje poľnohospodárov a potravi-
nárov, poskytuje kontakty na ďalších odborní-
kov z komory, aby sa mohli k témam vyjadriť 
tí, ktorých sa to týka.  Je na telefóne, či je šesť 
hodín ráno, alebo je večer po deviatej k dispo-
zícii na živom natáčaní do televízie. Zoznam 
článkov, vystúpení v zdeľovacích prostried-
koch nebudem uvádzať, nakoľko nemám 
k dispozícii ďalšie dve strany pre článok. 

Vďaka iniciatíve viceprezidenta Josefa Kubiša 
spolu s prezidentom dochádza k vyhláseniu 
zbierky na pomoc potrebným, kde sa do 
15.5.2020 vyzbieralo takmer 1,75 mil. Kč.  
Financie podľa prejednaného systému na 
prezídiu budú prerozdelené tým, ktorí ich 
skutočne potrebujú. 

Práve v čase, keď som písala tento článok, 
volal prezident s jedným z českých europo-
slancov, s ktorým je pravidelne v kontakte 
a konzultovali spolu dnešné hlasovanie, ktoré 
bude už o pár hodín. Spoločným úsilím sa po-
darilo nastoliť dvojročné prechodné obdobie, 
ktoré vedenie komory od začiatku diskusie 
„pretlačovalo“. Nastavený systém komuniká-
cie s časťou europoslancov funguje a aj vďaka 
konzorciu, ktorého iniciátorom bol pred rokmi 
Zdeněk Jandejsek, máte dnes „čerstvé infor-
mácie“ z Bruselu, s ktorými  ďalej pracujeme. 
Musíme realisticky konštatovať, že vláde 
sa podarilo situáciu zvládnuť (vidíme to pri 
porovnaniach obetí, či počtoch nakazených 
ľudí so svetom) a ak sa pozrieme na sektor 
poľnohospodárstva a potravinárstva, zvládla 
situáciu aj Agrárna komora ČR. Podarilo sa 
nám dostať k vám požadované ochranné po-
môcky a zároveň sme urobili všetko preto,
 aby občania vedeli, že my poľnohospodári 
a potravinári sme tu pre nich, že nám záleží 
na tejto krásnej zemi, že zabezpečujeme 
zdravé potraviny a komodity, ale najmä, že 
spájame členské organizácie a tých, ktorí sú 
na spoluprácu pripravení. A nezabudli sme 
ani na skutočnosť, že je dôležité nielen praco-
vať, ale aj prácu propagovať. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR
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O tom by vám mohli vypravovat v ZOD Hořice. 
Tento podnik totiž hospodaří v ochranném 
pásmu vodních zdrojů vodní nádrže Švihov na 
Želivce. Stručně řečeno v PHO II. Vodohospo-
dáři se snaží chránit vodu povrchovou (eroze) 
i podzemní (zóny infiltrace). Většinou to pak 
vypadá tak, že kde není eroze, tam je infiltrace 
a území se dostane do ochranného pásma. 
Tam potom vadí pěstování brambor, kukuři-
ce, řepky a máku. To jsou ale plodiny, které 
zajímají zemědělský podnik. S tenčícími se 
zásobami vody a dalšími projevy klimatických 
změn se může zhoršovat i kvalita vody, včetně 
vody pitné. Nádrž Švihov zadržuje 3 miliardy 
m³ vody a je největší nádrží na pitnou vodu ve 
střední Evropě. Štolovým přivaděčem záso-
buje vodou více než 1 milion obyvatel žijících 
v Praze a řadě měst a obcí středních a jižních 
Čech a Vysočiny. Jaká voda se do oběhu za 
žádnou cenu nesmí dostat, stanovují normy. 
Omezujícími faktory pro zdejší zemědělství 

jsou statková i minerální hnojiva, osiva, 
pesticidy a obnova trvalých travních porostů
z důvodu eroze. Na druhé straně nelze 
přehlédnout ani ten fakt, že voda je výnosný 
byznys. Na její ceně pro konečného spo-
třebitele si každý z článku dlouhého řetězu 
dodavatelů a upravovatelů utrhne něco pro 
sebe. Mechanismus dodávky například pro 
pražského konzumenta tvoří: Povodí Vltavy 
(správce) – úpravna vody – doprava do vodoje-
mu v Jesenici u Prahy – Pražská vodárenská 
– Pražské vodovody a kanalizace – Veolia. 
Z počáteční ceny kolem 8 Kč tato pro spotře-
bitele vzroste na 49 Kč/m³. I proto si ZOD 
Hořice zaslouží obdiv. Mají to zde s provozo-
váním zemědělské činnosti čím dál složitější. 
Nově i v lesích kolem Želivky řádí kůrovec 
a těžební harvestory nenávratně mění vzhled 
krajiny. Vytěžené dřevo leží všude včetně orné 
půdy, cesty a silnice jsou zničené.

Není to procházka růžovým sadem. ZOD Hoři-
ce hospodaří na území dvou krajů a tří okresů 
na 2 850 ha zemědělské půdy ve 24 katastrál-
ních územích, ale 22 z nich se nachází v PHO II. 
Výměra orné půdy je 2 300 ha. Zaměstnává 
90 zaměstnanců. Jedná se o významného 
zaměstnavatele v této oblasti. ZOD Hořice 
provozuje klasickou rostlinnou výrobu, která 
patří do oblasti Vysočiny. Tu představují řepka 
ozimá (400 ha), pšenice ozimá (500 ha), bram-
bory (80 ha), sladovnický ječmen (350 ha),
kukuřice na siláž (350 ha), jetel červený 
(100 ha), mák (100 ha) a trávy na semeno. 
Kromě rostlinné výroby se společnost věnuje 
i rozsáhlé živočišné výrobě. Tu reprezentuje 
chov 2 000 ks skotu (v tom je 650 ks krav, dále 
býci a jalovice) a chov prasat (nákup selat) 
investovali do podpory welfare. Přestavěli 
kravíny, modernizovali dojírny. Mléko prodá-
vají přes mlékařské družstvo, maso převážně 
okolním drobnějším zpracovatelům. Díky živo-
čišné výrobě mají výhodu ve velké produkci 
chlévského hnoje. Plány hnojení se snaží 
dodržovat dle potřeby jednotlivých plodin. 
Vedoucího rostlinné výroby a současně také 
statutárního zástupce společnosti zastává již 
více než třicet let Bc. Josef Zach. Předsedou 
představenstva je Ing. František Novák. Oba 
se vyjádřili k problematice pěstování tradiční 
plodiny Vysočiny – brambor.

Jak dlouho vydrží brambory?
„Věnujeme se pěstování konzumních, průmys-
lových i sadbových brambor na celkové výmě-
ře 80 hektarů, všechny v technologii odkame-
ňování. Podstatnou část brambor dodáváme 
do BROP s.r.o. Senožaty, který jimi zásobuje 
supermarket Tesco. Část brambor používá-

me jako deputát pro vlastní zaměstnance. 
Pěstujeme ty odrůdy, které jsou realizovatelné 
na trhu. Sadbu pěstujeme převážně pro sebe, 
průmyslové brambory přibližně na výměře 
20 ha. Jejich odběrateli jsou Škrobárny Pel-
hřimov, a.s. a Lyckeby Amylex, a.s. Horažďovi-
ce. Je však jasné, že kombinace požadavků na 
kvalitu pitné vody z nádrže Švihov významně 
snižuje výměru půdy, kde lze s minimálním 
rizikem jejího znečištění vůbec brambory 
pěstovat. Náš výběr přípravků je limitován 
podmínkami kolem vodní nádrže. I proto 
mají přednost přípravky, které lze používat 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Velkým problémem pro nás je herbicid do 
brambor, který by bylo možné aplikovat 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. Nará-
žíme na spoustu omezení. Existují přípravky, 
které lze nahradit, ale také jiné, které nahra-
dit nelze. Registrace některých účinných látek 
pro používání v pásmech je pro nás trochu 
nelogická, ale my nejsme ti, koho by se někdo 
ptal na náš názor. I z toho důvodu pravidel-
ně spolupracujeme s Výzkumným ústavem 
bramborářským Havlíčkův Brod a Bram-
borářským kroužkem. Agronom Josef Zach 
je členem vědecké rady VÚB a také členem 
představenstva Ústředního bramborářského 
svazu“, upřesnil Ing. František Novák. 

Jak jste na tom s vodou? 
„Celkově existuje problém s jejím zajištěním. 
Nejde jenom o vodu pro Prahu ze Želivky. 
Obce, v jejichž katastrech hospodaříme, jsou 
malé, mají vlastní zdroje pitné vody, a tam, 
kde to síla pramenů dovolí, jsme i my její 
odběratelé. Tam, kde je nedostatek, vybudo-
vali jsme si své vlastní studně či vrty. Tam, 
kde máme společné zdroje vody s obecními 
úřady, máme dohody o tom, že v případě 
poruch či nenadálých událostí servis děláme 

Hospodaření zasluhující obdiv
Dost možná, že jste si také mysleli, že nic horšího než sucho vás již nemůže postih-
nout. Jsou však ještě složitější věci a tím nemyslím jenom koronavirus.

Ing. František Novák 

Bc. Josef Zach

ZOD Hořice - půdní 
charakteristika
- výměra zemědělské půdy: 2 850 ha 
- výměra orné půdy: 2 300 ha
- vlastní pozemky: 11 % 
- pronajaté pozemky: 89 %    
- půda ohrožená vodní erozí: 80 %   
- půda ohrožená větrnou erozí: 0 %  
- průměrná velikost honu: 14,2 ha  

(161 honů na orné půdě, 422 honů 
celkem) 

- redukce honů na 30 ha; ano,  
9 pozemků
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my jako ZOD Hořice. Máme k tomu potřebnou 
techniku. Veškeré opravy děláme ve vlastní 
režii. Máme i své malé rybníčky nebo močály, 
nejedná se ale o hospodářské rybníky. I u nich
však máme za povinnost sledovat kvalitu vody. 
Blízkost Želivky je také příčinou toho, že nás 
často navštěvují kontroly nejen z hlediska 
aplikace přípravků na ochranu rostlin, ale 
také z důvodu dodržování nitrátové směrnice 
a podobně“, doplnil Bc. Josef Zach.

Pracovní skupina „Želivka“
Z výše uvedeného je zřejmé, že v zájmu 
společnosti trpí určitou újmou v této oblasti 
hospodařící nejen ZOD Hořice, ale i další ze-
mědělské subjekty. Ne s cílem hledat podpory 
ve formě kompenzace, ale upozorňovat na 
problémy s hospodařením v této oblasti sou-
visející vznikla v roce 2017 pracovní skupina 
„Želivka“. Sdružuje zástupce Povodí Vltavy, 
Kraje Vysočina a Středočeského kraje, Minis-
terstva zemědělství, Parlamentu ČR, hlavního 
města Prahy, zemědělců i vodárenských 
společností. Podle současné právní úpravy činí 
kompenzace 500 Kč/ha pro vlastníka půdy 
a jednotlivé parcely. ZOD Hořice má toho času 
přibližně 1 000 smluv a v evidenci půdy 16 000 
parcel. Po výjezdním zasedání Zemědělské-
ho výboru PS v roce 2018 a výjezdu vlády na 
Vysočinu spojeného s návštěvou vodního díla 
Želivka vznikl pilotní projekt na dobu tří let 
„Podpora opatření ke snížení dopadu země-
dělské prvovýroby v ochranném pásmu vodá-
renské nádrže Švihov na řece Želivce“. Ten je 
podporován z dotačního titulu „B4“ (finanční 
prostředky pro vodohospodářství). Projekt se 

týká pouze povodí Želivky a pouze orné půdy. 
V projektu platí pravidla pro hospodaření v 
Pásmech hygienické ochrany II a specifická 
omezení v používání přípravků na ochranu 
rostlin a hnojiv. S cílem podpory biodiverzity je 
zároveň třeba zachovat pestrou skladbu 
plodin.

Důležitým znakem projektu je dobrovolnost 
a myšlenka pozitivní motivace, nikoliv sankce. 
Projekt rozdělil plodiny do dvou skupin: 
brambory a ostatní plodiny. Každá skupina 
má jinou sazbu. Brambory mají sazbu 
9 520 Kč/ha, ostatní plodiny 3 680 Kč/ha. 

To jsou sazby, které odpovídají 80 % pro 
ekologické zemědělství u ostatních plodin. 
Důležitou roli při vyjednávání kompenzačních 
sazeb měly výsledky Výzkumného ústavu 
bramborářského, které potvrdily pokles 
výnosu brambor bez použití přípravků na 
jejich ochranu. Vynechání aplikace herbicidů 
znamená snížení výnosu brambor o 30 %, 
na některých plochách ještě více. Účelem 
kompenzace je omezení aplikace přípravků 
na ochranu brambor v ochranném pásmu 
vodárenské nádrže Švihov.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Občas se stane, že některý nezodpovědný pěs-
titel nastříká přípravek v době, kdy nemá, 
a dojde k otravě včelstev. Vždy se naštěstí 
jedná pouze o lokální záležitost a na včelařství 
jako celek to nemá podstatný vliv. Plošné otra-
vy včelstev byly naposledy okolo roku 2000, 
kdy byl omylem povolen do řepky fipronil. Od 
té doby je prokázaných (i nehlášených) otrav 
nepatrné množství v porovnání s neúmyslným 
hubením včelstev samotnými včelaři, kteří 
jsou pro včely největším nebezpečím. 

Pesticid, nebo léčivo?
V zemědělském časopise asi není třeba vy-
světlovat, že termíny pesticid i léčivo označují 
účinné látky sloužící k ochraně rostlin/zvířat 
proti škůdcům/cizopasníkům, chorobám/
nemocem aj. Kdo chová psy, používá obojky 

nebo spoty proti parazitům a čte složení 
přípravku, zjistil, že stejné účinné látky má 
ve skladu pesticidů proti škůdcům plodin. 
Jediné, v čem se liší, je formulace. Podobné 
je to v domácnostech při hubení např. štěnic. 
Pesticidy s akaricidním (často v kombinaci 
s insekticidním) účinkem se používají i ve 
včelařství. Není se čemu divit, účinných látek 
splňujících stále přísnější kritéria je nedosta-
tek a škůdci i paraziti náleží do příbuzných 
taxonomický skupin živočichů se stejnou nebo 
podobnou fyziologií. Experimenty s použitím 
přípravku na ochranu rostlin do úlů nedopo-
ručuji, i když obsahují stejnou účinnou látku 
jako léčivo. Samotná účinná látka je pouze 
jednou z částí přípravku. O tom, jak bude pů-
sobit na necílové organismy, rozhodují i další 
(pomocné) chemikálie.

Spotřeba pesticidů včelaři
Včelaři i jejich političtí představitelé kritizují 
zemědělce za používání pesticidů. To svědčí 
o jejich nízké vzdělanosti v oboru zemědělství, 
kam patří i včelařství. Absence základních 
zemědělských znalostí je bohužel častá 
i u různých „přednášejících odborníků“, kteří 
šíří mezi včelaře bludy. Málokterý včelař, 
pokud není současně zemědělec, má pově-
domí o tom, že účinná látka tau-fluvalinát, 
kterou aplikuje do včel proti roztoči Varroa 
destructor v přípravku M-1 AER nebo MP 10 
FUM, se používá do řepky proti blýskáčkům 
v přípravku Mavrik Smart. Účinná látka 
amitraz v přípravku Varidol, na kterém stojí 
podzimní a zimní ošetření včel, se v zahraničí 
používá např. k hubení svilušek, molic, mer 
a červců. Paradoxem je, že ošetření včelstev 
těmito syntetickými akaricidy doporučuje 
a prostřednictvím základních organizací 
i plošně provádí Český svaz včelařů, který 
veřejně bojuje proti používání pesticidů.

Jak jsou na tom se spotřebou přípravků 
včelaři? Záleží na úhlu pohledu, respektive 
použití konkrétního statistického údaje. Pokud 
se porovná celková spotřeba účinných látek 
za rok, tak jich spotřebují oproti zemědělcům 
výrazně méně. Proč? Protože jich je mno-
hem méně než zemědělců. K objektivnímu 
srovnání je třeba použít metodu, která umožní 
porovnat spotřebu včelaři i zemědělci bez 
ohledu na jejich počet v jednotlivých letech. 
K tomu je možné použít přepočet spotřeby 
účinných látek přípravků na hektar a rok, 
který se používá např. pro srovnání spotřeby 
mezi plodinami nebo jednotlivými státy EU. 
Spotřeba přípravků na plochu vyjadřuje, jak 
jednotlivé činnosti zatěžují životní prostředí 
rezidui pesticidů.

Spotřeba pesticidů včelaři
Třenice mezi včelaři a zemědělci při květu řepky jsou již tradiční záležitostí. Po-
střikovač na poli je pro včelaře jako červený hadr na býka a má výrazný placebo 
efekt – po jeho spatření „začínají padat včely“. Proto je třeba předcházet konfliktům 
a ošetřovat kvetoucí řepku u obcí, silnic a dalších exponovaných míst v době, kdy to 
může vidět minimum lidí.

Přípravek Úč. látka Dávka Množství/úl Dávka/včelstvo/rok 
(mg)

Množství úč. látky 
kg/ha

Gabon Flum flumethrin 4 mg/pásek 2 pásky 8 0,49

Varidol amitraz 6,2 mg/fumigaci 3x 18,6 1,13

            Celkem 1,62 kg/ha

Formidol kys. mravenčí 41 g 85% kyseliny 1x 34 850 2 124,67 kg/ha

Tab 1. Spotřeba účinné látky ve včelstvu na 1 ha/rok

Virus deformovaných křídel (DWV). Na snímku si můžete mezi zdravými včelami povšimnout čtyř 
dělnic s poškozenými křídly
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Metodika
Pro ošetření včelstev bylo použito základní 
schéma léčení v roce s nízkým výskytem 
roztoče Varroa destructor. Přípravky a dávky 
jsou uvedeny v tabulce 1. Pro srovnání byly 
vybrány přípravy s jasně definovaným množ-
stvím účinné látky na jednu aplikaci (uvedeno 
v příbalové informaci). Formidol se dává do 
včelstva v červenci, Gabon v srpnu a 3 fumiga-
ce Varidolem se provádějí na podzim a v zimě. 
Při léčení uniká mimo úl pouze část objemu 
aplikované účinné látky, zbytek se rozkládá 
přímo ve včelstvu nebo proniká do rámků a 
stěn úlů a dostává se do životního prostředí 
zpožděně až při jejich likvidaci. Protože není 
známo, kolik procent opustí úl v podobě 
účinné látky nebo jejích metabolitů, není 
provedeno krácení celkové spotřeby. 
U řepky jsou do výpočtu zahrnuty pouze 
insekticidy, protože fungicidy ani herbicidy 
nejsou pro včely zpravidla nebezpečné (kdo 
chce, může si spočítat spotřebu všech pesti-
cidů a porovnat s místními včelaři). Postřikový 
plán odpovídá nízkému výskytu škůdců, viz 
tabulka 2. Tento postřikový sled je možné 
použít letos naposledy, příští rok již většina 
přípravků nebude povolena.

K porovnání byl vybrán nejrozšířenější 
11rámkový nástavkový úl s rámky 39×24 cm, 
u kterého je vnitřní rozměr 40,5×40,5 cm 
(plocha 0,164 m2).

Výsledky a diskuse
Spotřeba přípravků s akaricidně-insekticid-
ním účinkem je uvedena v tabulkách 1 a 2. 
Pokud se porovná pouze spotřeba syntetických 
přípravků, tak včelaři používají těchto látek 
3krát více než zemědělci při ošetření řepky 
proti škůdcům. Biopřípravku se ve včelstvu 
spotřebuje 2,1 t/ha, což v zemědělství snese 
srovnání se spotřebou hnojiv. Vhledem ke 
zvyšujícímu se počtu rezistentních populací 
roztočů bude použití kyselin nejspíše vzrůstat. 
V současné době již někteří včelaři používají 
místo Gabonu a Formidolu v letním období 
některý z dlouhodobých odpařovačů 65% 
kyseliny mravenčí, což odpovídá spotřebě 
7,9–14,3 m3/ha/rok.

Pokud se sjednotí „jazyk“, tak má ochrana 
včelstev proti V. destructor mnoho společného 
s ochranou rostlin proti škůdcům:
• nedostatek účinných přípravků
• škůdci i paraziti selektují rezistentní popu-

lace
• nutný pravidelný monitoring výskytu
• při zanedbání léčby může dojít k uhynutí
• riziko výskytu reziduí účinných látek  

v produktu

Úhyny včelstev
Získat objektivní údaje o úhynech včelstev 
způsobených přípravky na ochranu rostlin 
nebo v důsledku nemocí je nemožné. Mnoho 
včelařů počty uhynulých včelstev nenahlásí 
nebo nejsou schopni rozlišit příčinu úhynu. 

Přesto je možno statistické údaje využít 
k porovnání trendu nebezpečnosti pesticidů 
a nemocí pro včely. Např. podle tiskové 
zprávy Státní veterinární správy (SVS) 
z 26. 11. 2015 byla v roce 2015 prokázána 
otrava včelstev pesticidy aplikovanými na 
rostliny v 8 případech a bylo postiženo 
161 včelstev. V roce 2014 to bylo 800 včelstev 
v 7 prokázaných případech. 

Údaje SVS o otravě pesticidy jsou výrazně 
nižší v porovnání s publikovanými údaji 
o úhynu včelstev na varroázu, která byla 
příčinou úhynu cca 1/3 chovaných včelstev 
v 2014/2015. Katastrofální byly i roky 
2007/2008 a 2019/2020. Statistické údaje
o ztrátách po letošní zimě ještě nejsou 
k dispozici, ale budou zahrnovat pouze včel-
stva uhynulá. K nim by bylo třeba připočíst 
i výrazné oslabení včelstev varroázou (redukce 
na sílu oddělku obsedajícího několik rámků), 
aby se získal objektivní údaj o nebezpečnosti 
této nákazy v porovnání s otravami přípravky 
na ochranu rostlin.

Nedostatek přípravků hubí včely
Stejně jako zemědělci se včelaři potýkají 
s poklesem účinnosti používaných příprav-
ků. Převčelení a nedostatek zdrojů snůšek 
v letním období podporuje loupeže a s nimi 
související zvýšený přenos roztočů a nemocí. 

To, zda je u vás převčeleno, můžete zjistit na 
www.colosscz.webnode.cz. Kritické období 
nákazy je v letním období, kdy je léčení ome-
zeno přítomností medu ve včelstvu. Bohužel 
včelaři usnuli na vavřínech. Místo inovace 
technologie ochrany odpovídající situaci 
v 21. století věnují energii boji s neoniko-
tinoidy a dalšími domnělými nepřáteli, ale 
varroázu a nemoci s ní spojené, které pro-
kazatelně způsobují nejvyšší úhyny včelstev 
v České republice, nechávají paradoxně na 
pokoji. Pokud přístup nezmění, budou úhyny 
včelstev na varroázu se zvyšující rezistencí 
roztočů vzrůstat. Kdo chováte včely v riziko-
vých oblastech, začněte uvažovat o vlastním 
systému ochrany včelstev v letním období, 
např. pomocí dlouhodobých odpařovačů  

Přípravek Úč. látka Dávka přípravku 
v l/ha

Obsah úč. látky 
v kg/l

Množství úč. 
látky kg/ha

Proteus 110 OD
deltametrin

0,75
0,01 0,0075

thiacloprid 0,1 0,075

Nurelle D
cypermethrin

0,6
0,05 0,03

chlorpyrifos 0,5 0,3

Mavrik Smart tau-fluvalinate 0,2 0,24 0,048

Biscaya 240 OD thiacloprid 0,3 0,24 0,072

   Celkem 0,53 kg/ha

Tab 2. Množství účinné látky aplikované na hektar
ozimé řepky ročně

Typický příznak úhynu včelstva na varroázu a nemoci s ní spojené – úl plný zásob s hrstkou včel 
okolo matky
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Ty malé nudličky v Rakousku, kousek od 
hranic (nejčastěji vinice) jsou prý tím jedině 
správným směrem zemědělství a tvarováním 
krajiny – není to nic zcela nového. Začalo to 
krátce po revoluci za prvního polistopadového 
ministra zemědělství Bohumila Kubáta. Nyní 
se podobná tvrzení některých „expertů“ znovu 
vracejí. Za záminku slouží současná diskuze 
o velikosti našich velkých širých lánů, kterou 
je potřeba zmenšit. V roce 2020 na 30 hektarů 
u pozemků ohrožených vodní erozí, od roku 
2021 u všech ostatních, kde se bude pěstovat 
jedna plodina. Dokonce se objevují politické 
hlasy, které považují i 30 hektarů za stále vel-
ký pozemek a navrhují omezení jeho velikosti 
na 20 hektarů.

Rakouské zemědělství jsem poznal z jiného 
úhlu pohledu. Nadnárodní firma, u které jsem 
pracoval, provozovala v Gerhaus nedaleko od 
Bratislavy, ale i Břeclavi pokusnou stanici. 
Byly zde testovány vývojové účinné látky 
a nové přípravky na ochranu rostlin, přichá-
zející postupně i na náš trh. Při několikaden-
ních pobytech jsme velmi často navštěvovali 

rakouské rodinné farmy a diskutovali se 
sedláky. Kromě odborných otázek se 
v diskuzích objevila i otázka jejich budouc-
nosti. Jak to bude dál s jejich hospodářstvím 
velmi záleželo na tom, kdo tvořil rodinu.

Bohužel všechny pojil jeden, pro přítomné Če-
chy, nevýznamný problém. Ten spočíval v tom, 
že synové rakouských sedláků nemohli najít 
nevěstu. Zkrátka a dobře mladým ženám se 
do zemědělství nechtělo. Všichni víme proč. 
Výsledky této situace, kterou jsme se dovídali 
v devadesátých letech, vidíme v rakouském 
zemědělství i dnes. 

Podle velikosti produkce rozdělujeme ze-
mědělce na malé a velké. Poměřování jejich 
velikosti výčtem plusů a minusů onoho či toho 
druhého nemá smysl. O kvalitě a chuti piva 
také nerozhoduje pouze velikost varny jeho 
pivovaru. Nemám nic proti rodinným farmách, 
stejně jako proti zemědělským družstvům 
a akciovým společnostem. Všichni mají můj 
hluboký obdiv. Nelze však přehlédnout i sou-
časné trendy v Rakousku. Tedy vývoj počtu 

farem a jejich průměrnou velikost za období 
1951–2013. Z dostupných čísel je zřejmé, že 
v rakouském zemědělství dochází v posled-
ních desetiletích k masivní změně. Počet 
zemědělských farem se snižuje a velikost těch 
existujících stále roste. V roce 1951 činila cel-
ková plocha rakouské farmy 17,8 ha, naopak 
v roce 2013 již 43,5 ha. Výměra půdy na farmu 
ve stejném období vzrostla z 9,4 ha na 19,4 ha.
Zcela opačným, ale tomu odpovídajícím způ-
sobem se měnil počet rakouských farem. 
V roce 1951 činil 433 tisíc a v roce 2013 klesl 
na 167 tisíc (zdroj http://www.lako.at). Zdá se, 
že ani v Rakousku nelze tento vývoj zastavit. 
Vývoj zemědělství jednoznačně spěje k intenzi-
fikaci produkce, tedy i k větším farmám 
s menším počtem lidí, při použití moderní 
techniky. Při tomto vývoji je zřejmé, že rakous-
ké zemědělství se svými velikostními paramet-
ry nemůže být naším vzorem. Otázkou zůstává, 
zda se situace nezměnila natolik, že naopak 
rozměry českého zemědělství budou příkla-
dem zemědělství na opačné straně hranice.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Rakouské zemědělství naším vzorem?
Není televizní diskuze, zvláště na kanálech České televize, aby se zde neobjevil le-
tecký snímek, srovnávající velikost honů na rakouské a české straně poblíž Znojma, 
oddělené hranicí obou zemí. 

kyseliny mravenčí, klíckování matek nebo 
v budoucnu možná i termickým ošetřením.

Závěr
Včelaři i zemědělci mají mnoho společného 
a vzájemně se potřebují. Je škoda, že 

dokáží komunikovat pouze na lokální úrovni 
a vrcholní představitelé svazů nejsou schopni 
najít společnou řeč. Cílem tohoto článku je 
poukázat na prolínání obou zemědělských 
oborů nejen při opylování (zvyšování výnosu 
zemědělských plodin i medu), ale i v proble-

matice ochrany proti škůdcům/parazitům. 
Údaje o spotřebě přípravků můžete využít 
např. k soutěži mezi vámi a včelaři, kdo 
používá méně pesticidů. Nevzdělané fanatiky 
nepřesvědčíte, ty hloubavé možná nahlodáte
a časem přijdou na to, že to „bez chemie“ nejde 
v zemědělství ani ve včelařství. Pouze komuni-
kací a vzájemným porozuměním je možné pře-
dejít tomu, aby se vytvářela nesmyslná nařízení 
typu „hlášení nebezpečných a zvlášť nebezpeč-
ných přípravků pro včely“, jak je uvedeno v § 51, 
odstavci 2, aktuální verze zákona č. 326/2004 
Sb., které představují velkou byrokratickou 
zátěž pro zemědělce a děsí v oboru ochrany 
rostlin tápající včelaře, kteří na základě ozná-
mení stejně včely v úlech nezavírají.

Pokud by si dal někdo práci a spočítal, kolik 
stojí osobní a materiálové náklady na admini-
straci tohoto nařízení a kolik tím bylo zachrá-
něno včelstev, byl by poměr v řádech desítek 
milionů ku desítkám tisíc ročně. Pokud by se 
část peněz použila na vyvinutí/ověření nové, 
centrálně doporučované (řízené) metody pro boj 
s varroázou v letním období, zachránilo by to 
mnohem více včelstev s mnohem nižším úsilím.

Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně 
Článek byl částečně podpořen projektem 
MZe-RO0418.

Pesticid
Zákon (č. 326/2004 Sb.) o rostlinolékařské péči termín pesticid nepoužívá (vyskytuje se 
pouze v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statis-
tice pesticidů). Pesticidy jsou nahrazeny termíny: přípravky na ochranu rostlin a pomocné 
prostředky na ochranu rostlin.
Podle webových stránek Státního zdravotního ústavu se pod termín pesticidy zahrnují: 
a) přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009; 
b) biocidní přípravky, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 528/2012,  

o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Léčivo
Podle Zákona (č. 378/2007 Sb.) o léčivech se léčivým přípravkem rozumí:
a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlast-

nosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo
b) látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít  

u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických 
funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, 
nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
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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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Nestačím se divit, kde žijeme. Ve vystou-
peních zástupců různých zájmových skupin 
(škoda, že ne ve prospěch většiny občanů této 
země) v médiích, ve zprávách na facebooku, 
twitteru, v dalších sdělovacích prostředcích 
a mediích se začíná polemizovat o soběstač-
nosti. Prý ji nepotřebujeme. Nyní, když se 
již začínají uvolňovat přísná opatření a když 
se obnovují zastavené „toky“ zboží po celé 
Evropě. Nyní, když už „máme téměř vyhráno“, 
začíná se ozývat sýčkův hlas. Některým je 
jasné, že ne vše, co se děje, je správné. Proč 
nepřišli se zázračnými řešeními, když bylo 
nejhůře?

Zemědělci a potravináři požadují zastoupení 
základních potravin na úrovni minimálně 55 % 
s tím, že se bude toto procento zvyšovat. Pod-
le vyjádření některých obchodníků jde o vidinu 
větších zisků. Nesmysl. Každý vyspělý stát si 
chrání svoje území a snaží se být nezávislým, 
co jen to jde. Můžeme se inspirovat v Němec-
ku, Španělsku, Francii, ale také se můžeme 
podívat i opačným směrem, například do 
Ruska, Austrálie či jiných vyspělých zemí, 
které budují zemědělství a snaží se vyrábět co 
nejvyšší podíl potravin doma, kde si uhlídají 

podmínky výroby, zaměstnají lidi... Každá 
vyspělá země, která má zemědělskou půdu, 
má vládní politiku, která zajištuje potravino-
vou soběstačnost, prodej zdravých potravin 
a dnes více kdy jindy výrobu potravin vyrábě-
ných šetrně k životnímu prostředí. Ano, 
i nám jde o to, abychom nevozili potraviny 
přes půl zeměkoule, abychom neznečisťo-
vali naši krásnou zemi a nezatěžovali životní 
prostředí uhlíkovou stopou. 

Státy staré EU 15 (dnes jen EU 14) se od 
konce druhé světové války snažily zvyšovat 
produkci potravin. Po válce byl potravin nedo-
statek. Máme štěstí, že období nedostatku si 
většina z nás nepamatuje. Evropa po vítězství 
nad Německem začíná budovat „světlej-
ší“ zítřky. Protože si vlády států uvědomují 
nutnost posílení postavení v Evropě, zakládá 
šest států první společenstvo (což je dnešní 
unie 27 států). Nechci řešit studenou válku či 
historii Evropské unie a kdo koho, kdy a jak 
převezl na druhou stranu řeky bez lávky. Spíš 
chci zdůraznit, že vlády států se snažily, aby 
jejich hospodářství bylo čím dál tím méně 
závislé na okolním světě, a to se v Unii poda-
řilo. Staré země si vytvořily systém, kterým se 

zásadně zvýšila produkce (a často bez ohledu 
na negativní vliv na životní prostředí), a to na-
tolik, že začaly zápasit s přebytky. A tak staré 
státy EU 15 hledaly nové trhy. A našly, nejdřív 
trhy deseti států přistoupivších v roce 2004 
(včetně našeho trhu), později trhy dalších tří 
(Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko). Tak se 
na našem trhu objevují potraviny, které si 
sice dokážeme vyrobit, ale nedokážeme čelit 
cenám dovážených potravin, které dotuje do-
movský stát několikanásobně více než ty naše 
a na které maloobchod často dává vyšší marži 
než na potraviny z jiných zemí. A tak se u nás 
přestává vyrábět mnoho komodit, které jsme 
na konci minulého století vyráběli. Příkladem 
může být droždí, které bylo nedostatkovým 
tovarem v prvních týdnech pandemie. 

Ptám se, jestli není normální vyrábět to, na 
co máme podmínky, a to, co neumíme si do-
vezeme. Je přece hřích dovážet to, co si doma 
dokážeme vyrobit a být na dovozech základ-
ních potravin závislí, nemyslíte? Jde jenom 
o základní potraviny, které si v našem mírném 
pásmu dokážeme vyrobit, v žádném případě 
nemluvíme o banánech, koření, kávě, rýži či 
jiných potravinách.

Ale i tak, je vhodné stanovit procento domá-
cích českých potravin? Má to vůbec někdo? 
Má. Jde nejen o státy v EU (říká se, že stano-
vení jakéhokoliv procenta je proti jednotnému 
trhu… a Francie není v EU?). Legislativu pro 
zvýšení soběstačnosti mají i jiné státy. Mnohé 
státy jdou na soběstačnost přes zvyšování 
konkurenceschopnosti, zlepšení životního 
prostředí podporou lokální a regionální 
produkce – tedy dosáhnou stejného cíle, 
a to zvýšení vlastní domácí produkce. Nejde 
o stanovení procenta domácích potravin 
v jiných státech, ale i o stanovení podmínek 
a požadavků ze strany vlád či samosprávných 
krajů, regionů, či dokonce starostů. Důležitá 
je propagace domácí produkce a výchova 
obyvatel k nákupu vlastních potravin. Jsou 
to desítky let, kdy se už děti v mateřských 
školách a potom na základních, středních 
a vysokých učí o tom, že domácí zboží je 
nejkvalitnější, příkladem jsou Rakušané,
Švýcaři, Němci, Francouzi. Přirozeně jsou 
pak hrdí na své vlastní domácí výrobky. 
Kromě dlouhodobé výchovy spotřebitelů 
jsou nastaveny podmínky tak, aby lokální 
a regionální domácí potraviny měly co nejvyš-
ší zastoupení a zároveň stejná pravidla chrání 

Mudrci, nebo demagogové?
Co znamená slovo soběstačnost? Podle slovníku jsou synonymem slova samostat-
nost, nezávislost nebo vystačit si s vlastními prostředky. Proč se tohoto slova tak 
obávají někteří zástupci maloobchodu a proč se někteří tváří, že potřebujeme 
ZÁVISLOST a obáváme se NEZÁVISLOSTI? Proč tvrdí, že pro nás chtějí jen to 
nejlepší, a dělají opak? 
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domácí trh. Kolik našich výrobků najdete na 
pultu v jiných státech EU? Myslíte, že se naši 
výrobci nesnažili umístit kvalitní potraviny 
i mimo naše území? Osobně znám předsedu 
zemědělského družstva, které se v minulosti 
pokusilo vyvést kvalitní jahody, dokonce 
v bio-kvalitě, do Rakouska. Přestože byly 
jahody levnější než ty rakouské, nepodařilo 
se družstevníkům jahody do obchodu dodat 
a následně prodat. Přestože jsme byli 
plnoprávnými členy EU, kamion s dodávkou 
čerstvých jahod byl odstaven a měl dva dny 
čekat na výsledky testů z odebraných jahod. 
Co myslíte, že se stalo? Zboží se vrátilo domů 
a prodalo se na domácím trhu, protože za 
dva dny by se jahody zkazily. Státy si prostě 
všemožnými nástroji chrání vlastní domácí 
trh. Dostat se na něj je v některých případech 
opravdu až nemožné kvůli různým opatřením. 
A díky dotacím a vhodnějším podmínkám se 
nadvýroba ze starých států EU dostává na náš 
trh. Ačkoliv výroba těchto potravin je dražší, 
jsou prodávány díky vyšším dotacím v zemi 
původu a lepším podmínkám pro výrobu, ale 
i díky dalším opatřením (někdy i díky maržím), 
levněji, ačkoliv reálně levnější nejsou. Kde 
je tedy spravedlnost, když domácí kvalitní 
výrobek je na pultě dražší, ale výrobce za něj 
dostane výrazně méně? A dokonce někdy 
i cenu pod výrobními náklady. Zamysleme se, 
jak je možné, že maso, které se dováží z tisíce 
kilometrů vzdálených destinací, kde jsou vyšší 
náklady na pracovní sílu, energie, vyšší daně, 
vyšší náklady na nákup technologii, je levnější 
než maso, které si vyrábíme u nás? Jak je 
možné, že naše maso nechtějí kupovat někte-
ří zpracovatelé a raději kupují to dovezené? To 
přeci nedává smysl. Někde je chyba. 

Když některé potraviny nebudeme dovážet, 
dojde k jejich zdražení
Aspoň tak to tvrdí někteří takzvaní odborní-
ci. Je to obráceně. Když budeme potraviny 
dovážet a nebudeme je vyrábět doma, dojde 
k jejich zdražení. Máme pokřivený trh. Kdysi 
se tvrdilo, že trh vše vyřeší. Jasně teď vidíme, 
že nevyřeší. Když nemají státy, které k nám 
dovážejí, přebytky, tedy vlastní nadprodukci, 
tak se k nám zboží nedostane. V první řadě 
tyto státy zajišťují dodávky na vlastní trh a až 
potom na trhy ostatní. Zcela jednoznačné to 
bylo v případě vypuknutí pandemie, kdy se 
státy „rvaly“ o ochranné pomůcky, postupně 
se „chytili“ domácí výrobci, ale na začátku 
se státy bily o dodávky, dokonce jsme viděli 
případy, kdy vláda Německa zabránila už 
dohodnutým vývozům, jindy jiný členský stát 
proplatil dodávku pomůcek určených dalšímu 
státu EU. Trh tedy není všemocný a nevyřeší 
všechny problémy. Zároveň je třeba zdůraznit 
ještě jednou, že trh, na kterém fungujeme, 
je pokřivený, a to jak evropský, tak světový. 
Jelikož se každý vyspělý stát snaží zajistit 
základní životní potřeby pro své obyvatele, má 
mnoho pravidel schválených v rámci EU a nad 
rámec EU využívá ještě i vlastní prostředky. 
Nejčastěji je to domácí legislativa, podmínky, 

ale i nepsaná, ale pevně stanovená pravidla, 
která není možné porušit. A toto nedokážeme 
„porazit“. A že domácí zboží nezdraží na úkor 
toho zahraničního? Podívejte se dnes na pulty 
maloobchodů. Domácí vepřové maso je vy-
kupováno od domácích výrobců za nižší ceny, 
než tomu bylo například před týdnem dvěma. 
Viděli jste při nákupu, že by bylo zlevněno 
české maso? Chovatelé dostali méně za stej-
né množství a kvalitu, ale na pultě, pro nás 
zákazníky, jsme to nezaznamenali. Na druhé 
straně, pokud někde padne zmínka o tom, že 
bude dražší obilí, hned druhý den jsou zprávy 
plné informací, že se budou zdražovat rohlíky, 
chleba, pečivo... Kolik zemědělců a zpracova-
telů zkrachovalo za poslední roky? Asi těžko 
bychom spočítali, kolik chovatelů skončilo 
s chovem hospodářských zvířat, neboť nebyli 
schopni dlouhodobě přežít se ztrátami. Neby-
lo jich málo. A víte, kolik obchodních řetězců 
v posledních letech zkrachovalo? Já osobně 
jsem na našem trhu nezaznamenala ani jeden 
případ. Zato jsou zveřejněny údaje o každo-
ročně se opakujících miliardových výnosech 
a dividendách v maloobchodu. Tak kde je 
pravda? Toto jsou fakta.

Kdo za stav, že nejsme soběstační v potravi-
nách, může? 
Jak je možné, že před třiceti lety jsme s méně 
výkonnou technikou, za podstatně horších 
podmínek vyrobili výrazně více domácích 
potravin, které uživily Čechy, Moravany 
a Slováky? A ještě jsme dokázali kvalitní po-
traviny vyvážet a dováželi jsme to, na co jsme 
tu doma neměli podmínky. V minulosti měl 

stát jinou politiku. A dnes na to, že politici, 
kteří byli u vesla a nedokázali za téměř tři 
desítky let vytvořit pořádné základy k bu-
dování hospodářství, doplácíme všichni. 
A když se o to dnes pokoušejí ti, kteří přemýš-
lejí o budoucnosti národa, jsou kritizováni. 
Čím později pochopíme, že pokud si sami ne-
zajistíme základ pro život, tedy dostatek vody 
a kvalitní potraviny, tím nás to bude více stát. 
A pokud dnes někdo tvrdí, že nepotřebujeme 
doma vyrábět a vše si dovezeme (a prý ještě 
levně ), je to demagog. Když si doma zničíme 
základy výroby, staneme se úplně závislými 
a ostatní si s námi budou dělat, co budou 
chtít. Pak nastane zdražování potravin. To 
snad nechceme. Nebo ano?

Co dodat na závěr?
Když nemohu svítit, neměl bych stínit. 
Toto heslo by si měli vzít za své právě ti,
 kteří straší, že zvýšením podílu domácích 
českých potravin dojde u nás ke zdražování, 
nedostatku, zvýšené byrokracii. Tak pře-
mýšlejme nejen o tom, co kupujeme, ale 
zejména o tom, proč nám někteří nedopřejí, 
abychom byli nezávislí. Chci si kupovat potra-
viny kvalitní, domácí, ale za „férové“ ceny, 
aby zemědělec mohl zaplatit za všechny 
vstupy (energie, vodu, plyn, lidskou práci), 
aby mohl hospodařit na půdě, aby za svou 
práci mohl žít v důstojných podmínkách.  
Tak jako vy nebo já. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,
výkonná ředitelka pro SZP, AK ČR, 
členka EHSV za SPPK
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Neracionální ulpívání na již neudržitelném 
stavu nám zabraňuje včasné pochopení, a tak 
i pozitivní zvládnutí tolik potřebné transfor-
mace. Ještě nikdy se lidstvu nepodařilo zasta-
vit, nebo dokonce zvrátit evoluci. Budoucnost 
ještě můžeme ovlivnit, minulost už ne; tu lze 
jen rizikově opakovat. Virálně se nešíří jen 
viry, ale i myšlenky, nápady a návyky (obzvláš-
tě ty špatné). Např. zpátečnický trumpismus. 
Kolik už vyprodukoval podobných „trumpíků 
a takytrumpů“ po celém světě – a tak prosadil 
štěpící stranický přístup, namísto jednotící 
a přirozené spolupráce svobodných trhů. 
Ekonomiku nám tak řídí stále pochybnější 
intervence stranických politiků.

Za pandemie se formuje i hospodářská krize 
a nezaměstnanost apokalyptických rozměru 
30. let (jak to prožívali i naši Baťové.) Zdra-
votní i politická pandemie jsou s ekonomikou 
spojené nádoby. Je třeba je zvažovat sou-
časně. Vytvářet tak novou imunitní odolnost 
lidstva prosazováním spolehlivé, rovnovážné 
a přirozeně resilientní evoluce nové ekono-
miky. Ne stále jen řešit následky sociálního 
inženýrství stranických vládců z 90. let. 
Potřebujeme trvalý program posilování imu-
nity, kombinovaný s vyváženou, soběstačnou, 
odolnou a přirozeně spolupracující, lokálně 
integrovanou ekonomikou. V USA dnes vzrost-
la nezaměstnanost o 1 000 % za jediný týden!

Virálně se šíří i zastaralé, dnešním potřebám 
již neodpovídající vzdělávání, politické inter-
vence do ekonomiky, rezistence vůči novým 
technologiím, kopírování, plagiarismus atp. 
Největší kalamitou je sílící tendence k mono-
kultuře – v zemědělství, průmyslu, vzdělávání 
– o politice ani nemluvě. Příroda nesnáší mo-
nokulturu, tou usychá a hyne. I lidé potřebují 
nadějnou a přirozenou pestrost, rozdílnost 
a doplňování se ve spolupráci, nic „mono“. 
Nelze přece postavit úspěšný fotbalový tým ze 
samých pravých křídel.

Nelze také učit nové generace všechno stejně 
a všechny totéž. Nelze je učit myslet CO, ale 
hlavně rozvíjet JAK. Jak hledat svůj vlastní 
směr, jak prosekávat nové cesty, ne se jen 
vracet k těm starým, prošlapaným, až téměř 
slepým uličkám. Kdo nachází cesty nové, 
obohacuje svět, generuje nové příležitos-
ti. Kdo však jen kopíruje cesty již prošlé, 
oslabuje svět a zužuje možnosti pro mladé 
generace. Máme-li na všechno všichni stejný 
(tj. stranický) názor, kde a jak budeme nalézat 
postoje a řešení k problémům nikdy předtím 
nepoznaným?

Chybí nám i ekonomové. Produkujeme závěje 
analytiků, kteří popisují a interpretují to, co 
se již stalo. Pokud možno všichni stejně, na 
přání oligarchicky řízených médií. Ekonom 

však hledá a umožňuje popsání i pochopení 
budoucnosti, evoluční a transformační pro-
cesy přizpůsobení se novým výzvám a novým 
realitám. Ostatně jak to učil prof. Deming: 
„Nelze nikam dojet bezpečně, s pohledem 
upřeným do zpětného zrcátka.“ Namísto toho, 
viz „ideu“ z analytické dílny ČR: „Ekonomiku 
musíme rychle zmrazit a pak ji znovu probu-
dit.“ A je to? Není třeba její transformace, aby 
se tragická selhání globalistů již neopakova-
la? Není návratu, není žádné „post“, je jenom 
nová, naše, společná budoucnost.

Vstoupili jsme do éry nerovnováhy. Je naším 
posláním učit se a zdůrazňovat jak rovno-
vážný stav ve společnosti, ale i vůči přírodě, 
obnovovat, udržet, a udržovat i dlouhodobě. 
Téma rovnováhy se nikde neučí a není tedy 
znalostní výsadou dnešních vědců, podnikate-
lů, manažerů – a už vůbec ne politiků a jejich 
déle sloužících analytiků. Je třeba začít se 
učit myslet. Kromě nerovnováhy nás postihují 
i další bezprecedentní jevy: období tzv. globa-
lizace končí, rychlost změny, technologické 
i společenské, výrazně akceleruje a politická 
sféra je zdrojem nejen společenské rozpolce-
nosti a konfliktnosti, ale i zpátečnického lpění 
na udržování statusu quo či přímého návratu 
zpět. K hodnotám, které dnešní nerovnovážný 
stav přivodily. Obecné obavy z budoucnos-
ti, úpadek instituce vzdělávání, oslabování 
spolupráce, spoléhání se na nezávaznou 
„solidaritu“ a ničivé státní intervence, to jsou 
jen některé z doprovodných symptomů ztráty 
rovnováhy. 

Neinformované, neznalé, zpolitizované nebo 
úzce specializované intervence do rozkolísa-
ných společenských i přírodních procesů (ob-
zvláště jejich vzájemné závislosti a interakce), 
vyžadují znalostně fundované, transdiscipli-
nární a transgeneračně systémové přístupy, 
které je třeba se neprodleně učit a urychleně 
prosazovat. Příroda varuje, že vše souvisí 
se vším. I malý brouček či hraboš, nevinná 
auto-nálepka nebo i prostý hlupák v čele 
mohou existující nerovnováhu rozkolísat do 
dlouhotrvajících krizí přírodně společenských 
závislostí.

Např. tzv. globalizace je krátkodobý fenomén 
nedávno (70. léta) objevené a zneužité levné 
pracovní síly, který v sobě nese své vlastní, 
sebedestruktivní vyústění. Čím více se snažíte 
levnou pracovní sílu využít, tím více ji musíte 
organizovat, učit, předávat jí znalosti a návyky, 
atp. Levná pracovní síla se tak nutně začne 
prodražovat. Globalizace sice funguje co 

Hledání stability v éře nerovnováhy
Covid-19 je virus, který rychle a důrazně odhalil zastaralost, neefektivnost a nespo-
lehlivost uměle konzervovaných lidských, zdravotních, ekonomických, politických, 
vzdělávacích, společenských a podnikatelských systémů. 
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nejdále od konečného spotřebitele, ale začíná 
nutně sama rychle ochabovat a ustupovat. 
Dodávkové řetězce globální musí nahradit 
lokální řetězce poptávkové. Přesun výrobních 
procesů zpět co nejblíže ke konečnému spo-
třebiteli a zákazníkovi je pak nevyhnutelný: 
bude se přece vyrábět a prodávat co nejblíže 
svému konečnému zákazníkovi; jak nás to 
ostatně učili zlínští Baťové – i když, bohužel, 
zřejmě zatím ne příliš úspěšně.

Nedávné americké výzkumy již potvrzují na-
růstající nerovnováhu ekonomickou. Je fakt, 
že se jednotlivé vyspělé státy hospodářsky 
stále rychleji přibližují. Příkladem je USA vs. 
Čína. Co USA v industrializaci trvalo 200 let, 
Čína dokázala již za pouhých 20 let. K hos-
podářskému sbližování ekonomik už dochází 
akcelerovaně a celosvětově.

Ale. Nerovnováha a hospodářská rozdílnost 
se stále výrazněji prohlubují uvnitř států, tj. 
mezi oblastmi, regiony a lokalitami. Klesající 
vliv globalizace je nahrazen potřebou důrazu 
na lokalizaci a re-lokalizaci hospodářských, 
vzdělávacích, samosprávních a jiných klí-
čových činností. V USA se už lokální důraz 
rychle vyplácí. Guvernéři jednotlivých států si 
určují místní protivirová opatření sami, právě 
podle místních podmínek a situace. Významná 
spolupráce mezi státy nastává automaticky. 
Trumpovi již zbylo jen vydírání (obzvláště
v New Yorku), vyhrožování a omezování národ-
ních zdrojů. Touha po znovuzvolení 
u trumpistů dominuje.

Celou řadu prostých návyků je tedy třeba pře-
hodnotit. Přenechávání samosprávy stranic-
ko-centrálním vlivům vede jen k další ztrátě 
orné půdy, vody, lesů a přírodních prostředí, 
potravinové nezávislosti i regionální bezpeč-
nosti. Dlouhodobá udržitelnost se musí stát 
sebeudržitelností, nezávislé na investičních 
dotacích, podporách a podfuků. Namísto ko-
pírování a plagiarismu je třeba hledat vlastní 
„českou cestu“ jak v osobních, podnikatel-
ských a vzdělávacích, tak i samosprávních 
výzvách a řešeních. Je nutné se zbavit dusivé 
monokultury jak v zemědělské, tak i v prů-
myslové produkci, ale hlavně ve vzdělávání, 
inovacích a podnikání. Naopak originalita, 
myšlenková pestrost a tvůrčí rozličnost nechť 
jsou základem nového českého týmového 
doplňování, spolupráce, sebeurčení a cest 
k úspěchu. 

I v tak malé zemi jako ČR jsou hlavní aktivity 
soustředěny jen ve 2–3 městech (Praha, 
Brno atp.), zatímco většina lokalit je závislá 
na rostoucím objemu cestování za prací 
a vzděláním, ztrátou potravinové soběstač-
nosti, pracovních příležitostí, a hlavně nezá-
vislosti a rovnováhy v komunitě rodičů 
a jejich dětí. Namísto toho více než 250 regis-
trovaných stran a hnutí nadále prohlubují ne-
rovnováhu, fragmentaci a konfliktnost. Centra 
sama trpí předraženým bydlením, dopravními 

blokacemi, uměle koncentrovanou konkuren-
cí, ztrátou spolupráce a identity, bez výhledu 
na spolehlivá řešení v budoucnosti.

Přese všechno jsme jediná země na světě, 
která může čerpat přímo z odkazu našich 
geniálních podnikatelů, Tomáše a Jana 
Baťových. Jejich odkaz bychom si už neměli 
nechat vzít nebo zlehčovat, zprofanovat či 
zneuctívat triviálním výkladem některých 
povrchně myslících politických simpletonů. 

Představte si ale opravdový zázrak: z ospalé 
ševcovské vesničky Zlín vytvořili oba Baťové 
nejen evropskou, ale i světovou metropoli. Za 
pouhých 20–30 let! Oni to nepovažovali za zá-
zrak, ale za prostý následek přesvědčení, práce, 
spolupráce a nezávislosti. Dodnes lze ve Zlíně 
obdivovat baťovské monumenty dávno zašlé 
místní slávy. Ale, a to především, Baťové nebyli 
„globalisté“, jak se někdy tvrdí, ale přesvědčení 
a zapálení mistři lokální ekonomiky. Nevyvá-
želi boty, ale celá „průmyslová města“, která 
vyráběla boty, a vše potřebné, lokálně. Tedy co 
nejblíže ke konečnému spotřebiteli. Takových 
měst (dnes integrovaná produktivní prostředí, 
IPP) vyvezli Baťové přes 70, a to během největší 
světové hospodářské krize 30. let! Je tedy 
Česko schopno využít potenciálů lokální eko-
nomiky? Odpovězte si sami … kdo jiný?

Hledání rovnováhy však vyžaduje mnoho 
specifických změn, které bychom snad měli 
mít uchované v národní genetice DNA. Např. 
omezení úzké specializace a prosazování 
vícerozměrnosti ve vzdělání. Již proto, že vše 
souvisí se vším. Pochopení vzájemnosti příro-
dy a lidmi vytvářených konglomerací. Návrat 
k nezávislosti a spolupráci. Odmítnutí všeho, 
co nás uměle, i cíleně, rozděluje. Prosazování 
všeho, co nás přirozeně spojuje. Přestat uni-
kat do minulosti nebo konzervovat přítom-

nost, ale přijmout výzvy přirozeně se formující 
budoucnosti. Učit se rovnováze v osobním, 
místním, i regionálním životě. Studovat inten-
zivně základy a praxi logického myšlení (když 
už nechceme biflovat matematické vzorečky). 
A znovu se ponořit, obzvláště ve školách, do 
až „zázračného“ odkazu obou našich Baťů.
 
A tak si představme nový „zázrak“. Tvor-
bou nových, regionálních, malých „Zlínů“, 
vytvoříme v ČR desítky kondenzačních jader 
pro přirozený rozvoj regionálních a lokálních 
ekonomik. Mluvíme o skutečné rovnováze: 
vyváženosti, nezávislosti, soběstačnosti 
a spolupráci místních iniciativ – tvorbou sítí 
spolupráce, co nejblíže konečnému zákazní-
kovi po celém světě.

Hlavní roli musí sehrát čeští podnikatelé. 
Především se musí stát skutečnou profesí, 
sebevědomou a sebeakreditovanou. Pomocí 
podnikatelských univerzit (myšlenka J. Bati) 
musí vychovávat své následné podnikatelské 
generace, schopné spolupráce a dalšího roz-
voje regionálních ekonomik. Mladí inovátoři 
a podnikatelé, bez ohledu na to, kde se na-
rodili a kde žijí, budou tak moci plně uplatnit 
své sny v rozvoji rovnovážných regionálních 
prostředí – a dobývat světa podle příkladu 
Tomáše a Jana. Každý hospodářský pohyb 
vždy a všude začíná lokálně. Nikdy ne na 
ministerstvu! Potřebujeme jeden druhého 
a v té potřebě je i naděje. Bez účasti 
ochablých, upovídaných nebo náhle němých 
politiků, ale s plným nasazením mladé, 
podnikatelské profese, špičkových technolo-
gií, baťovské spolupráce a hrdosti v hledání 
vlastní, tj. české cesty k rovnováze a úspěchu. 
Uděláme si to sami! To nejlepší na světě je 
pro nás docela dobré! 
                                                                                                                                                      
Prof. Milan Zelený, ZET Foundation
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Šťastně a dobrovolně se účastníme všech těch 
zhovadilostí, které jsou nám pomocí všudypří-
tomné reklamy a politické propagandy před-
kládány. Ani to nevnímáme a stali jsme se 
součástí globální hry, tedy kšeftu o všechno. 

Vládnoucí garnitury se snaží po celém světě 
ovládnout svoje ovečky, co mají pošetilou 
představu, že při volbách změní chod světa. 
Všemocní používají při těch svých mocen-
ských hrátkách nejrůznější techniky. Do jejich 
repertoáru patří diktát i podlézání masám, 
tedy striktní příkazy nebo mnohomluvné 
sliby. Přírodní zákony ale vůli mocných tohoto 
světa nepodléhají. Tito mocní ve své velikosti 
jaksi zapomněli, že jsou rovněž neodděli-
telnou součástí té přírody, kterou chápou ve 
svých fantaziích jako výzvu. Marně se snažím 
pochopit, proč stále nějaký důležitý hrdina 
hledá výzvy anebo se chce někam posunout. 
Tyhle fráze snad vypovídají o nezměrné pýše 
dotyčného individua víc než o jeho soudnosti 
a moudrosti.

Mužně hojně potetovaní gladiátoři a gla-
diátorky v pletivové kleci se navzájem snaží 
vyrazit si mozek z lebky nebo alespoň zlomit 
žebra a fascinovaný řvoucí dav na to zírá 
a platí nesmyslné sumy za tu nádheru, co je 
mu předhazována ke konzumu. Chléb a hry 
– to už tu kdysi bylo a skončilo to pádem blýs-
kavého impéria. Všechna pýcha a okázalost 
se jen v trosky obrátila a jelo se dál. Tvořily se 
jiné dějiny a vznikala jiná impéria a tak pořád 
dokola. To všechno mělo jen jednu docela 
malou kvantitativní odchylku proti naší 

velkolepé době – tehdy totiž nespotřebovávali 
tolik energie, kolik ji potřebuje lidstvo ke 
svému úžasnému spotřebitelskému rozma-
chu dnes.

Lidstvo potřebuje energii
Naši současnou světovou civilizaci při troše 
fantazie můžeme chápat jako jeden globál-
ní organismus, který má – jako každá živá 
hmota – své metabolické pochody, tedy příjem 
a výdej. Obojí je nutné pro existenci každého 
živého tvora. V tomto chápání naší civilizace 
je příjmem energie a výdejem jsou skleníkové 
plyny. Čím větší je náš organismus a divočejší 
je jeho pohyb, tím více energie spotřebovává. 
Světová populace trvale obdivuhodně narůstá. 
Samozřejmě s tímto růstem se zvětšují i soci-
ální potřeby lidstva, které s sebou nesou mezi 
jiným i značný tlak na všechny přírodní zdroje. 
Pro tuto hrubou úvahu nemá smysl brát v po-
taz existující regionální disproporce na obou 
stranách naznačeného vztahu. Podle analýzy 
citované ve vědeckém časopisu New Scientist 
se na Zemi za stávající situace bez problémů 
a s limity pro udržitelný rozvoj uživí cca 
3,4 mld. lidí tj. populace odpovídající roku 
1966. V dnešní době jsou ale tyto limity samo-
zřejmě překročeny, přičemž strukturu růstu 
ukazuje přiložená tabulka.

Rok 1960 je zvolen jako základ pro vyjádření 
dynamiky růstu populace na jednotlivých 
kontinentech. Nejrychleji roste počet obyvatel 
Afriky (4,66krát proti roku 1960). Naproti tomu 
Evropa má nejmenší nárůst (pouze 1,23krát 
proti roku 1960). 

S tím, jak roste světová populace, neustále 
narůstá a urychluje se její všesměrný pohyb 
(říká se tomu vznešeně pokrok) a v důsledku 
toho roste HDP coby ukazatel uspokojení 
všech potřeb, ať již nutných a naprosto opráv-
něných, tak i těch zbytečných, rozmařilých 
a mnohdy naprosto zbytečných. Oproti roku 
1960 celosvětový HDP vzrostl téměř 63krát, 
v Číně 227krát, Japonsku 113krát, ve státech 
EU celkem 52krát. Na USA z pohledu jednoho 
státu připadá dlouhodobě největší podíl 
z celosvětového HDP, a to 40 % v roce 1960 
a zatím konečný podíl 24 % za rok 2018.

S tím logicky neustále roste celosvětová 
spotřeba energie. V roce 1990 byla cca 
7 950 Mtoe, tj. v roce 2018 již vzrostla na 
13 865 Mtoe tj. na cca 174 % proti roku 1990. 
Pro představu Mtoe je jednotka užívaná 
v energetice a znamená milion tun ropného 
ekvivalentu, tedy množství energie uvolněné 
spálením 1 mil. tun ropy, což je 41,868 PJ 
(petajoule) tj. 41,868 × 1015 J. Na celosvěto-
vé spotřebě se energie ropy podílí 34 %, na 
uhlí připadá 27 %, na zemní plyn 24 %, vodní 
energie je 7 %, jaderná 4 % a na obnovitelné 
zdroje připadají rovněž 4 %. Z těchto čísel je 
patrné, že světová energetická spotřeba je 
z 85 % fosilního původu. Největší podíl na 
spotřebě mají země Asie a Austrálie 43 %, 
Severní Amerika 20 %, Evropa 15 % a samot-
ná EU cca 12 %.

Právě na rostoucí celosvětovou produkci 
(HDP) je třeba vynakládat stále více energie 
všeho druhu. Výsledkem této přeměny je 
urychlující se nárůst konečného produktu, 
tedy mezi jiným skleníkových plynů, pře-
devším pak CO2. Na přelomu 19. a 20. 
století spotřeboval jeden člověk v průměru 
300 000 kJ (kilojoule) denně. Na začátku 
21. století spotřeboval obyvatel vyspělých 
zemí cca 1 000 000 kJ denně. Křivka spotřeby 
energie v zásadě kopíruje křivku hospo-
dářského vývoje. Mezinárodní energetická 
agentura (IEA) spočítala, že v roce 2013 bylo 
na naší planetě spáleno 7,876 miliard tun uhlí 
a při tomto procesu uniklo do ovzduší 
14,8 gigatun emisí oxidu uhličitého. 

Skleníkové plyny zatěžují atmosféru
Koncentrace atmosférického CO2 od roku 
1950 dramaticky narostla z původních 
310 ppm na současných 415 ppm (což je 
koncentrace v ovzduší 0,0415 %), což je do-
posud nejvyšší naměřená hodnota. Je dobré 
si uvědomit, že posledních cca 800 000 let 
koncentrace CO2 celkem v 8 cyklech kolísala 

Lidé, myslete na budoucnost
Globalizovaný svět nám plně otevřel svoji virtuální „vlídnou“ náruč a my jako stádo 
do ní běžíme. Vše je tak blízko, vše si můžeme pomocí internetu ohmatat v pohodlí 
svého pokoje nebo v důležitém prostředí své pracovny či kanceláře.
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mezi hodnotami 170–300 ppm, a to až do 
nástupu doby industriální, tedy do přelomo-
vého roku 1765, kdy byl Jamesem Wattem 
vynalezen parní stroj. Přibližně od toho roku 
po dobu 185 let až do roku 1950 stoupala kon-
centrace CO2 pomalu, tj. v průměru o 2,1 ppm 
za dekádu na již zmíněných 310 ppm. Potom 
existuje jen strmý nárůst mezi lety 1950–1999 
o 11,8 ppm za dekádu a v letech 2000–2019 
ještě další dekádní urychlení na 21,7 ppm. 
Celosvětové emise CO2 tedy neustále rostou.
Z největších světových producentů je nejprog-
resivnější Indie a Čína a pouze u tří producen-
tů došlo v historickém pohledu k poklesu, a to 
v EU 28, USA a Japonsku.

Koncentrace dalšího významného skleníkové-
ho plynu – metanu, který je z pohledu skleníko-
vého efektu asi 20krát horší než CO2, vzrostla 
z hodnoty 1 650 ppb v roce 1980 na současných 
1 860 ppb. Dochází k jeho masivním únikům při 
tání permafrostu, který v sobě celosvětově drží 
zhruba dvojnásobné množství organického 
uhlíku, než je v současné době v atmosféře. 
Dále dochází k výbuchům přírodně kumu-
lovaného metanu na Sibiři v severní části 
Ťumenské oblasti na poloostrovech Jamal 
a Gydan. Existuje odhad, že v této oblasti se 
nachází kolem 7 000 přírodních podpovr-
chových kumulací, které hrozí výbuchem. Je 
vážná obava, že právě i tyto zdroje by mohly 
na naši planetě v následujících dekádách 
dále prohlubovat již tak akcelerující ohřívání. 
Celosvětově je nyní o 0,8–1,0 ºC tepleji oproti 
teplotnímu normálu z let 1951–1980. Severní 
polokoule ale na mnoha místech vykazuje 
teploty ještě o 2–3 ºC vyšší. 

Klima planety se razantně mění
Ohromné množství tepla v sobě kumuluje 
Atlantský oceán. To se projevuje v redukci 
mořského ledu. V letošní zimě nebylo opět 
zamrzlé západní pobřeží souostroví Špicberky 
a Nové Země. To platí i o nezamrznutí cca 
50 % břehů souostroví Země Františka Jose-
fa, které se nachází kolem 80° s.š. (severní 
polární kruh je na 66°33´ s.š.). V zimě byly 

pozorovány místní destrukce příbřežního ledu 
u břehů Grónska. Prohřátí severních poloh At-
lantského oceánu ukazují teploty mořské vody 
na 80º s.š. u Špicberk, kdy v lednu a únoru 
letošního roku dosahovaly úrovně 1 až 2 ºC. 
Podobně u Islandu na 63º50´s.š. je teplota 
moře 7 ºC. Zdá se, že teplý Atlantský oceán 
velmi silně ovlivňuje poslední dobou zimní po-
časí v Evropě. Není třeba komentovat průběh 
letošní zimy. Sníh se stává v posledních letech 
v našich nadmořských výškách vyloženou 
vzácností. Předpokládá se, že je narušeno 
tryskové proudění vzduchu. Mělo by se vlnit 
ze západu na východ ve dvou proudech mezi 
třemi troposférickými buňkami. První mezi 
Hadlleyovou a Ferrelovou buňkou nad 30. rov-
noběžkou ve výšce 10–16 km, druhý mezi 
Ferrelovou a polární buňkou nad 50. rovno-
běžkou ve výšce 7–12 km. Rychlost větrů zde 
kolísá mezi 108–700 km/hod., proto tryskové 
proudění. Místo vlnění jsme mohli v minulém 
roce pozorovat silné meandrování s vychýle-
ním až k severnímu pólu. Byly zaznamenány 
epizody s tvorbou vírů točících se protisměrně 
na západ. Tryskové proudění má vliv na for-
mování tlakových polí v troposféře. V důsledku 
toho zaznamenáváme různé anomální vpády 
velmi teplého vzduchu, série sucha, katastro-
fální povodně a jiné radosti. Tento fenomén 
může být velmi ovlivňován leteckou činností. 
Je známo, že cca 45 % leteckých zplodin 
se dlouhodobě drží ve výškách, kde byly 
vypuštěny, tedy 8 až 12 km nad zemí v místech 
výskytu tryskového proudění. Letecká činnost 
je velmi intenzivní. Denně je ve vzduchu 
200 tisíc letadel a ročně se letecky přepraví 
4,3 mld. cestujících. Tato čísla každoročně 
rostou a lze očekávat, že budou dále překo-
návána.

Přijde změna trendu včas?
Všechny existující soustavy ať tvořené živými, 
nebo neživými prvky se pohybují (existují) 
v pásmu tolerance. Pásmo tolerance je vždy 
definováno určitým počtem dominantních fak-
torů, které jsou nezbytné pro fungování každé 
konkrétní soustavy. Tyto faktory jsou vymeze-

ny v rozmezí od–do. Pokud se konkrétní faktor 
svým rozsahem vychýlí mimo pásmo toleran-
ce, dojde ke zhroucení soustavy. Příkladem 
může být prasklá tyč, u které je překonána 
pružnost a pevnost materiálu, nebo uschlý 
porost, který má nedostatek nezbytné vláhy 
pro vlastní přežití. Pro naši civilizaci takovým 
faktorem bude neustále stoupající teplota, 
tím vyvolané efekty a následné zpětné dopady 
na život na Zemi. Asi si mnohý ze čtenářů 
vzpomene na hodiny mikrobiologie, kdy se 
v Petriho miskách na agarovém živném nosiči 
zkoušely kultivace plísní a jiných patogenů. 
Každá kultura se rozvíjela vždy do doby, než 
vyčerpala své živné prostředí, pak došlo 
v k jejímu zhroucení. Při zobecnění tohoto 
vztahu můžeme chápat Zemi ve vesmírném 
prostředí jako Petriho misku a lidstvo jako 
patogenní kulturu. Výsledek je popsán v pře-
dešlé větě… Co k tomu dodat více.

Popsaná fakta, která jsem čerpal z veřejně 
dostupných zdrojů, jako je Světová banka Mě-
síčník EU aktualit a Global carbon atlas 2018 
a další, snad leckomu napoví, že se před naší 
civilizací rýsuje velký problém. Pokud chce 
lidstvo naznačený směr vývoje zvládnout 
a přežít, musí respektovat zákonitosti ekono-
miky, etiky, ekologie, energetiky a estetiky, 
jakýsi „zákon pěti E“. Pro mnoho lidí s přísným 
konkrétním zaměřením je to naprosto nepřija-
telné a nesmyslné pojetí problému. Ona totiž 
ekonomika není etická, příroda nepracuje 
s pojmem finance, ale s pojmem energetická 
nezbytnost, estetika jako zklidňující faktor 
nepatří masově do naší uspěchané, technikou 
přeplněné doby. Proměnit křesťanskou etickou 
normu „co nemáš sám rád, nečiň druhému“ 
na „nedotýkej se zájmů druhého“. To už hlava 
současného smrtelníka není schopná pobrat. 
Nicméně, lidé, pokud chcete, aby vaši potomci 
měli šanci žít, myslete! A úplným závěrem: 
„Kdos pochopil, jdi a řekni to druhému, kdos 
nepochopil, zapomeň.“

Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec
OAK Chrudim

Oblast
Rok

1900 % 1945 % 1960 % 2000 % 2019 %

Svět 1,160 55 2,408 80 3,018 100 6,127 203 7,720 256

Afrika 0,133 47 0,218 76 0,285 100 0,814 285 1,328 466

Asie 0,947 56 1,332 79 1,686 100 3,713 220 4,569 271

Evropa 0,408 67 0,530 87 0,606 100 0,726 120 0,743 123

Severní Amerika 0,082 40 0,162 79 0,204 100 0,317 155 0,371 182

Lat. Amerika, Karibik 0,074 33 0,155 70 0,221 100 0,526 238 0,667 302

Oceánie 0,006 37 0,011 69 0,016 100 0,031 194 0,042 262

Růst světové populace (mld.) (webové stránky Population. City)
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V polovině dubna ministr zemědělství ozná-
mil, že navýšený rozpočet Programu rozvoje 
venkova půjde především na pěstování ovoce, 
zeleniny, chmele a brambor, do chovů drůbeže 
a prasat a na zpracování potravin v České 
republice. Hlavním cílem je zvýšit soběstač-
nost České republiky především u dovozových 
komodit, a tak zajistit dostatek základních 
potravin, které u nás můžeme produkovat 
při snížení závislosti na importu. Investice 
jsou důležité i pro zlepšení stavu krajiny a její 
pestrost. Opatření Ministerstva zemědělství 
ocenili i předseda Ovocnářské unie ČR Martin 
Ludvík a předseda Zelinářské unie Čech 
a Moravy Petr Hanka. Vždyť podle jeho slov 
se každý den dováží do ČR více než sto kami-
onů zeleniny!

Řeknete si prima, nyní se to musí změnit! 
Se snahou o finanční podporu samozřejmě 
nelze než souhlasit. Ostatně dělají to v zemích 
kolem nás minimálně stejně. Všechny výzvy 
k záchraně potravin, jídla a na to navazujícího 

potravinářského a nápojářskému průmyslu 
však mají stejného jmenovatele. Tím jsou 
zemědělské plodiny a jejich pěstování. Stále 
častěji zaznívá pojem soběstačnost a „návrat 
výroby domů“. Ale bez vytvoření podmínek 
pro jejich pěstování (nejen financí), včetně 
ochrany proti škodlivým činitelům, je to jen 
bušení na zavřená vrata! V mnoha případech 
se bez chemických přípravků na ochranu 
rostlin neobejdeme.

Restrikcí účinných látek přípravků na ochranu 
rostlin je dnes již tolik, že to vadí malým 
i velkým pěstitelům, ale hlavně pěstitelům 
minoritních plodin, jako jsou ovoce, zelenina, 
brambory, chmel a také ty, které nikdo přímo 
nekonzumuje a slouží pouze k semenář-
ským účelům (vojtěška, jetel, trávy), tedy 
k produkci semen a hlíz. Nejhorší je to, že za 
zakázané účinné látky neexistuje ve většině 
případů odpovídající náhrada. Neuvážené 
zákazy některých přípravků (mořidel) jsou 
kontraproduktivní, protože je pěstitel musí 

nahradit sice povolenými přípravky, ale často 
ve více aplikacích, takže jsou pak v konečném 
důsledku pro životní prostředí, necílové orga-
nismy či obsluhu techniky mnohem nebez-
pečnější. Navíc jejich opakovaným používáním 
hrozí vyvolání rezistence, což je paradox 
k plnění  Směrnice EP o dodržování antire-
zistentní strategie. Se současným stavem, 
ale i jeho pokračováním nesouhlasí všechny 
plodinové svazy zastoupené v Agrární komoře 
ČR i Asociace soukromého zemědělství ČR. 
Znepokojení nad zákazy mnohých účinných 
látek vyjádřily i Českomoravská šlechtitelská 
a semenářská asociace, stejně jako Česká 
akademie zemědělských věd. Konečným 
výsledkem, který samozřejmě nechceme, 
může být to, že zemědělci takto technologicky 
okleštěné plodiny pěstovat nebudou, nebo 
je nebudou vůbec ošetřovat. Jejich výnos se 
však sníží, což zvýší jejich cenu na trhu. 

Kdo potom bude vysvětlovat spotřebitelům, 
že se na nepříznivé ceně podílí také veřej-
ností požadovaná zpřísněná pravidla pro 
jejich bezpečnost a pěstování? A bude tomu 
podobně i v jiných zemích EU? I když přiznat 
škodlivost leckterých regulací je pro vládu 
takřka nemožné, zdá se, že za pokus to
 v současnosti opravdu stojí. Potom nebu-
de pouhým „mluvením do větru“ otázka 
soběstačnosti ve výrobě potravin v České 
republice. Navíc je třeba mít na paměti, že 
s velkou mezinárodní solidaritou se tu 
nedá počítat. Každý bude mít své starosti, 
každá země své vlastní priority, které bude 
prosazovat. K tomu všemu bude chybět levná 
zahraniční pracovní síla. 

Jak na to po pandemii a kde začít? No přeci 
tam, kde se rodí nový život rostlin, nová úroda, 
kde jsou její základy! U semenářských poros-
tů. Jen kvalitní osivo a sadba jsou předpo-
kladem dobrých výnosů a kvality plodin. Tedy 
uvolnit racionálně přípravky pro jejich moření, 
ochranu, desikaci atd. Následovat může 
chmel jako silná exportní komodita. Snad 
nám i státní správa dokáže, že to v těchto 
případech vyřídí stejně rychle jako u experi-
mentálního přípravku Remdesivir. Zkrátka 
a dobře, při restartu země po krizi je potřeba 
začít naslouchat skutečným zemědělcům. 
Nejde o náhodná opatření! Nebo přijdeme 
k sobě, až si budeme muset vařit lebedu?

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

Pomohou jenom peníze? Není to málo?
Skoro to vypadá, že se rezortní ministři předhánějí v tom, kdo za současné situace 
více peněz „nalije“ do svého rezortu. Ani ministr zemědělství nezůstává pozadu. 
Nepřímo reaguje na výzvy „Zachraňte jídlo“, „Zachraňte pivo“, „Zachraňte hospodu“ 
a jiné. To všechno jsou internetové výzvy, na které lidé odpovídají a také naplňují 
obsahem. 

Kolik slunečnice zůstane bez možnosti desikace?
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Do naší země se podle statistik ročně doveze 
až 700 000 tun zeleniny a kromě konzumních 
brambor se jedná zejména o rajčata, cibuli, 
mrkev nebo zelí, což jsou všechno komodity, 
které lze od tuzemských pěstitelů nabídnout 
spotřebiteli, a to i celoročně. Částečně pro-
střednictvím produkce ze skleníků (rajčata), 
zejména ale tehdy, bude-li kde úrodu ze skliz-
ně dlouhodobě uskladnit. To sice neplatí pro 
všechny druhy zeleniny, u základních komodit, 

jako jsou brambory, kořenová zelenina, cibule 
nebo česnek, to ale možné je. 

Možná už letos by přitom mohlo dojít k obra-
tu, pokud ovšem do hry nevstoupí, jak tomu 
v posledních letech bývá, nepřízeň počasí. 
Ta už se částečně projevila v podobě dvou 
vln jarních mrazů, větším problémem ale 
bude nejspíš riziko sucha. Ne všechny plochy 
zeleniny v ČR disponují závlahovými systémy, 

a kromě toho lze ve využívání vody očekávat 
zpřísnění oproti současnému stavu v připra-
vované novele vodního zákona.

Impulzem k obratu by mohly být také dů-
sledky pandemie koronaviru. Ty sice zasáhly 
oblast zelinářství v první fázi negativně 
výpadkem sezónních pracovníků nutných 
k rukodělným pracím, ještě větším problém 
než pro ČR to ale je a bude pro země, které 

Začíná se našim zelinářům 
konečně blýskat na lepší časy?

Ačkoli se v naší zemi léta mluvilo především o klesající soběstačnosti v produkci 
vepřového masa, což je samozřejmě pravda, ještě horší situace je v produkci 
a soběstačnosti v oblasti ovoce a zejména zeleniny. 

25. KVĚTEN 2020
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patří v Evropě k tradičním pěstitelům 
(a dovozcům) zeleniny. To spolu s ome-
zením prostupnosti hranic (byť se omezení 
oficiálně pohybu zboží a zejména potravin 
a zemědělských surovin netýkala) vytváří větší 
prostor pro uplatnění tuzemské produkce 
na našem trhu. Očekávat lze také zvýšenou 
poptávku po zelenině a ovoci jako projev posi-
lování imunity vůči virovým a jiným onemoc-
něním. Na to leckteří spotřebitelé v minulosti 
zas tak nedbali, strach z možného onemoc-
nění ale jistě řady pravidelných konzumentů 
zeleniny a ovoce rozšířil. Již zmiňovaný 
nedostatek lidí na práci v zelinářství v zahra-
ničí by měl logicky minimálně letošní objem 
tamní produkce snížit a také to je prostor, 
který by mohli naši pěstitelé využít. Průběh 
koronavirové krize v EU i ve světě kromě toho 
psychologicky zvyšuje i prestiž tuzemské ze-
mědělské a potravinářské produkce i přístup 
veřejnosti k těmto výrobkům. Podíl spotřebi-
telů, kteří preferují výrobky původem z naší 
země, v posledních letech mírně vzrůstal, po 
koronakrizi se ale určitě jejich počet zvýší. 
Pokud tedy lze mluvit o optimální době, 
kdy by bylo možné zvýšit soběstačnost ČR
v produkci (nejen) zeleniny, pak je to právě 
teď. Navzdory možné nepřízni počasí a na-
vzdory možným problémům s pracovní silou.   
Není to ale jen na pěstitelích zeleniny. 
Podmínky k možnému nárůstu tuzemské 
produkce musí také vytvořit stát, konkrétně 
tedy Ministerstvo zemědělství. To již oznámi-
lo úmysl zvýšení potravinové soběstačnosti 
finančně podpořit, otázkou je, zdali to bude 
právě pro sektor zeleniny stačit. A také, kdy 
budou peníze k dispozici, když se má navýšení 
týkat investičních aktivit v rámci Programu 
rozvoje venkova, což rozhodně nejsou „rychlé“ 
peníze.   

Faktem je, že v letošním roce se už o moc 
hektarů plochy vyčleněné pro pěstování 
zeleniny nenavýší, sadba už je v zemi. O moc 
se však nemohou navýšit také proto, že v ČR 
chybí poměrně velká kapacita na uskladnění 
úrody. I kvůli tomu nemohou naši zelináři 
zásobovat vlastní trh celoročně, alespoň těmi 
komoditami, které skladovat lze. Tato situace 
přitom v minulosti umožnila zahraničním 
výrobcům etablovat se na našem trhu. Vždy 
má totiž lepší pozici ten, který je schopen 
nějaký produkt dodávat celoročně nebo skoro 
celoročně, než ten, který je schopen dodávek 
jen po několik měsíců v roce. Klíčovou výzvou 
je tedy prodloužit dobu, po kterou bude možné 
tuzemský trh naší zeleninou zásobovat, 
a právě proto je třeba navýšit kapacitu sklado-
vacích prostor.

Zvýšení této kapacity má ale smysl také pro 
potenciální zvýšení objemu produkce. Součas-
ných zhruba 11 tisíc hektarů, na nichž se 
v ČR zelenina (bez brambor) pěstuje, by bylo 
přitom vhodné navýšit alespoň o polovinu. To 
ovšem znamená udržet efektivitu produkce 
a konkurenceschopnost, a to zase mimo jiné 
znamená funkční závlahy. Velká část závlaho-
vých systémů je zastaralých, problém je i ve 
struktuře uznatelných nákladů při investicích 
do jejich modernizace. Ještě větší problém 
ale zřejmě čeká v budoucnosti, možná právě 
i v souvislosti se zmiňovanou novelou vodního 
zákona. Pokud se budou dosavadní suché 
roky i v dalších letech opakovat, může se stát, 
že nebude dostatek vody pro dnes převažující 
zalévání z hydrantů, případně, že voda k těmto 
účelům odebíraná podraží, což by významně 
ovlivnilo ekonomiku pěstování zeleniny. Bylo 
by tak žádoucí kompletně přejít ke kapkovým 
závlahám, kde je spotřeba vody nižší, a jejich 

prostřednictvím lze vést potřebnou vodu 
rovnou ke kořenovým systémům rostlin, 
v ideálním případě ji ještě obohatit potřebný-
mi živinami. Jsme-li u vody, pak by bylo také 
žádoucí uvažovat o zemědělském využití vy-
čištěných (recyklovaných) odpadních vod, což 
zatím naše legislativa zakazuje. V řadě zemí 
ale zemědělci takovou vodu využívají, a kromě 
toho EU v letošním roce přijala zásady, které 
toto využití umožňují a specifikují. Reálné 
využití je však na členských zemích – a ČR by 
se jej neměla plošně vzdávat.

K podpoře zelinářství (a ovocnářství) by bylo 
také možné využít daňové nástroje. Veřejnost 
sice jistě ocení přeřazení některých komodit 
(vodné a stočné nebo pivo prodávané v restau-
racích) a zejména služeb do nižší sazby DPH, 
v zájmu všech by ale bylo, když už se do DPH 
sahalo, přeřadit do nižší sazby právě zeleninu 
a ovoce. Bylo by to opatření pro všechny spo-
třebitele a bylo by to, což je možná nejdůle-
žitější, opatření podporující zdraví populace. 
Zatím jsou daňová opatření v kompetenci 
jednotlivých zemí EU, i tady však EU uvažuje 
o nějakých formách sjednocení. Strategické 
daňové změny je tak lepší raději udělat včas, 
než bude pozdě.

K žádoucímu navýšení produkce zeleniny v ČR 
je tak třeba učinit několik kroků najednou 
a ve vzájemném finančním a časovém souladu. 
Zapomínat přitom nelze ani na co nejopera-
tivnější přenos poznatků vědy a výzkumu do 
praxe, ať již jsou to přípravky zvyšující efektivitu 
zelinářské produkce, nebo nové odrůdy. I když 
bohužel již neexistuje specializovaný zelinář-
ský výzkumák, řadu i pro zelináře přínosných 
projektů a produktů nabízí několik institucí, na-
mátkou Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ústav 
experimentální botaniky AV ČR nebo Centrum 
regionu Haná pro biotechnologický a zeměděl-
ský výzkum. Zelinářství by si větší pozornost 
určitě zasloužilo už proto, že nějaký druh 
zeleniny konzumuje téměř každý téměř každý 
den. Největší nutriční přínos má přitom čerstvá 
zelenina vypěstovaná co nejblíže ke konečné-
mu spotřebiteli, tedy ta od nás. Má to ale ještě 
jeden benefit, který je možná v současné době 
vhodné intenzivněji komunikovat než dosud. 

Převoz jakéhokoli zboží na větší vzdálenost 
samozřejmě znamená nějakou spotřebu 
pohonných hmot, a tedy zatížení životního 
prostředí. Preference lokální produkce je 
v praxi mnohem účelnějším opatřením než EU 
prosazovaná „Zelená dohoda“ (Green Deal). 
Stav životního prostředí je dnes kromě rizik 
sucha nejdůležitějším (a někdy až zneuží-
vaným) celosvětovým tématem. Konzumací 
(nejen) zeleniny z místa jejího původu přitom 
každý konzument přispívá k ochraně životního 
prostředí – a při preferenci nákupu potravin 
včetně zeleniny by to měl vzít v úvahu. Ale 
musí si to také uvědomit.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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RECEPT: BRAMBOROVÝ SALÁT S ŘEDKVIČKAMI
Jedním z prvních druhů zeleniny, které mohou už koncem jara (zejména v dubnu 
a květnu) nabídnout naši pěstitelé tuzemským spotřebitelům, jsou již tradičně řed-
kvičky. Také pro ně platí, že nejlepší je konzumovat je zasyrova a čerstvé, ředkvičky se 
ale dají využít také k přípravě mnoha druhů salátů, včetně toho nejkonzumovanějšího 
bramborového. Ten má mnoho různých variant, přičemž pro přípravu většiny z nich 
lze využít jen bezezbytku tuzemské suroviny, nejen ty zemědělské. Jednou z nich je 
i „moderní“ bramborový salát s ředkvičkami, k jehož přípravě je vhodná chvíle právě 
v probíhající ředkvičkové sezóně.

Suroviny k přípravě: 500 g brambor, 100 g ředkvičky, 2 papriky, 100 g zakysané sme-
tany nebo jogurtu, 2 lžíce majonézy, 1 vejce, sůl, pepř, cherry rajčata na ozdobení.

Postup při vaření: Ve slupce uvařené brambory po vychladnutí oloupeme a pokrájíme 
na plátky. Ředkvičky nastrouháme nebo na drobno pokrájíme, stejně jako papriky. 
Následně zalijeme zálivkou, která vznikne po smíchání smetany (nebo jogurtu), ma-
jonézy, soli a pepře, dochutit jí lze i citronovou šťávou. Vše promícháme a ozdobíme 
plátky vejce uvařeného natvrdo a cherry rajčaty.  

Do bramborového salátu lze podle libosti přidat jakoukoli čerstvou zeleninu, 
například i tradiční mrkev, jarní cibulku, pažitku atd.

Pro zelináře navíc takový přístup znamená, 
že mohou v sezóně nabídnout větší objem 
produkce, z něhož spotřebitelé část zkonzu-
mují v čerstvém stavu a část si sami zpracují, 
případně zpracované zelinářské produkty 
později nakoupí. Zpracování i konzervování 
zemědělských surovin, kdy je cílem primárně 
prodloužení jejich trvanlivosti, lidstvo navíc 
využívalo odedávna. Není to tedy nic nepřiro-
zeného a módního. A například u zeleniny tyto 
kroky dokonce v některých případech nutriční 
pozitiva zvyšují. Typickým příkladem je kysané 
zelí, které je díky bakteriálnímu kvašení 
snazší při trávení, neboť na rozdíl od syrového 
zelí nezpůsobuje nadýmání. Užitečné mikro-
organismy, které se v kysaném zelí nacházejí, 
podporují zdraví prospěšné bakterie ve stře-
vech a ty zase usnadňují zažívání, vstřebávání 
živin a využití vitamínů. Nějakým způsobem 
upravené zelí se konzumovalo i ve starověku 
– například vařené, solené nebo zalité octem, 
nebo dokonce sušené.

Zpracování, tentokrát tepelné, zvyšuje 
nutriční hodnotu také třeba u rajčat. Týká se 

to především lykopenu, který se tepelným 
zpracováním z rajčat ve větším množství uvol-
ňuje, přičemž jde o látku, která je považována 
za prevenci rakoviny prostaty. Nejen čerstvá 
rajčata, ale i kvalitní, skutečně z rajčat vyro-
bený kečup, jsou tak vhodnou složkou našich 
jídelníčků. Tepelným zpracováním zeleniny lze 
také snížit obsah dusičnanů, a to až o 75 %. 
Tepelné úpravy zeleniny sice znamenají ztrátu 
vitamínu C, ten je však obsažen v mnoha ji-
ných zdrojích potravy, takže to není zas taková 
tragédie. Na druhou stranu se tepelným zpra-
cováním dokáží uvolnit jiné látky, které také 
zelenina obsahuje a které jsou organismem 
v čerstvém stavu hůře využitelné. Například 
provitamín A, jehož bohatým zdrojem je třeba 
mrkev, je za syrova uvolňován v nepatrném 
množství. Po důkladném povaření mrkve 
s přídavkem tuku se ale zvýší jeho uvolňování 
asi pětinásobně.

Příkladů je samozřejmě mnohem víc, důležité 
spíše je, aby i spotřebitelé věděli, že náku-
pem zpracované, konzervované či nakládané 
tuzemské zeleniny nedělají žádnou chybu a že 

i takové produkty mohou být a jsou přínosem 
pro jejich zdraví. 

Petr Havel

Nutriční přínosy má 
i zpracovaná zelenina

I když je pravda, že pro člověka je nejlepší konzumovat čerstvou a v optimální době 
sklizenou zeleninu, z nutričního hlediska představuje mnoho pozitiv i zelenina 
zpracovaná a konzervovaná. V minulosti bylo běžným zvykem téměř jakýkoli druh 
zeleniny nakládat nebo zavařovat, a není důvod tento zvyk úplně opouštět. 
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Davům návštěvníků poněkud utajená 
Národní přírodní památka Dunajovické 
kopce se nachází nedaleko hranic s Ra-
kouskem. Prochází přes území čtyř jihomo-
ravských vesnic. Téměř devadesát hektarů 
velkého liduprázdného území nabízí jedinečný 
pohled na Pálavu, oko ojedinělého návštěvní-
ka upoutá i uměle vytvořený terasovitý kopec 

Velká Slunná, dominantní statný osamělý 
topol na vrcholu Růžové hory, ale i výhled do 
všech směrů.

K příjemnému odpočinku už stačí se jen po-
sadit do trávy a nasávat vůni bylin či poslou-
chat zpěv ptáků. Pozorovat malebné vesničky 
v okolí i stádo pasoucích se koz. V průběhu 
roku zde rozkvete nejméně 380 druhů cév-
natých rostlin. Z hlediska soustavy Natura 
2000 je významný výskyt srpice karbincolisté. 
Místní specialitou je několik druhů, které 
jinde v ČR přežívají už jen na pouhých dvou či 
třech posledních místech. Na počátku jara se 
mnoho míst zbarví do růžova, to když vykvetou 
jemné mandloně nízké s mírným náskokem 
před stromovitými mandloněmi zbytku sadu 
na úpatí Velké Slunné. V této době se na 
svazích objevily také bíle kvetoucí katrány 
tatarské, které lze při pozorování z dálky 
snadno zaměnit se stádem ovcí. Část rostliny 
viditelná nad zemí je však pouhým zlomkem 
celkové velikosti katránu. Jeho kořenový 
systém je opravdu úctyhodný. Než se lodyhy 
katránu se zralými semeny oddělí a rozkutálí 
se jako správní stepní běžci, změní Dunajovic-

ké kopce doslova v kvetoucí koberec.
Úchvatné světle modré plochy vytvoří
v červnu květy lnu chlupatého, svahy kopců 
ozdobí ve větru vlající kvetoucí trávy včetně 
kavylů sličných. Všemi barvami hrající Liščí 
kopec, botanicky nejcennější nejižnější část 
území, je v současnosti mimo jiné nejbohatší 
lokalitou pelyňku Pančicova, který je díky 
velmi teplému a suchému počasí posledních 
let viditelně v kondici a po dlouhé době opět 
kvete a utěšeně se rozrůstá. S blížícím se 
koncem léta vše vystřídá všudypřítomná 
kombinace okrových travin, fialkové 
hvězdnice chlumní, červené šípky 
a rubínové hlohy, které ladí s podzimem 
vybarvenými vinicemi.

Dolnodunajovické kopce:
Rozloha: 87,79 ha
Nadmořská výška : 215–285 m
Území je zvláště chráněno od: 10. 5. 1946
Orgán ochrany přírody: AOPK ČR – RP Jižní 
Morava

Text a foto: Dagmar Sedláčková
zdroj: ochranaprirody.cz

Heslo se spontánně šíří na sociálních sítích. 
Znamená, že lidé, co jej použijí, upřednost-
ňují domácí produkci vín. Jako poděkování 
jej na samolepkách dávají také mnozí vinaři 
na kartony při distribuci. Součástí iniciativy 
je také podpora prodeje vinařských bedýnek 
jako symbolu jejich spolupráce. S nápadem 
přišla břeclavská rodinná tiskárna Etiflex, 
která se zabývá výrobou etiket. „Za léta inten-
zívní spolupráce máme s vinaři osobní vztah. 
Uvědomujeme si, jak na ně dopadly důsledky 
všech omezení a chtěli jsme je podpořit. Na 

prvotní nápad, poskytnout jim samolepky 
s milým vzkazem pro zákazníky, velmi brzy 
navázaly další. Zejména proto, že vinaři na 
každou naši aktivitu reagovali velmi vstřícně 
a vděčně,“ uvedla Lucie Hotařová, zakladatel-
ka břeclavské tiskárny.

K nápadu se připojil celý tým zaměstnanců. 
„Máme ochotné lidi, od grafiků přes komu-
nikaci, díky nim jsme myšlenku rozvedli do 
iniciativy,“ dodala. Nyní se snaží pomáhat 
vinařům dostat nejrůznější informace 

o společných bedýnkách, on-line degustacích 
a užitečných tipech ke koncovým zákazníkům.

Jako farmářské bedýnky
Nápad, který přivedli na svět farmáři v podob-
ně bedýnek plných čerstvé zeleniny a ovoce, 
nyní výborně funguje i u vína. Podobně jako 
ty farmářské nabízejí i vinařské bedýnky zají-
mavě poskládaná vína více vinařů, která bývají 
obvykle ještě i tematicky laděná. Ochutnávat 
tak lze typickou produkci daného regionu, 
různé zpracování jedné odrůdy více vinaři, 

Dolnodunajovické kopce, ostrůvek 
 v moři polí a vinic rozkvetl

 To si vypijeme! Heslo s obrázkem na  
 podporu vinařů zaplavilo internet

Hřbet pokrytý stepí a porosty křovin rozsvítily v těchto dnech chomáčky katránu 
tatarského, nepřehledné plochy jahodníku a křehkých bílých sasanek.

Dříve konkurenti, nyní partneři. Vinaři vytáhli společně do boje proti pandemii, 
která je odřízla od zákazníků. Přišli s originálním nápadem, který získal přízeň lidí 
a zaplavil internet a sociální sítě. Logo s názvem To si vypijeme propaguje prodej 
jejich vín prostřednictvím rozesílaných bedýnek.
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vína ověnčená soutěžními úspěchy atd. Navíc 
jde většinou o vína, která nejsou dostupná 
běžně v obchodech, a vinaři je v bedýnce nabí-
zejí za výhodnější ceny než po jedné láhvi.
Kromě vína samotného si lze nákupem be-
dýnky nejen rozšířit obzory, ale také podpořit 
moravské a české vinaře v době, kdy nemo-
hou svá vína prodávat obvyklými způsoby.
Typickou ukázkou jsou vinařské bedýnky spol-
ku vinařů v Pavlově. „Máme v nabídce 
tři bedýnky, červená vína z Pálavy, ryzlinky 
z Pálavy a samozřejmě Pálavy z Pálavy. Jedná 
se vždy o výběr šesti různých vín od našich 
členů. Bedýnky jsou sestaveny tak, aby před-
stavovaly průřez typickými víny a vinařským 

stylem v Pavlově a jeho okolí,“ přiblížil Pavel 
Krška, předseda pavlovského spolku vinařů 
VINITORES PALAVIENSIS.

Pozadu nezůstává ani nejprestižnější kolekce 
moravských a českých vín Salon vín ve 
Valticích. Za normálních okolností tato vína 
návštěvníci ochutnávají v degustační expozici 
valtického zámku, ale v době pandemie si 
musí vína najít cestu k nim. Salon vína se 
proto také vydal cestou vinařských bedýnek 
a připravil tematické výběry, Šampioni Národ-
ní soutěže vín, Méně známé odrůdy, Vína se 
zbytkovým cukrem, Bílý set, Červený set 
a Výběr hlavního sommeliera. „Doporučil 
bych obzvlášť bedýnku nebo výběr vín Šampi-
oni národní soutěže vín. Je to jedinečná šance 
ochutnat všechny šampiony Národní soutěže 
vín 2020, tedy šampiona vinařské oblasti 
Čechy, podoblastí Znojemské, Mikulovské, 
Slovácké a Velkopavlovické a samozřejmě 
také absolutního Šampiona. Takovou možnost 
mají běžně pouze návštěvníci degustační ex-
pozice na zámku ve Valticích,“ upřesnil hlavní 

sommelier Národního vinařského centra 
a Salonu vín Marek Babisz.

Dalšími spolky, které podobné výběry vín 
nabízejí, jsou třeba Mladí vinaři, kteří mají 
připravenou Bednu plnou vína, tedy dvanáct 
vín od svých členů. Aliance vinařů V8 pro 
změnu nabízí tzv. Unikátní šestku od členů V8, 
tedy šest vybraných vín. V neposlední řadě je 
dostupná Bedýnka 4×3, tedy po 3 vínech 
od 4 vinařů, Vinařství Krásná hora, Špalek 
Vinařství, Víno Kadrnka a VÍNO J. STÁVEK.
K iniciativě přivedla vinaře skutečnost, že 
všechny vinařské košty, otevřené sklepy
a další akce jsou zrušené. Restaurace a vinár-
ny už řadu týdnů zejí prázdnotou a vinaři tak 
nemají možnost zákazníkům prezentovat svá 
vína. O hlubokých finančních ztrátách ani ne-
mluvě. Za normálních okolností si konkurují, 
ale v průběhu pandemie se dokázali spojit 
a vzájemně si pomáhat.

Dagmar Sedláčková
Logo, ilustrace: Etiflex

Práce stavebníci dokončili právě před nadchá-
zející sezónou. Oprava zajistí bezpečnost pla-
vebního provozu a bezstarostný průběh hlavní 
plavební sezóny bez rizika omezování plavby. 
Každoročně se zvyšující počet návštěvníků 
a plavidel si totiž vybírá svou daň. „V loňském 
roce jsme napočítali v plavebních komorách 
3 431 lodí. Rozplavená zemina z břehů 
a hrází současně lokálně zanáší dno plaveb-
ního kanálu a tím snižuje plavební hloubku, 
která může vést až k omezení provozu lodní 
dopravy, proto musíme opravovat a inves-
tovat nemalé prostředky,“ vysvětlil důvod 
oprav generální ředitel Povodí Moravy Václav 
Gargulák.

Podnik tak dokončil další etapu prací v korytě 
Baťova kanálu a začal s jeho napouštěním. 
„Oprava opevnění mezi železničním mostem 
a plavební komorou ve Veselí nad Moravou 
skončila dle naplánovaného harmonogramu. 
Oprava zbývající části tohoto úseku odstartuje 
v říjnu 2020,“ upřesnil mluvčí povodí Petr 
Chmelař. U konce je tak první etapa opravy 
Baťova kanálu v úseku Vnorovy – Veselí nad 
Moravou (ř. km 14,895 – 17,825) a mezi pla-
vební komorou Veselí nad Moravou a železnič-
ním mostem. „Na začátku října 2019 v části 

plavebního kanálu mezi plavebními komorami 
Vnorovy I. a Veselí nad Moravou jsme po 
projednání a pečlivé přípravě vypustili vodu, 
aby mohly proběhnout naplánované opravy. 
Následně jsme začali pracovat na obnově 
parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění 
stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu 
v první části dlouhé 1,3 km. Práce v korytě 
jsme dokončili v druhé polovině dubna a za-
čali jsme opravovaný úsek napouštět,“ popsal 
opravy vodní cesty Václav Gargulák.

Na podzim opraví další úsek
Práce teď budou podle něj ještě přibližně mě-
síc probíhat už pouze na březích mimo koryto 
kanálového úseku, kdy stavaři dokončí práce 
na korunách hrází a následně uvedou okolní 
terén do původního stavu. Tyto práce plavbu 
už prý nijak neovlivní. Opravy zahájil správce 
plavební cesty v říjnu 2019. Stavba navazuje 
na opravy předchozích úseků.

Od října letošního roku pak bude Povodí 
Moravy pokračovat v navazujících stavebních 
pracích ve směru od železničního mostu po 
plavební komoru Vnorovy I. „Jedná se prak-
ticky o pokračování téže stavby, jen jsme ji 
rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli 

omezovat plavební sezónu. Po konci této 
hlavní plavební sezóny dojde znovu ke snížení 
hladiny v korytě, k odstranění nánosů a pro-
vedení oprav opevnění lomovým kamenem na 
dalším úseku, který končí u hospodářského 
mostu ve Vnorovech. K omezení plavby však 
v opravovaném úseku během hlavní sezóny 
nedojde,“ ujistil ředitel závodu Střední Morava 
Pavel Cenek. Náklady na obě etapy vyjdou 
celkem na 53 milionů korun.

Kromě oprav opevnění dokončuje Povodí 
Moravy také přípravy na zahájení hlavní turis-
tické sezóny na Baťově kanálu. „Všech třináct 
plavebních komor již prošlo čištěním, stejně 
jako jejich technologie údržbou a seřízením. 
Spolu s dalšími pracemi se předsezónní 
náklady vyšplhaly na více než 500 tisíc korun 
a další téměř dva miliony korun stojí Povodí 
Moravy každoročně jen provoz plavebních 
komor,“ vypočítal mluvčí Chmelař. Zatímco na 
rozsáhlé opravy opevnění poskytl prostředky 
Státní fond dopravní infrastruktury, předse-
zónní přípravu, řadu oprav, veškeré provozní 
náklady a přípravné práce financuje státní 
podnik Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Dagmar Sedláčková

Starým opevněním Baťova kanálu 
proplouvají lodě už bezpečněji

Na bezstarostnou plavbu se mohou od nynějška těšit návštěvníci i lodivodi plavící 
se po Baťově kanálu. Státní podnik Povodí Moravy dokončil opravu více než osmde-
sát let starého opevnění u Veselí nad Moravou na Hodonínsku.
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A přípravy jsou v plném proudu. Vedle výběru místa, šatů a šperků jsou 
to právě květiny, které dodávají neopakovatelnou atmosféru. Podtrhují 
styl i barevné ladění celé svatby. Jak vytvořit krásnou a originální kytici 
pro nevěstu dle jejích představ? V následujících řádcích vám přinášíme 
několik tipů na tradiční i netradiční rostlinný materiál, s nímž je možné 
tvořit.  Mezi oblíbené květnové svatební květiny patří právě kvetoucí 
konvalinky. Celoroční klasikou jsou pak růže, kaly, gerbery, lilie, alstro-
mérie, hortenzie, eustomy i chryzantémy.

Krásné barevné kombinace do kytic nabízejí zatím příliš nepoužívané 
balkonovky. Na trhu můžete nalézt různé typy pod značkou Česká 

květina. Nejvhodnějšími k řezu jsou fuchsie, jiřinky, dvouzubec 
(balkongold), nestařec, muškáty, molice (plectranthus), paprskovka 
(osteospermum), aksamitník (afrikán) nebo sporýš (verbena).
Stále větší popularitu u nevěst si získává volná vazba. Vynikají v ní 
zejména květy a traviny, které je možné nasbírat při procházce po 
loukách a polích. Chrpa, kopretina, řepík, zvonek, kontryhel, heřmá-
nek, ostrožka, čičorka, hlaváč… Nechte se při této výjimečné události 
inspirovat přírodou!

Svaz květinářů a floristů ČR
Autorkou vazeb svatebních kytic je Klára Franc Vavříková

Krásné a nápadité svatební kytice
Jaro a svatby, to patří neodmyslitelně k sobě. Koronavirová krize možná mnohým 
párům překazila plány, ale s datem 11. května opět svitla naděje oslavit tuto životní 
událost v širším kruhu přátel. 

Svatební kytice z pivoněk, růží a eustomy Kytice z kopřiv

Luční kytice ze zvonků, svízele, kontryhelu, turanu a srhy Polní kytice z chrpy, řepky, penízku a rmenu
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Svatební kytice z balkónových květin

Lesní kytice Svatební kytice z konvalinek, frézií a alstromerií
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Střední škola zahradnická 
a technická Litomyšl

Zahradnické školství v Litomyšli má dlouhou tradici. Nejprve zde bylo odloučené 
pracoviště zahradnické školy v Kopidlně, které se osamostatnilo. V tradici pokračova-
la SŠ zahradnická a od roku 2011 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. 

Na konci devadesátých let minulého století při-
byl i obor středoškolský. Od sloučení v roce 2011 
se sousední zemědělskou školou nabízí Střední 

škola zahradnická a technická Litomyšl zájem-
cům o studium tři hlavní směry – zahradnický, 
chovatelský se zaměřením na exotická zvířata 
a zemědělsko-technický. Tradice sloučených 
škol přitom sahají hluboko do druhé poloviny 
19. století. Obě školy vždy patřily k významným 
regionálním školám.

Jaké obory tedy nabízíme?
• Zahradnický směr navštěvuje cca 300 žáků.  

V něm jsou zastoupeny maturitní obory 

zahradnictví a scénická a výstavní tvorba – za-
hradní či floristický design. Z učebních oborů 
nabízí obor zahradník a zahradnické práce.   

• Chovatelský směr navštěvuje cca 200–250 
žáků v maturitním oboru chovatel cizokrajných 
zvířat a učebním oboru krajinář-chovatel. 

• Třetí je zemědělsko-technický směr s cca 250 
žáky, kteří navštěvují maturitní obor zeměděl-
ská mechanizace a služby nebo učební obor 
opravář zemědělských a lesnických strojů. 

Co je u nás nového? 
S těmito počty žáků je naše škola jednou 
z největších škol Pardubického kraje a zároveň 
jednou z největších zahradnických škol v celé 
České republice. I proto se škola snaží neustále 
zlepšovat zázemí pro výuku žáků, a tak tu 
v posledních několika letech vznikly nové 
prostory pro floristiku, nové laboratoře, akvarijní 
i terarijní expozice a také nový tropický skleník 
pro pěstování vzácných rostlin.  

Každoroční výměnné odborné stáže, výstavy, 
expedice
Mimo běžné studium mají žáci naší školy mož-
nost zdokonalovat své znalosti na odborných 
zahraničních praxích, floristických výstavách, 
plenérech, soutěžích a studentských stážích, 
které probíhají ve spolupráci s partnerskými 
školami v Itálii, Francii, Polsku, Nizozemí, 
Německu a na Slovensku. Pro učitele a mistry 
odborného výcviku škola každoročně organizuje 
expedice do botanických zahrad a přírodních re-
zervací i v zahraničí (Madagaskar, Srí Lanka aj.) 
či na odborné veletrhy v zahraničí. Přednášky 
studentů nejen na téma expedic může navštívit 
i veřejnost.

Kreativita v oborech floristika a floristický 
design 
Jedním z hlavních směrů, který mohou naši žáci 
studovat, je floristika a floristický design. 
V tomto oboru dosahují v posledních letech 
velmi dobrých výsledků na různých soutěžích 
v České republice, v zahraničí i uplatnění 
v praxi. Široké veřejnosti se tento obor prezen-
tuje zejména dvěma akcemi, a to Vánoční výsta-
vou a Květinovou show, na jejichž přípravě se 
podílejí studenti pod vedením učitelů a mistrů, 
kteří na naší škole floristiku vyučují. 

Tvář školy: „Stále se učím něco nového“
Jednou z výrazných tváří pedagogického sboru 
je Ing. Eva Vaňková. Studiu floristiky se věnovala 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

Oblíbenou akcí naší školy pro veřejnost je Květinová show
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již na střední škole a pokračovala v něm i při 
studiu na Zahradnické fakultě MZLU v Lednici 
na Moravě. Jaký tedy je její pohled na výuku 
floristiky na naší škole: „Nikdy jsem nebyla 
jednosměrně zaměřený člověk. Snažila jsem 
se nasávat informace z různých oborů a spojo-
vat je dohromady. A možná právě proto jsem
 se zaměřila na floristiku. Je to obor, který
 vyžaduje člověka s širokým přehledem nejen 
v oboru zahradnickém, ale i jiných řemeslech 
a umění. A toto se snažím předat i svým žákům. 
Ve škole se je snažím spolu s kolegy naučit 
základům řemesla a na nich potom stavět 
a rozvíjet je. Vést je k tomu, aby si uvědomili, 
že v tak kreativním oboru, jako je floristika, 
nemohou nikdy přestat se získáváním informa-
cí, že je třeba se neustále vzdělávat ve svém, 
ale i v příbuzných oborech. Proto se snažím, 
aby se co největší počet našich žáků účastnil 
nejrůznějších floristických akcí a soutěží. 
Aby zažili, co to je floristika „na ostro“, sezná-
mili se se zkušenými floristy a nechali se jimi 
inspirovat. Proto i některé z nich zveme k nám 
do školy a pořádáme pro žáky zaměřené na 
floristiku přednášky a workshopy. A velmi mne 
těší, když jim zápal pro tento obor vydrží 
i v jejich profesním životě.“ 

Studenti na stupních vítězů: Juniorský mistr 
Slovenska ve floristice 2019
Mezi úspěšné žáky naší školy na poli floristic-
kých soutěží patří v posledních letech Martina 
Dyntarová, která v loňském roce skončila těsně 
druhá na MČR ve floristice Děčínská kotva a ze 
slovenského mistrovství republiky si dovezla do-
konce titul nejvyšší, tedy Juniorský mistr SR ve 
floristice. O tom proč si vybrala právě naši ško-

lu, říká: „V osmé třídě jsem začala vytvářet své 
první kytice a jiné floristické dekorace a zjistila 
jsem, že mě to baví. Proto jsem hledala školu 
přímo s floristickým zaměřením a první mi do 
oka padla Litomyšl. Mluvila jsem s některými 
absolventy této školy a díky jejich doporučení 
jsem se nakonec rozhodla.“

Naši absolventi
Mezi úspěšné studenty naší školy, kteří jsou 
již zapojeni v praxi, patří například Ing. Irena 
Smutná, kterou mimo jiné stejně jako Marti-
nu Dyntarovou zdobí titul Juniorské mistryně 
Slovenska ve floristice. 

O svém studiu říká: „Netajím se tím, že mojí 
první volbou při výběru střední školy bylo oděvní 
návrhářství. Věděla jsem ale, že nejvíce mne 
láká tvorba, projekce a realizace jako taková. 
Zároveň jsem se zaujetím pozorovala nespou-
tanost a živelnost přírody. Logickou volbou bylo 
věnovat se zahradní a krajinářské architektuře. 
Zahrada je osobní místo, které je odrazem 
přírody, vizitkou majitele a dá se z ní vyčíst 
rukopis architekta, je to jakási zelená kronika. 
Zahrada se vyvíjí, mění se v ročních obdobích, 
má i neopakovatelné kouzlo momentu. Krásu 
rostlin lze vnímat i ve větším detailu. Pozorovat 
a nechat se inspirovat. A pak vše rozehrát ještě 
do většího detailu. To je pro mne floristika, 
kterou jsem díky studiu na zahradnické škole 
v Litomyšli poznala a všechny sny se mi začaly 
zhmotňovat. Získala jsem titul Mistr florista, 
vystudovala jsem zahradní a krajinářskou archi-
tekturu a nyní se věnuji vlastní firmě, ve které 
snoubím oba dva tyto obory. Vím, že moje práce 
je celoživotní radost, což bych přála každému.“

Střední škola zahradnická a technická v Lito-
myšli možná nemá tak dlouhou historii jako 
jiné školy v republice, ale o to více se snaží jít 
stále dopředu, zdokonalovat se a nabízet svým 
studentům a žákům maximální péči, rozhled 
a úroveň vzdělání. Kvalita výuky a moderní vy-
bavení školy se každoročně odráží v zájmu žáků 
základních škol o studium a s tím úzce souvisí 
i fakt, že vysoký počet absolventů je přijímán ke 
studiu na vysokých školách. O absolventy školy 
je rovněž značný zájem na trhu práce.

Ing. Ivo Jiránek, ředitel školy
www.szat.cz

Květinová show je oblíbená i mezi žáky naší školy

Účastníme se mnoha floristických soutěží
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Vrtbovská zahrada v Praze

Na svahu Petřína můžete navštívit jednu
z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barok-
ních zahrad v Praze, Vrtbovskou zahradu. 
Tato terasová zahrada italského typu byla 
pro Jana Josefa hraběte z Vrtby, nejvyššího 
purkrabího Pražského hradu, vybudována 
u Vrtbovského paláce v letech 1715–1720. 
V letech 1990–1998 prošla zahrada velkou 
rekonstrukcí. Nyní je ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy. Vrtbovská zahrada, která je jako 
nemovitá kulturní památka I. stupně zapsaná 
na seznamu UNESCO, je přístupná z Karme-
litské ulice na Malé Straně v Praze. Obdivovat 
v ní můžete také exotické opeřence v obří 
voliéře ve spodní části kaskádovité zahrady, 
odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na 
historické centrum města.

Labyrintárium Loučeň
Dvanáct labyrintů a bludišť v šestnáctihekta-
rovém zámeckém parku se spoustou exotic-
kých stromů. Každý z labyrintů je zcela jiný 
a ze zcela jiného materiálu. Nabízejí neotře-
lou zábavu pro celou rodinu a návštěvníky 
jakéhokoliv věku. Ztratit se můžete například 
v buxusovém, tisovém, dlážděném, palisá-
dovém, kamenném či provazovém bludišti. 

Nekonečně klikaté cesty si užijete ve světel-
ném, travnatém, písmenkovém i kamenném 
labyrintu. Ale také královském labyrintu 
Karla IV.

Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál na jižní Moravě zpří-
stupňuje turistům kromě rozlehlého parku 
několik památek, které zde zanechal slavný 
rod Lichtenštejnů. Kromě zámků v Lednici 
a ve Valticích najdete v parkově upravené 
krajině řadu drobných staveb, jako Janův 
hrad, Minaret, Chrám Tří Grácií, Apollonův 
chrám Randez-vous a další. Areál zapsaný 

na seznamu památek UNESCO najdete mezi 
Lednicí, Valticemi a Břeclaví. Velkolepou 
zahradu můžete obdivovat v zámeckém parku 
v Lednici i ve Valticích.

Kaštanka – sad jedlých kaštanů 
v Nasavrkách

Přírodní památka Kaštanka je sadem kašta-
novníků setých s plody jedlých kaštanů 
o rozloze téměř dvou hektarů. Založil ji kníže 
Auersperg v roce 1774 a jedná se o nejvýše 
položenou alej jedlých kaštanů v Evropě. 
Překvapivé je, že dosud plodí. Nachází se 
uprostřed městečka, které má strom ve svém 

znaku. V přírodní památce se nachází asi 
125 stromů. Nejstarší z nich mají i 229 let. 
Největší stromy mají obvod kmene 637 cm 
a 573 cm. Kaštanovníky se klenou do výše
25 metrů a průměr koruny mají okolo 
13 až 15 metrů. Největší stromy ale již 
dožívají.

Zámecká zahrada ve Vizovicích

Zahrada ve francouzském stylu byla 
vybudována současně s dostavbou zámku 
v 70. letech 18. století. Ve 20. letech 19. století
došlo k přebudování původní klasicistní 
kompozice do podoby přírodně-krajinářského 
parku v romantickém duchu. Tvarované lipové 
špalíry, rámující západní průčelí zámecké 
budovy, zdobí sochy gladiátorů od Ondřeje 
Schweigla. Působivá dispozice, podpořená 
místním specifickým terénem, je jedinečnou 
ukázkou zahradní architektury u venkovského 
šlechtického sídla.

Zámecký park Buchlovice

Areál zámeckého parku a zahrady v Buchlo-
vicích patří k nejvýznamnějším a nejdocho-
vanějším v Čechách a na Moravě. Vzácnost 
historické zahrady spočívá zejména v docho-
vání prvků italské barokní zahrady a ve velmi 

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

Vydejte se čerpat inspiraci a odpočinek do rozkvetlých zahrad, sadů a parků. Díky 
slunečnému počasí právě propukly do záplavy květů. Jaro v plném proudu si může-
te vychutnat při návštěvě mnohých zámeckých zahrad, které otevřely koncem dubna. 
Právě nyní je zdobí květy mahagonie, kdoulovce, drobná kvítka sakur, obřích pivo-
něk, bergénií a dalších.
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Již tehdy se jako ideální a nevyčerpatelný zá-
sobník jevila nedaleko protékající řeka Vltava. 
Nicméně čerpání vody do trojské stráně bylo 
technicky i finančné náročné. Otázky nutné 
technologie i financí se podařilo vyřešit teprve 
nedávno. Stavba vodovodu, čerpací stanice 
i rezervoáru vody byla zahájena v loňském 
roce. Již letos se na nově vybudovaný vodovod 
napojí severní část venkovních expozic a od 
roku 2021 se bude celý areál zalévat výhradně 
vodou čerpanou z Vltavy.

Botanická zahrada hl. m. Prahy bude mít 
stabilní zdroj zálivkové vody pro své venkovní 
expozice, které se rozkládají na 25 hektarech 
plochy. Nové řešení je nejen ekologické, ale 
zejména umožní ušetřit nemalé náklady. „Pro 
botanickou zahradu bylo dále neudržitelné 

zalévat pitnou vodou. Náklady se každoročně 
šplhaly nad dva miliony korun. Nové řešení 
nám pomůže nejen ušetřit tyto gigantické 
finanční prostředky, ale zejména posune 
rozvoj zahrady mílovými kroky kupředu. 
Stabilní zdroj vody nám umožní uskutečnit 
budování plánovaných expozic, které se bez 
dostatku vody neobejdou. V budoucnu se tak 
návštěvníci budou moci projít vodním světem 
Ameriky nebo japonskými mlžnými lesy,“ říká 
Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady 
hl. m. Prahy.

Dokončení vodovodu zajistí v první řadě lepší 
péči o stávající výsadby. Počasí chudé 
na atmosférické srážky, které panuje už něko-
lik let, je pro řadu rostlin velmi limitující 
a znamená nutnost navýšení zálivky. Dosta-

tečná zásoba vody zároveň umožní intenzivní 
rozvoj zahrady. V její severní části dojde 
k rozšíření vodních ploch a prvků. Jezírko 
a rašeliniště v budoucnu doplní hluboce za-
řízlý kaňon s řekou a vodopádem vybudovaný 
v současné přirozené erozní rýze navazující na 
expozici Americké prérie. Lesní porost obo-
hatí část věnovaná japonským mlžným lesům. 
Jiná nová expozice umožní v rámci vzdělávací 
funkce sledovat vývoj rostlin v průběhu evolu-
ce od prvních zelených obyvatel planety až po 
vývojově nejmladší druhy. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy se tak stane skutečnou zelenou 
oázou uprostřed velkoměsta.

Mgr. Klára Hrdá
tisková mluvčí
www.botanicka.cz

citlivém napojení přírodně krajinářského par-
ku na pravidelnou část zahrady. Svažující se 
terén si vynutil terasovité uspořádání. Nejvýše 
položenou terasu zaujímalo zámecké nádvoří 
s kašnou s obeliskem uprostřed. Do kompo-
zice zahrady byl začleněn také potok. V parku 
byly založeny sbírky rododendronů, od roku 
1981 je zde každoročně prezentována sbírka 
světového sortimentu fuchsií ze zámeckého 
zahradnictví. Park oživuje také množství soch. 
Součástí areálu je Záchranná stanice volně 
žijících živočichů, především ptáků.

Středočeská ovocná stezka

Tematicky zaměřenou značenou ovocnou 
cyklotrasu naleznete mezi Kolínem a Českým 
Brodem. Je vedená po polních cestách a silni-
cích převážně III. třídy, podél sadů a prodejen 
s celoročním i sezónním prodejem ovoce, 
moštů, pálenic a dalších výrobků. Celá trasa 
měří 72 km a nástupní místo je v Křečhoři 
u Kolína. Cyklisty zavede do Chocenic, Blinky, 
Žabonos, Miškovic, Klášterní Skalice, Kouři-
mi, Ždánic, Bulánky, Dobrého Pole, Vitic, Kšel, 
Přistoupimi, Tuchoraze, Vrátkova, Mrzek, 
Přišimas, Rostoklat, Tuklat, Břežan, Štolmíře 
až do Českého Brodu, kde je přímé napojení 

na vlak Kolín–Praha. Zkrátka nepřijdou ani 
ti, kdo mají rádi geocaching. U označených 
ovocnářů najdete schránku s razítkem do 
vaší sbírky.

Dančí obora Veltrusy
Daňčí obora se na mapách veltruského parku 
objevuje už kolem roku 1802. Část veltruské 
obory je přístupná pro veřejnost. Návštěvníci 
tak mají jedinečnou možnost pozorovat daňky 
zblízka. Krajinářský park nechal ve Veltrusích 
vybudovat majitel zámku, Jan Rudolf Chotek. 
Se svojí rozlohou 298 hektarů je v Čechách 
tím největším. Park, který se svým pojetím 
přibližuje volné krajině, se postupem času 
proměnil v okrasný statek. Kombinuje hos-
podářské prvky s estetickými. Vedle sebe tak 
uvidíte romantické pavilony a užitková pole 
či pastviny. Od roku 1802 se ve zdejší oboře 
chová také daněk skvrnitý. Celý veltruský park 
je domácím prostředím volně žijící srnčí zvěře 
a také domovem zajíců a bažantů. Zvěř se 
vyskytuje v celém parku a dotváří jeho roman-
tiku. Správa zámku udržuje vyšší počty této 
zvěře, proto tichý a pozorný návštěvník může 
pozorovat v ranních a podvečerních hodinách 
srnčí zvěř vycházející na pastvu.

Zámecký park v Kostelci nad Orlicí

Kostelecký zámecký park je jediný svého dru-
hu v regionu Orlických hor. Je chráněn jako 
přírodní rezervace (původně k ochraně ptáků), 
kde se nachází mnoho významných stromů 
a dendrologických rarit. Byl založen díky maji-
teli bývalého kosteleckého panství a zaklada-
teli hraběcí kostelecké větve hraběti Josefu 
Ervínu Kinskému během výstavby zámku 
v letech 1829–35. Při založení parku byly 
citlivě využity vlastnosti zdejší přírody. 
Místo je to kouzelné ve všech ročních obdo-
bích, ale na jaře, když pod korunami vzrost-
lých stromů obklopujících zámek sejdete dolů 
k řece Orlici, cestičky náhle mizí a ztrácejí 
se v kobercích milionů bledulí. Mimo to zde 
rostou také petrklíče, talovíny, divoká pažitka, 
lístky podléšek a sněženky.

Ovocná stezka u Rychnova nad Kněžnou

Naučná stezka s délkou téměř 6 km, která 
vede z Rychnovské Lhotky přes Synkov-Sle-
meno až do obce Libel. Na trase je umístěno 
devět informačních tabulí, které seznamují 
s prací v ovocných sadech během čtyř ročních 
období. Při projížďce či procházce ovocnými 
sady najdete kromě odpočinkových míst také 
vyhlídkové altánky.

Dagmar Sedláčková, zdroj: kudyznudy.cz

Trojská botanická zahrada ožije díky vodě z Vltavy
Voda je pro každou zahradu klíčová. Její stabilní a ekologický zdroj hledala trojská 
botanická zahrada už od svého založení na konci šedesátých let minulého století. 
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Svět na dosah ruky
Naší touhou je cestovat, poznávat nové kraje a nová místa, těšit se z nich, odpoči-
nout si tam a nabít se energií, Rakousko, Portugalsko, Maďarsko, Gruzie, Malta, 
Island, Itálie, ale i Amerika a Asie… Avšak dnes je situace zásadně odlišná. 
Cesty za poznáním jsou výrazně omezeny. Přitom máme svět na dosah ruky! 
Připravili jsme pro vás srovnání evropských a světových top lokalit s těmi našimi. 
A uznejte, v mnoha případech jsou ty tuzemské dokonce zajímavější. A co hlavně, 
máme je skutečně blízko. Užijte si v letošní sezóně krásy české krajiny, českého ven-
kova a života na něm. Možná až nyní poznáte, že to nejhezčí se nám často skrývá 
u nás doma.                                                                                                  redakce Agrobase

Břeclavsko – Maďarsko

Hodonínsko – Holandsko

Náchodsko – Čína 

Děčínsko – Gruzie
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Českobudějovicko – Brazílie

Liberecko – Skotsko

Nymbursko – Wyoming/USA

Berounsko – Colorado/USA

Blanensko – Malajsie

Českolipsko – Polsko
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Jarní houbařská sezóna láká do 
lesa na májovky, smrže i kačenky

Houby rostou. Nadšení sběrači vyráží do lesů, aby objevovali jarní jedlé exempláře. 
„Vzhledem k očekávanému suchu to jsou možná jediné houby, které letos uvidíme,“ 
vyzývá k houbařským výpravám Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody 
(ČSOP).

Jaro sice není typickou houbařskou sezónou, 
ale to podle Moravce neznamená, že nelze nic 
zajímavého z říše hub najít. „Nemluvíme ani tak 
o sbírání do košíku, i když i dobré jedlé houby 
lze touto dobou v přírodě potkat, ale zejména 
o houbách velice zajímavých tvarově. Touto 
dobou totiž v přírodě dominují smrže, kačenky, 
ohnivce, pálečky, destice a další prapodivnosti, 
které by běžný houbař leckdy ani za houbu 
nepovažoval,“ uvedl.

V květnu lze podle něj potkat samozřejmě 
i houby klasické. „Ne nadarmo se jedna z nich 
jmenuje májovka. Pro určování těchto druhů 
hub je velmi důležité podívat se na klobouk 
zespodu. Jak jsou rourky či lupeny husté, jaký 
mají tvar a barvu, jak jsou připojené k třeni 
(noze). Důležitým určovacím znakem řady hub 
je také vůně, tak si nezapomeňte odhrnout 
roušku a nalezené houby důkladně očichat,“ 
radí odborník.

Další zajímavou skupinou hub, kterou lze 
pozorovat v podstatě celoročně, jsou choroše, 
tedy houby, jejichž plodnice vyrůstají přímo 
z mrtvého či živého dřeva. „Když se zadíváte 

pozorně, zjistíte, že není choroš jako choroš, že 
jsou nesmírně rozmanité. I tady je často pro ur-
čení nutné dobře si prohlédnout spodní stranu. 
Třeba takový pevník chlupatý je od některých 
outkovek při pohledu z vrchu často nerozliši-
telný. I některé choroše lze určovat podle vůně; 
třeba anýzovník vonný je zcela nezaměnitelný,“ 
poradil Moravec.

K určení hub mohou zájemci využít specia- 
lizované skupiny například na facebooku, 
mykologickou poradnu najdou pod názvem 
Makromycetes.

Dagmar Sedláčková, foto: ČSOP

Ucháč obecný

Hnojník

Černorosol smrkovýKačenka náprstkovitá



K V Ě T E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 15

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

Modernizace technologií přinesla 
celosvětově ojedinělé víno

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. zmodernizovalo v loňském roce za podpory Evropské unie 
celé vinařství a vytvořilo společně s VŠCHT projekt na výrobu prvního bílého vína 
s vyšším obsahem resveratrolu z čistě moravských hroznů, beze změny standardních 
senzorických vjemů.

Nové vinařství, a.s. Drnholec vždy bylo a stále je 
průkopníkem moderních technologií i designu,
a to již od roku 2005. Od prvopočátku byla 
výroba nastavena jinak. Jako první vína vznikla 
bílá cuvée, uzavřena šroubovým uzávěrem. Poté 
vznikla řada vína Cépage, kde se poprvé v České 
republice použil skleněný uzávěr VINOLOK, 
který je dnes neodmyslitelnou součástí vinařství 
a i vín s vyšším obsahem resveratrolu. Hrozny 
si vinařství pěstuje na 138 ha vlastních vinic 
v Mikulovské podoblasti ve třech sub regionech. 
Drnholecko – sprašové půdy, Nový Přerov – 
půda typu vápenitý grevel a Klentnice – vápenec. 
Všechny mikrooblasti dávají vínům nezaměni-
telný charakter, vůni i chuť a právě tady začíná 
příběh resveratrolu.

Co je to vlastně resveratrol? Resveratrol je 
přírodní látka, antioxidant, polyfenol a derivát 
stilbenu, vyskytující se v těle některých rostlin. 
Přisuzují se mu léčivé účinky na řadu onemoc-
nění. Pro své antioxidační a antibakteriální 
účinky se používá jako součást volně prodejných 
doplňků stravy. Resveratrol se běžně nachází 
i v hroznech révy vinné, hlavně ve slupce 
a jadýrkách. Díky delší maceraci (nakvášení na 
slupkách) se objevuje resveratrol hlavně 
v červených vínech. Tento objev dal vzniknout 
tzv. francouzskému paradoxu, kdy francouzský 
národ jakožto jeden z největších spotřebitelů 
tuků i vína má jedno z nejmenších procent 
kardiovaskulárních onemocnění. Jedním
z hlavních činitelů se v problematice ukázal 
právě resveratrol.

Ředitel vinařství Ing. Petr Ptáček se proto spojil 
s Vysokou školou chemicko-technologickou 
v Praze a na otázce obsahu zdravý prospěšného 
antioxidantu ve víně začali pracovat, až objevili 
postup, jak vyrobit toto bílé víno (které je pro 
českého spotřebitele v průměru zajímavější než 
červené) s vyšším obsahem resveratrolu, bez 
ovlivnění standardní barvy, aromatiky i chuti. Na 
bázi tohoto projektu vznikla kompletní moder-
nizace Nového vinařství. Aktuálně má vinařství 
nejmodernější příjem hroznů v celé republice, 
na kterém se díky strojům posbírané hrozny 
zpracovávají okamžitě po příjezdu do vinařství, 
bez jakékoliv časové prodlevy. Následně jsou 
hrozny podrobeny kvalitativnímu třídění na 
tzv. optickém třídiči hroznů, který je extrémně 
důležitý pro maximální obsah resveratrolu ve 
víně. Poté se protříděné hrozny transportují do 

speciálních chladicích nakvášečů – extraktorů,
kde probíhá proces fermantace a extrakce 
resveratrolu ze slupek a jader hroznů révy 
vinné. Víno je následně velice šetrně školeno 
a lahvováno. V loňském roce se vyrobilo několik 
šarží, které postupně budou uváděny na trh. 
První z nich, Ryzlink rýnský CÉPAGE 2019 
z viniční trati Langewarte, bude v prodeji během 
května 2020 v síti obchodů RYNEK a na e-shopu 
Nového vinařství. 

Jaký smysl má tento projekt pro vinařství 
v České republice?
„Díky našemu projektu jsme našli další 
kvalitativní stupeň vstupní suroviny, což 
může být velice zajímavé pro každého vinaře 

v Česku. Jednoduše řečeno: Čím lepší počáteční 
surovina, tím může být lepší víno na konci. 
Pro zákazníka i vinaře je také velký přínos 
minimalizace veškerých školicích přípravků, 
jež jsou standardně potřeba k senzorickému 
doladění vína. Další pozitivum našeho projektu 
je, že jsme zákazníkovi naším vínem přinesli 
něco navíc než jen víno. A proto je naším cílem 
produkovat veškerá bílá vína ve všech výrobko-
vých řadách (Petanque, Cépage, Village, D-C-L, 
Vinařství Drnholec) se zvýšeným obsahem 
resveratrolu.“ 

Ing. Petr Ptáček, ředitel vinařství
Veškerá vína najdete na 
www.novevinarstvi.cz/cs/eshop

Odrůda Přívlastek Výrobková řada Ročník Obsah cukru Cena s DPH

Veltlínské zelené pozdní sběr Cépage 2019 suché 175 Kč

Rulandské bílé pozdní sběr Cépage 2019 polosuché 185 Kč

Ryzlink vlašský pozdní sběr Vinařství Drnholec 2015 suché 145 Kč

Ryzlink rýnský jakostní Village 2018 suché 125 Kč

Tramín červený jakostní D-C-L 2017 polosladké 120 Kč

Svatovavřinecké jakostní Village 2019 suché 120 Kč

Speciální nabídka pro čtenáře AGRObase



K V Ě T E N  2 0 2 0 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N16

P ř í l o h a

Pňovanský most nad přehradou Hracholusky
FOTOREPORTÁŽ: 

K viaduktu se můžeme dostat například cestou od nádraží Pňovany

Pěší lávka a cyklostezka je hned vedle 

Atraktivní výhled na přehradu mezi mostní konstrukcí

Přes most vede místní železniční trať

Část přehrady Hracholusky je jako na dlani

Původní 120 starý most byl rekonstruován v loňském roce  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Originální konstrukce, pro někoho i adrenalinový zážitek a pro každého atraktivní 
pohled z výšky na část přehrady Hracholusky – to vše nabízí návštěva takzvaného 
Pňovanského viaduktu, jehož modernizovaná podoba je v provozu teprve od loňské-
ho léta.
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ZPRAVODAJS l o v e n s k é  o k é n k o

MALÉ A RODINNÉ FARMY NAŠU KRAJINU 
NEUŽIVIA
Aký je váš pohľad na programové vyhlásenie 
vlády?
Na programové vyhlásenie vlády sa pozeráme 
s nádejou, ale zároveň aj s istými obavami. 
Každé jedno programové vyhlásenie vlády aj 
v minulosti zakotvovalo, že prioritou národ-
ného hospodárstva bude takzvaná sebaobživa 
obyvateľstva a potravinová sebestačnosť. 
Tento bod obsahuje aj programové vyhlásenie 
novej vlády, ktoré hneď na začiatku hovorí 
o potravinovej sebestačnosti. Na druhej 
strane však máme aj trochu obavu, pretože 
programové vyhlásenie vlády si aj protirečí.

V čom vidíte toto protirečenie?
Je to v tom, že na jednej strane chceme pod-
porovať aktívnych poľnohospodárov, na druhej 
strane má však programové vyhlásenie vlády 
silné ambície rozdeliť poľnohospodárov na 
malých, stredných a veľkých.

Narážate zrejme na plánované stropovanie 
platieb, o ktorom sa v programovom vyhlá-
sení hovorí…
Áno, na jednej strane chceme stropovaním 
brať veľkým a dávať malým. My stále hovorí-

me, že by to malo byť na jednej úrovni 
a všetci by mali byť podporovaní rovnako. 
Treba si uvedomiť jeden podstatný fakt. 
Malí poľnohospodári sú dôležitou súčasťou 
slovenského poľnohospodárstva, rovnako 
ako aj rodinné farmy. Ale na rovinu treba 
dodať, že malé a rodinné farmy našu 
krajinu neuživia. Pokiaľ si niekto myslí, že aj 
všetky tie lacné jahody, lacné ovocie, lacná ze-
lenina, lacné bravčové mäso a lacné mliečne 
výrobky sa k nám dovážajú zo sveta alebo 
z Európy z malých a rodinných fariem, tak je 
na veľkom omyle. A toto treba brať ako fakt.  
Na druhej strane slovenskí poľnohospodári 
nemôžu za kolektivizáciu, ktorá sa udiala pred 
sedemdesiatimi rokmi. Namiesto toho, aby 
sme nejakým spôsobom stredným a veľkým 
poľnohospodárom poďakovali a vyslovili im 
úctu, že aj v týchto ťažkých časoch dokážu 
ako-tak živiť túto krajinu, tak namiesto toho 
im spôsobujeme obavy.

NEKONKRÉTNA JE PODPORA ŠTÁTU
Podrobnosti o stropovaní sa v programo-
vom vyhlásení nepíšu, rovnako v ňom nie 
sú podrobnosti ani o zvýšení potravinovej 
sebestačnosti, ani o ďalších plánovaných 
krokoch vlády. Ako to hodnotíte?

V programovom vyhlásení je veľa pomerne 
všeobecných fráz. Nemôžeme sa vyhovárať na 
to, že do programového vyhlásenia sa nedajú 
dať konkrétne veci. Programové vyhlásenie 
vlády má 120 strán a z toho len 6 a pol strany 
je venovaných rezortu pôdohospodárstva. 
Takže konkrétne veci sa tam mohli a mali 
dostať.

Čo napríklad?
Nekonkrétna je napríklad podpora štátu. 
Tá by sa mala zrovnať minimálne na úroveň 
krajín V4. V programovom vyhlásení vlády je 
napísaná všeobecná veta, ktorá o podporách 
hovorí v súvislosti s možnosťami rozpočtu 
a vzhľadom na rozpočtovú zodpovednosť. To je 
z nášho pohľadu málo konkrétne.

Obsahuje programové vyhlásenie aj ciele, 
ktoré sú podľa vás nezrealizovateľné?
Je tam napríklad populistická veta, že pri 
žiadostiach o priame platby, pri žiadostiach 
o dotácie, budú musieť poľnohospodári pred-
kladať právny titul užívania k poľnohospodár-
skej pôde. My sme aj pánovi ministrovi poslali 
jednoduchú právnu analýzu na dve strany, kde 
toto spochybňujeme. V Slovenskej republi-
ke je to nezrealizovateľné a ohrozí to práve 
tých najzraniteľnejších, ako sú malí a rodinní 
poľnohospodári. Systém by z nášho pohľadu 
skolaboval a nevyplatilo by sa 75 percent 
podpôr.

Ešte pred zverejnením programového 
vyhlásenia vlády ste kritizovali to, že rezort 
pôdohospodárstva pri jeho príprave neko-
munikoval so samotnými poľnohospodármi. 
Zmenilo sa to?
Nezmenilo sa nič a dostávame sa do pozície, 
kedy si s vedením  ministerstva musíme me-
diálne vymieňať odkazy a doslova mediálne 
žiadať o stretnutie. Je nám to veľmi ľúto, lebo 
máme 5 týždňov od menovania ministra 
a doteraz sme sa na úrovni Rady poľnohospo-
dárskych a potravinárskych samospráv, ktoré 
zastrešujú 95 percent poľnohospodárskej 
produkcie na Slovensku, nestretli. Vnímame 
to veľmi negatívne a je to podľa nás nedobrý 
signál pre ďalšiu spoluprácu.

Roland Bystrický, polnoinfo.sk

Predseda SPPK Emil Macho: 
Nekonkrétne ciele a nekomunikácia vlády

Silné protikorupčné opatrenia, snaha narobiť poriadky s pôdou v jej prerozdeľovaní 
zo strany Slovenského pozemkového fondu, aj kritika pre nekonkrétnosť a igno-
rovanie názoru samotných poľnohospodárov. Aj takto možno zhrnúť programové 
vyhlásenie vlády vo vzťahu k agrosektoru z pohľadu poľnohospodárov. Na otázky 
odpovedal 30. apríla 2020 predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory Emil Macho.
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„Zdravotníci po celé České republice dělají 
pro naše obyvatele v současné době maxi-
mum a je třeba jim za to také poděkovat. Ten-
to druh pomoci nás velmi těší. Pomáhat těm, 
kteří jsou v přední linii, je výrazem solidarity 
a gestem, jak můžeme poděkovat zdravotní-
kům, jejichž práce si vážíme. Dodávkou ovoce 
jim jejich práci sice neodlehčíme, ale můžeme 
alespoň trochu podpořit jejich zdraví a imu-
nitu,“ řekl generální ředitel BILLA Jaroslaw 
Szczypka.  

Ovoce pro zdravotníky ve FN Motol 
a Nemocnici Na Homolce
Pražské FN Motol v březnu BILLA darovala 
celkem 5 palet ovoce a zeleniny v celkové 
hodnotě téměř 200 000 Kč. Ke zdravotníkům 
putovalo na 16 000 ks ovoce bohatého zvláště 
na vitamín C, jako jsou citróny, pomeranče, 
grapefruity, mandarinky nebo jablka. Potřeb-
né vitamíny BILLA zaslala i do Nemocnice 
Na Homolce v podobě 3,5 palet ovoce 
v celkové hodnotě téměř 100 000 Kč. Zdravot-
níci obdrželi na 10 000 ks pomerančů, 
grapefruitů a jablek. Darováním ovoce se 
společnost BILLA přidala k iniciativě
„Pomoc nemocnicím“. 

BILLA pomohla rovněž zdravotníkům 
v Mariánských Lázních
Celé Chebsko, a hlavně Mariánské Lázně 
patří mezi nejvíce zasažená místa v Karlovar-
ském kraji virem covid-19. Z tohoto důvodu 
se BILLA rozhodla darovat zdravotnickému 
personálu Nemocnice Mariánské Lázně 
200 kilo jablek a 300 kilo pomerančů, tedy 
na 2 500 ks ovoce.  Zdravotníci si tak mohli 
doplnit během dlouhých víkendových služeb 
potřebnou energii a vitamíny.

BILLA darovala ovoce zdravotníkům
Současná situace vyžaduje maximální nasazení zdravotnického personálu, stejně 
tak jako solidaritu a podporu těch, kteří pomoci mohou. I z toho důvodu se BILLA 
rozhodla pomoci zdravotníkům v první linii a darovat jim ovoce. Potřebné vitamíny 
a energii dodala doktorům, sestřičkám a pracovníkům v laboratořích do pražské 
FN Motol a Nemocnice Na Homolce. Poslední závoz putoval do nemocnice 
v Mariánských Lázních. 
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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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Sklízíme pro vás chutnou zeleninu
V těchto týdnech probíhá vrchol sklizně naší kvalitní, chutné a čerstvé zeleniny, kte-
rá se prakticky obratem dostává do obchodní sítě a tedy k vám, spotřebitelům.  Na 
přiložených fotografiích projektu Agrární komory Zrozeno v EU vám tímto nabízíme 
v dnešní době již méně obvyklý pohled přímo na pole, kde pro vás zemědělci pěstují 
a sklízí mnohé tradiční druhy, jako je jarní cibulka, špenát, chřest a salát.    
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Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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„Aktuální situace není moc příznivá, a to 
zejména kvůli velmi suché zimě. Hrozí, že 
mohou vysychat menší toky. Tam, kde jsou 
na řekách velké přehradní nádrže, je situace 
lepší, i tak ale držíme odtoky z těchto nádrží 
jen na minimálních hodnotách, abychom měli 
dostatek vody pro případ pokračujícího sucha 
i v létě. Od začátku roku jsme ve významných 
přehradních nádržích zachytili celkem 
485 milionů kubíků vody,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Pokud jde o aktuální dopady sucha přímo do 
zemědělství, velmi bude záležet na počasí 
v nejbližších dnech, které jsou pro to, aby 
polní plodiny vzešly a rostly, rozhodující.
V řadě míst jsou nyní trvalé travní porosty 
a polní plodiny na orné půdě ve špatném stavu. 
Předpokládá se propad na úrovni 20–40 % 
ve srovnání s pětiletým průměrem. 

Aktivity Ministerstva zemědělství v boji se 
suchem a nedostatkem vody směřují do dvou 
základních oblastí. První je zadržování vody 
v krajině, druhou vodohospodářská opatření, 
která primárně slouží pro zajištění zásobování 
obyvatel pitnou vodou. „Často slýchám, že 
se máme zaměřit pouze na zadržování vody 
v krajině. Naprosto souhlasím, že stav půdy 
a krajiny je pro zadržení vody nezbytný, ale 
takové vody se nenapijeme. Proto musíme mít 
i velké nádrže, které zajistí zásobování pitnou 
vodou při několikaměsíčním suchu. S ohle-
dem na vývoj klimatické změny se nemůžeme 
soustředit jen na jednu část, ale musíme dělat 
vše současně. Boj se suchem je komplexní 
záležitostí, ke které musíme zodpovědně 
přistupovat v každé oblasti,“ uvedl ministr 
Toman.

Jedním z důležitých opatření ke zlepšení 
stavu krajiny je omezení maximální výměry 
jedné plodiny na 30 hektarů. Od letoška platí 
toto omezení na půdě ohrožené erozí, tedy 
zhruba na 600 tisících hektarech. Od příštího 
roku bude platit na veškeré půdě v celé 
republice. Neméně podstatná je i podpora 

živočišné výroby, která produkuje tolik důle-
žitou organickou hmotu, kterou potřebujeme 
dostat do půdy. Dalším podstatným krokem je 
změna metodiky pozemkových úprav. Oproti 
předchozím obdobím, kdy byla prioritou re-
tence vody, je pro následující období prioritou 
dlouhodobé zadržení vody a její další efektivní 
využití v krajině.

Od roku 2018 do letošního března bylo v rámci 
pozemkových úprav vybudováno 135 ha vodo-
hospodářských opatření, 46 malých vodních 
nádrží, 58 ha protierozních opatření, 137 ha 
ekologických opatření a 412 km polních cest. 
Za poslední dva roky MZe do pozemkových 
úprav investovalo 3,9 mld. Kč, na letošní rok 
má zatím připraveno 1,3 mld. Kč. Pro loňský 
a letošní rok Ministerstvo původně přidělený 
rozpočet navýšilo o 410 mil. Kč.

V oblasti vodohospodářských opatření pod-
poruje MZe např. budování závlah, obnovy 
a stavby rybníků, propojování vodárenských 
soustav i budování velkých přehradních 
nádrží.  Od roku 2017 se za jeho podpory rea-
lizovalo 138 investičních projektů na vybavení 
a rozvoj závlah s podporou přes 200 mil. Kč. 
Tyto podpořené projekty umožnily zavlažo-
vání až 17 tisíc ha zemědělské půdy. Celkem 
má MZe na období 2017 až 2022 na program 
vyčleněnou částku 1,1 miliardy korun.

„V loňském roce jsme také podpořili obnovu 
či stavbu 387 rybníků s náklady 1,25 miliardy 
korun. Plníme tak, co jsem slíbil, a to, že 
v průměru vybudujeme nebo zrekonstruuje-
me jeden rybník denně a samozřejmě v tom 
pokračujeme. Menší rybníky sice nezajistí 
pitnou vodu pro obyvatele, ale zásadním 
způsobem pomáhají zlepšovat mikroklima 
na lokální úrovni,“ uvedl ministr Toman. 
Odbahněním nebo výstavbou těchto rybníků 
se zvýšil zásobní prostor rybníků o zhruba 
2,5 mil. m3 vody.

Za loňský rok a část toho letošního MZe pod-
pořilo 171 projektů v rámci výstavby a tech-

nického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací částkou 2,1 mld. Kč. Tyto projekty 
nově zajistily nebo vylepšily zásobování pitnou 
vodou nebo odkanalizování a čištění odpad-
ních vod pro zhruba 0,5 milionu obyvatel. 
Pro letošní rok má na program připravenou 
1 miliardu korun, naplněna je zatím polovina 
z této alokace. MZe rovněž spustilo program 
na propojování vodárenských soustav. V jeho 
rámci je pro prvních 7 vybraných pilotních 
projektů připraveno 490 mil. Kč. Pomůže to se 
zásobováním vodou více než milionu obyvatel. 

„Období sucha i nedostatku vody se opako-
vaně vyskytovala i v minulosti, ale současná 
období sucha na území naší republiky se liší 
v tom, že se opakují více let za sebou. Roční 
úhrny srážek zůstávají stejné, ale jsou v čase 
i místě jinak rozloženy. Proto musíme ve vod-
ních nádržích zachytit z hydrologických srá-
žek, a to i z těch extrémních, i tu vodu, která 
se nezasákne v krajině a v období nedostatku 
vody s ní musíme účelně nakládat,“ řekl 
generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 
Současné období je podle něj rozhodující 
i pro budoucí generace ve vztahu k tomu, jaká 
opatření budeme realizovat. Proto je velmi 
důležitá i osvěta o nenahraditelném významu 
vody pro život na všech úrovních. „Voda musí 
být nejvyšší veřejný zájem,“ dodal Kubala.
Sucho a teplo způsobují také odumírání všech 
druhů stromů a vytváří vhodné podmínky pro 
šíření škůdců. Nejviditelnější je kůrovcová 
kalamita na smrkových porostech, kvůli suchu 
ale plošně odumírají i borovice a dubové po-
rosty. „Uvědomujeme si důležitost vody, proto 
jsme před rokem spustili největší vodohos-
podářský program v historii státního podniku 
s názvem „Vracíme vodu lesu“. V jeho rámci 
investujeme více než miliardu korun do stavby 
malých vodních nádrží, mokřadů nebo revita-
lizace vodních toků,“ uvedl generální ředitel 
Lesů ČR Josef Vojáček. Doposud státní podnik 
zahájil stavbu 350 vodohospodářských staveb.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 Vodu musíme zadržet v půdě, 
rybnících i velkých přehradách

Aktuální průtoky v řekách byly začátkem května na některých místech pod 10 % 
dlouhodobého průměru. Zásobování obyvatel pitnou vodou ale ohroženo není, a to 
díky zásobám v přehradních nádržích, které jsou naplněny zhruba z 90 %. Abychom 
projevy sucha vyřešili, je třeba dělat současně opatření v krajině, obnovovat lesy 
i pracovat na velkých vodohospodářských stavbách včetně přípravy nových přehrad. 
Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání s generálními 
řediteli státních podniků Povodí a Lesů ČR.
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„Je třeba si uvědomit, že z našeho území od-
téká prakticky veškerá voda do okolních států, 
takže naše vodní zdroje závisejí výhradně 
na srážkách. Pokud tedy vodu nezadržíme, 
odtéká, aniž bychom ji mohli využít k hospo-
dářským potřebám. Proto není možné zaměřit 
se jen na zadržování vody v krajině, což je 
nezbytné pro stav půdy a krajiny. Je nutné 
orientovat se i na zadržení srážkových vod 
jejich zachycením v dalších přehradních ná-
držích, s kapacitami, které se stačí v průběhu 
zimy a jara doplnit,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman. Podle existujících scénářů se 
roční srážkové úhrny na našem území podstat-

ně nezmění, příprava a výstavba přehradních 
nádrží u nás však v současných podmínkách 
trvá 15 až 20 let.

Původní historický seznam vhodných lokalit 
v generelu obsahoval 486 míst a postupně byl 
omezován následkem námitek obcí, měst 
a orgánů ochrany přírody až na současných 65, 
které byly schváleny v roce 2011. Proto MZe 
na základě jednání Národní koalice pro boj 
se suchem loni v květnu navrhlo počet lokalit 
rozšířit, neboť bez akumulace vody ve vodních 
nádržích nelze zajistit dostatečné vodní zdroje 
v ČR, zejména pro budoucí generace.

„Po diskusi se státními podniky Povodí jsme 
nejprve navrhli rozšíření generelu o 47 dal-
ších lokalit, které byly projednány s krajskými 
úřady a se 123 obcemi, jejichž katastry by 
byly dotčeny hájením. Tato jednání schválila 
a podpořila navýšení generelu o 31 lokalit, 
které tedy do něj budeme chtít zařadit,“ uvedl 
ministr Toman.

V několika posledních letech hladina 
a objemy podzemních vod setrvale klesají, 
nerovnoměrné srážky a málo sněhu 
v mírných zimách je nestačí doplnit. Rostoucí 
teploty vzduchu zvyšují výpar, sucho v krajině 
a v půdě narůstá, průtoky ve vodních tocích 
klesají k minimům již na jaře. Podzemní 
zdroje vody se neobnovují dostatečně 
a není jisté, zda vůbec dosáhnou historické 
úrovně, ze které bylo zajišťováno 48 % pitné 
vody. Nedostatek podzemních vod již nyní 
podle ministra Miroslava Tomana pociťují 
hlavně obce, které mají svůj individuální 
nedostačující zdroj této vody, takže mnohé
již musí pitnou vodu dovážet. Měly by 
proto začít uvažovat o napojení na veřejné 
vodovody a na vodárenské soustavy, které 
mají dostatečnou kapacitu a udržitelný 
zdroj vody, tedy vodárenské nádrže. Z nich
je v současnosti vyráběno 52 % pitné vody 
a zjevně bude třeba jejich kapacity navýšit, 
aby výpadek podzemních vod pokryly zejména 
v budoucnosti.

Generel lokalit pro akumulaci povrchových 
vod obsahuje seznam území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné 
lokality z hlediska terénního tvaru, s minimál-
ním osídlením a hospodářskou zástavbou, 
s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, 
v nichž relativně krátká hráz zachytí velký 
objem akumulované vody, obvykle v zales-
něném údolí. Účelem generelu je ochrana 
území pro možnou realizaci vodních nádrží. 
V územně plánovací dokumentaci jsou tyto 
oblasti označeny jako „územní rezerva“, což 
znamená, že toto území teprve bude ověřeno 
pro účel budoucího využití.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Současné zdroje nepostačí, je nutné 
rozšířit seznam pro stavby nádrží

Na 31 nových lokalit, které chce zařadit do generelu území chráněných pro akumu-
laci povrchových vod, představilo 11. května Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde 
o jedno z řady opatření, které ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha sou-
visející se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včet-
ně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, 
remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.
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V nastávající hlavní části vodácké sezóny lze 
pak očekávat negativní vliv rozšiřujícího se 
sucha, a tedy další předpokládané omezení 
vodáckých aktivit. „Bohužel na konci dubna 
byly vodní stavy podobné těm letním. Třeba 
Lužnice v dolní části od Tábora bývala splavná 
téměř celoročně, ale v posledních letech měla 
vodu do konce května, pak do konce dubna 
a teď nemá vodu ani v dubnu. Nízký stav vody 
je patrný také na dolní Otavě, dolní Sázavě, 
Divoké Orlici nebo Radbuze, které jsou na 
limitech pro splutí. I na dalších tocích je 
znatelný velký úbytek vody, a tak je otázkou, 
jak se sucho projeví na letní vodácké sezóně,“ 
uvádí se na vodáckém portálu raft.cz. Podle 
statistik přitom obliba vodáctví v ČR roste, 
ročně sjede nějakou řeku v ČR zhruba tři 

čtvrtě milionu lidí. A v letošním roce by možná 
mohl padnout rekord, především proto, že 
mnoho občanů naší země nepojede na za-
hraniční dovolenou a trávit ji tak budou v naší 
zemi. Teoreticky i splouváním českých řek – 
kdyby v nich ovšem byl dostatek vody. 

I když je průběh počasí a intenzita srážek zá-
kladním předpokladem pro splouvání, ne vždy 
je nedostatek vody v řekách a tocích způsoben 
počasím. Vodu z toků totiž také odebírají malé 
vodní elektrárny (MVE), a i když ji do nich 
poté, co se proud vody využije k výrobě ener-
gie, opět vracejí, v mnoha lokalitách zůstávají 
pod elektrárnami dlouhé úseky toků téměř 
nebo vůbec bez vody. Médii často zmiňovaný 
„boj o vodu“ se tak v podmínkách naší země 

již léta odehrává mezi elektrárníky a vodáky, 
byť není příliš viditelný, a média mají na mysli 
jiné „boje“, které ale reálně, alespoň zatím, 
naopak neprobíhají.

Vodáci se i proto chtějí aktivně zapojit (re-
spektive již tak v minulosti učinili) do tvorby 
některých připravovaných zákonů, především 
pak do vodního zákona a všech opatření, která 
mají dopad na vodácké aktivity, například při 
stanovování minimálního zůstatkového prů-
toku ve vodních tocích. Pomoci by jim v tom 
měla i loni založená Asociace vodní turistiky 
a sportu (AVTS), sdružující v současné době 
Asociaci turistických oddílů ČR, Český svaz 
kanoistů, Junák - český skaut, Kapitanát vod-
ních skautů, z. s., Klub českých turistů, Svaz 

Vodáky čeká netradiční sezóna
Jedna z největších komunit v naší zemi – vodáci, prožívají a prožijí v letošním roce 
sezónu, jaká se zřejmě nikdy v minulosti neodehrála. Například tradiční jarní 
odemykání řek se vzhledem k regulacím kontaktů mezi lidmi kvůli pandemii koro-
naviru vůbec neskutečnilo. Nekonala se tak i setkání, které mají téměř padesátiletou 
tradici, jako je například Memoriál Václava Břízy na Divoké Orlici.
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Vodáků České republiky, z.s., 17 právnických 
osob a řadu jednotlivců. 

Cílem asociace je přitom ochránit vodácké 
zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci 
místních vodoprávních řízení. „Nebude to 
jednoduché. Bude nutné změnit některé zá-
kony, ty již existující naopak vymáhat, a hlavně 
se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, 
abychom za pár let měli kde jezdit,“ připomí-
ná předseda AVTS Petr Ptáček. Zmiňovaná 
asociace také od vodáků převzala aktivity spo-
jené s monitoringem nebezpečných a suchých 
jezů. „Například letos jsme už podávali čtyři 
podněty k České inspekci životního prostředí 
na nedodržování minimálních průtoků pod 
jezy, a to je teprve začátek sezóny. Co je ale 
velká změna, že se AVTS věnuje schvalovací-
mu procesu staveb nových MVE, ve kterých se 
snaží uplatňovat své připomínky. Rozporovali 
jsme například záměr postavit MVE v Přírod-
ním parku Orlice, jelikož dle vodních průtoků 
za roky 2018 a 2019 by MVE byla v činnosti jen 
40 % dní z roku (a to ještě na velmi omezený 
výkon) a v ostatních dnech by měla tak málo 
vody, že by musela být odstavena. Jez by zde 
působil jen jako příčná překážka na řece se 
všemi důsledky pro přírodu z toho plynoucí-
mi,“ uvádí Ptáček.

Asociace podle něj řeší také špatnou vymaha-
telnost rozhodnutí vodoprávních úřadů, které 
sice mají vůli rozhodnout ve prospěch vodáků, 
jenže majitelé jezů se tomu odmítají podřídit. 
Například v jezu v Ledči nad Sázavou měly být 
již vloni odstraněny nebezpečně zabetonova-
né kameny na přelivné ploše v místech, kde 
vodáci splouvají. Na dolní Sázavě zase majitel 
jezu nasypal ostrý lomový kámen pod propust, 
což znamená přímé ohrožení zdraví vodáků. 
„Na náš podnět k vodoprávnímu úřadu měly 
problémy být odstraněny, ale doteď se odstra-
nila jen část z nich,“ konstatuje Ptáček.

Vodáci jsou přitom, i když samozřejmě ne 
všichni, potenciálními spojenci zemědělců. 
Snaha o to, aby na vodních tocích nebyly zby-
tečné překážky a aby byl v tocích dostatečný 
průtok vody, je sice primárně v zájmu vodáků, 
také ale krajiny, která tak může být více za-
vodněná. A tedy i zemědělců. Kromě toho se 
v minulých letech vodáci podíleli také na 
úklidu našich řek – takový projekt čistá řeka 
Sázava má už mnoholetou tradici, a nejde jen 
o Sázavu. V posledních letech se například 
osvědčila akce „Jedu vodu“, jejímž cílem je 
pro změnu vyčištění nejfrekventovanější tu-
zemské řeky Vltavy po letním náporu turistů. 

Kromě toho organizují vodáci (konkrétně 
vodácká škola záchrany) kurzy záchrany 
tonoucích na vodních plochách a zejména na 
nebezpečných jezech. Letošní jarní kurzy sice 
byly zrušeny, na konec května jsou ale pláno-
vány kurzy na slalomových kanálech, které 
zřejmě bude možné uskutečnit. A konečně to 
byli právě vodáci, kteří se v minulosti zasadili 

o instalaci bezpečnostních prvků na nejvíce 
nebezpečných jezech, přičemž výsledkem je 
pokles nehod a úmrtnosti na jezech.

Nejnovější aktivitou je pak mobilní aplikace 
usnadňující vodákům orientaci na řece. Po-
mocí aplikace mohou zejména méně zkušení 
vodáci zjistit, jak daleko je tábořiště nebo tře-
ba další jez, kudy jej překonat, nebo kde jsou 
obvyklá nástupní či výstupní místa. Aplikace 
pomůže také vodákům i v určování splavnosti 
jednotlivých úseků řek, a to nejenom v rámci 
ČR, ale také v rámci Polska, Slovenska, Chor-
vatska, Slovinska, Bulharska a dalších států.

Na rozdíl od některých sportů ovšem vodáctví 
nelze provozovat prostřednictvím virtuální re-
ality, na skype nebo v podobě videokonferencí, 
respektive „videosplouvání“. Právě pobyt 
v přírodě a s ním spojený pohyb při splouvání 
řek je dnes tak často skloňovanou podporou 
imunity zcela přirozeným způsobem. Lze tak 
jen doufat, že alespoň někde bude vody do-
statek a že vodáctví také přispěje k hlubšímu 
poznání naší krajiny a venkova jako takového. 
I tak to ale bude netradiční a krátká vodácká 
sezóna.   

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Podle Evropské agentury pro životní prostředí 
je v EU vystaveno větrné erozi 42 milionů 
hektarů půdy, byť uvedená mediální informa-
ce (jak to často bývá) nekonstatuje, jaká je 
míra takové ohroženosti. V naší zemi se pak 
obvykle mluví o 14 % zemědělské půdy, která 
je takto ohrožena, vše ale nasvědčuje tomu, 
že nedostatek nebo nerovnoměrné rozložení 
dešťových srážek generuje stále více ploch 
přeschlých a horkých polí, takže kvalifikovaný 
aktuální odhad činí podle Jana Vopravila 
z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půd (VÚMOP) až 20 % půd ohrožených 
v ČR větrnou erozí. VÚMOP navíc disponuje 
i měřením z terénu, podle něhož dokázal vítr 
z hektaru pole jen během 20 minut odnést dvě 
tuny půdy. Přestože šlo o extrémní zkušenost, 
demonstruje tento zdokumentovaný případ 
intenzitu problému, jemuž bude muset naše 
zemědělství také čelit.

V praxi tak roste potřeba zakládání nových 
větrolamů, což jsou v zásadě jakékoli terénní 

překážky, především ale keře a hlavně stromy. 
Větrolam je také v praxi definován jako „vý-
sadba dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin 
vysazených s cílem poskytnout kryt proti větru 
a chránit půdu před větrnou (a vlastně i vodní) 
erozí“. Větrolamy jsou obvykle vysazeny kolem 
okrajů polí, a jsou-li navrženy správně, mohou 
tam, kde se nacházejí v blízkosti domy, dokon-
ce ušetřit náklady na jejich vytápění. Větro-
lamy jsou ale i ochranou před tvorbou závějí 
a poskytují také úkryt pro volně žijící zvířata, 
čímž podporují biodiverzitu v krajině. Základní 
rolí je ovšem snížení rizika větrné eroze, a to 
především v rovinaté krajině. Zdá se tak, že 
by větrolamy neměly být jen na okrajích polí, 
ale i mezi nimi, což ale představuje další kom-
plikaci pro zemědělské hospodaření a pohyb 
některé rozměrnější mechanizace. Pokud se 
má navíc v krajině vybudovat větrolam, musí 
se příslušná plocha vyjmout ze zemědělského 
půdního fondu. Na místě je tak také zamyslet 
se nad tím, jak zemědělský půdní fond lépe 
definovat a co do něj zahrnout a jaké činnosti 

na něm umožnit, což je i impulz pro jednání 
o praktické aplikaci budoucí podoby Společné 
zemědělské politiky EU. 

Větrná eroze ovšem nejenže odnáší z polí 
půdu, ale ještě navíc poškozuje již vzešlé 
porosty. Zejména drobnější částečky půdy 
totiž plodiny za spolupůsobení větru obrušují 
a lámou. Při větrné erozi přitom dochází 
k selektivnímu působení větru na půdní 
částice různých velikostí, nejen těch nejmen-
ších. Jemnější částice jsou ve formě prachu 
odnášeny do velké dálky (ty nejjemnější i na 
vzdálenost tisíců kilometrů, takže končí 
i mimo území ČR), ty větší pak vítr odnáší na 
nevhodná stanoviště a na místě zůstávají jen 
„erozně stálé“ hrubozrnné částice. I když tak 
vítr všechno neodnese, výrazně se zhorší fyzi-
kální vlastnosti půdy. Existence větrolamů je 
proto v mnoha směrech strategickým zájmem 
zemědělců. 

Jak přitom uvádí literární rešerše „Větrná 
eroze“, kterou zpracoval Ústav aplikované 
a krajinné ekologie Mendelovy univerzity 
v Brně (MENDELU), ne každý větrolam je plně 
funkční. Účinnost větrolamů je logicky daná 
jejich strukturou a s tím související propust-
ností větru, což v praxi znamená správnou 
volbu příslušných dřevin. Upřednostňovány 
by přitom měly být dřeviny, které za krátkou 
dobu zajistí dostatečnou účinnost, doplněné 
dlouhověkými pomaleji rostoucími dřevinami, 
které se po čase stanou nosnými. Zároveň by 
měly být používány druhy dřevin odpovídající 
přírodním podmínkám daného stanoviště. 
Za nejvhodnější přitom výzkumníci považují 
takzvaný „poloprodouvavý větrolam“, který 
je složen z více řad stromů, keřové patro je 
vyvinuto v menší míře a korunová vrstva má 
menší zapojení. V takovém případě dochází 
jak k obtékání vzdušných mas přes větrolam, 
tak také k prostoupení těchto mas porostem. 
Na návětrné straně působí takový větrolam 
do vzdálenosti zhruba desetinásobku a na 
závětrné straně dvacetinásobku své výšky.
Kromě větrolamů lze rizika větrné eroze sni-
žovat i celou řadou organizačních a techno-
logických opatření. Mezi organizační nástroje 

 V krajině roste riziko větrné eroze. 
Řešením jsou větrolamy

Zatímco ještě před několika lety byla jedním z hlavních témat v zemědělské kraji-
ně eliminace vodní eroze, v současné době a zejména pro budoucnost představuje 
rostoucí riziko také eroze větrná. Ta se zvyšuje úměrně tomu, jak v krajině přibývá 
ploch s vysušenou svrchní vrstvou zeminy, kterou pak z polí odnáší vítr. Stejně jako 
vodní eroze může větrná eroze odnést ročně z hektaru půdy tuny materiálu, a to 
zdaleka nejen v podobě nejmenších částiček půdy. 
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patří zejména uspořádání a velikost pozemků, 
a to tak, aby pozemky měly obdélníkový tvar 
s delší stranou kolmou na směr převláda-
jícího směru větru. „Následně by všechna kul-
tivační opatření na půdě a všechna opatření 
proti větrné erozi měla být vedena ve směru 
kolmém na převládající směr větru. Na 
písčitých půdách nechráněných vegetací by 
neměla šířka pozemku ve směru převládají-
cích větrů přesáhnout 50 metrů. Půdy silně 
náchylné k větrné erozi by neměly být orány, 
neboť jsou tak zaklápěny zbytky vegetace 
a povrch zorané půdy rychle vysychá. Kulti-
vace půd náchylných k větrné erozi by měla 
být prováděna jen při takové vlhkosti, kdy se 
vytváří dostatek druhotných hrud zdrsňujících 
povrch půdy. Zejména na písčitých půdách by 
mělo být kypření povrchu půdy zcela mini-
malizováno,“ uvádí se v materiálu MENDELU. 
Stejně jako v případě vodní eroze je prevencí 
rizik větrné eroze kromě větrolamů pestrá 
krajina a dostatek organické hmoty v půdě. 
Z dosavadních výzkumů přitom vyplývá, že 
strniště a obecně vzpřímené zbytky vegetace 
jsou lepším opatřením než zbytky vegetace 
ponechané na povrchu pozemků.

Ze sledování meteorologických údajů vyplývá, 
že rychlost větru na našem území se ve 
sledovaném období (od roku 1961) nezvyšuje 
a v riziku růstu větrné eroze tak hraje hlavní 
roli zvyšování teploty prostředí. Toto zvýšení 
potvrzuje rostoucí lineární trend průměrných 
měsíčních teplot vzduchu za sledované období 
1961 až 2003 u všech analyzovaných klimato-
logických stanic. Simulace přitom ukazují, že 

pouhé zvýšení průměrné teploty vzduchu 
o jeden stupeň Celsia zvyšuje větrnou erozi 
o 31 tun na kilometr čtvereční ročně, a útě-
chou nemůže být ani skutečnost, že při tako-
vém teplotním vývoji klesá riziko vodní eroze 
o pět tun na kilometr čtvereční ročně.
Průměrná teplota v ČR v porovnání s obvykle 
sledovaným obdobím (od roku 1961) na 
mnoha místech v ČR je bohužel již v současné 
době vyšší o více než jeden stupeň Celsia. 
Vyšší teplota vzduchu také znamená, že atmo-
sféra pojme větší objem vody (vodní páry), což 
všechno znamená, že není vhodné vracet se 
do struktury krajiny (a větrolamů) v minulosti, 

jak zní častá doporučení. Podmínky jsou jiné, 
v řadě míst se ale také změnila krajina zásahy 
člověka (výstavbou domů, komunikací a ob- 
jektů s neprostupnými povrchy), což zvyšuje 
její zranitelnost. Větrolamů v krajině by tak 
teoreticky mělo být ještě více než v minulosti. 
Třeba i v podobě ovocných sadů, jejichž cílená 
výsadba by se také mohla podílet na žádoucím 
zvýšení soběstačnosti ČR v produkci ovoce. 
Možná i to by mohl být argument k tomu, aby 
lidé více tuzemskou produkci preferovali – 
i tím mohou zlepšovat stav své krajiny. 

Petr Havel, foto Nina Havlová



K V Ě T E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y38

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

U kolébky tohoto projektu stála Základní 
pobočka České lesnické společnosti (ZP ČLS) 
Křivoklát se svým předsedou Ing. Miroslavem 
Pechou st., který je také duchovním otcem 
myšlenky lesnických parků v ČR. Přidaly se 
Lesy České republiky, s.p. (LČR), na jejichž 
území převážná část LPK leží, a Jerome Co-
lloredo Mannsfeld, největší soukromý vlastník 
lesů v ČR, který do projektu vložil více než 
2 000 ha svých lesů na sousedním Zbirožsku. 
Tyto tři subjekty se současně staly zakladateli 
lesnického parku Křivoklátsko, když je
v tomto úmyslu podpořila celá řada lesnic-
kých i politických institucí a osobností, tehdej-
ší prezident České republiky Václav Klaus 
a stranou nezůstali ani občané křivoklátských 
obcí a milovníci volně přístupných křivoklát-
ských lesů z celé ČR.

Slavnostní akt založení lesnického parku 
Křivoklátsko
V rámci konference „Křivoklátské lesnictví ve 
třetím tisíciletí“, kterou uspořádala ZP ČLS 
Křivoklát, proběhl slavnostní akt založení 
LPK v samém srdci křivoklátských lesů 
v areálu lovecké chaty Emilovna odhalením 
pamětního kamene a zasazením památného 
stromu. Záštitu nad založením LPK převzalo 
Ministerstvo zemědělství v čele s tehdejším 

ministrem Jakubem Šebestou, který se aktu 
osobně a aktivně zúčastnil. Jako první přihodil 
zeminu ke kořenům vsazeného památného 
stromu a ve svém proslovu řekl: „Ministerstvo 
zemědělství i já osobně jsme iniciativu 
k založení lesnického parku uvítali. Byli by-
chom rádi, kdyby tento a v budoucnu eventu-
álně další lesnické parky sloužily jako objekty 
příkladného, trvale udržitelného hospodaření 
v lesích a krajině. Prostřednictvím fungujících 
lesnických parků by mělo být prokázáno, že 
přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné 
oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního 
režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji 
všestranného využívání daného území 
a bez dalších nároků na výdaje ze státního 
rozpočtu.“ 

Projev ministra zemědělství Jakuba Šebesty 
jako by předznamenal další osud a fungová-
ní lesnických parků v ČR. Do jednoho roku 
téměř na den přesně byly založeny další dva 
lesnické parky. Prvním byl 23. dubna 2011 
lesnický park Křtiny na území školního pod-
niku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně. Necelý měsíc po něm, 
11. 5. 2011, přišel na řadu lesnický park 
Bezděz, jehož zakladateli jsou Vojenské 
lesy a statky ČR, s.p., LČR a města Bělá pod 

Bezdězem, Doksy, Zákupy a obec Bezděz. 
27. 10. 2017 byl založen čtvrtý a zatím posled-
ní lesnický park Podkomorské lesy v blízkosti 
Brna.

Součástí založení LPK bylo také prohlášení 
a závazek všech tří zakladatelů zřídit obecně 
prospěšnou společnost Lesnický park Kři-
voklátsko. Ta bude nově založený lesnický 
park spravovat v duchu udržitelného rozvoje 
krajiny, trvale udržitelného obhospodařování 
lesů, ochrany kulturních i přírodních památek 
a ve snaze o naplňování hesla „Území pro pří-
rodu i pro lidi“. Obecně prospěšná společnost 
Lesnický park Křivoklátsko se sídlem ve Zbi-
rohu zahájila oficiálně svoji činnost 22. 6. 2011 
zapsáním do rejstříku obecně prospěšných 
společností u Krajského soudu v Plzni.

Jedním z prvních dokumentů, určujících 
způsoby a styl hospodaření v LPK, byl „Stan-
dard Lesnického parku Křivoklátsko“. Do 
jeho zpracování se zapojili prakticky všichni 
odborní pracovníci působící na lesní správě 
LČR Křivoklát a Lesní a rybniční správě Zbiroh 
Jerome Colloredo-Mannsfeld a dále revírníci, 
jejichž revíry leží na území LPK. Ve standardu 
je uvedeno, že lesní majetky na území LPK 
jsou certifikovány systémem PEFC a plní be-
zezbytku jeho podmínky. Jedná se o ucelený 
dokument určující základní principy hospo-
daření v lesích na území LPK tak, aby byly 
naplněny všechny tři pilíře trvale udržitelného 
lesního hospodářství – ekologický, sociální 
i ekonomický.

Hlavní činnosti LPK
Jednou z hlavních činností LPK je od začátku 
propagace lesnictví a trvale udržitelného hos-
podaření v lesích jako součásti celkové péče 
o krajinu. Křivoklátské lesnictví má staletou 
tradici, jeho úroveň je v odborných lesnických 
kruzích všeobecně dobře známa a LPK má 
řadu možností, jak své poslání naplňovat. 
Území LPK nemá v terénu označené hranice, 
a tak byly pro informaci návštěvníků, že se 
nalézají na území LPK, umístěny v každém 
revíru tři informační panely. Celkem bylo 
po celém území LPK instalováno 21 panelů, 
které informují návštěvníky lesa o lesnických, 
přírodních nebo historických zajímavostech 
v okolí každého panelu. 

Lesnický park Křivoklátsko 
po 10 letech od založení

Dne 13. května 2010 byl založen lesnický park Křivoklátsko (LPK), první svého dru-
hu v České republice i v Evropě. V duchu hesla „Území pro přírodu i pro lidi“ je již 
deset let jeho úkolem zachování a zlepšování stavu křivoklátské přírody a současně 
zachování lesnictví jako kulturního odkazu našich předků. 

Informační tabule LPK
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Jedním z nejvýznamnějších nástrojů propa-
gace hospodaření v lesích a pro informování 
odborné i široké laické veřejnosti je Demon-
strační objekt LPK (DO), zaměřený na různé 
způsoby hospodaření. Čtyři stanoviště popisují 
různé lesnické přístupy ke specifickým lo-
kalitám, například k fenoménu návětrných 
svahů, hřebenových lokalit, zvláště chráně-
ných území atd. V příštích letech rozšíříme 
demonstrační objekt o ukázky pařezinového 
hospodaření z pohledu historie i jeho 
případného užití na vybraných lokalitách 
v budoucnosti. Celý koncept demonstračního 
objektu LP Křivoklátsko je koncipován méně 
vědecky a více provozně.

Osvěta formou firemních akcí v lesích
Zajímavou formou zapojení široké veřejnosti 
je i spolupráce s firmami sídlícími na území 
LPK i v jeho širším okolí. Jejím cílem je zvyšo-
vání povědomí o lesním hospodaření, zlepšo-
vání vztahu občanů k lesům i k lesníkům 
a zapojování občanů do procesu obhospoda-
řování lesů. Pro naplnění zmíněných cílů jsou 
připraveny aktivity, které nabízejí širokou pa-
letu možností zapojení se do procesu lesního 
hospodaření, od jeho obnovy přes výchovu 
a ochranu až do konečného zhodnocení 
výsledků práce lesníků. V praxi to například 
probíhá tak, že skupina 20–30 pracovníků 
dané firmy přijede i se svými rodinnými 
příslušníky včetně dětí a jeden víkendový den 
plní za přítomnosti lesníka v roli moderátora 
určitý pracovní program – sázení stromů, 
stavění nebo likvidace oplocenky, úklid klestu 
atd. Nechybí ani osvětová činnost včetně 
zábavných her a soutěží. Veškeré náklady 

s programem spojené, včetně určitého pří-
spěvku pro provoz LPK, jsou v režii této firmy. 
Některé firmy se vrací už řadu let po sobě. 
Poslední léta je stále silnější i dobrovolnický 
potenciál firem a zájmových skupin. I tyto 
lidské zdroje využíváme k plnění provozních 
úkolů a prezentaci lesnické práce. Před více 
než třiceti lety bylo běžné, a dokonce s tím 
počítal i lesní provoz, že se do práce v lese 
zapojovali školáci, brigádnické skupiny 
i jednotlivci, nejčastěji do školkařských provo-
zů a do pěstební činnosti. To v devadesátých 
letech odeznělo a nyní bychom v lesích tuto 
pomoc opět rádi obnovili.

Prezentace lesnictví v informačním a vzdě-
lávacím středisku
Informační a vzdělávací středisko LČR 
v Křivoklátě je zařízení vybudované v budově 
bývalého oblastního inspektorátu LČR v roce 
2005. Od té doby se vypracovalo na jednu
 z předních pozic obdobných zařízení 
u LČR. Vyvíjí značnou aktivitu zaměřenou na 
propagaci lesního hospodářství pro širokou 
veřejnost a LPK s ním velice úzce spolupra-
cuje. Každý rok proběhne zhruba sto akcí pro 
mateřské, základní, střední i vysoké školy, 
skupiny návštěvníků všeho věku, odbornou 
i širokou veřejnost. Využíváme mnoho forem 
prezentace, besedy, soutěže, exkurze, vycházky, 
lesní pedagogiku apod. Aktivity lesnické-
ho parku a informačního střediska se zde 
prolínají, doplňují a vzájemně si pomáhají. 
Přímo tak prezentujeme a zviditelňujeme 
křivoklátské lesnictví, zakladatele LPK i práci 
celého lesnického sektoru zhruba osmi tisícům 
návštěvníků ročně a nepřímo dalším desítkám 

tisíc návštěvníků, kteří se po prohlídce hradu 
Křivoklát podívají do lesnického parku i do lesů 
v jeho širším okolí.

Zapojení do Mezinárodní sítě modelových 
lesů
Mezinárodní síť modelových lesů (MSML), The 
International Model Forest Network, je mezi-
národní asociace, jejíž ústředí sídlí v kanadské 
Ottawě, sdružuje partnery z celého světa 
a zahrnuje více než 60 oblastí v 31 zemích 
světa o celkové rozloze 84 milionů hektarů. 
Členové sítě pracují více než 20 let na 
společném cíli – udržitelném hospodaření 
v lesích a krajině. Ambicí LPK bylo od počátku 
jeho existence zapojení do této sítě. Podařilo 
se to ve dnech 25.–26. 5. 2017 v Křtinách po 
předchozí oficiální návštěvě zástupců MSML 
v jednotlivých LP ČR. Do MSML nevstupovaly 
jednotlivé LP samostatně, ale jako jeden 
subjekt, společnost Modelový les ČR. Tento 
projekt vychází ze staleté tradice pěstování 
lesů v českých zemích a má v tomto směru 
světu co ukázat. Navazuje na aktivity ve vybra-
ných vzorových objektech v ČR řízených podle 
standardů trvale udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji, kterými jsou lesnické par-
ky Křivoklátsko, Bezděz, Křtiny, Podkomorské 
lesy a biosférická rezervace Dolní Morava. 
MSML zahrnuje všechny existující nebo utvá-
řející se modelové lesy po celém světě.

Miroslav Pecha
Specialista pro lesnický park Křivoklátsko
ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.
E-mail: miroslav.pecha@lesycr.cz, 
foto: archiv LPK

Stanoviště demonstračního objektu Bukové hospodářství
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O práci v lesích je nevídaný zájem
I bez vlivu zavedených vládních opatření se 
české lesy nachází v nelehkém období kůrov-
cové kalamity. Zejména kvůli počínajícímu 
jarnímu rojení kůrovce a potřebné obnově 
lesů po těžbě je nyní důležité hledat možnosti, 
jak i přes nedostatek zahraničních pracov-
níků v lesních pracích pokračovat a zároveň 
pomoci lidem, kteří práci poptávají. Výzvu 
státního podniku Lesy ČR na pomoc lesům 
s možností výdělku tak vyslyšelo nečekaně 
velké množství občanů, kteří o práci v lesích 
projevili zájem.

Enormní zájem o brigádu u státního podniku 
potvrdil Vlastimil Sahula, ekonomický náměs-
tek lesního závodu LČR Konopiště: „Zájem 
o práci je opravdu nečekaný. Do prvního dub-
nového týdne jsme přijali okolo 200 žádostí, 
přibližně 130 pracovních smluv jsme již uza-
vřeli. Častou možností, jak se lidé o brigádě 
u Lesů ČR dozvěděli, je, že dále sledují aktivi-
ty Lesů ČR po celostátní akci Den za obnovu 
lesa.“

V jarním období jsou zájemcům o brigádu 
v lesích nabízeny rozmanité práce, od ručního 
úklidu klestu a za chladných a vlhkých dnů 
jeho pálení přes stavbu či opravu oplocenek 
až po obnovu lesů. Snahou státního podniku 

je tak udržet tempo obnovy lesa, z hlediska 
celoročního hospodaření v lesích se však 
nejedná pouze o jarní práce. Osazením pasek 
starost o les nekončí, následovat budou další 
práce jako vyžínání buřeně, nátěry porostů pro 
ochranu před zvěří a další výkony v pěstební 
činnosti, které by neměly být koronavirovou 
krizí ohroženy. Jedná se zejména o činnos-
ti, které v lese lze dělat, aniž by k nim byla 
potřeba vyšší kvalifikace nebo delší zaškolení. 
Přestože je zatím patrná lehká nedůvěra 
personálu v lesích k tomu, zda lidé bez 
dosavadních zkušeností z lesnictví zvládnou 
i náročnější činnosti typu kvalitní výsadby 
sazenic dřevin, je mnoho skupin již schopno 
pomoci i v této oblasti.

Se zájemci o brigádu starších osmnácti let je 
podepsána dohoda o provedení práce 
o maximálním počtu 300 hodin za rok, jsou 
proškoleni BOZP, na přidělenou práci řádně 
zaškoleni a poskytnuty jsou jim potřebné 
pomůcky a nářadí pro práci. Sami si zajistí 
pouze odpovídající zakrytí úst a nosu, vhodné 
oblečení a obuv a na místo výkonu práce vyu-
žívají vlastní dopravu. Na pracovišti jsou pak 
dodržována vládní nařízení, práce probíhají 
v malých skupinách a s dostatečným odstu-
pem.

Koho přilákala možnost práce v lesích?
Možnost brigády v lesích přilákala mnoho 
zájemců, mezi které patřili zejména studenti, 
kterým byla v důsledku protiepidemických 
opatření přerušena školní výuka, lidé, kteří 
částečně nebo úplně přišli o práci, nebo 
i živnostníci, kteří museli výkon své činnosti 
přerušit či omezit. Na polesí Komorní Hrádek 
spadající pod LZ Konopiště pracoval například 
brigádník z obce Všestary. „Z důvodu zavede-
ných vládních opatření jsem musel přerušit 
provoz autoškoly. O brigádě u Lesů ČR jsem 
se dozvěděl od známých a se synem, který 
studuje gymnázium, jsme se přihlásili. První 
týden jsme si zvykali na fyzicky náročnější 
práci, ale práce v lesích nás baví. Máme mož-
nost si tak přivydělat a jsem rád, že můžeme 
dělat něco prospěšného pro naše lesy,“ uvedl.

Brigáda u státního podniku má i edukativní 
charakter. Mnoho pracovníků potvrdilo, že 
dříve nemělo tušení, že se činnosti jako úklid 
a pálení klestu v lesích provádí, ani jak fyzicky 
náročná může být výsadba nového lesa.
Velký zájem o práci byl i na LS Křivoklát. 
„Živím se jako fitness trenér, nyní jsem však 
musel svou živnost přerušit. Zažádal jsem 
tedy o brigádu u Lesů ČR. Jsem rád, že mohu 
dělat práci, která má smysl – pomáhat lesům. 
Líbí se mi práce na čerstvém vzduchu a o le-
sích se dozvím i něco nového,“ uvedl brigád-
ník pracující ve skupině na revíru Chrusteni-
ce. Miroslav Pecha, specialista pro lesnický 
park z lesní správy LČR Křivoklát, uvedl, že 
v lesích skutečně chybí mnoho zahraničních 
pracovníků, kteří se většinou do Čech před 
uzavřením hranic nestihli vrátit. Pro velký 
zájem musí některé zájemce z řad veřejnosti 
i odmítat, avšak práce v lesích bude časem 
přibývat a případné zájemce pak mohou 
oslovit zpětně.

Martin Zajíček, vedoucí odboru vnějších 
vztahů LČR, řekl: „Děkujeme všem, kdo 
využili naší nedávné nabídky na sezónní 
výpomoc a nastoupili do lesa, aby nám 
pomohli s obnovou porostů po kůrovcové 
kalamitě. Zájem předčil naše očekávání 
a je tak veliký, že jsme všechna volná místa 
už zaplnili, a pořadníky, do nichž jsme 
svědomitě zapisovali všechny, na které 
se v konkrétních lokalitách hned nedostalo, 
jsou předlouhé… Celkem jsme dali práci 
přibližně dvanácti stům zájemcům, na naši 
nabídku ale reagovalo přes pět tisíc lidí. 
Pokud proto hledáte možnost slušně 
ohodnocené práce na čerstvém vzduchu, 
a ještě s vědomím, že pomůžete řešit problé-
my související s odlivem zahraničních pracov-
níků po uzavření hranic, pomozte teď našim 
zemědělcům! I oni v tomto krajně obtížném 
období vrcholících jarních prací zápasí 
s akutním nedostatkem lidí! Konkrétní nabíd-
ky najdete na portálu agroprace.cz.“

Markéta Penzešová, Lesnická práce
Foto: autor

Lidé pomáhají lesům, 
lesy zase lidem

Protiepidemická opatření v březnu tohoto roku způsobila kaskádovitou vlnu růz-
ných překážek, kterým musí čelit i čeští lesníci. Na jedné straně se v důsledku uza-
vření státních hranic projevil akutní nedostatek zahraničních pracovníků v lesích, 
na straně druhé mnoho občanů Česka v současnosti práci poptává. V kritické době 
je potřeba hledat způsoby, jak si navzájem vypomoci, a proto státní podnik Lesy ČR 
nabídl veřejnosti možnost brigády, která je prospěšná nejen lesům, ale i lidem.
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Navíc v podobě, kterou oceňují zákazníci 
nejen u nás, ale která si získala prestižní 
renomé i za našimi hranicemi. O to více 
nás těší skutečnost, že se tato firma stala 
i novým držitelem PEFC C-o-C. O bližší 
představení společnosti jsem v korespon-
denčním rozhovoru požádala pana Pavla 
Kamíra z obchodního oddělení společnosti 
SLAVONA.

Co si máme představit, když se řekne 
SLAVONA? 
Jsme ryze česká rodinná firma, která se již 
přes 20 let v jihočeských Slavonicích specia-
lizuje na výrobu dřevěných a dřevohliníkových 
oken a dveří. Na trhu si naše firma s více 
než 30 zaměstnanci za dobu svého působení 
vydobyla pevnou pozici. Soustředí se totiž na 
co nejvyšší kvalitu, vynikající užitné vlastnosti 
i inovativní design svých produktů a získala si 
renomé i v zahraničí – především na Sloven-
sku, ve Velké Británii, Německu a Rakousku.
V současné době nabízí společnost SLAVONA 
sedm různých okenních profilů. Jedná se 
o okna se skrytým vnějším rámem Progre-
ssion s certifikací třídy A v Passive House In-

stitutu Darmstadt, o dřevěná designová okna 
Inspiro, která vychází z koncepce Progression, 
ale vnější rám zůstává viditelný, dále klasická 
dřevěná okna Solid Comfort a dřevohliníková 
okna HA 110 Line, dřevohliníková okna pro 
moderní domy Alpino, unikátní okna Clipper, 
jejichž vnější povrch tvoří pouze sklo bez 
jakýchkoli rušivých prvků, a bezrámová fixní 
okna Blue Line, která lze kombinovat 
s otvíravými křídly z profilů Inspiro, Alpino 
a Clipper. U většiny z uvedených profilů máme 
k dispozici kromě oken i balkonové, posuvné 
a vchodové dveře.

Vyrábíte okna a dveře do rodinných domů 
i veřejných budov, jaký materiál je nejvíce 
poptáván a proč?
Okna a dveře vyrábíme z různých dřevin. Nej-
větší podíl materiálu tvoří smrkové dřevo, pak 
modřín a dub. Na větším využití smrku má 
podíl především jeho nižší cena v porovnání 
s tvrdšími dřevinami.

Pociťujete větší příklon Vašich zákazníků 
k energeticky úspornějším řešením i v seg-
mentu oken a dveří?

Naše společnost se zaměřuje na výrobu otvo-
rových výplní s co možná nejlepšími tepelně 
izolačními vlastnostmi. V oblasti energeticky 
úsporných řešení dokonce patříme k abso-
lutní špičce v České republice. Svědčí o tom 
řada ocenění (např. GRAND PRIX na veletrhu 
ForArch 2012, finálová účast v soutěži E.ON 
Energy Globe, …) a také skutečnost, že jsme 
jedinou českou firmou s certifikací v kategorii 
A u prestižní organizace Passive House Insti-
tute v německém Darmstadtu.

Centrála firmy je v příhraniční oblasti 
s Rakouskem, máte zákazníky i zde?
Zákazníky mezi rakouskými sousedy máme, 
větší objem produkce však dodáváme na Slo-
vensko, do Velké Británie a Německa.

Jste nově i držiteli certifikátu C-o-C PEFC, 
co bylo impulsem k tomuto kroku?
Mezi poptávkami z veřejného sektoru se 
v poslední době často objevuje požadavek 
na to, aby okna byla PEFC certifikována. 
O certifikaci jsme tedy již delší dobu přemýš-
leli. Posledním a rozhodujícím impulsem byl 
požadavek na PEFC certifikaci od našeho 
britského obchodního partnera, se kterým 
připravujeme realizaci projektu pro univerzitu 
v Cambridge.

Jak hodnotíte celý proces přípravy, bylo 
pro vás obtížné implementovat systém 
řízení a evidence do stávající administrace 
firmy?
Příprava na certifikaci proběhla s pomocí 
poradenské firmy hladce. Vzhledem k tomu, 
že využíváme sofistikovaný informační systém 
a naše produkce je ze 100 % zakázková, není 
pro nás problémem přesně sledovat pohyb 
materiálu výrobním procesem - materiál je 
v případě PEFC barevně rozlišen již ve skladu 
a během zpracování jednoznačně identifiko-
ván číslem příslušné zakázky.

Andrea Pondělíčková, LDK ČR
Fota: archiv společnosti SLAVONA

Vyrábíme unikátní dřevěná okna 
s certifikátem PEFC

Podpora širšího využití dřeva, zejména tuzemského, je téma, které dlouhodobě sklo-
ňují všichni, kteří se v lesnicko-dřevařské branži pohybují. Rádi bychom proto čte-
nářům představili firmu SLAVONA, s. r. o., která to se dřevem skutečně umí a dává 
mu tu tolik potřebnou a žádoucí přidanou hodnotu. 
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Nebývá zvykem, aby už při projektování stavby 
navrhoval architekt dispozice místností podle 
velikosti obrazů. Na Ohradě tomu tak bylo. 
Kníže Adam František ze Schwarzenbergu 
počítal už při tvorbě projektu zámku s tím, 
že v hlavním sále budou viset velkoformá-
tová plátna štvanic, a nechal jim přizpůsobit 
rozměry stěn. 

Psal se rok 1706, když kníže Adam František 
ze Schwarzenbergu pozval na své hlubocké 
panství vídeňského malíře Johanna Georga de 
Hamiltona (1672–1737) a pověřil ho úkolem 
namalovat deset rozměrných olejomaleb 
s náměty štvanic. Více než deset let se 
Hamilton s precizností jemu vlastní snažil co 
nejdokonaleji splnit zadaný úkol. Účastnil se 

honů, věnoval se pozorování zvířat při štvani-
cích, nechal si přivážet zabitá zvířata, aby je 
použil jako modely, a to dokonce až z Ruska 
a Polska. Obrazy pak visely v sále více než dvě 
stě let. Těsně před obsazením pohraničí naci-
stickou Říší na konci září roku 1938 se Adolf 
ze Schwarzenbergu rozhodl nechat tyto velmi 
cenné obrazy pro jistotu převézt do bezpečí. 
Putovaly až do Kanady a po druhé světové 
válce byly zapůjčeny do muzea v Rakousku.  
Zhruba před dvanácti lety se pracovníkům Ná-
rodního památkového ústavu podařilo zjistit, 
že plátna jsou vystavena na zámku Stainz ve 
Štýrsku a na zámku Murau. Po řadě jednání se 
stávajícími majiteli získali souhlas s pořízením 
jejich kopií, a tak mohly být nové obrazy vráce-
ny na místa původních pláten. Zavěšeny jsou 

v originálních, dnes zrestaurovaných rámech, 
které nemohly být pro svou velikost odvezeny 
společně s obrazy a zůstaly po celá léta ulo-
ženy na půdě zámku. Znovunavrácená plátna 
rozehrávají v sále nečekanou dynamiku. 

První generace muzejníků
Sto třicet let starý sádrový odlitek lososí 
samice nejen připomíná dobu, kdy v českých 
řekách plavala hejna lososů. Je to současně 
exponát, který pořídila nejstarší generace 
muzejníků pro Jubilejní zemskou výstavu 
v Praze v roce 1891. Je součástí podsbírky 
rybářství, v níž jsou uloženy například i 170 
let staré suché preparáty ryb zhotovené 
Václavem Špatným, prvním kustodem tohoto 
schwarzenberského muzea. 

 Jihočeský zámek Ohrada baví 
malé i velké návštěvníky 

Lesnicko-lovecké muzeum na jihočeském zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou 
existuje již od roku 1842. Ve stejném roce zde byla založena odborná lesnická a mys-
livecká knihovna. Dnes je zámek Ohrada jedním z muzejních i výstavních pracovišť 
Národního zemědělského muzea a kromě lesnictví a myslivosti se věnuje i rybářství 
či sokolnictví. Zajímavých exponátů tu návštěvníci najdou nepřeberné množství. 
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Nenápadným unikátem je také rybářská 
trojvrstvá síť zvaná obůzka, která se užívala 
k nočnímu rybolovu na Labi na konci 19. sto-
letí. Síť se natáhla napříč přes řeku a nechala 
volně splouvat po proudu tak, aby se do ní 
ryby samy nachytaly. Naopak nepřehlédnutel-
ný je exponát posledního českého medvěda, 
uloveného v roce 1856. Ve skutečnosti to není 
medvěd, ale medvědice, a to ve věku mezi 
dvaceti a pětadvaceti lety. Její lov trval celý 
den a v nepříznivém počasí se na něm podí-
lelo 46 střelců a 75 honců. Vytavena je včetně 
zbraně, kterou byla zastřelena. 

Ohrada v roce 2020
Pro letošní sezóny připravilo muzeum 
lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku 
Ohrada řadu novinek. Tou hlavní je úprava 
cen vstupného, děti do 18 let mají nově vstup 
do zámeckých expozic zdarma. Prohlédnout 
si mohou například akvária s živými slad-
kovodními rybami, v části nazvané Život na 
vodách jsou zase představeni vodní ptáci 
včetně nahrávek jejich hlasů. Pro malé i velké 
je připravena zážitková výstava Les pramenů, 
při níž návštěvníky doprovází průvodce v roli 
vypravěče. Na nádvoří muzea je pro ně připra-
veno také posezení doplněné o řadu herních 
prvků či ukázek lesnické pedagogiky. Další 
novinkou je malá výstavka Poklad z půdy, 
která představuje několik unikátů nalezených 
na půdě muzea. 

www.nzm.cz
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Příliš dobrá pro tento svět
Vypravte se s námi pod hladinu Dunaje, jedi-
ného evropského veletoku, který kdy protékal 
naším územím, což bylo v dobách bývalého 
Československa. Voda v Dunaji byla tehdy 
ještě čistá a tok na jeho trase do Černého 
moře nebyl spoutaný přehradami. Průvodce 
nám budou dělat osobnosti, které studiu ryb 
a rybářství v Československu a na Slovensku 
zvláště zasvětily celý svůj život. Českoslo-
venský, přesněji řečeno slovenský kaviár 
pocházel z vyzy velké (latinsky Huso huso, 
rusky běluga), která je mezi jeseterovitými 
rybami považována za nejkvalitnější a je také 
ze všech jeseterů největší. Vyza velká může 
měřit až 8,5 metru a vážit tunu i více. A tahle 
ryba, skutečný obr mezi evropskými vodními 
tvory, se vyskytovala v Dunaji od Bratislavy 
až po Komárno. Měla velmi chutné maso 
a z jejích jiker se získával zvláště ceněný 
černý kaviár. A tak se lovila a lovila, až ji lidé 
dočista vylovili.

Úlovek za desítky milionů
„Patrně poslední vyza na jižním Slovensku 
byla chycena roku 1925 u Štúrova. Vážila 
150 kilogramů a získalo se z ní 30 kilogramů 

kaviáru,“ jak uvedl Jiří Andreska v publikaci 
Rybářství a jeho tradice (SZN, Praha 1987). 
Pro představu – dnes se kilogram kaviáru 
z ryby vyza velká, nebo též běluga, prodává 
za cenu okolo půl milionu korun. Hodnota 
tehdejšího úlovku by v nynějším přepočtu 
představovala 15 milionů Kč, jen pokud jde 
o samotný kaviár. V přepočtu na spotřebitel-
ské balení by tehdejší úlovek představoval 
300 plechovek nebo sklenic, uvážíme-li, že 
kaviár se nejčastěji prodává po stogramových 
baleních ve skle nebo v plechu. Další údaje 
o úlovcích vyzy jsou už jen z níže položeného 
území v Maďarsku. Například roku 1936 byl 
v Dunapatai uloven exemplář o hmotnosti 
63 kilogramů a délce 215 centimetrů. Rybí 
kůži získalo Národní muzeum v Budapešti.

Harpunář netrefil, ryba uplavala
Ve slovenském úseku Dunaje už vyzu nikdo 
nikdy nechytil. To ale neznamená, že by se 
tam již nevyskytovala. V letech 1951 a 1952 
byla opakovaně v jednom dunajském rameni 
u obce Palkovičovo (nyní Sap, obec v okrese 
Dunajská Streda) spatřena obrovská vyza, 
kterou rybáři údajně pozorovali již od roku 
1927. V lednu 1952 se ji potápěč pokusil 

harpunovat. Ale netrefil se. Vyza uplavala. 
Exemplář, o kterém se dodnes zmiňují všech-
ny rybářské encyklopedie a příručky, měl 
měřit šest až sedm metrů a vážit okolo půl 
tuny. Ale kdo ví, jak to s těmi mírami a váhami 
bylo… Známe rybářskou latinu. Každopádně 
poslední vyza, která pak byla ulovena v níže 
položeném Maďarsku u města Paks roku 
1957, měla podstatně menší rozměry. Vážila 
135 kilogramů a byla po několik dní vystavena 
v akváriu budapešťské zoo. Co se stalo 
s neúspěšně harpunovanou vyzou od Palko-
vičova, se můžeme jen dohadovat. Vyzy se 
dožívají až 120 let. Takže jestli neumřela, žije 
dodnes. Kdo ví…

Vrací se do rodiště
Připomeňme, že vyza velká je ryba migrant. 
Střídá sladkovodní a mořské prostředí. Dunaj-
ské vyzy žijí v Černém moři. Do Dunaje míří 
pouze kvůli rozmnožování. V minulosti se vyzy 
vydávaly proti proudu řeky stovky kilometrů.
Za rozmnožovacími místy, tedy trdlišti 
(neresisky) na Slovensku putovaly vyzy proti 
proudu 1 800 kilometrů. Podle vzpomínek 
starých rybářů byla migrace tak intenzívní, 
že to zvedlo hladinu řeky a na ní byly vidět 

 Vyza velká, chutná ryba 
na pokraji vyhynutí

Kaviár je pochoutka proslulá po celém světě. Věděli jste, že svého času existoval 
i kaviár, který se získával z ryb na území bývalého Československa? A nebyla to 
žádná levná imitace z kapřích jiker, která se čas od času dá vidět v obchodech 
s potravinami.
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rybí hřbety. Dunajské vyzy se vracely ke tření 
do těch míst, kde se samy před mnoha lety 
vykulily z jiker.

Nejvýše proti proudu se dunajské vyzy lovily 
až na území Rakouska, například v Tullnu, což 
je město asi 30 kilometrů nad Vídní. Početná 
trdliště (neresiska) byla v oblasti jižního Slo-
venska, od Bratislavy po Komárno. Vyzy zde 
vyhledávaly příhodná místa ke tření i v dolních 
tocích dunajských přítoků. Řekou Moravou se 
dostávaly až po Lanžhot a Vážským Dunajem 
ke Kolárovu a výše. Na české území vyza 
vzácně pronikala do dolní Moravy (asi napo-
sled byla ulovena 2 m dlouhá vyza v Lanžhotě 
roku 1916). Podle doby tahu se populace vyz 
dělila na ryby jarní a podzimní. Tření jarní 
začínalo v dubnu a končilo v červnu. Ponejvíce 
však vyzy Dunajem připlouvaly až na podzim 
a před třením přezimovaly v řece. Nejvíce vyz 
se ulovilo vždy v listopadu. Po vytření pak vyzy 
řeku rychle opouštěly a vracely se do Černého 
moře, kde se zdržovaly v hloubkách okolo 
160 metrů.

Císařská podívaná
Historik dunajských vyz Antal Khin 
(1882–1973), rodák z jižního Slovenska, ve 
své práci Vyzy na velkom Žitnom ostrove a 
ich lovenie (vydáno časopisecky v Martine 
1930) shromáždil množství údajů z různých 
dob. Například v 16. století byl podle jeho 
zjištění lov vyz tak slavnou podívanou, že si ji 
nenechali ujít ani císaři z Vídně spolu se svým 
dvorem. Zvláště slavné bývaly lovy v Komárně, 
Ostřihomi a v oblasti Palkovičova (nyní Sapu).
Roku 1537 se prý ulovilo přes tisíc vyz, jak si 
ve svém deníku poznamenal tehdejší arcibis-
kup Mikuláš Vlach. Antal Khin však tomuto 
údaji nedůvěřoval a měl za to, že do uvedené-
ho množství byly zahrnuty všechny jesetero-
vité ryby. Roku 1560 se lovu vyz účastnil císař 
Maxmilián na lovištích v Kolárově, Aszódě 
a Palkovičově.

Uherský král Matyáš Korvín si nechal vyzy 
z Dunaje přemístit do rybníka poblíž svého 
hradu Totis. Chtěl tím předčit slavné rybníká-
ře v Čechách, protože věděl, že tento druh ryb 
v Čechách nežije. Četní návštěvníci se divili 
zvláště tomu, že vyzy v zajetí vydržely ve vodě 
bez přítoku. V listopadu a prosinci roku 1578 
se u Kolárova v lovné ohradě z kůlů, zvané 
plot, denně chytilo až 31 vyz. V průběhu 
13 dní se jich celkem vylovilo 140. Představu 
o tehdejší hodnotě úlovku přibližuje fakt, 
že v té době stál půl kilogramu vyzího masa 
tolik co devět kuřat. Za jednu velkou vyzu se 
dalo pořídit pět krav.

Ploutve visely přes okraj vozu
V některých letech byl hon na vyzy tak inten-
zívní, že byla vylovena podstatná část migrují-
cích ryb. Není proto divu, že takto kořistnické 
lovy vedly k dramatickému úbytku vyzí popu-
lace. V 19. století se z Dunaje vytahovaly už 
jen paběrky. Bylo velkou událostí, když v roce 

1894, krátce před Vánoci, bylo u Palkovičova 
chyceno pět vyz. Odvezli je na selském voze 
k prodeji obchodníkům do Bratislavy. Hmot-
nost není zaznamenána, avšak musely to být 
velké kusy. Historik Antal Khin, tehdy dvanác-
tiletý, sám na vlastní oči viděl, jak jejich ocasní 
ploutve visely přes okraj vozu. Snad to byly 
právě tyto kusy, které v mladičkém Khinovi 
tehdy vzbudily zájem o studium historie této 
slavné dunajské ryby.

K decimaci vyz z nadměrného lovu se později 
přidalo i znečištění říční vody průmyslem. 
Poslední ranou pro vyzu v Dunaji se v šedesá-
tých letech dvacátého století stala přehrada 
Železná vrata, vybudovaná v Rumunsku. 
Zdi obrovského vodního díla brání rybám 
v pravidelné migraci do třecích míst. Touto 
nepřekonatelnou bariérou na pouti do roz-
množovacích trdlišť se životní prostor výrazně 
zmenšil. Vyza velká se v Dunaji stala kriticky 
ohroženým druhem. Symbolickou vzpomínkou 
na jeseterovité ryby ve slovenské části Dunaje 
tak zůstává například uvítací cedule při vjezdu 
do obce Velký Meder, kde dodnes mají v erbu 
jesetera.

Vyzy mizí i ve Volze
Dunajská vyza není jediná, která doplatila
i na mlsné jazyky gurmánů. Na pokraji 
vyhynutí se ocitla také vyza velká z jiného 
evropského veletoku, a to Volhy. V posledních 
15 letech se dokonce vůbec nesmí lovit ani 
ve Volze, kde se vyza tře, ani v Kaspickém 
moři, kde žije. Mezi lety 1991 až 2005 se 
počet jeseterovitých ryb v Kaspickém moři 
kvůli neregulovanému rybolovu snížil 
čtyřicetkrát! Takto dramatický propad rybí 
populace vedl k sepsání dohody mezi státy 
na pobřeží Kaspického moře o moratoriu na 
lov vyzy a dalších jeseterovitý ryb. Dohoda je 
v platnosti i letos. Ale málo platné, pytláci ji 
nectí. A tak se populace vyzy i jeseterovitých 
ryb neobnovuje takovým tempem, jak by bylo 
žádoucí. Připomeňme, že signatářů dohody je 
pět. Kromě Ruska jsou to Ázerbajdžán, Írán, 
Kazachstán a Turkmenistán.

V současnosti je největším producentem 
kaviáru z jeseterovitých ryb Čína, která však 
chová ryby v akvakultuře. Neloví je tedy 
v přírodě. Dodejme, že kaviár z jeseterovitých 
ryb má šedou nebo černou barvu, zatímco 
tzv. červený kaviár pochází z ryb lososovitých. 
Jikry jsou přelité roztokem kuchyňské soli 
s vodou, což jim dodá chuť i trvanlivost. Exis-
tují i náhražky kaviáru, což jsou jikry z méně 
ceněných ryb, například huňáčka severního, 
označovaného jako kaviár z capelin. Nebo je 
to kaviár syntetický z želatiny, barviva 
a aromatu sleďovitých ryb.

Alice Olbrichová

Popsal ryby Karpat
Poznatky o vodní fauně Slovenska jsou obsaženy v publikacích četných odborníků, z nichž 
někteří docílili světového věhlasu. Jedním z nich byl v Čechách i na Slovensku nyní již 
nepříliš známý, ale v zahraničí dodnes proslulý ichtyolog Vadim Vladykovič (1898–1986). 
Tento znalec a milovník ryb pobýval během svého života v různých zemích několika konti-
nentů a kdekoli se ocitl, tam pilně studoval ryby. Dokonce i během zotavování z válečného 
zranění na Krymu.

Vladykovič se narodil v Charkově, ale místo vysokoškolského studia přírodních věd na 
tamní univerzitě musel narukovat do první světové války. Byl raněn, odeslán do lazaretu 
na Krym, kde čas k rekonvalescenci trávil pilným studiem mořských ryb. Po válce se 
dostal do tehdejšího Československa, kde vytouženou přírodovědu vystudoval na Karlově 
univerzitě v Praze.

Po promoci odešel na východní Slovensko, kam tehdy patřila i Podkarpatská Rus. Zde 
čtyři roky zkoumal ryby v povodí řeky Tisy a v roce 1926 vydal útlou knihu, ve které popsal 
karpatské ryby a hlavní místní způsoby rybolovu. Publikace je dodnes cenným vodítkem 
pro etnografy a ichtyology. Vladykov v Karpatech také ryby lovil a preparoval. Část své 
rozsáhlé sbírky věnoval Národnímu muzeu v Praze.

V roce 1928 odešel do Paříže, kde působil v Pasteurově ústavu, později se přemístil do Ka-
nady, kde se zabýval výzkumem ryb na univerzitě v Torontu. Zasloužil se o vznik mořského 
akvária v Quebeku, které nyní nese jeho jméno.

Vadim Vladykov byl v roce 1969 zvolen čestným členem Slovenské zoologické společnosti. 
V roce 1986 mu známý slovenský ichtyolog Juraj Holčík (1934–2010) vzdal hold v předmlu-
vě ke své tehdy vydané práci Sladkovodní ryby Evropy.

U mnoha druhů 
živočichů stojí za jejich 

vyhubením neřízený lov 
a nevratná změna 

původních biotopů. 
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Zavádění odborného vzdělávání pro zeměděl-
ce naráželo ovšem na určité problémy. 
Nedříve bylo třeba překonat do té doby mezi 
rolníky hluboce zakořeněný názor spočívající 
v tom, že vlastně každý může být hospodá-
řem, kdo půdu a hospodářství drží a k tomu 
má něco našetřených peněz. Další problém 
při zavádění odborného vzdělávání prostřed-
nictvím odborných zemědělských škol narážel 
na nedostatek financí pro jejich zřízení, které 
bohužel nemohla navštěvovat mládež chu-
dých zemědělců. Zejména v raných dobách 
zemědělského školství bylo příznačné, kolik 
obětí bylo třeba přinést, aby škola začala 
působit, postupně se pomocí dárců materi-
álně vybavovala, včetně pokusného statku či 
výzkumné stanice.

Počátky zemědělského školství
V minulosti byly vědomosti o zemědělství 
získávány a udržovány staletou praxí 
a zkušenostmi, dědily se z generace na 
generaci, a přestože byly podrobovány 
změnám a dobovým náporům, představovaly 
ve svém prostředí jistou technickou a kulturní 
hodnotu, ale na druhé straně i určitou sumu 
nezbytných pracovních postupů, jež byly zaští-
těny hospodářskými zvyklostmi a tradicemi. 
Poté, co se stal rolník po roce 1848 svobod-
ným občanem a vlastníkem půdy, musel 
v hospodaření mnohé překonat, poznávat 
nové věci a stále se učit. Jestliže chtěl být 
prosperujícím hospodářem, musel držet 
krok s dobou. I v zemědělství platilo (a stále 
více platí) „chytřejší vítězí“ a k vítězství
jednoznačně pomáhalo vzdělávání a potažmo 
škola. 

Naši předkové s počáteční nedůvěrou přijímali 
novoty vyspělejšího světa, osvojovali si nové 
hospodářské postupy a zažili důsledky první 
hospodářské krize v zemědělství v poslední 
čtvrtině 19. století. Jedni byli posly nových 
věcí – šiřiteli zemědělského pokroku, druzí se 
zamýšleli nad příčinami krize a tím i celého 
tehdejšího hospodářského systému a hledali 
východiska z této těžké situace. Toto blaho-
dárné působení jednotlivých nadšenců bylo 
možné jen díky propracovanému vzděláva-
címu a osvětovému programu v zeměděl-
ství a na venkově vůbec, v němž měly svoje 
nezastupitelné poslání rolnické (zemědělské) 
školy a jejich učitelé na všech pedagogických 
úrovních. Přirozeně to nejdříve byly školy 
fundamentální, kde vesnický kantor poprvé 
seznámil žáky teoreticky s polním hospodář-
stvím a na jeho činnost později navazovala 
soustava zemědělských škol se svými učiteli. 
V našem prostředí vyživovaném odkazem 
J. A. Komenského vznikla a úspěšně působila 
soustava zemědělského školství. Šlo o účelné 
propojení škola-učitel-žák, založená jak na 
teoretické úrovni, tak potřebné praxi. Byli to 
první naši zemědělští buditelé a průkopníci 
zemědělského pokroku jako F. Horský, A. E. 
Komers, bratři Lamblové, S. Kodym a další, 
kteří záhy poznali důležitost vzdělávání jako 
nezbytného prostředku k vědění a osvojení si 
nových pro hospodářství nezbytných věcí. 
I v zemědělství po vzoru průmyslu začalo 
platit podobné krédo „kdo více zná, lépe hos-
podaří a tomu se dobře daří“.

Vůbec první českou rolnickou školu založil 
v roce 1790 na svém statku ve Zbraslavi svo-

bodný pán J. F. Schonfeld. Škola působila 
asi deset let a navštěvovali ji žáci ve věku 
15–18 let. Až v roce 1850 byla z podnětu Vlas-
tenecko-hospodářské společnosti založena 
česká rolnická škola na schwarzenberském 
panství v Rabíně u Netolic a německá rolnická 
škola hraběte Thuna v Libverdě. Na svoji 
dobu byly tyto školy odborně a vzorně vedeny 
a v jejich čele stáli dva významní hospo-
dáři a zemědělští ekonomové. V Rabíně to 
byl František Horský a v Libverdě Antonín 
Emanuel Komers. Tyto školy byly jednoroční, 
měly charakter nižších nebo na později zří-
zeném stupni charakter středních odborných 
zemědělských škol. Zprvu byly zaměřeny na 
přípravu správců a úředníků velkostatků, 
později v nich získali převahu žáci přicházející 
ze selských hospodářství.

Typy odborných zemědělských škol
Prohlubující se přírodovědné poznání i pokrok 
technických oborů postupně nalézal odezvu 
ve všeobecné potřebě vzdělání. Zákon z roku 
1864 rozeznával trojí druh zemědělských 
odborných škol. Školy nižší, tzv. rolnické, vyšší 
školy hospodářské a vysoké školy hospodář-
ské, tzv. akademie (teprve v roce 1900 byl 
přiznán tento statut zemědělským školám 
v Táboře a Libverdě). Rolnické školy umožňo-
valy základní hospodářské vzdělání budoucím 
rolníkům, školy druhého stupně měly za úkol 
vychovávat hospodáře, většinou úředníky na 
statcích a pracovníky v zemědělsky zpra-
covatelských oborech, které byly součástí 
hospodaření velkostatků. Ve 2. polovině 
19. století úspěšně působily hospodářské 
školy v Chrudimi a Kadani, časem si získaly 
vážnost v zemědělském prostředí školy ve 
Stěžerách u Hradce Králové, Opočně, Roud-
nici nad Labem. Na Moravě, kde došlo ke 
zřizování zemědělských škol o něco dříve 
než v Čechách, měly nejlepší úroveň školy 
v Přerově, založená již v roce 1865, v Novém 
Jičíně a Jihlavě. 

Z podnětu hospodářských spolků byly 
zakládány i tzv. pokračovací školy pro školní 
mládež, jež měly doplnit její odborné vzdělání 
a poskytnout jí základní vědomosti o země-
dělství. Přínosem byly tzv. zimní hospodářské 
školy, které nejvíce vyhovovaly malorolnickým 
potřebám, a rolnické školy, jež poskytovaly 
teoretické a praktické vzdělání 15–18letým 
žákům. Vyučování na těchto školách bylo dvou 
až tříleté a při školách byly zřizovány malé 
statky pro praktikou výuku. Vyhledávané byly 

Zemědělské školství v minulosti
Nástup kapitalismu do zemědělství ve 2. polovině 19. století se také odrazil v po-
třebě odborného vzdělávání rolnictva. Nové formy hospodaření založené na odváž-
nějších přístupech a zvláště přípravě hospodářů si nezadržitelně vyžádaly rozvoj 
zemědělského školství, zejména odborného, určeného právě selskému stavu.
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Z P R A V O D A J

střední hospodářské školy, kam přicházeli 
patnáctiletí absolventi nižších středních škol. 
Studium na nich bylo zakončeno maturitou, 
nabízely hlubší vzdělání potřebné k hospoda-
ření na selských a větších statcích jak jejich 
budoucím majitelům, tak i pachtýřům. 

Diferenciace zemědělských věd užitečně při-
spěla k zakládání specializovaných hospodář-
ských škol, a proto uvedeme nejdůležitější 
v pořadí jejich vzniku. Mezi první pařila Ovoc-
nářsko-vinařská škola v Brně (1863), Pomo-
logický ústav v Praze-Troji (1870), Zimní ovoc-
nářsko-chmelařská škola v Rakovníku (1885), 
Ovocnářsko-vinařská škola v Mělníce (1885), 
stejná škola ve stejném roce v Litoměřicích, 
Rolnická lnářská škola v Humpolci a Trutnově 
(1885), Zahradnická škola v Chrudimi (1892), 
Mlékařská škola ve Frýdlantě v Čechách 
(1892), Vyšší ovocnářsko-zahradnická škola 
v Lednici na Moravě, Rolnicko-lnářská škola 
v Českých Budějovicích (1890), Chmelařsko-
-zelinářská škola v Žatci (1908) a další.

Speciální a zvláště v malorolnických hospo-
dářstvích oceňované byly tzv. školy hospodyň-
ské, které nabízely nezbytné vzdělání dívkám 
pro vedení rolnických domácností. Kroměříž 
má v tomto směru prvenství, když zde v roce 
1884 vznikla první škola tohoto druhu ve 
střední Evropě, potom následovaly Stěžery 
u Hradce Králové (1887), Nový Jičín, Frýdlant, 
České Budějovice, Louny a Německý Brod. 
Výjimečně působily i klášterní hospodyňské 
školy vedené církevními institucemi.
Absolventi všech stupňů těchto škol uplatňo-
vali nabyté vědomosti v praktickém hospo-
daření. Přestože první výsledky nebyly vždy 
znamenité, časem se zákonitě zlepšovaly. 
Mladí hospodáři si vlivem získaných vědo-
mostí pořizovali nové lepší orebné nářadí jako 
ruchadlo s podrývákem nebo pluh k sázení 
nebo oborávání brambor. Také zařizovali 
hnojiště s močůvkovou jímkou a vedli si hos-
podářské zápisy o tom, kdy a jak na jednotli-
vých polích hnojili a jak na nich následovaly 
za sebou obiloviny, pícniny a okopaniny, takže 
cílevědomě ve svých hospodářstvích zaváděli 
střídavé osevní postupy. Příklady prvních 
absolventů byly natolik působivé, že přilákaly 
nové zájemce. Zemědělská osvěta a pokrok 
nezadržitelně pronikaly do celého země-
dělského a venkovského prostředí, což bylo 
nepochybně zásluhou zemědělského školství 
a zemědělského tisku.

Vysoké zemědělské školství
Cesta ke vzniku samostatných vysokých ze-
mědělských škol v našich zemích byla dlouhá 

a poměrně složitá. V roce 1892 se usnesl 
Zemský sněm v Čechách na zřízení zeměděl-
ského odboru při Vysokém učení technickém 
v Praze (a to na české i německé technice). 
V roce 1898 rakouská vláda přislíbila se sou-
hlasem ministerstva orby a po intervencích 
prof. Ing. Dr. J. Stoklasy, že zřídí samostatný 
odbor od školního roku 1900–1901. Na nalé-
havou žádost českého odboru Zemědělské 
rady bylo v roce 1906 konečně povoleno zří-
zení zemědělského odboru na České vysoké 
škole technické v Praze. Od roku 1920 byl 
změněn zemědělský odbor na Vysokou školu 
zemědělského a lesního inženýrství Českého 
vysokého učení technického v Praze. 

Samostatná Vysoká škola zemědělská v Praze 
vznikla teprve v roce 1952. Po vzniku ČSR 
byla zákonem č. 107/1919 Sb. z. a n. zřízena
v Brně čsl. Státní vysoká škola zemědělská 
se dvěma studijními odbory (zemědělským 
a lesnickým). Až při reorganizaci vysokého 
školství v roce 1932 byly zrušeny odbory 
a místo nich zavedeny fakulty s katedrami. Ve 
stejném roce vznikla Vysoká škola zvěrolékař-
ská v Brně, která byla přechodně přičleněna 
v letech 1952–1968 jako Veterinární fakulta 
k Vysoké škole zemědělské v Brně, později 
se opět stala samostatnou Vysokou školou 
veterinární. V roce 1919 byl rovněž zřízen 
zemědělský odbor pražské německé Vysoké 
školy technické v Děčíně-Libverdě. 

Zákonem č. 281/1920 Sb. z. a n. byla 
svěřena péče o zemědělské školství a vrchní 
dozornad středními zemědělskými školami 
ministerstvu zemědělství, přičemž vlastní 
správa zemských zemědělských školv čes-
kých zemích zůstala zemské samosprávě. 
Pouze vysoké zemědělské školství zůstalo 
v kompetenci ministerstva školství a národní 
osvěty. O řízení zemědělského školství mezi 
oběma uvedenými rezorty byl sveden ihned po 
vzniku ČSR tvrdý boj, který nakonec skončil 
uvedeným kompromisem.

Ministerstvo zemědělství po roce 1918 
pečovalo zejména o dokonalé přizpůsobení 
zemědělských škol potřebám zemědělců 
v nově vzniklém státě a požadavkům odborné 
praxe. V období první republiky spravovalo 
toto ministerstvo kromě Hospodářských aka-
demií v Táboře (česká) a Libverdě (německá) 
všechny zemědělské střední školy, tj. při-
bližně 50 středních státních škol se školními 
statky a asi 230 škol zemských a soukromých 
všech kategorií a téměř 700 hospodářských 
škol lidových. Postupně byla ministerstvem 
prováděná reorganizace celého zeměděl-

ského školství, byly vytvořeny nové typy škol 
odpovídající potřebám a rozvoje zemědělství, 
což bylo aktuální především na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi. O řádné vybavení 
zemědělských škol budovami, pomůckami, 
knihovnami a odbornými pedagogy se posta-
raly státní a samosprávné orgány i sponzoři. 
Ministerstvo zemědělství konkrétně zřídilo 
ústav pro opatřování učebních pomůcek, 
vybavilo školní statky potřebným materiálem, 
dále zemědělskou filmotéku a nakladatelství 
zemědělské literatury. Vydávání učebnic pro 
zemědělské školy postupně zabezpečovala 
Československá akademie zemědělská. Svoji 
důležitost měly i kongresy zemědělských uči-
telů, které hledaly řešení praktických otázek 
spojených s organizací zemědělského školství 
a moderního vyučování.

Důležitým doplňkem odborného zeměděl-
ského školství po roce 1918 byly lidové školy 
hospodářské organizované a řízené minis-
terstvem zemědělství za finanční podpory 
zemské samosprávy. Byly přínosem ve všech 
krajích, zvláště pak v chudších s nižší kulturní 
úrovní venkovského obyvatelstva s extenzív-
ním zemědělstvím. Lidové školy hospodářské 
plnily důležitý výchovný a sociální úkol. Žáci 
do těchto škol přicházeli převážně z malorol-
nických usedlostí a z domkářských poměrů. 
Absolventi těchto škol byli často důležitou 
oporou v občanském životě v zemědělském 
a venkovském prostředí vůbec, když uplatňo-
vali nové pokrokové směry v zemědělství, ale 
i v kulturní a sociální oblasti. Ovšem předpo-
kladem úspěchu všech typů zemědělských 
škol byli dobře připraveni učitelé. Ale o nich 
více v příštím čísle. 

Zemědělské školství se neobešlo bez dobře 
organizovaného odborného a popularizač-
ního zemědělského tisku. Jeho slibný rozvoj 
přirozeně nastal teprve po roce 1918, když se 
vydávaly kvalitní vědecké časopisy a knižní 
edice, které díky širokému tematickému zá-
běru příznivě pomáhaly rozvoji zemědělského 
školství. Zemědělské školy i veřejnost měly 
k dispozici seriózní odbornou literaturu ze-
jména z produkce Československé akademie 
zemědělské založené v roce 1924. Závěrem 
třeba zdůraznit, že meziválečné Českosloven-
sko disponovalo metodicky propracovaným 
zemědělským školstvím na vysoké odborné 
úrovni srovnatelné s vyspělým zahraničím.

(ak)
Literatura: F. Švancara, Zemědělské školství 
v Československé republice a jeho statistika 
za školní rok 1920–1921, Praha 1922. 
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I n z e r c e

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


