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 Agrární komora ČR si zvolila nové vedení, 
prezidentem se stal Jan Doležal 

29. sněm 
Agrární komory
zvolil prezidenta, vicepre- 
zidenty, představenstvo
a dozorčí radu

Sezónní  
ovoce,
chutné, kvalitní, čerstvé 
a hlavně z českých polí 
a sadů, inspirujte se

Usnesení
29. sněmu
s vyhodnocením uplynu-
lého období a prioritami 
do dalších tří let 
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Jediným hostem sněmu byl Miroslav Toman, 
ministr zemědělství, který ve svém vystou-
pení vyzdvihl pozici AK ČR jako dlouhodo-
bého spolehlivého a zásadního partnera pro 
tvorbu agrární politiky v podmínkách České 
republiky.   

Sněm, jako vrcholný orgán Agrární komory 
ČR, zvolil přesvědčivým mandátem 95,5 % 
hlasů nového prezidenta, kterým se stal jediný 
kandidát, Ing. Jan Doležal. Zvoleno bylo také 
28 členů představenstva, z nichž dále vzešlo 
šest nových viceprezidentů a 11 členů dozorčí 

rady. Mandát všech zvolených osob je tříletý. 
Sněm také přijal usnesení, ve kterém vyhod-
notil uplynulé období z pohledu vývoje agrární 
politiky jak na národní úrovni, tak na úrovni 
Evropské unie. Zároveň sněm stanovil priority 
pro další období. Mezi ně zcela zásadně patří 

V Olomouci se 16. června v náhradním termínu konal 29. sněm Agrární komory ČR, 
který byl uspořádán jako volební. Z důvodu pokračujících preventivních omezení 
byla zajištěna jen účast nezbytně nutných osob, tedy delegátů z jednotlivých krajů 
a členských organizací a personálu zajišťujícího samotný průběh akce. 



Č E R V E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y2

2 9 .  s n ě m  A K  Č R

udržení výkonnosti agropotravinářského sek-
toru, zvyšování jeho konkurenceschopnosti na 
evropském trhu, obhájení národních priorit při 
vytváření nového rámce SZP a jeho financo-
vání, silný důraz na místní produkci kvalitních 
potravin, racionální podmínky pro hospodaření 
v krajině s půdou a vodou, opatření tlumící 
tlaky klimatické změny, zásadní je také komu-

nikace s vládou ČR a ministerstvy a samo-
zřejmě také směrem k široké veřejnosti apod. 
Usnesení je k dispozici na portále AK ČR.

Viceprezidenty za Sněmovnu všeobecnou 
jsou Ing. Leoš Říha (Pardubický kraj), který 
je zároveň předsedou této sněmovny, Ing. Jiří 
Milek (Olomoucký kraj) a Ing. Václav Hla-

váček (Jihomoravský kraj). Viceprezidenty 
za Sněmovnu společenstev jsou Ing. Martin 
Pýcha (Společenstva zájmová vyjmenovaná), 
který je zároveň předsedou této sněmovny, 
Ing. Bohumil Belada (Společenstva zájmová 
ostatní) a Ing. Martin Ludvík (Společenstva 
zájmová rostlinná výroba). Předsedou dozorčí 
rady AK ČR se opětovně stal Ing. Pavel Veselý 
(OAK Hradec Králové).

Jan Doležal, nový prezident AK ČR, ve svém 
vystoupení uvedl: „České zemědělství má 
nyní i do budoucna v národním hospodářství 
svou nezastupitelnou roli, jejíž zásadní 
význam jsme si opět uvědomili v uplynulých 
měsících, kdy jsme byli i za ztížených podmí-
nek schopni naší společnosti zajistit kontinu-
ální a stabilní výrobu kvalitních českých po-
travin. Ukázali jsme, že tuzemští spotřebitelé 
se na nás mohou i během krize spolehnout, a 
nyní bychom měli upozorňovat, že ve srovnání 
se Západem dlouhodobě podfinancované a 
zákonodárci opomíjené zemědělství potřebuje 
zaslouženou podporu.“ Doplnil pak, že pokud 
chceme řešit zadržování vody v krajině, musí-
me pokračovat v podpoře živočišných odvětví, 
systematicky řešit problematiku klimatické 
změny a ochranu přírodních zdrojů. Zaměřit 
se chce také na komunikaci se širokou veřej-
ností, které je nezbytné vysvětlovat samotnou 
podstatu práce zemědělců, jejíž finálním 
výstupem je zajištění dostatku kvalitních, 
bezpečných a chutných potravin pocházejících 
z domácí prvovýroby. 
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Jak v tomto směru dodal: „Řada spotřebitelů 
bere plné regály stále jako samozřejmost, ale 
je nutné si uvědomit, že z „farmy na vidličku“ 
vede dlouhá cesta plná nejistot a rizik a práce 
zemědělců a potravinářů nebývá mnohdy oce-
něna symbolicky ani finančně. Zemědělci 
totiž stále potraviny prodávají za ceny ne 
o mnoho vyšší než v roce 1990, přičemž musí 
plnit stále se zpřísňující standardy produkce 
a legislativní požadavky.“ Zdůraznil také, že 
jeho zásadní vizí je spojování názorů uvnitř 
komory i napříč jednotlivými nevládními orga-
nizacemi se silnou obhajobou společně ujed-
naných priorit směrem jak ke vládě a dalším 
institucím v ČR, tak k orgánům EU. K tomuto 
tématu říká: „Čekají nás těžké zápasy o ob-
hajobu již tak v minulosti značně omezeného 
rozměru našeho zemědělství a potravinářství. 
Dosavadní roztříštěnost poškozuje všechny 
zemědělce a vytváří nedůvěru v jejich práci. 
Naším společným cílem musí být posílení 
konkurenceschopnosti celého českého země-
dělství, zpracovatelského průmyslu a dalších 
oborů vycházející ze silné pozice venkova, 
který musí zůstat důstojným a plnohodnotným 
místem k životu.“ Poděkoval zároveň končí-
címu prezidentovi a dalším členům vedení za 
rozsáhlý objem kvalitně vykonané práce, která 
v sektoru jednoznačně zanechala svou ne-
smazatelnou stopu, a je tedy kde navázat.

Ministr Miroslav Toman úvodem vyzdvihl práci 
zemědělců a zpracovatelů v době stavu nouze, 
kdy bylo nezbytné i kvůli utlumení paniky 
a strachu z neznáma zajistit trvalé zásobování 
obyvatel potravinami, což se úspěšně podařilo. 
Ve svém vystoupení se věnoval aktuální pro-
blematice resortu a posílení jeho financování, 
zacílení národních podpor, nastavení nového 
rámce SZP, který musí odpovídat potřebám 
našeho zemědělství se zasazením se 
o dvouleté přechodné období, podílu českých 
potravin v prodeji či zajištění pracovníků do 
jednotlivých odvětví a řešení dopadů změny 

klimatu především formou adaptace hospo-
daření a činností v krajině. K aktivitám resortu 
uvedl také: „Zemědělci do svého hospodaření 
zahrnují ochranu přírody a krajiny už dlouho. 
Právě Česká republika patří mezi země, která 
aktivně posiluje požadavky výrobních standar-
dů, kde zároveň nejrychleji klesá objem pro-
daných pesticidů, přijali jsme zákaz používání 
glyfosátu, ale také dotační podporu na mecha-
nickou likvidaci plevelné řepy. Omezili jsme 
plochu hospodaření na erozních plochách na 
30 hektarů jedné plodiny či opatření k dalšímu 
prohlubování welfare chovu zvířat. To vše ale 
s ohledem na podporu tuzemské výroby, např. 
podporami PRV a zvyšování soběstačnosti 
v základních potravinách od prvovýroby po 
zpracování a jejich následný prodej. I proto 

bychom například měli důsledně prosazovat 
stejné podmínky ve všech zemích EU, 
příkladem může být emocemi zasažená 
diskuze ohledně klecových chovů nosnic.“
Komora, zřízená zákonem č. 301/199 Sb., sdru-
žuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnic-
tví a potravinářství všech forem vlastnictví 
a způsobů podnikání a její členové obhospoda-
řují více než 1,6 milionů hektarů zemědělské
půdy a 1,3 miliónů hektarů lesní půdy. Produ-
kují více než 80 % veškerých komodit. Počet 
členů organizovaných prostřednictvím 56 okres-
ních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 
2 748, zemědělských organizací je 2 354. Z toho 
je 1 206 soukromě hospodařících rolníků. 

Úřad Agrární komory ČR

PREZIDENT
Ing. Jan Doležal

VICEPREZIDENTI ZA 
VŠEOBECNOU SNĚMOVNU
Říha Leoš
Milek Jiří
Hlaváček Václav

VICEPREZIDENTI ZA 
SNĚMOVNU SPOLEČENSTEV
Pýcha Martin
Belada Bohumil
Ludvík Martin

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
Sněmovna všeobecná
Blažek Josef
Brandl Pavel
Čermáková Věra
Erlebach Robert
Hlaváček Václav
Kubiš Josef
Mikoláš Jaroslav
Milek Jiří
Říha Leoš
Šíma Jaroslav
Šnejdrla Jindřich
Tomíček Vilém
Vojtěch Jaroslav
Vondruška Miroslav

Sněmovna společenstev
Belada Bohumil
Diviš Josef
Drs Miroslav
Hanka Petr
Jandejsek Zdeněk
Koberna Miroslav
Ludvík Martin
Luka Josef
Pýcha Martin
Studený Stanislav
Šašek Otakar
Večeřa Gabriel
Veselý Vladimír
Volf Martin

Dozorčí rada
Buňka Miloš
Částka Zdeněk
Hampl Miroslav
Horák Jiří
Chalupný Karel
Králíček Josef
Kubiska Zdeněk
Navrátil Milan
Němec Václav
Šrámková Věra
Veselý Pavel, předseda

Výsledky voleb 29. sněmu AK ČR
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Zítra (17. června), a já myslím, že bychom se 
měli dívat do budoucnosti, je Mezinárodní den 
boje proti suchu a rozšiřování pouští. Zatímco 
v Africe se rozšiřuje poušť, u nás se rozšiřují 
logistická centra a příměstská zástavba na 
úkor kvalitní zemědělské půdy, která se stále 
ještě nachází v nejúrodnějším pásu světa. 
Je to podle různých zdrojů 15 až 25 hektarů 
denně, to jsou tisíce hektarů ročně. Přesto se 

při pročítání internetových diskuzí dozvídáme, 
že za sucho můžou zemědělci, a nově, že 
živočišná výroba a zemědělství obecně škodí 
planetě a klimatu. Jako by neexistovala do-
prava a průmysl a na planetě nežily miliardy 
lidí se stále se zvyšující životní úrovní a kon-
zumním způsobem života. My v této místnosti 
víme, kde je pravda. Společnost ovšem jako 
by si nechtěla připustit vlastní vinu a hledala 

obětního beránka, přičemž se chytá každého 
stébla a každého rádoby expertního názoru. 

My jako hospodáři v krajině musíme trpělivě 
vysvětlovat, že naše obory jsou naopak klíčem 
k řešení mnoha současných problémů, 
a proto potřebují podporu a ochranu, a také 
musíme říkat, že my se už o řadu činností ve 
směru ochrany krajiny, půdy, vody či klimatu 
staráme sami. Jsme sice malým sektorem, 
ale sektorem, na kterém všechna další od-
větví hospodářství stojí. Musíme upozorňovat 
mimo jiné na skutečnost, že moderní pojem 
udržitelnost nemá jen svou environmentální 
stránku, ale také stránku ekonomickou 
a společenskou. Zemědělství se zkrátka musí 
vyplatit a společnost nesmí odradit generace 
současné ani budoucí. Tak dlouho se totiž 
chodí se džbánem pro vodu, až tam ta voda 
nakonec není, a tak dlouho se zemědělci 
kritizují, omezují a odírají, až tu nakonec 
žádný nezbude. Což vidíme už dnes na tom, 
jak drhne generační výměna.

Možná si říkáte, proč hovořím o suchu, když 
řada míst v republice má po nedávných 
přívalových deštích spíše opačný problém, 
tedy vody přespříliš. I zde bych našel jednu 
paralelu. Zemědělská půda v dobrém stavu 
si dokáže i s větším množstvím vody poradit. 
Zemědělská půda chudá na živiny, půda 
zanedbávaná a dlouhodobě utlačovaná to ne-
dokáže. To stejné platí i o zemědělství obecně. 
Proto bychom před blížícím se „tsunami“
v podobě Nové zelené dohody měli upozorňo-
vat nejen na skutečnost, že naše zemědělství 
je již nyní značně „zelené“ a extenzivní, ale 
že je také ve srovnání s našimi zahraničními 
kolegy dlouhodobě podfinancované a bez pod-
pory ze strany zákonodárců, řady spotřebite-
lů, vlastníků půdy a společnosti vůbec. 

Žijeme v krásné zemi s řadou šikovných lidí. 
Zemědělské hospodaření v České republice 
je na vynikající úrovni, o kterou se zasloužili 
naši předchůdci a na které máte zásadní podíl 
i vy zde v sále. Máme proto velký potenciál, 
nejen v boji se suchem, ale také v tom, co 
si společnost nyní tolik žádá, to je ve větší 
pestrosti krajiny, ve vyšší přidané hodnotě, ve 

 Jan Doležal, nový prezident AK ČR 
představil na sněmu své vize a záměry

Když jsem si připravoval nominační vystoupení na volební sněm 12. března, chtěl 
jsem na svatého Řehoře mluvit o tom, jak bychom sebou jakožto zemědělci neměli 
nechat orat a být naopak na svůj stav a na svou zem hrdí a tuto hrdost probouzet 
i ve zbytku společnosti. Mě osobně, protože jsem v zemědělství a se zemědělstvím 
vyrostl, neustálé útoky na zemědělce mrzí a štvou. Jestli někdo říká, že svět je nej-
krásnější ze hřbetu koně, já říkám, že nejkrásnější je z kabiny traktoru.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR
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vyšší soběstačnosti a bohatším sortimentu 
nebo vyšších platech pro zaměstnance. 
K tomu všemu ale nepotřebuje házení klacků 
pod nohy – mezi kterými vidím i nesmyslnou 
administrativní zátěž, ale naopak podporu 
společnosti a vlastní vlády. Zkrátka nevidím 
důvod, abychom nadále zůstávali otloukán-
kem. Nejen na sv. Řehoře sebou nesmíme 
nechat orat, ale musíme nejen zákonodár-
cům doma, ale také v Bruselu vysvětlovat, že 
potraviny, zdravá krajina a zdravá společnost 
jsou jeden živý celek a je na nás, aby byl taky 
životaschopný. Teprve s proměnou myšlení 
může přijít změna, impulzem k ní by mohla 
být i právě koronavirová krize, jejíž dopady 
ještě nedokážeme přesně zhodnotit, ale která 
doposud jednoznačně prokázala, že tuzemské 
zemědělství je připraveno, na rozdíl od jiných 
odvětví, republiku podržet. 

Dovolím si ještě jednu paralelu. Nebuďme 
bárkou na rozbouřeném moři. Takto zněl nad-
pis článku, kterým současný prezident Jan-
dejsek správně reagoval na kritiku konceptu 
potravinové soběstačnosti. Jestli se na nás 
řítí „zelené tsunami“ a čekají nás těžké časy, 
měli bychom jako zemědělci a zpracovatelé, 
ať malí, či velcí, na horách nebo v nížinách, 
s živočišnou výrobou nebo bez ní být na jedné 
lodi, nikoli každý na své bárce. 

Na jedné lodi bychom měli společně veslovat 
tak, abychom se bouři vyhnuli a jednou měli 
komu zodpovědně předat kormidlo. Když jsme 
u toho kapitána. Žádný kapitán nemůže sám 
veslovat, napínat plachty a točit kormidlem. 
U nás to znamená, že pokud je důležité 
jednání v Praze nebo Bruselu, měl by na něm 
prezident a obhajovat zájmy členské základny, 
jinde, tak aby například správně fungoval 

přenos informací z ústředí k vám, ho v tu dobu 
můžou zastoupit ostatní. Ostatně v delegování 
práce může být naše přednost a síla, díky slo-
žení členské základny, odborných a zájmových 
svazů či komoditních rad a rád bych i zde na-
vázal a posílil možnosti spolupráce jak dovnitř 
komory, tak směrem k partnerům.

Proto jsem nyní po všech diskuzích rád, že 
jako představenstvo zůstáváme u současné-
ho počtu 6 viceprezidentů. Výrazně je třeba 
rozšířit a tím posílit činnost Úřadu AK ČR, 
abychom byli silní nejen v lobbingu, ale i ve 
službách pro své členy. Jen tak si udržíme 
suverenitu, pozornost, atraktivnost a respekt. 
K tomu můžete napomoci i vy všichni a já 
jsem přesvědčen, že vycházíme z velmi 
dobrých základů a máme velký potenciál být 
týmem, který trvale hraje na špici. Přesto 
vězme, že nesmíme podceňovat přípravu, 
čekají nás těžké zápasy a silní soupeři. 

I dlouholetý vůdce reprezentačního hoke-
jového mužstva Jaromír Jágr v jednom 
z rozhovorů přiznal, že největší reprezentační 
úspěchy zažil až v době, kdy přestal „sólovat“ 
a začal fungovat jako týmový hráč. Pokud jde 
o pozici prezidenta, věřím, že jsem týmovým 
hráčem a jsem rád za to, že jsem mohl od 
předchozích kapitánů odkoukat schopnost 
rychle a dobře se rozhodovat, schopnost 
vést tým nebo nezdolnost a zarputilost. Rád 
bych poděkoval čestným prezidentům, Janu 
Velebovi, který ve své době Komoru výrazně 
zviditelnil, dále Miroslavu Tomanovi, který mi 
umožnil profesně růst, i Zdeňkovi Jandejskovi, 
s nímž jsem měl jako tajemník možnost velmi 
úzce spolupracovat a jehož práce je v mnoha 
směrech inspirativní. Zmínit musím také Vác-
lava Hlaváčka, který má jako čestný prezident 

a dlouholetý viceprezident mnoho životních 
zkušeností. Možná, že, tak jako v době jeho 
prezidentování, opět přijde doba, kdy budeme 
i vzhledem k zelenému tsunami muset opět 
vyrazit do ulic. A samozřejmě opomenout 
nesmím ani prezidenta zakladatele, Jiřího 
Netíka, který položil základy moderní profesní 
organizace, z čehož těžíme dodnes. 

Bylo mi ctí s prezidenty, které uznávám jako 
osobnosti, pracovat a děkuji jim za příležitost, 
kterou mi dali. Děkuji i všem ostatním, ať už 
zástupcům krajů, či společenstev, ale také 
řadovým členům. Každý kontakt s vámi 
mi je zkušeností a poznatkem do pracovního 
i osobního života. Doma i na výjezdech 
v zahraničí jsem poznal spoustu schopných 
a zajímavých lidí, kteří v životě něco dokázali. 
S mnohými z vás mě pojí ryzí přátelství. Nyní 
jsem připraven vrátit Agrární komoře důvěru, 
kterou mi dala. Jsem připraven hájit její zá-
jmy, hledat cesty, nacházet řešení a přispět 
k rozvoji všech odvětví a činností, které komo-
ra zastřešuje.

Agrární komora i v době koronavirové krize 
dokázala, že je silnou organizací, která bojuje 
za své členy, a když jde do tuhého, táhne za 
jeden provaz. Za to bych chtěl z pozice končí-
cího tajemníka všem ředitelkám a ředitelům 
okresních a krajských komor, tajemnicím 
a tajemníkům členských společenstev po-
děkovat. Agrární komora má, tak jako české 
zemědělství samotné, obrovský potenciál. Je 
nyní v rukou vás, delegátů, a posléze v rukou 
nás všech, jak se nám jej podaří naplnit. Já 
osobně jsem připraven pro to udělat maxi-
mum. 

Ing. Jan Doležal
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Agrární komora ČR ovšem už více jak dva roky komunikuje jak s po-
slanci, tak s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu, Svazem obchodu a cestovního ruchu a dalšími zainteresovaný-
mi organizacemi o další velmi složité novele zákona o významné tržné 
síle. Svůj záměr primárně nabízet našim spotřebitelům chutné, kvalitní 
a bezpečné potraviny tedy prosazuje dlouhodobě. Jelikož aktuálně je 
v Evropském parlamentu skloňována strategie Z farmy na vidličku, 
která vychází ze Zelené dohody, přehodnotili jsme priority důležité pro 
naši společnost a navrhli jsme zařadit pozměňovací návrh k novele 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 

Velice rád se s vámi podělím o důvody, které nás k tomu vedly, aby-
chom vyvrátili oponentní a zavádějící názory. Z obsahu Zelené dohody 
vyplývají preference následujících oblastí. Ochrana životního prostředí, 
tedy zkrácení uhlíkové stopy. Což je nejen reakce na Green Deal (tedy 
v oficiálním překladu Nová zelená dohoda pro Evropu), ale zejména 
zaměření na ochranu životního prostředí, po které tak mocným hlasem 
volají neziskové organizace a ochranáři. Samozřejmě jde také hlavně 
o zdraví obyvatel České republiky prostřednictvím zabezpečení 
kvalitních čerstvých potravin, které jsou u nás pod přísnou kontrolou 
dozorových orgánů. Pro krajinu, a samozřejmě s přínosem pro celou 
naši společnost, jde také o zadržování vody v půdě, o celkové hospo-
daření s vodou, o zabezpečení kvality půdy prostřednictvím vyvážené 
rostlinné a živočišné výroby a také o ochranu půdního fondu. V dalších 
rovinách můžeme mluvit o stabilizaci cen potravin pro občany (při 
dovozech není možné ovlivnit konečné ceny), o zajištění zaměstnanosti 
na venkově, o zaměstnanosti v navazujících sektorech včetně potra-

vinářského průmyslu, techniky a technologií, ale třeba i v produkci 
obalových materiálů, dopravě, infrastruktuře, službách apod. Zásadní 
zde vidíme vytváření hodnot v našem domácím prostředí a ekonomice 
a ve zpracování surovin na konečné výrobky s přidanou hodnotou doma 
(dnes totiž vyvážíme surovinu a přidaná hodnota se tvoří v zahraničí, 
nikoliv u nás). Snižujeme závislost na dovozech a budujeme vlastní 
potravinovou bezpečnost a soběstačnost. A jak se ukázalo v posledních 
měsících během tvrdých dopadů nouzového stavu a krize, je právě 
potravinová soběstačnost a bezpečnost základem suverénního státu, 
který se dokáže o své občany postarat. Všechny výše uvedené cíle je 
možné řešit právě již zákonem o potravinách. 

Náš návrh není tlakem na maloobchodní prodejce ve vztahu k jejich  
menším profitům, ke zvyšování cen pro spotřebitele či v omezování 
obchodní činnosti ani jakýmkoliv diktátem. Jde nám o to, abychom 
dokázali co nejvíce reagovat na aktuální výzvy Evropské unie, a zároveň 
chceme vytvořit takové prostředí, aby fungovala domácí zemědělská 
prvovýroba a zpracování stejně tak, jak již funguje maloobchodní prodej. 

A nyní ke konkrétním návrhům, které v tomto zákoně navrhujeme 
upravit: 
1. Zvýšit zájem maloobchodu o české domácí potraviny. V současné 

době často dochází k tomu, že přesto, že domácí producenti nabízejí 
čerstvé a kvalitní zboží, není o něj zájem. Důvodem je nákup přebyt-
ků ze zemí, kde 1 % jejich produkce znamená v našich podmínkách  
až 18 %, to znamená u nich téměř žádná ztráta u nás likvidace trhu  
s konkrétní komoditou;

Budou se v České republice 
prodávat české potraviny? 

V posledních týdnech probíhá velká a ostrá diskuze k novele zákona o potravinách, 
který je z mnoha směrů interpretován tak, že nedává obyvatelstvu k dispozici sku-
tečné a reálné možnosti výběru potravin, straší monopolizací a růstem cen. 
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Pesticidy v Rakousku
Jednou ze zemí ustavičně vydávanou za vzor našim zemědělcům 
jako příklad země, kde je téměř jediným typem hospodaření eko-
logické zemědělství, je už řadu let Rakousko. Jak ale vyplynulo 
z dat Evropského statistického úřadu Eurostat, právě v Rakousku 
se mezi roky 2011 až 2018 zvýšil prodej pesticidů o 53 %, kromě 
Kypru nejvíc z členských zemí EU. Uvedená data Eurostatu by 
přitom rozhodně neměla zapadnout – podle nich totiž patří ČR 
mezi tři země, kde se naopak prodej pesticidů nejvíce snížil, a to 
v uvedeném období o více než čtvrtinu (27 %). Ke zcela objektivní 
informaci sice chybí porovnání se základem, ze kterého Eurostat 
vycházel. Nejdůležitější jsou ale trendy – a z nich vyplývá, že 
Rakousko zřejmě nebude tak ekologické, jak se naší veřejnosti 
prezentuje. 

Suchým hadrem podlahu nevytřeš
Zná to každý, kdo někdy myl podlahu nebo utíral nádobí pře-
schlou utěrkou – totiž, že se do suchých tkanin velmi obtížně 
vsakuje voda. To samé ale platí i pro půdu – pokud její svrchní 
vrstva přeschne, změní se její struktura a také v tomto případě se 
voda, tentokrát z dešťů, na takové půdě špatně zadržuje. Důležité 
přitom je, že vodu obtížně absorbuje i taková půda, která v sobě 
obsahuje jak organickou hmotu, tak i v půdě běžné minerály, a je 
tedy z pohledu kvality „v pořádku“. Posláním této informace pak 
budiž skutečnost, že za lokální povodně způsobené přívalovými 
dešti zdaleka nemohou jen zemědělci a ani tak často uváděná 
špatně obhospodařovaná půda bez organické hmoty.

Kde karcinogenní látky nevadí
Stále více spotřebitelů při nákupech potravin v maloobchodech 
řeší množství v potravinách přítomných přídatných látek (éček), 
které je ovšem v drtivé většině hluboko pod maximálně možnými 
limity daných legislativou. V případě opékání uzenin u táboráku 
a v menší míře při grilování ovšem vůbec nikomu nevadí, že při 
těchto procesech tepelného zpracování potravin vzniká množ-
ství karcinogenních látek, ať již jsou to polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), nebo heterocyklické aminy (HCA), patřící také 
mezi hojně medializované zdravotní strašáky. Dlužno dodat, že 
grilování a opékání holduje drtivá většina stejných spotřebitelů, 
kteří se děsí přídatných látek, ale v tomto případě je zřejmě vše 
v pořádku.  

Diskriminace koronavirem
Stále další a další příznaky, z nichž lze údajně odvozovat nákazu 
člověka téměř všudypřítomným koronavirem, mohou způsobit 
potíže jak lidem, kteří stráví letošní léto v zahraničí u moře 
a opálí se tam, tak i lidem, kteří stráví dovolenou třeba v tuzem-
sku u Mácháče a opálí se taky. Jedním z projevů má být totiž také 
tmavší pleť – tedy o něco tmavší než před nákazou. Možná proto 
se už nyní hovoří o druhé vlně pandemie koronaviru po prázdni-
nách – v jejich průběhu zcela nepochybně „ztmavne“ dost značná 
část populace. Také by se ale mohla stát tmavší pleť nástrojem, 
jak omezit příliv běženců do Evropy. Ještě horší je to ale s dalším 
projevem koronavirové nákazy – infikovaní jedinci mají mít totiž 
„zlaté oči“. To už tady ovšem jednou bylo – v kultovní scifi publi-
kaci s názvem Midwichské kukačky o dětech se zlatýma očima 
nadaných nadpřirozenými schopnostmi. Tak alespoň díky korona-
viru rozpoznáme mimozemšťany….

Petr Havel

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

2. Stabilizovat ceny potravin. V diskuzi o výši cen se často objevují ne-
pravdivá tvrzení o růstu cen v případě, že bude vyšší procento domá-
cích českých potravin, pravda je opačná, co dnes jasně dokazují ceny 
komodit výhradně z dovozu, jako je například květák, silnostěnná 
paprika a další, kde jde téměř o 100% dovozy. U produktů vyráběných 
v ČR nedošlo k zásadním změnám cen, příkladem je maso hovězí, 
drůbeží nebo vepřové, stejná situace je u mléka a mléčných výrobků.  
U vepřového dokonce došlo k výraznému snížení nákupních cen, 
přesto ceny v maloobchode v posledních týdnech výrazně rostly  
a neodpovídají cenám nákupu; 

3. Stanovit základní spektrum doma vyráběných potravin. Dnes navr-
hujeme 155 položek (u kterých jsme v minulosti běžně dosahovali  
100% soběstačnosti) z více než 15 000 položek běžně prodávaných.  
U těchto 155 položek by mělo postupně docházet ke zvyšování podílu 
v maloobchodním prodeji z 55 % na 85 % v průběhu následujících  
8 let. Jde ale o průměrné procento všech komodit dohromady, nikoliv 
u každé komodity samostatně, přičemž  výpočet vychází z celkového 
množství zboží prodaného v kilogramech (resp. tunách);

4. Výjimku u specializovaných obchodů či v případě prodejen do 200 m2 
prodejní plochy. Například jde o specializované prodejny francouz-
ských sýrů či italských těstovin a dalších, kterých by se uvedený 
zákon netýkal. 

A má tento zákon význam? Určitě ano, vždyť zákon se jenom připravuje 
a už v Čechách na nejvyšších místech proti němu lobbují velvyslanci 
z Německa, Rakouska, Belgie, Polska, Řecka a Nizozemska. Tedy 
země, které mají soběstačnost v základních potravinách a svoje pře-
bytky prodávají na trzích zemí EU a také mimo EU. Odvážili by se naši 
velvyslanci v uvedených zemích také lobbovat na nejvyšších místech za 
české potraviny? Rádi bychom znali příklad. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR
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„Brambory do naší krajiny patří a s některými 
regiony jsou neoddělitelně spjaty, proto je 
důležité jejich pěstování podporovat. I z tohoto 
důvodu jsou, spolu s další zeleninou, zařazeny 
mezi citlivé komodity. Peníze tak na ně půjdou 
i v rámci dalšího kola Programu rozvoje 
venkova, kdy mezi zemědělce a potravináře 
rozdělíme čtyři miliardy korun. Díky tomu se 
plochy pro pěstování konzumních brambor 
zvýší. Do roku 2030 by tyto plochy měly podle 
strategie Ministerstva zemědělství vzrůst na 
21 tisíc hektarů, plochy brambor k výrobě 
škrobu na šest tisíc hektarů,“ řekl Jindřich 
Fialka, náměstek Sekce zemědělství a potra-
vinářství Ministerstva zemědělství.

Propad ve výnosech a produkci z roku 2018 
jako následek dlouhotrvajícího sucha se loni 
neopakoval. Bylo dosaženo průměrné sklizně 
(756 tis. tun, výnos 26,12 t/ha). Vyšší ceny 
konzumních brambor v maloobchodě však 
ovlivnily jejich spotřebu. Letošní rok by se 
mohl zařadit, co se úspěšnosti produkce týká, 
k roku předešlému. Podmínky byly dobré 
a zemědělci nehlásili ani problémy s jarními 
mrazíky jako u jiných plodin.

V roce 2019 byly v ČR pěstovány brambory 
v zemědělském sektoru na 22 894 ha, z toho 
konzumní brambory na ploše 14 tis. ha. 
K tomu je třeba připočítat plochu domácností 
(výměra do 1 ha), která činila 5 974 ha.

Pro drobné pěstitele a zahrádkáře jsou 
konzumní brambory velice oblíbenou plodinou 
s roční produkcí kolem 150 tis. tun, tedy 
1/3 celkové domácí produkce konzumních 
brambor. Nicméně opět se projevila ne-
soběstačnost ČR ve výrobě konzumních 
brambor. „Jsme závislí na dovozech, což je 
pro tvorbu cen zejména v jarních měsících 
rozhodující a pravidelně se to v posledních 
letech projevuje zvyšováním cen,“ uvedl 
Vlastimil Rasocha, místopředseda Českého 
bramborářského svazu. Zároveň se obá-
vá souboje národních rozpočtů. Současné 
problémy v souvislosti se situací ohledně 
koronaviru mají zásadní vliv na odbyt brambor 
v rámci tzv. velké bramborářské pětky (Nizo-
zemsko, Belgie, Francie, Německo a Velká 
Británie) určených pro zpracování na výrobky. 
Nezpracovaná surovina může být nabízena 
na export, protože v rámci západní Evropy je 
vzhledem k jejím senzorickým vlastnostem 
neprodejná. Zvýhodnění producenti by podle 
něj mohli představovat velký problém pro 
české pěstitele.

Zahájení programu jakosti Q CZ
Předseda Českého bramborářského svazu Jo-
sef Králíček považuje pro další období za dů-
ležité dokončení příprav a zahájení programu 
režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory 
od roku 2021. Certifikované produkty budou 
zároveň poskytovat spotřebitelům záruky 

vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, 
garantovat postupy pěstování, manipulaci, 
skladování, balení a zpracování brambor 
s ohledem na životní prostředí a ochranu 
zdraví spotřebitelů. „Na rozdíl od Evropské 
unie, která nyní navrhuje celkové krácení 
prostředků do zemědělství včetně brambor, 
je dobře, že Ministerstvo zemědělství 
dlouhodobě bramborám věnuje pozornost. 
Myslíme si, že do sektoru je třeba cíleně
i s ohledem na nízkou soběstačnost do této 
komodity investovat. Je třeba přesvědčit 
zemědělce, že má smysl brambory pěstovat, 
proto pozitivně hodnotíme důraz na soběstač-
nost v příštím investičním kole Programu 
rozvoje venkova,“ řekl Jan Doležal, tajemník 
Agrární komory ČR.

Podpora z Programu rozvoje venkova jde 
například na moderní sklady pro uchování 
brambor tak, aby je Česká republika nemu-
sela vozit z Egypta či Maroka, ale třeba i na 
integrovanou produkci brambor. Ta směřuje 
ke kompenzaci pro pěstitele, pokud budou 
využívat méně přípravků na ochranu rostlin 
nebo prostředky určené jen pro bioprodukci. 
Bez významné investice se situace nezmění. 
„Neméně důležité je i vzdělávání koncového 
spotřebitele, aby kupoval brambory z české 
produkce a vyžadoval, aby řetězce dávaly 
přednost českým dodavatelům,“ míní Doležal. 

(Ne)obyčejná brambora
Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu 
a dobré dietetické vlastnosti, ale i vysoký 
sytící index. O jejich zdravotní prospěšnosti 
ani nemluvě. Pokud jste se tedy rozhodli pro 
zdravou stravu nebo dietu, neměla by vám 
uniknout informace, že brambory na rozdíl 
od rýže mají při porci 100 g o polovinu méně 
kalorií, přitom vás plnohodnotně zasytí. Jsou 
bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny a jsou 
téměř bez tuku. Brambory v přílohách jsou 
tak velkými konkurenty nejenom rýži, ale 
pečivu a těstovinám. Z hlediska zabezpečení 
potravinové bezpečnosti budou důležité i v bu-
doucnu, zejména když si uvědomíme, že počet 
obyvatel na Zemi do roku 2050 pravděpodob-
ně překročí hranici 9 miliard.

Český bramborářský svaz, z.s.
Agrární komora ČR
Ministerstvo zemědělství

Sezóna raných brambor začala!
Se začátkem června začala i sklizeň domácích raných brambor. Lidé si tak mohou po 
několik měsíců kupovat rané brambory z české produkce, které vynikají svojí chutí. 
Z pohledu bramborářů patřila uplynulá sezóna k těm úspěšnějším. Dosavadní trend 
však ukazuje, že spotřeba brambor ve slupce klesá, nahrazují ji výrobky a různé 
polotovary. Českým bramborám výrazně pomůže program jakosti Q CZ a nemalé 
investice.
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Nedávno zveřejnila Evropská komise dvě 
strategie, a to z farmy ke spotřebiteli 
a biodiverzity. Jaký je na to Váš názor?
Začnu asi nepříjemnou zprávou. A to je záměr 
Komise ukončit po roce 2020 tak zvanou 
vnitrostátní přechodnou podporu. Ta je z na-
šeho pohledu důležitá například pro pěstitele 
chmele, cukrové řepy nebo chovatele ovcí 
a koz. Do 1. ledna 2021 se nicméně musí 
vyřešit také daleko větší problémy, včetně tak 
zvaného Víceletého finančního rámce (VFR), 
tedy rozpočtu pro roky 2021–2027. Nyní je 
navíc na stole v souvislosti s koronakrizí 
a potenciální ekonomickou krizí 750 miliar-
dový balík eur na obnovu ekonomiky zemí 
Evropské unie. Proto na konci května Komise 
předložila nový návrh VFR týkající se také 
rozdělování financí pro zemědělství. V prvním 
návrhu, který byl zveřejněn v květnu 2018, 
se počítalo s poměrně výrazným krácením 
Programu rozvoje venkova (PRV), hovořilo se 
tehdy až o 16 % obálky. Právě balík na obnovu 
je z části, která bude alokována pro zeměděl-
ství, určen mimo jiné na to, aby kompenzoval 
krácení obálky PRV, i když by i to stále 
ještě nestačilo. V prvním pilíři se nyní totiž 
mluví o 8% krácení. Když to převedete
na reálné hodnoty, protože nám do toho 

zasahuje inflace, bavíme se o krácení na 
úrovni 20 % a výše.  Tady bychom měli zahodit 
jakékoli politické spory v rámci ČR a postavit 
se důrazně za zemědělství a zemědělce jako 
celek. Dotkne se to totiž všech.  

Je to tedy ještě více, než se předpokládalo? 
Původně se uvažovalo o 16 % v PRV a o 4 až
5 % v obálce přímých plateb. Dnes by to 
podle návrhu Evropské komise mělo být 
ještě více, zhruba 8 %.  Tento návrh není pro 
nás v kontextu tzv. Zelené evropské dohody 
a zmíněných dvou strategií, které přinesou 
vyšší nároky pro zemědělské podnikatele, 
přijatelný. Podle Strategie po biodiverzitu by 
10 %  veškeré obhospodařované půdy mělo 
být úplně vyřazeno z produkce. Je to v podsta-
tě ekvivalent současných 5 % půdy v rámci tzv. 
EFAs (tedy jako plochy v ekologickém zájmu), 
což známe ze současného greeningu s tím, že 
nejen nemohou být v rámci těchto ploch pou-
žity přípravky na ochranu rostlin, ale nemůže 
zde probíhat vůbec žádná výrobní činnost. Jde 
o poměrně velký zásah do hospodaření země-
dělských podniků, ať větších, nebo menších, 
které se s tím budou velmi problematicky 
vyrovnávat, zvláště když se současně hovoří 
o potenciálním krácení plateb na plochu. 

Zemědělci mohou jen těžko vysvětlovat vlast-
níkům, že potřebují snížit nájemné, protože 
se musí ekonomicky vyrovnat s tím, že nemají 
kde produkovat, a zároveň dostávají méně 
peněz z veřejných zdrojů.

K tomu se rovněž počítá s tím, že by až 
25 % půdy bylo zařazeno do ekologického 
zemědělství? 
Ano, měla by to být až čtvrtina zemědělské 
půdy, přičemž Česká republika má v ekolo-
gickém režimu 12 % půdy, většinou trvalých 
travních porostů.  V rámci EU se nyní bavíme 
o průměru 7 % v ekologickém režimu. Takové 
Nizozemí nebo Polsko má dnes třeba jen 3 % 
půdy na bioprodukci. Naopak Rakousko už 
25 % dnes téměř plní. To znamená, že jako ČR 
máme trochu jinou výchozí pozici ve srovnání 
s většinou členských států, které v mnoha 
případech nemohou reálně v horizontu příš-
tích pěti let dostáhnout ani našeho stávajícího 
podílu. Z tohoto pohledu je 25 % značně pře-
střelená hodnota a měli bychom se bavit třeba 
o dosažení 10 % pro většinu členských států, 
které tento parametr nesplňují. Z praktického 
pohledu mi ale nepřipadá zrovna šťastné 
s ohledem na rozdílné klimatické podmínky 
nebo kupní sílu v členských státech EU nařídit 
něco podobného restriktivně „od stolu“ 
z Bruselu. Podle mě je třeba se zaměřit 
spíše na edukaci spotřebitele a propagační 
kampaně se zaměřením na lokální produkci.  
V případě, že tu skutečně existuje společen-
ská poptávka po biopotravinách a ekologic-
kém hospodaření vůbec, by měly existovat 
reálné společné evropské cíle s cílem zvýšit 
nejen podíl ekologického hospodaření, ale 
také produkce biopotravin tam, kde je to mož-
né.  Například v České republice máme sice 
12 % půdy v ekologickém režimu, ale podíl 
biopotravin v nákupním koši je relativně nízký, 
což se odvíjí především od kupní síly obyvatel, 
která je v ČR mnohem nižší než třeba v Ně-
mecku, Rakousku nebo Dánsku. Máme však 
šanci exportovat a zahltit třeba dánský nebo 
německý trh levnější českou bioprodukcí? Na 
skutečném jednotném trhu by to byla dobrá 
příležitost. V současné často protekcionistické 
Evropě to ovšem může být problém.  

Co nového v jednáních o Společné 
zemědělské politice

Původně nás měla čekat velká reforma Společné zemědělské politiky (SZP), která 
byla odložena na 1. ledna 2023. Místo toho se nyní bavíme o tak zvaném přechodném 
období. Na minimálně dvouletém přechodném období již panuje konsenzus v rámci 
trialogu, to znamená Evropské komise (EK), Rady a Parlamentu, takže by, doufejme, 
již nemělo dojít k nějakému překvapení. Blíže nám aktuální průběh jednání 
z pohledu zemědělců představil v rozhovoru Jan Doležal, nový prezident AK ČR.
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Co říkáte na povinnou redukci spotřeby 
pesticidů? 
Když už jsme u toho „odstolismu“, tedy na 
první pohled líbivého rozhodnutí bez zhodno-
cení dopadu do praxe, to samé platí o účin-
ných látkách v přípravcích na ochranu rostlin, 
které by se podle Farm to fork měly snížit na 
50 % současného stavu. U některých z nich 
přitom neexistuje vůbec žádná alternativa.  
Uvedu příklad ze současnosti. Pro slunečnici 
jsme ztratili Reglone jako desikant. Pro ze-
mědělce, kteří by tuto plodinu rádi pěstovali, 
aby měli pestřejší osevní postupy a alternativu 
k někdy tolik nepopulární řepce, by však byl 
problém bez desikace dosáhnout uspokoji-
vých výsledků a zajistit včasnou a vyrovnanou 
sklizeň v odpovídající kvalitě.  Na tak zvaně 
jednotném trhu je problém i s tím, pokud je 
účinná látka registrovaná v jiném státě unie, 
ale ne v ČR. V tomto případě u nás musí projít 
procesem schvalování, nemůžeme ji jen tak 
převzít. Navíc účinná látka registrovaná pro 
konkrétní plodinu nemůže být použita v jiné 
plodině.  K tomu je třeba i spolupráce výrob-
ce, pro kterého to představuje další finanční 
náklady. Pokud má perspektivu, že se přípra-
vek využije jen na třeba 30 tisíc hektarů, tak 
to není pro něj tak atraktivní. Když se budeme 
bavit o celkovém využití přípravků, narazíme 
na další paradox. Když třeba Belgičané využí-
vají v průměru osm kilogramů účinné látky na 
hektar, po snížení jim zbudou čtyři kilogramy. 
Jestliže v České republice využíváme 1,8 kilo-
gramu na hektar a budeme redukovat o 50 %, 
jsme na 0,9 kilogramu na hektar. Podle mého 
názoru by bylo třeba určit společný průsečík, 
kam by Evropa měla směřovat, a ty, kteří to 
neplní, k tomu nějakým způsobem přimět.  

Česká republika by naopak měla být 
považována za stát, který si třeba v tomto 
ohledu již svoje splnil, a zaměřit bychom se 
měli např. na šetrnější varianty přípravků,
které mohou být sice méně účinné, ale 
pěstitelé, kteří se k jejich využívání zavážou, 
dostanou dodatečnou podporu. Co podle 
mého názoru v obou strategiích rezonuje 
relativně málo, je akcent na udržitelné 
hospodaření s vodou nebo na přizpůsobení 
změnám klimatu vůbec, což by třeba v České 
republice znamenalo podporu živočišné
 výroby a citlivých komodit vůbec. V jednom 
z prvních vystoupení o tom koneckonců 
mluvil i nový komisař pro zemědělství 
a venkov Janusz Wojciechowski, který kritizo-
val skutečnost, že část Evropy má nerudovský 
problém, který se týká dusíku z organických 
hnojiv, a druhá část zase má statkových hnojiv 
a živočišné výroby málo.   

Jak vnímáte diskusi o povinném podílu 
tuzemských potravin na trhu, který by měl 
být od příštího roku 55 % a postupně by se 
měl zvyšovat až na 85 %?  
Dosažení určité míry soběstačnosti je 
samozřejmě dobrý cíl a měli bychom dělat 
maximum pro to, abychom třeba ve vepřovém 
nebo ovoci a zelenině mírného pásma byli mi-
nimálně na 50 %. Na druhou stranu striktně 
regulatorní způsob není soudě dle posledních 
diskuzí, ve kterých se objevila i řada nepravd 
a zavádějících informací, nejšťastnější. Je 
třeba si navíc uvědomit, že v mnoha komodi-
tách nejsme zatím schopni plně saturovat trh. 
Pokud by se stáhly veškeré zahraniční výrobky 
ze dne na den a nařídilo by se jejich nahrazení 
tuzemskými, mohl by z hlediska logistiky 

a zásobování nastat problém, což by se nám 
zemědělcům u veřejnosti vrátilo jako bume-
rang. Co se týče novely zákona o potravinách, 
lze bohužel jen konstatovat, že z dobrého 
nápadu nakonec i vzhledem k medializaci 
a politizaci návrhu stalo něco, co není z hle-
diska veřejného obrazu zemědělců úplně po-
zitivní. Všichni se určitě shodneme na tom, že 
nízká míra soběstačnosti není dobrá ani pro 
zákazníka, který si stěžuje, že ČR je popelnicí 
Evropy, ani pro krajinu, ve které se zeměděl-
cům nevyplatí pěstovat něco, co jednoduše 
neprodají.  Ideální by samozřejmě bylo, kdyby 
se zvýšení podílu potravin povedlo tzv. zezdo-
la, tedy změnou chování spotřebitele. Ten 
by v ideálním případě automaticky neskočil 
po výrobku, na němž stojí slovo „akce“, 
aniž by se podíval, odkud výrobek pochází, 
a řetězce začaly samy upřednostňovat české 
výrobky. V reálu je však podpora a propagace 
českého původu u řady řetězců jen marketin-
govým trikem, a proto snahám prosadit podíl 
potravin povinně rozumím. Řetězce totiž často 
jednají z pozice síly a ničemu jinému nechtějí 
rozumět. Postupně jim však začíná vyrůstat 
konkurence ve formě online nákupu potravin, 
ale i prodeje přímo ze dvora, který si získává 
čím dál větší oblibu.  I proto bychom měli pra-
covat jak se spotřebiteli, tak s řetězci. Pokud 
bychom měli něco rychle změnit v legislativě, 
jsou to např. výběrová řízení pro stravovací 
zařízení v institucích, které zřizuje stát nebo 
kraje, kde by bylo možné preferovat potraviny 
splňující definici České potraviny, Cechovní 
normy, režim kvality Q CZ nebo obecně potra-
viny regionální a lokální. 

redakce Agrobase
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Ani se nemuseli vydávat do světa na zkuše-
nou. Jejich farmy ve Vykáni a Velelibech jsou 
od sebe vzdáleny přibližně 40 kilometrů, přes-
to společně táhnou za jeden provaz. Zřejmě 

tomu napomáhá i to, že se nevidí denodenně. 
Ing. Luboš Pokorný, MBA jako vystudovaný 
ekonom zcela logicky spojuje celý rodinný 
tým. Celý rozhovor s ním a i následná exkurze 
se odehrály ve Velelibech na farmě Vladimír 
Pokorný, chvílemi i za účasti tatínka – maji-
tele.

Farma Vladimír Pokorný vznikla v roce 1993. 
V současné době hospodaří na výměře
563 ha orné půdy. Předmětem podnikání je 
pouze rostlinná výroba. Ve Velelibech se 
pěstuje ozimá pšenice (150 ha), jarní ječmen 
(84 ha), řepka (56 ha), sója (100 ha), žito 
množitelské (14 ha), mák (20 ha), kukuřice na 
zrno (60 ha) a špenát (30 ha). 

Při práci na vlastní farmě zastává Luboš 
Pokorný i funkci předsedy Okresní AK ČR 
v Nymburce. „Organizace má 47 členů, s pře-
vahou soukromníků. Pokrývá plochu 37 000 ha
zemědělské půdy. Originálním počinem
 organizace je vytištění 50 kusů velkoformáto-
vého plakátu, který si každý člen koupil 
a vyvěsil na plotě své farmy. „Text - Všechno 

Ċeské s láskou jíme, naši zemi tímto ctíme 
-  jistě upoutá každého projíždějícího kon-
zumenta potravin,“ vysvětlil předseda OAK 
Nymburk.  

3 000 tun kompostu
Bioplynku nemáme, ale máme vlastní kompo-
stárnu, kde zpracováváme všechny rostlinné 
odpady. Kromě slámy zde nachází uplatnění 
i kaly z nymburské sladovny. Převážně v ní 
pracujeme s překopávačem, ale na menší plo-
še využíváme kalifornské žížaly. Takto získaný 
kompost nachází hlavní uplatnění při výsadbě 
vzrostlých stromů a keřů v celém našem 
areálu. Kompostárna ročně vyrobí 3 000 tun 
kompostu. K vytápění objektů máme nainsta-
lované kotle, ve kterých spalujeme odpady
z čištění obilí, uvedl Luboš Pokorný.

Jaká opatření přijímáte za účelem zajištění 
vody v podniku?
Těch opatření, a hlavně již realizovaných na 
našem území je celá řada. Vlastními silami 
jsme vybudovali závlahový systém. Vodu čer-
páme z našeho rybníku a rozvádíme 
dále řádem dlouhým přibližně 3 kilometry. 
Postupně tak můžeme zalévat přibližně 
80 hektarů pozemků. Nejedná se ale 
o kapkovou závlahu. Pro doplnění zásob vody 
využíváme příležitostně i betonovou záchytnou 
nádrž a silážní žlaby. Nejde jenom o záchyt 
a shromáždění vody. Za pomoci nově vybu-
dovaných několika rybníků a jejich soustavy, 
tůní, ale i stromořadí a alejí na původní 
výměře 16 ha se snažíme krajinu také zkrášlit 
a zpestřit životní prostředí. Zemina, která 
se před napuštěním rybníků vyhrnula, dnes 
slouží jako nové přírodní valy v téměř rovinaté 
krajině. Valy jsou oseté trávou a osázené 
stromy. Je zajímavé, že pod vyhrnutou ornicí 
tvoří půdotvorný substrát opuka. V tomto pří-
padě se postupovalo podle projektu za dozoru 
Agentury pro životní prostředí s čerpáním 
dotace. Výstavba rybníků a formování krajiny 
trvalo pět let. V horní části zvané „Letiště“ 
bylo před 2. světovou válkou skutečné polní 
letiště, sloužící blízkým kasárnám v Milovi-
cích. Jednalo se o dlouhý, převážně písčitý 
pozemek. Dnes je zde ovocný sad a malý les. 
V  katastru jsme revitalizovali potok Liduška, 
vysázely se i větrolamy dlouhé 2,5 kilometru, 
které tvoří směs stromů a keřů. Významným 

Dělám vše pro to, aby se mi 
krajina líbila

Teoreticky vzato by to mohlo být jako v pohádce Tři bratři. V případě zemědělského 
podnikání rodiny Pokorných jde však o dva bratry a otce. Také zde jde o propojení tří 
příběhů. Každý z rodinného týmu si plní své úkoly, ale i sny a přání. 

Zámecký park s rybníkem

Ing. Luboš Pokorný, MBA 
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důsledkem těchto krajinných úprav je zvýšení 
hladiny spodní vody a tím i posílení příznivého 
vlivu na okolní pozemky a na nich pěstované 
plodiny (sója, mák). Průkazně je zde potom 
vyšší výnos. Nelze vynechat ani to, že k vodě 
se stahuje ptactvo a zvěř. K vidění jsou koro-
ptve, zajíci, husice, labutě i srnčí. Není divu, 
že se zde daří zajícům, zvláště když mají přes 
cestu cukrovku a na druhé straně špenát! 
Šťastným řešením je i to, že zdejší agronom 
je současně hospodářem místní myslivecké 
společnosti. V okolí rybníků je i jiné klima. 
I se svými přítoky jsou rybníky členité, některé 
mají uprostřed malý ostrůvek. Samozřejmě 
jsou také zarybněné. 

„Není to ani tak o penězích. Hlavně, že se 
mi to líbí!“ tvrdí Luboš Pokorný. Jasným 
důkazem tohoto tvrzení je i to, že bratr Tomáš 
vynechal zahraniční dovolenou a několik dní 
strávil s rodinou v obývacím přívěsu u jednoho 
z našich rybníků! K opatřením, za účelem 
zadržení vody, patří i minimalizace zpracování 
půdy, což také významně snižuje odpar vody 
z plochy. 

Majitel jako zakladatel alejí
Kromě starosti o závlahový systém 
průběžně a stále vysazujeme větrolamy 
a aleje, nejčastěji při použití již vzrostlých lip 
(2–3 m vysoké) s kořenovým balem. Touto 
činností se již 15 let zabývá otec Vladimír 
Pokorný, kterého to i v jeho pokročilém věku 
stále hodně baví. Dokonce se mu podařilo 
ze vzrostlých stromů vysázet tvar loga firmy, 
a dokonce i tvary počátečních písmen svých 
vnoučat: N – Nelly, A – Adéla, Ž – Žaneta, 
M – Matyáš, T – Tadeáš! Vzrostlá stromová 
písmena jsou již dobře patrná na fotografi-
ích z dronů. Výsadbový materiál na základě 
dlouhodobých vztahů nakupujeme ve školce 
Okrasných dřevin v Heřmanově Městci. Pře-
vážně se jedná o lípy, buky, habry a duby. Aleje 
otec vysazuje podle své vlastní úvahy a také 
za vlastní peníze. Jeho záslužnou činnost již 
uznává i syn Luboš: „Ocenění přichází s věkem. 
Dříve jsem myslel, že jsou to vyhozené peníze 
a činnost, která zbytečně váže lidi. Čím jsem 
starší, tak více mi to „docvakává“. Je to krásná 
práce, kterou ocení až další generace. Po ná-
vštěvě Skotska se nyní snažím všechny naše 
pozemky namísto dřevěných nebo drátěných plotů osázet habry a ty udržovat střihem. 

Držím se zásady, že když v této krajině žiji, 
musím se o ni starat a zkrášlovat ji. Stále se 
jedná o zemědělskou krajinu se zemědělským 
využitím, i když ukázkově formovanou 
k výuce ekologie.“

Co říkáte povinnosti zmenšení honů na 
30 ha? Kolika vašich pozemků se to týká?
Jedná se o tři hony a myslím si, že to nemá 
logiku. Každý zemědělec si na základě 
vlastních zkušeností a poznatků musí určit 
sám, co v jeho lokalitě dává smysl a jak chce 
hospodařit. Stejně jako to dělám zde u sebe. 
Sám jsem si iniciativně kolem vodních toků 
vytvořil „izolační“ pásy oseté směskou, abych 

nemusel řešit pásma hygienické ochrany 
povrchové vody. Hlavně mi na tomto nařízení 
vadí nestabilita požadavku. Dnes je limit 
30 hektarů. Já větší hon rozdělím vysázenými 
větrolamy, a za rok přijde nový požadavek, 
tentokrát na 20 hektarů. Co mám dělat? Je 
to nesmysl, který nechápu. Kromě toho, ne 
všechny pozemky tvoří pravidelné obdélníky 
nebo čtverce. Jak mám dělit pozemky nepra-
videlného tvaru, aby se tam také vešla naše 
současná velká mechanizace? Kde je spotře-
ba pohonných hmot? Máme se vrátit zpět 
k malým traktůrkům? Podle mého názoru 
toto je krok zpět. 

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

Pokorný Vladimír – 
půdní charakteristika
- výměra zemědělské půdy: 563 ha
- výměra orné půdy: 563 ha 
- vlastní pozemky: 400 ha
- pronajaté pozemky: 163 ha    
- půda ohrožená vodní erozí: 0 ha   
- půda ohrožená větrnou erozí: 0 ha 
- průměrná velikost honu: 25 ha
- redukce honů na 30 ha: 3 pozemky

Ing. Luboš Pokorný, MBA (vlevo), Vladimír Pokorný, otec a majitel (vpravo)

Krajina s novými rybníky a umělými terénními valy
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Sója jako ostatní luskoviny má schopnost 
v symbióze s hlízkovými bakteriemi fixovat 
vzdušný dusík, což umožňuje snížit spotřebu 
dusíkatých hnojiv při jejím pěstování. Schop-
ností vázat vzdušný dusík pokrývá z větší části 
svoji potřebu dusíku a obohacuje půdu o dusík 
i pro následné plodiny. Inokulace osiva sóji je 
účinný a pohodlný způsob, jak dodat efektivní 
rhizobia do půdy s cílem vyvolat rychlou 
kolonizaci rhizosféry rostlin a dostatečnou 
tvorbu hlízek. Dobře nodulované kořeny sóji 
zajistí vysokou fixaci vzdušného dusíku a tím 
i uspokojivý růst a vývoj rostlin. Komerčně vy-
ráběných preparátů pro inokulaci osiva sóji je 
v současnosti celá řada, nejčastěji jsou stále 
vyráběny inokulační preparáty na bázi jemně 
mleté sterilní rašeliny, které obsahují vysoké 
počty efektivních rhizobií.

Ze strany pěstitelů sóji, kteří k setí často 
využívají moderní kompaktní secí stroje, je 
stále častěji vyžadována snadnost aplikace 

inokulačních látek k osivu. Těmto požadav-
kům nejlépe vyhovují tekuté inokulanty, které 
se snadno aplikují postřikem a promícháním 
s osivem. Kapalné formulace obsahují kromě 
složek živných médií používaných pro kultivaci 
rhizobií též určité doplňkové látky, které pod-
porují přežívání rhizobií v konečném balení 
a po nanesení na osivo. Osivo může být inoku-
lováno farmáři bezprostředně před výsevem 
v secím stroji nebo může být místními prodej-
ci osiv aplikováno za použití zařízení na povr-
chovou úpravu osiva a následně seto během 
několika málo dní. Případně může být osivo 
sóji komerčně naočkováno nastříkáním a pro-
mícháním při úpravě a balení osiva přímo 
v osivářské firmě a skladováno delší dobu 
před jeho prodejem. O tomto produktu se 
obyčejně hovoří jako o předočkovaném osivu. 
I přes rostoucí poptávku po předem očko-
vaném osivu však stále existují problémy 
se špatným přežíváním rhizobií na osivu při 
použití této technologie. 

Problémy s životaschopností inokula na 
osivu může též způsobovat moření osiva 
fungicidy. Některé fungicidy mohou být 
pro bakterie odpovědné za tvorbu hlízek
škodlivé, je proto nutné sledovat informace 
na příbalových letácích dodávaných 
s osivem. Zapomínat by se nemělo na 
zajištění dobrých skladovacích podmínek 
pro osivo. Předem očkované osivo by mělo 
být uloženo v suchu a chladu, dokud se 
nevyseje.Teplotní stres způsobený delším 
skladováním např. v uzavřeném kamionu 
postačuje k zahubení hlízkových bakterií. 
Bakterie odpovědné za tvorbu hlízek jsou 
citlivé na ultrafialové záření, tepelný šok 
a vysychání. Doba skladování předem 
očkovaného osiva by proto měla být krátká. 
Předem naočkované osivo sóji by mělo mít 
etiketu s vyznačeným datem vypršení
životnosti inokula a osivo by nemělo být 
zakoupeno, pokud životnost očkovací látky 
vypršela.

Význam očkování osiva hlízkovými 
bakteriemi ve výživě sóji

Sója je světově nejrozšířenější luskovinou a pro svoje mnohostranné použití se pěstu-
je i v ČR, kde pěstitelské plochy dosahují přibližně 15 tis. ha. Díky zavedení nových 
odolnějších odrůd je sója vedle teplých oblastí úspěšně pěstována i ve středních 
polohách, kde při dobré agrotechnice dosahuje sklizňovou zralost s odpovídajícími 
parametry výnosu i jakosti. 

Obr. 2 Pozorovatelné rozdíly v sytosti barvy listů u kontrolních rostlin (vlevo) a rostlin inokulovaných tekutým preparátem (vpravo) 
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Inokulace osiva sóji hlízkovými bakteriemi 
pro dobrou tvorbu hlízek a vysokou fixaci 
dusíku má nezastupitelný význam při výživě 
sóji. Při výnosu semene 3 t/ha spotřebuje 
sója přibližně 200 kg N/ha, proto je důležitá 
kontrola nasazení hlízek na kořenech, která 
se provádí vizuálně před květem na vyrytých 
a omytých rostlinách z různých míst pozem-
ku. Při neuspokojivé nodulaci je potom nutné 
přihnojení dusíkem na list v snadno dostupné 
formě, jako je např. ledek v dávce 25–30 kg 
N/ha a to před květem a při tvorbě lusků. 
Při zavádění sóji na nové pozemky po obilovi-
ně se doporučuje hnojit v celkové dávce 80–
100 kg N/ha. Tyto dávky lze snižovat, jakmile 
se účinnost biologické fixace dusíku zlepší. 
Organické hnojení není vhodné, protože pro-
dlužuje vegetační dobu. V příznivých půdních 
a klimatických podmínkách se sója při dobrém 
nasazení hlízek obejde téměř bez hnojení 
a týká se to i používání pesticidů. Inokulace 
osiva kvalitní očkovací látkou tak představuje 
efektivní způsob výživy sóji dusíkem, který je 
zároveň šetrný k životnímu prostředí. 

V souvislosti s poptávkou po tekutém inokulan-
tu pro sóju, který by měl dobré kvalitativní 
parametry a splňoval snadnost aplikace, byl v 
rámci výzkumu ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni 
vyvinut tekutý inokulační přípravek, který 
obsahuje vysoké počty živých buněk hlízkových 
bakterií a přídavné látky zlepšující přežívá-
ní bakterií po nanesení na osivo. Účinnost 
tekutého inokulačního preparátu při tvorbě 
hlízek byla prověřena v nádobovém vegetač-
ním pokusu se sójou. Zemina pro pokus byla 
odebrána z nehnojeného pozemku, přeseta 
a plněna do 5 kg plastových nádob. Osivo 
sóji bylo promícháno s tekutým preparátem 
v množství 4 ml na 1 kg osiva. Jako kontrola 
bylo použito neočkované osivo. Každá varianta 
pokusu měla 4 opakování, do každé nádoby 
bylo seto 5 semen sóji (odrůda Silesia). Nádoby 
s rostlinami byly umístěny ve vegetační hale a 
pravidelně zalévány. V době tvorby lusků byly 
rostliny vyjmuty z nádob, kořeny byly opatrně 
očištěny, byly spočítány a zváženy hlízky 
a stanovena hmotnost rostlin i jejich sušina.     

V tabulce 1 jsou souhrnně uvedeny stanovené 
charakteristiky testovaných rostlin. Hlavní 
pozornost byla věnována tvorbě a rozmístění 
hlízek na kořenech (obr. 1). U kontrolní neo-
šetřené varianty byl zaznamenán nízký výskyt 
velmi malých bílých neefektivních hlízek, což 
svědčící o nepřítomnosti specifických rhizobií 
pro sóju v použité zemině. Tekutý preparát 
obsahující efektivní rhizobia vyvolal tvorbu 
velkých hlízek na hlavním kořeni (polovina 
hlízek) i menších hlízek na postranních ko-
řenech ve větší hloubce. Hmotnost hlízek po 
inokulaci tekutým přípravkem byla několi-
kanásobně vyšší než u kontrolních neočko-
vaných rostlin. Rostliny inokulované tekutým 
preparátem byly do doby odběru tmavě zelené 

(obr. 2), což svědčilo o vysoké aktivitě hlízko-
vých bakterií obsažených v dobře vyvinutých 
hlízkách a vysoké fixaci dusíku. Dobrému 
zásobení rostlin dusíkem po inokulaci 
tekutým preparátem odpovídala i vyšší
tvorba nadzemní hmoty a produkce lusků.
Výsledky provedeného pokusu dokládají, že 
tekutý inokulant je možné používat k inokulaci 
osiva sóji těsně před setím, kdy rhizobia 
v něm obsažená neztrácejí svoji životaschop-
nost. Případně se tato látka může, za 
předpokladu kratšího skladování v příznivých 
podmínkách (teploty do 15 °C, nepřítomnost 
světla), použít jako prostředek pro předoočko-
vání osiva sóji. Účinnost tekutého inokulantu 
při nodulaci kořenů sóji a tvorbě hlízek je 
srovnatelná s klasickým rašelinovým prepa-
rátem, aplikace na osivo je jednodušší.       

Ing. Tomáš Šimon, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 
Praha 6 – Ruzyně
Tato práce byla podpořena Ministerstvem 
zemědělství ČR, institucionální podpora 
MZE-RO0418.

Varianta Kontrola bez ošetření Tekutý inokulant

Výška rostlin (cm) 56 62

Výška nasazení lusků (cm) 14 12

Počet plodných lusků 7 12

Počet hlízek 8 30

Čerstvá hmotnost hlízek (g/r) 0,02 1,40

Čerstvá hmotnost kořenů (g/r) 26,44 23,33

Čerstvá hmotnost nadzemní hmoty (g/r) 20,25 28,46

Sušina hlízek (mg/r) 2 325

Sušina kořenů (g/r) 2,56 3,68

Sušina nadzemní hmoty (g/r) 5,57 6,33

Růstové charakteristiky testovaných rostlin 

Obr. 1 Kořeny testovaných rostlin sóji (vlevo kontrola bez inokulace, vpravo tekutý inokulant)                                 
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Členové Agrární komory České republiky 
produkují více než 80 % veškerých komodit 
a obhospodařují více než 1,6 milionů hektarů 
zemědělské půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy. Počet 
členů organizovaných prostřednictvím 
56 okresních, 2 regionálních a 12 krajských 
komor je 2 748, zemědělských organizací je 
2 354. Z toho je 1 206 soukromě hospodařících 
rolníků. V počtu členů se neuvádí členstvo 32 
členských svazů, sdružení a unií, kde se člen-
ství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně 
překrývá. Sněmu se zúčastnilo 150 delegátů 
všeobecné sněmovny, to je 94,3 % a 52 delegá-
tů sněmovny společenstev, to je 96,3 % z po-
zvaných s hlasem rozhodujícím a s ohledem 
na mimořádná zdravotní opatření se kromě 
ministra zemědělství žádní hosté nezvali.

29. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY:

1. KONSTATUJE, ŽE SE 
V UPLYNULÉM VOLEBNÍM 
OBDOBÍ:
Podařilo prosadit zejména:

• zvolení zástupců ČR do Evropského parla-
mentu včetně výrazného zastoupení mezi 
řádnými členy Zemědělského výboru tohoto 
parlamentu,

• shodné stanovisko vlády ČR s našimi  
požadavky na Společnou zemědělskou 
politiku EU na příští sedmileté plánovací 
období,

• přijatelné podmínky přechodného období 
2021–2023 v pozici Evropského parlamen-
tu, většinu našich názorů na společnou 
zemědělskou politiku EU do společných sta-
novisek a požadavků nevládních agrárních 
organizací zemí Visegradské čtyřky a zemí 
tří moří,

• zařazení postupného dosažení přiměřené 
potravinové soběstačnosti ČR v základ-
ních komoditách, které lze u nás vyrábět, 
a zvýšení konkurenceschopnosti českého 
zemědělství do vládní strategie udržitelného 
rozvoje „Česká republika 2030“ a dalších 
strategických dokumentů a do programové-
ho prohlášení vlády,

• novelizaci veterinárního zákona a zákona  
o rostlinolékařské péči,

• pokračování prací na novele zákona o vý- 
znamné tržní síle a zákona o ochraně země-
dělského půdního fondu, novele zákona  
o potravinách a tabákových výrobcích,

• zpracování „Generelu vodního hospodářství“ 
a prací na opatřeních k přizpůsobení se 
klimatickým změnám,

• historicky největší zemědělský rozpočet, 
včetně zdrojů EU,

• přijmutí mimořádných opatření ke zdolávání 
kůrovcové kalamity a částečnou finanční 
kompenzaci nestátním vlastníkům lesa,

• částečnou kompenzaci ztrát způsobených 
extrémním suchem a jarními mrazy,

• podpůrná opatření v živočišné výrobě  
a u speciálních plodin, která začala zabírat,

• zvýšenou vratku spotřební daně u motorové 
nafty i pro živočišnou, lesní výrobu, rybářství 
i zvýhodnění podniků zaměřených na živo-
čišnou produkci, citlivé komodity  
a zjednodušení její administrace,

• pomocí zintenzivněných kontrol odhalovat 
dovozy závadných potravin,

• vysílání televizních seriálů „Trvalé bydliště 
venkov“ a „Potraviny z domoviny“, realizaci 
dalších projektů jako „Zrozeno v EU“  
a dalších propagačních akcí zaměřených na 
jednotlivé komodity,

• zlepšit vnímání zemědělství očima veřej-
nosti,

• pomoci členské základně s pořízením  
a distribucí ochranných pomůcek pro země-
dělské podnikatele a jejich zaměstnance po 
vypuknutí koronavirové epidemie a zvláštní 
informační sekci v rámci interních informací 
pro členy AK ČR a poskytovat k tomu prů-
běžně aktuální informace a poradenství,

• zřídit veřejnou „koronasbírku“ na  
podporu nemocných a sociálně slabých 
spoluobčanů.

Nedařilo se zejména:
• výrazněji snížit nevyváženost hospodářské 

soustavy zemědělství, přes všechna dosud 
přijatá opatření,

• účinněji čelit rostoucím neodůvodněným 
environmentálním a spekulativním tlakům 
na zemědělské hospodaření, včetně speku-
lativních nákupů půdy,

• snížit záporné saldo agrárního zahra- 
ničního obchodu, které se naopak prohlou-
bilo,

Usnesení 29. sněmu Agrární 
komory České republiky 

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle § 13 odstavce 7 
zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky v platném znění. Komora sdružuje většinu podnikatelů v zeměděl-
ství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. 
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• pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější 
dělbě marží v potravinové vertikále,

• snížit závislost odvětví zemědělství na 
dotacích,

• prosadit Marketingový fond, Lesnicko-dře-
vařský fond a Fond těžko pojistitelných rizik,

• vytvořit kompenzační nástroj ke zmírnění 
důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů, 
který by odpovídal skutečným škodám,

• odstranit nedostatek odborných pracovní-
ků v zemědělském provozu a přetrvávající 
zdlouhavost povolování zaměstnání zahra-
ničních pracovníků,

• razantně snížit administrativní zátěž  
v agrárních odvětvích včetně koordinace 
kontrol resortních orgánů.

2. ŽÁDÁ:
2.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu  
a Senát Parlamentu, aby vzhledem ke změ-
nám ve Společné zemědělské politice:
• komplexně řešily otázku sucha (zejména 

dokončením legislativního procesu zákona  
o ústavní ochraně vody) a více podporo-
valy živočišnou výrobu a citlivé rostlinné 
komodity, aby došlo k vyvážení zemědělské 
soustavy,

• nejen v tomto kontextu podpořily iniciativy 
za vyšší podíl tuzemských potravin v malo-
obchodním prodeji,

• upustily od zdaňování zemědělských dotací 
a podpor formou odpočitatelné položky od 
základu daně z příjmů,

• podpořily prominutí sociálního pojištění ve 
verzi schválené Senátem České republiky,

• v maximální míře pro zemědělství  
přijaly využití připravovaného programu 
AGRICovid na kompenzace zvýšených nákla-
dů a propadu tržeb v době koronavirové 
epidemie,

• snížily DPH na základní potraviny a na 
kapitolu 0,6 celního sazebníku – rostliny 
a sazenice v maloobchodě a při přímém 
prodeji od zemědělce,

• prosadily podporu českých potravin  
v maloobchodu a ve veřejných stravovacích 
zařízeních zřízených státem nebo místními 
samosprávami,

• vyčlenily dostatek finančních zdrojů pro 
obnovení lesních porostů postižených kala-
mitou, odděleně od zemědělských podpor,

• podpořily schválení novely rostlinolékař-
ského zákona k systémovému řešení pro 
opakovaný kalamitní výskyt hraboše polního 
a dalších škůdců,

• aby v případech, ve kterých nebyla umožně-
na aplikace rodenticidu, umožnily náhradu 
vzniklých škod,

• připravily návrh komplexního pojištění těžko 
pojistitelných rizik, ať už formou zvláštního 
fondu, nebo prostřednictvím daňových úlev 
či vytvářením rezerv,

• ministerstvo financí ve spolupráci se svými 
kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti 
na dodržování zákona 526/1990 zákona  
o cenách, zejména § 2 tohoto zákona  
v oblasti sjednávání cen potravin.

2.2. Ministra zemědělství České republiky, 
aby:
• vyjednal pravidla pro přechodné období  

v rámci společné zemědělské politiky EU  
s ohledem na dlouhodobé závazky zejména 
v agroenvironmentálně klimatických  
a dalších opatřeních včetně prodloužení tzv. 
přechodné vnitrostátní podpory,

• při jednáních o dokončení reformy SZP 
pokračoval v prosazování priorit:
- navýšení, nebo minimálně zachování 

rozpočtu s dostatečnou obálkou pro přímé 
platby v prvním pilíři a investiční a nein-
vestiční podpory v rámci obálky Programu 
rozvoje venkova a dokončení procesu srov-
nání výše plateb napříč členskými státy, 
který byl slíben do roku 2013,

- zásadně odmítnout zastropování s ohle-
dem na zachování konkurenceschopnosti, 
rozsahu živočišné výroby a tím pádem 
environmentální udržitelnosti,

- navýšení, nebo minimálně zachování podí-
lu obálky citlivých komodit a při srovnatel-
nost jejich podpory se zeměmi EU 14,

- eko-schémat motivující zemědělce a neo-
mezující již tak značně za posledních 30 let 
redukovaný rozsah našeho zemědělství,

- ne dalšímu národnímu zpřísňování tzv. 
Dobrého zemědělského a environmentál-
ního stavu (DZES) půdy omezení maxi-
mální velikosti výměry jedné plodiny na 
dílu půdního bloku na 30 ha, je třeba vždy 
zohlednit místní podmínky konkrétního 
pozemku,

- jednotnou míru kofinancování v Plánu 
rozvoje venkova ve všech státech EU, aby 
mezi členskými státy nedocházelo k zneu-
žívání síly národních rozpočtů,

- návaznost strategie „Z farmy na vidličku“ 
na tzv. eko-schémata a nevytváření nových 
často nesplnitelných pravidel a požadavků,

- podporu nových metod šlechtění,
- podporu vývoje moderních prostředků na 

ochranu rostlin a zachování zásadních 
přípravků tam, kde v současné době není 
možná náhrada,

• prosazování zajištění srovnatelných pod-
mínek se státy EU14 a spravedlivé podpory 
pro ty, kteří na půdě hospodaří a zajišťují 
produkci,

• dokončil novelu zákona o významné tržní 
síle v rámci transpozice evropské směrnice 
o nekalých obchodních praktikách v souladu 
s doporučením Ministerstva financí a s vy- 

užitím francouzského zákona č. 2018-938 ze 
dne 30. října 2018 pro rovnováhu obchod-
ních vztahů v zemědělském a potravinář-
ském průmyslu a zdravé a udržitelné výživě, 
přístupné všem (tzv. Loi Alimentation),

• prosadil v novele zákona o potravinách  
a tabákových výrobcích minimálně 55% po-
díl domácích českých potravin a každoroční 
zvyšování podílu o 3 až 5 % v maloobchod-
ním prodeji, je to v zájmu snížení uhlíkové 
stopy, zvýšení kvality životního prostředí, 
zabezpečení kvalitních a čerstvých potravin, 
zlepšení zdraví obyvatel našeho národa, 
dále z důvodu zadržení vody v půdě, dostat-
ku vzduchu v půdě a života v půdě,

• zasadil se o regulaci trhu s půdou ve smyslu 
zamezení spekulativních nákupů a omezení 
jejího zastavování,

• revidoval koncepci zemědělského výzkumu 
se zaměřením především na potřeby praxe, 
přizpůsobení se klimatickým změnám  
a s přesahem do ovlivňování veřejného 
mínění,

• přizpůsobil poradenství a vzdělávání potře-
bám konkrétního výrobního zaměření,

• prosadil v rámci aktualizace LPIS zavede-
ní moratoria na změny v období podávání 
žádostí,

• změnil hodnocení míry nedodržení výměry 
půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové 
výměry a umožnil vzájemný zápočet klad-
ných a záporných odchylek, deklarovaných 
hektarů od zjištěné skutečnosti,

• prosadil novelu mysliveckého zákona  
s cílem snížit škody na zemědělských  
a lesních kulturách administrativně únos-
ným způsobem,

• ke zvládnutí následků kalamity v lesích:
- nastavil dotační pravidla pro optimální 

distribuci prostředků s cílem zachování pl-
nění všech funkcí lesa v co možná nejširší 
možné míře,

- udržel pozice vlastníků lesa a infrastruktu-
ry navazující na jeho obhospodařování bez 
rozdílu typu vlastnictví,

- přijal jasný a konkrétní adaptační program, 
navazující na schválenou strategii státní 
lesnické politiky, který umožní další rozvoj 
lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni 
vlastníků, lesnických firem i dřevozpracují-
cího průmyslu,

- definoval roli státu v oblasti regulace obje-
mu dříví umisťovaného na trh,

- zabezpečil vypracování modelů budoucí 
produkce dříví ve struktuře a čase z pohle-
du oborů zpracování dříví,

- podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pra-
videl pro řešení vzniklé kalamitní situace  
v lesích na evropské úrovni,

- zajistil a podpořil věcné a objektivní infor-
mování veřejnosti o situaci v lesích  
a očekávaných dopadech do budoucna,

- umožnil vznik Marketingového fondu  
a Fondu nepojistitelných rizik,

- zajistil dokončení práce na třetí  
etapě Generelu vodního hospodářství 
krajiny.

Usnesení Agrární 
komory ČR je programem 
s vytyčenými prioritami, 
jejichž cílem a ambicí je 
zabezpečit další rozvoj 

celého sektoru.
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Z pohledu Asociace profesionálních včelařů 
(APV) má řepka zcela zásadní význam. Výnos 
medu z řepky nám v současné době tvoří mi-
nimálně polovinu ročních výnosů medu, což je 
velice zásadní pro většinu včelstev chovaných 
v České republice. Velice nás znepokojují 
zprávy v médiích, které kritizují množství 
osevních ploch této plodiny.

Česká krajina neposkytuje dostatečné množ-
ství včelí pastvy pro všechna včelstva vyjma 
období, kdy kvete řepka. I přes tuto skuteč-
nost dochází k navyšování počtu včelstev 
a podpoře nových včelařů. Ti jsou motivováni 
dotacemi a bez základních znalostí chovu 
včelstev si je pořizují. Absence alespoň mini-
málních znalostí a podcenění jejich významu 
se projevuje nejen u začínajících včelařů, 
ale i u těch zkušenějších. Převčelená krajina 
vyžaduje velkou erudici včelařů. V posled-

ních letech dochází k velké ztrátě včelstev 
v zimním období. V rámci celé ČR se aktuální 
zimní ztráty pohybovaly v rozmezí 20–60 %.
Je to důsledek nepřiměřeného navýšení 
počtu včelstev, zejména nezkušenými včelaři. 
Snůškové zdroje jsou nedostačující, selhávají 
standardní postupy léčení včelstev a výrazně 
klesá ekonomika chovu včel v návaznosti 
na množství vyprodukovaného medu. 
Řešením je vytvoření systému vzdělávání 
a až po prokázání znalostí začít s chovem 
včel (obdobně již to mají rybáři a myslivci). 
České včelařství jde opačnou cestou. Včelaři 
začínají včelařit nezkušení, velice často 
s vidinou rychlého zisku z prodeje medu. Pro 
tyto včelaře do celkového počtu 60 včelstev je 
velkým benefitem osvobození od daní, v sou-
vislosti s možností prodeje až 2 000 kg medu 
v rámci celé České republiky bez veterinární-
ho hygienického dozoru.

Podnikatelské prostředí má svá pravidla, 
která se musí dodržovat a měla by platit 
pro všechny. Ve svém důsledku jsou poškoze-
ni včelaři, kteří mají svých 5–10 včelstev 
a včelaří pro radost. A na druhé straně 
včelaři, kteří chovají více než 60 včelstev. 
Dle našeho názoru je třeba urychleně při-
jmout opatření vedoucí ke stabilizaci oboru. 
Vypracovat systém vzdělávání, přijmout 
legislativní opatření, vypracovat nové systémy 
tlumení roztoče varroa, podporovat prodej
a zpracování českého medu. V žádném 
případě nesouhlasíme se snižováním 
rozlohy řepky olejky a zároveň doporučujeme 
směřování dotací k pěstování ostatních včelo-
milných rostlin. 

Ing. Kamil Kurtin, předseda Asociace 
profesionálních včelařů
MVDr. Ludvík Bělohlávek

Včely potřebují řepku, české 
včelařství systémovou změnu

Včelaři vytáčí první letošní med – převážně řepkový. Výnosy jsou různé, podle oblastí. 
Někde byla snůška průměrná, jinde byly medníky poloprázdné. V období, kdy začala 
kvést řepka a jak se tvrdí v médiích – republika se zbarvila do žluta – včelařovo srd-
ce jásalo. Předpoklad jisté snůšky květového medu z této plodiny se každý rok naplní. 

AK ČR je připravena k plné součinnosti s Par-
lamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství 
České republiky a dalšími orgány při zajištění 
těchto požadavků.

3. SCHVALUJE:
3.1. zprávu představenstva AKČR o činnosti 
od 25. sněmu a úkolech v příštím období

3.2. účetní závěrku na rok 2019 a plán pří-
jmů a výdajů na rok 2020

3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady AKČR 
k účetní závěrce za rok 2019

3.4. návrh představenstva AKČR na změnu 
volebního řádu v článku 4. 
Průběh voleb odst. (4) tak, že se vypouští dru-
há věta o škrtání čísel nevolených kandidátů,
původní znění: Kandidát je volen tak, že číslo 
uvedené u jeho jména je zakroužkováno. Čísla 
nevolených kandidátů se přeškrtnou. Na 
volebních lístcích pro volby do představenstva 
AKČR může být zakroužkováno nejvýše  
14 kandidátů a do dozorčí rady 11. Jinak  
upravené volební lístky jsou neplatné.
Nové znění: Kandidát je volen tak, že číslo 
uvedené u jeho jména je zakroužkováno. Na 
volebních lístcích pro volby do představenstva 

AKČR může být zakroužkováno nejvýše  
14 kandidátů a do dozorčí rady 11. Jinak  
upravené volební lístky jsou neplatné.

3.5. návrh představenstva AKČR na počet 
viceprezidentů pro příští volební období 3 
pro sněmovnu všeobecnou a 3 pro sněmovnu 
společenstev.

3.6. výsledky voleb do orgánů komor

4. UKLÁDÁ:
4.1. představenstvu Agrární komory České 
republiky
• řídit činnost komory v souladu s usnesením 

29. sněmu a zaměřením činnosti v příštím 
období uvedeném v části 15 zprávy předsta-
venstva,

• provézt revizi interních předpisů, AK ČR  
a návrhy předložit příštímu sněmu,

• posílit úřad AK ČR

4.2. krajským, regionálním a okresním 
agrárním komorám a členským společen-
stvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární ko-

mory České republiky v příštím období  
a usnesení 29. sněmu do vlastních podmí-
nek,

• napomáhat představenstvu Agrární komory 
České republiky v jeho činnosti a aktivně 
plnit jeho usnesení,

• jednat s poslanci a senátory ve svých vo-
lebních obvodech o podpoře zájmů členstva 
Agrární komory České republiky, koordino-
vaně s představenstvem AK ČR,

• organizovat seznámení členstva se změna-
mi ve Společné zemědělské politice EU  
a v národních předpisech,

• plynule aktualizovat centrální seznam členů 
a změny zasílat AK ČR,

• zintenzivnit činnost v regionálních i celo-
státních médiích s cílem zlepšit vnímání 
agrárních odvětví veřejností.

4.3. členské základně:
• uhradit členské příspěvky pro Agrární ko-

moru České republiky v souladu s příspěv-
kovým řádem.

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů 
sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 
1 příspěvkového řádu rozpracovat člen-
ské příspěvky jednotlivých sněmoven pro 
Agrární komoru České republiky na jednot-
livé členské organizace.

Úřad AK ČR
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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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Pokud na jaře stály automobilky nebo továrny 
jim dodávající automobilové díly, v době 
karantény většinou řešily datum a rozsah 
restartu včetně finanční státní podpory na 
udržení zaměstnanců. Něco podobného si 
však zemědělci nemohli dovolit. Pomineme-li 
živočišnou výrobu, kde je každému jasné, 
že dobytek každý den musí dostat krmení 
a vodu, nelze ošidit závod s časem ani 
v rostlinné výrobě. Zeleninu je třeba vysázet, 
chmel potřebuje zavedení na drátkové opory 
a jahodník se musí sklízet průběžně, tak jak 
dozrávají jednotlivé odrůdy. Čas nečeká, celý 
scénář péče o tyto plodiny určují pěstební 
technologie, agrotechnické lhůty a zejména 
průběh počasí. Na jaře starost přidělaly ještě 
četné nástupy nočních mrazů. Jak nedostatek 
zahraničních pracovníků letos řešili jednotliví 
pěstitelé, o tom jsme se přesvědčili na jejich 
návštěvě. Na následujících řádcích vám přiná-
šíme jejich osobní poznatky.

Dana Hančová a Milan Hanč, 
Jahodárna Hanč Vraňany 
Na ploše 25 hektarů pěstujeme jahodník kla-
sickým polním způsobem na slámě. Na bloku 
jednoletých porostů jsme řešili sklizeň jahod 
samosběrem. Ten musí být koordinován. Není 
možné, aby si sběrač sám šel natrhat jahody 
tam, kam ho napadne. Máme 4 lidi na parko-
višti, k tomu 4 pokladní a ještě 6 koordinátorů 
v reflexních vestách, kteří na poli určují kaž-
dému návštěvníkovi, ve kterém řádku může 
jahody trhat. Další zákazník pokračuje
v trhání až od kolíku, kde předcházející sběrač 
skončil. Samozřejmě nikdy nelze donutit 
sběrače, aby sbíral poctivě tak, aby v řádku 
kvůli jeho probírce jahody nezbyly. Na farmě 
se  průměrně v každém roce sklízí 400–500 
tun jahod. Samosběr na poli činí přibližně
40 %. Zbytek celkové produkce je z fóliovníků, 
kde se jahodník pěstuje „ve výšce“ a současně 
také déle. Na rozdíl od jahod rostoucích na 
poli se k nim ale nemusíte ohýbat. Pěstují se 
ve fóliovnících a jejich závěsy jsou ve výšce 
očí. Obliba nebo chcete-li nutnost pěstování 
jahodníku ve výšce (stolní technologie) i v ČR
pomalu, ale jistě roste. Jsme tak schopni 
nabídnout zákazníkovi čerstvé, čisté, české 
jahody se svěží, sladkou chutí v top kvalitě. 
V žádném případě se nejedná o známý a u za-
hrádkářů oblíbený stále plodící jahodník. Při 

 Když chyběly zahraniční 
pracovní síly

Napsalo se o tom hodně, mnohé agentury vydávaly různá prohlášení a také toho 
hodně slibovaly, nicméně v konečném důsledku každý pěstitel ať již zeleniny, chmele, 
nebo jahodníku to musel vyřešit sám.

Plody samosběru jsou oblíbené u  všech věkových skupin

Jahodník pěstovaný ve výšce usnadňuje péči i práci
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aplikaci tzv. integrovaného systému pěstování 
jsou ve stolní technologii pěstovány klasické 
červnové odrůdy Elsanta, Darselekt, Rumba, 
Sonata a Malling Centenary. Tyto odrůdy jsou 
vysazovány v různých termínech tak, aby se 
jejich plody sklízely v širokém časovém 
oknu, od konce dubna až do listopadu! 
Jedná se také o odrůdy, které jsou velice odol-
né vůči chorobám, s plody v nejvyšší kvalitě 
a vynikající chutí. I tyto se musí utrhnout. 
Letos ale bylo velice obtížné sehnat lidi na 
sklizeň. Každý den ráno jsme zaučovali 
10–20 nových lidí. Většinou ale vydrželi dělat 
tuto práci pouze jeden den! A teď si představ-
te, že se to opakuje každodenně. Je to šílené, 
co se děje. „Naši“ lidé, kteří sem jezdili 
každoročně, zůstali za hranicemi. Najímali 
jsme uklízečky, číšníky, kuchaře ze zavřených 
hotelů a restaurací, montéry od továrních 
pásů, ale ti to na poli vůbec nezvládali. 
Nemají potřebnou zručnost, bylo to pro ně 
fyzicky náročné, a hlavně je to vůbec nebavilo. 
Na druhou stranu je však třeba uvést, že 
zájem ze strany samosběračů byl ohromný. 
Navzdory otevření jahodárny v 7:00 hod. zde 
mnozí čekali ve frontě aut již o hodinu dříve. 
Po otevření se luční parkoviště rychle zaplnilo 
desítkami aut. Samosběr byl zážitkem pro 
všechny věkové kategorie, děti i celé rodiny. 
Věříme, že i nadále zůstane samosběr jahod 
řešením, jak se vypořádat s nedostatkem lidí 
ochotných pracovat rukama a na čerstvém 
vzduchu.

Ing. Jiří Špringl, 
Chmel Polepská Blata, Polepy
Chmel je stejně jako v našich zahrádkách 
pěstovaná okrasná dřevina vistárie popínavá 
rostlina. Technický termín – zavádění – přes-
ně vystihuje to, co je nezbytné učinit. Jenom 
zdánlivě se jedná o jednoduchou operaci, kte-
rou nemůže vykonávat a ani to neumí žádný 
robot. Ruční pomoc nelze nahradit. Každoroč-
ně k nám chodili na brigádu na jarní zavádění 
chmele studenti litoměřických škol. To letos 
padlo. Nemohly přijet ani slovenské školy. 
Více než dvacet let nám agentura dodávala 
lidi ze zahraničí. Bývali zde Ukrajinci, Bulhaři 
i Rumuni. To také skončilo, byly uzavřené 
hranice. Jiná česká agentura nám nabízela 
dočasně nezaměstnané, zvyklé ale na plat 
kolem 35 000 Kč za měsíc a požadavkem 
200 Kč za hodinu. Kromě toho výkony, které by 
měli odvádět, stejně nedělali. To bylo pro nás 
nepřijatelné. Nakonec jsme sehnali 50 lidí 
od jedné agentury, které doplnilo 20 místních 
lidí, převážně studentů, a 15 studentů – dob-
rovolníků z Litoměřic. Agenturní pracovníci 
byli z Ostravska. Skupinu tvořili vysokoškolští 
studenti a nezaměstnaní číšníci a kuchaři. 
Bohužel agentury poznávají najaté lidi až na 
místě. Většinou každý z nich přijede autem 
a my máme mimo jiné problém, kde je 
všechna zaparkovat! Mnozí vydrží jen jeden 
den a potom utečou. Letos pěstujeme chmel 
na výměře 60 hektarů. Chmel na 10 hektarech 
jsme zvládli zavést vlastními silami. Zbylých 

50 hektarů nejsme schopni sami bez pomoci 
brigádníků zvládnout. Chmelařina je daná. 
Jak start vegetace nezvládnete během dvou 
týdnů, tak je s chmelem konec. Měli bychom 
okopírovat slovenský systém, kdy škola uvolní 
celou třídu na týden na brigádu. Děti by si to 
vyzkoušely a vážily by si fyzické práce. V Čes-
ké republice platí – v tomto směru bohužel, 
princip dobrovolnosti.

Ing. Miloslav Klas, CSc., 
Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Zavádění mladých rév chmele na vodič kvůli 
možnosti jejich šplhání vzhůru je prakticky 
jedinou šancí, jak rostlinám chmele umožnit 
další růst. Podle vlastních měření naší ro-
dinné firmy nejhorší částí vlastního zavádění, 
při 250–350 zavedených rostlinách chmele 
za pracovní směnu, nutnost shybu, následné 
pozvednutí, podřep a navazující narovnání 
i pokleknutí, k minimálně 500–700 drátkům. 
Při 350 zavedených rostlinách odrůdy Žatecký 
poloraný červeňák, kde je norma 30–33 rost-
lin/hod., a při jejich vzájemné vzdálenosti 
1,14 m ujde pracovník minimálně trasu 
4 kilometrů, udělá přitom minimálně 700 po-
dřepů a opětovných pozvednutí. Člen firmy 
Miloslav Klas ml. během přemýšlení o tom, 
jak práci nejen usnadnit, ale také zrychlit, 
na internetu objevil autonomní samohybné 
vozítko používané při různých pracích ve 
vinohradě. Jedná se o akumulátorové vozítko, 
kde pracovník sedí cca 13 cm nad terénem. 
Řízení a pojezd vozítka je ovládán pedály, dol-
ními končetinami – kolenem, chodidlem nebo 
i rukou pracovníka. I menší osoby zvládají 
zavádění obou drátků z jedné strany řádku, to 
znamená pouze jeden průjezd. Po důkladném 
vyzkoušení v roce 2018 ve firemních chmelni-
cích bylo zřejmé, že se podařilo najít vozítku 

uplatnění i právě i zde. Došlo ke snížení 
spotřeby lidské práce vyjádřené v hodinách na 
hektar, ke snížení počtu nezbytných pracovní-
ků, k usnadnění pracovní operace bez poklesu 
výkonu v průběhu pracovního dne (počet zave-
dených rostlin chmele ks/hod.). Tím se zvýšil 
hodinový, směnový a sezónní výkon. Ostatně 
v roce 2019 již dvě vozítka pracovala ve 
chmelnici Svinna této společnosti v plném 
provozu ke spokojenosti obsluhy, autora 
nápadu i vedení. V Zemědělské společnosti 
Chrášťany s.r.o. bylo zjištěno navýšení výkonu 
při zavádění o 115 % a snížení spotřeby lidské 
práce na zavádění o 54 % oproti běžně vyu-
žívanému způsobu. Tento výsledek nepřímo 
naznačuje i to, že dalším nosným směrem 
dalšího rozvoje podniků v ČR nemůže být 
nahrazování dosud českých pracovních míst 
levnějšími pracovníky z méně rozvinutých 
zahraničních zemí, ale pouze cesta inovací. 
Výše uvedené vozítko a práce s ním je toho 
příkladem.

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

Fóliovníky umožní rozložit sezónu sklizně jahod od dubna až do listopadu

Zavádění chmele na vozítku 
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Jaké konkrétní dopady, ať už z hlediska 
přínosů, nebo rizik očekáváte po případném 
vstupu dohody v platnost pro české země-
dělství obecně, ale i pro konkrétní odvětví?
Obecně vidíme více rizik než příležitostí. 
Jestliže se zejména v mediálním prostoru 
o českém zemědělství někdy mluví jako 
o intenzivním nebo průmyslovém, pak země-
dělství ve státech Mercosur tuto definici spl-
ňuje daleko více než zemědělství tuzemské. 
Ve státech Jižní Ameriky totiž běžně dochází 
k mýcení pralesů nebo nadužívání přípravků 
na ochranu rostlin v případě rostlinné výroby 
a nadužívání hormonů a antibiotik v případě 
výroby živočišné. O naprostém nerespektování 
standardů dobrých životních podmínek zvířat, 
na které jsme zvyklí v Evropě, nebo o několi-
krát v historii prokázané korupci u veterinár-
ního dozoru s dopadem na samotnou kvalitu 
a bezpečnost potravin ani nemluvě. Pokud se 

bavíme o nejohroženějších sektorech, pak by 
to mohla být právě živočišná výroba, přede-
vším chov prasat, skotu, ale i produkce 
drůbežího masa. V případě rostlinné výroby 
by pak pravděpodobně nejvíce bylo ohroženo 
odvětví výroby cukru, ale dost pravděpodobně 
také ovocnářství, zelinářství i klasická polní 
výroba. Bude se to zkrátka týkat pravděpo-
dobně celého sektoru bez rozdílu velikosti 
a zaměření. Příležitosti tu jsou samozřejmě ve 
formě potenciálně levnějšího nákupu surovin, 
například krmiv pro hospodářská zvířata. 
Tady si ale musíme položit zásadní otázku, 
jestli není na jedné straně lepší si luskoviny či 
pícniny vypěstovat v České republice a zlepšit 
tak půdní úrodnost a pestrost krajiny a na 
druhé straně, zda je z hlediska ekologického 
a troufnu si říci i morálního správné přispívat 
k větší uhlíkové stopě zemědělské produkce.

Jaké bude mít tato dohoda dopady na exis-
tující vazby českého agrárního sektoru 
s jinými státy EU v rámci vnitřního trhu?
Lze očekávat, že produkčně silné země Ev-
ropské unie ztratí část domácích trhů a že se 
částečně zpracovatelský průmysl, zejména 
u velkých nadnárodních společností, přeori-
entuje na levnou surovinu právě ze zemí Mer-
cosur. V návaznosti na tuto skutečnost pak 
lze pravděpodobně očekávat druhotný tlak 
přebytkové evropské produkce na jednotném 
trhu a bude tak pravděpodobně docházet 
k častějšímu exportu ze zemí staré – dnes
již evropské čtrnáctky, do členských zemí EU 
ve střední a východní Evropě. Vzhledem 
k tomu, že české zemědělství je do značné 
míry zaměřeno proexportně a vyváží zeměděl-
ské komodity, ať už to jsou obiloviny, olejniny, 
částečně také chmel, nebo syrové mléko, lze 
očekávat, že stávající zahraniční odběratelé 
budou tlačit na tuzemské producenty, aby 
snížili cenu. 

Jak vnímáte pozici a argumentaci vlády ČR, 
respektive jednotlivých ministerstev ve 
vztahu k této dohodě?
Česká republika jako země exportní, s výraz-
ným zaměřením na průmysl a především 

pak průmysl automobilový chápe vytvoření 
zóny volného obchodu mezi EU a Mercosur 
jako příležitost. Země, které jsou sloučeny 
v Mercosur patří mezi tak zvané rozvíjející se 
ekonomiky, ty se vyznačují vysokým počtem 
obyvatel a progresivním růstem HDP. 
S rostoucí životní úrovní také roste poptávka 
po průmyslovém zboží. To je samozřejmě 
příležitost pro evropský průmysl včetně prů-
myslu automobilového, ale zajímavý je tento 
trh také například pro technologie nebo třeba 
software. Země Mercosur mají zase nadbytek 
zemědělské produkce, pro kterou je Evropa 
ideálním odbytištěm. Na první pohled se dá 
říci, že smlouva je pro obě strany vzájemně 
výhodná… Nicméně, jak jsem zmínil výše, pro 
evropské zemědělství je smlouva zásadně ne-
příznivá a bohužel se tu unijní agrární sektor 
ocitl v roli obětního beránka. 

Jste spokojeni s intenzitou a formou komu-
nikace vlády ČR ve vztahu k této dohodě?
Ze strany Ministerstva zemědělství je komu-
nikace dobrá, nicméně ze strany vlády jako 
celku bychom očekávali širší a detailnější 
diskuzi ještě před tím, než došlo k podpisu 
smlouvy na úrovni Evropské unie. O přípravě 
smlouvy se vědělo dlouhou dobu, nicméně do-
padová studie nebyla vytvořena se zaměřením 
na všechny dotčené sektory. Dokud nedojde 
k finální ratifikaci, měla by vláda i parlament 
mít k dispozici všechna data a argumenty, 
která budou detailně zhodnocovat potenciál-
ní dopad do jednotlivých sektorů národního 
hospodářství včetně zemědělství. 

Ve vztahu k potenciálním dopadům této 
dohody, jaké formy zásahů či podpory byste 
uvítali?
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se dohoda 
o volném obchodu zemědělství vůbec netýka-
la, zvláště v době, kdy EU diskutuje o snížení 
veřejných výdajů na Společnou zemědělskou 
politiku v kombinaci s větším důrazem na 
ochranu přírody a přírodních zdrojů v podobě 
tak zvaného Evropské zelené dohody, respek-
tive strategie pro biodiverzitu a strategie „ Od 
zemědělce ke spotřebiteli“. V rámci těchto 

Dohoda EU – MERCOSUR 
se týká všech zemědělců

Za stávajících podmínek by podle Jana Doležala, tajemníka AK ČR, neměla dohoda 
mezi EU a Mercosur vstoupit vůbec v platnost. To znamená, že by neměla být člen-
skými státy ratifikována. Pro české, respektive evropské zemědělství je vytvoření 
dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosur vzhledem k nesouměrnosti požadav-
ků, které musí splňovat evropské zemědělské a potravinářské zboží a které naopak 
nemusí splňovat zboží ze zemí Mercosur, krajně nevýhodné. 
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strategií se hovoří třeba o povinném snižování 
užití pesticidů, umělých hnojiv nebo povinném 
uvedení půdy do režimu ekologického země-
dělství. V zemích Mercosur nic takého neexis-
tuje a chemii si tak dovezeme ve výrobcích. 
Pokud by skutečně došlo k ratifikaci dohody 
včetně sektoru zemědělství, na čemž země 
Mercosur trvají, je zásadní, aby zemědělské 
a potravinářské zboží ze zemí Mercosur spl-
ňovalo všechny standardy, které splňuje pro-
dukce evropská. V opačném případě se bavím 
o zboží dvojí kvality a produkčních okolností, 
o kterém však zákazník, v případě, že se bude 
jednat o zboží přebalené nebo zboží ze surovin 
ze zemí Mercosur, ani nemusí vědět. Nejen 
z těchto důvodů je proto nutné, aby probíhaly 
kontroly nejen v zemích Mercosur, případně 
v přístavu, ve kterém dochází k vykládce, ale 
aby si každý členský stát mohl zkontrolovat, 
zda zboží odpovídá popisu a zda je ze zdravot-
ního hlediska bezpečné. Další cestu vidíme 
v cílené a masivní propagaci domácí produkce 
tak, aby spotřebitel měl všechny důležité in-
formace o kvalitě tuzemského zboží, ale také 
o vedlejších environmentálních důsledcích 
produkce mimo ČR a mimo EU jako celek. 
Pokud se jedná o nějakou cílenou podporu, je 
nutné si uvědomit, že momentálně je podpora 
produkce ve formě citlivých komodit terčem 
kritiky ze strany některých frakcí Evropského 
parlamentu a obecně se toto téma netěší 
v rámci Evropské unie velké popularitě. 
Zároveň momentálně probíhají diskuze o tzv. 

víceletém finančním rámci, tedy rozpočtu EU 
na roky 2021–2027 a mluví se o redukci 
výdajů na Společnou zemědělskou politiku. 
I v kontextu schválení dohody EU-Mercosur 
není možné nepodporovat zemědělství 
a lokální produkci a zároveň zavalit místní 
trh levnými dovozy a přitom trvat na tom, aby 
přísné standardy ochrany přírody dodržovali 
jen unijní zemědělci. V takové chvíli je navíc 
jakákoli podpora naprosto bezpředmětná, ať 
už je obecného, nebo sektorového charakteru. 

Jste v souvislosti s jednáními o této dohodě 
v kontaktu s jinými zájmovými organizacemi 
v ČR a do jaké míry případně koordinujete 
společný postup?
V rámci tak zvaného Konsorcia nevládních 
organizací k vyjednávání reformy SZP, které 
vzniklo původně k tomu, abychom byli schopni 
na úrovni Evropské unie obhájit priority ze-
mědělců z České republiky a Slovenska, jsme 
s europoslanci, ale také přímo se zástupci 
Evropské komise o smlouvě EU-Mercosur 
a o jejich potenciálních dopadech hovořili. 
Řada z nich si uvědomovala nebezpečí pro 
evropský agrární sektor a v naší pozici nás při 
jednáních podpořila. Podobně to bylo v pří-
padě evropských nevládních organizací, jako 
je COPA-COGECA, FARM EUROPE nebo ELO. 
Všechny tyto organizace přijaly k této smlouvě 
svoji odmítavou pozici, která se do značné 
míry shodovala s našimi názory. Vzhledem 
k tomu, že Slovenská polnohospodárská

a potravinárská komora je také členem Kon-
sorcia, koordinovali jsme postup také 
s nimi. Na národní úrovni jsou to pak přede-
vším Zemědělský svaz a Iniciativa zeměděl-
ských a potravinářských podniků, kteří jsou 
také zároveň členy Konsorcia. 

Vnímáte argumenty pro a proti dohodě 
v jiných členských státech EU? Inspirujete 
se jimi?
Velký odpor vůči smlouvě je v tradičně silných 
agrárních státech jako například Francie, 
Belgie nebo Irsko. V řadě států západní 
Evropy, kde jsou zemědělci početně silní, se 
uskutečnily protesty, které by alespoň z naše-
ho pohledu jedince ze střední Evropy nebylo 
možné označit jako pokojné. V kontextu České 
republiky jsou asi doby, kdy zemědělci bloko-
vali ulice, pryč, nicméně ani tento krok bych 
v současné době nevylučoval. Zvláště když 
si uvědomíme, že smlouva ohrožuje téměř 
všechny zemědělce bez rozdílu. 

Domníváte se, že dohoda vstoupí v platnost?
Uděláme samozřejmě všechno pro to, aby 
tomu tak nebylo, nebo aby došlo k vyloučení 
zemědělství ze smlouvy. Nicméně vzhledem 
k tlaku ze strany průmyslu a Evropské komise 
jako takové, která chápe uzavírání obchod-
ních smluv jako svou hlavní prioritu, to určitě 
nebude jednoduché.

Redakce Agrobase

Informace z KR obiloviny a olejniny
Dne 20. května 2020 se sešla, s dvoumetrovým rozestupem a ve sníženém počtu zá-
stupců, Komoditní rada pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře České republiky. 
Na úvod se vyhodnocoval soupis osevních ploch ozimů pro sklizeň v roce 2020, kde 
došlo k poměrně citelnému propadu u ploch ozimých obilovin (celkově o více než 
49 tisíc hektarů), přičemž u pšenice ozimé to bylo až o 55 tisíc. 

Výpadek v ozimých obilovinách částečně 
kompenzoval mírný nárůst u ozimého žita 
a ozimého ječmene vzhledem k vyšší orientaci 
zemědělců na ozimé varianty těchto obilovin 
kvůli již tradičně suchému jaru. Pokud srov-
náme osevy obilovin pro sklizeň v roce 2020, 
zjistíme, že celková plocha obilovin se za 
30 let snížila až o 20 %.

Méně bylo v roce 2019 zaseto také řepky 
(o více než deset tisíc hektarů). Lokálně pak 
v místech srážkového stínu a výrazného su-
cha, případně tam, kde byly na jaře zazname-
nány opakovaně velmi nízké ranní teploty
a porosty byly poškozeny mrazem, docházelo 
v průběhu jara k zaorávání porostů především 
u řepky, méně už u obilovin. Regionálně je 
problém také s porosty jarních obilovin 
a máku a slabší jsou také výsledky prvních 
sečí pícnin. 

Velmi podobná situace je i v sousedních stá-
tech a u významných evropských a světových 
producentů obilovin a olejnin. U řepky, kde 
mrazy, sucho a škůdci vedli tamní statistiky 
k přehodnocení předpokládaných výnosů
a celkové předpokládané sklizně. Nižší skli-
zeň se přitom neočekává jen v Evropské unii, 
ale také v Kanadě a na Ukrajině. Cena řepky 
se momentálně drží na úrovni kolem 370 eur, 
což producenty v kontextu očekávaných niž-
ších výnosů ze sklizně roku 2020 v kombinaci 
s propadem ceny a ropy a biopaliv motivuje 
k čekání na lepší cenu. Zpracovatelé jsou na-
opak dostatečně zásobeni řepkou ze sklizně 
roku 2019 a obchody se tak na většině míst 
v Evropě zastavily. Tuzemská řepka je naopak 
na evropském trhu konkurenceschopná kvůli 
až desetiprocentnímu propadu kurzu koruny 
vůči euru, což také znamená, že zpracovatelé 
mohou tuzemským producentům nabídnout 

lepší cenu. Podobná situace je také u obilovin, 
zejména o krmnou pšenici byl v posledních 
měsících velký zájem. Na přesnější odhad 
sklizně obilovin roku 2020 je momentálně 
ještě brzy, nicméně tento rok zatím, co se týče 
vývoje vegetace, kopíruje rok minulý, kdy po 
na srážky chudém dubnu přišel srážkově bo-
hatší a studenější květen. Pokud se dočkáme 
opět tropického června, měla by sklizeň v roce 
2020 víceméně odpovídat (s korekcí několika 
procent úbytku osevních ploch) výsledku roku 
2019. Co se týče obchodu, o obiloviny ze 
sklizně roku 2019 je již spíše slabší zájem 
(s výjimkou krmné pšenice), obiloviny ze 
sklizně roku 2020 přitom i s ohledem na 
očekávané oživení cen ropy a nárůst cen zlata 
momentálně představují na burzách zajíma-
vou investiční příležitost. 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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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, po-
travináři a zpracovatelé brambor. Projekt je 
realizován ve spolupráci s Českým brambo-
rářských svazem, z.s. v 6 krajích ČR; Středo-
českém, Vysočině, Jihočeském, Plzeňském, 
Moravskoslezském a Jihomoravském.
Bramborářství má v ČR dlouholetou tradici. 
V posledních letech však plocha i produkce, 

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

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

vegetace, efektivnějšího hospodaření s vodou 
i 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, 
režimech jakosti, výsledcích spolupráce 
s komoditními výzkumnými a šlechtitelskými 
pracovišti i situací v bramborářství doma 
a v EU. První semináře se již konaly 10. červ-
na v Čelákovicích a 18. června v Lednici.

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

Úřad AK ČR

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor
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. 

Termín konání Místo konání 

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 

Mléko potřebuje podporu
Ve čtvrtek 28. května 2020 zasedala, tentokrát již prezenční formou, Komoditní rada 
pro mléko a hovězí maso. Zástupci producentů i zpracovatelů se shodli na tom, že po 
mírném propadu by v následujících měsících mělo dojít k oživení trhu a také ceny. 

Uzavření hotelů, restaurací a kaváren v sou-
vislosti s covid-19 s sebou přineslo problémy 
s odbytem mléka a mléčného tuku, což vedlo 
také ke snížení ceny mléčné suroviny na 
úroveň 8,50 Kč/l. Nákladová cena mléka se 
přitom podle údajů ÚZEI a VÚŽV pohybuje 
kolem 9,04 Kč na litr. I s ohledem na spuštění 
podpory soukromého skladování, nákupu 
sušeného odstředěného mléka do hmotných 
rezerv, opětovnému nastartování restaurač-
ních a hotelových provozů a předpokládanému 
snížení nabídky mléka v letních měsících nyní 
lze očekávat stabilizaci trhu. Poslední měsíce 
nejen v komoditě mléko ukázaly, jak důležitá 
je podpora tuzemských potravin (zejména 
těch s vyšší přidanou hodnotou), která bohu-
žel zůstává ze strany obchodních řetězců sou-

dě dle jejich preference nákupu zahraničních 
potravin spíše deklaratorní. I z tohoto důvodu 
podporuje KR mléko a hovězí maso při AK 
ČR novelu zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích, která mimo jiné směřuje k přesně 
definovanému minimálnímu podílu domácích 
potravin na pultech obchodních řetězců. Zvý-
šení podílu tuzemských výrobků na pultech by 
mělo hned několik kladných dopadů v podobě 
snížení uhlíkové stopy díky omezení kamiono-
vé dopravy s pozitivním vlivem na ekonomic-
kou udržitelnost sektoru, pestrost, zdraví 
a schopnost krajiny zadržovat vodu. Mléko tak 
nyní potřebuje podporu nejen od spotřebitelů, 
ale také od zákonodárců.  
 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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ŽIJEMEna venkově

Situace se v obecné rovině s vysokou pravdě-
podobností ještě zhorší poté, co se i v ze-
mědělství začne naplňovat „Zelená politika“ 
EU (Green Deal), která i v tomto resortu zvýší 
náklady na zemědělskou, a tedy i ovocnář-
skou produkci. O to důležitější budou správné 

argumenty, které přesvědčí spotřebitele 
o tom, že je správné ovoce nadále kupovat, 
a nejlépe ovoce tuzemského původu. Vhod-
ným argumentem bude přitom zřejmě kromě 
zdravotních benefitů také „uhlíková stopa“ 
ovoce, dnes často skloňovaný parametr 

„udržitelnosti“, na který navíc hodně slyší 
zejména mladší generace. 

V tom má přitom ovocnářská produkce jistou 
výhodu, stromy a keře ukládají uhlík a nepro-
dukují na rozdíl od některých hospodářských 

Na ovoce by neměli spotřebitelé  
 zanevřít ani přes rostoucí ceny

Cena ovoce, stejně jako obecně cena potravin v ČR roste a v budoucnosti dále poros-
te. Důvodů je celá řada, od stále četnějších extrémních projevů počasí poškozujících 
úrodu přes rostoucí náklady na pěstování ovoce až po legislativu, která stále více 
zasahuje, především akcentem na environmentální priority, do klasických pěstitel-
ských procesů. Například redukcí množství použitelných přípravků k ošetřování 
porostů stromů a keřů plodících ovoce.

25. ČERVEN 2020
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zvířat skleníkové plyny. Což není nic proti 
živočišné produkci, která je naopak nutná 
pro biodiverzitu krajiny (stejně ovšem jako 
například ovocné sady) – spíše jde o to 
umět se vžít do uvažování spotřebitele, 
masírovaného mnohými marketingovými 
projekty, které jej ovšem při jeho rozhodování 
ovlivňují, a to více, než je žádoucí. Bohužel 
je to ale realita.

Spotřeba ovoce přitom v ČR od roku 1989 
podle statistik roste. Zatímco v uvedeném 
roce činila zhruba 70 kilogramů na osobu 
a rok, v současné době je to již něco přes 
80 kilogramů na osobu a rok. ČR je navíc 
v rámci EU a zřejmě i celého světa jedineč-
ná tím, že nejkonzumovanějším ovocem 
zůstávají i přes konkurenci množství nabídky 
exotických plodů jablka, na druhém místě 
jsou pomeranče a teprve na třetím ve světě 

nejkonzumovanější banány. To mimo jiné 
signalizuje konzervativní chování tuzemského 
spotřebitele, který byl za minulého režimu 
na jablkách „ovocnářsky odkojen“ a stále si 
tento stravovací návyk nese s sebou životem. 
To ovšem zároveň znamená, že stále existuje 
prostor pro částečný návrat dalších v ČR 
tradičních druhů ovoce, jako jsou švestky, 
hrušky, broskve, třešně nebo jahody. Ostatně 
právě v případě jahod se také konzumace 
zvyšuje také ale proto, že někteří naši pěs-
titelé jahod, jako například Vraňany, dokáží 
už nabídnout spotřebiteli čerstvé jahody osm 
měsíců v roce. Zmiňovaná Jahodárna Vraňany 
letos předpokládá prodej čerstvých českých 
jahod až do listopadu i díky tomu, že skliz-
ňovou sezónu dokáže prodloužit a načasovat 
sklizeň plodů ve fóliovníku. Příklad Vraňan 
je inspirativní, ne však obecně uplatnitelný, 
neboť uvedená jahodárna prodává své plody 

dominantně na své farmě, takže spotřebitel 
se s jejich produkty v maloobchodu téměř 
nesetká. Pokud by tímto způsobem postu-
povali všichni, museli by nakupující objíždět 
jednotlivé pěstitele, což by spotřebitele vyšlo 
docela draho a životní prostředí také.

Právě cena přitom může být limitující pro 
uplatnění našeho ovoce na trhu. Skuteč-
ností přitom je, že se spotřebitelé „vysokým 
cenám“ diví, obvykle ale porovnávají stávající 
ceny s obdobím před deseti, dvaceti nebo 
třiceti lety, a poněkud zapomínají na to, že 
se mezitím také výrazně zvýšily jejich mzdy. 
Téměř ve všech případech mnohem více, 
než vzrostla cena ovoce. K tomu snad jeden 
příklad za všechny, vycházejí z dat Českého 
statistického úřadu, podle nichž vzrostla cena 
kilogramu jablek v době mezi roky 1992 
a 2018 zhruba na dvojnásobek. Mzdy ovšem 
vzrostly za stejné období několikanásobně. 
Výzvou doby je tak také vysvětlit lidem, že ovo-
ce, dokonce i při současných cenách, není zas 
tak drahé a že by tedy spotřebitelé neměli na 
nákup a konzumaci ovoce zanevřít. Samozřej-
mě jde ovšem také o to, odkud nakupované 
ovoce pochází. V tomto případě lze ale zase 
použít argument o uhlíkové stopě a spoluo-
dpovědnosti spotřebitele za stav životního 
prostředí. Ovoce se mezi zeměmi, zejména 
v rámci EU, převáží převážně kamiony, které 
při transportech zboží nejvíce poškozují život-
ní prostředí, v součtu mnohem více než třeba 
letadla. Daní za často požadovanou levnější 
produkci ovoce ze zahraničí je tak negativní 
dopad na přírodu, což je argument, s nímž se 
bohužel jen velmi málo pracuje, ačkoli i sama 
EU mluví o potřebě zkracovat cestu potravin 
(včetně ovoce) od producenta ke konečnému 
spotřebiteli. To vše v zásadě znamená, že 
věrohodná a na zdravotní a environmentální 
přínosy zaměřená osvěta by mohla a měla 
tuzemským ovocnářům pomoci.

Petr Havel

Inspirativní publikace Jablka v kuchyni
Při příležitosti 100. výročí založení Československé ovocnické společnosti vydala 
v loňském roce Ovocnářská unie ČR jablečnou kuchařku s názvem „Jablka v kuchyni“, 
obsahující na 160 jablečných receptů k přípravě hlavních jídel, polévek, salátů 
a všech možných druhů pokrmů. 

Že je potenciál použití jablek – tohoto nej-
konzumovanějšího ovoce v ČR velmi široký, 
je samozřejmě všeobecně známo. Uvedená 
publikace ale tento potenciál rozšiřuje o kom-
binace, které nebývají zas tak často používány 
s tím, že všechny použitelné suroviny mohou 
být a měly by být tuzemského původu. Jako 
jeden z příkladů lze vybrat recept nazvaný 
„Ryba v kabátku“ také proto, že se v něm pů-

vodně potkávala sezónnost sklizně pozdních 
odrůd jablek s podzimními výlovy rybníků. 
Což si ale dnes, díky nabídce na trhu, může-
me uvařit kdykoliv.

Ryba v kabátku
Suroviny k přípravě: 4 celé ryby (nejvhodnější 
je pstruh), 2 jablka, 200 g tence nakrájené 
slaniny, máslo, sůl, mletý bílý pepř, bazalka.

Ryby osolíme, opepříme, položíme do nich 
nebo na ně tenké plátky oloupaného jablka 
a posypeme bazalkou. Ryby omotáme plátky 
slaniny, urovnáme do pekáčku s máslem 
a ještě svrchu opepříme. Kolem rozložíme plát-
ky jablek a pečeme 30 až 45 minut, až je ryba 
hotová. Podáváme s brambory. Dobrou chuť!

Petr Havel
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Inspirativní publikace Jablka v kuchyni

Výzvou doby jsou nové odrůdy 
a technologie

Stejně jako pro zelináře je výzvou i pro naše ovocnáře zásobování tuzemského trhu 
domácí produkcí po co nejdelší období roku. Ovocnáři ale mají přece jen určitou vý-
hodu – v minulosti se jim totiž podařilo zachovat při životě Výzkumný a šlechtitelský 
ústav ovocnářský Holovousy (VŠÚO), jehož služeb mohou využívat jednak při testo-
vání nových pěstitelských technologií, jednak při šlechtění nových odrůd ovoce 
a samozřejmě v řadě dalších oblastí. 

Vyšlechtit zároveň komerčně atraktivní odrůdy 
a zároveň takové odrůdy, které dokáží odolávat 
stále četnějším extrémním projevům počasí, 
není přitom rozhodně jednoduché. Holovous- 
ký výzkumák je v tom ale hodně úspěšný, 
zejména pak v některých komoditách, jako 
jsou třeba třešně. VŠÚO vyšlechtil v minulosti 
27 odrůd třešní a i díky tomu se české třešně 
v současné době pěstují kromě EU také v Tu-
recku, Izraeli, Indii, Číně, Jižní Korei, Severní
i Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, 
v Jihoafrické republice, a dokonce pokusně 
i v Antarktidě. Role našeho ovocnářského vý-
zkumáku je přitom natolik prestižní, že se stal 
v loňském roce spolu s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze pořadatelem mezinárodní 
ovocnářské konference „Eucarpia Fruit 2019“.
Nejde ale zdaleka jen o třešně. V Holovousích 
bylo dosud vyšlechtěno 90 odrůd ovoce a dal-
ších sedm je v procesu registrace. Kromě již 
zmiňovaných třešní jde také o 40 odrůd jabloní 
– našeho nejkonzumovanějšího ovoce, a dále 
osm odrůd hrušní, dvě odrůdy meruněk, čtyři 
odrůdy švestek, čtyři odrůdy drobného ovoce 
a pět podnoží. V genofondových sbírkách pak 
VŠÚO uchovává celkem 2 356 odrůd 13 ovoc-
ných druhů mírného klimatického pásma. 
To vše poskytuje značný potenciál k vývoji 
takových odrůd, které mohou být po všech 
stránkách konkurenceschopné na trhu. Jed-
ním z trendů při volbě spotřebitele je ovšem 
samozřejmě vzhled produktů a možná bohužel 
také jejich velikost. Jedním ze šlechtitelských 
cílů je tak plody „zvětšovat“, přičemž zatímním 
tuzemským rekordem je v případě třešní plod 
odrůdy Tamara s průměrem 37 mm a hmot-
ností 19 g. Otázkou je, zdali jsou to ještě 
vlastně co do „klasické“ velikosti třešně, jenže 
mnozí spotřebitelé to tak chtějí. Jednou z rovin 
vždy potřebné osvěty spotřebitele je tak mimo 
jiné i edukace, nakolik a za jakých podmínek 
platí v ovocnářství, že „na velikosti záleží“.

V současných klimatických podmínkách ČR 
s časnějším příchodem jara, které je ovšem 
téměř každoročně narušeno vpádem arktic-
kého vzduchu, je ale ještě aktuálnější výzvou 
ochrana plodů před nepřízní počasí. V Holo-
vousích se přitom aktuálně zkouší několik 
verzí pěstování třešní a drobného ovoce pod 

krycími (nadkrývacími) systémy a vše nasvěd-
čuje tomu, že zejména někteří pěstitelé v lo-
kalitách s pravidelným rizikem mrazů budou 
k využití těchto technologií časem nedobro-
volně přinuceni. Samozřejmě je to nemalá 
investice, ohřívání vzduchu svícemi ale také 
něco stojí a třeba takové využití protimrazové 
závlahy je natolik náročné na spotřebu vody, 
že o tom asi ani není třeba uvažovat.

Role krycích systémů přitom zdaleka nespo-
čívá pouze v ochraně stromů či keřů před 
mrazem. Zakryté porosty jsou také zároveň 
chráněny proti popraskání plodů působením 
deště, před expanzí hnilob a obecně před 
škůdci a také samozřejmě před ptáky. Tím 
se snižuje riziko ekonomických ztrát a navíc 
se zvyšuje atraktivita plodů z pohledu výše 
zmiňované velikosti. Z jednoho z četných po-
kusů například vyplynulo, že plody pěstované 

v režimu nadkryté  výsadby měly průměrnou 
hmotnost 10,6 g, zatímco při srovnatelných 
podmínkách bez nadkrytí to bylo jen 8,4 g.
Každopádně, pohádka o dvanácti měsíčkách, 
k nimž chodila Maruška v lednu pro jahody, 
se v našich podmínkách skutečností jen tak 
nestane. Prostřednictvím vhodných odrůd 
a vhodných technologií lze ale jistě možnost 
zásobovat náš trh naším ovocem s nižší dobou 
trvanlivosti (což se netýká například jablek, 
těmi lze zásobovat český trh téměř celoročně 
i nyní, pokud je dobrá úroda) prodloužit, což 
je jedním z předpokladů tolik vzývané větší 
soběstačnosti. Ten, kdo je se svými produkty 
na trhu po většinu kalendářního roku, má 
a bude mít vždy lepší pozici než dodavatel 
sezónní, který může trh zásobit jen několik 
týdnů nebo měsíců. 

Petr Havel, foto Nina Havlová
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 Krojované hody si letos folkloristé neužijí, 
pořadatelé ruší i vyhlášená vinobraní

Léto bez hodů a podzim bez vinobraní. V řadě obcí a měst na jižní Moravě letos 
krojovaná chasa hodovou májku nevztyčí. Zrušení oblíbené folklorní tradice již po-
tvrdila řada obcí na Břeclavsku i Hodonínsku. Organizátoři odpískali také proslulé 
vinobraní v Mikulově a ve Valticích i Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, 
kvůli koronaviru.

Příznivci folkloru si letos neužijí například 
také velkolepou přehlídku pestrobarevných 
krojů a tradic s názvem Setkání přátel jižní 
Moravy, která v posledních letech zakotvila 
v Břeclavi. „Setkání jsme letos měli pořádat 
už popáté. Vzhledem k nejistotě, která panuje, 
jsme ji ale zrušili,“ uvedl hlavní organizátor 
akce Jan Záhora. Důvodem je podle něj nut-
nost nasmlouvat účinkující dlouho předem. 
„Těžko by se nám jednalo o termínu přede-

vším se zahraničními soubory, ale i domácími. 
Také si myslím, že lidé budou opatrnější
a hromadným akcím se budou letos vyhýbat,“ 
myslí si Záhora.

Pálavské vinobraní bude až za rok
Nebude se konat ani proslulé Pálavské vino-
braní v Mikulově, které se mělo uskutečnit
v termínu 11. až 13. září. Potvrdila to ředitelka 
pořádající Mikulovské rozvojové Petra Eliášo-

vá. „Do poslední chvíle jsme pracovali 
na přípravách a věřili, že se situace obrátí 
k lepšímu a kulturní akce velkého rozsahu se 
nakonec v létě uskuteční. S ohledem na dosa-
vadní opatření proti šíření koronaviru a vládní 
nařízení s tím spojená, se, bohužel, letošní 
ročník konat nebude,“ sdělila.

Důvodů je podle starosty města Rostisla-
va Koštiala hned několik včetně zajištění 
hygienických opatření a bezpečnosti. „Velké 
letní festivaly nyní nejsou povolené. Na přímý 
dotaz ministrovi, do kdy že se hovoří o letních 
festivalech, jsem dostal odpověď, že do 31. říj-
na. A do tohoto termínu spadáme. Vzhledem 
k ekonomické náročnosti programu, která je 
mezi jedenácti a dvanácti miliony korun, by 
bylo pokračování v přípravách hazardem. Ne-
cháváme si však zadní vrátka a chystáme sérii 
menších akcí regionálního charakteru jako 
mírnou formu podpory turistického ruchu 
a nastartování se na dobu předkoronaviro-
vou,“ doplnil starosta.

Stávající zakoupené permanentky zůstávají 
lidem v platnosti bez nutnosti výměny. „Obra-
címe se tímto na naše věrné fanoušky a touto 
cestou je laskavě žádáme, aby na Mikulov 
nezanevřeli a přijeli za námi v roce 2021
v termínu od 10. do 12. září, kdy se uskuteční 
další ročník Pálavského vinobraní,“ vyzvala 
Eliášová. Loni navštívilo Pálavské vinobraní 
v Mikulově na 43 tisíc lidí. V roce 2018 to bylo 
51 tisíc lidí a v roce 2017 dokonce 65 tisíc 
návštěvníků. Pravidelně se koná od roku 1947.

Bez slavností zůstanou i Valtice
Meruňkové slavnosti, závěrečné oslavy ke 
stému výročí připojení Valticka k Českosko-
vensku nebo i Valtické vinobraní. Ani jedna 
z těchto akcí se letos ve Valticích konat 
nebude. Rozhodli o tom na svém zasedání 
tamní radní. „Akce, které spolupořádá město, 
letos nebudou. Radní se shodli, že s konečnou 
platností ruší Meruňkové slavnosti, Slavnost 
na Reistně, kterou organizujeme společně 
s rakouským Schrattenbergem, a závěrečné 
oslavy sto let od připojení Valticka k Česko-
slovensku, které se měly konat 1. srpna. 
A k naší a jistě i vaší velké lítosti rušíme i říj-
nové Valtické vinobraní,“ vyjmenoval starosta 
Pavel Trojan.
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O tom, zda se uskuteční akce, nad kterými 
město převzalo záštitu, nebo je podporuje, je 
podle starosty ještě předčasné hovořit. „Jde 
o Henckeovy varhany, Letní školu staré hudby, 
hody, Cyklobraní či Concentus Moraviae,“ 
přiblížil Trojan. Rozhodnutí rady podložil 
několika důvody. „Sice se mluví o rozvolňo-
vání vládních opatření, ale zatím nepadlo ani 
slovo o tom, kdy a zda vůbec se budou konat 
hromadné akce bez omezení počtu účastníků. 
A my nemůžeme připravovat slavnosti se 
smlouvami pro účinkující, u kterých předem 
nevíme, jestli se budou konat,“ zdůvodnil
v deníku Rovnost starosta.

Poznamenal také, že navíc není ani možné, 
aby se týmy účastníků scházely a společně se 
připravovaly. „Pořádání velkých akcí, jako je 
vinobraní, navíc stojí stovky tisíc. V době, kdy 
očekáváme výrazný propad státního rozpočtu 
a tím i rozpočtů měst, byste nám takový výdaj 
v případě, že se akce zruší, neodpustili,“ 
podotkl Trojan. Řada návštěvníků akcí navíc 
přijíždí do Valtic ze zahraničí. „Nyní je ve 
hvězdách, zda nějací do Valtic vůbec dorazí. 
No a k menším akcím do sto osob? Nejsme 
schopni zabezpečit, aby lidí nepřijelo více. 
I proto jsme se rozhodli, že je zrušíme,“ dopl-
nil starosta. Folkloristy nepotěší ani zrušený 
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. 
Letos se měl konat již po pětasedmdesáté 
ve dnech 25. a 26. června. Kvůli hygienickým 
opatřením ho ale organizátoři na poslední 
chvíli zrušili.

Hody ruší poprvé od války
V Kobylí se do krojů tradičně oblékali stárky 
a stárci o předposledním červnovém víkendu. 
„Hody jsme zrušili z logických důvodů. Nebyli 
bychom schopni dodržet nařízení o shromaž-
ďování maximálně pěti set lidí. U nás na hody 
chodívá tisíc i víc lidí. O dvoumetrových roze-
stupech a dalším ani nemluvím,“ zdůvodnil 
místostarosta obce Vlastimil Janda.

Podle historiků došlo k většímu přerušení 
hodových tradic naposledy za druhé světové 
války. „Hodové zvyklosti se opravdu konaly 
téměř za všech okolností a situací, ale byly 
místy rušeny v posledních válečných letech. 
Za socialismu se samozřejmě upravila doba 
slavení. Vše se mělo odehrávat během víken-
du. Kvůli pondělním akcím měli lidé problémy 
s dovolenou v práci nebo uvolňováním ze ško-
ly. Ovšem nemyslím si, že by letošní vynechá-
ní hodů jako reakce na současnou výjimečnou 
situaci měla za následek nějaké poškození 
folklorního života či nevratné přerušení 
tradice,“ okomentovala břeclavská historička 
Alena Káňová.

Hody o posledním červnovém víkendu zrušila 
i chasa v Boleradicích a Rakvicích. Zrušení 
hodů předcházela schůzka chasy s vedením 
obce. „Krojovaní za námi přišli, radili jsme se 
a zvažovali veškerá pro a proti. Je nám jasné, 
že je obec rozdělena na dva tábory. Tedy na

ty, kteří hody chtějí, a na ty, kteří souhlasí 
s jejich zrušením. Za obec bychom byli schop-
ni zařídit dezinfekci areálu, zajistit veškeré 
potřebné ochranné a dezinfekční pomůcky, 
ale co bychom nebyli schopni uhlídat, by byly 
rozestupy a dodržování všech vládou naří-
zených podmínek. Bylo by smutné, kdyby se 
pak v obecní kronice objevilo, že o rakvických 
hodech v roce 2020 nedejbože zasahovala po-
licie,“ zdůvodnil starosta obce Radek Průdek.
Boleradické vedly ke zrušení Jánských 
hodů stejné důvody. „Tohle by hody nebyly. 
Je spousta lidí, kterým se naše rozhodnutí 
nelíbí, ale na naši obranu – nám se to nelíbí 
o moc víc,“ uvedli v rozsáhlém příspěvku na 
facebooku městyse první stárka Kateřina 
Zimolková a první stárek Jindřich Demela.

V plném rozsahu zrušili čtyřdenní krojované 
hody v Hovoranech na Hodonínsku. Konat se 
měly od 26. června. „Vzhledem k postupnému 
uvolňovaní jsou naše hody příliš brzy a nemá 
smysl je proto dělat třetinově nebo polovičatě. 
Problémem nejsou jen roušky a odstupy, ale 
i provoz a dezinfekce sociálních zařízení 
na venkovním prostranství. Zvažovali jsme 
i možnost jednodenní akce, ale převážila 
bezpečnost. Nemůžeme riskovat to, že by se 
k nám nákaza rozšířila byť jen od jednoho 
hosta. Navíc se v našem termínu zrušily i hody 
v jiných obcích a také strážnický festival,“ 
přiblížil důvody zrušení letošních hodů za 
hlavní pořadatele starosta Sboru dobrovolných 
hasičů v Hovoranech Jaroslav Zahrádka. Na 
druhý srpnový víkend připadají v Hodoníně 
Svatovavřinecké hody s tradičním průvodem 
městem. „Rozsah a konkrétní podoba slavnos-
tí není v tuto chvíli ještě definitivní,“ informo-
val mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Zatím se mohou lidé těšit i na oblíbené hody 
v brněnské Líšni, které letos připadají na 
první zářijový víkend. „Zatím je chystáme 
v plném rozsahu, včetně předhodové i poho-
dové zábavy, také kapely máme už zajištěné. 
Neustále ale vše konzultujeme s odborníky 
z oboru epidemiologie, nyní jde především 
o venkovní prostory, průvod, stánky a ochut-
návky,“ uvedla líšeňská radní Eva Svobodová. 
Letos ale návštěvníci hodů každopádně při-
jdou o vystoupení souborů ze zahraničí, které 
loni přijely ze Srbska a Albánie.

Znojemské historické vinobraní vyčkává
Předprodej vstupenek zatím nezastavili orga-
nizátoři Znojemského historického vinobraní. 
Uskutečnit by se mělo ve dnech 11. až 13. 
září. Pořadatelé vyčkávají. „I přesto, že je tato 
situace pro nás organizátory velmi složitá, 
nám nezbývá nic jiného, než čekat. Čekat, 
jakým směrem se budou opatření ubírat a za 
jakých podmínek budou moci probíhat kultur-
ní akce po letních měsících. Věřte, že i tak dě-
láme vše pro to, abychom se společně mohli 
těšit z jedinečné atmosféry vinobraní tak, jak 
ji znáte z vlastní návštěvy, nebo doslechu. 
Chceme vás ale také ujistit, že v první řadě 
našich zájmů je respektovat vládní nařízení 
a brát ohled na zdraví nás všech. Pokud jste 
si vstupenku na letošní vinobraní již zakoupili, 
o její hodnotu v případě zrušení s jistotou 
nepřijdete,“ uvedli organizátoři ze Znojemské 
besedy na facebookové stránce vinobraní. 
„Potřebovali bychom, aby nám ta vyšší moc 
šla trošku naproti. Tak snad to dopadne,“ 
dodali své přání znojemští pořadatelé.

Dagmar Sedláčková
Foto Znojemské vinobraní, archiv pořadatele
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Za vznikem nápadu stojí firma Plantana s.r.o. Na facebookovém profilu 
Garden star zveřejňuje květinářské novinky, tipy a pěstitelské rady. 
Také tu vznikla soutěž o nejkrásnější rozkvetlé zahrádky, balkóny 
a okna. Už brzy budou vyhlášeni vítězové. Nechte se inspirovat. 
A pokud vám soutěž unikla, nevadí. Fotky vašich nádherných výpěstků 
můžete posílat i nám na svazový e-mail svaz.skf@seznam.cz. Rádi je 
na našem profilu vystavíme. 

S výsadbami nezahálí ani města. Zejména ta lázeňská, která v letošním 
roce očekávají příliv tuzemských návštěvníků. V parcích vznikají deko-
rativní záhony vysazené z oblíbených letniček, osazují se truhlíky.
Překoná letošní česká produkce květin rok 2019, kdy byly vypěstovány 
květiny za 1 087 milionů korun?

Svaz květinářů a floristů ČR

Kvete celá země
Tak se jmenuje kampaň, ke které se připojil i Svaz květinářů a floristů ČR. Odstar-
tovala na začátku dubna, tedy v době, kdy byl běžný život svázán mnoha omezeními 
a lidé zůstali v domácím prostředí. Jejím cílem je podpořit prodej květinového sorti-
mentu po celé republice a zkrášlit domy, zahrady i veřejná prostranství a zvednout 
tím náladu hobby zahrádkářům i kolemjdoucím lidem. 

Detail ornamentální výsadby – begónie, aksamitník, jiřinky a další

Pyramidy květin jsou vhodné na větší veřejná prostranství – 
zde muškát převislý

Nádoba osazená více druhy atraktivních letniček upoutá pozornost

Čerstvá výsadba z bóegnií, zelence a aksamitníku 
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Velmi efektně vypadá v nádobách i maceška, zde Františkovy lázně

Krásné begonie hlíznaté v Šimkových sadech v Hradci Králové 

Monarda, starček a okrasná travina

Kombinace letniček a trvalek u pomníku Emila Holuba v Holicích

Výzdoba balkonovými květinami na náměstí v Berouně 

Ornamentální výsadba z letniček 
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Střední odborná škola Jarov 
Sídlí na Praze 9 a je největší pražskou školou, na které se spojují obory stavebního 
zaměření, zahradnické a sportovně-ekonomické. Zahradnické obory nabízíme ve for-
mě učebních oborů, maturitního čtyřletého i denního nástavbového oboru.

V rámci zahradnických studijních oborů je 
možné si vybrat specializaci na floristiku nebo 
sadovnickou a krajinářskou tvorbu. Škola 
poskytuje svým žákům rozlehlé plochy pro 
praktické vyučování, nedaleko se totiž nachází 
botanická zahrada, která se rozprostírá na 
území historického parku, který byl založen 
v roce 1920 pražským zahradním architektem 
Františkem Thomayerem. Žáci pracují 
v produkčních sklenících, nových tropických 
a subtropických sklenících, případně na ven-
kovních plochách. Žáci se v průběhu studia 
účastní mnoha soutěží ve floristických či 
zahradnických dovednostech (Polabský motýl, 
Kopidlenský kvítek, Lipová ratolest, Děčínská 
kotva aj.), podílí se též na přípravě mnoha 
významných akcí, jako je výzdoba prostor 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

Historický park s budovou zámečku a rybníkem

Hlavní budova školy
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zámku Štiřín, v minulých letech výzdoba 
prostor na akci Ples v Opeře, výstava orchidejí 
BZ Troja, BZ Na Slupi, pravidelná výzdoba 
vlastních maturitních plesů školy ve Velkém 
sále paláce Lucerna apod.

Učitelka odborného předmětu
Ing. Karla Šindelářová učí na Střední odbor-
né škole Jarov žáky zahradnických oborů 
předměty floristika, květinářství a floristika 
a květinářství. Během své dvacetileté praxe 
učila i předměty ovocnářství, zbožíznalství 
nebo učební praxi. S žáky absolvovala i pra-
covní stáže, například v Itálii v Padově nebo 
v Holandsku. Její původní Alma Mater byla 
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. 
Komerse v Děčíně-Libverdě, poté pokračo- 
vala na Vysokou školu zemědělskou v Praze 
v Suchdole (dnes ČZU, pozn. aut.). Jako žákyně 
střední školy se pravidelně účastnila floristické 
soutěže Děčínská kotva, později se podílela na 
dekoracích prostor výstavy Flora Olomouc. Na 
SOŠ Jarov stála u zrodu specializace floristiky 
u maturitních zahradnických oborů, kdy si žáci 
vybírají ze dvou variant, tou druhou je sadov-
nická a krajinářská tvorba. Každým rokem 
trpělivě vysvětluje žákům zákonitosti estetiky 
– zásady a principy, což je pro ně tradičně 
nejtěžší téma, ale bez něj není možné pokro-
čit dále k praktickým úlohám. Inspirací je pro 
Karlu její paní učitelka Ing. Dagmar Kubíč-
ková, ze zahraničních floristů Gregor Lersch, 
Klaus Wagener, Jahana de Carneé, Andreas 
Faber, z českých potom Jaromír Kokeš, Petr 
Matuška, Petr Kopáč, Marie Bittnerová, Jana 
Jaroňová a Hana Šebestová.

Současní žáci v oboru Zahradník
Šikovných studentů máme na škole spoustu, 
ale jedni z nejvšestrannějších jsou Daniel 
Marek a Alena Hantlová ze třídy 3CZ. Daniela 
původně lákala hotelová škola, ale jelikož 
jeho babička zahradničila, probudila v něm 
zájem o rostliny i přes to, že nikdo jiný 
z rodiny zahradník není. Proto když se 
v deváté třídě rozhodoval, kam jít, zvítězil 
tříletý učební obor zahradník. Klíčové při jeho 
výběru, jakou školu z pestré nabídky vybrat, 
byla hlavně velikost naší školy, možnost uby-
tování na internátu přímo v budově a dobrá 
dopravní dostupnost do hlavního města.

Škola ho i po třech letech studia nepřestala 
bavit a jeho oblíbené předměty sadovnictví 
a ovocnářství zřejmě předurčují směr, kterým 
se po maturitě, kterou si chce ještě na naší 
škole dodělat, bude ubírat. Již teď tráví svůj 
volný čas na brigádě v zahradnictví, speciali-
zujícím se na pěstování „čarověníků“. I když 
ho srdce táhne ke dřevinám, pedagogové 
v něm ve druhém ročníku objevili i talent na 
floristiku. Nikdy před tím ho to nijak výrazně 
nebavilo, ale úspěchy ze soutěží mluví jinak. 
Jen pro představu: na soutěži Kopidlnský 
kvítek 2019 – 3. místo v celkovém pořadí
a 2. místo celkově jako škola; v soutěži 
pořádané každoročně v adventním čase naší 
školou Flora Pragensis 2018 obsadil dílčí 
2. místo v kategorii Přízdoba vánočního dár-
ku. Podle Danielových slov ho jarovská škola 
naučila mnoho nových dovedností, ukázala 
spoustu zajímavého z oboru, ale hlavně dala 
plno nových kamarádů a je opravdu rád, že se 
rozhodl jít sem studovat a škole za vše děkuje.
Na rozdíl od Daniela má Alena floristiku za 
favorita. Jít studovat zahradnictví ji napadlo, 
když své mamince pomáhala s pracemi 
v zahradě, a ani si nedovedla představit, že by 
šla studovat něco jiného. Když došlo na výběr 
nejvhodnější zahradnické školy, rozhodovalo
u Aleny především zázemí na praxích. Celková 
plocha zahrady školy v pražských Hrdlořezích 
je kolem 30 ha. Nachází se zde řada skleníků, 
pěstebních ploch, odborných učeben a také 
botanická zahrada s nádherným parkem. 
Součástí školy jsou také čtyři prodejny, kam 
chodí studenti na individuální praxe.

Úspěšný absolvent školy
Šikovné nemá škola jen studenty, ale hlavně 
absolventy. Ukázkovým příkladem je spo-
lumajitel firmy SA.DA, s.r.o. provozující dvě 
pražská květinářství KYTKU.CZ. Lukáš Hodáň, 
jehož životním mottem je „Nic není nemožné 
pro toho, kdo chce“.

Jako malý chtěl být Lukáš kuchařem, ale to 
ho naštěstí pustilo, a i přes to, že nikdo z rodi-
ny v oboru nepracoval, zamiloval se do přírody 
a zahradničení. Část léta trávil na táboře 
v šumavských lesích a zbytek na chalupě 

s velkou zahradou, kde se mohl realizovat. 
Zde také v deváté třídě začal brigádničit 
v nedalekém velkoobchodě květin, což ho 
velmi bavilo, takže otázka, kam jít po základní 
škole, byla jasně zodpovězena. Zahradnická 
škola! Výběr již byl snadný. Škola se nachází 
v Praze a na dni otevřených dveří ho uchvátil 
nádherný a rozlehlý areál školy.

Lukášovy nejoblíbenější předměty byly sa-
mozřejmě praxe a květinářství. Že ale nejvíc 
inklinuje k floristice, si uvědomil až díky své 
učitelce praxe, na kterou vzpomíná dodnes. 
Podle Lukášových slov mu škola dala důležité 
základy zahradnického řemesla, naučil se 
pečovat o rostliny a poznávat je. Nejvíce mu 
v paměti z dob studií zůstaly vzpomínky na 
soutěž Kopidlnský kvítek, workshop s ho-
landským floristou a realizace výstav v areálu 
školního parku.

Střední odbornou školu Jarov absolvoval 
maturitní zkouškou v roce 2004. Poté se 
rozhodl pro dráhu podnikatele a otevřel si 
vlastní květinářství, které bohužel nebylo 
úspěšné. Mělo to ale i své pozitivum, protože 
místo toho začal postupně pracovat ve velkých 
zahradnických firmách, kde načerpal spoustu 
dalších odborných zkušeností a naučil se řídit 
kolektiv a provoz na pracovištích. V roce 2012 
se k podnikání vrátil a se svým kamarádem 
vede dvě úspěšná květinářství. A jak sám říká: 
„V dnešní době se člověk musí vzdělávat celý 
život, jelikož trendy se rychle mění a obor jde 
mílovými kroky kupředu.“ Lukáš mimo svých 
pracovních aktivit také zasedá v komisích 
floristických soutěží a účastní se řady akcí. 
Nejoblíbenějším českým floristou Lukáše 
Hodáně a také inspirací je bezesporu florista 
Pavel Hruška, s kterým podle jeho slov má tu 
čest občas spolupracovat, a ze zahraničních 
Klaus Wagener. Lukáš by přál každému zažít 
„JARO“ na praxi, které je podle jeho slov to 
nejkrásnější a nejrozkvetlejší.

www.skolajarov.cz
Alena Hantlová a Tereza Pokorná při realizaci 
výstavy dýní v BZ Troja

Daniel Marek na soutěži Děčínská kotva

Lukáš Hodáň, absolvent školy
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Bezděkovské levandule

Vůně levandule kdysi okouzlila Lukáše Drlíka 
a Veronikou Pejšovou natolik, že založili 
levandulovou biofarmu. Pokud se na ni 
budete chtít vypravit, najdete ji v Bezděkově, 
malé vesničce nedaleko zámku Úsov. Tam, 
kde se úrodná Haná zvolna začíná měnit 
v Zábřežskou vrchovinu. Návštěvu je nejlepší 
naplánovat na první půlku července, kdy 
bude levandule v plném květu. V budově 
bývalého obecního úřadu navíc najdete malou 
levandulovou expozici, kde si zároveň můžete 
koupit některý z produktů v levandulovém 
krámku. A pravidelně v létě se tu pořádá 
Bezděkovský levandulový festival. Na ten 
letošní se můžete vypravit 5. a 6. července.
Nemusíte ale jezdit až do Bezděkova, přímo 
na náměstí v Zábřehu, vedle muzea s expozicí 
nejznámějšího rodáka Jana Eskymo Welzela, 
objevíte Levandulovou kavárnu, kde se 
z levandule připravují skvělé domácí dezerty, 
zmrzlina i limonáda. Protože v Bezděkově 
se kromě levandule daří pěstovat česnek, 
jahody, měsíček, máta nebo meduňka, těšit se 
můžete i na rozmanité čaje. Přímo na Horním 
náměstí v Olomouci naproti orloji objevíte 
krásné, levandulí provoněné, malé a útulné 
bistro, další bistro objevíte v Úsově.

Levandule z Chodouně
Další farma, tentokrát Levandulové údolí, leží 
v Chodouni v oblasti Geoparku Barrandien, 
který usiluje o zápis na seznam UNESCO, 
na cyklostezce Po stopách českých králů. 
V levandulových polích můžete odpočívat 
a užívat si aromaterapii s každým nádechem, 
cvičit nebo v open air kavárně ochutnat 
levandulovou limonádu, ledový čaj s levandulí, 
levandulovou harmonizovanou vodu nebo 
sušenky či raw tyčinky s levandulí. Přijet 
můžete i ve středu 24. června na Svatojánské 
slavnosti: chystají se tance, jóga a cvičení 
v levandulovém poli pro dospělé i děti, otevřou 
se dílny s výrobou vlastního levandulového 
cukru, třtinového cukru, krému, mýdla, par-
fému nebo soli s levandulí, ochutnáte i skvělé 
koláče a zeleninové či masové speciality.

Levandue na jižní Moravě

Polštáře, sirupy, marmelády, čokolády, pečené 
čaje, med, limonády i kávu s levandulí nabízí 
rovněž Levandulová farma rodiny Bízovy ve 
Starovičkách na jižní Moravě. Pořádají se 
tu také květinové workshopy, a když budete 
pečlivě sledovat web a trefíte správnou dobu, 
můžete si alespoň na chvíli vyzkoušet práci 
farmáře při samosběru a sami si nastříhat 
levandulovou kytičku, třeba na levandulový 
sirup, do vázy, pro radost, do koupele anebo 
jen tak. Výlet do levandulových polí se navíc dá 
spojit třeba s návštěvou nedalekého Lednic-
ko-valtického areálu či s výšlapem na Pálavu 
i za vínem.

Levandule pod Řípem
Na levandulové farmě v Židovicích pod 
Řípem sice zatím kavárnu nemají, ale 
během akcí tu seženete čerstvou řezanou

levanduli v široké škále barev, od odstínů 
fialové po bílou, sazenice levandule i různé 
levandulové výrobky. Nejbližší možnost 
prohlídky farmy máte při Dnech otevřených 
dveří, které se chystají o víkendu 27. a 28. 
června. Co uvidíte? Levandulová pole, levan-
dulový ornament v plné kráse nebo višňový 
sad. V 10 a ve 14 hodin se chystají komentova-
né prohlídky, o osvěžení chuťových buněk se 
tradičně postará cukrárna a kavárna Dortlet-
ka. Rozhodně si s sebou zabalte 
deky na piknik.

Levandule kam se podíváš…

S levandulemi se setkáte na celé řadě míst, 
namátkou v bylinkové zahradě sv. Hildegardy, 
vybudované ve stylu středověkých klášter-
ních zahrad, která je součástí areálu firmy 
Sonnentor v Čejkovicích na Hodonínsku, 
v Bylinkové zahradě Lu & Tiree Chmelar ve 
Valticích, v zahradách Botanicus v Ostré ane-
bo v Bylinkové zahradě v Českém Krumlově.
Voňavé levandule zdobí také nejednu zámec-
kou zahradu: najdete je třeba v Častolovicích 
a v parku kolem zámku v Mníšku pod Brdy, 
pěstuje se i v zámeckém zahradnictví 
v Miloticích. Za levandulemi se můžete 
vypravit také do meditační zahrady v Lipníku 

Neseďte za pecí a vydejte se za kvetoucími 
levandulemi do polí, užijte si je ve váze, 
 v šálku kávy i ve zmrzlině

Levandulová pole zdaleka nejsou jen výsadou francouzské Provence. Pole voňavých 
fialových polštářů se zvolna objevují i u nás a s levandulovými farmami ruku 
v ruce přicházejí levandulové kavárny, slavnosti, obchody a bistra. Vydejte se je 
prozkoumat.
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nad Bečvou, do zahrad Hospitalu Kuks anebo 
do kavárny U bylinkové zahrádky na zámku 
v Březnici. Na milovníky levandule se těší
i v bylinkové zahradě Josefa Kamela 
v Domově svatého Josefa v Žirči u Dvora 
Králové nad Labem s více než třísetletou 
tradicí. Levandule je krásná celý rok, 
nejenom když kvete: už na jaře vám na zahra-
dě udělá radost jemně zelenou barvou, v létě 

omamně voní a září do dálky fialově a modře, 
po sklizni a přes zimu pak má barvu chladivě 
sivozelenou. Kvete obvykle od počátku června 
do konce srpna, záleží na odrůdě, půdě, 
nadmořské výšce, množství slunce a dalších 
faktorech.

Dagmar Sedláčková
Zdroj a foto: kudyznudy.cz

Pojeďte k nám na dovolenou a pijte tuzemská 
vína, nabádají vinaři spotřebitele

Opatření spojená s koronavirem způsobila pokles tržeb nejen výrobcům piva, ale 
i vinařům. Velcí producenti hlásí ztráty v desítkách procent. Nyní proto doufají 
v loajalitu zákazníků a v to, že budou dál věrní tuzemským vínům a vinařské 
turistice.

V posledních letech se tuzemský trh s vínem 
vyvíjel ve prospěch českých a moravských 
vín a rostoucího zájmu o vinařskou turistiku. 
Domácí produkci před zahraniční upřednost-
ňovalo až šedesát procent spotřebitelů. „Díky 
snahám vinařů a za velkého přispění Vinař-
ského fondu se v minulých letech podařilo 
zvýšit povědomí, a hlavně oblibu kvalitních 
tuzemských vín mezi spotřebiteli. Ekonomic-
ké důsledky nouzových opatření ale mohou 
tento trend oslabit, a naopak nahrávat levným 
vínům ze zahraničí,“ řekl k současné situaci 
Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.

Podle některých vinařů se dopady koronaviru 
už začínají projevovat i na změně nákup-
ních zvyklostí českých spotřebitelů. „Začali 
upřednostňovat velmi levná vína, to znamená 
většinou zahraniční,“ potvrdil Pavel Pastorek 
z vinařství Templářské sklepy Čejkovice. 
Stejnou zkušenost má i Iva Šantavá z vinařství 
VÍNO BLATEL: „Lidé více nakupovali přes 
internet, přičemž se ale kloní k levnějšímu 
segmentu vín,“ uvedla.

Vinaři si teď ze všeho nejvíce přejí, aby 
spotřebitelé jim zachovali přízeň  a kon-

zumovali vína z Moravy a z Čech. „Cestou, 
jak udržet domácí produkci na vzestupu 
a s náskokem před zahraniční, je propagace. 
Věříme, že s ohledem na aktuální situaci a již 
dříve vynaložené prostředky, bude v podpoře 
vinařství a vinohradnictví pokračovat i stát. 
Jako nesmyslná a kontraproduktivní by
v tomto kontextu naopak byla případná 
regulace reklamy na alkohol,“ podotkl Ondřej 
Beránek.

Dagmar Sedláčková
Zdroj a foto: Vinařská unie
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Proč se těšit na následující teplé měsíce? 
Především kvůli letnímu ovoci!

Po netradičním jaru, které si určitě budeme ještě dlouho pamatovat, přicházejí 
nejteplejší měsíce v roce. Na léto bychom se neměli těšit pouze kvůli prázdninám 
a sluníčku, ale i kvůli čerstvému ovoci. Vybírat můžeme z mnoha druhů. Ať už se 
jedná o jahody, třešně, višně, meruňky, maliny, rybíz, nebo angrešt. 

Ovoce se obvykle nerozděluje botanicky, ale 
hospodářsky anebo podle oblastí, kde roste. 
Na ovoce mírného pásu, tropické a subtro-
pické. Lze je dělit také podle využití na stolní, 
hospodářské a moštové nebo podle doby 
zrání a konzumní zralosti na letní, podzimní 
a zimní.

Češi jsou dobří pěstitelé od nepaměti. První 
podložené zmínky o ovocnářství pocházejí již 
ze 13. století. Od 17. století vznikají ovocné 
školy a následně ovocnářství dostává organi-
zovanou podobu prostřednictvím spolků. Dále 
vzniká specializované odvětví botaniky, které 
se nazývá pomologie. Tato věda se zabývá 
podrobným popisem a studiem odrůd ovoce. 
K největšímu rozvoji došlo v 70. a 80. le- 
tech 20. století. Poslední změnu ovocnářství 
zaznamenalo se vstupem do EU, díky čemuž 
se omezilo používání chemických látek.  
K roku 2019 byla podle ÚKZÚZ (Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský) celko-
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vá rozloha ovocných sadů téměř 14 tisíc ha. 
„Ročně se na našem území vypěstuje v sa-
dech profesionálních ovocnářů až 200 000 tun 
ovoce, z čehož je až 80 % jablek, která ale 
dozrávají až na podzim. Pravidlem by mělo být, 
že se konzumuje ovoce v době, kdy dozrává. 
Jablka a hrušky lze dobře uskladnit a mohou 
se tak konzumovat po zbytek roku, kdy ne-
dozrává žádné ovoce. Letní ovoce je nejlepší 
čerstvé a dozrálé na poli nebo v sadu. Spotře-
ba ovoce se pohybuje okolo 80 kilogramů na 
obyvatele za jeden rok,“ vysvětluje předseda 
Ovocnářské unie Martin Ludvík. Mezi nejběž-
nější pěstované druhy letního ovoce patří jaho-
dy, třešně, višně, meruňky a angrešt. Málokdo 
stále ví, že jahody obsahují stejné množství 
vitamínu C jako citrusy. 

Dále jsou zdrojem vitamínů E a skupiny B. 
Pomáhají rovněž při nadýmání nebo v boji 
s vysokým tlakem. Když jahody dozrávají, tvoří 
se v nich červené barvivo bohaté na karoten 
chránící plody před bakteriemi. Třešně a višně 
se zase hodí do každé diety. Obsahují až 80 % 
vody a díky tomu jsou ideální volbou při 
snižování hmotnosti. Mezi jedno z nejlep-
ších druhů ovoce řadíme meruňky. Posilují 
imunitní systém a díky betakarotenu přispívají 
ke zdravému opálení pokožky. Angrešt slouží 
k pročištění střev, podpoře trávení a důleži-
tý je vysoký obsah křemíku, který zajišťuje 
pevnost tkání. V současnosti je většina ploch 
sadů obhospodařována v režimu integrované 
produkce ovoce. 

Integrovaná produkce je ekonomická 
produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění 
ekologicky přijatelných metod pěstování 
a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků 
agrochemikálií při jejich používání. Dovoz 
čerstvého ovoce má od roku 2017 výraznou 
klesající tendenci. Do České republiky se do-
vážejí především plodiny, které vyžadují vyso-
ké teploty a v našich přírodních podmínkách 
by šly velice obtížně vypěstovat. Jedná se 
například o banány a citrusy. Ale musíme si 
uvědomit, že dovoz exotického ovoce je téměř 
zbytečný. V letních měsících jsou vhodnou 
alternativou k citrusům hlavně jahody, díky již 
zmiňovanému vysokému množství vitamínu C. 
Oproti ostatním státům Evropské unie je naše 
země v pěstování ovoce velmi soběstačná. 
Exportu v posledních letech vévodí jablka, 
višně, hrušky a třešně. Nejvíce ovoce směřo-
valo na Slovensko a dále do Německa 
a Rumunska.  Přestože mnohdy dovážené 
ovoce vypadá svojí velikostí a tvarem velmi 
lákavě, jeho výživové hodnoty jsou na tom 
o něco hůře než plody, které se konzumují pří-
mo na místě nebo blízko místa, kde dozrály. 

I běžný spotřebitel v chuti pozná rozdíl. Jen 
podle vzhledu lze poznat jahody, které dozrály 
na poli. Mají červenou barvu a ani u stopky 
nenajdeme žádné bílé, nedozrálé místo. 

Každý dovezený produkt představuje stov-
ky kilometrů přepravy a samozřejmě cesta 
jakýmkoliv dopravním prostředkem zanechává 
uhlíkovou stopu. „Pokud chceme svému tělu 
dopřát pořádnou dávku vitamínů a vybrat si 
kvalitní ovoce, musíme být při výběru obezřet-

ní. Při prodeji může docházet k záměrnému 
klamání zákazníka. Původ ovoce a nabízenou 
odrůdu bychom si měli ověřit, především po-
kud jde o pouliční prodej. Jestliže máte mož-
nost, tak ideální je odběr od místních farmářů 
a ovocnářů, u kterých budeme mít jistotu, že 
dozrálo na poli, a 
nikoliv v kamionu,“ 
uzavírá tajemník 
Agrární komory 
ČR Jan Doležal.

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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Ujíždíme na trávě aneb příběh 
šťastných slepic 

Josef Dvořák ze Zlatníků u Prahy se zabývá chovem slepic již od roku 2006, kdy po 
svém otci převzal odchov kuřic pro drobnochovatele. Kdo Josefa zná, ví, že je to 
podnikavý chlap a neustále přichází s novými projekty. 

Nedávno v  době koronavirové krize se na-
příklad proslavil projektem bezkontaktního 
prodeje kuřic „Chicken Drive In“ a dostal se 
do večerních zpráv. V médiích ho můžete vidět 
často, jelikož nikdy neodmítne natáčení či roz-
hovor. Ale zpět k dlouhodobé strategii tohoto 
menšího chovatele a člověka, který svou práci 
dělá opravdu s láskou. V posledních letech je 
velmi diskutovaným tématem chov nosnic 
v obohacených klecích. Ale Josef Dvořák 
slepice takto nechová a nikdy nechoval. Statek 
ve Zlatníkách je vždy minimálně o krok 
vpředu.

Jak Josef začínal? 
„Statek jsem převzal po svém otci v roce 2006 
a zabýval jsem se pouze odchovem kuřic, kte-
ré jsem prodával drobnochovatelům. V roce 
2010 jsem se rozhodl své podnikání rozšířit 
o produkci vajec v alternativních systémech 

ustájení. Začínal jsem halou s voliérovou 
technologií od nizozemské firmy Vencomatic. 
V této hale mám okolo 3 000 slepic. Od roku 
2013 mám dalších téměř 2 000 slepic volně na 
podestýlce. Vzhledem k tomu, že se snažím 
jít řešením naproti a hledat nové možnosti, 
rozhodl jsem se pro chov slepic i v mobilních 
kurnících a na podzim 2017 jsem již uvedl do 
provozu první takový kurník. S manželkou 
jsem projekt pojmenoval „Ujiždíme na trávě“.
Kdo byl na poslední výstavě VIV Europe v létě 
2018 v Utrechtu, nemohl si nepovšimnout 
před vchodem na výstaviště mobilního kur-
níku od společnosti Big Dutchman. V té době 
Josef ve firemním triku s úsměvem procházel 
výstavou a možná byl vysmátý právě proto, 
že ve Zlatníkách již podobný mobilní kurník 
provozoval a věděl, že bude mít nový projekt 
a své kurníky brzy začne zájemcům sám 
prodávat v ČR.
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Kolik, Pepo, máš aktuálně mobilních kurní-
ků a kolik slepic v tomto systému ustájení?
„První mobilní kurník jsem na statek pořídil 
v roce 2017 dost krkolomným způsobem 
z Německa. Krkolomným způsobem z důvodu, 
že obchodní partneři z Německa se vyjádřili, 
že do východní Evropy toto neprodávají. Tento 
kurník pojme 225 nosnic a nosnice zde mají 
srovnatelnou intenzitu snášky jako v podla-
hových systémech, tedy okolo 90 %. Tento 
kurník mi ale nestačil, proto jsem se rozhodl, 
že již nechci podstupovat problematický 
nákup z Německa a že si další kurník vyrobím 
společně s kamarádem Lukášem Vaďurou. 
Založili jsme firmu Free hen s.r.o. a první 
prototypy jsme udělali doslova v pionýrských 
podmínkách. Tři takové kurníky vlastní výroby, 
které ustájí po 270 slepicích, provozuji na 
své farmě. Po vychytání všech provozních ne-
švarů si dovolím říci, že po technické stránce 
již splňuje naše představy, a tak tento kurník 
již můžeme začít nabízet dalším zájemcům. 
Jen pro představu, patrový kurník má šířku 
3 metry a délku 6 metrů. Týdenní obslužnost 
kurníku je vhodná i pro drobnochovatele, 
kteří nemají přes týden příliš času a mohou 
se věnovat například jeho čištění pouze 
o víkendu. V týdenním intervalu stačí také do-
plňovat i krmivo a napájecí vodu, čemuž jsou 
uzpůsobeny právě velikosti, resp. kapacita 
zásobníků. Otvory pro výběhy jsou otevírány 
přes písty poháněné elektrickou energií ze so-
lárních panelů umístěných na střeše kurníku. 
V podhledu střechy jsou vytvořena snášková 
hnízda, která jsou vystlaná slámou. Na noc se 
hnízda zavírají, aby nedošlo k jejich znečištění 
trusem. Kurník je samozřejmě vyroben plně 
v souladu s požadavky platné legislativy. Pro 
slepice ustájené v těchto kurnících je potřeba 
zajistit dostatečný výběh, ideálně tak, aby 
každý kus měl k dispozici minimálně 4 m2. 
Doporučuji s kurníkem popojíždět v týdenních 
intervalech kvůli přirozené regeneraci pastev-
ního porostu. Z vlastního provozu a získaných 
zkušeností jsem si ověřil, že slepice po roce 
snášky vypadají daleko lépe než ze standard-
ních podlahových chovů. Kdo by měl zájem si 
mobilní kurník pořídit, bude zde možnost 
o něj zažádat i v rámci mimořádného 10. kola 
příjmu žádostí MZe v operaci Investice do 
zemědělských podniků.“ 

Pro jakého koncového zákazníka je mobilní 
kurník vhodný, pouze pro zmíněné drob-
nochovatele?
„Základní myšlenka byla nabízet je menším 
zemědělcům, ale myslíme si, že je vhodný 
i pro agroturistiku a různé penziony. V duchu 
jsem si myslel, že tato nabídka může oslovit 
například i domovy seniorů a aktuálně jed-
nám dokonce i se skupinou válečných veterá-
nů, takže možnosti jsou opravdu široké.“ 

Kde, Pepo, vejce od tvých slepic zákazník 
může nakoupit?
„Provozuji Vejcomaty po Praze a okolí, 
jejich seznam naleznete na našem webu 

www.nosnice.cz/ nebo https:/www.vejcomat.
cz. Prodávám zde vejce z podlahových
systémů v krabičkách po 10 ks velikosti M 
nebo L a hmotnostně netříděná vejce z mo-
bilních kurníků od slepic z pastevního výběhu. 
Tato vejce z volného výběhu prodávám ve 
speciálních zelených krabičkách po 6 kusech 
vyrobených z recyklovaného papíru a sena 
jako jediný v ČR a východní Evropě. Vejce 
z mobilních kurníků můžete koupit i v ob- 
chodním řetězci Kaufland. Také dodávám 
vejce do různých restaurací a obchodů. Zají-
mavostí v tomto směru je, že poslední dobou 
se více věnuji složení krmné směsi a testuji 

přídavky přírodních barviv vycházející z báze 
afrikánů a červených paprik. Vejce jsou poté 
krásně zbarvená. Z vajec, která nejdou do 
prodeje, vyrábíme na statku vlastní těstoviny, 
které také může zákazník koupit.“ 

Jaké máš plány do budoucna?
„Provozovat více těchto mobilních kurníků 
a produkovat tedy více vajec z volných 
výběhů.“

Děkujeme za rozhovor!

Redakce Agrobase
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Mokřady kolem potoka Kněžmostka
FOTOREPORTÁŽ: 

Procházku lze zahájit v obci Nová Ves u Komárovského rybníku…

Mokřady podél toku Kněžmostky jsou jako z učebnice 

I v období sucha se v mokřadech drží voda

... a pokračovat po žluté turistické trase lesem s výhledy na místní skály

Stejně jako voštiny v pískovcových skalách

V lokalitě žije řada obojživelníků a roste i hodně hub 

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Spojení nenáročné procházky mezi skalami a lesními porosty a především mokřady 
podél toku potoka Kněžmostka v Chráněné krajinné oblasti Český ráj je příjemným 
turistickým zážitkem v atraktivní české krajině. 
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Přípravek Gramoxone skončil své účinkování 
v České republice v roce 2008. Reglone byl 
popraven členskými státy EU v roce 2018. 
Na rozdíl od Gramoxone se Reglone používal 
hlavně pro desikaci řady plodin, hlavně však 
semenných porostů. 

Připomenutí
Reglone je rychle působící kontaktní herbici-
d-desikant, který je přijímán prostřednictvím 
zelených částí rostlin během několika minut 
po aplikaci. Jeho účinek je spojen s dostat-
kem světla, chlorofylu a kyslíku. Příznaky 
projevující se zavadnutím a nekrózami rostlin 
se dostavují za několik hodin po aplikaci. 
Účinná látka diquat blokuje fotosyntézu 
a v součinnosti se slunečním zářením se
v buňkách vytváří peroxid vodíku, který způso-
buje destrukci a tím rychlé vysušení rostlin-
ných pletiv. Po aplikaci zelené rostliny rychle 
vysychají a za 4–10 dnů odumírají. Na rozdíl 
od jiných přípravků má vynikající plevelohub-
ný efekt. Hodí se tedy i pro přípravu sklizně 
zaplevelených porostů.

Proč desikovat
Předpokladem bezproblémové sklizně je de-
sikace – rychlé ukončení vegetace přípravkem 
Reglone. Hlavním účelem desikace je snížení 
vlhkosti porostu, likvidace plevelů, usnadnění 
kombajnové sklizně, zabránění ztrátám 
a sjednocení dozrávání. Z hlediska rychlosti 
ukončení vegetace Reglone nezklamal zvláště 
v kritických situacích, jako je deštivé a chlad-
né počasí při sklizni. Důvody, proč byl diquat
v EU zakázán, jsou dané nejpřísnějšími pravi-
dly na světě při hodnocení účinných látek 
a mnohdy i neochotou hledat řešení, jak 
udržet přípravky na trhu. Jedno je však jisté. 
Protože se o tom vědělo již od počátku letoš-
ního roku, řada pěstitelů vzdala setí sluneč-
nice, respektive skončila s jejím pěstováním. 
Dvoumetrové rostliny se silnými stonky 
a vodnatými hlavami není myslitelné sklízet 
bez desikace, tedy předběžného vysušení. 
Proti zákazu Reglone k témuž účelu v semen-
ných porostech jetelovin i sadbových brambor 
se včas postavily české semenářské podniky, 
reprezentované ČMŠSA. Pro ně samotné 
a hlavně jejich zahraniční obchod se semeny 
bylo vyřazení desikace Reglonem téměř 
likvidační. Bouře nesouhlasu se dostala až 
na jednání zemědělského výboru Posla-
necké sněmovny ČR. Na pozvání předsedy 
výboru Ing. Faltýnka zde proběhlo 7. května 
jednání za účasti všech vládních i nevládních 

zainteresovaných organizací. Můžeme se ptát, 
proč problém doputoval až sem, důležitý je 
ale výsledek. Velký dík tak patří zástupcům 
MZe, kteří iniciativu koordinovali s jasným 
zájmem vyjít vstříc pěstitelům a nalézt řešení 
vyhovující všem. 

Po dlouhém a náročném jednání se dospělo 
k souhlasu s udělením povolení ÚKZÚZ pro 
použití Reglone za těchto podmínek:
• Doba platnosti nařízení: od 29. 5. do 25. 9. 

2020
• Povolené použití: desikace: vojtěška  

(4 l/ha), svazenka vratičolistá (4 l/ha), 
ředkev olejná (2–3 l/ha), jeteloviny (3,5 l/ha) 
a brambor (3–4 l/ha). Současně byla stano-
vena řada omezení a požadavků k aplikaci 
s ohledem na ochranu zdraví. K nim patří 
dodržení ochranné vzdálenosti a informační 
povinnosti vůči široké veřejnosti, při aplikaci 
přípravku používání protiúletových kompo-
nentů, označení ošetřované plochy a použití 
na plodiny za předpokladu, že pro ošetření 
neexistuje dostupná alternativa.

Z vydaných podmínek povolení se zdá, že 
dominují opatření týkající se hlavně ochrany 
obsluhy postřikovače a obyvatel v okolí poros-
tů aplikovaných Reglone. Na druhou stranu 
lze věřit tomu, že současná moderní aplikační 
technika nebude mít žádné problémy jak  
s ochranou aplikátora, tak i sousedních po-
rostů/obyvatel. Vlastní finální rozhodnutí  
k udělení povolení pro přípravek Reglone, kdy 
vše bylo „černé na bílém“, bylo vydáno ÚKZÚZ 
29. 5. 2020 (č.j. ÚKZÚZ 097979/2020 ). Je jas-

né, že teprve potom mohl výrobce (Syngenta) 
nasadit všechny síly k tomu, aby zvládl do 
aplikačního termínu vše potřebné, tedy výrobu 
přípravku, etikety, logistiku a vlastní prodej. 
V té době již jetel inkarnát byl v plném květu, 
dešťové přeháňky podporovaly růst plevelů  
a v semenářských porostech, hlavně jetelovin, 
se zvyšovala vlhkost rostlin.

Návrat Reglone na polní scénu se časově 
téměř překrýval s návratem nás všech po 
ukončení karantény k normálnímu životu. 
Z celé řady oblastí našeho života již velmi 
dobře víme, že je potřeba, aby tento návrat 
byl co nejrychlejší a také co nejúspěšnější. 
Domnívám se, že udělení povolení pro použí-
vání Reglone k desikaci vybraných plodin do 
září letošního roku pěstitelům semenářských 
porostů skutečně pomůže. V každém případě 
je třeba si uvědomit, že povolení je kompromi-
sem vzešlého z mnohaměsíčního vyjednávání 
resortů MZe (ÚKZÚZ), MZ (SZÚ), nevládních 
organizací pěstitelů a osivářů. Všem patří 
velký dík za snahu najít řešení. I když je povo-
lení velkým úspěchem všech, kteří pochopili 
význam desikace, nelze jásat předčasně. 
Povolení platí pouze pro rok 2020 a zcela jistě 
bude vystaveno zátěžové zkoušce. Kéž by se  
i pro rok 2021 rozhodlo stejně a rychle, aby 
povolení mohlo být platné i pro slunečnici! Za-
tím stále ještě můžeme mít pestrou krajinu. 
Ale jak dlouho budeme žít s lokálními výjim-
kami, které jsou právě z těchto důvodů trnem 
v oku Evropské komisi?

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

Vrátil se zdravý rozum
Dvě účinné látky ze skupiny bypiridilů, paraquat (Gramoxone) a diquat (Reglone) od 
uvedení na trh firmou ICI v roce 1958 dlouhé desítky let psaly historii hubení pleve-
lů a desikace. O celých třináct let dříve než účinná látka glyfosát (Roundup).

Jetel inkarnát v krajině
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„Značka 
Vocílka si už při 
založení v roce 2011 
stanovila jasný cíl – navázat 
na tradici našich předků, zpracová-
vat maso ze špičkových chovů a za přízni-
vou cenu zaručit zákazníkovi stoprocentní 
kvalitu. Od roku 2020 se zavazujeme, že 
původ masa bude výhradně český nejen 
u masa, u kterého garantujeme český původ 
již od roku 2011, ale i u všech masných pro-
duktů značky Vocílka,“ říká Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA ČR.

Tváří značky Vocílka se stává známý 
šéfkuchař a porotce populární kulinářské 
soutěže Master Chef Jan Punčochář. BILLA 
v nové komunikační kampani garantuje 
zákazníkovi, že maso pod značkou Vocílka 
pochází ze zvířete, které bylo v České 
republice narozeno, vykrmeno, poraženo 
a následně i zpracováno. „Spojení Jana 
Punčocháře s naší privátní značkou Vocílka 
bylo pro nás jasnou volbou. Jan Punčochář 

je vynikající kuchař a jako majitel známé re-
staurace v Praze ví, které suroviny vybírat, aby 

zákazníkům nabídl to nejlepší. Jak 
potvrdil sám, maso a masné 

produkty Vocílka 
běžně na-

ku-
puje pro 

své do-
mácí vaření. 

Jsme pyšní na 
to, že propojujeme 

nejúspěšnější českou 
privátní značku společnosti BILLA s jedním 
z nejúspěšnějších šéfkuchařů v České repub-
lice,“ říká marketingová ředitelka BILLA ČR 
Lucie Průšová. Poptávka po tuzemských po-
travinách ale není jen otázkou kvality. 
Důležitý je i ekologický aspekt, 
kdy odpadá doprava ze 
zahraničí, což snižuje 
uhlíkovou stopu. 
Spolupráce 
řetězců 
s tu-
zem-
skými 
chova-
teli a lokál-
ními zpracovateli 
přináší i pozitivní sociální 
a ekonomické dopady, proto 
BILLA dlouhodobě podporuje české 
zemědělce, chovatele a výrobce. Od roku 
2013 ve spolupráci s Agrární komorou 

průběžně vyhledává nové české dodavatele. 
Češi se při nákupech potravin čím dál víc 
zaměřují na jejich původ a složení. Vědět, 
odkud produkty pochází a mít v tento původ 
důvěru, je pro ně stále důležitější, ať už se 
to týká ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, 
či právě masa, na jehož chuti se pozná 
kvalita nejvíce. 

Společnost BILLA má 
v současné době v portfoliu 
téměř 59 % českých produk-
tů. Z celkového počtu 954 
dodavatelů je jich českých 

558. Téměř tři čtvrtiny obratu 
(72 %) tvoří potraviny od českých 

výrobců a pěstitelů.

V sortimentu BILLA naleznou zákazníci 
rovněž 11 privátních značek, které tvoří 

celkem 1 776 artiklů. Privátní značky 
vyrábí pro supermarkety BILLA celkem 
250 dodavatelů, z nichž 143 jsou české firmy. 
Celkový podíl privátních značek na obratu 
firmy byl za loňský rok téměř 22 %, což 
koresponduje s cílem společnosti dosáhnout 
do roku 2023 celkového podílu privátních 
značek 30 %. 

Logem Česká potravina mohou potravináři 
označit výrobky, které byly vyrobeny v ČR 
a mají stanovený podíl českých surovin. 
Logo Vyrobeno podle české cechovní 
normy mohou používat výrobky s určitým 

podílem vstupních surovin, neobsahující 
látky zakázané normou a splňující 

nadstandardní technologic-
ké postupy zpraco-

vání.

Značka Vocílka posiluje
BILLA rozšiřuje garanci českého původu i na masné výrobky své privátní značky 
Vocílka. V případě nákupu čerstvého kuřecího, vepřového i hovězího masa značky 
Vocílka BILLA garantovala 100% český původ již od dubna 2011. Letos k tomu 
přidává i masné produkty, což pro zákazníky znamená, že veškeré uzeniny pod touto 
značkou jsou vyrobeny jen z českého masa. Maso značky Vocílka nese logo Česká 
potravina, všechny masné produkty Vocílka i logo České cechovní normy.
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V E P Ř O V Á  K O T L E TA 
S  P A N E N K O U

N A  Č E S KO U  K L A S I K U 
J E  N E J L E P Š Í  Č E S K É  M A S O

Š É F K U C H A Ř

www.bi l la .cz

J A N  P U N Č O C H Á Ř 
Š É F K U C H A Ř

U  M Ě  V Y H R Á V Á  K V A L I TA  A  Č E S K Ý  P Ů V O D

Naše kotleta  s  panenkou je  z  vepřů chovaných 
na 60 farmách po celé České republice.
Poctivá práce řezníků,  pečl ivé opracování,  dvoj í 
kontrola kvality  a  jasný původ,  to všechno je 
Vocílka. Kvalitní  maso výhradně z českých chovů.

2020_19_06_FOOD_218x285_VOC.indd   1 22.05.2020   17:03:26
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Ešte v piatok doobeda agrorezort poslal novi-
nárom informáciu, že našiel 45 miliónov eur 
a presun bude realizovaný medzi projektový-
mi podporami II. piliera. Odpoveď, na ktorú 
čakalo celé agrárne Slovensko, zostala vtedy 
ešte stále neznáma. Až na našu doplňujúcu 
otázku tlačový odbor agroministerstva jednou 
vetou uviedol, že realizácia medzipilierového 
presunu nebude uskutočnená. 1. júna po 
14:00 sme konečne dostali súhrnnú tlačovú 
správu, ktorá už vysvetľuje viac. Začína vetou 
„minulotýždňové informácie v médiách, ktoré 
informovali o presune európskych prostried-
kov z I. do II. piliera Programu rozvoja vidieka 
SR, sa nepotvrdili.“ Za toto vyjadrenie sú všet-
ci poľnohospodári vďační, najmä keď vieme, 
ako ťažko sa celé rozhodnutie rodilo. Ak sú 
náhodou niektorí poľnohospodári neinformo-
vaní, tak začneme poporiadku.

Streda (27.5.2020) o 22:29
Človek blízky rezortnému ministrovi poslal na 
redakčný mail portálu poľnoinfo.sk materiál 
určený na poradu vedenia s číslom 8198/2020-
610. Prečo uvádzame nepodstatné číslo? 
Ak by náhodou niekto začal spochybňovať 
už existenciu samotného dokumentu, ktorý 
vedenie rezortu dostalo. Postupne sa totiž zdá, 
že samotné ministerstvo a aj minister volia 
ohľadne jeho existencie veľmi opatrné slová.

Štvrtok (28.5.2020) o 2:11
Portál poľnoinfo.sk zverejňuje článok Dnes 
sa na ministerstve rozhoduje o dramatickom 
znížení priamych platieb na rok 2020. Text 
vznikol na základe zaslaného dokumentu 
a komunikácie so zdrojom, ktorý nás upozor-
nil, že predložený materiál má byť v prie-
behu štvrtka schválený a do konca mesiaca 
poputovať do Bruselu. Až po týchto zásadných 
informáciách došlo k rozhodnutiu pripraviť 
článok čo najskôr, aby bol ráno rozoslaný 
1560 odberateľom newslettera a ďalšie tisícky 
čitateľov sa k nemu dostali cez facebookovú 
stránku poľnoinfo.sk, ktorú sleduje 6600 ľudí.

Štvrtok (28.5.2020) o 7:28
Prvý telefonát mal autor týchto riadkov, ale aj 
samotného článku o presune podpôr, od Emi-
la Macha, predsedu Slovenskej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory. Ten potvrdil, 
že od neskorého večera disponoval taktiež do-
kumentom určeným na poradu vedenia, ktorý 
mal aj portál. Nemal ale informáciu o tom, že 
táto požiadavka sa bude prerokovávať hneď 
na druhý deň a následne má byť schválený 
dokument doručený na DG Agri v Bruseli.

Štvrtok (28.5.2020) o 10:00
Na ministerstve pôdohospodárstva začína tla-
čová konferencia. Jej témou je „STOP bitkám 

na poliach“. Minister Ján Mičovský na otázku 
poľnoinfo.sk odpovedal, že „je pravda, že na 
dnešnej porade je jeden z bodov, ktorý hovorí 
o alternatívach takéhoto presunu. Budeme 
sa sa ním zaoberať a tento bod je ešte len 
na programe.“ Tlačovú konferenciu sledujú 
mnohí poľnohospodári naživo, cez vysielanie 
televízie TA3. Pokiaľ minister v odpovedi pou-
žil slovo alternatívy, samotný dokument tento 
výraz nepozná. Materiál určený na poradu 
vedenia nehovoril o alternatívach, že čo sa 
stane, keď to budú 3 percentá, 5 percent, 
10 alebo 15 percent. Celý dokument hovoril 
jasne o presune pätnástich percent a bolo 
k nemu predpripravené aj uznesenie. Absolút-
ne zarážajúce je to, že dokument sa ani slovom 
nezmieňoval o dopadoch takéhoto presunu.

Štvrtok (28.5.2020) o 11:20
Rada poľnohospodárskych a potravinárskych 
samospráv posiela novinárom pozvánku na 
tlačový brífing pred budovu agroministerstva. 
Ak niekto za týmto pohybom vidí len samotný 
článok, tak to nie je úplne tak. Bol iskrou, kto-
rá vznietila záujem dolovania informácií 
z nedobytného agroministerstva, kde ešte dva 
dni predtým sedeli zástupcovia RPPS. Vtedy in-
formáciu o presune prostriedkov nedostali. Vo 
štvrtok oživili všetky možné kontakty, ktoré rad 
za radom potvrdzovali reálnu hrozbu rozvratu 
finančných tokov v poľnohospodárstve v roku 
2020. Na vážnosť dokumentu začínajú reagovať 
bývalý minister Zsolt Simon, s obavami na 
neho pozerajú na základe tlačových vyhlásení 
slovenskí prvovýrobcovia mlieka, pestovatelia 
cukrovej repy alebo poľnohospodári z Oravy.

Štvrtok (28.5.2020) o 14:30
Začiatok tlačového brífingu poľnohospodárov 
pred samotným ministerstvom. Zástupcovia 
RPPS vysvetľujú dopady takéhoto rozhodnutia. 
Celý čas je počas tlačového brífingu prítomný 
aj riaditeľ odboru komunikácie a marketingu 
agrorezortu. Tento detail je dôležitý preto, že 
už v piatok minister vo vysielaní Rádia Expres 
hovorí, že o „miniproteste“ pred agrorezort-
nom netušil. Ešte šťastie, že to tušil riaditeľ 
tlačového odboru, ktorý následne novinárom 
poskytol stanovisko, ktoré si „asi“ vymyslel 
bez ministra, keďže on o brífingu poľnohos-
podárov nevedel. „K tejto téme momentálne 
prebiehajú na ministerstve pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka odborné vnútrorezortné 

Ako to vlastne bolo s presunom 
medzi piliermi?

Ministerstvo pôdohospodárstva konečne priamo uviedlo, že presun z I. do II. piliera 
realizovaný nebude. Neodpustilo si pritom kvapku propagandy, konšpiračnej teórie 
a obvinilo aj tých, ktorých má priamo riadiť. Samotných poľnohospodárov. 
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rokovania. Zatiaľ je preto priskoro sa k tomu 
vyjadrovať,“ uviedol medzi poľnohospodármi 
Vladimír Machalík z ministerstva.

Štvrtok (28.5.2020) po 16:00
V budove ministerstva stále prebiehajú roko-
vania o presune prostriedkov. Podľa zdroja 
portálu poľnoinfo.sk, ktorý samozrejme nikto 
nepotvrdí oficiálne, na schválenie presunu 
tlačil najmä druhý štátny tajomník Samuel 
Vlčan.

Štvrtok (28.5.2020) pred 19:00
Rokovanie končí až neskoro večer. Presun 
medzi piliermi nakoniec neprejde! Proti boli 
poľnohospodári aj koaličné strany. Marek 
Krempaský z hnutia Za ľudí sa zúčastnil pria-
mo podujatia pred ministerstvom, Jaroslav 
Karahuta z hnutia Sme rodina intervenoval 
cez predsedu hnutia Kollára priamo u pre-
miéra Igora Matoviča a bokom nezostala ani 
Jarmila Halgašová zo Slobody a Solidarity. Tá 
komunikovala priamo s agroministrom. 
Z informácií z vnútra rezortu vieme, že Ján 
Mičovský tvrdošijne netrval na presune 
prostriedkov. Portál poľnoinfo.sk už vo štvrtok 
večer disponoval neoficiálnou správou, že 
presun nebude. Informáciu sme však em-
bargovali do doby, pokiaľ nepríde oficiálne 
stanovisko z ministerstva.

Piatok (29.5.2020) ráno
Na ministerstvo pôdohospodárstva prichádza 
premiér Igor Matovič. Bližšie informácie nie 
sú známe. Je možné, že sa chce len niekomu 
zo zodpovedných poďakovať za vylepšenie 
vzťahov v koalícii.

Piatok (29.5.2020) o 11:40
Novinárom je zaslaná očakávaná tlačová 
správa. Zisťujeme, že sa dotýka len presunov 
v rámci II. piliera a informáciu o presune 
medzi piliermi neposkytuje. Na otázku pre 
ministerstvo, že z tlačovej správy nie je jasný 
presun z I. do II. piliera, prichádza stručná od-
poveď, že presun medzi piliermi sa realizovať 
nebude.

Piatok (29.5.2020) o 12:25
Minister Ján Mičovský vystupuje v relácii
Rádia Expres. K zverejneným dokumentom 
o presune hovorí: „Kritika je v tomto prípade 
úplne neopodstatnená. My sme žiadne pre-
suny, ktoré by obmedzili poľnohospodárov, 
neurobili. Naopak, podarilo sa nám nájsť 
z nevyčerpaných prostriedkov 45 miliónov, 
kvôli čomu práve dnes budeme sedieť s ko- 
legami, aby sme rozumne nastavili kritériá, 
aby sme do systému naplánovaného na tento 
rok vložili ďalšie desiatky miliónov.“ Následná 
otázka Braňa Závodského znela: „A toto ste 
im vysvetlili, keď prišli pred ministerstvo na 
taký miniprotest?“ Minister reagoval: „Ale 
ja o žiadnom miniproteste neviem. Určite by 
som sa ho zúčastnil. Na to som si už zvykol, 
že čokoľvek sa niekde naznačí, sa zrazu stáva, 
pri niektorých portáloch, médiách, možno aj 

konkrétnych osobách, dôvodom na to, aby …. 
(nie je rozumieť, do vyjadrenia vstúpil mode-
rátor).“ Minister zopakoval po moderátorovi 
slovo miniprotest. Skôr však išlo o tlačový 
brífing s viacerými zástupcami poľnohospo-
dárov. Tak to nazvala aj RPPS. Ak sa držíme 
faktov, minister má pravdu a o miniproteste 
naozaj vedieť nemusel. O tlačovej konferencii 
asi áno.

Ján Mičovský ďalej uvádza, že predložený 
dokument bol náznakom. Nebol, išlo 
o pripravený materiál na schválenie a ná-
sledné predloženie do Bruselu. Deň predtým 
minister na tlačovej konferencii hovoril 
o alternatívach presunu, dokonca vtedy 
v druhej časti odpovede na otázku uviedol 
„Áno, odpoviem jasne. Prebieha k tomu, 
ako presunúť, aké budú percentá, aké budú 
dopady, aký bude aj moment naplnenia toho 
presunu. Pretože jedna vec je presunúť 
a druhá vec je nájsť respondentov, ktorí budú 
schopní zareagovať na túto ponuku.“

Pán minister….
Minister pôdohospodárstva nie je odbor-
níkom na poľnohospodárstvo. Napriek 
tomu máme šťastie, že prišla osoba s veľkým 
protikorupčným cítením a podľa ľudí z jeho 
okolia aj morálnym kreditom. Naozaj potre-
bujeme vytvoriť hlboké zmeny v rezorte, aby 
sa nestávalo to, o čom informoval v posled-
ných mesiacoch aj portál poľnoinfo.sk. Akcia 
Dobytkár nech je pre nás mementom, že 
takto už ďalej nie! Všetci poľnohospodári chcú 
normálne hospodáriť, podnikať a nie kŕmiť 
chobotnicu!

Pán minister, ste garantom týchto zmien. 
Všetci poľnohospodári na vás a vaše perso-
nálne nominácie pozerajú s nádejou. Všetci 
veria, že už sa nestane, že ak, podľa zverej-
nených informácií, ide o počítanie úplatkov, 
tak cifry sedia na cent a keď máme vypočítať 
výšku podpory, tak je to už taký kumšt, že to 
niekto pokazí!

Pán minister, vo svojej dnešnej tlačovej správe 
okrem iného uvádzate, že „minulotýždňové 
,zaručené‘ informácie o presunoch poľno- 
hospodárskych podpôr medzi I. a II. pilierom 
sa nepotvrdili.“ Slovo zaručené uvádzate 
v úvodzovkách. Som presvedčený, že neprá-
vom. Ak by totiž nedošlo k bleskovej mobilizá-
cii poľnohospodárskej verejnosti a koaličných 
strán, tak to na ministerstve schválite a 
pošlete do Bruselu. Viete to vy a viem to aj ja.

Pán minister, zverejnením dokumentu sme 
Vás uchránili od oveľa nepríjemnejších situá-
cií, ako ste zažili. Naozaj si viem predstaviť, že 
vám nebolo príjemné sa spovedať koaličným 
partnerom alebo sa v piatok ráno stretnúť 
s premiérom. Verte, že to ale bolo oveľa 
príjemnejšie, ako to, čo by nastalo po schvá-
lení dokumentu. Po informovaní agrárnej 
verejnosti o takto razantnom a nezvratnom 
narušení cash flow by vybublal hnev poľno-
hospodárov.

Pán minister, proste som Vám chcel pomôcť. 
Nevolajte ma preto Smerák, nie som ním!
Pán minister, vo svojej dnešnej tlačovej správe 
hovoríte, že k Vašej práci „neoddeliteľne 
patrí aj analyzovanie všetkých alternatív 
a ich prínosov, ba dokonca aj takých, ktoré sa 
takzvaným „mulčovačom“ nepáčia“. Naozaj 
ste za ostatné štyri dni nič nepochopili? Po-
stavili sa najmä poľnohospodári, ktorí hľadajú 
možnosť ako vyrábať. Nie mulčovači. Zľakli sa 
chovatelia oviec, prvovýrobcovia mlieka, pes-
tovatelia cukrovej repy aj zeleninári. Tí všetci 
na štvrtkovú informáciu reagovali. Ak by došlo 
k schváleniu presunu, získajú agropodnikate-
lia s jednoduchou štruktúrou výroby. Podporili 
by ste podniky bez zamestnancov.

Pán minister, nebojujte prosím so slušnými 
poľnohospodármi, sú Vaši a pozerajú na Vás 
s nádejou. Komunikujem s nimi, verte mi!

Juraj Huba 
poľnoinfo.sk
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Že se jim budou v nejmenované vesnici lidé 
vyhýbat proto, že v době pandemie a karan-
tény byla Praha nejzasaženějším místem, 
tomu jsem se ani moc nedivil. Divím se však 
při sledování jednoho televizního soutěžního 
pořadu, kde se každý večer představují tři noví 
soutěžící. Zde s převahou dominují ti, kteří 
sice momentálně bydlí v Praze, ale místem 
jejich narození i dětství jsou nejrůznější kraje, 
okresy, městečka a vesnice v České republice. 
Také se jim říká „naplaveniny“. Ti se do 
hlavního města přistěhovali kvůli studiu,

zaměstnání, ale i výdělkům či pozdějším 
partnerům. O celé řadě rodilých Pražáků 
však vím, že opustili hlavně střed města, kde 
se kvůli neustálému hluku, téměř žádným 
obchodům s potravinami, nočním opilcům 
a hlavně lavinám turistů již nedalo žít. Větši-
nou se ze středu města přestěhovali do jeho 
okrajových čtvrtí. Jinou skupinu tvoří ti, kteří 
naopak zatoužili po návratu „ke kořenům“ 
a zakoupili ruiny zámků nebo chalupy či chaty 
a začali na vesnicích zahradničit či chovat 
kozy,  slepice, králíky a jiné domácí zvířectvo. 

Celou řadu z nich doslova zachránili před vy-
lidněním. Potud vše v pořádku. Za „Pražáky“ 
však bývají označováni i ti, kteří si v zeměděl-
ské krajině postavili bungalovy a nyní jim vadí 
vůně hnoje, prach kombajnu ve sklizni atd. 
Tady je to již horší a člověk se diví, co je vedlo 
k tomu, stěhovat se do zemědělské krajiny 
s běžnou zemědělskou výrobou. To jsou také 
ti, kteří vám pro zábavu na čtyřkolce vjedou 
bez obav do řepky, na koni do pšenice, aby-
chom to probrali jen namátkou, a ještě se diví, 
že vám to vadí. Musí to vadit už jenom proto, 
že stejně jako v případě jejich bungalovu je i 
vaše pole s jakoukoliv plodinou nebo pasoucí-
mi se zvířaty soukromým majetkem. 

Motorkáře někdy nezastaví ani chráněná 
krajinná území. Vandalové jezdící s auty až do 
lesa na vyznačené cyklostezky nebo na upra-
venou běžkařskou stopu dostávají také velmi 
často označení „Pražáci“. Těžko říct, kdy toto 
hanlivé označení házející do jednoho pytle 
všechny Pražany vzniklo a začalo se používat. 
Myslím, že je to zbytečná urážka slušných 
lidí žijících dnes v Praze a jejím okolí. Osobně 
je chápu spíše jako nadávku každému, kdo 
škodí druhým. Přírodě, životnímu prostředí, 
zemědělcům, sousedům i krajině. A na ty je 
třeba si dávat nejen pozor, ale nenechat si 
jejich chování líbit.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Vlastenectví se více šířilo hlavně v dobách, 
kdy měli lidé pocit, že jejich rodnou zemi, 
jazyk a kulturu něco nebo někdo ohrožuje. 
Mívalo také mnoho různých podob. Od hrdosti 
po ochranu českého jazyka až k bojům na 
barikádách či v parlamentu. Za vlastence je 
potom označován člověk hrdý na svou zem 
i jazyk. Mně však v hlavě nejvíce uvízla jako 
podoba vlastenců a vlastenectví vyjádřená ro-
mánem Aloise Jiráska „F. L. Věk“ a umocněná 
jeho televizní adaptací. V tomto historickém 
románu se vše „točilo“ kolem české bible, 
českého jazyka a knih. I když děj románu je 

již dávno za námi, neznamená to, že by jeho 
obsah ztratil na aktuálnosti.

Knih je dnes na trhu bezpočet a každý den 
další a další přibývají. Beletrie, historie, sci-fi, 
kuchařky patří k jejich nejoblíbenějšímu zbo-
ží. A nejen v papírové podobě. Existují 
i v elektronických čtečkách nebo audio verzích. 
Překlady i české originály a hlavně novinky. 
Čtenářů neubývá a to je jenom dobře. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že trh je publikacemi 
přesycen a že i v důsledku koronavirové karan-
tény mnohá malá vydavatelství skončí 

s vydáváním knih. Jenže karanténa také uká-
zala úskalí globalizace a nárůst významu regio-
nality. A to nejen ve výrobě potravin! Navíc exis-
tuje i mnoho cenného, co bylo vytvořeno našimi 
předky, ale i současníky z regionů, ale o jejich 
knihách již dnes nikdo neví. Proč opakovaně 
z těchto perel minulosti i současnosti, ale hlav-
ně ze známého regionu nesetřít prach zapo- 
mnění a znovu je předložit blízkému okruhu 
čtenářů? Je však zřejmé, že vydávání regionál-
ních titulů v malých nákladech může provozo-
vat nadšenec/vlastenec, kterého pouze vydava-
telská činnost neživí a je pro něho radostí.

Za všechno mohou Pražáci

Vlastenec a zemědělec z přesvědčení

S tímto označením našich spoluobčanů jsem se setkal v poslední době několikrát. 
Vždy se jednalo o označení hanlivého chování jednotlivce, špatných činů, způsobené 
škody či něčeho podobného. Možná k tomu v primátorské pozici přispěla i bývalá 
primátorka hlavního města Adriana Krnáčová.

V celé naší historii od dob minulých až po současnost by se zcela jistě našly desítky 
příkladných českých vlastenců a také projevů vlastenectví. 
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Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana 
si témata udržení konkurenceschopnosti, za-
jištění potravinové soběstačnosti a posílení po-
zice zemědělců v potravinovém řetězci zaslouží 
naši pozornost a strategie Farm to fork k nim 
může významně přispět. Musí ale respektovat 
výchozí situaci v jednotlivých členských stá-
tech. Cíle Evropské komise označil ministr To-
man za velmi ambiciózní s tím, že pokud mají 
členské státy takto zásadní požadavky plnit, je 
nejprve nutné detailně vyhodnotit dopady na 
zemědělsko-potravinářský sektor celé Unie.

„Při stanovování cílů bude nutné zohlednit ne-
jen specifika jednotlivých států, ale také jejich 
dosavadní úsilí vynaložené k ochraně životního 
prostředí, udržitelnému využívání přírodních 

zdrojů a dalších oblastí. Česká republika je 
například ve využívání pesticidů pod průměrem 
Evropské unie, stejně tak je pod průměrem 
v případě používání hnojiv. U nás klesla 
spotřeba pesticidů za poslední roky o 27 %, ve 
Francii vzrostla ve stejném období skoro 
o 40 % a třeba v Rakousku dokonce o 53 %. 
Podobné je to s glyfosátem, zatímco všichni 
o jeho omezování jen mluví, u nás už je před 
sklizní u některých plodin zakázaný a mezi-
ročně jeho spotřeba klesla o 25 %. Stanovení 
plošných cílů bych proto vnímal negativně,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

ČR patří spolu s Portugalskem a Irskem mezi 
ty unijní země, kde objem prodaných prostřed-
ků proti škůdcům klesá nejvíce. Podle evrop-
ského statistického úřadu Eurostat poklesl 
v letech 2011 až 2018 v Česku prodej o více než 
čtvrtinu. Naopak výrazně vzrostl v Rakousku, 
na Slovensku či ve Francii. Přibližně dvě třetiny 
unijního prodeje pesticidů připadají podle 
Eurostatu na čtyři země – Francii, Španělsko, 
Itálii a Německo. EK chce výrazně omezit 
negativní ekologické dopady zemědělství. 
Kromě zvýšení podílu ekologicky obdělávané 
půdy či menšího objemu hnojiv si vytkla omezit 
do roku 2030 množství používaných pesticidů 
o polovinu.

V souvislosti s plánovanými výraznými 
environmentálními vymezeními v EU ministr 

Miroslav Toman na dnešní videokonferenci 
uvedl, že je nutné zajistit, aby to nevedlo 
k dovozu levnějších a méně kvalitních potravin 
ze třetích zemí.

„Je proto třeba usilovat o to, aby produkty do-
vážené ze třetích zemí splňovaly stejně vysoké 
standardy Evropské unie. Vytyčené cíle v žád-
ném případě nesmí ohrozit konkurenceschop-
nost evropského zemědělství. Naopak musíme 
zajistit silný a odolný potravinový systém, který 
bude schopný čelit všem nenadálým situacím,“ 
řekl Miroslav Toman.

Ocenil, že byla v rámci revidovaného návr-
hu budoucího Víceletého finančního rámce 
navýšena obálka na Společnou zemědělskou 
politiku. Nicméně při porovnání navrhované 
alokace se stávajícím obdobím stále dochází 
ke krácení.

„Nároky na Společnou zemědělskou politiku 
neustále rostou. Evropská unie je již nyní 
světovým lídrem v oblasti kvality a bezpečnosti 
potravin, ale i v přístupu k životnímu prostředí 
a welfare zvířat. Zvýšené nároky musejí jít ruku 
v ruce i se navýšenými prostředky pro naše ze-
mědělce, na které tyto vysoké ambice dopadají 
nejvíce,“ uvedl ministr zemědělství Toman.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Jednoho takového vlastence si dovoluji 
představit. Je jím Ing. Miloslav Klas, CSc., 
majitel vydavatelství Agroscience spol. 
s r.o. Jak název ukazuje, je spojeno s oblastí 
zemědělství. Je současně spolumajitelem 
Zamědělské společnosti Chrášťany, zabývající 
se polní činností a pěstováním chmele na 
Rakovnicku. Je proto zcela pochopitelné, že 
i jeho vydavatelská činnost je zaměřena na 
oblast zemědělství. Příkladem jsou reprinty 
„Chmelařství“ (1963) a „Chmelařství – organi-
zace a technologie velkovýroby“ (1938), které 
byly vydány a suplují chybějící moderní učeb-
nici chmelařství. Oba tituly lze doporučit ke 
studiu všem, kteří nyní studují populární obor 
pivovarník-sladovník, stejně jako vyučujícím. 
Příkladem regionálních již vydaných knih jsou 
Dějiny Rakovnicka, Dějiny královského města 
Rakovník, Dějiny Rakovnického pivovarnictví. 
Je to pochopitelné. Regionální autoři stejně 
jako vydavatel nejlépe znají své okolí. I proto 
vznikl malý projekt Region CZ, (stejně jako 
Region CZ – eShop), aby pro současnost 
i přítomnost pomohl vyhledat, připomenout 

a zachovat z regionu to, co má skutečný 
význam a cenu. Na druhou stranu, proč 
zdánlivě „staré“ publikace jako reprint 
nevydat? Historii studovaného oboru by měl 
každý zájemce znát, nehledě na to, že řada 
poznatků neztrácí časem na aktuálnosti 
a řada z nich prožívá „návrat ke kořenům“.  
V souvislosti s existencí projektu „Region 
CZ – eShop“ však nelze vynechat prohláše-
ní vydavatele zveřejněné na jeho webových 
stránkách: „Musíme důrazně upozornit, 
že tato naše činnost není ani nebude 
dotována ani spolufinancována žádnými
zdroji ČR či EU, neboť dotace v jakékoliv 
podobě považujeme za jinou podobu 
novodobého nevolnictví. Tím je také 
i zodpovězena možná otázka na případnou 
reklamu či sponzoring soukromých
subjektů. Budeme se tomu velice bránit 
a snažit se existovat bez těchto vymožeností.“ 
Myslím, že to si zaslouží obdiv a současně 
i označení za pravý projev vlastenectví!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ve snižování pesticidů jdeme Evropě příkladem
Zemědělským aspektům Zelené dohody pro Evropu, strategii „od zemědělce ke spotře-
biteli“ a strategii k biodiverzitě se dne 8. června věnovala videokonference ministrů 
zemědělství a rybářství Evropské unie. 

Reprint knihy „Chmelařství“, foto autor



Č E R V E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y32

V o d a  v  k r a j i n ě

Práce přitom pokračují i letos, často za 
použití jedinečných technologií, mimo jiné 
při stavbě nebo obnově mostů na Labi. 
Jde přitom o veskrze žádoucí aktivity. 
Kromě zvýšení potenciálu nákladní lodní 
dopravy (což je mimochodem také jedna 
z možností transportu zemědělských 
surovin), se dobudováním zázemí kolem 
vody zvyšuje i turistický potenciál příslušných 
regionů, zlepšuje se jejich dopravní obslužnost 
a zvyšuje se také bezpečnost vodních i nad 
vodou vedoucích komunikací. Situaci zřejmě 
nechtěně napomohla i zřícená lávka přes 
Vltavu v Tróji, což zavdalo podnět ke kontrolám 
bezpečnosti mostů a lávek nejen nad našimi 
řekami. Také Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) 
zřejmě již konečně obhájilo oprávněnost své 

existence (v minulosti mělo být ŘVC několikrát 
zrušeno) a tím získalo klid jak na systémovou 
práci, tak finanční prostředky na realizaci sta-
veb. Do třetice se zvýšily aktivity občanských 
iniciativ, které považují vodní toky za nedílnou 
součást dopravního systému v naší zemi, 
a na tento tlak začínají také reagovat někteří 
politici, například svou účastí při zahajování 
nebo dokončování staveb spojených nějakým 
způsobem s vodou.

Poslední takovou akcí bylo slavnostní otevření 
nového silničního mostu přes Labe mezi Valy 
a Mělicemi na Pardubicku, který po 10 měsí-
cích výstavby nahradil dosavadní provizorní 
most ještě z druhé světové války. Most tak 
již nebude omezovat plavbu lodí a oba břehy 

dnes spojuje most na úrovni 21. století. V den 
otevření na konci letošního května se na most 
vrátila pěší a cyklistická doprava ze souběžné 
provizorní lávky, která sloužila od srpna loň-
ského roku, a v nejbližší době, po dokončení 
úprav komunikací na březích, začnou most 
opět využívat i automobily. Obce Valy a Mělice 
u Přelouče od roku 1947 přitom spojoval na 
silnici III. třídy provizorní vojenský most „Bai-
ley Bridge“, jehož plavební profil měl šířku 
15,2 m a výšku jen 3,35 m, takže ani osobní 
loď Arnošť z Pardubic pod ním nemohla bez-
pečně proplouvat. Silniční most byl navíc jen 
jednopruhový pro osobní automobily. Po 
72 letech na jeho místě ŘVC a Správa a údrž-
ba silnic Pardubického kraje jako investorské 
organizace vybudovaly most nový s podjezd-

Ve splavňování vodních cest 
se blýská na lepší časy

Po mnoha letech, kdy se v ČR prakticky vůbec neinvestovalo do zprůtočnění a ze-
splavnění páteřních vodních cest v naší zemi, se konečně i v této oblasti začínají 
„hýbat ledy“. Že přitom nejde o nenadálý výkyv, signalizoval už loňský rok, v němž 
došlo k otevření některých nových přístavišť, prohlubování koryta Vltavy s cílem 
umožnit plavbu lodí s hlubším ponorem nebo k zahájení prací na splavnění vodní 
cesty z Prahy do Mělníka.
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nou výškou pro lodě 7,0 m, obousměrnou 
komunikací a chodníky pro pěší a cyklisty. 
„Jedním ze strategických cílů rozvoje vodních 
cest České republiky je dokončení splavnění 
do Pardubic. Kromě připravované výstavby 
nové plavební komory v Přelouči, která otevře 
plavební cestu vstříc Pardubicím, bylo třeba 
vyřešit i bezpečné proplouvání mostem mezi 
Valy a Mělicemi,“ uvedl k akci ředitel ŘVC 
Lubomír Fojtů. Velmi krátkou dobu potřebnou 
k vybudování tohoto mostu umožnila nová 
technologie založení mostu, a to takzvanými 
prefabrikovanými beraněnými piloty. 

Zcela ojedinělá technologie pak byla použita 
(a ještě používaná je, neboť stavba ještě není 
dokončena) při rekonstrukci mostu – tech-
nické památky – na plavební komoře Hořín. 
Na zahájení stavby v loňském roce se dostavil 
i ministr dopravy Vladimír Kremlík, novináři 
zase měli letos možnost vidět na tomto místě 
v akci největší jeřáb v ČR s nosností až 
750 tun, který na konci dubna usazoval
v rámci modernizace komory Hořín na místo 
90 tun těžký mostní oblouk. Modernizace této 
plavební komory je v současné době největším 
současným projektem, který realizuje ŘVC. 
Po dokončení v roce 2021 umožní plavební 
komora plavbu vysokých lodí do Prahy. Uni-
kátní je svým zdvižným mostem zachovávající 
původní ráz technické památky z roku 1905. 
Plavební komora Hořín bude tak po dokončení 
stavby jediné zdymadlo ve střední Evropě, 
kde se bude pro zachování vzhledu technické 
památky přemostění s kamenným obkladem 
pro proplutí vysokých lodí zdvihat.

Abychom nezůstali jen u Labe, pak v příštím 
roce plánuje ŘVC také zdvihací most přes 
vltavský plavební kanál Troja–Podbaba 
v Praze. Most by měl stát v ulici Za Elektrár-
nou a cílem je opět zvýšit podjezdnou výšku 
pro lodě – i v tomto případě na sedm metrů. 
Náklady na proměnu mostu na zdvižný jsou 
pak odhadovány na zhruba 100 milionů. 
Původně se přitom počítalo s tím, že se most 
pouze postaví výše a že se přebudují nájezdy 
na obou stranách. ŘVC se ale nakonec loni 
rozhodlo pro zdvižnou technologii, neboť 
muselo ustoupit samosprávě. „Původní řešení 
bylo odsouhlaseno, ale později magistrát 
hlavního města i městská část Praha 7 vydala 
negativní stanovisko ke zvýšení sklonů na 
obou rampách. Postupným zpřísňováním no-
rem se tak původní řešení stalo nerealizova-
telné,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Cílem 
je podle něj dokončit stavbu v roce 2022.

Uvedené příklady jsou jen výsekem staveb 
na vodních cestách v naší zemi, přesto je ale 
vodní doprava v ČR v porovnání s jinými druhy 
dopravy pořád ještě popelkou. Ve vztahu 
k vodním cestám by se přitom ČR mohla 
a v řadě ohledů měla inspirovat například 
v sousedním Německu. Poukazuje na to ve 
svém dopisu tuzemským zákonodárcům 
například předseda Spolku Aquarius - Vodnář 

(SAV) Petr Vít. Inspiraci je podle něj možné 
hledat například na webu spolkového Gene-
rálního ředitelství a Správy vodních cest 
a plavby (GDWS). Německý stát podle něj 
podporuje diverzitu dopravního systému 
a uvědomuje si důležitost podílu vnitrozemské 
vodní dopravy – jak pro dopravu, tak pro jejich 
životní prostředí a pro vodohospodářství 
a vodní poměry země. „Od jejich komplexního 
vnímání by se novodobá česká strategie měla 
poučit a neopakovat zacyklené chyby, nedávat 
na jinam cílené a do slepé ulice zavádějící 
argumenty, šířící fobii proti vodním cestám 
a stavbám. Neuchopená, komplexní možnost 
představuje přirozenou a jedinečnou synergii, 
kde vzájemné propojení možností a potřeb 
– tedy vodních cest, životního prostředí i vodo-
hospodářství jdou splnit mnohem snáze než 
u výstavby dálnic a železnic,“ upozorňuje Vít.

Na mysli má samozřejmě především diskuse 
o výstavbě plavebního stupně Děčín a možné 

splavnění Labe do Německa, ale i často 
jednostrannou argumentaci proti záměru 
propojení Dunaje, Odry a Labe (DOL), což 
léta vehementně obhajuje současný prezi-
dent. To je však organizačně a zvláště v době 
„pokoronavirové“ finančně neúnosné sousto. 
Naproti tomu zlepšení infrastruktury v okolí 
Baťova kanálu a prodloužení splavnosti Vltavy 
nebo Labe je žádoucí a také se tak děje. Je to 
dobře, vodní cesty byly už od počátku existen-
ce lidstva koridory, které mezi sebou lidská 
společenství propojovaly, v jejichž blízkosti se 
lidé usazovali a po nichž také přepravovali své 
produkty i kulturu. U vody a na vodě bylo vždy 
dobře. Jenom je dnes třeba žít od ní přece 
jen kousek dál, nejen kvůli hrozbě povodní, 
ale i kvůli stále se zpřísňujícím požadavkům 
na ochranu životního prostředí. Samotné 
vodní cesty ale příspěvkem ke zlepšení stavu 
přírody určitě jsou.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Veřejnost začíná postupně vnímat především 
opatření z programu Lesů ČR s názvem „Vra-
címe vodu lesu“, jehož cílem je obnova zanik-
lých, historických či poškozených drobných 
vodních nádrží a k nim přilehlých tůní nebo 
revitalizace a renaturalizace vodních toků
v krajině v blízkosti lesních porostů. První rok 
existence programu bilancoval generální ředi-
tel Lesů ČR Josef Vojáček za účasti ministra 
zemědělství Miroslava Tomana a náměstka 
ministra zemědělství Patrika Mlynáře po-
čátkem června letošního roku při prezentaci 
obnovené vodní nádrže Ježkovec na Vysočině. 

V rámci uvedeného programu, nejrozsáhlejší-
ho v dosavadní historii podniku, přitom podle 
Vojáčka dokončily Lesy ČR zatím 70 staveb, 
130 dalších staví a 150 projekčně připravují. 
„Celkem počítáme s více než miliardovou 
investicí, letos ve výši 210 milionů korun,“ 
konstatoval generální ředitel. Nejde přitom 
o jediný „environmentální“ program státních 
lesů. Dalším je mimo jiné projekt „Vracíme 
sovy lesu“, tam ovšem bude bohužel veřejnost 
výsledky těžko vnímat, neboť sovy jsou větši-
nou dost plaché, takže nárůst jejich počtů je 
pro laiky vizuálně obtížně detekovatelný.

Vizuálně patrný byl ovšem pro všechny účast-
níky prezentace obnovené nádrže Ježkovec 
hlavní úkol, nejen pro Lesy ČR v následujících 
letech – totiž potřeba zalesnit vykácené holiny 
po kůrovcových těžbách, a to pokud možno 
pestřejší skladbou dřevin, než tomu bylo 
před kalamitou. Právě Vysočina přitom patří 
k nejvíce postiženým regionům, které dosud 
kalamita zasáhla. Při opětovném zalesňování 
přitom může pomoci veřejnost, a to nejen jako 
náhradní pracovní síla za sezónní pracovníky 
ze zahraničí, jejichž aktivity omezila korona-
virová krize. Aktivní účast veřejnosti je samo-

Lesy České republiky sází 
lesy nové generace

Změnit po léta zejména mediálně vytvářenou negativní image státního podniku Lesy 
České republiky (Lesy ČR) není a nebude jednoduché za situace, kdy je tento státní 
podnik veřejností stále vnímán jako jeden z viníků kůrovcové kalamity a obecně 
„průmyslového hospodaření“ na lesních pozemcích. Situace se ale postupně mění 
k lepšímu i prostřednictvím celé série projektů, které na straně jedné reálně zlepšují 
stav životního prostředí v lesních porostech ve správě LČR, na straně druhé pak ote-
vírají lesnictví nelesnické veřejnosti. 
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zřejmě nejlepší cestou, jak ukázat lidem, jak 
to v lesnictví chodí, což je velmi důležité 
k tomu, aby se omezila četnost různých mýtů 
s lesnictvím spojených. Například ohledně 
opětovné cílené masivní výsadby smrkových 
porostů, i když podle dat Českého statistické-
ho úřadu se jen v loňském roce zalesnilo
v ČR listnatými stromy téměř 15 000 hektarů 
(meziročně zhruba o 5 000 hektarů více), což 
byla větší plocha, než činila opětovná výsadba 
jehličnanů.

V ČR tak skutečně vznikají „lesy nové gene-
race“, což je i název dalšího z programů Lesů 
ČR, který právě počítá se zapojením veřej-
nosti. Původní plán Lesů ČR – zorganizovat 
za účasti veřejnosti výsadbu na 400 místech 
republiky, by navíc mohl být i přes zpoždění 
kvůli koronaviru splněn. Kdo má zájem se 
účastnit, může se přihlásit do „Klubu nového 
lesa“ a na https://play.google.com/store/
apps/details?id=cz.wdf.lesycr.debug si zvolit 
místo, kde by se chtěl některé z četných akcí 
účastnit. Komunikace s Lesy ČR pak probíhá 
prostřednictvím e-mailu. „Skupiny nad 5 osob 
se přihlašují e-mailem přímo organizátorům, 
kontakt najdete u informací o akci. V případě 
rodin (do 5 osob) stačí jedno přihlášení 
a uvedení celkového počtu účastníků. Pokud 
bude akce zrušena, přijde vám upozornění na 
e-mail, který uvedete při registraci. Oblečení 
přizpůsobte počasí a druhu práce, nezapo-
meňte na pracovní rukavice,“ doporučují Lesy 
ČR členům Klubu nového lesa.

Dny za obnovu lesa pro všechny, kteří se chtějí 
ve svém volnu zapojit do obnovy krajiny, zahá-
jily Lesy ČR po skončení nouzového stavu, od 
18. května. Do těchto dobrovolnických akcí se 
lze přihlásit také on-line na www.klubno-
veholesa.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. 
Účastníky čeká úklid lesa, stavba a oprava 
oplocenek kolem sazenic nebo příprava 
pasek na zalesňování. „O obnovu lesa a dění 
v krajině je velký zájem. Chceme vyjít veřej-
nosti vstříc. Lidé se mohou zaregistrovat 
v Klubu nového lesa a přihlásit na konkrétní 
akci, což je velká výhoda naší aplikace i webu. 
V této době tak dokážeme podle aktuální 
situace regulovat počet účastníků a dodržet 
veškerá vládní opatření,“ uvedl k projektu 
již dříve Josef Vojáček. Kromě běžných prací 
se také budou sbírat semena a plody lesních 
dřevin, v létě především z břízy a na podzim 
z dubů a buků. Lidé se dostanou na čerstvý 
vzduch a mohou sledovat, jak „jejich“ les 
roste. Zvaní jsou všichni, včetně rodin s dětmi. 
Celý projekt letos vyvrcholí 17. října celostát-
ním Dnem za obnovu lesa, kterého se loni 
v celé zemi zúčastnilo 31 tisíc lidí.

Dlužno dodat, že právě pro zmiňované rodiny 
s dětmi jsou Dny za obnovu lesa důležitou 
osvětou. Lesy ČR sice stále pokračují v tradič-
ních edukačních akcích v rámci doprovodných 
programů při různých rybářských či ochra-
nářských akcích, není ale nad to si les přímo 

v lese „osahat“. Právě tak se spoluutváří 
vztah k přírodě a k lesům jako takovým, což je 
důležité mimo jiné i pro to, aby se také vytvá-
řel potenciál budoucích lesníků a pracovníků 
v našem lesnictví. I z těchto důvodů pokračuje 
letos již třetím rokem další z projektů Lesů 
ČR, tentokrát s názvem „Adjunktem na léto“, 
který je určen pro žáky a studenty středních 
a vysokých lesnických škol v období od června 
do konce září. Studenti si tak mohou vydělat 
nějaké peníze, pomoci při likvidaci kůrovcové 
kalamity a získat zkušenosti a praxi. Přihlásit 
se mohou do konce července. Zapojit se může 
každý student lesnictví, kterému je 18 a víc 
let a počítá s minimálně měsíční brigádou. 
Adjunkti budou především vyhledávat 
a označovat napadené stromy, kontrolovat 
obranná opatření, tedy lapáky a lapače, účast-
nit se asanace nebo třeba měřit objem dřeva 
uskladněného v lese. 

Důležité i pro studenty je, že jak Česká 
zemědělská univerzita v Praze (ČZU), 
tak Mendelova univerzita v Brně uznávají 
tuto brigádu jako předmět praxe a za její 
absolvování pak studentovi přidělí odpovída-
jící počet kreditů. „Včasná a rychlá detekce 
napadených stromů je klíčovým prostředkem 
ke zmírnění negativních dopadů kůrovcové 
krize. Proto jsme ani chvíli neváhali podpořit 
zapojení našich studentů do této akce,“ 
uvedl například děkan Fakulty lesnické 
a dřevařské ČZU Róbert Marušák. Zatímco 
prvního ročníku v roce 2018 se zúčastnilo 
60 studentů,loni se již tento počet zvýšil
na 170 studentů. Lze tak jen doufat, že 
i letos bude loňský ročník překonán, což by 
bylo dobré pro studenty, lesy, lesnictví 
i přírodu obecně.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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LESNICTVÍ JAKO OBOR BLÍZKÝ
Vystudoval jste geobotaniku – lesnictví jako 
přírodovědný obor neleží až tak moc daleko 
– nelákalo vás nikdy stát se lesníkem?
Lákalo a láká dodnes. Jen vím, že na tak 
náročnou práci nemám žádné předpoklady. 
Sušené kytky v herbáři jsou něco dočista 
jiného než les. Jedno jaký – hospodářský, 
blízký přírodnímu, přírodní. V pralese jsem 
nikdy nebyl, naše takzvané pralesy jsou 
lesy po staletí ovlivňované člověkem. Tiše 
jsem záviděl Kájovi Maříkovi jeho „to druhé, 
Mistře“, jímž odpovídal na otázku pražského 
profesora, zda zůstane klavírním virtuosem, 
nebo se rozhodne pro lesnictví. Jenže na 
piano vybrnkám Ovčáci čtveráci a les vnímám 
jako biotop. Odpovědnost fořta za svěřený les 
dokážu přirovnat k odpovědnosti lékaře. Je mi 
líto, ale společně s Mirkem Horníčkem říkám: 
„Sudičky nedaly…“

Vaším učitelem, který se stal posléze 
i přítelem, je profesor Jan Jeník, lesník 
a ekolog, který získal cenu UNESCO za celo-
životní práci v ochraně životního prostředí. 
Čím podstatným vás ovlivnil?
Naprosto vším. Kvůli němu jsem zběhl 
z ornitologie. Naučil mne řemeslo (geobota-
nické), zadal mi diplomku, skrze kterou 
jsem dopodrobna poznal Vltavu, její údolí 
a porosty, pracovali jsme spolu na jihočeských 
vrbách, naučil mne psát knížky, srozumitelně 
se vyjadřovat. Doporučil mne v roce 1963 do 
Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích 
a v roce 1991 na místo šéfa Botanické zahrady 
UK v Praze. Snad jsem ho nezklamal. Je to 
hlavní výhybkář na trati mého života.

Na svých botanických toulkách jste prošel 
celou naší zemí. Kde se vám líbilo nejvíce 
a jaké lesy máte obecně nejraději?
Mám své oblíbené místečko. Leží od západu 
k východu na území mezi Aší a Jablunkovem 
(dříve i Sninou, Pčoliným a Stužicou – kde 
jsem byl právě s Janem Jeníkem). Zbývající 
souřadnice jsou mezi Šluknovským 
a Frýdlantským výběžkem a Vyšším Brodem 
a možná Lanžhotem. Lesy mám rád všechny, 

Rozhovor s Václavem Větvičkou, 
botanikem a dendrologem

Jen málokdo se u nás zasloužil o popularizaci oboru botanika a dendrologie tak jako 
Václav Větvička, za což mu ostatně byla Akademií věd ČR udělena medaile Vojtěcha 
Náprstka za popularizaci vědy. Jak sám říká, velký vliv na jeho směřování měl Jan 
Jeník, lesník a ekolog. O tom, proč se nestal lesníkem, jak vnímá současnou situaci 
v našich lesích, jaké dřeviny jsou z jeho pohledu při současném vývoji klimatu per-
spektivní, či o tom, jak vnímá vztah společnosti k lesům a stromům, jsme si s Václa-
vem Větvičkou povídali prostřednictvím korespondenčního rozhovoru.
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včetně těch akátových. Každý les je pro mne 
doslova chrámem. Smrčák gotickým, bučina 
barokním. Lesník Slávek Lacina z Třebo-
ně (sloužil také na Liberecku, ve Vysokém 
Chlumci i v Třeboni na lesním závodě a v penzi 
pečoval o lesy na Znojemsku), tedy tento fořt, 
mne vzal do míst, kde roste tzv. hrotovický 
modřín. Kdo neznáte, litujte. Stromy se skoro 
nesbíhavým kmenem, které byly vyselektová-
ny (nebo se samy vyselektovaly), podobně jako 
třeboňská borovice. V minulosti byly použí-
vány k zastropení velkých zámeckých sálů. 
Například. Do dneška mám nad nimi hubu 
otevřenou. Nebo spíš pod nimi.

POHLED NA KŮROVCOVOU KALAMITU
Zatímco svět bojuje s koronavirovou pan-
demií, lesy u nás jsou zasaženy „pandemií“ 
kůrovcovou. Sledujete situaci v českých 
lesích? Kde vidíte hlavní příčiny současné 
situace?
Sleduji, svým laickým pohledem. Nejsem 
s to rozlišit, zda za tím nestojí jen sucho. Mám 
dokonce dva zážitky, div ne kacířské. Jen jsem 
zíral, když jeden z mých lesnických přátel 
(dovolte, abych ho nejmenoval) chodil na Kvil-
dě převlečen za turistu v červené větrovce 
a s ruksáčkem, aby nevzbudil pozornost 
rozmanitých zarputilých ochránců – chodil 
v převleku do tehdy ještě stojících lesů stříkat 
proti kůrovci. Druhý zážitek je těsně souvisejí-
cí. Měl jsem tu nesmírnou čest přednášet stu-
dentům, adeptům lesařiny v Písku. Studenti 
se mne zeptali, jak se dívám na bezzásaho-
vost. A já jsem jim řekl: „Chlapci, zcela s tím 
souhlasím. Jen prosím, abychom začali sami 
u sebe. Jestliže si myslíme, že bezzásahovost 
povede k vyvinutí nového pralesa, pak prosím, 
abyste, počínaje dnešním dnem, už nikdy 
nevyhledali lékaře. Nechme lidskou populaci 
bez zásahu, samu sobě. A není vyloučeno, že 
se. jak se podobně usuzuje u lesů, mezi námi 
vyvine nový pračlověk…“ Chvíli bylo v sále 
ticho. A pak ti kluci zelení povstali a ve stoje 
mi tleskali, protože pochopili, co jsem měl na 
mysli a jaký je můj názor. Ergo: myslím, že 
20 000 ha ponechaných kůrovci na Šumavě 
bylo dostatečně velkým epicentrem, aby se 
ten brouček, při převládajících západních 
větrech, tak trochu roznesl.

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou 
ochranáři upozorňují na to, že smrk se na 
velké části našeho území pěstuje mimo své 
přirozené rozšíření. Nové poznatky z oblasti 
paleoekologie ale naznačují, že smrk mohl 
zaujímat dominantní zastoupení během vět-
šiny holocénu a být zde i běžným nížinným 
druhem. Jak podle vás pracovat s informa-
cemi o přirozeném rozšíření druhů a které 
období brát jako směrodatné?
Vezměte si práce Nožičkovy nebo Dagmar 
Žďárské. Ta se věnovala zejména tzv. chlum-
nímu smrku a shromáždila jej do matečnice 
na Trubách u Kostelce n. Č. l. Příkladem budiž 
těptínský smrk, kousek od mého milovaného 
Štiřína. Nebýt orkánu Kyrill, byl by stále nej-

vyšším stromem v ČR. Když padl, měřil 
58 metrů! Na vaši poslední otázku jsem 
krátký, mám k tomu jen jednu poznámku 
– ani nížinný, ani chlumní smrk nerostl 
v monokultuře. Jenže jestliže z ekonomických 
důvodů pěstujeme pšenici, ječmen a další 
v monokultuře, tak to přece jen taky svádí. Aniž 
bych obhajoval tzv. lignikultury, na něž nás už 
v roce 1958 upozorňoval profesor Jan Jeník 
jako studenty – že možná tak trochu hrozí…

DŘEVINY A KLIMATICKÁ ZMĚNA 
S probíhající klimatickou změnou se dřeviny 
musí vyrovnávat s větší intenzitou extrém-
ních jevů – vysokými teplotami, změnami 
v distribuci srážek v čase, suchem. Jsme 
svědky krátké periody jara a rychlého 
nástupu léta, zimy jsou chudší na sněhovou 
pokrývku. Jak se mění životní rytmus dřevin 
a co lze v této souvislosti očekávat? 
Zkuste to s větším odstupem: Na konci glaci-
álů byl např. dub zatlačen hluboko k jihu 
a postupně a pomalu se vracel. Na přednáš-
kách nás Jan Jeník seznamoval s tzv. 
klimatickým optimem ve střední Evropě, 
které bylo zhruba v neolitu nebo ještě lépe 
v období tzv. Atlantiku, kdy průměrná teplota 
u nás byla patrně o tři stupně vyšší než dnes. 
Pokud jsem to nepopletl, tak na začátku 
16. století, kolem roku 1502 a 1503, tu byla 
sucha zhruba čtyřměsíční – od Nanebevzetí 
Páně do svatého Václava – nespadla ani kap-
ka. V 90. roce 20. století udělala příroda krás-
ný pokus – stačilo se proletět helikoptérou 
nad Cukrákem u Prahy a nad okolními lesy. 
Nepršelo osm týdnů a krásně se ukázalo, kde 
jaký dub roste. Patřičným byl na místě dub 
zimní, ten byl stále ještě v srpnu zelený. Zato 
dub letní, který na takových lokalitách neměl 
co dělat, byl žlutý jako sušený tabák. Prognó-
zy jsou svízelné. Je třeba si uvědomit, že to 
s námi zeměkoule koulí v sinusoidách.

Vaše diplomová práce se věnovala akátovým 
porostům v údolí řeky Vltavy. Akát se 
v posledních letech jako nepůvodní a inva-
zivní dřevina cíleně odstraňuje. Netajíte se 
tím, že akát jako dřevinu máte rád – nesdí-
líte názor ochranářů, že akát představuje 
nebezpečí pro přirozené biotopy?
To je horký kaštan, který mne léta provází. 
Není to mince, která má avers a revers. 
Tažení proti akátu je dlouhodobé, periodické. 
Někdy kolem roku 1975 (čas mi z hlavy vypadl, 
ač jsem byl přímým a aktivním účastníkem) 
byla ve Znojmě konference věnovaná akátu. 
Kategorické odsouzení tam nepadlo, stejně 
jako vřelé přijetí. Když jsem mapoval akátiny 
v Povltaví, tak kousek od Županovic byl 
porost, kde v podrostu bylo „5.5“, jak se 
fytocenologicky říká, strdivky sedmihradské, 
krásné stepní trávy. Vůbec jí akát nevadil. 
Na mé pokusné ploše nad Štěchovicemi, na 
Homoli, rostl pod akátem medovník Melittis 
melissofyllum. Zásadou ochranářů je stálý 
boj s něčím. Nicméně platí má slova (i ze 
Znojma), že výsadba akátin byl „akt neuváže-

ný a ráz krajiny byl setřen“. Ale vykládejte to 
Schwarzenbergům, kteří zalesnili holé vltav-
ské stráně v druhé polovině 19. století černou 
borovicí a akátem.

Mělo by podle Vás za současné probíhající 
klimatické změny české lesnictví experi-
mentovat s exotickými druhy dřevin, nebo 
by si v rámci předběžné opatrnosti mělo 
vystačit s našimi domácími?
Preferuju autochtonní dřeviny. Jen je třeba 
nezapomínat na to, že ne každý les je 
ochranný a že hospodářské lesy jsou neméně 
potřebné a žádoucí.

V minulosti jste se vyslovil k zachování 
modřínu v českých lesích. I ten je ze strany 
ochrany přírody považován na většině 
území za nežádoucí, stejně tak se například 
odstraňovala borovice kleč ve vrcholových 
partiích Jeseníků. Jak jako dendrolog vní-
máte roli těchto dřevin?
Budu otevřený a sklidím za to kritiku. 
Podobné názory na mne působí jak červený 
hadr na býka, aniž bych ovšem věděl, že to na 

Václav Větvička
* 13. 1. 1938 v Praze
V letech 1956–1961 studoval na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, kterou absolvoval v oboru 
geobotanika. V roce 1963 byl přijat ke 
studijnímu pobytu v tehdejší Botanické 
zahradě ČSAV v Průhonicích. Po slou-
čení zahrady s Botanickým ústavem 
ČSAV v něm pracoval až do roku 1992. 
V letech 1984 a 1985 a posléze 1990 
až 1992 byl vedoucím Průhonického 
parku. Od roku 1992 do roku 2007 
působil jako ředitel Botanické zahrady 
Přírodovědecké fakulty UK. Za 15letého 
působení se mu podařilo vrátit zahradě 
někdejší tvář, rozšířit ji o odpočinkové 
refugium i upravit exteriéry a přede-
vším ideově navrhl a inicioval výstavbu 
nových tropických a subtropických 
skleníků (1996–2000). V září 2007 
ukončil pro vysoký věk své působení na 
univerzitě a odešel jako vedoucí zámec-
kého parku do Štiřína, kde působil do 
roku 2020, v posledních letech jen jako 
dendrolog. Je členem Československé/
České botanické společnosti. Bohatá je 
jeho publikační a publicistická činnost. 
Vedle řady vědeckých článků to jsou 
především popularizační příspěvky. 
Je nositelem řady ocenění. Akademie 
věd ČR mu v roce 2004 udělila medaili 
Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. 
28. října 2018 mu prezident republiky 
udělil státní vyznamenání medaili Za 
zásluhy v oblasti vědy I. stupně. 
30. října 2019 mu byla udělena Cena 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
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býka působí. Jak chcete obstát se zarputilými 
ochránci (spíš paragrafů než přírody), když 
v jedné otázce uvažujete o introdukci a v dru-
hé upozorňujete na kauzy modřín a jesenická 
kleč. Co do kleče, odkazuji na práce bohužel 
již zemřelého Theodora Lokvence, který se 
věnoval sudetským pohořím a kleči zvláště.

SPOLEČNOST, LES A STROMY 
Lesnictví je obor prvovýroby. Zdá se ale, že 
společenská poptávka začíná více než ke 
dříví směrovat k mimoprodukčním funkcím 
lesa. Ekonomický a sociální význam lesa 
jako zdroj příjmů (především na venkově) se 
snižuje. Jak vnímáte tento vývoj?  
Jako varovný. Dobrý, opečovávaný hospodář-
ský les plnil po většinu mého života i dobrou 
společenskou funkci. A v řadě míst byly 
někdejší selské lesy vráceny majitelům či 
restituentům. Mám ve své blízkosti takové. 
Pečují o svůj les a chodí si tam na palivové 
i stavební dřevo podle svého, ale schváleného 
„LHP“.

Společně se sochařem Martinem Patřičným 
jste se zasloužil o znovuobnovení tradice 
Dne stromů (slaví se 20. října). Máte za to, 
že si společnost více uvědomuje hodnotu 
stromů v krajině?
Nevím, zda si společnost, případně jaká spo-
lečnost něco uvědomuje. Výraz společnost je 
pro mne pojem div ne abstraktní. Rozmanité 
iniciativy a společnosti si stromy uvědomu-
jí, některé na tom doslova založily živnost 
(omlouvám se, že nejmenuji). Traduje se to 
už od časů okrašlovacích spolků z první 
republiky. Nejsem si jist, zda lze použít 

spojení „uvědomuje si hodnotu stromů  
v krajině“. Podle toho, co okolo sebe vidím, 
včetně přístupu k ošetřování starých stromů 
etc., opravdu nevím, zda si společnost něco 
uvědomuje. Táž společnost, která zapálila 
před lety i torzo semtinské lípy. I když vím, 
že Franta Novák i Eliška Drahovzalová mají 
stromy rádi (postavy a jména jsou smyšlená, 
jde o jednotlivé človíčky).

A pokud se vrátíme k okolnostem obnovení 
tradice Dne stromů?
Povídání o Dni stromů a dřeva (tak zní náš 
plný název) by vystačilo na jeden velký článek. 
My jsme takový den nejen neobnovili, ale ani 
ne znovuobnovili. My, ve své neznalosti, jsme 
o těch předchozích nevěděli. Rušili jsme Mar-
tinovu výstavu a výstavu kreseb stromů Mistra 
Jaroslava Turka a bylo nám líto, že končí. Já 
jsem Martinovi vyprávěl o starých tradicích 
sázení stromů (Sázej stromky pro potomky, 
Sázejte stromy, vaše děti porostou s nimi) 
a povídal jsem o Zelených matrikách a o akci 
Strom svobody, kvůli invazi Sovětů přejmeno-
vané na Strom republiky v roce 1968, kterých 
jsem byl autorem a které jsem inicioval. 
A vyprávěl jsem mu o tom, jak mne Hana 
Hegerová ponoukala v noční televizi (Noc 
s Andělem), ať něco se stromy vymyslím. 
A tak jsem navrhl, že ke dni, který nazveme 
Den stromů a dřeva, vysadíme v roce 2000 
Strom milénia na pražském Vyšehradě (roste 
tam dodnes). A že nejlepším časem bude 
pátek na konci října, aby lidi ještě měli čas 
dojet na chaty a chalupy sklidit ovoce. Rozešli 
jsme se večer a Martin mi ještě v deset v noci 
volal, že přišel na datum 20. 10. 2000, že se to 

bude hezky graficky pod sebou psát. A já jsem 
krátce po desáté večerní zavolal paní Haně 
s tím, že jsme ten Den stromů a dřeva vymy-
sleli a že poprvé bude 20 října. A Hana pro-
nesla kouzelnou větu: „Ale to ste ma chlapci 
urobili obrovskú radost, veď ja mam dvad-
siateho oktôbra narodeniny.“ Takže si všichni 
pamatujte, že náš Den stromů a dřeva se slaví 
na počest narozenin Hany Hegerové, která je 
rovnocennou spoluautorkou tohoto dne.

Vaše nejúspěšnější kniha Stromy a keře 
vyšla ve 35 vydáních v mnoha jazykových 
mutacích. Pokud byste si měl vybrat jednu 
dřevinu vašeho srdce, která by to byla?  
Na tuto otázku odpovídám stereotypně pa-
rafrází Coco Chanel: „Není ošklivých dřevin.“

V pořadu GEN České televize jste řekl: 
„Jestli si mám připadat jako strom, tak 
vykotlaný.“ Co pro vás vykotlaný strom 
zosobňuje a jaký je Václav Větvička?
Václav Větvička je jako vykotlaný strom. Aby 
byl vykotlaný, na to musí být dost starý. Ta-
kovou podmínku splňuji. Vykotlaný strom an 
sich pro mne zosobňuje čas, dlouhý čas. Něco 
jako 550 let starý dub z Pohanska, jehož výřez 
byl pořízen ve dvacátých letech 20. století. 
Jeden je ve vestibulu Národního muzea, druhý 
v přízemí katedry botaniky Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. Těch 550 let je odhad, 
vnitřek onoho dubu byl vykotlaný, letokruhů 
se v něm nedopočítáte…

Rozhovor je převzat z časopisu Lesnická 
práce, zpracovala redaktorka Petra 
Kulhanová. Foto: archiv Václava Větvičky

Hlavními cíli programu jsou zmírnění negativ-
ních následků dlouhodobého sucha, zadržení 
vody a zpomalení jejího povrchového odtoku, 
ale i udržení a posílení biodiverzity 
v krajině. 

Jaká opatření se podařilo dokončit a jaké 
jsou další plány?
V roce 2019 bylo zrealizováno 100 vodohospo-
dářských staveb a zpracováno 80 projektů 
v celkové investiční výši 230 mil. Kč. Pro 

letošní rok je v plánu realizace130 staveb 
a příprava 150 projektů s očekávanými nákla-
dy 210 mil. Kč, které budou, stejně jako 
v minulém roce, spolufinancovány z dotačních 
prostředků – zejména MZe a MŽP.

Hlavní typy realizovaných opatření
• Bodová: malé vodní nádrže, tůně, terénní 

deprese apod.
• Liniová: revitalizace vodních toků včetně 

péče o břehové porosty
• Plošná: obnova přirozeného vodního 

režimu (lužních lesů, mokřadů, pramenišť, 
rašelinišť), optimalizace využití lesnických 
melioračních sítí

Lesy ČR vrací vodu lesu
Dne 22. 3. 2019 zahájily Lesy ČR program „Vracíme vodu lesu“. Jedná se o výstav-
bu, rekonstrukci a opravy vodních nádrží i tůní, revitalizaci toků a mokřadů, úpra-
vy odtokových poměrů a další opatření podporující akumulaci vody a zpomalení 
jejího odtoku z krajiny. Plánován je vznik více než 350 vodohospodářských staveb 
v hodnotě jedné miliardy korun. 

Opatření 2019 2020

Bodová (ks)
77 staveb – 34 dokončených vodních
nádrží; (36,5 ha, 0,8 mil. m3), z toho 

5 zcela nových (4 ha, 55 tis. m3)

107 staveb (67 ha, 1,7 mil. m3),
 z toho13 zcela nových 

(8,8 ha, 80 tis. m3)

Liniová (km) 11 akcí (9 km revitaliz. vodních toků) 9 akcí (4,5 km)

Plošná (ha) 12 území (800 ha) 14 území (150 ha)
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Co považujete za dosavadní největší úspěch 
programu Vracíme vodu lesu?
Určitě je to úspěšné nastartování realizace 
velkého počtu akcí. Hovoříme o stavbách od 
řádově tisíců korun až po rozsáhlé investice za 
desítky miliónů. Osobně si velmi cením akcí 
v Jihomoravském kraji, který je nejvíce 
postižený suchem a kde byly realizovány velké 
stavby na obnovu a údržbu vodních nádrží, 
např. stavba MVN Kančí obora, která získala 
ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 
v kategorii do 50 mil. Kč. Na Telčsku byly obno-
veny Roštýnské vodní nádrže a celkovou rekon-
strukcí také prošla vodní nádrž Kožichovice. 
Ale podařila se rovněž řada revitalizací vodních 
toků ve středních a východních Čechách.

Hodně se hovoří o vodohospodářských opat-
řeních v jihomoravské oblasti Soutok, v jaké 
jsou nyní fázi?
Jedná se o v podmínkách České republiky 
ojedinělý záměr, který je nyní ve fázi příprav. 
Připravována je výstavba
vzdouvacího zařízení na řece Dyji, které 
umožní zvýšení hladiny v toku na výšku, při 
níž bude zajištěn nátok do soustavy stávají-
cích zavodňovacích kanálů lužního lesa. Jeho 
realizací dojde z pohledu ochrany přírody 
a krajiny k zachování cenného biotopu 
závislého na pravidelném zaplavování vodou. 
Nedílnou součástí projektu jsou revitalizační 
opatření spočívající v propojování původních 
slepých říčních ramen a tůní se stávajícím 
systémem vodních kanálů.

Ing. Tomáš Hofmeister
vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR

Stavba vodní nádrže Kančí obora v Moravském Krumlově, kde Lesy ČR postavily na 1,1 hektaru plochy průtočnou vodní nádrž, která zadrží v krajině 
21,1 tisíce metrů krychlových vody. Vodní nádrž Kančí obora byla Svazem vodního hospodářství ČR vyhodnocena jako vodohospodářská stavba roku 
2019 (v kategorii do 50 mil. Kč)

Revitalizace zatrubněného vodního díla U křížku levostranného přítoku Brtného potoka na LS 
Přimda. Součástí revitalizační stavby bylo několikanásobné přerušení a ucpání stávajícího potrubí, 
vyvedení vody na povrch do mělkého koryta, zbudování 18 tůní hloubky 0,6–1,5 m a výsadba 123 ks 
stromů a 172 ks křovin

K velkým projektům patří vybudování protipovodňové ochrany v obci Němčice, jejíž součástí je 
suchá nádrž Člupek, která zachytí stoletou povodeň
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Nejvíce kulturních projektů plánuje na léto 
muzeum právě na svém zámku Kačina. Úvo-
dem zmiňme, že v tomto empírovém skvostu, 
o němž se říká, že je jedinou slohově čistou 
budovou mezi Paříží a Petrohradem, sídlí 
muzeum historicky již od 50. let minulého 
století. I když prvotní stěhování neprobíhalo 
zrovna radostně a zemědělské muzeum sem 

bylo z Prahy původně doslova vyhnáno, během 
novodobé éry 21. století zde vznikla řada 
zajímavých expozic a výstav mapujících vy-
braná zemědělská odvětví, řemesla či historii 
českého venkova. Empírová perla na Kačině 
nabízí hned několik prohlídkových okruhů,
a to včetně zámeckých interiérů. A právě 
tamní interiéry k rozehrání dobových scének 
doslova svádí. Kromě sálů, salonků a komnat 
je totiž na Kačině třeba i magická nedostavě-
ná kaple, dechberoucí chotkovská knihovna 
a hlavně původní divadelní sál, v němž Chot-
kové, původní majitelé panství, inscenovali 
i své vlastní divadelní hry. Od července do září 
tak můžete na Kačině zažít doslova Pohád-

kové léto – jak ostatně název tohoto letního 
projektu plně vystihuje. Součástí programu 
jsou divadelní představení pro děti i dospělé, 
koncerty a také koncept, který si osvojil název 
„oživené prohlídky“. Jde o pásmo scének 
sehraných přímo v zámeckých interiérech 
v rámci návštěvnických prohlídek a s využitím 
skutečných dobových postav jako hrdinů 
příběhu. 

Když už na Kačině budete, nezapomeňte 
si vyhradit čas na procházku zámeckým 
parkem. Je to unikátní prostor s pozůstatky 
staveb, jako jsou letohrady, umělé ostrůvky, 
aleje či arboretum cizokrajných dřevin, které 

Národní zemědělské muzeum: 
Pohádkové léto na Kačině 

I když koronavirová pandemie zahýbala velkými muzejními akcemi a návštěvníci 
její vinou letos přišli o Pradědečkův traktor v Čáslavi, Národní myslivecké slavnosti 
na Ohradě i jarní pouť na zámku Kačina, letní kalendář muzea se akcemi už zase 
pěkně plní. Tuzemskou dovolenou či víkendový pobyt si tak můžete zpestřit návště-
vou některé z výstavních budov stejně jako divadelním představením, pohádkou pro 
děti, koncertem nebo netradiční prohlídkou. 
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sem Chotkové nechali dovážet již od 70. let 
18. století. Jde například o tyrolské modříny, 
kaštanovníky, moruše nebo akáty. 

V okolí Kačiny najdete lesy, louky se starými 
solitérními stromy jako jedlovec kanadský, 
jalovec virginský nebo nahovětvec i vodní 
plochy a mokřady. I proto tu svůj domov 
nalezla řada unikátních druhů živočichů, 
ptáků, obojživelníků i hmyzu. A na hmyz se 
zaměřuje i zdejší nová naučná stezka. 
S vybranými zástupci hmyzí říše, z nichž 
u několika druhů byl potvrzen výskyt 
v Čechách pouze na Kačině, seznamuje 
návštěvníky formou osmi panelů, které 
doplňují dřevěné modely hmyzu v nadživot-
ní velikosti. Kačinský park je vyhlášen jako 
přírodní památka a je součástí Natury 2000, 
soustavy chráněných území evropského 
významu. Mezi druhy, díky kterým je Kačina 

zařazena mezi evropsky významné lokality, 
patří lesák rumělkový, nosorožík kapucínek 
či chrobák ozbrojený, který je vybaven hned 
třemi rohy. V letošním roce připravilo muzeum 
pro návštěvníky speciální komentovaný okruh, 
který provází nejen parkem, ale i zámeckým 
skleníkem a bylinkovou zahrádkou. Jeho sou-
částí je i procházka okolo ha-ha příkopu, který 
muzeum v letošním roce opravilo.

Kdo to má na Kačinu opravdu blízko a dává 
přednost spíše niternějším prožitkům, může 
přijít na cvičení jógy v zámeckém parku. 
Po celé léto budou také na Kačině probíhat 
týdenní příměstské tábory pro děti, letos 
rozdělené do menších skupinek maximálně 
po deseti.

Kompletní informace najdete na webu muzea 
www.nzm.cz. 

Pohádkové léto  
na Kačině 
• 2. 7. Pekelná pohádka 
• 4. 7. Noční prohlídky – Mnoho povyku 

pro divadlo
• 5. 7. Jóga v zámeckém parku
• 7. 7. Záhada zlatých medailonků 
• 9. 7. Pekelná pohádka 
• 11. 7. Kytice 
• 12. 7. Jóga v zámeckém parku
• 14. 7. Záhada zlatých medailonků
• 16. 7. Pekelná pohádka 
• 18. 7. Strašidlo Cantervillské
• 21. 7. Záhada zlatých medailonků
• 23. 7. O pejskovi a kočičce
• 25. 7. Noční prohlídky – Mnoho povy-

ku pro divadlo
• 25. 7. Oživené prohlídky 
• 28. 7. Záhada zlatých medailonků
• 30. 7. O pejskovi a kočičce
• 1. 8. Noční prohlídky – Mnoho povyku 

pro divadlo
• 4. 8. Záhada zlatých medailonků
• 6. 8. Pekelná pohádka
• 8. 8. Noční prohlídky – Mnoho povyku 

pro divadlo
• 11. 8. Záhada zlatých medailonků
• 13. 8. Pekelná pohádka
• 15. 8. Noční prohlídky – Mnoho povy-

ku pro divadlo
• 18. 8. Záhada zlatých medailonků
• 20. 8. Pekelná pohádka
• 22. 8. Noc na Kačině 
• 22. 8. Oživené prohlídky
• 25. 8. Záhada zlatých medailonků
• 27. 8. Pekelná pohádka
• 5. 9. Hrdý Budžes 

Změna vyhrazena. Více na www.nzm.cz
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Čaje z našich luk a strání
Divoce rostoucí keře šípkových růží a černého 
bezu jsou v plném květu a obrůstají kdejakou 
stráň či louku. Ale protentokrát tomu neří-
kejme plevel. Sušené květy i plody obou keřů 
přijdou v zimě vhod do osvěžujících i léčivých 
čajů. Květy sušeného bezu snižují horečku při 
nachlazení, šťáva z plodů černého bezu tlumí 
bolest páteře při zánětech nervů. Šípky pro 
hojný obsah vitamínu C a B zvyšují odol-
nost proti chřipce, jak uvedl MUDr. Jaroslav 
Korbelář v publikaci Naše rostliny v lékařství 
(Avicenum, Praha 1981).

Povzbuzení imunity je nyní na pořadu dne, 
neboť lékaři už varují před možnou další 
vlnou koronaviru v podzimních měsících. Pro 
inspiraci jsme zalistovali v knihách s návody 
a recepty na ovocné a bylinné čaje z dob, kdy 
se tyto nápoje běžně připravovaly v českých 
domácnostech ze svépomocně nasbíraných 
a nasušených listů, květů či plodů zahrad, luk 
a pastvin. Tehdy se tím ušetřilo za poměrně 
drahý pravý černý čaj a také za vitamínové 
tablety, které rovněž nebyly právě levné. Dnes 
bývají ovocné a bylinné čaje v obchodech 
dražší než pravý čaj. Proč se tedy nevrátit ke 
starým postupům a nepřipravit si osvěžující 
čaje svépomocí. Stačí se rozhlédnout během 
vycházky v přírodě…

Sedmikráskou proti kašli
Surovin rostlinného původu k přípravě domá-
cího čaje je mnoho. Desítky u nás planě ros-
toucích bylin navíc mají léčivé účinky a právě 
nadcházející období je k jejich sběru nejvhod-
nější. V současnosti to také může být užitečné 
zaměstnání pro ty děti, které dosud neusedly 
do školních lavic kvůli koronavirové karan-
téně. Kdo by řekl, že sbírat se vyplatí třeba 
kvítky sedmikrásky chudobky. Dvakrát denně 
podávaný nálev čajové lžičky sušených květů 
sedmikrásky na šálek vroucí vody podporuje 
odkašlávání a působí protizánětlivě. Přidáním 
do čajových směsí zlepšuje vzhled čaje.

V křovinách, příkopech a na rumištích roste 
hluchavka bílá. Její květy lze trhat až do září. 
Suší se pokud možno ve stínu, při umělém 
sušení by teplota neměla překročit 35 °C. 
Užívá se při zánětech horních cest dýchacích 
a chronické bronchitidě několikrát denně.
Z dlouhého seznamu léčivých rostlin vyplývá, 
že se dají sbírat na louce, na okraji polí či 
v lese. Z bylin rostoucích mimo les připo-
meňme například diviznu velkokvětou (květ), 
jitrocel kopinatý (list) či chrpu polní (květ).
Žlutě kvetoucí divizna velkokvětá se užívá 
při kašli, černém kašli, zánětu průdušek, 
chrapotu nebo astmatické bronchitidě. Pije se 
nálev připravený ze tří až čtyř čajových lžiček 

sušených květů divizny na 0,4 litru horké vody.
Jitrocel se užívá při nemocech dýchacích 
orgánů se silným zahleněním, například 
při chronickém kataru průdušek a při kašli. 
Nálev se připravuje z pěti gramů nařezaných 
sušených listů na šálek vody.

Květy chrpy polní se sbírají za slunečného 
dne, a to buď celá květenství, nebo jen sytě 
modré paprsky. Suší se v tenkých vrstvách 
v průvanu při teplotě okolo 35 °C bez přístupu 
světla. Nálev ze lžičky sušených květů na 
šálek vody se například užívá ke zmenšení 
otoků. Sytého barviva se užívá do čajových 
směsí nebo k obarvení některých léků.

Lesní čaj bez kofeinu
V lese nebo na jeho okraji lze sbírat listy mali-
níku nebo ostružiníku. Čaj z jejich listů lze pít 
i jen čistě pro osvěžení, protože má příjemnou 
chuť, podobně jako čaj čínský nebo indický, 
avšak na rozdíl od nich neobsahuje kofein. 
Tato látka má povzbuzující účinek, avšak nad-
měrné užívání kofeinu způsobuje podráždění 
nervů a nespavost. Chceme-li dosáhnout pří-
jemné chuti a vůně domácího čaje, necháme 
listy – stejně jako u čaje pravého – podrobit 
fermentaci. Tato úprava vylepší chuť a vůni 
hotového nápoje. Nálevy z neupravených 
listů mají svíravou chuť a nejsou tak aroma-
tické, jako je tomu v případě listů upravených 
fermentací.

Pro úpravu zvanou fermentace jsou vhodné 
jen listy mladé, šťavnaté a bez řapíků. Zelený 
materiál necháme po sběru nejdřív půl dne ve 
stínu zavadnout, pak listy rozložíme na tenkou 
vrstvu a válečkem na nudle lehce pomačká-
me. Takto upravenou surovinu rozložíme na 
plátno a stočíme jako ovocný závin. Smotky 
pak uložíme na teplém místě a zatížíme. 
Dodejme, že listy určené k fermentaci nikdy 
nezavinujeme do igelitu, neboť ten rostlin-
nému materiálu odnímá vůni. Asi po dvou 
dnech, kdy se rostlinný materiál samovolně 
zapaří, rostlinné smotky rozbalíme, ve stínu 
dosušíme a rozkrájíme. Fermentované listy 
jsou tmavší, hnědší až černé a jejich vůně při-
pomíná vůni čaje pravého. Tyto čaje se připra-
vují z již zmíněného maliníku a ostružiníku, 
lze na ně však s úspěchem použít také listy 
jahodníku a kontryhele. Mají svěží nakyslou 
chuť a značný obsah vitamínu C.

Byliny a prevence nemocí
Prázdninové pobyty u babičky na venkově míváme spojené s pitím osvěžujícího čaje 
z plodů a listů planě rostoucích bylin a keřů. Dnes se ovocné či bylinné čaje dají 
koupit jako hotové směsi již naporcované v sáčcích a nejsou zrovna levné. Když si 
takové čaje připravíme sami, ušetříme a ještě posílíme imunitu, o kterou nyní tolik 
jde v souvislosti s koronavirem.
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Šípek tvrdí muziku
Osvěžující domácí čaje lze připravovat také 
z aromatických druhů rostlin, jakými jsou 
například listy máty peprné a meduňky, anebo 
ze sušeného lipového květu. Ideální surovinou 
pro domácí čaj je sušený plod šípkových růží. 
Šípky sice nemají výrazné aroma, avšak čaj 
z nich má příjemně nakyslou chuť a při opa-
trné a správné úpravě v něm zůstane značný 
podíl vitamínu C.

Šípkový čaj – recept na něj uvádíme na jiném 
místě textu – lze připravovat buď samotný, 
nebo ve směsi s jinými rostlinnými druhy. 
K šípkům se do komerčně připravovaných 
směsných čajů přidávají sušené jablečné 
slupky pro zakulacení chuti a květy ibišku 
pro dodání červenohnědé barvy. V domá-
cích podmínkách můžeme cizokrajný ibišek 
nahradit již uvedeným květem modré chrpy, 
abychom získali pěkně tmavou barvu čaje. 
Chuť domácího čaje vylepší také přídavek 
sušených slupek pomeranče nebo citrónu. 
Kůru citrusových plodů před sušením zbavíme 
vnitřní hořké bílé dužniny. Pomerančovou 
nebo citrónovou kůru lze použít na teplý nápoj 
i samostatně. V kuchařské knize Vaříme zdra-
vě, chutně a hospodárně (Práce, Praha 1953) 
jsme našli recept na nápoj z pomerančové 
nebo citrónové kůry.

Postup je následující: Velmi tence okrájenou 
kůru z citrónů nebo pomerančů dáme do 
tmavé láhve a zalijeme čistým lihem tak, aby 
kůra byla pokryta. V chladu poté necháme 
šest týdnů. Získaný výtažek z citrusové kůry 
použijeme pro přípravu osvěžujícího nápoje. 
Před jeho přípravou rozpustíme v jednom litru 
horké vody půl kilogramu cukru, 15 gramů 
kyseliny citrónové a k tomu pak přidáme dvě 
skleničky výtažku z kůry. Necháme přejít va-
rem a dáme dobře vychladit. Před podáváním 
zředíme podle chuti studenou vodou. Místo 
citrónové kůry lze v lihu připravit výtažek 
z květů bezinek nebo akátu.

Ze stejné kuchařské knihy pochází také recept 
na čaj z jablečných slupek. Slupky lze použít 
čerstvě oloupané nebo sušené. Ty se vloží do 
vroucí vody a nechají se asi dvě minuty vařit. 
Chuť čaje výborně doplní, přidá-li se k jableč-
ným slupkám trochu jahodového listí a nápoj 
se pak osladí medem.

Usušit, rozdrtit a nepřevařit
Šípek, což je plod plané růže, lze zpracovat 
různým způsobem, například do omáček ke 
zvěřině nebo do džemu ve směsi s červeným 
rybízem. Nejběžnější a také nejméně pracná 
je příprava šípkového čaje. Platí zásada, že 
na litr vody se bere hrst nedrcených šípků. 
Ty dřevěným válečkem nadrtíme až těsně 
před vařením. Rozdrcené šípky vhodíme do 
vařící vody a v zakryté nádobě povaříme deset 
minut. Scedíme přes nekovové sítko nebo 
pláténko. Sladíme podle chuti a ochutíme cit-
rónovou šťávou, jak uvádí recept v kuchařské 

knize Vaříme zdravě, chutně a hospodárně.
Obdobný návod jsme našli také v knize Nápoje 
pro každou příležitost (Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha 1966), jejímž autorem 
je Vilém Vrabec. V publikaci je výslovně uve-
deno, že vaření delší než deset minut ničí 
v šípkách většinu vitamínů. Kniha také výslov-
ně upozorňuje, že šípky se nesměji jen spařo-
vat a hotový čaj se nemá nechat dlouho stát, 
aby neztratil čirý vzhled. Šípky, které kromě 

velkého množství vitamínu C obsahují rovněž 
mnoho cukru, kyselin, olej a barvivo, a proto 
jsou tak oblíbenou součástí čajů, nazval nor-
ský badatel Natvig „pomerančem severu“, jak 
uvádí Atlas liečivých rastlín (Veda, Bratislava 
1975). Za pozornost stojí, že ceněný vitamín 
C obsahují rovněž semena šípku (nažky), tedy 
nejen červená slupka plodu.

Alice Olbrichová

Čajový receptář mistra Vrabce
Z knihy Nápoje pro každou příležitost, jejímž autorem je proslulý mistr šéfkuchař Vilém 
Vrabec, jsme pro zajímavost a inspiraci vybrali několik receptů na domácí čaje z dostupných 
surovin.

Prvním bude meduňkový čaj. Připomeňme, že meduňka libovonná neboli lékařská je 
hluchavkovitá trvalka, podobná svými listy kopřivě a svým květem mátě. Na Moravě se jí též 
říká voňavá kopřiva. Její čerstvé i sušené listy mají výraznou citrónovou vůni i chuť.

Postup přípravy čaje je následující: Do hrnečku dáme sušené anebo čerstvé listy meduňky, 
nalijeme na ně vařící vodu, zakryjeme pokličkou, aby silice nevyprchala, a necháme asi 
deset minut stát. Takto připravený čaj procedíme, dostatečně osladíme a popíjíme vlažný. 
Připravujeme v poměru polévková lžíce meduňky lékařské na asi 0,5 litru vody a cukr podle 
chuti. Čaj uklidňuje nervy a umožňuje klidný spánek. V lidovém léčitelství se tento čaj pova-
žuje za protihorečnatý a doporučuje lidem, kteří špatně spí.

Na pomerančový čaj budeme potřebovat 25 gramů tence sloupnuté pomerančové kůry, 
10 gramů tence oloupané citrónové kůry, dva hřebíčky a čtvrt litru vody. Kůru z pomeranče 
a citrónu dáme do hrnečku, přidáme hřebíčky, zalijeme vodou, pět minut povaříme a nechá-
me vychladnout. Vychlazený odvar scedíme. Na pití vezmeme lžíci vychlazeného odvaru 
a promícháme s 1/8 litru vody. Povzbuzuje chuť k jídlu, pije se třikrát denně.

Náhražka čínského čaje se připravuje ze sušených listů ostružin, malin a listů jahodníku. 
Směs sušených listů vložíme do vroucí vody, necháme přejít varem, pak ihned odstavíme a 
necháme asi šest minut vyluhovat. Čaj scedíme, osladíme a podáváme. Lze přidat citróno-
vou šťávu.
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A právě k těmto osobnostem neodmyslitelně 
patřili učitelé zemědělských škol všech dru-
hů, jak bylo uvedeno v minulém čísle. Od 
2. poloviny 19. století zemědělská praxe 
kladla zvýšené nároky na vzdělání a tím při-
rozeně na zemědělskou školu a jejich učitele. 
Ti byli nuceni přizpůsobit se potřebám doby, 
v meziválečném období více cestovali do za-
hraničí, aby kromě tamního školství sledovali 
také stav zemědělství. V té době přitahovaly 
naše zemědělské odborníky včetně učitelstva 
skandinávské země. Rozlohou malé, avšak 
co do produkce výkonné, například Dánsko. 
Agrární teoretici předpokládali, že naše 
zemědělství by se mělo ubírat právě jejich 
cestou. Zemědělští učitelé podnikali studijní 
cesty, srovnávali, ale spíše předávali v navští-
vených zemích více nového, než přijímali, což 
se týkalo zejména balkánských zemí. Přesto 
se obohacovali a zůstávali zakořeněni v domo-
vině, kam se znovu rádi vraceli.

Ve vlastním zkoumání postavení, činnosti 
a odkazu zemědělského učitele vystupují do 
popředí tři určující složky: jeho osobnost, jeho 
rodiště a působiště a za třetí vědní obor, při-
čemž tyto složky jsou ve vzájemné souvislosti. 
Níže v krátkých životopisech zemědělských 
učitelů je přesvědčivě doloženo, jakou cestou 
se musel mladý člověk ubírat, aby dosáhl své-
ho cíle, a to jak žák, tak učitel, neboť platilo 
a platí, že každý učitel býval žákem. Zejména 
v raných dobách zemědělského školství bylo 

příznačné, kolik oběti bylo třeba přinést, aby 
škola začala působit, postupně se materiálně 
vybavovala včetně pokusného statku či výzkum-
né stanice. I rodiště hrálo svoji roli, někteří 
jedinci ho svým působením zvýraznili v mysli 
současníků a s radostí se do něho vraceli. 
V každém případě učiteli záleželo na vzděla-
ném regionu a na vzdělávající se mládeži. Jak 
řekl velký český historik Josef Pekař: „Jen 
skrze rodný kraj učíme se milovat vlast celou.“ 
Významnější bylo ovšem učitelovo působiště, ať 
chtěné, či nucené, protože tam zanechal plody 
své pedagogické činnosti, když vychovával své 
možné pokračovatele a nové odborníky.

Naši zemědělští učitelé nejenže úspěšně 
působili doma – učili, sebevzdělávali se, 
nezištně předávali poznatky a zkušenosti 
studentům a zemědělcům, ale šířili pokrok 
i za hranicemi vlasti. Zajisté nejčastěji to bylo 
Rusko, kde působily vazby slovanské vzájem-
nosti, a stopy blahodárného působení našich 
zemědělských učitelů možno vysledovat také 
v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku. Avšak Ev-
ropa jim nestačila, pár odvážlivců se usadilo 
v zámoří. Z nich nejslavnější přerovský učitel 
Zdeněk Gayer po působení v Rusku dostal se 
do daleké Brazílie, kde s bratrem vytvořil pro-
sperující hospodářství, které se stalo vzorem 
pro tamější zemědělství. Do Latinské Ameriky 
jsme před 1. světovou válkou nevyváželi 
jenom zemědělské stroje, ale již předtím 
i duševní bohatství.

Další silnou stránkou českého zemědělského 
školství, ne-li fenoménem, bylo aktivní půso-
bení žen v pedagogickém procesu. Vzdělaná, 
zcestovalá, mnohdy emancipovaná žena 
jako učitelka, a to již koncem 19. století, byla 
na stejné úrovni s mužem, a co je důležité, 
dosahovala podobných úspěchů. Naše ženy 
učitelky vzdělaností, zkušeností a citlivým 
přístupem přitáhly do svých hospodyňských 
a později specializovaných škol i zahraniční 
žákyně. Za všechny stačí vzpomenout snad 
nejúspěšnější učitelku Bety Kozákovou. Třeba 
ovšem dodat, že zemědělské školství by se 
nerozvíjelo a nedosáhlo skvělých výsledků bez 
podpory vůdčích osobností našeho země-
dělství, kteří ze svých služebních pozic nebo 
v zájmu dobré věci podporovali vzdělávání. 
Znovu připomeňme zemského a říšského 
poslance Moravana Františka Skopalíka, 
který stál u založení pěti zemědělských škol. 
Obdobně v Čechách liberálně orientovaný Jan 
Adolf Prokůpek, vzorný hospodář a úspěšný 
podnikatel, podporoval zakládání zeměděl-
ských škol všech stupňů. 

Medailonky významných učitelů
Výraznou postavou 2. poloviny 19. století, 
která kromě jiného podstatně ovlivnila české 
i německé zemědělské školství, byl Antonín 
Emanuel Komers (1814–1893). Byl to dlouho-
letý úspěšný ředitel německé Rolnické školy 
v Libverdě a zemědělská veřejnost ocenila, 
že na tomto ústavu zavedl ve vyučování 
jazykovou rovnoprávnost. Především to byl 
vynikající ekonom, který ve své funkci ředitele 
některých šlechtických velkostatků (hlavně 
děčínských Thunů) zlepšil správu panství 
a racionalizoval zemědělskou výrobu. Podrob-
ně se seznámil s německým zemědělstvím, 
které bylo ve vývoji zemědělského pokroku 
mnohem dále než Rakousko a na svých studij-
ních cestách do Anglie, Belgie, Nizozemí 
a Itálie se kromě jiného seznámil i s tamějším 
zemědělským školstvím. Pro naše zeměděl-
ské školství je Komersův význam mimořádný 
a zakladatelský. Jak se sám vyjádřil, „pova-
žoval za čest, zároveň i radost zúčastnit se 
zakládání rolnických škol“. Komers si velmi 
vážil vzdělání a propagoval jeho rozšiřování 
pro všechny vrstvy obyvatelstva. Vycházel 
z přesvědčení, že výkonný zemědělec už 
v té době nemůže vystačit s pouhou empirií. 
Nezbytností se stává odborné vzdělání, které 
přináší užitek „nejen jemu samotnému, ale 
daleko více užitku přináší celé vlasti“. Pod-
statným způsobem přispěl k položení spo-

Učitelé zemědělských škol
Česká společnost a s ní přirozeně i zemědělství procházely v 19. století pozoruhod-
ným a dynamickým rozvojem. Velkou zásluhu na tom měly především výrazné osob-
nosti, které významně ovlivňovaly převážně konzervativní zemědělské a venkovské 
prostředí vůbec. 
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lehlivých základů, na nichž se postupně naše 
zemědělské školství dopracovalo prestižního 
významu. Byl si vědom skutečnosti, že při 
budování zemědělského školství nelze ovšem 
mechanicky přebírat cizí vzory, ale je třeba 
respektovat domácí poměry. „To nám ovšem 
nebrání využít nasbíraných zkušeností jiných 
podle hesla, kdo využívá zkušenosti jiných, 
obohacuje vlastní bez námahy a nákladů“.

Další přední zemědělskou osobností 
z 2. poloviny 19. století, která se kromě 
zemědělského školství a literatury zasloužila 
o teoretický rozvoj organizačních a ekonomic-
kých problémů v zemědělství, byl prof. 
Jan Baptista Lambl (1826–1909). Kromě 
funkce ředitele Rolnické školy ve Stěžerách 
u Hradce Králové a Hospodářské akademie 
v Táboře působil jako profesor chemie a fyziky 
na Vojensko-technické škole v Bělehradě. 
V pedagogickém působení vhodně spojoval 
bohaté teoretické znalosti s praktickým vede-
ním studentů.

Profesor Vysoké školy technické v Praze, 
geodet, kartograf, geograf a matematik 
Karel Kořistka (1825–1906) měl od mládí 
k zemědělství blízko a byl v častém kontaktu 
s  jeho předními osobnostmi. Celý život také 
učil, a proto není překvapením, že se dostal 
do služeb zemědělského školství. Hlouba-
vému duchu pedagoga Kořistky neunikla 
aktuální potřeba reformy školního vzdělá-
vání, a tak začal reformou předmětů, které 
sám vyučoval na Pražské průmyslové škole. 
V roce 1888 byl jmenován prvním zemským 
inspektorem hospodářských škol a dohlížel 
na všechny hospodářské školy jak s českým, 
tak německým vyučovacím jazykem. Kořistka 
se zasloužil o úspěšný rozvoj hospodářského 
školství. Za doby jeho úřadování vzniklo 
32 nových zemědělských škol.

V zahraničí se uplatnilo mnoho českých učite-
lů, zejména ve slovanských zemích, kteří tam 
vykonali velmi cenné služby. Především 
v balkánských státech, tehdejší Jugoslávii 
a Bulharsku, jsou znatelné stopy jejich pů-
sobení. Mezi nejvýznamnější patřil vynikající 
reprezentant zemědělského školství prof. 
Augustin Vychodil, který předtím působil 
v Hospodářském ústavu ve Vídni a od roku 
1873 byl profesorem agrochemie a přírodních 
věd na německé Zemské střední škole v Hor-
ních Heřmanicích ve Slezsku. Na doporučení 
prof. Jana Rudolfa Demela se stal tajemní-
kem Hospodářské společnosti v chorvatském 
Zábřehu, kterou během prvních čtyř let svého 
působení podstatně aktivizoval ve všech 

směrech. Přispěl k založení mnoha filiálek 
této společnosti a po vzoru našeho Františka 
Horského organizoval větší i menší statky 
podle principu střídavého systému hospoda-
ření. V novém působišti významně zasahuje 
do vývoje chovu skotu a jeho zásluhou vznikly 
vzorné plemenné stanice býků. Mimo jiné se 
zasloužil o vybudování Zemědělského paláce 
uprostřed Záhřebu, který se stal chloubou 
města. Jeho zásluhou byla ve Slovinsku 
vybudována další rolnická škola a dvě školy 
vinařské. Největší pocty se mu dostalo, když 
se stal ředitelem Vyššího hospodářsko-les-
nického ústavu v Křiževci u Záhřebu, což byla 
první zemědělská škola na Balkáně založená 
v roce 1860. Během dvanáctiletého Vychodilo-
va ředitelování zaujímala tato škola v historii 
jihoslovanského zemědělského školství a 
zemědělství vůbec výlučné postavení. Zasáhl 
i do vývoje bulharského zemědělství, zejména 
zemědělského školství, a za tuto činnost mu 
byl udělen čestný titul bulharského minister-
ského rady.

V zahraničí se nejdále dostal učitel Zdeněk 
Gayer (narozen 1872), přerovský rodák, který 
tam absolvoval Zemskou střední hospodář-
skou školu. Od roku 1896 učil v Prostějově, 
později byl ředitelem Zimní hospodářské 
školy ve Vyškově. V roce 1901 podnikl studijní 
cestu do Ruska, kde se snažil získat odbyt 
hanáckému ječmeni. Avšak konečnou stanicí 
se mu stala neznámá Brazílie, kde se v roce 
1912 usadil ve spolkovém státě Paraná. 
Získal tam asi 50 ha půdy se zbytky pralesa, 
na níž zřídil farmu, kterou nazval Gayerovo. Ta 
se stala po deseti letech jedním z nejlepších 
hospodářství v Brazílii. Na žádost brazilského 
ministra zemědělství přijal významné místo 
v jeho úřadu. Zdeněk Gayer s bratrem Karlem 
svým příkladem, slovem a tiskem přispěli 
k šíření poznatků o racionálním hospodaření 
v této daleké zemi. Organizoval rozsáhlé hos-
podářské výstavy, na nichž získala věhlas jím 
zušlechtěná pšenice a kukuřice. Poslední zprá-
vy o něm máme z roku 1922, kdy se připravoval 
na světovou hospodářskou výstavu v Rio de 
Janeiro, kde byla zastoupena i naše republika.

Významnou osobností zemědělského školství 
v samostatné ČSR byl zemědělský ekonom 
ing. František Čvančara (1889–1967). Po 
studiu zemědělství v Praze, Vratislavi 
a Berlíně získal praxi v Německu a Dánsku. 
Významně přispěl k prestižnímu postavení 
zemědělského školství. V letech 1920–1927 
byl referentem na ministerstvu zemědělství 
pro vyšší zemědělské školy a od následují-
cího roku inspektorem vyšších a speciálních 

zemědělských škol. Měl velkou zásluhu na 
vybavení zemědělských škol potřebnou litera-
turou, učebními pomůckami, jakož i filmy 
a diapozitivy.

Nejvýznamnější představitelka hospodyňské-
ho a zemědělského odborného školství Bety 
Kozáková (1859–1934) pocházela z pražské 
sládkovské rodiny, absolvovala vyšší dívčí ško-
lu a složila učitelské zkoušky. Ve svých 40 le-
tech se definitivně upsala pedagogické dráze. 
Hospodyňské školství v ní získalo inteligentní, 
vyzrálou osobnost se značnými životními 
zkušenostmi. Z prvního působiště v Opočně 
nastupuje na místo ředitelky Hospodyňské 
školy ve Stěžerách u Hradce Králové. Jako 
ředitelka byla uznávanou autoritou a Stěžery 
přitahovaly žákyně ze zahraničí, zejména 
slovanských zemí. V roce 1922 byla povolána 
na ministerstvo zemědělství, kde působila 
jako státní inspektorka českých a německých 
hospodyňských škol. Díky znalosti němčiny 
a francouzštiny podnikala zahraniční cesty 
(Německo, Švýcarsko, románské země, 
Dánsko). Kromě toho aktivně pracovala
v Zemědělské radě a byla řádnou členkou 
Československé akademie zemědělské. 

Na Moravě si úspěšně vedla Marie Hradilová 
(1879–1963), která vykonala mnoho užitečné 
práce na poli pedagogickém, organizačním 
a osvětovém. Pod jejím vedením se kroměříž-
ská hospodyňská škola stala příkladným za-
řízením svého druhu. Dokladem toho je výčet 
delegací, které školu ve 30. letech 20. století 
navštívily, kromě domácích to byly skupiny
z balkánských zemí, Dánska, Nizozemí, Fran-
cie, Švédska, Estonska, ale dokonce z Kalkaty 
v Indii. Ve své pedagogické činnosti vycházela 
z přesvědčení, že „vzdělání dívek přispívá 
nejen ke šťastné budoucnosti jich samotných, 
ale čím vzdělanější národ a dokonalejší ženy 
a matky, tím lepší a zdatnější jest celé lidské 
pokolení, celý náš národ“.Přestože naši 
zemědělští učitelé byli světonázorově odlišní 
a ve své odborné práci byli vůči sobě zdravě 
kritičtí, přece jenom měli něco společného (co 
nám dnes bohužel mnohdy chybí), totiž praco-
vitost, smysl pro povinnost a lásku k vlasti.

(ak)
Pramen: 
Josef Rozman, A zapomínat se nemá 
(Zemědělská škola a její učitel), Moravská 
Třebová 2014.
Jaroslava Honcová, Přínos českých hospo- 
dyňských škol k rozvoji zemědělské výroby 
a životního způsobu zemědělců, Vědecké prá-
ce Zemědělského muzea, sv. 24, Praha 1984.   
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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.


