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Kolaps
koloběhu vody v historii 
vždy způsobil kolaps ci-
vilizace, my ještě máme 
možnost reagovat, 
využijeme ji?

Kuřecí maso 
z tuzemských chovů je 
ideální i na letní grilová-
ní, zajímavé informace 
a tipy do kuchyně

Kalamita
způsobená hrabošem 
je po roce opět tady, 
nejvíce zaznamenaných 
škod je ve Středočeském 
a Ústeckém kraji
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Zemědělství je nejperspektivnější obor,
jíst se bude muset vždycky

Žně začaly jen pár týdnů po vašem zvolení do 
nové funkce. Co si od nich letos slibujete?
Žně se letos oproti loňskému roku trošku 
opozdily, v souvislosti s klimatickou změnou 
jsme byli v posledních letech zvyklí, že se 
začínalo i končilo dříve. Nyní se částečně 

vracíme k normálu, to znamená, že hlavní 
část sklizně připadá někam na přelom 
července a srpna. Bohužel máme oblasti, 
které měly oproti loňsku výrazně více srážek, 
takže tam byly „mokré“ žně, a zemědělci 
se potýkali s tím, že museli sklízet něco, co 

potom budou ještě muset dosoušet. Pro 
některé z nich to může být problém, 
protože ne všichni jsou vybaveni takzvanou
posklizňovou linkou, což znamená další 
náklady, respektive srážky pro obilí dodané 
do výkupu.

Na polích po celém Česku jsou právě nyní v plném proudu žně. Jen nedlouho před 
nimi si letos Agrární komora zvolila do svého čela nového prezidenta Jana Doležala. 
V našem rozhovoru představil změny, které před českými zemědělci nyní stojí, a také 
to, jak se chtějí přizpůsobit přicházejícím klimatickým změnám.
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Očekáváte, že bude dobrá úroda?
Čísla zatím ukazují, že bude na úrovni 
průměru. Budou vyšší výnosy, protože nám 
významně pomohlo, že se naplnilo pořekadlo 
„studený máj, v stodole ráj“. Pomohlo i to, že 
v červnu i červenci bylo více srážek a méně 
tropických dnů, zrno tak jako v minulých 
letech nezasychalo. Lokálně to samozřejmě 
stejně jako loni může být kvůli srážkovému 
stínu velice špatné. Nejhorší je pak kombina-
ce sucha a škůdců. U obilovin jsou nicméně 
na většině území letos výnosy lepší, ale zase 
máme menší plochy oseté pšenicí.

Jak jsme na tom se soběstačností v země-
dělských komoditách?
Třeba v obilovinách jsme přebytkoví. Sklízí se 
tady kolem sedmi až osmi milionů tun s tím, 
že tři až čtyři miliony ročně se musí vyvézt. 
Horší je to u takzvaných citlivých komodit, 
třeba u brambor. U nich hodně záleží na vývoji 
počasí. Letos byly na mnoha místech porosty 
brambor více zamokřené, a proto se musely 
hodně ošetřovat proti plísním, aby bylo možné 
sklidit produkci kvalitní a bezpečnou pro 
spotřebitele.

Vypadá to, že zemědělci nemají počasí rádi. 
Stěžují si, ať je vedro, nebo prší...
Ideální je, když zaprší v květnu a potom před 
žněmi přestane pršet. Jestliže se hovoří 
o zákazu desikace, tedy předsklizňového 
sušení pole různými desikanty, tedy glyfosáty, 
tak to už neděláme, a proto jsme více závislí 
na tom, aby nám do žní nepršelo. Takže když 
je deště moc a přijde v nepravou chvíli, tak 
je ještě větší problém než dříve. To všechno 
s sebou přináší klimatická změna, kterou 
řešíme v posledních pěti deseti letech. Navíc 
se obecně zvyšuje teplota, což zvyšuje také 
odpar, a k tomu naopak přicházejí přívalové 
deště, které jsou pro nás nebezpečné i z hle-
diska eroze. Déšť i pěkné počasí prostě musí 
přijít v pravý čas.

Bez chemických látek se tedy neobejdete?
Nový Evropský parlament i Evropská komise 
kladou větší důraz na ekologická témata. 
Máme tady Zelenou dohodu pro Evropu. Kvůli 
koronaviru se sice spousta věcí rozjela až 
teď od poloviny roku, ale co se týká legisla-
tivy, je tam velký tlak na to, aby zemědělství 
bylo šetrnější k životnímu prostředí a aby se 
přizpůsobilo trendu nízké uhlíkové stopy. To 
znamená vyšší náklady a nižší výnosy. To je 
pro nás samozřejmě problém, protože máme 
dlouhodobě klesající výkupní ceny, které ko-
pírují světové trendy. V posledních letech nás 
drželo nad vodou, že jsme byli schopni pomo-
ci si šlechtitelsky – třeba u produkce mléka, 
nebo k vyšším výnosům obilovin, brambor
 i třeba cukrové řepy. To nám kompenzovalo 
stagnaci cen. Ale pokud přijde Evropská unie 
s tím, že nebudeme moci používat některé 
přípravky na ochranu rostlin, nebudeme 
schopni tu produkci zajistit. Jednoduše – 
když  si vezmu právě třeba brambory, tak 
zaprší-li nám v nevhodnou dobu, tak velkou 
část produkce bez ochrany rostlin obětujeme 
plísním. 

Prostě se to neurodí, ale shnije. V kontextu 
klimatické změny máme více škůdců a také 
rostliny trpí větším stresem – buď je moc vel-
ké teplo, nebo je moc srážek, prostě nemáme 
rovnoměrnost, o tu jsme přišli, je větší výskyt 
extrémů. My ty přípravky paradoxně potře-
bujeme víc, než jsme je potřebovali předtím, 
protože si musíme pomoci – máme více škůd-
ců. Teď jsou velké téma hraboši, jindy to bývají 
mšice. Navíc se tu objevují škůdci a choroby, 
které pro tuto klimatickou oblast dříve nebyli 
typické. Je větší teplo, škůdcům se lépe daří, 
ale Evropa přichází s tím, že naopak prostřed-
ky proti nim musíme snižovat. My jako Česká 
republika jsme přitom hluboko pod průmě-
rem EU, který může být kolem čtyř až pěti 
kilogramů účinné látky na hektar, kdežto my 
se pohybujeme jen někde kolem dvou.

Zpět k soběstačnosti – čeho máme dost 
a čeho málo?
To samé, co platí o obilovinách, platí 
i o olejninách – nejen o řepce, ale i o máku. 
Jsme jeho vývozcem, zejména v posledních 
letech se začíná hodně objevovat. Většinou 
jsme soběstační v tom, co umíme dobře pěs-
tovat, co nám vyroste i při nepřízni počasí 
a o čem víme, že to taky prodáme. Z živočiš-
ných komodit jsme soběstační v mléce, pro-
tože jsme udělali velký pokrok ve šlechtění. 
Řečeno jednoduše, krávy dobře dojí, jsme tak 
schopni mléko dělat efektivně a taky ho dobře 
prodat, třeba i do Německa. I díky dotační 
politice státu se daří produkce hovězího 
masa. Soběstační jsme ale i proto, že zatímco 
v roce 1989 se konzumovalo 21 kilogramů 
hovězího masa na osobu, tak dneska to je jen 
někde mezi 7 a 9 kily. Stalo se z toho relativně 
luxusní zboží a většina českých spotřebitelů 
se orientuje na levnější kousky masa, kdežto 
celá živá zvířata nebo dražší sortiment jako 
svíčková jde na export.

Když to jde u hovězího, proč se nám nedaří 
ve vepřovém?
V něm jsme soběstační jen ze 40 %. Dnes-
ka je třeba obrovský problém postavit nový 
vepřín. Nejen sehnat všechna povolení, ale 
hlavně přesvědčit obyvatele z okolí, aby se 
nebáli zápachu. Přitom dneska již máme nové 
technologie, různé pračky vzduchu, které jej 
jsou schopny eliminovat. Ale lidé si už venkov 
představují jen jako místo k odpočinku, nikdo 
nechce, aby jim přes něj přejížděly traktory, 
a už dvojnásob každému vadí riziko, že ucítí 
nějaký nepříjemný odér.

Bude to ale zřejmě i otázka ceny...
Dovolit si to mohou jen ti zemědělci, kteří mají 
více různých činností. Pokud třeba pěstují 
řepku, obiloviny nebo brambory, tak si mohou 
dovolit i živočišnou výrobu, ale dávají stejně 
přednost mléku. U prasat je to náročnější, 
protože dlouhodobě byla pod nákladovou 
cenou a zemědělským podnikům se to prostě 
nevyplatilo. Ceny tady určuje trh a ten evrop-
ský je jednotný, dováží a vyváží se přes hranice 
a ceny jsou velmi nízko, takže malí zemědělci 
mají problém tomu konkurovat. Dneska se dá 
říci, že tady výrobu prasat drží spíše podniky 
střední a větší. Některé přitom na nich vydě-
lají jenom jeden rok z deseti, některé vůbec. 
Pro menší to je problém, protože když budou 
pár let jen prodělávat, tak to nakonec zavřou, 
protože se zisku nedočkali. I ty větší ale mají 
problém si před akcionáři obhájit něco, co 
dlouhodobě nepřináší zisk. 

Je podle vás nějaká cesta, aby se na něj opět 
kladl větší důraz?
Mohlo by pomoci, kdyby se české vepřové 
preferovalo na pultech obchodů. Už se mi 
totiž stalo, že jsem v obchodě hledal české 
vepřové maso, ale vůbec žádné jsem tam 
nenašel. Soběstačnosti by asi nejvíc pomohlo, 
kdyby se změnila obchodní politika řetězců 
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ve prospěch českého zboží. Ale je to i na nás, 
aby se spotřebitel dozvěděl, proč má vlastně 
kupovat zrovna české zboží, a na řetězce 
zatlačil, aby ho také nabízely. Zemědělci by 
totiž ze všeho nejvíc potřebovali stabilnější 
odbyt. Řetězce se jako podnikatelské subjekty 
primárně orientují na to nejlevnější – když 
nakoupí máslo za dvacet korun z Belgie 
a prodají za padesát, tak mohou být šťastné. 
V Belgii ho mají zemědělci dotované, ale nám 
se o něčem takovém může jenom zdát. Naše 
ho bude stát pětadvacet, takže pokud chce 
mít stejnou obchodní přirážku, bude ho muset 
prodávat o těch pět korun dráž. A zákazník si 
spíš koupí to belgické, protože je o těch pět 
korun levnější.

Nenakupuje se přece ale jenom v řetězcích...
To sice ne, ale je potřeba si uvědomit, že 
řetězce tady mají téměř 90 % trhu. Je pravda, 
že koronavirus pomohl iniciativám on-line 
nákupů. Využívá je mnohem víc lidí a některé 
z nich speciálně vyhledávají české farmáře. 
To je dobrá cesta, protože když v kamenném 
obchodě spotřebitel české zboží nenajde, tak 
si ho prostě nekoupí, zatímco on-line obchody 
se na české věci často orientují, protože je to 
pro ně alternativa. Také prodej ze dvora dává 
pro spoustu menších zemědělců smysl. Ti 
větší to zčásti dělají taky, ale pořád většina 
obyvatel je zvyklých jezdit do řetězců a udělat 
si v nich velký nákup. Mentalita se mění, ale 
kupní síla u nás je pořád nižší než v zahraničí. 
A i když někde šly platy v posledních letech 
výrazně nahoru, lidi si stále radši nechávají 
peníze na hezkou dovolenou nebo auto, ale 
potraviny kupují co nejlevnější.

Nicméně ani ten, kdo si zajde na farmářský 
trh a připlatí si, nemá jistotu, že to předtím 
prodávající nekoupil někde v superemar-
ketu.
Některé farmářské trhy nejsou stoprocentně 
farmářské, to je potřeba si říct, a může se 
stát, že jde o přeprodej z nějakého řetězce. 
Naše okresní a krajské organizace pořádají 
různé jarmarky a farmářské trhy a jsem 
přesvědčen, že můžeme garantovat, že to je 
od našich členů, že je to skutečně farmářské. 
Ale to je na náměstích v menších městech. 
Nebavíme se o náplavce u Vltavy, protože 
Praha je v tomhle specifická. Jednak je v ní 
největší procento lidí, kteří jsou si schopni za 
potraviny opravdu připlatit, a jednak je tady 
největší procento lidí, kteří to vědí a samozřej-
mě to někdy i zneužívají.

Co byste tedy spotřebiteli doporučil?
Pokud by chtěl zaručenou kvalitu od farmářů, 
tak se může orientovat na on-line prodejny. To 
už dnes funguje, naproti tomu jdou i některé 
řetězce, které naše členy přímo kontaktují 
a dělají si regionální okénka, pultíky a chovají 
se vůči dodavatelům slušně. Funguje i prodej 
ze dvora přímo od našich členů, ale většina 
lidí je dnes mentálně nastavena na to, aby 
si spíš zašli do supermarketu, než aby kvůli 

bramborám zajeli rovnou k panu Novákovi 
a pro zelí vedle k panu Dvořákovi.

Když to nejde postaru, co to zkusit nějakým 
novým způsobem?
Žijeme v uspěchané době, což není jen klišé, 
spousta lidí opravdu čas nemá a ve větších 
městech to platí dvojnásob. Snažíme se 
hledat cesty přímo ke spotřebiteli, třeba i přes 
web a sociální sítě, ale problémem dneška 
je, že spotřebitel ztratil pojetí sezónnosti. 
Naším úkolem je, abychom jej v tomto směru 
nějakým způsobem dovzdělali, a proto také 
konkrétní plodiny přestavujeme před jejich 
sezónou. Aby si uvědomili, že třeba rané 
brambory jsou v daném období i v řetězcích 
levně k dostání, zatímco mimo sezónu si při-
platí za zahraniční produkci,  jindy jsou zase 
na prodej zdejší třešně nebo meruňky.

Jak se v poslední době mění zemědělství 
a jak moderní zemědělství za pár let bude 
vypadat?
Jednou z cest jsou nové metody šlechtění, 
v nich vidíme velký potenciál. Dříve se tady 
diskutovalo o geneticky modifikovaných orga-
nismech, nicméně už víme, že většina obyva-
tel s tím má problém. Nové metody šlechtění 
mohou fungovat třeba tak, že někdo rozluští 

genom pšenice a řekne: tenhle gen je 
spojený s odolností vůči suchu. My jej 
potom můžeme v té konkrétní variantě 
pšenice zesílit, aby opravdu byla odolnější 
vůči suchu a teplotnímu stresu. To je jedna
z možností, a dá se to i udělat mnohem 
rychleji než starými metodami.

A co moderní technologie?
Druhou cestou je právě takzvaná chytrá 
krajina, chytré zemědělství. Máme tady drony, 
satelity, což naši předci neměli, a také různé 
společnosti, které se zabývají analýzou kon-
krétních polí. Řeknou vám, co přesně na kte-
rých místech potřebuje půda přidat, aby výnos 
byl vyrovnaný. Máme zkušenost, že na části 
pozemku je výnos čtyři tuny z hektaru, na 
jiné šest, a opravdu lze zajistit, aby těch šest 
tun tam bylo všude. Tohle by mohla být cesta, 
a samozřejmě nesmíme zapomenout na mo-
derní závlahy a systémy zadržování vody 
v krajině, o jejich využití se budeme snažit.

Budou na to mít zemědělci dost peněz?
Má-li být cestou precizní zemědělství, potře-
bujeme větší propojení s akademickou 
sférou i privátními společnostmi, které by 

byly schopny nakoupit drony, udělat analýzu 
a nabídnout to všechno zemědělcům v balíčku 
se službami. Protože když si bude každý 
zemědělec sám kupovat chytrou sečku, chytrý 
traktor, chytrý kombajn, ty velké zemědělské 
podniky mohou, ale menší s tím budou mít vel-
ký problém, takže to nebudou schopné utáh-
nout. Ale dokážu si představit, že zemědělský 
podnik si zaplatí analytiky, kteří mu to pole 
zmapují a řeknou, kde by na něm měl víc orat, 
kam dát víc organické hmoty, kde třeba vápnit 
nebo kam dát hnojiva zajišťující vyšší kyselost.

Jak je to se zájmem o zemědělství? Oboru 
se přece nedostává lidí…
Věnovat se celý život zemědělství, to není jen 
tak. Naše dědy uživilo deset hektarů, naše 
otce padesát, ale nás třeba už neuživí ani 
sto, protože náklady jsou čím dál tím vyšší 
a výkupní ceny pořád stejné, a hlavně malí 
zemědělci na to dost narážejí. Navíc vzhledem 
ke klimatické změně je to všechno nejisté, 
může přijít rok, kdy se neurodí, a lidé se mo-
hou bát, co budou v takovém případě dělat. Ale 
i tady mohou hrát svou roli moderní technolo-
gie, které jsou pro mladou generaci atraktivní. 
Zemědělství pro ně již nebude znamenat 
monotónní práci, jako to mnohde bylo dopo-
sud. A také je to práce venku, ne každý chce 
přece celý den sedět v kanceláři. Tahle práce 
jim může přinášet pocit uspokojení, protože 
její výsledky mohou být často vidět hned. Když 
sedíte v kanceláři a děláte něco se štosem 
papíru, tak se nemusíte nikdy dozvědět, jaký 
efekt to vlastně mělo. Tohle je práce 
s něčím hmatatelným, což pro mnoho lidí 
může mít svou hodnotu.

Výsledek je hmatatelný, ale přesto zde lidé 
chybějí…
Bohužel je pravda, že se děti na zemědělské 
obory příliš nehlásí. Zemědělství je vnímáno 
jako neperspektivní, i když já si myslím, že 
je to naopak vůbec nejperspektivnější obor. 
Vždyť lidí bude na světě čím dál tím více 
a jíst budou muset, to je velká jistota. Takové 
automobilky mohou mít své výkyvy a pády, 
ale zemědělství musí vyrábět pořád. Je to 
obor s budoucností, ale je to taky běh na 
dlouhou trať.

S jakými cíli jste nyní nastoupil do své nové 
funkce?
Naši členskou základnu tvoří jak ti větší, tak 
i menší zemědělci. Vznikli jsme po revoluci 
jako první organizace s cílem spojit a zastupo-
vat všechny zemědělce, ale skutečně všechny. 
Prezentujeme proto kompromis a budeme se 
snažit vnímat různorodost členské základny 
a obrušovat hrany mezi jednotlivými proudy 
tak, aby se přestaly dělit, ale uvědomili si, co 
pomůže nám všem, a postavili se za to. Chtěl 
bych, abychom spolu víc komunikovali a lépe 
prosazovali společné priority. Pokud by se mi to 
podařilo, tak bych to považoval za úspěch.

Jiří Janda, regionální Deníky (VLM)

Čeští spotřebitelé mají 
přímou možnost ovlivnit 
to, co se na našich polích 

bude pěstovat.
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Před 10 tisíci lety se z člověka lovce a sběrače 
stal zemědělec a od té doby začal přetvářet 
krajinu. Vypaloval lesy, odvodňoval půdu a za-
čal ovlivňovat koloběh vody v přírodě. Pšenice 
a ječmen původem trávy ze savany vyžadovaly 
vysušit močály. Pokud to ale na velké ploše 
trvalo delší dobu, tak to mělo nedozírné 
následky na vodní režim. V minulosti došlo 
mnohokrát k zániku civilizací, které narušily 
obývané území tak, že je nedokázalo uživit, 
a většinou s kolapsem koloběhu vody došlo 
ke kolapsu civilizace. Příklady máme v zániku 
Sumerské říše, ve starém Egyptě, u společ-
ností ve Střední Asii a na Blízkém východě 
i u mayské kultury. Kontrast mezi původní 
krajinou a zkulturněnou byl dobře vidět již ve 
starověku v Evropě na severní hranici Římské 
říše. V říši byla krajina z valné části odles-
něná, zabydlená a zemědělsky obdělávaná, 

zatímco za severní hranicí byly hluboké lesy, 
močály a hodně pršelo, jak víme z římských 
záznamů. I Blízký východ byl v minulosti 
porostlý duby, buky, borovicemi a cedry, než je 
lidé vykáceli. A to již císař Hadrián ve 2. stol. 
vydal zákaz kácení cedrových lesů.

Malý a velký koloběh vody
Voda má velkou tepelnou akumulaci, rozvádí 
tepelnou energii z teplých oblastí do chlad-
nějších a tím, například Golfským proudem, 
pomáhá vyrovnávat klima na Zemi. Globální 
koloběh vody je poháněn sluneční energií 
a má dva cykly. Velký vodní cyklus, to je 
horizontální přenos vody ve formě vodní páry 
z moří na souš, je v podstatně nezávislý na 
lidské činnosti a ovlivňuje ho hlavně aktivita 
slunce. Malý vodní cyklus, to je hlavně verti-
kální koloběh vody nad pevninou, je již lidskou 

činností silně ovlivněn. O tom, kolik vody 
z deště se zachytí v krajině a zapojí se do ma-
lého vodního cyklu a kolik ihned odteče zpět 
do moře, dnes z podstatné části rozhodují lidé 
svojí činností. Již naši předkové to chápali 
a podle toho se k přírodě chovali. Při koloni-
zaci za Přemyslovců se vysušovaly močály 
a vypalovaly lesy. Aby ale tehdy zachovali 
zadržovací schopnost krajiny, začali budovat 
rybníky. Každá ves měla většinou na návsi 
svůj rybník, některé jich měly i víc. Vědělo se, 
že zadržená voda v rybníce pomůže lépe přeč-
kat případné sucho. Ve středověku bylo více 
jak 3x víc rybníků než dnes, které zadržely 
kolem 5 miliard m³ vody, zhruba tolik, 
jako dnes dokážeme zachytit v rybnících
a všech přehradách dohromady. Až s nástu-
pem průmyslové revoluce po r. 1750, kdy začal 
strmý nárůst obyvatel, se rybníky převáděly 
na zemědělskou půdu, aby se zajistila výživa 
většího počtu lidí. 

Na našem území je dešťových srážek
v podstatě dostatek. Velký cyklus přináší 
z moře vody zhruba stálé množství, jde o to, 
že neumíme dešťovou vodu v krajině zadržet. 
Udává se, že z celkových srážek, které za rok 
spadnou, je větší množství, až 65 %, z výparu 
vody nad pevninou a 35–50 % je přineseno 
z moře. Voda, která se vypaří nad krajinou, 
znovu spadne v podobě místních srážek a to 
se může několikrát opakovat, než odteče do 
moře. Proto je z malého vodního cyklu větší 
množství celkových srážek. To je ale za před-
pokladu, že malý vodní cyklus není narušen. 

Stoupá spotřeba, snižuje se plocha pro vsak  
S rozvojem společnosti neustále stoupá 
spotřeba vody v domácnostech, v průmyslu 
a stoupá i spotřeba v zemědělství. Současná 
spotřeba v domácnosti je skoro 100 l denně 
na osobu, to samé množství spotřebuje 
průmysl. V zemědělství se za posledních sto 
let zvýšily výnosy 4x a tím samozřejmě stoupl 
odběr vody. Na tvorbu 1 g biomasy je potřeba 
8–9 g vody. Rostliny v růstu tedy odeberou za 
den až 3 litry vody z m², listnaté stromy i víc. 
Na druhé straně se stále snižuje plocha pro 
vsak dešťové vody. Za posledních 100 let se 
u nás snížila plocha zemědělské půdy o 1 mil. 
ha, tj. O 20 %, a ta se přeměnila na zastavěné 
a ostatní plochy. Z celkových ročních srážek 

 Kolaps koloběhu vody je 
kolapsem civilizace

Voda je základní podmínkou pro život na Zemi. Na naší planetě je jí dostatek, 
1 400 miliónů km² a zaujímá 70,8 % povrchu Země, jenom je nerovnoměrně rozdělena. 
V mořích je 97 %, v ledovcích 2 % a na souši (v půdě, v řekách, v atmosféře) jen 
necelé 1 %. 



S R P E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 5

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

se v průměru na zemědělské půdě více jak 
2/3 zachytí v krajině a 1/3 odtéká po dešti do 
moře. U zastavěného meliorovaného území 
je to obráceně, více jak 2/3 odtékají ihned 
z krajiny, což představuje každoroční ztrátu 
4,5 mld. m³ vody bez užitku, která potom  
v přírodě chybí. To je zhruba 10 % našich roč-
ních srážek. Se stoupající spotřebou vody 
a snižováním ploch pro vsak deště porušu-
jeme v krajině malý cyklus, kdy se do moře 
vrací více vod, než z moře přijde. K tomu 
nastalo v posledních letech období vyšších 
teplot, čímž se zvýšil i výpar. Z krajiny se po-
stupně ztrácí voda a krajina začala vysychat. 
Tak tomu bylo během několika posledních 
let a ještě letos na jaře. Problému se chopili 
ekologičtí alarmisté a politici, hned z toho 
byla katastrofa a pětisetleté sucho. Příroda 
si ale často dokáže pomoci sama. Počasí se 
vrátilo k normálu, přišel silně deštivý červen, 
přehrady se naplnily a půda má do 1 metru 
dostatek vody a naopak, někde jsou již problé-
my s jejím nadbytkem. Samozřejmě doplnění 
spodní vody je větší problém a bude to trvat 
v případě příznivých srážek delší dobu. 
Dnes je v módě z nedostatku vody vinit 
současné zemědělství. Za socialismu byl v ka-
ždém okrese zemědělský tajemník KSČ, který 
zemědělcům nařizoval, jak mají hospodařit. 
Byli jsme rádi, že to po roce 1990 skončilo. 
Dnes je ale takových chytrých daleko víc, od 
Bruselu počínaje přes ministerstva, různé 
úřady a ústavy až po množství nevládních 
organizací konče. Ti všichni vědí, jak mají 
zemědělci hospodařit, nařizují, jak obdělávat 
pole, co a jak pěstovat, jak velký má být hon, 
jak hnojit a ošetřovat porosty, ale praktic-
kou dlouholetou zkušenost v zemědělské 
prvovýrobě z nich nemá nikdo. A tak jeden 
zakazuje zimní orbu kvůli erozi, další kritizuje, 
že se neorá, a proto půda nezadržuje vodu. 
Současné zemědělství má jistě i svůj díl viny 
za současný stav, ale ono je to složitější, pod-
stata je někde jinde a problém se musí řešit 
komplexně.

Navrátit vodu do krajiny
Již za Rakouska–Uherska naši předci pocho-
pili, že s urbanizací krajiny se musí řešit voda, 
a začali stavět přehrady. Zhruba za posledních 
100 let se postavilo 130 přehrad s celkovou 
kapacitou 3,5 mld. m³ vody, nejvíce od roku 
1948 do roku 1990, kdy se postavilo 90 pře-
hrad, včetně Vltavské kaskády. V průměru se 
každý rok uváděly 2 do provozu. Od roku 1990 
jsme novou nepostavili žádnou, jen diskutuje-
me a pořádáme semináře na nejvyšší úrovni. 
Stačí malé množství záporné bilance vody 
v krajině, kdy více odteče, než z moře přijde, 
a když to trvá delší dobu, tak je z toho pro-
blém. Proto musíme vyrovnat bilanci 
v krajině, abychom zastavili její vysychání. 
Dobudovat síť přehrad a zajistit dostatek povr-
chové vody pro spotřebu obyvatel a průmyslu. 
Souběžně musíme přestat čerpat podzemní 
vodu, protože kopat stále hlubší studny je 
cesta do horkých a suchých pekel. Přehrady 

v povodí řek musíme dimenzovat tak, aby 
v době sucha mohly zlepšit průtok a v době 
povodní vodu zase zadržovat. Vzorem je Vl-
tavská kaskáda, která takto pomáhá polovině 
Čech. Zajistit propojení přehrad s pitnou vo-
dou, aby byl dostatek povrchové vody v celém 
státě. Podzemní vodu je potřeba nechat příro-
dě, aby se vyrovnala bilance vody v krajině.

Voda z nádrží povrchových vod neodčerpává 
vodu z malého vodního cyklu, protože byla 
zadržena v době přebytku, kdy by odtekla do 
moře, naopak její postupnou spotřebou 
a vrácením do toků pomáháme průtokům 
v době sucha. Je potřeba legislativně 
a finančně podpořit na celém území výstavbu 
malých vodních děl, rybníků, poldrů a mokřa-
dů k opětovnému zavodnění krajiny. V inves-
tiční výstavbě omezit další zábory zemědělské 
půdy na minimum, zavést povinnost zachyco-
vat dešťovou vodu k užití a ke vsakování. Kde 
to není možné, podmínit stavební povolení 
výstavbou odpovídajícího vodního díla v jiné 
lokalitě. V zemědělství zavést precizní země-
dělství, které sníží utuženost půd a tím zajistí 
lepší vsak a vyšší zásobu půdní vláhy. Zvýšit 
stavy živočišné výroby ke zvýšení doplňování 
humusotvorné organické hmoty do půdy. 
Tím by se zároveň zvýšila její vodní kapacita 
a také by se zlepšila struktura pěstovaných 
plodin o jeteloviny. S podporou státu obnovit 
provoz velkoplošných závlah na jižní Moravě 

a v Polabí. Při obnově lesů zachovat rozumné 
procento jehličnanů, které lépe zachycují vodu 
než listnáče a mají i její menší spotřebu při 
transpiraci. Zdravý jehličnatý les lépe zadrží 
vlhkost ve svých spodních patrech, protože 
velkou plochou jehličí zadrží sluneční záření 
v korunách a ve spodních patrech je podstat-
ně nižší teplota i v letních vedrech. Uvádí se, 
že u zdravého lesa je až 400 tis. jehlic na m², 
které při oboustranné vrstvě chlorofylu před-
stavují na 1m² až 4 000 m² plochy, které si 
v případě potřeby dokáží nasát vodu do ko-
řenů ze vzdušné vlhkosti. Naším problémem 
nejsou zvýšené teploty. V době Přemyslovců 
byla teplota vyšší o 2–3 st. C° a bylo to období 
největšího rozkvětu. Když se vrátí dostatek 
vody do přírody, zvýší se ozelenění krajiny 
a zlepší se stav lesů, tak se sníží i teplota, 
protože rostlinný pokryv pohltí více sluneční 
energie a využije ji k transpiraci. Mnohé 
z těchto opatření poslední vlády realizují, je 
ale třeba větší finanční, ale hlavně legislativní 
pomoc, aby si to vzala za své celá společnost. 

Vliv koloběhu vody na globální klima
Na globální změnu počasí má pravděpodobně 
větší vliv kolaps koloběhu vody než CO2. Vodní 
pára je nejrozšířenější skleníkový plyn, je jí ve 
vzduchu 1–4 %, až stokrát víc než CO2 (0,0383) 
a tím pádem více ovlivňuje teplotu na Zemi. 
Například klimatologové uvádí, že v povodí 
Botiče na jihovýchodním okraji Prahy se sníži-

 Kolaps koloběhu vody je 
kolapsem civilizace
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la vlhkost a stoupla teplota v létě o 2–3 stupně 
C°, protože více jak 2 500 ha zem. půdy bylo 
odvodněno a přeměnilo se v betonové plochy 
skladů, obchodních řetězců a dálničního 
okruhu. Na Zemi dopadá obrovské množství 
energie, za rok je to 180 000 TW, lidstvo spo-
třebuje za celý rok 14 TW. Intenzita dopadu 
slunečního záření na 1 m² je 1–3 kW. Zelený 
porost sice energii pohltí, ale spotřebuje ji 
na transpiraci, a tak působí jako chladicí
 jednotka. V noci zase voda teplo předává 
do okolí, mraky v noci zabraňují vyzařování, 
čímž voda v krajině působí jako stabilizující 
faktor a tlumí prudké výkyvy počasí. V zelené 
krajině s dostatkem vody jsou častější drob-
nější deště, zatímco v suchých oblastech
 s velkými výkyvy teplot jsou srážky méně 
časté, ale o to intenzivnější. Oteplování 
Země postupuje s rozšiřováním polopouští, 
a abychom zastavili její oteplování, tak je 
třeba vrátit zeleň a vodu do  krajiny. Věnovat 
daleko větší pozornost vodní stopě v lidské 
činnosti než uhlíkové stopě, na kterou chceme 
vynakládat v Zelené dohodě v rámci EU obrov-
ské prostředky.

Největší problémy jsou v oblastech, kde již 
lidé po tisíce let narušují koloběh vody, což 
je například Střední Východ, severní Afrika 
a Střední Asie. Tamější kultury zdevastovaly 
lesy, nadměrným chovem koz a ovcí nenávrat-
ně poškodily krajinu erozí. Jen za posledních 

70 let se v těchto oblastech zvýšil počet lidí 
více jak 4x. Takové zatížení nemůže žádná 
krajina vydržet. Pokrok ve zdravotnictví snížil 
úmrtnost dětí, dříve z 8 dětí 6 zemřelo, dnes 
je to obrácený poměr, ale nikdo tamním že-
nám nevysvětlil, že musí mít jen 3 děti 
a ne 8. Dnes se divíme, že se do Evropy valí 
miliony těchto lidí. V roce 1973 měl prohlásit 
v alžírském parlamentě nejvyšší předsta-
vitel země:  „Zaplavíme Evropu mladými 
bojovníky islámu, porazíme bezvěrce 
dělohami našich žen.“ 

Dnes je jeden z největších celosvětových pro-
blémů nárůst lidské populace. Před 10 tisíci 
lety, kdy vzniklo zemědělství, bylo na Zemi 
10 mil. lidí. Trvalo to 10 tisíc let, než byla 
v roce 1800 první miliarda, dnes je nás 7,5 mi-
liardy a v roce 2050 nás má být 11 mld. Větši-
na populace již žije ve městech, ale s masivní 
urbanizací dochází ke vzniku megaměst, kde 
žijí desítky miliónů lidí. Tyto městské aglo-
merace jdou do stovek kilometrů a přetvářejí 
celou krajinu. Zelenou přírodu vytlačuje asfalt 
a beton, voda po dešti se rychle odvede 
z krajiny, která se ve slunečním žáru rozpálí, 
zvyšuje se teplota a krajina se postupně mění 
v polopoušť. Pokud nechceme, aby došlo ke 
kolapsu naší kultury, tak musíme změnit náš 
styl života. Jestliže v minulosti města vytlačila 
přírodu a zeleň z krajiny, tak se nyní musíme 
naučit pustit přírodu a zeleň do měst zpět. 

Dnes už umíme betonové plochy ve městech 
převést na zelené stěny a střechy. Umíme 
zachytit dešťovou vodu tak, aby se příroda 
a zeleň mohly do měst vrátit zpět. Obyvatelé 
takového stylu bydlení si již dokáží sami vy-
pěstovat některé potraviny, například zeleni-
nu. Ověřuje se její pěstování v mnohapodlaž-
ních hydroponijních kontejnerech, které mají 
minimální nárok na plochu a přitom zásobí 
zeleninou celé hotelové komplexy přímo na 
místě spotřeby. 

Dnes s rozvojem vědy a nových technologií 
má lidstvo nebývalé možnosti napravit naše 
chyby z minulosti, abychom zajistili udržitelné 
prostředí pro všechny formy života, které se 
na Zemi vyvinuly. Když budeme chtít, tak na to 
máme dost sil a prostředků, pokud jen trochu 
snížíme výdaje na zbrojení. Západní společ-
nost ale začíná upadat a v poslední době se 
nám dokonce zbláznila, řeší nepodstatné 
pseudoproblémy, jako gender, MeToo, LGBT, 
BLM, a tak nám nezbývá než jen doufat, 
že se nezblázní i Východ, který, jak se zdá, 
přebírá štafetu vývoje. Je třeba přestat strašit 
katastrofickými scénáři zelených šílenců, 
začít používat zdravý rozum a řešit podstatné 
problémy ku prospěchu celého lidstva, nejen 
pro úzké skupiny. 

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice
člen představenstva AK ČR

Ten má se zpracováním půdy i vývojem nových 
strojů bohaté, celoživotní zkušenosti. Jeho 
ambicí nebylo okopírovat švýcarský stroj 
Wumaki C3, ale navrhnout a vyrobit stroj lepší 

a vhodný pro české podmínky. Jak sám říká: 
„Do České republiky se dováží řada různých 
strojů nevyhovujících našim klimatickým 
a půdním podmínkám.“ Vývoj Terrieru, pod-
povrchového aplikátoru návnad pro hlodavce, 
jehož výrobcem je česká firma P & L, spol. 
s r.o. z Velkého Meziříčí, začal nákresy, 
představami a diskusemi již na podzim 2019. 
Kromě toho souběžně probíhal i další vývoj 
velikosti granulí, zvýšení jejich atraktivity 
pro hraboše, stejně jako jejich odolnosti vůči 
vlhku. První testování začalo na jaře 2020. 

Co je a co umí Terrier 
Aplikační pracovní jednotka Terrier je 
jednoduchý stroj vytvářející podpovrchovou 
dutinu (kontinuální noru), do níž se aplikuje 
návnada na hlodavce. Tím je návnada ukryta 
před ostatními živočichy pohybujícími se na 
povrchu pole. Dutina se vytváří diskovým 
kotoučem, který provede nakrojení půdy. 
Následuje tunelovací zařízení zakončené ve 
spodní části trubkou se zkosenou špičkou. 
V konstrukci tunelovacího zařízení je instalo-
vána dávkovací trubice se zadním aplikačním 

vývodem. Objem násypky je osm litrů
a dávkování je závislé na rychlosti odvalování 
hnacího kola. 

Terrier do sadů a vinic
Aplikační jednotka Terrier pracuje spolehli-
vě ve všech půdních typech a je možné u ní 
nastavit nejen hloubku aplikace, ale i přítlak 
do půdy, jakož i míru přimáčknutí rozevřeného 
řádku po přejezdu strojem. I proto může 
najít uplatnění nejen v polních plodinách 
(jařiny i ozimy), ale i vytrvalých kulturách. 
Právě pro ovocnáře i vinaře je důležité vědět, 
že aplikační jednotku Terrier lze přizpůsobit 
na rám dle požadavků zákazníka, a to již 
od jednoho kusu. Stroje lze dodat s rámy 
o záběru 2,5 m pro jednu aplikační jednotku, 
3 m pro dvě aplikační jednotky a 6 m pro tři 
aplikační jednotky. Zcela jistě se nabízí jejich 
uplatnění u podniků činných v oblasti služeb 
v ochraně rostlin. Za pomoci nadšení a umu 
se u českého výrobce vyrábí český výrobek, 
který zaslouží ocenění. 

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

Bezpečná plošná aplikace Stutoxu 2
Myšlenka o pomoci zemědělcům v boji proti hraboši polnímu se zrodila v hlavě  
Ing. Pavla Růžka, CSc., vědeckého pracovníka VÚRV Praha-Ruzyně. 
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Budeme si ke svačině tisknout kuřecí nugety?
Pilulky a amarouny, které měly podle někdejších představ tvůrců 
nejrůznějších sci-fi filmů sloužit v budoucnosti k výživě lidstva, 
začínají být slabým odvarem vážně míněných projektů, na zá-
kladě nichž by se lidé měli stravovat. V plánech je nyní nahradit 
drůbeží maso. Alespoň podle zprávy, podle níž začala společnost 
Kentucky Fried Chicken experimentovat s 3D biotiskem kuřecích 
nugetů. Ve spolupráci se startupem 3D Bioprinting Solutions 
prý hodlá vyrábět biotištěné nugety přírodní konzistence i chuti 
z kultur kuřecích buněk, rostlinného materiálu a původního 
KFC koření pro kuřecí nugety. Principem „masa budoucnosti“ je 
přitom využití vypěstované kuřecí buňky a rostlinný materiál ke 
3D tisku kuřecích nugetů, vrstvu po vrstvě. KFC sice zdůrazňuje, 
že jde o více etický a vůči přírodě šetrnější přístup oproti dosa-
vadnímu postupu výroby kuřecích nugetů, ve skutečnosti jde ale 
hlavně o to, že 3D biotisk kuřecích nugetů by podstatně omezil 
množství potřebných zvířat z farem. Jak KFC dodávají, při výrobě 
3D tištěných kuřecích nugetů by nebylo ublíženo žádnému kuřeti.

Jak se dostat na pole?
Také odtrženost státních úředníků od skutečné reality je, zdá se, 
bezbřehá. Na Ministerstvu dopravy totiž letos vymysleli „operativní“ 
podmínky přejezdů zemědělské techniky po silnicích I. třídy. Tyto 
přejezdy jsou možné nově pouze na zvláštní povolení, o které se ale 
musí žádat na krajském úřadě, anebo dokonce přímo na Minister-
stvu dopravy. V době žní, kdy se zemědělci z hodiny na hodinu roz-
hodují o výjezdu na pole, obvykle podle počasí, je to opravdu úžasná 
myšlenka. Zvláště v případech, kdy někteří krajští úředníci vyžadují 
stanovisko Policie ČR nebo Ředitelství silnic a dálnic. Zrovna 
letos je přitom počasí jako na houpačce, takže potřeba zemědělců 
operativně reagovat je permanentní, nehledě na to, že v zemi jsou 
aktuálně stovky a tisíce dočasných uzavírek, takže trasy na pole se 
v závislosti na nich mění. Že by měl někdo zájem na tom, aby úroda 
zůstala na poli a nesklidila se, ale v půdě by přibylo více biomasy?

Za brouka v rámečku do basy
Orgány činné v trestním řízení se vážně zabývají problémem, jak 
„ocejchovat“ občany, kteří mají doma jako dekorativní předmět 
exotického (ale třeba i tuzemského) motýla nebo brouka v rá-
mečku. Je to totiž porušení platného zákona o ochraně přírody 
a krajiny, a pokud někdo někoho udá, že má doma „sbírku 
motýlů“ (nemusí to ovšem být zdaleka sbírka), hrozí sběrateli mi-
nimálně nějaká pokuta. Někdejší metoda lákat slečny na sbírky 
motýlů je tak značně riziková, byť dnes existují jiné sofistikované 
metody. Co by ale v praxi udělala kriminalizace entomologů na-
příklad s vědeckým výzkumem, po kterém dnes všichni volají, je 
otázkou, v této chvíli zřejmě především na Českou inspekci život-
ního prostředí. Něco jiného je totiž mít doma kůži z tygra a něco 
jiného, třeba z dřívějších dob z entomologické burzy, brouka.    

Potravinami se u nás plýtvá málo
I když titulek prezentující výsledky výzkumu Mendelovy univerzity 
v Brně (MENDELU) hlásí, že „potravinami plýtváme více, než si 
myslíme“, je ve skutečnosti pravdou spíše opak. Výzkumníci 
z MENDELU totiž na Brněnsku zjistili, že tamní občané vyhodí roč-
ně do popelnic 29 až 54 kilogramů potravin, ve vyspělém světě je 
to ale v průměru 100 kilogramů na osobu a rok. Další důkaz, jak 
lze „interpretovat“ pozitivní data z ČR v porovnání se zahraničím.

Petr Havel

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

Spotřeba pesticidů 
 v ČR za rok 2019 
opět klesla

Celkové množství chemických pří-
pravků na ochranu rostlin, které čeští 
zemědělci použili v loňském roce, oproti 
roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více 
používají alternativní přípravky, které 
jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroč-
ní zpráva o plnění Národního akčního 
plánu pro bezpečné používání pesticidů 
v České republice za rok 2019.

„Česká republika je v používání pesticidů pod průměrem Evropské 
unie. Jejich spotřeba u nás za poslední roky klesá. Například předloni 
to bylo o 8,8 % méně než v roce 2017 a v roce 2019 o 1,4 % méně než 
v roce 2018. U glyfosátu byla spotřeba v roce 2018 dokonce nižší 
o 25,5 % oproti roku 2017 a v roce 2019 o 13 % nižší ve srovnání 
s rokem 2018. Jsme mezi trojicí unijních zemí, s Portugalskem 
a Irskem, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá 
nejvíce. Přibližně dvě třetiny unijního prodeje pesticidů připadají 
podle evropského statistického úřadu Eurostat na čtyři země, a to 
Francii, Španělsko, Itálii a Německo,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Ochrana půdy, vody a ovzduší patří k prioritám Ministerstva zeměděl-
ství (MZe). Národní akční plán (NAP) k bezpečnému používání pestici-
dů, který přijala předloni vláda, v pětiletém horizontu snižuje používání 
přípravků v zemědělství i v lesnictví.

Loni více klesla spotřeba herbicidů a desikantů. Důvodem byl 
zákaz předsklizňového používání přípravků s účinnou látkou 
glyfosát u potravinářské produkce, takže se jejich spotřeba 
meziročně snížila o 13 % (z 558 837 kg v roce 2018 na 485 816 kg 
v roce 2019). Vzhledem k loňskému průběhu počasí nebylo nutné 
opakovat insekticidní ošetření, a tak v meziročním srovnání došlo 
k mírnému poklesu spotřeby také v kategorii insekticidů. Podle 
statistiky je patrný i významný pokles spotřeby insekticidních 
mořidel, to je důsledek zákazu používání insekticidních mořidel na 
bázi neonikotinoidů do obilnin z roku 2018. Úkoly vyplývající z opatření 
NAP, jak uvádí zpráva, byly v roce 2019 naplňovány ve všech oblastech 
zaměření, tj. oblasti ochrany zdraví lidí, vod a oblasti snížení rizik spo-
jených s používáním přípravků na ochranu rostlin z hlediska necílových 
organismů, a to díky aktivitám organizací státní správy, akademické 
a výzkumné sféry.

NAP k bezpečnému používání pesticidů je soubor opatření, kterým se 
ve členských státech EU realizuje program snížení nepříznivého vlivu 
přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. Rozsah 
plnění úkolů NAP ke snížení používání pesticidů v ČR je každoročně 
vyhodnocován a publikován formou výroční zprávy o plnění NAP, kterou 
MZe předkládá pro informaci vládě.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Bezpečná plošná aplikace Stutoxu 2
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„Jsme otevřeni racionální diskuzi o dalších 
změnách postupů a pravidel, tuto výzvu bohu-
žel část veřejnosti zatím nevyslyšela. Přitom 
jsme například v červnu, přesně dle dřívějšího 
slibu, zveřejnili desetiletý plán na využití meli-
orací a pozemkových úprav pro řešení dopadů 
klimatické změny. Současně jsme uvedli, že 
jde o otevřený dokument, ke kterému se může 
kdokoliv vyjádřit a přidat podněty, které by 
mohly boj s klimatickou změnou učinit ještě 
efektivnější. Bohužel do dnešního dne se 
k materiálu vyjádřil pouze jeden odborný 
vodohospodářský časopis. Ostatní organizace 
mlčí a místo věcné diskuze u stolu pouze svo-
lávají demonstrace a další veřejné happeningy. 
Chtěl bych tedy všechny vyzvat, aby debata 
byla více o faktech než o emocích,“ řekl minis-
tr zemědělství Miroslav Toman.

První část opatření v boji proti suchu se týká 
krajiny a její schopnosti zadržet vodu. Od 
letošního roku musí zemědělci na erozně 
ohrožené půdě omezit velikost pole s jednou 
plodinou maximálně na 30 hektarů. Od příš-

tího roku bude toto pravidlo platit na veškeré 
orné půdě. Česká krajina se díky tomu reálně 
mění, nejde jen o deklaraci na papíře, ale re-
álný krok, kterým se všichni zemědělci musí 
řídit, jinak nemají nárok na celou výši dotace.
K lepšímu stavu krajiny přispívá také dodávání 
organické hmoty do půdy a omezení používání 
chemických prostředků. Česká republika jako 
jedna z prvních zemí EU již v loňském roce 
zakázala předsklizňovou aplikaci glyfosátu na 
plodiny určené k potravinářskému využití.
„Jen loni u nás spotřeba glyfosátu meziročně 
klesla o více než 25 %, letos o dalších 13 %. 
Dle evropského statistického úřadu Eurostat 
jsme mezi trojicí zemí EU, kde používání 
prostředků proti škůdcům klesá nejvíce. V ČR 
se spotřeba pesticidů za poslední roky snížila 
o 27 %, ve Francii vzrostla ve stejném období 
skoro o 40 % a třeba v Rakousku, které je 
nám často dáváno za vzor, vzrostla dokonce 
o 53 %,“ uvedl ministr Toman. V novém pro-
gramovém období bude MZe také nad rámec 
podpory zalesňování, zatravňování orné půdy 
a ekologického zemědělství podporovat tzv. 
agrolesnictví, tedy systém využívání půdy, ve 
kterém je stejný pozemek zároveň využíván 
k pěstování dřevin a k zemědělské činnosti. 
To pomáhá omezit erozi, zvýšit biodiverzitu, 
zvýšit retenci vody v krajině a zlepšit 
i malý vodní cyklus.

Pro lepší zadržení vody v krajině jsou důležité 
také pozemkové úpravy a využití starých 
melioračních systémů. MZe na konci června 
představilo desetiletý Plán opatření pro řešení 
sucha prostřednictvím pozemkových úprav 
a adaptací hydromeliorací. Jde o dokument, 
jehož oponentem byla Česká zemědělská 
univerzita v Praze. Na jeho základě chce MZe 
postupovat při koordinaci pozemkových úprav 
a dalších opatření realizovaných v krajině.
Do pozemkových úprav investovalo MZe 
v posledních dvou letech 4 miliardy korun 
a do budoucna chce jejich podporu ještě 

navýšit. Součástí pozemkových úprav bude 
i využití starých melioračních systémů. Tam, 
kde to půjde, budou meliorace přebudovány 
v takzvané regulační systémy, které v období 
sucha vodu zadrží a zpřístupní kořenům 
rostlin. MZe také veřejně uvedlo, že jde o ote-
vřený materiál, ke kterému se může kdokoliv 
vyjádřit a doplnit jej. Další část opatření 
v boji se suchem jsou opatření vodohos-
podářská a opatření v lesích. Cílem je totiž vodu 
v krajině zadržet a opakovaně ji využít, protože 
veškerá voda z našeho území odtéká. Jen za 
loňský rok MZe obnovilo nebo nově postavilo 
387 rybníků, tedy v průměru více než jeden 
denně, a nadále v tomto tempu pokračuje.

MZe také zahájilo propojování vodárenských 
soustav, připraveno je již přes dvacet pro-
jektů, díky kterým se zlepší zásobování 
pitnou vodou pro více než 3,5 milionu obyvatel. 
Podporujeme i ochranu vodních zdrojů, napří-
klad v okolí vodárenské nádrže Švihov jsme 
v loňském roce spustili projekt, ve kterém 
zemědělci využívají šetrnější technologie 
a méně chemických prostředků. Postupně 
chceme tento projekt rozšířit i do okolí 
dalších vodárenských nádrží.

Také podoba lesů, které masivně zasáhla 
kalamita kůrovce, se výrazně mění. Díky 
změnám pravidel a cílené podpoře MZe se jen 
v loňském roce vysázelo v lesích více než 
111 milionů listnatých stromů oproti zhruba 
33 milionům smrků. V budoucnu tedy budeme 
mít lesy druhově pestřejší a odolnější vůči 
změnám klimatu. A nezapomínáme ani na 
vodu v lesích, státní podnik Lesy České repub-
liky buduje a obnovuje stovky tůní, mokřadů, 
rybníčků nebo meandruje koryta potoků do 
jejich původní podoby tak, aby i naše lesy měly 
dostatek vody.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 Jak zvládnout sucho i povodně? 
Ministerstvo zemědělství mění 
krajinu, aby zadržela více vody

Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, 
stovky nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo zemědělství (MZe) změnilo 
řadu pravidel, kterými se musí zemědělci při hospodaření řídit, masivně investuje 
do budování a obnovy rybníků nebo pozemkových úprav, které pomáhají krajinu 
více rozčlenit, a podporuje také živočišnou výrobu produkující pro půdu tolik po-
třebnou organickou hmotu. Jen v loňském roce jsme do boje proti dopadům sucha 
investovali 13,7 miliardy korun.
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Jednání se zúčastnil ministr zemědělství 
Miroslav Toman, náměstek pro řízení sekce 
zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka 
a náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, 
vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč. 
Dalším hostem byl předseda představenstva 
PGRLF Vladimír Eck. Zástupce AK ČR v Bru-
selu představil prezentaci k budoucí podobě 
SZP a Zelenou dohodu.

Jednání představenstva v předminulém 
týdnu předcházelo jednání nového prezidia, 
kde došlo k rozdělení oblastí působení nově 
zvolených viceprezidentů. V rámci jednání 
představenstva byla představena a zvolena 
nová tajemnice úřadu Gabriela Dlouhá. 
Nový prezident AK ČR informoval přítomné 
o činnosti úřadu komory a výsledcích jednání, 
která proběhla od jeho zvolení. Hosté z MZe 
a přítomné představenstvo se shodli, že 

budoucí nastavení Společné zemědělské 
politiky (SZP) musí být jednoduché, jednotné 
a zemědělci musí mít jistoty, že budou mít 
dostatečnou finanční podporu. Na zemědělce 
jsou totiž kladeny mnohem větší požadavky 
na ochranu životního prostředí a přírodních 
zdrojů.

Dalším tématem, které představenstvo AK 
ČR a přítomní hosté diskutovali, byla Novela 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích 
a její návrh, který neprošel v minulých týd-
nech ve 3. čtení sněmovnou a vrátil se do 
2. čtení. Vzhledem k probíhající společenské 
i politické diskuzi je možné, že přibudou další 
návrhy. Přítomné představenstvo a hosté se 
shodli na společném prosazování zákonných 
opatření k narovnání obchodních vztahů 
v rámci odběratelsko-dodavatelské vertikály 
a aktivnímu přispívání zvyšování zastoupení 

tuzemských potravin v obchodní síti 
a veřejném stravování. Evropská komise 
navíc informovala, že dosavadní návrh je 
v rozporu s evropskými pravidly jednotného 
trhu. Dalším důležitým tématem bylo rychlé 
řešení přejezdů zemědělské techniky po 
silnicích I. třídy. Díky podpoře Ministerstva 
zemědělství bude pro letošní sklizeň platit 
výjimka obecné povahy jako v loňském roce.

Ředitel úřadu Václav Suchan přítomným 
členům představenstva a předsedovi dozorčí 
rady zhodnotil dosavadní průběh letošního 
hospodaření AK ČR. V návaznosti na změny 
vyplývající ze složení nového představenstva 
bude nezbytné prověřit a aktualizovat složení 
komoditních rad a komisí při AK.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., 
tajemnice AK ČR

„České zemědělství má nyní i do budoucna 
v národním hospodářství svou nezastupitel-
nou roli, jehož zásadní význam jsme si všichni 
uvědomili v uplynulých měsících v rámci 
pandemie covid-19. Hlavní priorita Evropské 
komise je jednoznačná: vyrábět k přírodě 
šetrné, kvalitní a bezpečné potraviny. Považuji 
proto za důležité, aby tuzemští zemědělci měli 
do budoucna silný rozpočet, aby mohli všech-
ny environmentální cíle plnit,“ řekl prezident 
Agrární komory Jan Doležal. 

Členové představenstva diskutovali i o zákazu 
klecového chovu nosnic. Agrární komora 
považuje zákaz chovu nosnic v klecích pouze 
v ČR za nepřijatelné řešení. Měl by být sta-
noven jednotně v celé EU, jinak budou čeští 
chovatelé znevýhodněni dovozy ze zemí EU či 
ze třetích zemí, kde standardy na chov zvířat 
jsou mnohem horší. 

V souvislosti s povinným podílem českých 
potravin na pultech obchodů prezident kon-

statoval, že ústavní činitelé pracují na tom, 
aby se do zákona o zadávání veřejných zaká-
zek dostalo ustanovení, aby veřejné instituce 
upřednostňovaly lokální dodavatele.  Pokud 
pak jde o možné změny v novele zákona 
o potravinách, je stále předmětem diskuse, 
kterých konkrétních potravin by se to mělo 
týkat. „Nikdy nešlo o tropické ovoce, ale o to, 
co si můžeme sami vypěstovat a kde existuje 
potenciál zvýšení soběstačnosti, či spíše zajiš-
tění potravinové bezpečnosti. V debatě nejde 
o to stanovit přesná procenta podílu jednot-
livých výrobků, ale o signál vůči obchodním 
řetězcům a ke státní správě,“ uvedl prezident 
Doležal. 

V této souvislosti viceprezident komory 
Martin Ludvík upozornil, že velká část z ceny 
potravin zůstává obchodním řetězcům a zboží 
prodražuje také vysoká daň z přidané hodnoty. 
Komora se tedy proto bude snažit prosadit 
nižší daň. Je nesmyslné, aby byla nižší daň na 
točené pivo (10 %) než na potraviny (15 %).

Zároveň je však nutné zajistit spravedlivé 
rozdělení marže mezi dodavatelem a prodej-
cem. Například ceny třešní se nyní na pultech 
obchodů pohybují mezi 140 a 150 korunami za 
kilogram, ale v některých případech dosáhly 
i 200 korun za kilogram. Zemědělci je však 
prodávají za 70 korun za kilogram.

Dalším bodem představenstva byly přejezdy ze-
mědělské techniky po silnicích I. třídy. Od pre-
zidenta Policie ČR bylo zemědělcům přislíbeno 
rychlé řešení situace formou nařízení obecné 
povahy, které umožní krajským úřadům udělit 
výjimky na umožnění dopravy zemědělské 
techniky po silnicích I. třídy po dobu sklizně. 

Komora také odsouhlasila novou tajemnici, 
kterou se stala předsedkyně představenstva 
Českomoravské drůbežářské unie Gabriela 
Dlouhá.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., 
tajemnice AK ČR

Jednání představenstva AK ČR 

Zelené ambice potřebují silný 
unijní rozpočet

První jednání nového představenstva se uskutečnilo ve středu 15. července 2020 
v zasedací místnosti AK ČR v Praze. 

Budoucí nastavení Společné zemědělské politiky (SZP) musí být jednoduché a férové. 
Zemědělci musí mít jistotu, že i s ohledem na vyšší ambice v ochraně přírody a boji 
proti změnám klimatu budou mít dostatečnou finanční podporu. Na zasedání 
představenstva Agrární komory ČR to uvedl prezident Jan Doležal. 
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V červnu vydalo FAO  výhledy na trhu 
a navzdory koronavirové krizi se očekává 
růst světové produkce mléka meziročně 
o cca 0,8 %, a to v důsledku rozšíření výroby 
mléka především v Asii a v Severní Americe: 
Mírný nárůst predikují i Střední Amerika, 
země Karibiku, Oceánie a Afrika. Světový 
vývoz mléčných výrobků by meziročně měl být 
nižší o 4,1 %, tj. cca 74 mil. tun (v přepočtu 
na ekvivalent mléka), kdy se jedná o největší 
propad exportu za posledních 30 let. Tento 
negativní výhled je důsledkem poklesu po-
ptávky Číny, Alžírska, Saudské Arábie 
a Spojených arabských emirátů. Vzhledem 
k ekonomickým problémům mnoha zemí se 
očekává utlumení poptávky i v nadcházejících 

měsících, což může vytvářet tlak na snižování 
cen. V současné době dochází na evropském 
trhu k oživení cen mlékárenských výrobků. 
Ceny mají všeobecně rostoucí trend u másla, 
SOM a sýrů. Vývoz EU roste u másla (+35 %) 
a WMP (+7 %), ale mírně klesá u sýrů 
(-5 %) a ještě výrazněji u SOM (-19 %). 

 Zástupci mlékáren se shodli, že oživení ob-
chodu bude pozvolné, a doufají, že cena mléka 
již nebude klesat. Tuzemští producenti mléka 
se potýkají rovněž s problémy s odbytem 
a nízkou cenou kvůli pandemii covid-19 vzhle-
dem k výše zmíněným zahraničním zásobám, 
které nemají uplatnění na trhu. Východisko ze 
svízelné situace vidí naši producenti 

v dotačních podporách a jejich narovnání 
napříč okolními státy. Z celkového množství 
mléka nakoupeného prvními kupujícími 
v květnu 2020 bylo 78,53 % vykoupeno přes 
odbytové organizace a 21,47 % nakoupily 
přímo mlékárny. V České republice v tomto 
odvětví velice dobře fungují  organizace pro-
ducentů, kdy v odvětví mléka a mléčných vý-
robků  bylo k 31. 5. 2020 uznáno 19 subjektů. 
Velký dík patří Ministerstvu zemědělství, díky 
jehož aktuálním dotačním podporám a nově 
notifikovaným programům mohou producenti 
mléka a hovězího masa lépe tyto problémy 
překonat. 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR

Projekt FOX se zaměřuje na šetrné technolo-
gie zpracování: od konzervace po balení 
a rychlé kontroly kvality pro zdravější výrobu 
potravin. Běží primárně v šesti regionech EU 
s významnou produkcí ovoce a zeleniny a mj. 
monitoruje environmentální, sociální, ob-
chodní a zdravotní dopady. Propagaci metody 
projektu a debatu o politických doporučeních 
bude prosazovat evropská zájmová skupina 
malých zpracovatelů. Celkem 54měsíční 
projekt z programu HORIZON 2020 běží od 
1. června 2019 pod vedením koordinátora 
Kerstin Lienemann z Deutsches Institut für 
Lebensmitteltechnik (DIL). V projektu je 
zapojeno na 25  partnerů ze států Německo, 
Nizozemí, Belgie, Dánsko, Španělsko, Polsko, 
Slovinsko, Francie, ale i Česká republika. Její 
pozici zastupuje vedle Agrární komory České 
republiky Výzkumný ústav potravinářský Pra-
ha, Společnost mladých agrárníků ČR, Tomáš 
Ignác Fenix nebo Sady Tuchoraz, spol. s.r.o.

Co je cílem 
Jedinečný přístup FOX zkoumá a vyvíjí 
inovativní technologie malého rozsahu 
v mobilních nebo flexibilních zpracovatel-
ských jednotkách pro různé aplikace pro malé 

a střední podniky a zemědělce v odvětví 
ovoce a zeleniny v Evropě. To bude stimulovat 
přechod od centralizovaného průmyslu k re-
gionálním centrům, které využívají inovativní, 
pružně reagující a udržitelné technologie 
založené na sezónnosti a reálné poptávce. 
Tím FOX splňuje očekávání malých potravi-
nářských podniků pro inovativní řešení zpra-
cování, technicky a ekonomicky proveditelná, 
která také berou v úvahu potřeby potravinové-
ho řetězce a spotřebitele. Spotřebitelé 
očekávají jídlo, kterému mohou důvěřo-
vat. FOX se proto zaměřuje na technologie 
šetrného zpracování: nízkoteplotní sušení, 
mírnou extrakci, mírnou konzervaci s pulzním 
elektrickým polem nebo vysokým tlakem, 
inovativní kondicionování a balení, ale i rychlé 
testování kvality. Tímto způsobem lze vyrábět 
různé druhy ovoce a zeleniny s vynikající fyzi-
kální a výživovou kvalitou, a tak přispět 
ke zdravější stravě. Procesy jsou zkoumány 
a demonstrovány v deseti partnerských regio-
nech s významným podílem pěstováním ovoce 
a zeleniny. V konkrétním regionu vždy bude 
využit potenciál nových obchodních možností 
a budou navrženy strategie pro zapojení spo-
třebitelů do procesů vývoje produktů. Posouzen 

bude dopad přístupu FOX na životní prostředí, 
obchod, lidi a jejich zdraví. Zřízena je celoev-
ropská zájmová skupina malých zpracovatelů 
potravin, která rovněž podporuje dialog 
k plnění politických doporučení. Budou vypra-
covány pokyny a cílená komunikace pro každou 
technologii zpracování k dosažení potenciálních 
uživatelů dle projektu (cca 2 000 společností).  
V příštích třech letech se AK ČR bude věnovat 
spolupráci s ovocnářskými a zelinářskými insti-
tuty a spolky tak, aby mohla následně vyhodno-
tit specifika a potřeby malých a středních farem 
při zpracování jejich vlastní produkce a uvádění 
na trh. Neméně důležitou součástí této práce na 
výzkumu v rámci projektu je určení trendů 
a směřování poptávky spotřebitelů směrem 
k originálním, zdravým a kvalitním potravinám, 
jejich vyhodnocení a zapracování do celkového 
konceptu, což je pro nás dominantní výzvou 
v rámci projektu. Dohodnuto bylo zapojení 
Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnář-
ského Holovousy, byť bez finanční kompenzace 
za konzultační, partnerskou roli v projektu.
Pro bližší informace navštivte:
www.fox-foodprocessinginabox.eu/about-fox/

Úřad AK ČR

Dojde k oživení ceny mléka 
a hovězího masa po koronakrizi?

Evropský projekt Fox slaví první 
rok od svého zahájení 

Poslední červnový den se na úřadu Agrární komory ČR konalo jednání Komoditní 
rady pro mléko a hovězí maso. 

Odvětví ovoce a zeleniny v Evropě potřebuje pro své zpracování inovativní a flexibilní 
technologie. 
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V případě tohoto podniku je však třeba ocenit 
nejen výrobu mléka, ale i jeho vlastní zpraco-
vání. Je-li naše soběstačnost ve výrobě mléka 
85 %, znamená to, že stále ještě existují ze-
mědělské podniky, které si uvědomují význam 
chovu skotu a nezbytnost zachování živočišné 
výroby jako podpory výroby rostlinné. Upřímně 
řečeno. V blízkosti německé hranice a zájmu 
německých mlékáren by se nebylo co divit, 
kdyby Meclovská zemědělská, a.s. prefero-
vala prodej mléka do zahraničí. Proč se tak 
nestalo, to nám vysvětlil ředitel a předseda 
představenstva Ing. Jaroslav Hána. 

Představte prosím váš podnik 
Meclovská zemědělská, a.s. vznikla v roce 
1996 na základě transformace Zemědělského 
družstva Meclov. V současnosti ji vlastní 
cca 400 akcionářů. Naše společnost 
hospodaří v bramborářské výrobní oblasti 
na výměře 3 559 ha zemědělské půdy ve 
25 katastrálních územích v působnosti 
čtyř městských a obecních úřadů. I když jsou 
naše pozemky označovány jako „Polabí“ 
Domažlického okresu, leží vesměs v poloze 

400–450 metrů nad mořem v předhůří České-
ho lesa. Poskytujeme pracovní příležitosti 
pro 90 zaměstnanců. Roční obrat firmy je 
230 mil. Kč. Nosným odvětvím je chov 
holštýnského skotu. Je chováno 1 010 kusů 
dojnic s roční užitkovostí 10 950 litrů na kus. 
Dobře víme, že provozovat rostlinnou výrobu 
bez živočišné nemá vůbec cenu. I proto se 
snažíme, abychom zvýšili početní stav dojnic 
na 1 250 kusů. Jsme společně s akciovou
společností Puclice největšími dodavateli 
mléka pro Mlékárnu Klatovy a.s. (Laktalis). 
Dodávka naší společnosti činní denně 
30 000 l, což je 12 % z jejich celkového příjmu 
mléka. V rostlinné výrobě se zaměřujeme na 
pšenici ozimou, ječmen ozimý, řepku olejku 
a kukuřici. Velká výměra 800 hektarů ku-
kuřice je krmnou základnou pro živočišnou 
výrobu. V roce 2012 byla uvedena do provozu 
bioplynová stanice v Meclově o instalova-
ném výkonu 1,2 MW. Od poloviny roku 2017 
provozujeme v sídle firmy mléčný automat 
na čerstvé mléko a výdejní stojan na LPG. 
Samostatným příběhem je vznik a provoz 
minimlékárny.

Jak minimlékárna pomohla dojírně?
Po dvaceti letech provozu se společnost roz-
hodla instalovat v současnosti nejmodernější 
dojírnu v ceně 34 milionů korun. K žádosti 
o dotaci bylo třeba shromáždit co nejvíce 
argumentů – bodů. Jejich počet za prvovýrobu 
mléka se navýšil i díky instalaci minimlékár-
ny. Nyní pracuje minimlékárna v nepřetržitém 
provozu včetně svátků a víkendů a nestačí krýt 
poptávku. Všech 25 druhů jogurtů s různými 
ovocnými příchutěmi se prodává za jednotnou 
cenu 20 Kč za kelímek o objemu 250 ml. Jed-
nak se potvrdila „díra“ na trhu v domažlickém 
regionu, jednak byl zájem doplnit sortiment 
k mléku prodávanému z mléčného automatu 
v areálu společnosti. Meclovské produkty, 
měkký tvaroh, jogotvaroh i zákysy jsou bez 
éček, konzervantů a barviv. Prodej je realizo-
ván v podnikové prodejně v sídle společnosti 
v Meclově. Velký zájem o dodávky je také ze 
strany okolních základních škol.
      
Co vás vede k pěstování konopí léčebného 
a setého, kotvičníku zemního, ostropestřce 
mariánského i hlohu peřenoklaného?
Jednak chceme využít i nadbytečnou kapacitu 
administrativní budovy, postupně měníme její 
vizáž i funkci, jednak se nechceme spoléhat 
pouze na tradiční plodiny. Navíc od roku 2016 
úzce spolupracujeme s ČZU Praha. Česká 
zemědělská univerzita má v Meclově své 
pracoviště, které se zabývá výzkumem konopí 
pro léčebné účely. Celé vybavení (technologie, 
pomůcky) včetně nutných stavebních úprav 
bylo financováno ze zdrojů naší společnosti. 
V tomto oboru spatřujeme velkou výzvu a zá-
roveň potenciál pro rozvoj firmy. Naše odrůda 
konopí léčebného má využití u lidí, kterým již 
proti bolesti nepomáhá morfium. Pěstební 
prostor je umístěn v centrální budově společ-
nosti a je vytápěn bioplynkou. Podle nejno-
vějších zpráv chce Ministerstvo zdravotnictví 
zavést nový systém licencí pro pěstování 
konopí pro léčebné účely. Místo výběrového 
řízení na pěstitele by měli podnikatelé 
a firmy získávat pětileté povolení k pěstování 
marihuany pro léčbu. Dalším projektem, 
na kterém spolupracujeme s Jihočeskou 
univerzitou a od kterého si mnoho slibujeme, 
je pěstování byliny kotvičníku zemního, kterou 
považuji za rostlinu třetího tisíciletí. Kotvičník 
zemní je v poslední době jedna z nejdisku-
tovanějších bylin, pro kterou se vžívá název 
rostlinná viagra. Její účinné látky zvyšují po-
hlavní touhy a bylo by proto možné ovlivňovat 

Konopí seté má potenciál
I když ve firmě Meclovská zemědělská, a.s. stále ještě platí úsloví „Jenom trpělivostí 
se z trávy stane mléko“ a výroba mléka díky dlouholeté tradici je zde stále v popředí 
zájmu, její vedení se již rozhlíží po nových příležitostech. Ty nepřicházejí samy. 
Důležité je jít jim naproti.

Ing. Jaroslav Hána na poli s konopným setým
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průběh reprodukčního cyklu v chovech zvířat. 
Proto chceme zkusit pěstování kotvičníku 
zemního ze semene pod kontrolou uvnitř 
našeho areálu. Rok 2018 přinesl do našeho 
osevního postupu další novou nestandardní 
plodinu, kterou je ostropestřec mariánský. 
Produkce z 30 hektarů byla smluvně určena 
pro francouzský trh. Semena této plodiny mají 
blahodárné účinky na játra. Úplnou novinkou 
bude využívání hlohu peřenoklaného, který 
dokáže významně snižovat hladinu choleste-
rolu v krvi stejně jako krevní tlak.

Co činíte pro ochranu vody v krajině? 
Není divu, že na výměře 3 559 ha zeměděl-
ské půdy je 254 bloků a na 37 honech z nich 
nyní muselo dojít k redukci výměry na 30 ha. 
Dva největší z nich měly výměru 142 a 132 
hektarů. K těm, které jsou podél státní silnice 
do Domažlic, je třeba volit přístup mechaniza-
cí přes komunikace z druhé strany. Redukce 
velikosti honů však není pouze záležitostí 
toho, kdo na pozemku pracuje. Velmi často 
s tím musí souhlasit majitel pozemků. Se 
zakládáním remízků, mokřadů, rybníků 
souvisí i to, že se musíte vždy někoho zeptat 
a žádat o souhlas. Nemluvě o tom, že úprava 
terénu, výstavba rybníku či výsadba stromů 
představují náklady, které by měl hradit stát. 
Nikdy jsem netušil, že budu opět žít v nových 
Sudetech. Zde na Domažlicku velmi často 
celé pozemky patří německým vlastníkům 
i jiným osobám z různých zemí EU. Nepo-
važujeme toto opatření za účelné z hlediska 
zadržení vody v krajině. Daleko více sázíme 
na půdotvorné ochranné technologie. Ty 
realizujeme s podmítačem Lemken, dlátovým 
pluhem Bednar a sečkou Lemken. Kejdu 
a digestát z bioplynky zapravujeme do půdy 
diskovým zapravovačem pod kukuřici a do 
trvalých travních porostů. Vyzkoušeli jsme 
i technologii Strip Till, ke které se pravdě-
podobně vrátíme v budoucnu. Utužení půdy 
brání flotační pneumatiky traktorů. O tom, 
že se voda na pozemcích vsakuje, svědčí i to, 
že za posledních třicet let se nestalo, aby při 
silných deštích ornice vodní erozí zaplavila 
některou z vesnic. V okolí Mračnického potoka 
je vzácný ekosystém s kuňkou žlutobřichou. 
Na výměře pěti hektarů extenzivní louky hos-
podaříme pouze podle podmínek ekologů. Bez 
hnojení a postřiků, pouze porost sekáme.

Konopí seté má potenciál?
Kromě našeho zájmu o získání licence na 
pěstování konopí léčebného v naší adminis-
trativní budově pěstujeme letos také konopí 
seté na výměře 50 hektarů. V roce 2021 plá-
nujeme zvýšit výměru na 100 hektarů. Kromě 
hospodářského využití ve zdravotnictví, 
v kosmetice a krmných směsích se tato plodi-
na pěstuje hlavně pro pevné vlákno. Dorůstá 
do výšky 2–3 metrů. Za účelem jeho zpra-
cování máme již připravený projekt sušárny 
pracující od července do října v třísměnném 
provozu. Kromě toho je to rostlina, která bude 
chránit půdu před vodní erozí. Její kůlový 

kořen dorůstá do hloubky 30–40 cm, na hlu-
bokých půdách proniká až do 2 metrů.

Závěr
Společnost Meclovská zemědělská, a.s. 
vykazuje stabilní ekonomické výsledky, 
za posledních sedm let nebyla ve ztrátě. 
Trvale investuje nemalé prostředky do 
nových technologií a staveb. Nebrání se ani 
investicím nad rámec zemědělství. Věří, že 
podnikatelská činnost přinese do budoucna 
větší stabilitu pro firmu jako takovou, její 
vlastníky i zaměstnance a také blízké 
sociální okolí.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Meclovská zemědělská, 
a.s. – půdní charakte-
ristika:
- výměra zemědělské půdy: 3 559 ha
- výměra orné půdy: 2 938 ha
- vlastní pozemky: 20 %   
- pronajaté pozemky: 80 %   
- půda ohrožená vodní erozí: 66  %   
- půda ohrožená větrnou erozí: 0   
- průměrná velikost hon (ha): 14,01 ha 
- počet honů celkem: 254
- redukce honů na 30 ha: ano, 37 honů

Matečné rostliny konopí léčebného

Konopí seté na konci května
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Tento posun přináší mnohé změny nejen 
v rostlinných, ale i v živočišných společen-
stvech. Na druhé straně vzhledem k poměrně 
velké členitosti našeho území, od teplých nížin 
až po podhorské a horské oblasti, dochází 
k rozšiřování areálu teplomilných plevelných 
druhů uvnitř České republiky od nížin do 
vyšších poloh. Typickým příkladem je rychlé 
šíření ježatky kuří nohy (Echinochloa crus-ga-
lli), béru zeleného (Setaria viridis), laskavce 
ohnutého (Amaranthus retroflexus), ale 
i durmanu obecného (Datura stramonium), 
blínu černého (Hyoscyamus niger) a celé řady 
dalších plevelných druhů. V historii k nám 
byly nové i teplomilné druhy plevelů zavlé-

kány s novými plodinami, přesunem potravin 
a jiných surovin. Jak k nám přicházely nově 
pěstované plodiny, tak se s nimi na polích 
začínaly objevovat nové druhy plevelů, které 
zde zdomácněly a staly se součástí plevelných 
společenstev. V současnosti se na přísunu 
nových druhů podílí celá řada faktorů, 
mj. i automobilová, lodní, letecká nebo 
vlaková doprava. 

Teplomilné plevele v České republice může-
me rozdělit do několika skupin. První skupinu 
plevelů představují druhy, které jsou u nás 
původní nebo zdomácnělé, které se běžně 
vyskytují v agroekosystémech a které tvoří 

hlavní součást plevelových společenstev
v teplých oblastech. Druhou skupinu předsta-
vují teplomilné plevele, které byly do České 
republiky zavlečeny v nedávné době, u kterých 
může hrozit šíření na zemědělskou půdu, 
nebo které se na zemědělské půdě vyskytují 
a jejich populace se rychle rozvíjí. Většinou 
se jedná o druhy, které jsou ve své domovině 
významnými pleveli. Třetí skupinu tvoří teplo-
milné plevele, které byly na naše území zav-
lečeny, ale nenachází zde příhodné podmínky 
ke svému rozvoji, a proto se jejich populace 
nerozvíjí, stagnují a mohou postupně vymizet. 
Poslední skupinu představují teplomilné 
plevele, vyskytující se na zemědělské půdě 
vzácně. Jedná se o původní druhy rostlin, kte-
ré vlivem intenzifikace zemědělství vymizely 
nebo jsou na pokraji vyhynutí a v současnosti 
jsou zákonem chráněny. Mnohé populace 
těchto druhů na zemědělské půdě přežívají 
např. jen díky výsevům, které probíhají v bota-
nických zahradách, skanzenech apod.

Teplomilné plevele původní nebo zdomác-
nělé, vyskytující se běžně v agroekosysté-
mech
Do této skupiny plevelů spadá cela řada druhů, 
které patří mezi významné plevele. Významným 
plevelem teplých oblastí je durman obecný 
(Datura stramonium). Na zemědělské půdě 
se prosazuje v širokořádkových plodinách, 
jako je kukuřice, řepa aj. Jeho častý výskyt je 
také na strništích a v nezapojených porostech 
obilnin. V některých oblastech se durman stává 
dominantním plevelným druhem. V teplých 
oblastech se často vyskytuje společně s blínem 
černým (Hyoscyamus niger) a řepení polabskou 
(Xanthium albinum). Dále je zde zastoupena 
celá skupina jednoděložných plevelů, jako je je-
žatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) – vel-
mi přizpůsobivý a významný plevel vystupující 
i do vyšších oblastí, a bér zelený (Setaria viri-
dis) – pozdně jarní plevel významný v teplých 
a sušších oblastech. 

Teplomilné plevele nepůvodní, u nichž hrozí 
šíření v agroekosystémech 
Významným zástupcem této skupiny je 
ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifo-
lia), která byla do České republiky zavlečena 
labskou lodní dopravou s dováženými sójo-
vými boby a sójovým odpadem, hojná je na 

 Teplomilné plevele v podmínkách 
České republiky

V České republice je zastoupena celá řada plevelů vázaných na teplé oblasti. Vzhle-
dem k postupnému oteplování klimatu na straně jedné je v Evropě zaznamenáváno 
neustálé rozšiřování hranice výskytu teplomilných druhů rostlin na sever, např. 
bytel metlatý (Kochia scoparia), laskavec zelenoklasý (Amaranthus powellii) aj. 

Durman obecný



S R P E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 15

ZPRAVODAJV ě d a  a  v ý z k u m

jižním Slovensku, odkud se také šíří do oblasti 
jižní Moravy. V současné době nepatří mezi 
významné plevele. Její výskyt na orné půdě je 
pouze okrajový, a to v nejteplejších výrobních 
oblastech. Dalším zástupcem této skupiny 
je bytel metlatý (Kochia scoparia), původně 
se vyskytující v jihovýchodní Evropě, v Rusku 
a Japonsku. Do České republiky byl zavle-
čen vlakovou dopravou spolu s dováženými 
surovinami. Jeho současný výskyt je situován 
spíše na nezemědělskou půdu převážně v tep-
lých a suchých oblastech. Na orné půdě byl 
jeho výskyt zaznamenán v oblasti jižní Moravy. 
Na jižním Slovensku je jeho rozšíření na 
zemědělské půdě již zcela obvyklé. Méně vý-
znamným druhem je čirok halabský (Sorghum 
halepense). Vytrvalý plevel, původně rozšířený 
v oblasti Středomoří, Černého moře, Malé 
a Střední Asie a Kavkazu. V České republice 
se na zemědělské půdě vyskytuje pouze okra-
jově, případně přechodně, ale se schopností 
se přizpůsobovat novým podmínkám a s ten-
dencí rozšiřování svého areálu výskytu na 
sever. V původním areálu se jedná o velmi 
nebezpečný plevel, proto nelze podceňovat 
jeho výskyt na polích. Invazivní charakter 
v podmínkách našeho státu byl zaznamenán 
u mračňáku Theophrastova (Abutilon theo-
prasti). Mračňák zapleveluje širokořádkové 
plodiny, především řepu cukrovou, kukuřici, 
brambory, ale i vinice. Zavlečen k nám byl 
z teplejších oblastí Asie. U nás je znám již
z konce 19. stol. Obecně se v České republice 
vyskytuje v teplé nebo mírně teplé klimatické 
oblasti, odkud se šíří do vyšších poloh. 

Teplomilné plevele zavlečené bez dalšího 
šíření
V České republice existuje i řada teplomilných 
druhů, které k nám byly zavlečeny, ale vlivem 
nevhodných podmínek postupně vymizely. Pří-
kladem je řepeň trnitá (Xanthium spinosum), 
která k nám byla zavlečena do Polabí nejspíš 
z oblasti Černého moře. Její výskyt zde byl za-
znamenán pouze několikrát na několika loka-
litách, ale nedošlo k expanzím na ornou půdu 
a udržení rostlin na lokalitě. Locika tatarská 
(Latcuca tatarica) bývala do České republiky 
zavlékána vlakovou dopravou převážející obilí 
a železnou rudu. Pochází z jihovýchodní Evropy 
a Střední Asie. Nejlépe jí vyhovují lokality su-
ché a teplé. Snáší i zasolené půdy i zastíněné 
lokality. Přestože je locika ve své domovině 
významným a razantně se množícím plevelem, 
díky svému mohutnému kořenovému systému 
s vysokou vegetativní reprodukcí v České 
republice její populace stagnuje či mizí.

Vzácné a ohrožené druhy teplomilných 
plevelů
V České republice, ale i jinde ve světě vlivem 
intenzifikace zemědělství vyhynula nebo je na 
pokraji vyhynutí řada dříve hojných plevelných 
druhů. Velká část patří i mezi teplomilné 
druhy. Například trýzel škardolistý (Erysimum 
crepidifolium) je v současnosti na Červeném 
seznamu cévnatých rostlin ČR řazen mezi 

ohrožené druhy naší květeny. Je to středoev-
ropský endemit s těžištěm rozšíření 
v severozápadních a středních Čechách, mimo 
naše území roste jen v přilehlých oblastech 
Německa a na slovensko-maďarském pomezí 
(Moravu vynechává). Roste v teplých oblastech 
na skalách a suchých kamenitých stráních na 
výchozech bazických hornin. V historii býval 
hojným polním plevelem především v Polabí, 
poříčí Berounky a dolní Vltavy. Černucha rolní 
(Nigella arvensis) v historii poměrně silně 
rozšířený plevel ve vápenatých oblastech, kte-
rý v posledních desetiletích výrazně ustoupil. 
V současnosti se jedná o kriticky ohrožený 
druh. Její úbytek byl zaznamenán již v letech 
meziválečných na místech s intenzivnějšími 
formami hospodaření. Dejvorec velkoplodý 
(Caucalis platycarpos) je teplomilná rostlina, 
vyskytující se na polích, ve vinicích, na úho-
rech a stanovištích stepního charakteru. 
Pro zdárný vývoj potřebuje suchá, prohřátá 
místa s výživnou půdou na vápnitém nebo 
slínitém podkladě. Někdy je ke spatření i na 
rumištích a smetištích. Ve vlhkých místech 
s kyselou půdou neroste. V minulosti předsta-
voval významný plevel, vyskytující se hlavně 
v obilninách, s nástupem herbicidů se stal 
spíše vzácností. Podle „Červeného seznamu 
cévnatých rostlin České republiky z roku 
2012“ patří mezi silně ohrožené taxony.

Ing. Jan Štrobach Ph.D., 
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Autor fotografií: Jan Mikulka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Bytel metlatý

Bér zelený

Ježatka kuří noha

Ambrozie peřenolistá
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Vedle ministra zemědělství Miroslava Tomana 
a dalších hostů vystoupil také Jan Doležal, 
prezident AK ČR, který ke složitým jednáním 
okolo nového rámce SZP uvedl: „Momentálně 
je pro řadu z nás neznámou budoucí podoba 
Společné zemědělské politiky, o které se de-
batuje již téměř tři roky bez jasného výsledku. 

Podobně jsme na tom jen šest měsíců před 
začátkem roku 2021 a nového programova-
cího období v otázce příštího sedmiletého 
unijního rozpočtu. Slyšíme pouze neurčitě, že 
máme dělat více za méně peněz a že máme 
zemědělství připravit na klimatickou neu-
tralitu a větší příspěvek v boji proti změnám 
klimatu.“ A dále doplnil, že v posledních 
několika měsících se měla veřejnost možnost 
seznámit se dvěma velmi vágními, ale velmi 
ambiciózními strategiemi, strategií z Farmy 
na vidličku a Strategií pro biodiverzitu, 

k čemuž upřesnil: „Než se začneme bavit 
o jejich alespoň částečném naplnění, musíme 
nejdříve sundat zelené brýle a zamyslet se 
nad skutečným dopadem jejich realizace. 
Společnost by neměla slyšet prázdné fráze 
o zodpovědné budoucnosti, spravedlivém 
a lepším světě pro všechny, ale měla by také 
vědět, kolik to celé bude stát a co to bude pro 
evropského spotřebitele znamenat. Jestliže 
má být Evropská unie globálním leaderem 
v ochraně přírody a boji proti změnám kli-
matu, nemůže v tom na jedné straně zůstat 
osamocena a na druhé straně nemůže zůstat 
skanzenem zcela závislým na dovozu potravin 
ze zemí, které zdaleka nedosahují standardů 
místní produkce.“ 

Ve svém vystoupení se věnoval také současné 
úloze zemědělství: „Jestliže si společnost 
žádá šetrnější produkci potravin, menší půdní 

bloky, remízky, tůně, stromořadí, větrola-
my a další krajinné prvky, nemůžeme jako 
hospodáři v krajině odmítavě tvrdit, že se 
společnost zbláznila, ale musíme trpělivě 
vysvětlovat nejen ekonomickou realitu sou-
časného zemědělského podnikání a snažit se 
v dobrém slova smyslu produkční zemědělství 
s ochranou přírody, vody a krajiny maximálně 
skloubit. Porovnejme například spotřebu 
našich ochranných látek s tzv. vyspělými státy 
Evropy. Naše krajina je vystavena násobně 
nižší zátěži, přesto jsme pro společnost 
škůdci. To je jen příklad toho, že se musíme 
za své podnikání a za své názory mnohem 
více bít, zlepšit komunikaci, představovat 
svou práci, ukazovat, jaká je skutečná realita 
našeho podnikání v celé šíři jeho přínosů. I to 
je jeden z úkolů, který jsem si určil jako zcela 
zásadní.“

Dále zdůraznil, že zemědělci nemohou dělat 
více za méně, a pokud mají pečovat o krajinu, 
měli by za tuto veřejnou službu dostávat 
kompenzace z jiných zdrojů, než je právě 
i s ohledem na inflaci a narůstající náklady 
neustále se tenčící obálka pro Společnou 
zemědělskou politiku, k čemuž také uvedl: 
„Pokud porovnáme situaci za hranicemi, 
vidíme, jaké jsou rozdíly, jaké jsou obhájené 
národní výjimky, jak rozdílná je výše plateb. 
EU současnosti z pohledu zemědělství není 
jedno společné podnikatelské prostředí. To
je navzájem si konkurující uskupení zemí, 
z nichž každá jednotlivě bojuje za své země-
dělce, za svou ekonomiku, za svou produkci 
a za její uplatnění na trhu. A jedním z úkolů 
AK ČR je obhajoba práce našich zemědělců 
a zpracovatelů, i proto teď mluvíme o potra-
vinové bezpečnosti, soběstačnosti a o české 
potravině.“

Úřad AK ČR

Prezident Jan Doležal na Žofíně
Zemědělské žofínské fórum se věnovalo dvěma základním tématům. Tím prvním 
byla Společná zemědělská politika a druhým pak sucho jako hrozba pro současné 
hospodaření. 

Remízky i bez výzvy
V pátek 31. července se na Facebookovém 
profilu Pirátské strany ČR objevila 
výzva paní poslankyně Dany Balcarové 
k pořizování fotek pod názvem „ukaž lány“. 
Paní poslankyně tímto pravděpodobně ne-
apelovala na víkendové návštěvníky letního 
sídla českých prezidentů, ale na aktivisty, 
kteří by měli dokumentovat velké díly 
půdních bloků a „pomalou proměnu české 
krajiny“.  Podle paní poslankyně mizí

lány z krajiny zoufale pomalu a málo 
(DZES 7 D začne platit až od 1. 1. 2021, 
tedy až pro ozimy založené letos, což
paní poslankyně neví), a proto je třeba na 
základě veřejnosti tento proces urychlit 
a půdní bloky co nejvíce zmenšit. Paní 
poslankyně vyzývá proto (nejen) fanoušky 
Pirátů, aby posílali fotky lánů polí, kde 
chybí remízky, aleje, potoky, tůně či 
mokřady, s informacemi o lokaci.
My naopak vyzýváme zemědělce, aby  
vyfotili vlastní krajinné prvky, vlastní

remízky, solitérní dřeviny, stromořadí, 
biopásy, nektarodárné pásy, tůně, rybníčky, 
ale také velké lány ze zahraničí včetně 
lokace (Polsko, Sasko, Francie, Itálie) 
a některé paradoxy ochrany přírody a kra-
jiny z České republiky – např. zanedbané 
ekologické sady či jiné „krásy“ podporova-
né z veřejných zdrojů. 

Svoje úlovky prosím zasílejte na adresu 
dana.balcarova@pirati.cz a do kopie na 
sekretariat@akcr.cz.
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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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Při využití dočištěné odpadní vody je vylouče-
no poškození životního prostředí a zřetel je 
kladen na eliminaci kontaminace potravního 
řetězce a poškození lidského zdraví. Z hledis-
ka možného využití přečištěných odpadních 
vod se nabízí zalévání komunální zeleně, 
zálivka ve sklenících, využití v lesnictví – lesní 
školky, zalévání technických dřevin a plodin 
apod. 

Potenciál využití odpadních vod lze rozdělit 
do několika oblastí. 1) Využití při technolo-
gickém řešení v rámci konkrétního objektu 
(škola, administrativní budovy, obytné domy 
atd.) 2) využití srážkových vod (v kombinaci 
s vyčištěnými odpadními vodami) respektive 
jejich akumulace u velkých skladovacích 
center, výrobních hal i pro protipožární účely 
3) využití snížení vláhového deficitu pro země-
dělství, potenciál závlahy technických plodin 
a v agrolesnictví 4) urbanizovaná území (záliv-

ka komunální zeleně, zálivka zelených střech 
apod.). Základní skupinu odpadních vod tvoří 
komunální odpadní vody. Tyto vody se dále 
člení na tzv. šedé a černé (hnědé a žluté). 
Z 85 % se jedná o čištěné odpadní vody, 
které jsou z 95 % dále vypouštěny do vod 
povrchových. Podstatná je také skutečnost, 
že voda odpadní vypuštěná do vod povrcho-
vých se stává vodou povrchovou, dalo by 
se tedy říci, že odpadní voda z ČOV je již 
obsažena v odběru z povrchové vody pro 
závlahu, při těchto odběrech je také důležité 
vzít v úvahu zachování minimálních zůstat-
kových průtoků z hlediska hydrologických 
požadavků pro suché období, což v někte-
rých případech nemusí být vždy jednoduché 
dodržet.

Specifickou podskupinou odpadních vod jsou 
šedé vody, které vznikají přímo v objektech 
a jsou vázány na produkci vod z myček, 

umyvadel, kuchyňských dřezů, sprchových 
koutů, případně van. Tyto vody se po úpravě 
(tzv. bílé vody) mohou využít ke splachování 
toalet, případně zalévání zahrad. Z hlediska 
zemědělského využití přečištěných odpadních 
vod je potřeba minimalizovat potenciál rizik 
znečištění přírodních zdrojů, zejména půdy, 
povrchových a podzemních vod.

Legislativní rámec problematiky odpadních 
vod – aktuální stav
Co se týče legislativy, v rámci EU zatím není 
jednotná právní norma na opětovné využití od-
padních vod, to znamená, že nejsou stanoveny 
závazné minimální kvalitativní požadavky pro 
tyto vody a jejich využití. 

Z pohledu platné legislativy v oblasti využití 
recyklovaných odpadních vod vycházíme z ev-
ropské právní úpravy, kde základní právní nor-
mou je Rámcová směrnice o vodách (Směr-
nice 2000/60 EHS), dále Směrnice 105/2008 
EHS o normách environmentální kvality 
v oblasti vodní politiky a Směrnice 91/271 
EHS o čištění městských odpadních vod. 
Z hlediska legislativy problematiky odpadních 
vod v ČR se jedná o zákon o vodách 254/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení 
vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých a do kanalizací a o citlivých oblastech, 
Nařízení vlády 57/2016 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění odpad-
ních vod a náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních.

Návrh Nařízení Evropského parlamentu 
a rady EU o minimálních požadavcích na  
opětovné využívání vody vznikl v květnu 2018. 
V únoru 2019 schválilo plenární zasedání 
Evropského parlamentu tento návrh a dále 
v červnu 2019 se Rada pro životní prostředí 
dohodla na společném dopracování návrhu 
a zároveň zástupci členských zemí EU 
vyjádřili shodu v oblasti strategie společné 
politiky týkající se používání rizikových che-
mických látek. 

Kompromisní text návrhu nařízení byl schvá-
len v prosinci 2019 v rámci trialogu Evropský 
parlament – Rada EU – Evropská komise. 
V tomto materiálu bylo řešeno nejenom 
využití přečištěných odpadních vod pro 

Legislativní rámec opětovného využití 
odpadních vod v podmínkách ČR

Odpadní vody a jejich opětovné využití je aktuálním tématem současných priorit 
řešení problematiky sucha na evropské úrovni. V některých oblastech Evropy již je 
samozřejmostí využívat dočištěné odpadní vody k různým účelům. 
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závlahy, ale další způsoby  opětovného použití 
např. průmyslových vod  v různých oblastech 
životního prostředí. Po projednání v Evrop-
ském parlamentu a Radě EU a po dosažení 
shody ke znění daného předpisu došlo k jeho 
schválení dne 25. 5. 2020. Toto nařízení bude 
použito ode dne 26. června 2024 ve všech 
členských státech EU.

V současné době se ČR připravuje na im-
plementaci zmíněné právní normy do naší 
národní legislativy, půjde patrně o začlenění 
do novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských 
půd, zkráceně „zákon o hnojivech“.

V podmínkách ČR je opětovné využití od-
padních vod, resp. šedých vod téměř mizivé, 
některé velké budovy již tyto technologie mají 
vybudované, jsou to však ojedinělé případy. 
Pro využití závlahy odpadní vodou zeměděl-
ských plodin český zemědělec nemá vůbec 
žádné zkušenosti, protože stávající legislativa 
dosud toto neumožňovala. Poslední výzkum 
v ČR zabývající se závlahami odpadní vodou 
probíhal na půdě Výzkumného ústavu melio-
rací a ochrany půdy, v.v.i. zhruba před deseti 
lety. Tento výzkum byl ukončen certifikovanou 
metodikou „Kritéria využití městských od-
padních vod k závlaze zemědělských plodin“ 
(ZAVADIL, J., 2008). Od roku 2010 nebyl v ob-
lasti závlah výzkum podporován a navrhované 
projekty byly vyřazovány z veřejných soutěží. 
Současné projevy klimatické změny vyvolávají 
diskuse v oblasti potenciálu nových či zálož-
ních zdrojů vod nejenom pro pitné účely. 

Fakt je ten, že většina vod určených k závlaze 
pochází v našich podmínkách z povrchových 
zdrojů. Doposud je podzemní voda „chráněna“ 
pro pitné účely, i toto však neplatí bezvýhrad-
ně. V některých oblastech jižní Moravy 
a Polabí mají již problémy s dostatečnými 
zdroji vod povrchových i podzemních. Jako 
určitá možnost se nabízí opětovné využití 
odpadních vod pro různé účely, samozřejmě je 
potřeba připustit skutečnost, že se jedná 
o zlomek objemu úhrnu srážek, které na úze-
mí ČR spadnou a veskrze odtečou z důvodu 
nedostatečného zadržení a akumulace vody 
v krajině, to je však věc druhá. Samozřejmě 
je potřeba si také uvědomit, že v kompetenci 
každého členského státu EU je nastavení 
kritérií z pohledu požadavků na opětovné 
využití odpadních vod přísněji, případně 
využít možnosti se postavit zcela záporně. 
Některé aspekty vytvoření doplňujících zdrojů 
či posílení akumulace vod jsou jednoduché 
a jednoznačné jako např. akumulace srážko-
vých vod u nové výstavby, ať se to týká velkých 
komerčních objektů, nebo i lokální bytové či 
individuální výstavby. U využití odpadních vod 
pro závlahu je nutné postupovat velmi obe-
zřetně a nejdříve nastavit přesné parametry 
a způsoby využití takovýchto vod.

Závěr
Opětovné využití odpadních vod, včetně vod 
srážkových, je potřeba vnímat jako aktuální 
téma řešení současného trendu omezování 
kapacity zdrojů podzemních a povrchových 
vod ve stávajících změnách přírodních pod-
mínek. V některých oblastech ČR již vznikají 
problémy se zásobováním obyvatelstva 
pitnou vodou a voda se musí dovážet do lokál-
ních vodojemů ze vzdálenějších zdrojů. 
V příspěvku jsme se nezabývali skupinou 
technologických vod, kde průmysl a energe-
tika je významným spotřebitelem vody pro 
zajištění provozu dané technologie výroby. 
V této oblasti jsou většinou využívány uzavře-
né systémy, kdy je voda opětovně použita ke 

stejnému účelu. Využívání vodních zdrojů je 
možno také chápat jako cirkulární ekonomi-
ku. Rozhodujícím kritériem, vedle v článku 
zmiňovaných aspektů, jsou čistírenské tech-
nologie, které v současné době dokáží vyčistit 
a upravit téměř jakoukoli vodu. Samozřejmě 
je nutno vnímat tuto oblast jako obrovský 
potenciál pro podnikatele v oblasti čistíren-
ských technologií.

RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 – Zbraslav
Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva 
zemědělství při České technologické 
platformě pro zemědělství.
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Sucho se tu tak letos negativně projevuje 
nejen slabšími výnosy, ale také nevídanou 
hraboší kalamitou, která se je znát nejen na 
polích, ale také na silnicích, cyklostezkách, 
na zahrádkách či u bazénů, kde řada Čechů 
letos musí trávit letošní dovolenou. Hraboši 
neznalí ornitologických pouček se i s ohledem 
na jejich obrovské přemnožení nechovají 
jako exoantropně (vůči člověku vyhýbavě), ale 
synantropně, tedy dostávají se do blízkosti 
lidských obydlí a lidí vůbec. 

Nicméně zpět na pole. Kvůli suchu a hra-
bošům nejsou dosavadní výsledky žní co 
do hektarových výnosů příliš povzbudivé 
a v řadě lokalit přímo katastrofální. Výnosy 
těsně nad hranicí 2 t/ha ozimé pšenice tam, 
kde je běžné dosáhnout 6t/ha, nejsou rozhod-
ně výjimkou. Na 20 % podílu poklesu úrody 
vlivem sucha (především dubnového) a vyš-
ších teplot si již zemědělci v oblasti částečně 
přivykli a vzhledem k tomu, že větru a dešti 
skutečně nelze poručit, tento stav považují za 

běžný jev. Hlavní příčinou letošní tristní úrody 
je však přemnožení hraboše polního. Na 
některých honech porostů se objevila strniště 
ještě před příjezdem sklízecích mlátiček 
a ztráty způsobené tímto hlodavcem dosahují 
mnohde až 80 % u pšenic a až 50 % u řepek.

V pátek 24. 7. 2020 byla proto narychlo svolá-
na schůzka s prezidentem AK ČR Ing. Janem 
Doležalem za účasti tajemnice AK ČR Ing. 
Gabriely Dlouhé, Ing. Miroslavy Czetmayer 
Ehrlichové, ředitelky Odboru zemědělských 
komodit MZe, Ing. Miroslava Floriána, za 
ÚKZÚ, Ing. Miroslava Nováka, předsedy AK 
Litoměřicka, Ing. Tomáše Jonáše, předsedy 
Krajské rady zemědělského svazu ÚK a Ing. 
Jaroslava Brožky, předsedy KAK ÚK. Schůzka 
byla řízena Ing. Věrou Čermákovou, členkou 
představenstva AK ČR v sídle ZD Peruc. Zde 
došlo samozřejmě i na konkrétní prohlídky 
poškozených porostů. Setkání na stejné téma 
a obhlídka poškozených porostů se následně 
konala i 29. července na Mostecku.

Problém s hrabošem se ovšem netýká jen 
této lokality, ale všech okresů Ústeckého 
kraje, tedy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad 
Labem, Litoměřice, Louny a produkční oblasti 
Děčínska. Významně jsou při tom poško-
zeny i porosty, kde byl na jaře pod přísným 
dohledem ÚKZÚZ aplikován médii očerňovaný 
STUTOX II v povolené dávce 2 kg/ha do nor. Na 
některých půdních blocích bylo při tom napo-
čítáno 12 až 15 tisíc aktivních nor na ha, a to 
i na plochách krmných plodin (vojtěška, jetel), 
přičemž za kalamitní výskyt tohoto hlodavce 
je považováno již 4 tisíce aktivních nor/ha.
Situaci komplikuje samozřejmě i zakládání 
„zelených pásů“ na honech nad 30 ha, protože 
právě ty se vedle náspů, škarp a příkopů 
stávají ohniskem hlodavců. Otázkou je v tuto 
chvíli i zakládání porostů meziplodin, které se 
s vysokou pravděpodobností hraničící s jis-
totou stanou dalším útočištěm a prostřeným 
stolem po sklizených plochách.

Jisté je, že letošní úroda se dá již těžko
zachránit, ale jak pokračovat? Blíží se 
agrotechnický termín setí řepky na následný 
hospodářský rok 2020/21 a v září se naplno 
rozběhne setí ozimích obilovin. Dobrá rada 
aktivistů zní: „Počkejte, populace hraboše po 
přemnožení začne stagnovat, až se postupně 
sám vytratí“ či případně „Zmenšete půdní 
bloky, založte remízky a pořiďte si bidýlka pro 
dravce.“ Nejen že vzhledem k tomu, že právě 
remízky fungují jako útočiště, jsou tato „do-
poručení“ kontraproduktivní, ale navíc někdy 
působí až krutě, protože ti největší rádci své 
rodiny z pachtění na půdě neživí. Nikdo jim
z jejich platu každou vteřinou neukousává 
a mohou tak být v klidu a dávat hraběcí rady. 
Pro rolníka je to ovšem boj o holé přežití.

Pakliže stát omezuje zemědělce ve formách 
ochrany své úrody, jeví se jako legitimní poža-
davek kompenzace ztrát formou mimořádné 
státní podpory. Prvním krokem je nyní vytvo-
ření tlaku na ÚKZÚZ a zaevidování současné-
ho stavu, prohlídky poškozených pozemků 
a potvrzení kalamitního výskytu hlodavců. 
AK Ústeckého kraje bude nadále upozorňo-
vat na současný neutěšený stav a požadovat 
na kompetentních orgánech řešení stávající 
kritické situace.

Úřad AK ČR a Jaroslav Brožka, 
předseda KAK Ústeckého kraje

Hraboš nejen na Ústecku
Letošní zně se leckomu svým průběhem mohou zdát specifické, na většině území 
republiky se totiž sklizňové práce opozdily, případně dochází k častému přerušování 
vlivem počasí. Oproti posledním rokům se také často musí dosoušet. To však rozhod-
ně není případ Ústecka, které z velké části leží ve srážkovém stínu a kde se ani letos 
nedočkali vydatnějších srážek. 
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Dravci však nemohli nárůst populace sami 
o sobě zbrzdit. Nárůstu populace pomohla 
mírná zima a extrémně suchý duben. Květen 
byl sice loni studený a na srážky bohatý jako 
letos, ale teploty v červnu a v červenci byly 
tropické a na Moravě na mnoha místech ani
v květnu nepršelo. Hraboš měl ideální 
podmínky pro to, aby se množil. Hraboš se 
přitom množí geometrickou řadou. Samice 
mohou mít v jednom vrhu 3 až 10 mláďat. 
Za celý život (2 roky) mají hraboší samice
1–4 vrhy, v kterých vyvedou na svět celkem 
18 až 25 mláďat, které kojí 20 dní. K po-
hlavní dospělosti dozrávají záhy, samice 
se může stát pohlavně dospělou už ve 
13. dni života. 

Škody na Moravě ještě před sklizní byly 
odhadnuty na úroveň 1 miliardy Kč (postižena 
byla hlavně jižní Morava, Olomoucko a Zlín-
sko, částečně Severomoravský kraj). AK ČR 
i ZS ČR provedly šetření mezi členy. Hraboš 
přitom nerozlišoval malé či velké podniky 
a škodil všem. 

1. srpna 2019 byla povolena výjimka na ploš-
nou aplikaci, ihned se aktivizovali ochránci 
přírody, kteří ve spolupráci s MŽP přišli 
s výkladem zákona na ochranu přírody 
a krajiny (zákon č. 114/1991 Sb.), který je 
podle nich v rozporu s plošnou (cílenou po-
vrchovou) aplikací rodenticidu. Právníci MŽP 
hrozili vysokými sankcemi pro kohokoliv, kdo 
by aplikoval. Zemědělci měli aplikovat lokálně 
a tam, kde se vyskytoval křeček či sysel nebo 
chráněné ptactvo, nesměli aplikovat vůbec. 
Komu byla aplikace zakázána, měl dostat od 
MŽP kompenzaci (zatím se tak nestalo). Na 
vyjádření AOPK a CHKO zemědělci mnohdy 
čekali dlouhé měsíce bez výsledku.

Další výjimka byla povolena na jaře na 120 dní
na plošnou aplikaci na základě individuálního 
posouzení ÚKZUZ, který tentokráte nepovo-
loval, ale přímo nařizoval aplikaci jako tzv. 
mimořádné rostlinolékařské opatření proti 
šíření karanténních živočichů. V rámci MRO 
měly být hrazeny náklady na přípravek 
a aplikaci. Problém nastal nicméně s pravidly 
aplikace, kde stálo, že se smí aplikovat jen do 
vzrostlého porostu (ne na holou půdu) v tzv. 
časně postemergentní fázi růstu plodin (na 
jaře už byly porosty v pokročilejší fázi vegeta-
ce) a nesmí se aplikovat na širokolisté plodiny 
(řepka, vojtěška).

Na jaře znovu graduje populace hraboše na 
Ústecku a ve středních a jižních Čechách. 

Problémem je mírná zima, suché jaro a pře-
trvávající lokální sucho v místech srážkového 
stínu. Populace na mnoha místech přesahuje 
desetinásobek kalamitní hranice. Škody jsou 
pak značné a někde hraboši spořádají více 
než 75 % úrody, společně se suchem pak ještě 
více. Momentálně se jedná s MZe o výjimku 
na cílenou povrchovou aplikaci od 15. srpna 
na 120 dní po přímém povolení ÚKZUZ. 
V mezičase se doporučuje nákup mechanic-
kého aplikátoru (krtkovače), což je považová-
no za lokální aplikaci.

Nyní se doporučuje pozvat ÚKZUZ, aby 
vyhodnotil počet aktivních vstupů na 
hektar (nor) pro využití pro ohlášení vyšší 

moci na SZIF (odpuštění povinnosti zakládat 
meziplodiny, které by znamenaly další 
náklady a krmení pro hraboše). Zároveň je 
nutné ÚKZUZ požádat o povolení aplikace, 
pokud bude i po vyjádření orgánů ochrany 
a přírody aplikace zakázána, vzniká nárok 
na kompenzaci. V případě, že MŽP odmít-
ne vyplácet, je nutné připravit hromadnou 
žalobu. Hraboši se velmi dobře množí v tzv. 
refugiích (útočištích), jako jsou remízky 
a příkopy. Odtud chodí na hostinu na pole. 
Jakékoli množství dravců v tak masivní 
kalamitě nestačí. Člověk také nesní tři 
obědy a dvě večeře. 

Úřad AK ČR

Geneze hraboše v roce 2019 a 2020 
Na přemnožení hraboše zemědělci na Moravě upozorňovali již minulý rok okolo 
začátku května. Tehdy ministerstvo doporučilo lokální aplikaci rodenticidu do nor 
(Stutox II obsahuje snížený obsah účinné látky) a pořízení bidýlek pro dravce.
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Zde naproti benzínové stanici je tabule 
s výzvou k nákupu ovoce z vlastních sadů ve 
faremní prodejně. Navzdory častému ježdění 
tímto směrem až do okamžiku její návštěvy 
jsem netušil, že se jedná o ovocnou farmu 
ovocnáře Petra Kareše. Mimochodem farma je 
Farmou roku 2018 v kategorii do 100 ha 
a také Farmou roku 2018 Královéhradeckého 
kraje. Říká se, že člověk by měl mít schopnost 
se vyrovnat i s tím, že když mu například místo 
červených cihel přivezou na stavbu bílé tvárnice. 
Jak se ale vyrovnat s tím, že máte to správné 
zboží, ale nemáte ho kam dodat a jak prodat.

To byl ten případ, kdy se stejně jako klimati-
zovaná obchodní centra uzavřely farmářské 
trhy s prodejem zboží paradoxně na čerstvém 
vzduchu. Ovocnář Petr Kareš dodává své 

výpěstky pravidelně a dlouhodobě na pražský 
farmářský trh Jiřák. Vozí sem nejen ovoce, ale 
také ovocnářské výrobky. Zavření nejen tohoto 
farmářského trhu způsobilo potíže nejen 
prodejcům, ale hlavně byl téměř likvidační pro 
pěstitele. I když za znovuotevření farmářských 
trhů statečně bojovala Asociace farmářských 
tržišť, nepodařilo se to. Tehdy se příznivě pro-
jevila existence výhodně nastaveného titulu 
PGRLF s názvem „PROVOZ 2020“. 

Jaké množství ovoce bylo v okamžiku 
vyhlášení karantény ve vašem skladě, tedy 
neprodejné?
V té době jsme měli ve skladě 15 tun čerstvé-
ho ovoce, konkrétně jablek, ale hlavně velkou 
zásobu ovoce zpracovaného na mošty, džemy 
a sušené ovoce. 

Napříč rokem 2020 však přišly ještě další 
pohromy. Jak vás poškodily opakující se 
mrazy, choroby, chybějící přípravky a pra-
covníci? 
Podle typu ovoce a termínu květu jsme zazna-
menali škody mrazem v rozsahu 10–20 %. 
V současné době jsme v přechodném období 
k certifikaci bio firmy. To znamená, že letos 
při deštivém počasí mám problém s nedostat-
kem přípravků vyhovujících systému bio pro-
dukce. Kvůli dešťům rané třešně a meruňky 
shnily. Nebyla šance je něčím ošetřit. Později 
dozrávají meruňky a třešně se nám podařilo 
zachránit a prodat. Ke sklizni nám stačili 
místní pracovníci. K velkému překvapení se 
na práci přihlásili i mladí studenti, ale pouze 
ve věku 15–16 let, kdy ještě mají zájem si 
přivydělat peníze. Doprovázeli je ovoce trhající 
babičky nebo dědečkové. Studenti ve věku 
18 a výše již manuálně nechtějí pracovat. 
Jeden z nich, devatenáctiletý, se dokonce 
pochlubil s tím, že je výhodnější obchodovat 
s akciemi na burze. Tam si prý vydělá pod-
statně více.

Hledal jste sám formu nějaké pomoci nebo 
jste dostal informaci od OU ČR?
Ovocnářská unie ČR poskytuje velmi dobrý 
informační servis v oblasti dotačních titulů. 
I proto jsem další informace či pomoc již ne-
hledal. Nicméně vím, že zcela odlišný systém 
pomoci existuje v Rakousku nebo Německu. 
Zde si zákazníci svého pěstitele a jeho sklizeň 
ovoce nejen předplácí, ale i sklidí formou 
samosběru. U nás je to zatím neznámá 
forma pomoci. Plně si však uvědomuji riziko 
této pomoci s tím, že ročník snadno mohou 
zlikvidovat pozdní jarní mrazy. Možná ale je to 
právě nyní okamžik zrodu.   

Dověděl jste se včas o titulu PROVOZ 2020 – 
snížení jistiny úvěru?
O existenci tohoto titulu jsem se dověděl 
ze tří zdrojů: Ovocnářské unie ČR, 
Asociace soukromých zemědělců a Agrární 
komory ČR. Jsou to organizace, které 
mne podobnými informacemi doslova 
„bombardují“.

Za jak dlouho od podání žádosti jste se dově-
děl o jejím kladném přijetí?
Žádost o titul PROVOZ 2020 jsem podal 
v červnu. Tomu předcházelo zřízení úvěru 
u Komerční banky, který jsem odeslal na 
PGRLF, ale vznikl problém s tím, že úvěr je 

Program PROVOZ 2020 pomohl 
ovocnáři Petru Karešovi

Na přetížené státní silnici I. třídy ve směru Mladá Boleslav – Jičín – Hradec Králo-
vé není šance na předjíždění. Navíc v provozem trpících obcích jsou limity snížené 
rychlosti. Jeden z nich je při vjezdu do Ostroměře. 

Petr Kareš u kotle na výrobu džemů
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špatně definován. Původní rada byla, abych 
si podal žádost o úvěr. To mne srdečně 
rozesmálo, neboť bych byl i podle vyjádření 
banky „přeúvěrovaný“. S tím, jak má správně 
vypadat, mi pomohl PGRLF. Změnu jsem 
vyřídil telefonicky.

Byla u tohoto nástroje vysoká administrativ-
ní náročnost?
Nemohu tvrdit, že šlo o vysokou administ-
rativní náročnost. Vše bylo vyřízeno do dvou 
dnů. Spíše se jednalo o správné formulace 
názvu úvěru. Naštěstí SZIF i PGRLF mají tzv. 
„chybník“, který je potřeba do určité lhůty 
opravit. Šlo o provozní úvěr, ze kterého budou 
prostředky čerpány výhradně na provoz, tedy 
například na nákup sazenic stromů na jarní 
dosadbu, chemických přípravků, úhradu 
pojistek aj. Jsem poučen v tom směru, že 
u všeho musí být dokonalá formulace a vše 
musí být správně vyplněno, jak je požadováno. 

Jakou výměru zaujímají jednotlivé druhy 
ovoce? O jak staré výsadby se jedná?
Celková výměra ovocných sadů činí 
42 hektarů. Nejstarší výsadbou jsou z roku 
1996 hrušně odrůdy Bohemica, Williamsova 
na ploše 4,5 ha. Dále pěstujeme jablka (sady 
z roku 2002) – 15 ha, odrůdy Opál, Sirius, 
Luna, Gala, Topas, Karneval, třešně 
(2002-3) – 8 ha, odrůdy Sweet Early, 
Kordia, Regina, Tamara, meruňky (2005-9)
– 6 ha a švestky (2005-9) – 6 ha, odrůdy Top 
Hit, Hanita, Elena.

Jste členem Svazu pro integrované systémy 
pěstování ovoce (SISPO). Nemyslíte si, že 
úbytek účinných látek k ochraně sadů proti 
škodlivým činitelům vyvolá nový problém, 
kterým bude rezistence chorob a škůdců?
Jsem členem SISPO, ale ještě navíc jsem 
novým producentem bio ovoce. Bohužel bio 
certifikace zatím neumožňuje kombinaci syn-
tetických a bio přípravků, kterých je k dispozi-
ci velmi málo. V bio systémech se rezistence 
neobávám, ale tam, kde zůstanou k použití 
pouze jedna nebo dvě účinné syntetické látky, 
tam by rezistence mohla vzniknout v několika 
nejbližších letech. Podle mého názoru je 
nejhorší to, že bio i syntetické přípravky velmi 

dlouho procházejí registračním procesem. 
V okamžiku registrace již výrobce nemusí 
existovat. 

Kdy jste přijal filozofii neprodávat pouze 
ovocnou suroviny, ale také výrobky z jablek, 
třešní, hrušek, s určitou přidanou hodnotou?
Touto filozofií se řídím již od roku 1993, kdy 
jsem začal podnikat společně s otcem. Sice 
se ho při zpracování přímo na ovocnářské far-
mě se nezpracuje celé vypěstované množství. 
Část produkce musíte prodat někomu jinému. 
Já zpracuji přibližně 40 % své produkce.

Zisk ocenění Regionální potravina Králové-
hradeckého kraje 2020 pro džem „Švestka–
hruška“ byl pro vás satisfakcí za všechny 
existující problémy?
Této soutěže se účastním letos již čtvrtým 
rokem. Přihlašoval jsem různé výrobky, jako 

např. sušené ovoce a džemy. Začínal jsem 
se sušenou meruňkou. Ta ale byla příliš
kyselá. Zkoušel jsem i různé mošty. Nakonec 
jsem uspěl s džemem „Švestka–hruška“ 
který nikdo nikde nevyrábí. Nejvíce si vážím 
toho, že tento džem vyrábíme výhradně 
z našeho ovoce. Nejsme výrobci výrobků 
z dováženého ovoce pochybné kvality. Jsem 
ale také držitelem „Regionální značky“ pro 
celý náš sortiment výrobků, tj. džemy, mošty, 
sušené ovoce. Etikety si vyrábíme sami na 
vlastní etiketovací tiskárně, což se nám 
vyplatí.

Jaké připravujete novinky a kdy budou 
na trhu?
Připravuji výsadbu kdoule, mišpule a dřínu. 
Později se zaměřím i na výrobky z jejich plodů.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Cílem programu
je snížení provozních nákladů, zvýšení 
likvidity a eliminace negativních dopadů 
způsobených mimořádnými opatření-
mi v souvislosti s pandemií  covid-19. 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond, a.s. spustil 15. června 2020 příjem 
žádostí do programu. O tento druh 
podpory byl mezi zemědělci zájem, 
což dokládá více než 1 200 žádostí 
přijatých PGRLF během několika dnů 
od spuštění.

Petr Kareš před sušárnou ovoce
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V české obchodní síti se můžeme setkat se 
třemi kategoriemi konzumních brambor. 
Brambory nové jsou obchodovány od 1. ledna 
do 15. května a pochopitelně se v ČR nepěs-
tují. Dováží se z výrazně teplejších oblastí 
Evropy, dále Maroka a Egypta. Brambory rané 
jsou sklízeny v rozmezí od 16. května do 
30. června. Letos jejich sklizeň odstartovala 
o týden dříve. Brambory konzumní ostatní 
jsou sklízeny od 1. července a jsou určeny pro 
letní, podzimní a zimní konzum. Bez ohledu 
na termín sklizně i jejich určení není pochyb 
o tom, že tato svébytná plodina do naší krajiny 
patří, navíc je s některými regiony neoddě-
litelně spjata. Zdá se, že bramborám letos 
všechno hraje „do not“.

První naděje
Brambory jsou letos zařazeny spolu s další 
zeleninou mezi citlivé komodity. „Peníze na 
ně půjdou i v rámci dalšího kola Programu 
rozvoje venkova. Mezi zemědělce a potra- 
vináře rozdělíme čtyři miliardy korun. 
I díky tomu by se měly plochy konzumních 
brambor do roku 2030 zvýšit ze současných 
14 tisíc. ha na 21 tisíc ha. Plochy brambor 
k výrobě škrobu by měly činit 6 tisíc ha,  
řekl Jindřich Fialka, náměstek Sekce  
zemědělství a potravinářství Ministerstva 
zemědělství. Je tedy zřejmé, že nejde jenom 

o udržení ploch brambor, ale hlavně o jejich 
rozšíření.

Druhá naděje
Současná sezóna dobře začala. Výsadba hlíz 
proběhla za relativně příznivých klimatických 
i půdních podmínek. Sucho není tak tragické, 
na přelomu května a června na většině území 
pršelo, což podpořilo rovnoměrné vzcházení 
brambor. Sklizeň raných brambor začala v ra-
nobramborářské oblasti první týden v červnu.  

Třetí naděje
Podle slov Josefa Králíčka, předsedy Českého 
bramborářského svazu, tento od roku 2021 
připravuje k uvedení do praktického života 
program „Podpora na účast producentů 
a zpracovatelů konzumních brambor v režimu 
jakosti Q CZ“. Hlavní práce na realizaci 
systému byly prakticky dokončeny. Základní 
dokumenty již existují a byly odeslány do 
Bruselu k notifikaci. Certifikované produk-
ty budou poskytovat spotřebitelům záruky 
vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, ga-
rantovat standardní postupy a ochranu zdraví 
spotřebitelů. Systém je prioritně zaměřen na 
dohledatelnost certifikovaného produktu od 
jeho pěstování až po dodání do maloobchodu. 
Uvedené garance zlepší uplatnění produktů 
B1–B3 na trhu. Pravidla certifikace produktů 

B1, B2 a B3 v režimu jakosti Q CZ uvádí časo-
pis Bramborářství 2/2020. Na nový program 
pro bramboráře by měly být zpočátku vyčle-
něny desítky milionů korun. 

Čtvrtá naděje
Je trochu ošidná, protože se může obrátit 
i proti českým pěstitelům. Nikdo nyní nedoká-
že odhadnout průběh počasí v celé brambo-
rářské sezóně. Podle názoru Vlastimila Raso-
chy, místopředsedy Českého bramborářského 
svazu, mají velký vliv na odbyt brambor, ale 
i jejich cenu členové tzv. bramborářské pětky 
(Nizozemí, Belgie, Francie, Německo a Velká 
Británie). V Nizozemí, Belgii a Francii zatím 
panuje extrémní sucho. Na druhé straně je 
třeba si uvědomit, že právě v těchto zemích se 
velká část brambor zpracovává na hranolky. 
Hranolkárny však kvůli koronaviru ztratily odbyt 
v hotelích a restauracích. Senzoricky jsou však 
tyto odrůdy neprodejné. To znamená, že nezpra-
covaná surovina může být nabízena na export 
obchodníkům sledujícím cenu. Mohl by tak 
vzniknout velký problém i pro české pěstitele.

Pátá naděje
Spočívá v dosud nepochopené skutečnosti, že 
brambory jsou zdravou zeleninou. O něčem 
takovém přesvědčit spotřebitele nebude vů-
bec lehké a ani laciné. Českým bramborám by 
kromě programu jakosti Q CZ a také nutných 
investic do skladování měl pomoci i vzdělaný 
koncový spotřebitel, který by měl kupovat 
brambory z české produkce a vyžadovat, aby 
i řetězce dávaly přednost českým dodavate-
lům. O tom je přesvědčen Jan Doležal, pre-
zident Agrární komory ČR. Za typicky české 
považuje Jaroslav Čepl, ředitel Výzkumného 
ústavu bramborářského, rané brambory 
s jemnou slupkou, kterou při konzumaci není 
třeba loupat. Podle řady výzkumných prací 
je prokázáno, že brambory mají nízkou kalo-
rickou hodnotu a dobré dietetické vlastnosti, 
navíc vysoký sytící index. Z hlediska zdravotní 
důležitosti obsahují řadu minerálů, vitamínů, 
antioxydantů, bílkovin a jsou téměř bez tuku. 
Brambory na rozdíl od rýže mají při porci 
100 g o polovinu méně kalorií, přitom pl-
nohodnotně zasytí. Z hlediska zabezpečení 
potravinové bezpečnosti budou důležité 
i v budoucnu, zejména když si uvědomíme, že 
počet obyvatel na Zemi od roku 2050 pravdě-
podobně překročí hranici 9 miliard.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Brambory v naději
Máme je rádi, ale stále jsme se ještě nenaučili chápat brambory jako zdravou zele-
ninu. Ba co víc, z hlediska energetického příjmu v porovnání s ostatními zdánlivě 
nevinnými potravinami jsou nejvhodnější stravou ať pro redukci, nebo stabilizaci 
naší tělesné váhy.

Vegetační zkoušky brambor na stanici ÚKZÚZ v Přerově nad Labem 
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To, že zemědělství je nejvíce regulovaným 
oborem v EU i České republice, zcela jistě 
vědí a každodenně pociťují sami zemědělci. 
Zákony, nařízení, vyhlášky, předpisy, hlášení, 
stále se měnící legislativa a následné 
kontroly řady státních institucí více a více tlačí 
zemědělce z pole k hlášením, papírům 
a administrativě. Jen zemědělec ale ví 
nejlépe, že produkce, její množství a kvalita 
nevznikají v kanceláři a u počítače, ale na poli 
či ve stáji při každodenním přímém kontaktu 
s přírodou, rozmary počasí a lidmi. 

Nové opatření
Zatím se zdá, že různých omezení stále ještě 
není dost. Po loňské a letošní povinnosti 

zmenšení „velkých, širých, lánů“ na 30 hekta-
rů přišel stát tentokrát téměř před začát-
kem žní s dalším „originálním“ nápadem. 
Nenápadné nařízení se narodilo na počátku 
července bez větší pozornosti médií. Tím byl 
na konci června nápad Ministerstva dopravy 
a Policie ČR. Skoro to vypadá, jako by mělo 
dojít k postupné likvidaci českého zeměděl-
ství, protože je na obtíž. Traktory a kombajny 
na silnicích „zdržují“ všechny další uživatele 
silnic I. třídy a také vyšších kategorií. Co si
to vůbec zemědělci dovolují, vjet na silnici! 
Stát změnil přístup k povolování přejezdu 
zemědělských strojů po silnicích I. třídy. 
Zemědělci mají přejezdy dopředu hlásit 
a nechat si je schválit! To je prý kompenzová-
no umožněním přejezdu přes silnice II. a III. 
tříd. To je absurdní, protože v řadě případů 
některé zemědělské podniky ani jinam než na 
silnici I. třídy vjet nemohou.

Chceme ještě zemědělství?
Docela by mne zajímalo, zda příslušný úřed-
ník nebo policajt, který tento nesmysl vymys-
lel, vůbec někdy seděl v traktoru současného 
typu. Možná, že má ještě v paměti zafixovaný 
Zetor 25! Přál bych mu nové poznání, moderní 

traktorové kabiny s vysokým a přehledným 
posezem, monitory, klimatizací, GPS atd. Jeho 
rychlost se na silnici vyrovná jiným nákladním 
automobilům přepravujícím nadměrné 
náklady. Také jezdí s doprovodem. A vůbec 
nejde o několik kombajnů, které možná poje-
dou na tradiční výpomoc na Slovensko a zpět. 

Jak se asi velké traktory budou dostávat na 
zmenšené pozemky u státních silnic I. třídy? 
Není toto nařízení náhodou kontraproduktiv-
ní? Zdá se, že jediným způsobem, jak se do-
stat na pole, nebudou objízdné trasy ani nové 
a vynucené můstky, ale jedině helikoptéra. Je 
to paradox. Veřejnost chce české potraviny, 
ale kde a jak vypěstovat základní suroviny pro 
jejich výrobu, když se neustále utahují šrouby 
a každý rok přicházejí na zemědělce další 
likvidační návrhy a nápady z dílen zeměděl-
ských amatérů? Možná by mohl poradit 
často prezentovaný přírodovědec, kterému 
připadá blok o velikosti 30 hektarů stále velký 
a požaduje velikost 10 hektarů. Tam už by 
nebyl potřeba traktor a na pole by se mohlo 
jezdit s trakařem!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Velmi rychle proto využil vhodného času 
k zasažení co nejširšího publika a předání 
zajímavých myšlenek, resp. „senzací“, které 
přinesou co největší počet zhlédnutí na tele-
vizi Seznam.cz v pořadu „A dost“ s podtitulem 
„Velký nezávislý test piv“. Střelivo mu v podo-
bě výsledků rozborů piv předala stejně jako 
i v jiných pořadech profesorka Jana Hajšlová 
z VŠCHT Praha. 

Pominu-li, že v pivech pivovarů Staropramen 
a Bernard byly nalezeny mykotoxiny, musím 
se ohradit vůči jinému předmětu zájmu uve-
deného pořadu. Tím je klasická ukázka popu-
lismu při hledání reziduí účinné látky glyfosát 
ve vzorcích piv. Stalo se totiž to samé jako 
v testu časopisu „dTest“ – č. 8/19 v článku 
„Jak si stojí ležáky“. Tam byla hledána rezidua 

glyfosátu v 26 jedenáctkách a dvanáctkách. 
Tenkrát žádná rezidua nebyla nalezena. 
Logicky. Dost možná se ale panu Tunovi zdálo, 
že po výrazném omezení používání glyfosátu 
v ČR Ministerstvem zemědělství polemiky 
kolem této látky příliš rychle utichly, a proto 
se pokusil případ oživit.

Zjednodušeně řečeno, glyfosát hubí vše zele-
né. Za tím účelem se používá na celém světě 
v zemědělském i nezemědělském sektoru. 
Samozřejmě kvůli specifickému účinku ne-
může žádný zemědělec použít glyfosát ani ve 
sladovnickém ječmeni, ani ve chmelu, protože 
by obě plodiny velmi rychle zlikvidoval. Není 
proto nejmenší důvod k tomu zde hledat jeho 
rezidua! Navíc nový zákaz použití glyfosátu 
pouze v některých plodinách to ani neumož-

ňuje! To by mohla – kdyby chtěla – profesorka 
Hajšlová panu Tunovi vysvětlit a odmítnout něco 
takového v laboratořích VŠCHT hledat. Proč by 
to ale dělala? Veřejnost na zemědělskou chemii 
„slyší“ a pan Tuna potřebuje senzace!

Ostatně, v pořadu není ani zmínka o tom, jak 
byly vzorky piv získány, jak bylo pivo skladová-
no, jaká byla použita metodika detekce, jaké 
jsou výsledky u ostatních piv, proč byly vybrány 
uvedené pivovary a proč ne jiné, nebo všechny. 
Nakonec se můžeme ptát, co to všechno stálo 
a kdo to zaplatil? Jedním z opatření v součas-
né ekonomické krizi by mělo být také omezení 
plýtvání a šetření peněz. Ty budou potřeba pro 
podstatně důležitější záležitosti!

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

Na pole vrtulníkem?

Zbytečné testy pana Tuny

Zpočátku jsem se domníval, že se jedná o prázdninovou novinářskou kachnu.
Když však Zemědělský svaz vyzval Ministerstvo dopravy a Policii ČR k nápravě, 
pochopil jsem, že se Evropa od nás musí ještě mnohé „naučit“. Česká kreativita 
je totiž bezmezná. 

O tom, že je Jan Tuna marketingově zručným novinářem, nás přesvědčil opět po-
čátkem července. V té době končila koronáčová karanténa, otvíraly se restaurační 
zahrádky i hospody, stoupala teplota, a co hlavně – zájem o konzumaci piva.
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ŽIJEMEna venkově

Návrat ve větší míře by byl přitom z mnoha 
důvodů žádoucí. Například proto, že hrách 
a sója patří mezi plodiny, které v půdě vážou 
dusík a kromě zvýšení pestrosti plodin pěsto-
vaných na orné půdě v ČR tím zvyšují kvalitu 
pozemků a pěstitelům šetří finanční prostřed-
ky, které by jinak museli za opětovné vracení 
do půdy vydat. Mák je zase plodinou, která je 
pro spotřebitele z nutričního hlediska skuteč-

nou superpotravinou, a vzhledem k tomu, že 
v řadě zemí je pěstování máku zakázáno nebo 
značně regulováno, je mák (tedy Český modrý 
mák podle České cechovní normy) výborným 
expertním artiklem, který v tržbách za vývoz 
předčí dokonce i export našeho chmele.
Zejména o příznivém vlivu hrachu a sóji 
a obecně luštěnin na zlepšení stavu půdy 
a krajiny je ovšem u nezemědělské veřejnosti 

velmi malé povědomí. Vzhledem k tomu ale, 
že o stav přírody se dnes zajímá celá spo-
lečnost, nebylo by marné využít při poměrně 
časté komunikaci o zdravotních přínosech 
luštěnin také informace o tom, že tyto plodiny 
jsou přínosem nejen pro spotřebitele, ale také 
pro pole a krajinu. Zejména hrách, ale částeč-
ně i sója patřily v minulosti k plodinám, které 
se v ČR pěstovaly docela běžně, v současné 

Luskoviny a olejniny na polích 
jsou přínosem i rizikem

Jednoznačný přínos pro krajinu, v případě (nejen) nepříznivých klimatických 
podmínek, ale také riziko pro pěstitele – tak by se dal ve stručnosti shrnout možný 
postupný návrat dříve standardně pěstovaných plodin na našich polích, zahrnující 
některé druhy luskovin a olejnin. Mimo jiné hrách, sóju nebo mák.

27. SRPEN 2020
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P ř í l o h a

době se ale jejich plochy podílí na pěstování 
plodin na naší půdě jen v řádu desetin pro-
cent. Potenciál růstu je přitom mnohem vyšší, 
zejména pokud poroste využití těchto surovin 
k dalšímu zpracování. 

Plošně největší potenciál má zřejmě v naší 
zemi sója. Ačkoli veřejnost má tuto plodinu 
„zaškatulkovanou“ jako surovinu k výrobě 
sójového oleje, případně různých rostlinných
náhražek masa, představuje sója také důle-
žitou složku pro výrobu krmných směsí pro 
hospodářská zvířata. Evropská unie přitom 
léta bojuje s dovozem sóji ze zahraničí, 
zejména pak z USA, mimo jiné proto, že do-

minantní objem obchodované sóji jsou různé 
geneticky modifikované verze (GMO) této 
plodiny. Vůči GMO má ovšem veřejnost 
v EU zásadní, byť zdaleka ne vždy opodstatně-
né výhrady, a proto je i její využití v krmivech 
v Evropě limitováno.

Sója pěstovaná v ČR ale modifikovaná není,
což vytváří značný potenciál k jejímu krmi-
vářskému využití a i pro zemědělce by to 
představovalo bonus, jak deklarovat „čistou“ 
výživu pro hospodářská zvířata a nepřímo tak 
i podpořit odbyt masné produkce. Podle od-
hadu člena vedení pěstitelů luskovin Romana 
Koutka by bylo při volbě vhodných odrůd v ČR 

možné pěstovat sóju až na 150 000 hektarech, 
což by jednak zpestřilo naše pole, především 
by se ale nemusela tato surovina dovážet 
a posílila by se tak „krmivářská soběstač-
nost“ ČR. Ne každá odrůda je ovšem do našich 
podmínek vhodná – o tom, jak a kde správně 
tuto plodinu pěstovat, bude odborný seminář 
na podzim, nejspíše u jmenovaného pěstitele 
na farmě u Olomouce. A nejen o pěstování, ale 
také o možnostech dalšího zpracování této olej-
niny, což vše dohromady znamená minimálně 
teoretické rozšíření spektra využití a odbytu, 
a tedy také snížení rizika pro pěstitele. 

Petr Havel, foto Nina Havlová

Hrách je přitom zřejmě nejkonzumovanější 
luštěnina v naší zemi, mimo jiné i proto, že 
čerstvý hrášek je možné jíst bez jakýchkoli 
úprav, a v tomto případě navíc ani vždy nepla-
tí, že výsledkem takové konzumace je riziko 
nadýmání. K možným střevním potížím totiž 
u většiny populace dochází až po konzumaci 
velkého množství lusků (pokud jde o čerstvý 
hrášek), při běžné konzumaci je ale riziko 
nadýmání srovnatelné s celou řadou jiných 
potravin. Kdo chce ale možnost nadýmání 
snížit nebo téměř vyloučit, může tak učinit 
při vaření hrachu přidáním některých bylinek 
(bazalka, koriandr). K vlastní přípravě pokrmů 
z hrachu se ovšem hrách namočit na pár 
hodin do vody doporučuje. Není to ale úplně 
bezpodmínečně nutné a z časových důvodů 
často ani možné. I tak by bylo žádoucí hrách 
více pěstovat (viz plodina vážící v půdě dusík), 
ale především pokud možno více konzumovat, 
převážně v čerstvém stavu. Bohužel, kromě 
několika týdnů hlavní sezóny lze v našich ma-

loobchodních sítích zakoupit obvykle hrášek 
dovážený ze zahraničí.

Zejména v posledních letech, kdy výrazně ros-
tou ceny ovoce a zeleniny, už přitom hrášek 
nepatří mezi nejdražší produkty, což zvyšuje 
jeho konkurenceschopnost jak na cenovém 
trhu, především ale na „trhu nutričním“. 
Skutečnost, že hrách je zdrojem rostlinných 
bílkovin, vlákniny a mnoha minerálních látek 
a vitamínů, se lze dočíst na mnoha portálech 
podporujících zdravý životní styl. Ne vždy je 
ale zmíněno celé spektrum příznivých účinků 
na lidský organismus. Například, že pravidel-
ná konzumace hrachu je vhodná pro děti 
a těhotné ženy a matky, neboť nejenže podpo-
ruje růst kostí, svalů a nervů, ale podle všeho 
se v těhotenství podílí také na vývoji nervové 
soustavy (nejen) plodu. I proto se říká, že 
hrách „je dobrý na nervy“, což je mimocho-
dem v dnešní hektické době přínos, který 
není jistě plně doceněn. 

Hrách ovšem neztrácí své vlastnosti ani ve 
formě z něj vyrobených produktů. Naopak 
se tím rozšiřuje škála jeho použití jak mimo 
sezónu, tak mimo komunitu veganů a vegeta-
riánů. Jedním z takových, navíc ryze tuzem-
ských, produktů je přitom hraška, v praxi 
hrachová bezlepková mouka vyráběná mletím 
usušeného hrachu, obsahující celou škálu 
symbolů zdravého a výživného stravování, 
jako jsou aminokyseliny, antioxidanty a řadu 
dalších složek. Hrašku lze využít kromě jiného 
na přípravu hrachové polévky, ale také jako 
ingredienci při pečení, do palačinek, do 
omáček nebo zeleninových a luštěnino-
vých směsí. A každopádně je to surovina 
pro bezlepkovou dietu. Hrachovou mouku 
nebo přímo hrašku ale není nutné používat 
k přípravě pokrmů pouze ve vegetariánské 
kuchyni – obalit si s ní lze klidně třeba řízek,
takže v takovém případě má spotřebitel ve 
výsledném pokrmu k dispozici zároveň živo-
čišnou a rostlinnou bílkovinu, což je 
ve své podstatě ideální.

Není přitom logický důvod, aby se jako al-
ternativy pšeničných, žitných a dalších mouk 
nevyužívala více právě hrachová mouka za 
situace, kdy se i v naší zemi využívají mouky 
původem z mimo území rostoucích plodin, 
jako jsou třeba mouky rýžové, nebo dokonce 
banánové. Ani rýže, ani banány u nás nerostou 
a jen tak neporostou, i při postupujících kli-
matických změnách – hrách ale rostl a roste. 
A mohl by růst víc, což by byla jedna z dalších 
cest, jak zvyšovat soběstačnost ČR ve výrobě 
potravin a využití na našem území pěstova-
ných plodin. 

Petr Havel, foto Nina Havlová

Hrách a možnosti jeho využití
Postupně rostoucí část populace s alergií, nebo třeba jen intolerancí vůči lepku ge-
neruje ve společnosti trend hledání náhradních surovin, které lepek neobsahují, ale 
které mohou zároveň nahradit původně lepek obsahující suroviny k přípravě pokr-
mů. Jednou z takových surovin je hrách a z něj vyráběné pokrmy, směsi a mouky.
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Modré zlato z našich polí, jak pěstitelé 
nazývají Český modrý mák pěstovaný podle 
České cechovní normy, stojí nicméně za 
nákup i v případě vyšších cen, než za kolik se 
tento mák prodával v minulosti nebo se bude 
prodávat letos či v následujících letech. Pokud 
by se totiž cena našeho máku měla odvíjet 
od množství nutričně cenných složek, které 
tato plodina obsahuje, měla by být poměrně 
logicky docela vysoká. Například, pokud by 
se porovnával obsah vápníku v máku a mléku 
(více než desetkrát více v máku), nebo 
v pšeničné mouce (600krát více v máku), nebo 
s obsahem draslíku v banánech (zhruba troj-
násobné množství v máku). Ještě důležitější 
ale je komplexnost pro člověka příznivých 
složek v máku včetně velmi vysokého obsahu 
omega-6 mastných kyselin, neboť mák je 
především olejnina.

Stejně jako v mnoha jiných případech platí 
i v případě máku, že je jeho image poškozena 
pověstí drogy a suroviny k výrobě (nejen) 
morfinu, ačkoli v ČR pěstovaný modrý mák 
je ve své podstatě superpotravinou, jak se 
dnes (často ale marketingově) řada zeměděl-
ských a potravinářských produktů nazývá.
 U Českého modrého máku to však platí v toli-
ka rovinách, že je přívlastek „super“ skutečně 

na místě. A na místě je proto (respektive byla) 
také akce, na níž představitelé spolku Český 
modrý mák prezentovali v červenci letošního 
roku výčet pro člověka pozitivních látek, které 
tato plodina obsahuje, a především již výše 
naznačené porovnání obsahu těchto látek 
s jinými produkty. Hlavně kvůli tomu, aby 
spotřebitelé na trhu skutečně rozpoznali Čes-
ký modrý mák, by také měla letos po sklizni 
vzniknout „ maková mapa“ se seznamem 
míst, kde bude možné náš mák splňující pod-
mínky České cechovní normy v hospodářství 
pěstitelů, případně v blízké prodejně, přímo 
zakoupit.

Samozřejmě ale ne každý pro mák k země-
dělci pojede, a proto by bylo žádoucí, aby byly 
logem České cechovní normy garantující 
prodej Českého modrého máku označeny 
i produkty prodávané v maloobchodu a aby 
je také maloobchod skutečně prodával. 
Zpracovatelé a prodejci našeho máku totiž 
většinou příslušné logo nepoužívají, a lze se 
jen ptát, zdali je tomu tak proto, že to zas tak 
úplně náš mák není, nebo zdali proto, že 
„k tomu nemají žádnou motivaci“. Mini-
málně z hlediska nutričních benefitů ale po 
prezentaci dat v podání Vlastimila Mikšíka
z České zemědělské univerzity v Praze už tuto 

motivaci mají a maková mapa by v tom také 
mohla a měla pomoci. Do třetice inspirativní 
je také makový receptář, který lze najít na 
http://nas.modrymak.cz, v němž lze zjistit, 
k čemu všemu lze náš mák použít. Zdaleka 
přitom nejde jen o makové koláče, buchty 
nebo nudle s mákem.

Míček je tak v současné době především na 
straně zpracovatelů a obchodníků, přičemž 
žádoucí by bylo dosažení takového stavu, kdy 
logem neoznačený mák v maloobchodu bude 
pro spotřebitele signálem, že nejenže nejde 
o Český modrý mák, ale že takový produkt 
představuje i riziko vyššího obsahu morfino-
vých alkaloidů, což může být důsledek míchá-
ní potravinářského máku a máku, který se 
pěstuje pro farmaceutické účely a pro člověka 
je nevhodný, byť zásadně v malých dávkách 
neškodný. 

Naskýtá se tak otázka, zdali by naši pěstitelé 
neměli Český modrý mák prodávat jen se 
smluvní garancí, že bude v případě prodeje 
konečnému spotřebiteli jako potravina přísluš-
ným způsobem označen. Což se ale zřejmě 
lehko řekne, ale těžko se toho vždy dosáhne. 

Petr Havel

Modré zlato z našich polí
Nejen tuzemská média si letos všimla v naší krajině makových polí. Jednak proto, 
že se meziročně poměrně výrazně zvýšily plochy této plodiny (meziročně o nemalých 
12,5 %), také ale proto, že rostliny v letošním roce díky dostatku vláhy hodně vyrostly 
a jsou tak mezi obilím a dalšími plodinami více vidět. Což je ideální chvíle k tomu, 
aby se o mák začala více zajímat i veřejnost a zároveň neustále neřešila jen teoretický 
pokles cen této komodity v případě, že úroda dopadne dobře.

RECEPT: HRACHOVÁ POLÉVKA S UZENINOU
Zatímco v minulosti byla standardní součástí tuzemských jídelníčků hrachová kaše, v současné 
době se lze, dokonce i v restauračních zařízeních, setkat spíše s hrachovou polévkou. Následující 
recept je oblíbenou, nevegetariánskou verzí.

Suroviny k přípravě: sušený hrách, cibule, máslo, mouka, mletý pepř, mletý kmín, česnek, jedna 
klobása, polévkové koření nebo sůl

Postup: Hrách namočíme na několik hodin před vařením do vody a poté uvaříme do měkka. 
Připravíme si na másle cibulovou jíšku, zalijeme studenou vodou a pořádně rozšleháme, aby se 
nevytvářely hrudky. Přidáme pepř, kmín a vaříme za občasného míchání asi 20 minut. Ke konci 
vaření přidáme hrášek, česnek, povaříme a dochutíme. Polévku rozmixujeme v mixéru, případně 
propasírujeme přes síto. Nalijeme zpět do hrnce a přidáme nakrájenou klobásu, místo níž nebo 
spolu s ní můžeme polévku obohatit na talíři osmaženou houstičkou nebo chlebem. Dobrou chuť.
Na závěr snad jen poznámka, že hrách je přes všechna svá pozitiva pro některé jedince hůře 
stravitelný, ti by tak měli konzumaci hrachu a pokrmů z něj omezit, ne však zcela vyloučit. Na-
opak lidé s nemocným či slabým srdcem by v případě, že jim hrách potíže nedělá, měli do svých 
jídelníčků zařazovat pokrmy z něj co nejčastěji.
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Příchozí do areálu vítá vůně čerstvě upečené-
ho chleba a koláčků z nové mouky, je cítit 
i nakyslá letní specialita kvašené okurky zva-
né kvašáky. V letním slunci mezi historickými 
domky a stodolami skanzenu ve Strážnici 
jakoby se návštěvníci ocitli o sto let zpátky.
Děti nadšeně stloukají máslo a předhánějí se 
s dospělými v mlácení obilí cepem. Jeden 
z mlatců právě přihlížejícím poodhaluje kupku 
slámy a pro mnohé v davu je to překvapení, 
když pod slámou skutečně vidí vymlácené 
zrno. Všem nezkušeným vytře zrak stařeček 
ze Slovenska. Na první pohled je viděť, že cep 
nedrží v rukou poprvé, ani ve svých osmdesáti 
letech nezapomněl návyky z mládí.

Do pracovního ruchu se prolíná zpěv a cesta 
u travnatého palouku se rozsvítí barvami. 
S dožínkovým věncem v rukou se vydaly 
průvodem děvčata z folklorního souboru ze 
Slovácka a vnesly mezi návštěvníky veselí 
a trochu jihomoravské exotiky.

O tom, že se lidé na vesnici dřív rozhod-
ně nenudili, vypráví v hloučku posluchačů 
specialista na lidovou architekturu Martin 
Novotný. „Před každou sezónou si totiž mimo 
jiné museli hospodáři opravit mlat. Ten se 
před mlácením kropil a omazával hlínou, aby 
se zacelily všechny trhliny. Hliněný mlat je 
pracovní podlaha ve stodole, která musela 
splňovat požadavky na pevnost a pružnost. 
i houževnatost. Musela totiž vydržet vysoké 
zatížení při ručním mlácení cepy,“ ukazuje 
novinku muzea Novotný.

Zmíněná podlaha je čtyřicet centimetrů 
vysoká a je složena ze tří vrstev. „Tu nejníže 
položenou tvoří oblázky z koryta potoka nebo 
hrubý štěrk, což je zároveň izolace od zemní 
vlhkosti,“ dodal muž zasvěceně.

V usedlostech bohatších sedláků už podle 
něj byly za první republiky vidět místo cepů 
mlátičky. A jedna z nich rachotí a jede na 
plné obrátky i opodál. Kolem ní pobíhají děti 
i dospělí, aby si pořídili na mobilní telefon 
fotografie či nahráli video z provozu starého 
stoje. Návštěvníci se ale zajímají i o tradiční 

Ve Strážnici si lidé vyzkoušeli 
kosy i cepy, obdivovali mlátičku 
i udusaný mlat

Oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvodem, ukázky žňových prací – jak je 
dělali dědové s kosou, hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou 
i cepy. A také tanec, zpěv a folklor v ryzí podobě. To byly historické dožínky ve skan-
zenu ve Strážnici na Hodonínsku, které se uskutečnily poslední červencovou neděli.
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nástroje, jako jsou kosy a srpy. A zkouší si 
pevnost povřísla ze žitné slámy. „Žito má totiž 
nejdelší stébla. A právě jím se svazovaly sno-
py obilí, které se pak převážely do stodoly,“ 
ukazuje na zvláštní provaz průvodkyně v kroji.

Muži si vychutnávají při dožínkách i nápoj ze 
sklizeného ječmene. Tedy čepované morav-
ské pivo. „Jsem tady poprvé a připluli jsme 
do Strážnice lodí. Dřív jsem byl v oravském 
skanzenu a velice se mi líbí i v tomto,“ svěřuje 
se muž ze Slovenska, který se prý připlavil 
s dvaadvacetičlennou skupinou.

Kolem ovcí a posekané louky právě prochází 
návštěvník z Brna. „Nezapomenutelní jsou 
místní muzikanti, jejich hudba se mi opravdu 
líbí. Vyzkoušel jsem i zdejší lívance, které jsou 
výborné. Dožínky ve Strážnici určitě doporu-
čuji,“ usmívá se mladý Brňan.

Dagmar Sedláčková
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Hlavní téma, v jehož duchu se nesla celá 
soutěž, bylo „Děčínská kotva kvete pro první 
linii!”. Děčínská kotva chce touto formou 
poděkovat našemu integrovanému záchran-
nému systému, vojákům, prodavačkám, pečo-
vatelům, dobrovolníkům a všem, kteří zůstali 
statečně v první linii, abychom my mohli ve 
zdraví vázat kytice. Jelikož soutěž proběhla 
pouze omezenou formou, mistrovský titul za 
49. ročník Děčínské kotvy nebyl udělován.

U zrodu Děčínské kotvy stáli pedagogové 
Střední školy zahradnické a zemědělské 
Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda 
Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. 
Dagmar Kubíčková, kteří se aktivně věnovali 
organizaci soutěže po 30 let. Děčínská kotva 
započala svoji dlouhou tradici v květnu 1971 
a od roku 1996 se soutěž Děčínská kotva 
oficiálně stala mistrovstvím České republiky 
ve floristice.

Hlavním organizátorem je Střední škola za-
hradnická a zemědělská škola A. E. Komerse 
Děčín-Libverda, příspěvková organizace. 
Vyhlašovatelem soutěže pak Svaz květinářů 
a floristů ČR, díky kterému je mistrovství 
základní platformou k výběru reprezentantů 
na mezinárodní floristické soutěže. Odborným 
mediálním partnerem soutěže je vydavatelství 
ProfiPress a jeho časopisy Floristika a Profi 
Florista.

Soutěž proběhla v juniorské a seniorské 
kategorii a letos poprvé i v kategorii hobby. 
V rámci letošního ročníku soutěže byla pro 
všechny soutěžní kategorie vyhlášena pouze 
jedna soutěžní disciplína, a to „Kytice pro 
hrdinu“. Soutěžící měli vytvořit vázanou kytici 
za dodržení všech základních pravidel. Tu 
následně nafotit dle požadavků propozic 
a elektronicky zaslat do soutěže organi-
zátorům spolu s popisem soutěžní práce, 
především pak popisem toho, komu by kytici 
rád věnoval. Hodnocení soutěžních prací 
probíhalo na sociální síti Facebook, kde jsou 
soutěžní fotky kytic zveřejněny. Hodnotila 
široká veřejnost formou „lajků“. 

Ohlédnutí za Děčínskou 
kotvou 2020

49. ročník nejstarší a nejvýznamnější floristické soutěže v České republice Děčínská
kotva 2020 probíhal letos ze známých důvodů mimořádně na sociální síti, konkrétně 
na facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR. Soutěž byla 
zahájena 13. dubna 2020 zveřejněním propozic a 13. června 2020 byly on-line 
vyhlášeny vítězné práce.

Vytvořila Lucie Šubová – kategorie JUNIOR

Uvázala Lucie Papežová – kategorie HOBBY
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V rámci soutěže proběhlo i hodnocení odbor-
nou porotou, v jejíchž řadách jsme letos přiví-
tali špičky ve svém oboru z České i Slovenské 
republiky – Marii Bittnerovou a Ing. Jiřího 
Martínka Ph.D. z České republiky, Michala 
Hauta a Roberta Bartolena ze Slovenska, On-
dřeje Vystrčila coby českého floristu působící-
ho ve Švýcarsku a Palo Ondera, slovenského 
floristu působícího v Londýně. 

Dále byla udělena i cena SKF ČR jedné sou-
těžní práci, kterou vybrali členové floristické 
sekce SKR ČR – Klára Franc Vavříková, Zde-
něk Kupilík a Michaela Moudrá.

CENA ODBORNÉ POROTY
Odborná porota ve složení Marie Bittnerová, 
Jiří Martínek, Michal Haut, Robert Bartolen, 
Ondřej Vystrčil, Palo Onder vybrala v rámci 
každé kategorie následující vítěze:
Kategorie JUNIOR
• Vlastimil Kucharovič, 165 J, SŠZaZe A. E. 

Komerse, Děčín-Libverda
Kategorie HOBBY
• Lucie Papežová, 172 H, Můj Dekor, Samšín 

3, Pacov
Kategorie SENIOR
• Hana Kindelmannová Šebestová, 152 S, 

Aranžování květin-FLORIST, Čejkovy

CENA SVAZU KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY
Floristická sekce SKF ČR ve složení Klára 
Franc Vavříková, Michaela Moudrá, Zdeněk 
Kupilík pak vybrala ze všech kategorií násle-
dující nejlepší soutěžní kytici:
• Lucie Papežová, 172 H, Můj Dekor,  

Samšín 3, Pacov

ŠIROKÁ VEŘEJNOST VYBRALA V KAŽDÉ 
KATEGORII NÁSLEDUJÍCÍ VÍTĚZE:
Kategorie JUNIOR
• 1. místo: Lucie Šubová, 120 J, Mendelova 

univerzita v Brně, obor floristika na ZF
• 2. místo: Martina Dyntarová, 173 J, Střední 

škola zahradnická a technická v Litomyšli
• 3. místo: Viktória Tomanová, 112 J, Stredná 

odborná škola záhradnícka v Piešťanoch
Kategorie HOBBY
• 1. místo: Lucie Papežová, 172 H, Můj Dekor, 

Samšín 3, Pacov
• 2. místo: Irena Kaňovská, 148 H, Myslibořice
• 3. místo: Lenka Borovská, 113 H,  

Zbýšov u Slavkova
Kategorie SENIOR
• 1. místo: Hana Kindelmannová Šebestová, 

152 S, Aranžování květin-FLORIST, Čejkovy
• 2. místo: Veronika Klímová, 168 S,  

Všudekytky
• 3. místo: Marie Hubíková, 170 S,  

Květinový ateliér Agáta

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím 
děkujeme za krásné kytice, které jistě udělaly 
radost tam, kde to je třeba. Na organizaci 
výjimečného 49. ročníku Děčínské kotvy se 
podíleli členové předsednictva SKF ČR, Klára 

Franc Vavříková, Michaela Moudrá a Zdeněk 
Kupilík. Dále v realizačním týmu nechyběl 
Ing. Ondřej Štěpánek, Markéta Nagyová, Jan 
Komzák a Jindřiška Hochwalderová. Díky všem, 
kteří v tak vypjatém čase přiložili ruku k dílu!

Již dnes se těšíme na jubilejní padesátý ročník 
Děčínské kotvy, s jehož přípravou jsme již 
začali, a na setkání s vámi opět v Děčíně!

Svaz květinářů a floristů ČR

Kytice od Hany Kindelmannnové Šebestové – kategorie  SENIOR

Floristická práce od  Vlastimila Kucharoviče – Cena SKF ČR
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Specializace zahradnických oborů: floristika 
a výstavnictví, zahradní architektura, rostliny 
pro zdraví a krásu, zahradnický management 
a agroturistika. Specializace rybářského obo-
ru: akvaristika, myslivost, vodohospodářství

Bc. Hana Hladíková
Paní učitelka působí ve škole již 25 let. Za-
měřuje se na výuku floristiky a květinářství. 
Za dobu působení ve škole již vychovala řadu 
dobrých zahradníků a floristů, kteří si svou 
prací získali uznání veřejnosti i odborníků. 
Pravidelně připravuje žáky na různé floristic-
ké soutěže, jejichž vrcholem je jistě mistrov-
ství ve floristice Děčínská kotva a mistrovství 
v zahradnickém oboru Kopidlenský kvítek.
Z posledních úspěchů musíme vyzdvihnout 
Tomáše Hakla, jenž po dva roky vybojoval na 

Děčínské kotvě titul mistr florista ČR, nebo 
Kristýnu Machačnou, která v loňském roce 
obsadila 2. místo na Kopidlenském kvítku. 
Radost jí také dělá Marie Novotná, která si 
zvolila jako svoji profesní dráhu zahradní 
architekturu, ale floristice se stále věnuje 
ve svém volném čase.

Kristýna Machačná
Žákyně čtyřletého oboru zahradnictví, která 
se účastnila řady soutěží, jako je Děčínská 
kotva, Polabský motýl nebo Lipová ratolest. 
V letošním školním roce se v soutěži Kopi-
dlenský kvítek umístila na druhém místě. 
Kopidlenský kvítek je prestižní soutěží Střední 
školy zahradnické v Kopidlně, stal se Mistrov-
stvím České republiky v zahradnickém oboru 
a studenti v této soutěži ukáží nejen schop-
nosti a zručnost z oboru floristiky, ale také 
dovednosti z ostatních odborností zahrad-
nického řemesla. Kristýna je žákyně, která 
má široký zájmem o zahradnictví, věnuje se 
nejen floristice, ale má zájem i o sadovnické 
kreslení, výborně zvládá poznávání rostlin. 
Zahradnictví se věnuje i ve svém volném čase, 
brigádně dochází do zahradnického centra 
Diké v Příšovicích. Její výsledky ve škole 
jsou velice dobré, účastní se ráda odborných 
exkurzí, ochotně spolupracuje na přípravách 
výstav a akcí konaných ve škole. V budoucnu 
plánuje studium na některé z vysokých škol. 
Zahradnictví se stane jistě nejen jejím povolá-
ním, ale i posláním.

Proč studuji zahradnictví?
Už od dětství mám ráda přírodu, a když přišel 
čas zvolit si střední školu, hledala jsem 
takovou, která by měla k přírodě blízko. Po 

Střední škola zahradnická 
 Kopidlno

V roce 1948 byla do Kopidlna z Chrudimi přemístěna jedna z nejstarších zahrad-
nických škol, jejíž historie spadá až do konce 19. století. Škola sídlí v zámeckém 
areálu, který jí poskytuje kvalitní odborné zázemí pro výuku zahradnických 
a rybářských oborů. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

Obory vzdělávání Kód oboru Délka studia Ukončení studia Certifikace

zahradnictví 41-44-M/01 4 roky maturitní zkouška maturitní vysvědčení

rybářství 41-43-M/01 4 roky maturitní zkouška maturitní vysvědčení

zahradník 41-52-H/01 3 roky závěrečná zkouška výuční list

zahradnické práce 41-52-E/01 3 roky závěrečná zkouška výuční list

zahradnictví 41-44-L/51 2 roky maturitní zkouška maturitní vysvědčení

Vzdělávací nabídka školy:
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návštěvě Kopidlenského parku a školy jsem 
se rozhodla pro zahradnictví. Studium se 
mi líbí, chtěla bych pracovat s květinami 
a věnovat se floristice, ale ráda bych zkusila 
i návrhy zahrad a věnovala se zahradnictví 
jako celku. Myslím si, že všechny odbornosti 
spolu souvisí a znalost jednoho pomáhá po-
chopit ostatní. Zahradnictví, květiny a příroda 
mi přináší pocit štěstí, jsou zdrojem inspirace 
a nekonečné kreativity. Myslím, že jsem si 
vybrala dobře. 

Tomáš Hakl
Je absolventem školy, který vystudoval 
učební obor zahradnictví a dál pokračoval 
na nástavbovém studiu. Byl to student, který 
se postupně vyvíjel, jeho zájem byl zpočát-
ku všestranný, oblíbeným předmětem bylo 
květinářství a sadovnictví. Jeho první účastí 
na soutěži byl Kopidlenský kvítek, který byl 
takovou startovací metou mnoha studentů ze 
zahradnických škol, nejen těch z Kopidlna. 
Kopidlenský kvítek vyhrál dvakrát a stal se 
tak držitelem zlaté plakety soutěže odbor-
ných dovedností vybraných oborů učňovského 
školství České ručičky. Postupně začal jezdit 
na další soutěže, hlavně ty floristické, které 
v něm probudily lásku ke květinám a aranžo-
vání. Jeho floristická cesta se rozjela natolik, 
že začal být úspěšný na většině floristických 
soutěží u nás i na Slovensku. Výčet jeho oce-
nění je obrovský, soutěže jako Děčínská kotva, 
Brněnská růže, Viktoria regia a další, tam 
všude dosáhl nejvyšších ocenění. Po ukončení 
studia na naší škole se začal floristice věnovat 
profesně. Měl díky své pracovitosti, zájmu 
a snaze to štěstí, že dělá práci, která ho neje-
nom živí, ale nesmírně baví.

Marie Novotná
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická 
fakulta, obor Zahradní a krajinářská architek-
tura. Pro studium na Střední zahradnické škole 
v Kopidlně jsem se rozhodla z prostého důvodu, 
a to proto, že již od útlého věku jsem tíhla 
k přírodě a především ke květinám. Byla jsem 
vždy především tvořivý typ. Na střední škole mi 
floristika přirostla k srdci. Dá se říci, že díky 
náhodám a troše štěstí podpořeným pílí a ši-
kovností jsem se dostala až tam, kde jsem nyní. 
Měla jsem možnost několikrát spolupracovat 
s výbornou českou floristkou Marií Bittnerovou 
a každoročně se podílet na výstavě v Chrudimi 
v Zahradnictví Mikan. Na kontě mám také ně-
kolik svatebních výzdob. Po střední škole jsem 
zvolila cestu studia na Krajinářského architek-
ta, která byla dobrou volbou. Pro tento obor 
člověk musí mít silné nervy a milovat ho, jinak 
studium nemá cenu. Na škole jsem absolvovala 
pár workshopů a jednou jsem se umístila na  
1. místě v ateliérové práci, kde jsme navrho-
vali náves a kulturní prostor obce Starovice. 
V posledním roce se mi povedlo zrealizovat 
pár mnou navržených zahrad a také navrh-
nout několik prostorů v menších obcích.

www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz



S R P E N  2 0 2 0 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N10

P ř í l o h a

Prohlídková štola Starý Martin v Krupce 
na Teplicku

Krupka je městem cínu, který se v tamních 
dolech po dlouhá léta těžil. Prohlídková štola 
Starý Martin je jedním z nejvýznamnějších 
starých důlních děl krupského revíru. 
O historii a způsobech získávání cínu se 
leccos dozvíte při návštěvě prohlídkové školy 
Starý Martin. Její výjimečný charakter spočívá 
v její délce kolem dvou kilometrů, což z ní činí 
nejdelší cínovou rudní žílu v Česku i střední 
Evropě. Během asi hodinové prohlídky štoly 
budete zasvěceni do tajů ražení cínové 
rudy, uvidíte hlavní úseky žíly Lukáš s její 
minerální výplní a na vlastní oči se seznámíte 
s krápníkovou výzdobou důlních prostor. Před 
vchodem do štoly si navíc můžete prohlédnout 
zblízka důlní stroje, které byly používány pro 
práci v podzemí.

Komentované prohlídky libereckého krytu 
civilní obrany

Město Liberec zpřístupnilo zájemcům největší 
liberecký kryt civilní obrany Lucemburská. 
V kilometrovém labyrintu chodeb je pro 
návštěvníky mimo jiné připravena výstava 
Liberecké podzemí. Příchozí mají možnost si 

prohlédnout kryt včetně jeho původního vyba-
vení (např. plně funkční strojovna a filtro-ven-
tilačním zařízení) a zavzpomínat na dobu, kdy 
civilní obrana byla součástí běžného života.
Informace poskytne i dvacet velkoplošných 
panelů, na kterých naleznete zajímavosti 
i o dalších místech libereckého podzemí. 
Po seznámení s historií následuje vlastní 
prohlídka krytu a jeho vybavení s odborným 
výkladem průvodce.

Historický sklepní komplex vinařství Marek 
v Olbramovicích

Historické vinné sklepy v Olbramovicích
u Znojma představují unikátní sklepní kom-
plex, který byl ručně vyhlouben v měkkých 
pískovcových sedimentech mnoha genera-
cemi a dosahuje délky téměř půl kilometru. 
Nejstarší písemná zmínka o nich je z roku 
1321, kdy sklepy byly v majetku známého 
šlechtice Jindřicha z Lipé. Podle archeologic-
kého průzkumu byl počátek výstavby vinných 
sklepů zařazen do 8.–9. století. V období třice-
tiletých válek v sedmnáctém století vznikaly  
v Olbramovických sklepích tajné výklenky, 
které sloužily k uschování potravin a osiv.  
V roce 1936 Československá armáda v okolí 
Olbramovic budovala pevnostní opevnění. Ně-
kteří sousedé zbudovali mezi sklepy průchody
v domnění, že po dělostřeleckém odstřelování 
může dojít k proražení nadsklepní vrstvy a tím 
i zasypání ukrytého obyvatelstva.

Mincmistrovský sklep v Brně – historické 
tajemství města
Expozice připomíná dnes již téměř zapome-
nuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě.
Mincmistrovský sklep či Sklepení domu minc-
mistrů je označení historických podzemních 
prostor, objevených při průzkumu brněnského 

podzemí teprve v roce 1999. Sklep, který 
stával patrně pod domem mincmistra Bruna 
a později Mikuláše od Věže, byl zpřístupněn 
veřejnosti i s rekonstruovanými sklepy Nové 
radnice. Je zde představen vývoj Rybného trhu 
(forum piscium), dnešního Dominikánského 
náměstí, i existence a zánik původně gotické 
Královské kaple, která stála ještě začátkem 
20. století ve spodní části Dominikánského 
náměstí.

Grafitový důl pod Českým Krumlovem

Prohlídka grafitového dolu v hloubce 70 m 
pod povrchem nabízí ukázku těžby i svezení 
důlním vláčkem. Před tím, než se vydáte na 
samotnou prohlídku, vás vybaví speciálním 
oblečením, jehož součástí je i důlní lampa. 
Následně vás do podzemí zaveze důlní vlak, 
kterým dříve jezdili horníci na šichtu.
Navštívíte-li Český Krumlov, můžete vedle 
prohlídky města a tradičních památek navští-
vit i jednu technickou. Pokud vás zajímá, jak 
se grafit těžil, co vše obnáší hornická práce a 
při prohlídce se rádi svezete důlním vláčkem, 
máte jedinečnou příležitost. Okolí města Čes-
ký Krumlov má bohatou hornickou minulost, 
a to nejenom v těžbě grafitu, ale též stříbra, 
zlata, nerostů a hornin.

Neseďte za pecí a vydejte se v horkých letních 
dnech objevovat třeba tajemná podzemí

Procházky tajemnými chodbami, historickými sklepními labyrinty s možností pro-
hlídky, unikátními doly i novými expozicemi. To je způsob, kam se o prázdninách 
ukrýt před palčivým sluncem či deštěm. Historická podzemí v České republice na-
leznete v mnoha městech.
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Muzeum koncentračního tábora podzemní 
letecké továrny Rabštejn
Poté, co byl 3. 12. 1941 vydán Hitlerův výnos 
O zefektivnění zbrojní výroby, stalo se Rab-
štejnské údolí předmětem zájmu fašistické 
válečné mašinerie. 1. 10. 1942 byl celý kom-
plex Preidlových textilních továren v Rabštej-
ně, Janské a České Kamenici zkonfiskován 
Velkoněmeckou říší a předán firmě Waserflu-
gzeugbau Bremen (WFG). V časovém rozmezí 
srpen 1944 – duben 1945 vyrubali vězni 

ve skalním masivu údolí řeky Kamenice
cca 17 500 m krychlových podzemních 
prostor. Plánovaných 80 000 m krychlo-
vých díky okolnostem už nestihli. Projekt 
podzemních továren si vyžádal podle 
záznamů 80 životů vězňů. Zahynulo jich zde 
však podstatně víc, přesný počet se již zjistit 
nedá.

Připravila: Dagmar Sedláčková
zdroj: kudyznudy.cz

Uskutečnily se v areálu rodinné farmy Delta 
Jane. Vedle regulérních sportovních disciplín, 
v nichž jezdci a jezdkyně předvedli své umění 
v ovládání koně, si diváci užili takzvané sranda 
soutěže. „Pro pobavení diváků tradičně před-
vedou jezdci známé kovbojské kousky, které 
běžně vídáme ve filmech. Například převážení 
vlajky, sehnutí se z koně pro klobouk na zemi 
a další,“ popsal spolumajitel pořádající farmy 
Marek Blažej.

Upozornil však, že se jedná především 
o sportovní klání, které ale nijak neubírá na 
atraktivnosti pro diváky. „Jedná se o seriál 
závodů, který se koná na celé jižní Moravě. 
Pořádá ho Spolek westernových jezdců, který 
čítá na dvanáct členů, kteří jezdí westernové 
disciplíny. Kvůli covidu jsou letos ale jen čtyři 
závody, z toho jeden právě teď u nás v Lanžho-
tě,“ podotkl Blažej.

Příchozí diváci sledovali klání zhruba dva-
ceti závodníků a závodnic z různých koutů 
republiky, většinou se stylovými kovbojskými 
klobouky na hlavě. Soutěžili v celkem šesti 
disciplínách. Kličkovali ve slalomu kolem tyčí 
a barelů, pádili sprintem. V kovbojském slan-
gu absolvovali přesně disciplíny zvané Barrel 
race, Pole bending, Flag race, Speed barrels 
a další soutěže.

Návštěvníci obdivovali i přítomnost ikony 
jihomoravského westernu dvaasedmdesátile-
tého Oldřicha Zmeškala ze Žarošic-Pšeničné 
na Hodonínsku. „Je to v našem ranku vážená 
a známá osobnost. Říkáme mu kovboj dědek. 
Dodnes jezdí na koni, absolvuje všechny 
disciplíny, jezdil i rodeo. A vypadá přitom jak 
reklama na Marlboro,“ směje se se známkou 
úcty Blažej.

Závodům přihlíželo na dvě stě diváků, kteří si 
vedle zábavy také pochutnávali na pečených 
žebrech, bramborách i grilovaných cigárách, 
chlazeném pivu i nealkoholických nápojích. 
„Večer byl završen volnou zábavou v country 

stylu. Je to akce pro lidi, kteří mají rádi koně 
a western, neděláme z toho žádnou show,“ 
dodal Marek Blažej.

Dagmar Sedláčková

V sedlech koní se utkali jako v době 
westernu, přijel i kovboj dědek

Dusot koňských kopyt a halekání kovbojů i sličných kovbojek v sedlech. Jako 
uprostřed westernového filmu se ocitli v sobotu na konci července návštěvníci 
Hobby westernových závodů v Lanžhotě na Břeclavsku. 
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Obliba drůbežího masa dlouhodobě stoupá. 
Ještě v roce 2010 snědl každý občan České 
republiky v průměru 24,5 kg drůbežího masa. 
Loni tomu bylo již 28,7 kg drůbežího na osobu. 
Není se čemu divit. Jde o lehce stravitelné 
maso, které je zároveň nutričně hodnotné. 
K nejzdravějším úpravám patří vaření a du-
šení. Bílkoviny a aminokyseliny, které jsou 
v mase obsaženy, pomáhají s obnovou tkání 
a růstem svalové hmoty. Drůbeží maso je 
bohaté na fosfor, hořčík, železo, vápník, dras-
lík nebo selen. Za zmínku také stojí vysoký 
obsah vitamínů, a to především ze skupiny 
B1. „Na známé výživové pyramidě je v jejím 
pomyslném třetím patře společně s rybami, 
luštěninami, ořechy a mléčnými výrobky. 
Bílé drůbeží maso obecně obsahuje méně 
cholesterolu, přitom je bohaté na plnohod-
notné bílkoviny. Z minerálních látek obsahuje 
draslík, který snižuje krevní tlak, a fosfor. Ten 
je důležitý pro ukládání vápníku ,“ vysvětluje 
Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomorav-
ské drůbežářské unie.

Drůbež a antibiotika
I přes nesporné výhody jsou lidé, kteří se kon-
zumaci masa snaží omezit, nebo jej dokonce 
zcela vynechat. To kvůli domněnce, která stojí 
na nepodloženém mýtu, tj. častém používání 
antibiotik ve velkých dávkách. „Léčba antibio-
tiky je povolena pouze u drůbeže v indiko-
vaných případech. To znamená pro snížení 
jejich utrpení nebo omezení ztrát. Antibiotika 
se rozhodně nemůžou nasadit v situacích, 
kdy by hrozil zásah do potravinového řetězce. 
Užití je možné, pokud se vyskytne zánětlivé 
onemocnění u kuřat nejmladších katego-
rií. Veškeré aplikace jsou zaznamenány,“ 
připomíná Zbyněk Semerád, ústřední ředitel 
Státní veterinární správy. Mezi spotřebiteli se 
traduje, že drůbež chovaná na dvorku je lepší. 
Z hygienického hlediska je vhodnější, pokud 
jsou kuřata, krůty nebo kachny v halách nebo 
jsou chráněna před vlivy vnějšího prostředí 
nějakým jiným způsobem. Zároveň jim nehro-
zí útoky ptáků a mráz. Na „klasickém dvorku“ 
číhá řada parazitů. „Malý farmářský chov 
nemůže vždy zcela zajistit nezávadnost masa. 
Předně se mu nepodaří poražené kuře během 
dvou hodin zchladit v jádře na 4 °C,“ doplňuje 
Gabriela Dlouhá.

Dovážíme stále více
V České republice jsou čtyři velké drůbežář-
ské výrobní podniky, které dodávají maso do 
supermarketů i malých řeznictví. Dále u nás
 působí několik malých chovatelů. „U nás 
chovaná drůbež je pod přísnou veterinární 
kontrolou. Funguje u nás celý chovatelsko 
výrobní řetězec. Od rozmnožovacích chovů, 
které snášejí vejce, přes líhně, výkrm a poráž-
ku až po zpracování drůbežího masa,“ uvádí 
Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

V minulém roce se u nás celkem chovalo přes 
11,5 milionu kuřat na výkrm, 347 tisíc krůt, 
768 tisíc kachen a 20 tisíc hus. Přestože čísla 
chované drůbeže u nás vypadají velkolepě, 
ještě v roce 2010 jsme dokázali pokrýt 84,9 % 
naší spotřeby. V loňském roce jsme v České 
republice byli v produkci drůbežího masa 
soběstační z 65 %, zbytek se k nám dováží. 
Tato drůbež zde vyrostla, byla zde poražena 
a je chována pod přísným veterinárním dohle-
dem. „Přibližně 35 % drůbežího masa se do 
České republiky tedy importuje. Jedná se 
o maso především z Polska, Brazílie, Argen-
tiny a Chile. Někteří zahraniční obchodníci 
nakupují levné maso právě z těchto zemí, 
přebalí jej a následně posílají do dalších zemí. 
Pokud chce mít spotřebitel jistotu, že kupuje 
kvalitní maso, měl by kupovat kuřecí maso 
primárně z tuzemských chovů,“ říká Vlastimil 
Klaška, chovatel drůbeže.

V roce 2019 bylo konkrétně do České repub-
liky dovezeno celkem 109 723 tun drůbežího 
masa. Konkrétně bylo dovezeno: 82 198 
kuřecího masa, 16 101 krůtího masa, 11 423 
kachního a husího masa. Nejčastěji se maso 
dováželo z Polska, Německa, Maďarska a Slo-

venska . Měsíčně se tak k nám doveze téměř 
9 000 tun drůbežího masa, což představuje 
více jak 350 kamionů měsíčně.

Co se vývozu týče, v minulém roce se z České 
republiky vyvezlo celkově 17 709 tun drůbeží-
ho masa. Nejvíce se vyvezlo masa kuřecího, 
a to konkrétně 14 709 tun. Kachního a husího 
masa se vyvezlo celkem 2 672 tun, krůtího 
masa 408 tun. Nejčastěji se drůbežího masa 
v roce 2019 vyvezlo do těchto států: Sloven-
sko, Německo, Rakousko a Maďarsko.

Etiketa mluví jasně
Drůbeží maso z ciziny podléhá také přís-
ným kontrolám veterinární správy. Na pult 
supermarketů se tak nedostane nekvalitní 
maso. Drůbeží maso je ale třeba konzumo-
vat čerstvé, protože podléhá rychlé zkáze, je 
tedy vhodné vybírat maso z lokálních chovů. 
Dalším ukazatelem kvality je etiketa, na které 
musí být uvedeno: datum trvanlivosti, infor-
mace o výrobci a jeho adresa, název výrobku 
a země původu. V případě kuřecího masa 
není povinné uvádět údaj o způsobu chovu. 
Je tedy vhodné kupovat maso pouze s tímto 
označením. 

Ať se rozhodneme vařit pro sebe, nebo potěšit 
své blízké, při výběru masa nám pomůže ně-
kolik zásad. Důležité je, jestli není na povrchu 
oslizlé a ve vaničce pod kuřetem se nenachází 
moc krvavé vody. Povrch nesmí být ani omrzlý, 
protože to vypovídá o špatném skladování. Při 
označování kuřecího masa musí být na etiketě 
nebo obalu výrobku uveden zejména název, 
výrobce a jeho adresa. Pozorně je třeba si 
zkontrolovat datum trvanlivosti. 

Velice důležité u drůbežího masa je, aby bylo 
před zpracováním udržováno v chladu. Maso 
je nutné ihned po příchodu z nákupu umístit 
do ledničky. Protože se navíc rychle kazí, je 
tedy namístě, aby spotřebitel maso zkon-
zumoval nejpozději do data trvanlivosti, 
pokud se spotřebitel nerozhodně maso za-
mrazit. Drůbeží maso je nutné před konzu-
mací tepelně opracovat na teplotu minimálně 
70 °C po dobu nejméně 20 minut. Pouze tak 
dojde ke zničení případných mikroorganismů 
v mase. 

Drůbeží maso, nepostradatelná 
součást české kuchyně

Drůbeží maso bereme jako běžnou součást našeho jídelníčku, kuchařek nebo jakých-
koliv inspirací na vaření. V každém obchodě nalezneme široký sortiment s tímto 
druhem masa. V České republice se drží v žebříčku oblíbenosti na druhém místě. Za 
rok 2019 se u nás snědlo necelých 29 kilogramů na osobu. Mezi hlavní faktory, které 
ovlivňují vysokou spotřebu, patří dietetické vlastnosti, chuť a rychlá příprava.

TIP! Na co si dát pozor? 
Vždy kupujte kuřecí maso, 
kde je známý a doložitelný 

původ. Máte nárok si 
vyžádat i veškeré 

informace o výrobci.



S R P E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 13

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

Mýtus: Kuřata se běžně krmí růstovými hor-
mony a antibiotiky.
Pravda: Léčba antibiotiky je povolena u kuřat 
v indikovaných případech. To znamená pro 
snížení jejich utrpení nebo omezení ztrát. 
Antibiotika se rozhodně nemůžou nasadit  
v situacích, kdy by hrozil zásah do potravino-
vého řetězce. Užití je možné, pokud se vyskyt-
ne zánětlivé onemocnění u kuřat nejmladších 
kategorií. Veškeré zásahy jsou zaznamenány .

Mýtus: Rychle vyhnaná drůbež je nekvalitní.
Pravda: Stáří klasického běžného kuřete 
brojlerového typu je 35 dní, a to v podstatě  
v chovech napříč celou Evropou. Jde o rychle 

rostoucí druh, který je takto vyšlechtěn. Pak 
jsou kategorie tzv. pomaleji rostoucích hybri-
dů s délkou stáří od 40 po 90 dní. Tato kuřata 
z důvodu pomalejšího růstu mají tmavší  
a tužší maso. Spotřebitel je ovšem zvyklý 
na měkké a křehké maso, které je zároveň 
i vhodnější pro děti. Dalším aspektem je, že 
čím déle kuře roste, tím déle je vystaveno 
nemocem z vnějšího prostředí . 

Mýtus: Kuřata z velkochovů se tísní v klecích 
nebo halách.
Pravda: Z hlediska hygieny je lepší, pokud 
jsou kuřata v halách nebo jsou některým 
jiným způsobem chráněna před vlivy vnějšího 

prostředí. Na „klasickém dvorku“ číhá řada 
parazitů. Zároveň jsou kuřata v halách chrá-
něna před útoky ptáků a mrazem.

Mýtus: Kuře je lepší od malého farmáře.
Pravda:  Pěstitel „ze dvorku“ sice může lákat 
na přirozenější prostředí a poctivější výkrm, 
ale nelze vždy zcela zajistit nezávadnost 
masa. Předně se mu nepodaří poražené kuře 
během dvou hodin zchladit v jádře na 4 °C.

Tip na konec! Kuřecí maso je nutné před kon-
zumací tepelně opracovat na teplotu nejméně 
70 °C po dobu minimálně 20 minut. A to ve 
všech částech.

Co jste možná nevěděli o kuřecím 
mase aneb mýty dnešní doby

Kuřecí se v České republice řadí mezi nejoblíbenější druhy mas. Není divu. Je chut-
né, rychle hotové a můžeme ho upravit na mnoho různých způsobů. Díky svým vý-
borným nutričním hodnotám ho doporučují výživoví specialisté do redukčních diet 
a také k běžné konzumaci. I přes svou oblíbenost se jedná o potravinu, kterou mno-
ho lidí ze svého jídelníčku vynechává kvůli nepodloženým informacím. Následující 
článek uvede na pravou míru několik nejznámějších mýtů, které se ke kuřecímu 
masu vážou.

Co se nejvíce kupuje

Podíl 
chlazeného 
masa na pultech

Podíl 
mraženého masa

80 %
20 %2019

Spotřeba 
drůbežího masa 
na osobu/rok

Soběstačnost ČR 
v drůbežím mase

Kolik se u nás chová 
kusů drůbeže 

Kuřata na výkrm  11 609
Krůty  347
Kachny  768
Husy  20

(2019/v tis. ks)
Drůbeží maso 
v číslech

„Současné trendy ukazují, že spotřebitelé 
upřednostňují chlazené kuřecí maso před 
mraženým a kupují zejména dělené kuřecí 
maso, před masem v celku. Podíl chlazeného 
masa na pultech přesahuje hranici 80 %.“

 Hlavní odběratelé 
drůbežího masa 

z ČR 

Hlavní dodavatelé  
drůbežího masa 

do ČR 

Slovensko  48,4 %
Německo  23,0 %
Rakousko 10,8 %
Maďarsko 10,3 %

Polsko  59 %
Německo 11,2 %
Maďarsko 10,8 %
Slovensko 6,3 %

data za období 1 – 3/2020

Dovoz / vývoz za rok 2019
(drůbeží maso, játra a droby)

109 723 tun > 17 790 tun 

Kuřecí maso

2010 20102019 2019

84,9 %

24,5 kg65,2 %

28,7 kg

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE

Obsah této reklamy vyjadřuje pouze názory autora a autor za ně nese 
výlučnou odpovědnost. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost 

za jakékoli případné použití obsažených informací.
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Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE

1.  Skladování kuřecího masa. V první  
řadě je dobré si všimnout, kde se kuřecí 
maso uchovává. Chladicí box musí být 
čistý a nepřesahovat teplotu 4 °C. Kuřecí 
droby potřebují teplotu ještě o stupeň 
nižší.

2.  Etiketa. Klíčová část, která by měla 
obsahovat datum trvanlivosti, informaci 
o výrobci a zemi původu. Vždy musí být 
uveden název výrobku a přesná adresa vý-

robce. Podle předpisů není způsob chovu 
povinný údaj, ale je dobré si vybírat maso, 
kde se tato informace nachází.

3.  Jakostní třída. Drůbeží maso se řadí do 
dvou tříd – A a B. U nás se poslední roky 
prodává převážně vyšší třída A. Nicmé-
ně je dobré si tento údaj zkontrolovat. 
Drůbež v jakostní třídě A má trochu jinou 
stavbu těla. Především prsa a stehna jsou 
dobře vyvinutá.

4.  Vůně masa. I přesto, že se kuřecí maso 
nejčastěji prodává v plastových vaničkách 
a nelze si k němu čichnout, tak aspoň  
u pultového prodeje můžeme zkontrolovat 
vůni. Pokud je tedy příležitost, tak právě 
vůně nám o kvalitě a čerstvosti masa 
hodně napoví.

5. Pozor na námrazu. Na povrchu nesmí 
být kuřecí maso obaleno námrazou. To 
naznačuje, že v minulosti bylo již rozmra-
zeno.

6.  Voda ve vaničce. Dalším ukazatelem je 
vanička, v které by se nemělo nacházet 
příliš krvavé vody. Povrch kuřete je správ-
ně hladký, nikoliv oslizlý. 

7. Barva masa. Čerstvé kuře má za syrova 
růžovou barvu. Jakmile začíná blednout 
do šeda, rozhodně ho nekupujte.

8.  Celková stavba kuřete. Při kontrole 
vzhledu si všímáme i vrstvy tuku. Ta je na 
prsou, hřbetu a horních stehnech tenká 
a rovnoměrná. Drůbež musí být neporu-
šená, čistá a bez vyčnívajících zlomených 
kostí.

9.  Datum spotřeby. Tento údaj si pokaždé 
zkontrolujte. To sice samo o sobě není 
vždy nejlepším měřítkem, jestli syrové 
kuře je čerstvé, nebo není, ale společně  
s ostatními body nám pomůže při  
výběru.

10.  Uskladnění po nákupu. Klíčové také je, 
jak s kuřecím masem zacházíme již  
v naší kuchyni. Často je maso baleno do 
speciální směsi potravinářských plynů 
v tzv. ochranné atmosféře. To zaručuje 
zachování přirozené barvy a kvality masa 
po delší dobu skladování, přesto je nutné 
balíček co nejdříve umístit do lednice  
a dodržet lhůtu trvanlivosti. Jestliže ho 
zmrazíme, 
maso nám  
v dobré kvalitě 
vydrží až 6 
měsíců.

Desatero jak vybírat kuřecí maso
Jak poznám, že je maso kvalitní a čerstvé? Mohou mi o produktu něco napovědět 
vnější faktory v podobě balení či skladování? V našem desateru je shrnuto to nejdů-
ležitější, na co si při koupi kuřecího masa dát pozor. 
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Ekologická produkce musí 
splňovat ta nejpřísnější kritéria, 
obliba biopotravin stoupá

Český trh s biopotravinami neustále roste. Podle posledních oficiálních statistik, 
které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství, byla jejich celková spotřeba v roce 2018 
4,43 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o 33 %. Stoupající popularitu biopotra-
vin reflektuje také novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou nedávno schvá-
lila vláda. Ta mimo jiné zpřísňuje postihy v případě pokusů o klamání spotřebitele.

Označení zkratkou BIO mohou nést jen ty 
potraviny a produkty, které prošly důkladným 
procesem kontrol a certifikace ze strany 
státem pověřených organizací. Pokud by se 
však našel nepoctivec, který by se chtěl na 
dobrém jménu biopotravin přiživit a záměrně 
tato označení zneužít, čeká ho vysoká pokuta. 
Ta by se přitom podle nového vládního návrhu 
mohla vyšplhat až do výše dvou milionů korun. 
Stát chce totiž maximální pokutu zdvojnásobit.

Každý ekozemědělec, výrobce biopotravin 
a obchodník musí mít uzavřenou smlouvu 
o kontrole s jednou ze státem pověřených 
organizací. Kontroly probíhají v pravidel-
ném režimu. Dohlíží se na dodržování všech 
pravidel ohledně péče o zvířata, zpracování 
či pěstování. Systém prověřování je nastaven 
tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý 
řetězec od prvovýroby až po distribuci kom-
pletní kontrolou na pravidla hospodaření či 
produkce v ekologickém zemědělství. K tomu 
je navíc kontrolován (stejně jako jeho kon-
venční kolegové) například Státní veterinární 
správou či Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí. Každoročně inspektoři osobně 
navštíví každou biofarmu, provádějí také 
namátkové kontroly. Kromě účetnictví posu-

zují například zejména ustájení zvířat, kvalitu 
krmiva, pole nebo skladové prostory. Pokud 
kontrola neprokáže žádné porušení pravidel, 
producent obdrží patřičný certifikát a může 
své výrobky označit odpovídajícími logy. 

Jak přesně probíhají kontroly v ekologickém 
zemědělství?
Ekologické zemědělství je jednoznačně nej-
kontrolovanější sektor zemědělské prvovýroby 
a zpracování produkce. Souvisí to samozřejmě 
s nadstandardní legislativou, kterou ekologičtí 
zemědělci oproti svým konvenčním kolegům 
musí dodržovat. Řádné inspekce na ekologic-
kou legislativu probíhají nejméně jednou za 
rok. V jejich rámci probíhají plánované 
i namátkové odběry vzorků.

Každý biofarmář si musí vybrat certifikační 
organizaci působící na území ČR. Na výběr 
má v současné době ze 4 organizací. Samotné 
inspekce potom mají několik podob. Jedná se 
zejména o řádné, tedy nahlášené inspekce, 
a dále neohlášené namátkové a nařízené 
inspekce. Každá státem pověřená kontrolní 
organizace pak takových namátkových
kontrol musí ročně udělat minimálně 10 % 
a u 5 % subjektů, které kontroluje, musí také 
provést odběr vzorků, které dává na rozbor do 
akreditované laboratoře. Aby byl vystaven bio 
certifikát pro produkt rostlinné či živočišné 
výroby, musí inspektor na ekofarmě každo-
ročně fyzicky vidět a odsouhlasit systém 
hospodaření na půdě, v sadech, ve vinicích 
nebo chmelnicích, a to včetně ověření 
nepoužití nepovolených hnojiv či pesticidů. 
„Naši inspektoři mají mnohaleté zkušenosti 
a každý rok si své znalosti v praxi i na různých 
národních i zahraničních školeních doplňují. 
Díky tomu jsou velmi dobře připraveni na 
práci v terénu a jsou schopni odhalit případná 
pochybení,“ doplnil Ing. Jan Dehner, ředitel 
kontrolní organizace KEZ o.p.s.

Inspektor dále kontroluje systém skladů 
a dostatečnost krmiv, aby bylo zabezpečeno, 
že farmář má skutečně takové množství 
krmiva, které na svůj počet zvířat potřebuje. 

S tzv. „animal welfare“, tedy pohodou zvířat 
pak souvisí kontrola systému zimního ustájení 
zvířat, systému letního užití pastvin a inspek-
toři důkladně prověřují také případné povole-
né nákupy bio vstupů do rostlinné či živočišné 
výroby včetně ověření dokladů a účetnictví.
„I ekologičtí zemědělci mají samozřejmě 
seznam povolených přípravků na ochranu 
rostlin (POR), které např. v případě napadení 
škůdci či plísněmi mohou na plodiny apliko-
vat. Mnoho z nich je na bázi výluhů z bylin 
a velmi efektivně fungují. Za ta léta s nimi 
řada sedláků má výborné zkušenosti,“ dodala 
Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců.

Každý, kdo zpracovává vlastní vyrobený bi-
oprodukt na biopotravinu (např. mléko na sýr), 
ať už je to biofarmář, výrobce, či obchodník, 
podléhá jeho výroba opět minimálně jednou 
ročně kontrole ze strany certifikační organi-
zace. Kontroluje se přitom surovinové složení 
biopotraviny včetně doložení bio certifikátů, 
ověřují se doklady a účetnictví, posuzuje se do-
hledatelnost toku bio surovin u dané biopotra-
viny včetně správného označení prostřednic-
tvím biozebry a biolistu včetně kódu kontrolní 
organizace a místa produkce zemědělských 
surovin, z nichž se biopotravina skládá. 
Systém kontrol je opravdu pečlivý a náročný. 
Na druhou stranu je ale pro zákazníka garancí, 
že se mu dostává opravdu kvalitních produktů, 
které splňují i ta nejnáročnější kritéria.
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Přírodní botanická zahrada ve Štramberku
FOTOREPORTÁŽ: 

V blízkosti botanické zahrady je přírodní památka Kamenářka

V přírodní botanické zahradě Štramberk rostou lekníny… 

… a mnoho dalších, například světlomilný náprstník

Místo má být jedinou lokalitou s výskytem jasoně červenookého v ČR

… i vzácné byliny, jako je kruštík bahenní…

Návštěvník si tu občas připadá jako na návštěvě Řecka  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Malebnou moravskoslezskou obec Štramberk veřejnost zná především jako centrum 
výroby štramberských uší. Kromě nich ale obec nabízí i další originální zážitky – 
například botanickou zahradu s výskytem chráněného motýla jasoně červenookého.
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Situácia s nákazou afrického moru ošípa-
ných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od 
prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického 
moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej 
republiky už uplynul rok. Počas tohto obdobia 
sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho 
okresu na Slovensku. Celkovo na Slovensku 
evidujeme už 222 prípadov AMO u diviačej zve-
ri a 12 nálezov v chove domácich ošípaných.

Agrorezort nevylučuje, že aj najbližšie obdobie 
so sebou prinesie šírenie tejto nákazy. Môžu 
k tomu prispieť jednak intenzívne poľnohos-
podárske práce, ktoré zapríčiňujú migráciu 
zveri, ale aj zvýšený pohyb ľudí v prírode. Na 
túto situáciu sa ministerstvo pripravuje.
AMO sa výrazne priblížilo ku kľúčovým 
oblastiam chovu ošípaných na Slovensku. 
V okrese Rimavská Sobota sa chová 
37 000 ks ošípaných a v okrese Lučenec 
takmer 16 000 ks. Bravčové mäso je pritom 
jedno z najobľúbenejších mias Slovákov a jeho 
spotreba 35,5 kg na obyvateľa ročne pred-
stavuje najvyššiu spotrebu spomedzi mias. 
Ministerstvo preto nechce dopustiť kolaps 

tejto komodity a situáciu, kedy by sebestač-
nosť tohto sektora ešte viac klesla.

„Chceme zminimalizovať šírenie AMO, aby 
sme ochránili chovy ošípaných. Na maximál-
nu mieru chceme znížiť stav diviačej zveri ako 
najvýznamnejšieho šíriteľa tejto nákazy a pod-
chytíme všetky chovy ošípaných na Slovensku, 
ktoré budeme monitorovať. Posilňujeme počty 
veterinárnych inšpektorov v daných oblastiach 
a ak bude potrebné, do lovu diviakov zapojíme 
aj ozbrojené zložky Slovenskej republiky“, 
uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR. Chovatelia, ktorí 
držia ošípané, sú povinní mať zaregistrovaný 
chov, a to od jedného kusu chovaného pre 
vlastnú spotrebu. Veterinári preto v najbliž-
ších dňoch zintenzívnia kontroly zamerané 
na túto povinnosť. Ak sa v danej lokalite AMO 
vyskytne, ošípané budú utratené a spracované 
v kafilérii.

Rezort apeluje aj na poľovníkov. „Vyzývam 
užívateľov poľovných revírov, aby zintenzív-
nili lov diviačej zveri na maximum. Situáciu 

nesmieme podceniť a nákaza sa nesmie šíriť 
ďalej. Ako motiváciu zdvojnásobujeme odplatu 
za odovzdané vzorky z ulovených a nájdených 
diviakov. Dávam do pozornosti poľovníckym 
hospodárom, aby využívali možnosť aj opa-
kovane žiadať navýšenie plánu lovu diviačej 
zveri. Štátna správa poľovníctva ich bude 
operatívne schvaľovať “, informoval Michal 
Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného 
hospodárstva a spracovania dreva.

Agrorezort zároveň hľadá ďalšie možnosti 
odbytu diviny, ktorá je vyšetrená a ponúka 
kvalitný zdroj mäsa z našich lesov, lúk a polí. 
„Chcem ubezpečiť spotrebiteľov, aby mali 
istotu, že všetko mäso, ktoré sa na pultoch 
bude ponúkať, je kvalitné a zdravé. Uvádza-
niu na trh predchádza dôkladná veterinárna 
kontrola so zameraním na každého jedinca 
ulovenej diviačej zveri“, dodal prof. Jozef 
Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných
MPRV SR zintenzívňuje opatrenia na boj proti africkému moru ošípaných. Zame-
riava sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver. Agrorezort 
zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v prípade nedostatočného 
lovu požiada o súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej republiky.  Rezort apeluje aj 
na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať domáce zabíjačky.

Poľovníci dosahujú v love diviakov historic-
ké maximá
Za poslednú poľovnícku sezónu ulovili vyše 
75.000 diviakov. „Je veľmi pravdepodobné, že 
tento rok budeme atakovať hranicu 100.000 
diviakov,“ dodala komora. Pre lov zveri podľa 
komory robia poľovníci maximum toho, čo 
im krajina dovoľuje. „Aj napriek ťažkým pod-
mienkam dosahujú poľovníci v love diviakov 
historické maximá. Kedysi ich v priemere 
lovili 35 – 40 tisíc ročne,“ porovnala komora 
s tým, že dvojnásobné množstvo v súčasnosti 
lovia pre ohrozenie africkým morom ošípa-
ných (AMO).

V najrizikovejších oblastiach, napríklad v 
infikovanej zóne s Maďarskom, sú poľovníci 

zabezpečení chladiarenskými zariadeniami 
a sú motivovaní aj finančnou odmenou za 
vzorky z diviaka.

Trh na Slovensku aj v Európe je presýtený 
divinou
Pre zintenzívnenie lovu si však situácia podľa 
poľovníkov žiada rázne zmeny, a to nie len te-
raz, počas zberu poľnohospodárskych plodín, 
ale aj v budúcnosti pri tvorbe osevných plánov 
na ďalší rok. Poľovníci teda žiadajú napríklad 
vytvorenie dostatočne širokých priesekov 
vo vysokých poľnohospodárskych plodinách 
aspoň každých 100 metrov, zmenšenie výmer 
poľnohospodárskych kultúr, dodržiavanie 
agrotechnických termínov kosieb, obmedze-
nie pohybu ľudí v najrizikovejších zónach či 

umožnenie vnadenia jadrovým krmivom 
v 3. stupni ochrany prírody. „Keďže trh v za-
hraničí i na Slovensku u veľkoodberateľov je 
presýtený divinou z celej Európy, SPK už na 
jar iniciovala u Štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy SR zmenu legislatívy pri predaji 
malých množstiev diviny v koži,“ komentovala 
komora. Na tento účel vytvorila SPK webovú 
aplikáciu na predaj diviny konečnému spotre-
biteľovi. „Nielenže občan bude mať kvalitnú 
bio potravinu – divinu doma pre seba a svoju 
rodinu, za cenu, za ktorú nekúpi ani dováža-
né kuracie mäso, ale svojím odbytom tak 
významne pomôže k znižovaniu stavov zveri
a tým aj spôsobených škôd,“ uzavrela komora.

TASR

Poľovníci chcú uloviť až stotisíc diviakov 
a žiadajú zmeny osevných plánov

Za štyri mesiace sezóny ulovili poľovníci 18.000 diviakov, v mesiaci jún to bolo 
približne 180 kusov denne. Informovala o tom Slovenská poľovnícka komora (SPK), 
ktorá pripravila aj webovú aplikáciu na predaj diviny.
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Významnou změnou bude zjednodušení celé-
ho procesu registrace do klubu. Proces výroby 
karet, který trval až 7 týdnů, nahradí nový 
způsob vydávání karet. Zákazníci se budou 
moci nadále registrovat přímo v prodejně pro-
střednictvím přihlášek, jejichž součástí budou 
BILLA karty. Nově  budeme nabízet také 
online formu registrace. Zákazník bude mít 
na výběr z registrace v rámci aplikace „BILLA 

Czech“, která bude ke stažení v Apple Store 
nebo Google Play. Pro ty, kteří preferují stolní 
počítač, bude k dispozici online registrace 
v rámci sekce Bonus club. Samozřejmě  
nezapomínáme ani na stávající zákazníky, 
kteří můžou získat přístup do svého 
online účtu prostřednictvím aplikace nebo 
v sekci Bonus club na webových stránkách 
www.billa.cz. Celým procesem je provede 
registrační formulář.

Nová mechanika klubu s BILLA kartou mohou 
zákazníci začít sbírat BILLA body. Při každém 
nákupu od 50 Kč budou tyto body automaticky 
přičítány a za každých 50 Kč hodnoty nákupu 
lze získat 1 BILLA bod. Díky nim budou mít 
členové možnost získat mnoho zajímavých 

benefitů. A na co se členové našeho klubu 
mohou těšit?

Hlavní výhodou členství jsou slevy až na 
700 produktů, které zákazníci naleznou 
v regálech prodejen společnosti BILLA. Tyto 
produkty budou nově označeny zelenou ce-
novkou s logem BILLA Bonus club a speciálně 
označeným stopperem Klubová cena. Velmi 
zajímavým benefitem za body na kartě, který 
stojí také za zmínku, bude narozeninová 
sleva ve výši 10 % na celý nákup. Členové 
klubu budou moci využít i slev na zboží 
z našich kampaní nebo na sortiment od na-
šich partnerů v podobě slevových kuponů 
v rámci zákaznické sekce v aplikaci či na 
webu. Body na kartě bude možné rovněž 
využít na slevu při zakoupení zájezdů z na-
bídky BILLA Travel. V neposlední řadě získají 
členové BBC zákaznický časopis Gusto při 
předložení členské karty zdarma. 

Novou kampaň BILLA Bonus clubu bude 
provázet atraktivní soutěž o 30 elektrokol 
Cruissis nebo 1 000 dárkových karet na nákup 
v BILLE v celkové hodně 500 000 Kč. Soutěž 
startuje 15. 7. a končí 15. 9. Její pravidla 
budou zveřejněna na www.billa.cz, kde nalez-
nete všechny důležité informace, jak se 
do soutěže zapojit. 

Jak se do klubu registrovat?
Členství v BILLA Bonus clubu získáte po 
vyplnění registračního formuláře s povinnými 
údaji v  kterékoliv prodejně BILLA. Po regist-
raci obdržíte klubovou kartu a ihned můžete 
čerpat výhody, které vám členství nabízí. 
Pokud si chcete svoje členství zjednodušit 
a mít všechno na jednom místě, stáhněte si 
aplikaci „BILLA Czech“ nebo se registrujte na 
www.billa.cz. Stačí se zaregistrovat v regist-
račním formuláři v sekci „přihlášení“, potvrdit 
aktivační e-mail a můžete začít využívat 
všechny výhody naplno.

Atraktivní bonusy pro členy klubu
• Aplikace do telefonu
• Slevy na zájezdy BILLA Travel
• Slevy u našich partnerů
• Klubové ceny
• 10% narozeninová sleva
• Gusto magazín zdarma

Více na www.billa.cz

BILLA spouští BILLA BONUS CLUB 
s ještě výhodnějšími slevami

BILLA Bonus club projde letos nejvýznamnější změnou od svého spuštění. Stávající 
členové klubu a i nově registrující se členové získají přístup k celé řadě zajímavých 
výhod.

PRAVIDELNÉ
NAKUPOVÁNÍ 
V BILLE 
nikdy nebylo 
výhodnější.

Využijte toho!

  Klubové ceny – až 700 položek 
ještě výhodněji!

  10% narozeninová sleva

  Aplikace do telefonu

  Atraktivní kampaně

  Slevy u našich partnerů

  Gusto magazín zdarma

  Slevy na zájezdy BILLA Travel

1.  Provozovatelem klubu je společnost BILLA, spol. s r. o., 
se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 
00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 61519 („BILLA“).

2.  Kontakty BILLA: 800 153 976, info@billa.cz, BILLA, spol. 
s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, pověřenec: 
gdpr@billa.cz.

3.  Členství: Pro členství v klubu se stačí řádně registrovat 
a souhlasit s Podmínkami členství v BILLA Bonus clubu 
(„PODMÍNKY“) včetně příslušného zpracování osobních 
údajů. Stačí, že jste fyzickou osobou, fi rmy členem klu-
bu bohužel být nemohou. Členství vznikne Vaší úspěš-
nou registrací. V registračním formuláři musíte (řádně 
a pravdivě) vyplnit povinné údaje.

4.  Funkce: Klub přináší svým členům nadstandardní výho-
dy. Jako člen klubu získáte kartu klubu („BILLA karta“), 
která Vás opravňuje k čerpání výhod. 

5.  Trvání členství: Členství platí po dobu existence klubu, 
tj. na dobu neurčitou. Každý člen se smí registrovat jen 
jednou. Členství můžete kdykoliv ukončit, stejně tak 
BILLA může kdykoliv klub zrušit.

6.  Ukončení členství: Členství můžete kdykoliv ukončit na 
kontaktech BILLA, v uživatelské sekci a/nebo v prodej-
ně BILLA. Stejně tak BILLA může kdykoliv klub zrušit, 
případně členství ukončit dle PODMÍNEK.

7.  Sběr bodů: Při předložení BILLA karty při nákupu v BILLE 

Vám na ni připíšeme body. Podrobná pravidla čerpání 
a směny bodů, další nabídky a speciální akce, umož-
ňující získání bodů navíc apod., najdete vždy na webu 
www.billa.cz/bonus-club („web BILLA“) nebo v mo-
bilní aplikaci BILLA Bonus club („aplikace“), kde jsou 
pravidelně aktualizovány. Sbírané body jsou platné ná-
sledujících 12 kalendářních měsíců od jejich získání. 

8.  BILLA karta: V případě registrace na webu BILLA nebo 
pomocí aplikace získáte elektronickou verzi karty, 
kterou můžete okamžitě začít využívat. Fyzická karta, 
která je kopií karty elektronické, Vám bude na vyžádá-
ní doručena poštou v co nejkratším možném termínu 
(maximálně však za 7 týdnů). V případě registrace po-
mocí formuláře v prodejně BILLA získáte fyzickou kar-
tu, kterou můžete okamžitě začít využívat. BILLA kartu 
jste povinni opatrovat. Pokud ji ztratíte, někdo Vám ji 
odcizí nebo se prostě jen poškodí, dejte nám vědět na 
některý z kontaktních údajů. My ji zablokujeme a Vám 
vytvoříme novou, na kterou převedeme Vaše původní 
nasbírané body. BILLA nenese zodpovědnost, pokud 
někdo Vaši BILLA kartu zneužije.

9.  Uživatelská sekce: Po registraci v klubu máte přístup do 
uživatelské sekce („uživatelská sekce“) na webu BILLA 
a v aplikaci. Po přihlášení máte mj. možnost zkontrolo-
vat si počet nasbíraných bodů.

10.  Člen se zavazuje dodržovat PODMÍNKY, úplné znění 
PODMÍNEK je k dispozici při registraci a kdykoliv na 
www.billa.cz/podminky.

VÝŇATEK Z PODMÍNEK ČLENSTVÍ 
V BILLA BONUS CLUBU

VÝŇATEK Z INFORMACÍ 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.  Správce: BILLA s kontakty shora; kontakty na pověřen-

ce jsou v PODMÍNKÁCH.

2.  Příjemci: kategorie zpracovatelů dle PODMÍNEK.

3.  Práva: právo na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost 
a podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Podrobně vysvětleno v PODMÍNKÁCH a také v doku-
mentu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ dostupném na  
www.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju.

4.  Oprávněné zájmy BILLA: uchování dokumentů pro 
ochranu práv BILLA – více viz PODMÍNKY.

Členství v klubu:

  Účel: zajištění výhod, evidence členů, komunikace ser-
visních a provozních zpráv týkajících se klubu. 

  Právní základ: souhlas a oprávněný zájem.

  Doba zpracování: údaje jsou uchovány po dobu existen-
ce členství. Členství může být členem ukončeno kdy-
koliv na kontaktech a ze strany BILLA dle PODMÍNEK. 
Zpracování bude ukončeno podáním námitek a/nebo 
odvoláním souhlasu. 

Odběr personalizovaného newsletteru / personalizovaných 
novinek (pokud je udělen navíc dobrovolný souhlas):

  Účel: na míru zvolená obchodní sdělení elektronický-
mi prostředky při využití segmentace a profi lování pro 
volbu vhodných zpráv dle preferencí zákazníka vyjádře-
ných nákupem; profi lování může být namítáno a bude 
ukončeno.

  Právní základ: souhlas.
  Doba zpracování: údaje jsou uchovávány po dobu trvání 
souhlasu, do jeho odvolání nebo podání námitek, což 
může být učiněno kdykoliv na kontaktech.

Výhody členství BILLA Bonus clubu

Více informací o BILLA Bonus clubu na www.billa.cz
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PRAVIDELNÉ
NAKUPOVÁNÍ 
V BILLE 
nikdy nebylo  
výhodnější.

AŽ POLOŽEK
S BILLA KARTOU 
VŽDY LEVNĚJI700

 Stáhněte si aplikaci 
nebo se zaregistrujte  

na webu   
www.billa.cz
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Pro někoho z tvůrců této Zelené dohody 
pro Evropu jsou to čísla atraktivní. U řady 
českých zemědělců však budí rozpaky, často 
až smutný úsměv. Skoro to vypadá, že podle 
EK nemá cenu ztrácet čas nejen s českými, 
ale i evropskými zemědělci. Asi se budeme 
muset všichni stát vegany. Hrách a pšenici 
budeme pěstovat pomocí motyk a vlastních 
exkrementů a jídelníček bude tvořen v Bru-
selu. S výjimkou zemědělského tisku si  
tohoto vyhlášení ostatní média zatím moc 
nevšimla. Vůbec není jasné, proč byla vyhlá-
šena zrovna tato čísla 50–25–50, proč právě 
tyto parametry a také proč tak krátký termín 
jejich dosažení. Proč to například nemůže 
být 20–20–20, nebo 55–25–45? Nebo snad 
dokonce 90–60–90? To by zde byla asi step, na 
které by se proháněli divocí koně, pštrosi, rysi 

a všichni bychom byli vegany. Ale i pro ně je 
třeba zeleninu vypěstovat! V Parlamentu ČR 
zcela správně a právem žádá opozice od vlády 
zdůvodnění čehokoli. Od finančních podpor 
až po rozpočet nebo zákony. V Bruselu asi 
toto neplatí. Proč takové „plácnutí do vody“? 
Můžeme ho znát, nebo musíme „sklapnout 
kufry“ a poslouchat? Snižování spotřeby 
pesticidů se bude týkat i nezemědělského 
sektoru? A budou potom chtít pracovat posu-
novači vagonů s pleveli v zarostlém kolejišti 
seřaďovacího nádraží s rizikem smrtelného 
úrazu? Budou města likvidovat plevel v chod-
nících tisíci litry horké a navíc chybějící vody? 
Mnozí kritici používání přípravků na ochranu 
rostlin se tváří velice vědecky. Debata s nimi 
potrvá a je nezbytná. Ale měla by se vést 
s pochopením a úctou.

Klíčem je, co srovnávat a s čím
Je to velmi podobné současné situaci českých 
pivovarů a minipivovarů. Na koronavirovou 
karanténu v podobě zavřených hospod  
a restaurací doplatily nejvíce ty pivovary, které 
vařily chutné, nepasterizované a nefiltrova-
né pivo, bohužel s krátkou trvanlivostí. Ten 
pivovar, který měl díky těmto procesům roční 
záruku, kritickou dobu překonal, nemusel 
brát sudy piva zpět nebo je vyměňovat za 
čerstvější. Podobně je tomu s nařízením 
50–25–50, stejně jako s evropskou pomocí, 
která zatím postrádá logiku. Dovolím si cito-
vat ČTK: „Evropská komise navrhuje, že
750 miliard rozdělí mezi členské země ve for-
mě grantů a úvěrů. Největšími příjemci mají 
být Itálie a Španělsko, tedy země nejpostiže-
nější pandemií covid-19 jak ze zdravotního, 
tak i ekonomického hlediska. Připadnout 
jim má 313 miliard eur přímých plateb 
a úvěrů.“ Pozoruhodné také je, že rezistenci 
vůči tomuto vývoji vykazují země, které mají 
bohaté zkušeností s komunismem, tedy Pol-
sko, Maďarsko, my. Evropská komise tak do 
toho, pod rouškou pomoci nejpostiženějším 
v podobě plánu obnovy, zabalila celou zelenou 
revoluci. Virus se stal pouze fíkovým listem. 
Pomoc postiženým musí mít nějakou vnitřní 
logiku. Je-li však míra potřebnosti určována 
předkrizovou nezaměstnaností, pak je to 
zcela zvrácené. V Česku máme málo lidí bez 
práce zejména proto, že máme nízké platy. 
Takže budeme platit nikoli „navzdory tomu, 
že jsme chudí“, ale „právě proto, že jsme 
chudí“. Obecně sice platí, že dívat se na svět 
pomocí čísel je tristní (včetně zemědělství). 
Daleko více inspirativní než statistika je totiž 
příběh. A těch je v ČR celá řada!

Integrovaná ochrana rostlin – známé
principy
Nízká spotřeba účinných látek pesticidů 
v ČR není záležitostí jen jejich restrikce 
v posledních letech, stejně jako není pouze 
o uvědomění jejich uživatelů. Zásady integro-
vané ochrany rostlin, které se úplně vytratily 
ze slovníků odpůrců „chemie“, se zde na roz-
díl od západní Evropy uplatňují v praxi již více 
než 40 let. V historii se říká, že končívá před 
padesáti lety. Dříve se o ní dějepisci zdráhají 
bádat. Obávám se však, že chceme-li změnit 
přítomnost a budoucnost, musíme o minulosti 
spíš mluvit, vést o ní diskusi, poukazovat na 
to, co v ní bylo špatné a co se nesmí vrátit. 
Není na škodu si ledacos připomenout. Pokud 

Hrozivá čísla návrhu EU 50–25–50
Tato čísla nejsou a ani snad nemohou být mírami nějaké adeptky soutěže krásy. 
Jsou však významná, protože je vyhlásila EU. Ta zavelela ke snížení spotřeby 
hovězího masa a mléka o 25–50 %, spotřeby hnojiv o 25 %, pesticidů o 50 %. Co má 
naopak růst, to je podíl ekologického zemědělství na 25 % zemědělské půdy. To vše 
se má stihnout do roku 2030.
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dnes někdo mluví o pohrobcích družstev, tak 
je třeba těmto lidem objasnit, že to byli právě 
agronomové družstev, kteří již před 40 lety 
znali principy integrované ochrany rostlin 
a také je využívali. Bylo to ale vynucené tím, že 
přípravky na ochranu rostlin zde nebyly co do 
druhu i určení k dispozici, nemluvě o potřeb-
ném množství. Množství přípravků západní 
provenience a stejně jako jejich domácí fina-
lizace ve zdejších chemičkách (např. Spolana 
Neratovice a CHZJD Dimitrova Bratislava) 
bylo závislé na direktivním uvolnění deviz 
k jejich nákupu. Jeden rok musela být 
přípravky pokryta produkce chmele, jiný 
rok naopak cukrovky. Na ostatní plodiny se 
nedostalo. Jen pamětníci mohou potvrdit, že 
přípravků byl absolutní nedostatek, rozdělo-
valy se direktivně, v řadě případů se využívalo 
principů „známý známému“. Řada škodlivých 
činitelů vůbec nebyla přípravky pokryta, 
protože neexistovaly. Paradoxně tak nedosta-
tek přípravků podpořil využívání principů
integrované ochrany rostlin. Intenzivně se 
uplatňovaly zásady prognózy a signalizace,
v terénu pracovali zkušení odborníci – inspek-
toři ochrany rostlin ÚKZÚZ. Nejen zásady 
prognózy a signalizace, ale také ekonomické 
prahy škodlivosti iniciovaly zájem šetřit 
a nepoužívat přípravky paušálně. V plné míře 
platilo a platí, že: „nouze naučila Dalibora 
housti“. Kdo si dnes vzpomene na téměř 
legendární boje o prognostické principy 
ošetření brambor proti plísni bramboru, které 
dlouhá léta sváděl Ing. Antonín Muška s Vý-
zkumným ústavem bramborářským a ÚKZÚZ. 
Tehdy šlo o sledování ovlhčení listů a správné 
načasování postřiků. Již tehdy nešlo o slepé 
a preventivní postřiky. Nešlo o vyhazování pe-
něz, ale naopak o jejich úsporu. Dost možná, 
že od té doby je v nás zakořeněný smysl pro 
šetření i s přípravky! V té době také povolání 
agronoma – rostlinolékaře mělo svoji váhu 
a úctu a bylo podloženo průběžným odborným 
vzděláváním a zkouškami. I studenti vysokých 
škol měli zájem o rostlinolékařství jak v řád-
ném, tak i postgraduálním studiu. 

Přípravky byly „na příděl“, a tudíž se používaly 
jako vzácnost, uvážlivě a dle principů prognó-
zy a signalizace. Těm se věnoval fundovaný 
státní aparát. Mohu tvrdit, že snad i díky této 
neradostné zkušenosti jsme si něco pozitiv-
ního přenesli do současnosti, kdy naopak na 
každého škodlivého činitele existuje dostatek 
přípravků. Tím se ale dostáváme k dalšímu 
zdůvodnění, proč je v ČR nízká spotřeba 
přípravků. Ty vždy něco stojí. Zemědělci je ne-
používají z důvodu své rozmařilosti. A i proto 
se zde uplatňují známé principy integrované 
ochrany rostlin. Řada agronomů pracuje 
s ekonomickými prahy škodlivosti chorob, 
škůdců plevelů.

Odpovědnost
Výše uvedená čísla jsou pro řadu lidí velice 
atraktivní. Zní to báječně. Bez „chemie“ bu-
deme mít zdravé potraviny, o to více budeme 

zdraví. Kde však brát kvůli půdní erozi tolik 
potřebný hnůj? Víme všichni, jak tento orga-
nický zázrak vzniká? A i kdyby byl k dispozici, 
kam ho budeme vozit, když každodenně ubývá 
v ČR 15–20 hektarů orné půdy?

Proč si nechceme přiznat, že k nárůstu 
výměry řepky na našich polí došlo na základě 
směrnice EU a Strany zelených (ministr Mar-
tin Bursík) za účelem povinného přimíchávání 
metylesteru řepkového oleje do paliv od roku 
2008? Za cíle tohoto nařízení EU se tehdy 
vydávalo snížení emise skleníkových plynů 
a vytvoření prostoru pro nepotravinářské užití 
zemědělské produkce. A dnes stejné osoby, 
které to vymyslely v Bruselu, pěstování řepky 
kritizují. Přiznal někdo z nich odpovědnost 
za špatné rozhodnutí? A netvrdili titíž zelení, 
když se přivazovali na Šumavě ke stromům, 
že les si s kůrovcem poradí sám? Kdo se 
přihlásí k pomalu vznikající poušti bez lesů 
v ČR? Nejsou tyto příklady dostatečně 
varující?

Sjednotit pravidla
Pokud by k redukci používání přípravků mělo 
dojít, je třeba:

- sjednotit zákazy a kritéria použití ve všech 
zemích EU,

- zabránit likvidaci plodiny z důvodu nemož-
nosti její ochrany,

- zákazy uplatňovat jen v případě existující 
náhrady,

- včas informovat výrobce i uživatele  
přípravku,

- zveřejnit pravidla kalkulace snížení  
spotřeby,

- informovat o dalších chemických látkách 
v životním prostředí, které kontaminují vodu 
a plodiny.

Rezistence
Snížení spotřeby pesticidů není tak jedno-
značným vítězstvím, jak se může zdát. S ním 
totiž souvisí snížení počtu účinných látek, 
které budou potom k dispozici. Opakované po-
užívání stále nižšího počtu účinných látek vel-
mi brzy povede k vytvoření rezistence. Čím je 
potom nahradit, bude otázka. Ostatně máme 
svoje zkušenosti i s bakteriální rezistencí 
u člověka. Bude proto třeba více než kdy jindy 
poslouchat fakta, a ne se řídit pouze dojmy.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Když jsem si tento týden pročítal facebookový 
účet prezidenta Svazu obchodu a cestovního 
ruchu (SOCR), naskočilo mi například: „Když 
na tom neumíš, tak na to nelez“ nebo „Blbe, 
jdi vod toho“. Oba tyto komentáře jsem si sa-
mozřejmě odpustil. Ne nadarmo se v češtině 
říká „blbý, nebo navedený“ a já předpoklá-
dám, že pan Prouza je inteligentní člověk, 
který si pouze rád hraje s čísly. 

Právě to se tento týden zhmotnilo ve face-
bookový příspěvek namířený proti země-
dělcům, a tak si myslím, že bychom se měli 
ozvat. Jeho příspěvek je dostatečně pro-
vokativní a úderný, ovšem zároveň je značně 
manipulativní, demagogický a z pohledu 
kritického myšlení až směšný. Pan Prouza 
nejspíš po zhlédnutí žňového zpravodajství 
na svém facebookovém profilu napsal: „Čeští 
zemědělci měli žně celý minulý rok. Jejich zis-
kovost rostla a stát jim ještě zvedl dotace. To 
je skvělá příležitost modernizovat a zlepšovat 
konkurenceschopnost. Jenže je promarněná. 
Stát místo zvyšování přidané hodnoty radši dál 
lije peníze do toho, aby bylo Česko „zeměděl-
skou montovnou“. Osobně si umím představit 
svých 7 000 korun investovaných mnohem 
lépe.“ Pro méně chápavé pan prezident SOCR 
doplnil příspěvek ještě krásným obrázkem se 
sklízecí mlátičkou, kterou si pravděpodobně 
jezdíme na SZIF pro podpory, abychom si je 
uskladnili ve svém silu a skákali do nich každé 
ráno šipku jako strýček Skrblík. 

Tvrzení „každý jste zaplatil zemědělcům 
7 000 korun“ je populistický výkřik apelující na 
nejnižší pudy případného čtenáře a zároveň 
z pohledu statistiky by se dalo říct, že jde až 
o znásilnění čísel. Pan Prouza si totiž opět (po 
roce, kdy do zemědělství zamotal samozáso-
bení a myslivost) hrál s čísly způsobem, který 
je téměř na odebrání vysokoškolského titulu. 
Oněch 70 miliard samozřejmě nejde pouze 
z rozpočtu České republiky, tudíž není toto 
číslo možné prostě vydělit počtem obyvatel 
naší krásné země (nejsme čistými plátci roz-
počtu EU, navíc ČR nehospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem, takže se nejedná čistě o přerozdě-
lení, ale částečně budoucí závazek – to je 
ovšem složitější debata na jindy). Dále je 
oněch 70 miliard výdajem na celý sektor, nikoli 
na zemědělce. Když říkám na sektor, je třeba 
vzít v úvahu, že mluvíme také o krajině, půdě, 

vodě a protipovodňových opatření, o potravi-
nářství, ale také o lesnictví, rybářství či řešení 
kůrovce. Například na řešení sucha Minis-
terstvo zemědělství (MZe) dalo loni rekordní 
částku téměř 13,7 miliardy korun. Peníze byly 
určeny na výstavbu a obnovu rybníků, budo-
vání vodovodů a kanalizací, propojování vodá-
renských soustav, přípravu vodních nádrží 
a přírodě blízkých opatření, pozemkové úpra-
vy a péči o krajinu. To se všechno do této část-
ky počítá a nejedná se o příspěvek k podnika-
telskému důchodu zemědělců. Je to podobné, 
jako kdybychom vzali celkové výdaje státního 
rozpočtu za rok (1 688,3 mld. Kč), vydělili toto 
číslo 10 miliony a tvrdili, že každý Čech by měl 
od státu dostat nějakých 168 tisíc. Já jsem je 
tedy nedostal, ale chápu, že se rovnoměrně 
nepodílíme na financování i čerpání těchto 
peněz a že některé peníze jsou zkrátka peníze 
provozní a směřují do veřejných statků, 
z nichž profitujeme všichni. 

Pokud bychom se ovšem skutečně chtěli
bavit o provozních dotacích, případně 
dotacích, které směřují k podnikatelskému 
důchodu zemědělských podnikatelů či 
na podporu investic, musíme otevřít ne 
„Zelenou zprávu“, ale tzv. Souhrnný zeměděl-
ský účet. Za rok 2019 ho můžete nalézt zde:  
Nebudu se pouštět na omezeném prostoru
do větších analýz, nicméně doporučuji se 
zaměřit na několik hlavních statistik. Objem 
vyplacených dotací dosáhl v roce 2019 výše 
40,1 mld. Kč, přičemž největší objem zaujíma-
la jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 
11 865,7 mil. Kč a dotační titul Greening 
v částce 6 530,0 mil. Kč. Zajímavé je, že téměř 
této částky dosahuje součet dvou veličin, 
které spadají do kategorie nákladů, a to jsou 
mzdy a pachtovné. Náhrady zaměstnancům 

dosáhly totiž v roce 2019 historicky nejvyšší 
hodnoty 32,3 mld. Kč, přičemž pachtovné 
a ostatní nájem nemovitostí v roce 2019 do-
sáhly hodnoty 7,7 miliard. Bez 200 milionů jsme 
tak téměř na hodnotě celkové veřejné podpory 
směřující zemědělcům.  Zhruba 9 % země-
dělských dotací přitom tvoří dotace investiční, 
které si zemědělci musejí vysoutěžit, a soudě 
i podle převisu celkových požadavků nad reálný-
mi možnostmi rozpočtu PRV to nejsou peníze 
předem garantované. Také ostatní dotační pod-
pory nejsou jaksi „zadarmo“ a samozřejmé, 
a naopak se v drtivé většině případů (DZES, 
Greening, AEKO, Welfare) neobejdou bez 
nákladů a jsou označované jako veřejná služba 
zemědělců směrem k nám všem. 

Zkrátka za takové peníze je potřeba splnit 
řadu přísných podmínek, do toho vstupuje 
nejistota průběhu vegetační sezóny, nejistota 
výkupních cen a někdy také odbytu (za to mů-
žeme poděkovat z velké části právě super 
a hypermarketům) či předem neznámých 
rizik, jako je třeba kalamita hraboše, které 
však jdou jen a pouze k tíži prvovýroby. 
Dotační podpory směřované do zemědělství 
a zemědělcům (to je třeba rozlišovat) pak 
mají za úkol pomoci zemědělcům přežít 
přes všechny tyto nepříjemnosti. V komentá-
řích pod příspěvkem pana Prouzy se objevilo 
tvrzení, že 20 korun denně za zdravé a kvalitní 
potraviny a zdravou krajinu není vůbec moc. 
I takto by se dalo na celou záležitost nahlížet 
a vzhledem k tomu, že se skutečně jedná 
o výdaje do celého zemědělství, nikoli jen do 
zemědělců, bylo by to mnohem blíže pravdě. 

Závěrem snad ještě pár slov k té „zemědělské 
montovně“. Zemědělské podpory současnosti 
směřují vedle již zmíněných směrů také do 
zvýšení konkurenceschopnosti, a tedy většímu 
podílu našich kvalitních potravin v obchodech. 
Ale pokud někdo dělá z Česka montovnu, pak 
jsou to především zahraniční řetězce, za které 
kope právě prezident Prouza. A k němu bych 
zacílil své poslední zamyšlení. Příjmení Prouza 
vzniklo podle etymologického slovníku jmen 
pravděpodobně ze staročeského příslovce 
prúze, tj. „prudčeji“. Příště tedy jako zemědělci 
prosíme pana Prouzu, aby před tím, než opět 
napíše nějaký populismus, byl méně prudký.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

 Tomáš Prouza aneb další 
populistická hra s čísly

Vzhledem k tomu, že mě na rozdíl od dnešních dětí nevychoval Facebook, ale televize, 
zarylo se mi do paměti mnoho „zlidovělých hlášek“ z dnes již klasických „echt“ 
českých filmů, mezi které bezesporu patří trilogie „Slunce, seno… 

Systém podpory 
zemědělství je v Evropě 

nastaven především 
jako platba za výrobu 

kvalitních a bezpečných 
potravin, péče o krajinu 

a dalších veřejných služeb.
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Tím je pohyb zemědělské techniky na po-
zemních komunikacích, která nepatřičně zdr-
žuje ostatní účastníky silničního provozu. 
V době, kdy probíhá sklizeň obilovin, s nutnými 
přejezdy kombajnů a ostatní techniky kritika 
narůstá a často je až za hranicí vulgárnosti. 
Při nejlepší vůli a faktu, že kombajny nelítají, 
se zemědělci nemohou přesunům vyhnout.   

Ministerstvo dopravy dne 25. ledna 2020 
vydalo opatření obecné povahy, podle kterého 
lze bez zvláštního povolení používat silnice II. 
a III. třídy pro sezónní práce v zemědělství. 
Pro silnice I. třídy nadále platí povinnost 
žádat o povolení zvláštního užívání pozemních 
komunikací podle § 25 zákona o pozemních 
komunikacích. 

Věřím, že vás nemusím přesvědčovat o logice 
faktu, že území ČR pokrývá téměř 50 % země-
dělská půda a logicky vzniká (byť v omezené 
míře) nutnost použít pro přesun zemědělské 
techniky i silnice I. třídy. V takovém případě je 

již povinnost podat žádost o povolení zvláštní-
ho užívání.   

Termín pro úřední vyřízení žádosti je stanoven 
na 30 dnů. Předpovědi počasí, na kterém jsou 
práce v zemědělství závislé, s přesností 80 % 
se pohybují na hranici jednotek dnů. Požado-
vat pro provozovatele zemědělské techniky 
znalost pohybu jednotlivých strojů na to které 
pole (s nutností použít silnici I. třídy) v řádu 
týdnů před tímto dnem, je více než nesmysl-
né. Na tom se, předpokládám, dokážeme 
shodnout. Nejde pouze o sklizeň obilovin, 
což je téma současnosti, ale o veškeré práce
v zemědělství. 30denní lhůta orgánů na 
rozhodnutí při nemožnosti žadatele (zeměděl-
ce) odhadnout lhůtu potřeby přesunů na 
i desítky pozemků dává jasnou odpověď na 
(ne)splnitelnost. Před neustálým řešením for-
mou opatření obecné povahy a při vědomí, že 
ani za příštích pět let se zemědělská technika 
přesunovat vzduchem stejně nebude, vidím 
řešení v úpravě příslušného zákona a vyře-

šení jednou pro vždy. Dovolím si navrhnout 
řešení situace změnou (doplněním) zákona 
o pozemních komunikacích v § 25 „Zvláštní 
ustanovení“ za odst. 5) doplnit nový odsta-
vec ve znění: „V době nezbytné zemědělské 
sezónní přepravě zvláštních vozidel není třeba 
povolení ke zvláštnímu užívání.“

Odůvodnění návrhu:
Podle ustanovení § 2 odst. 2) zákona 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích zvláštní vozidlo
je vozidlo vyrobené k jiným účelům než 
k provozu na pozemních komunikacích, které 
může být při splnění podmínek stanovených 
tímto zákonem k provozu na pozemních ko- 
munikacích schváleno. Ustanovení § 3 odst. 3) 
stejného zákona se zvláštní vozidla rozdě-
lují na základní druhy, kde pod písm. a) jsou 
zemědělské nebo lesnické traktory a jejich 
přípojná vozidla a pod písm. b) pracovní stroje 
samojízdné. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provo-
zu řeší především bezpečnost účastníků 
silničního provozu. Ustanovení § 43 omezuje 
v odst. 1) a 2) jízdy na dálnicích a silnic I. tříd 
mj. i zvláštním vozidlům (srovnej, viz výše). 
Odstavec 3) písm. b) pak upravuje, že zákaz 
podle odstavců 1) a 2) neplatí pro vozidla užitá 
při nezbytné zemědělské přepravě. Zákon pak 
dále upravuje podmínky, za kterých je nutné 
přepravu zajistit. 

Zřejmě se dokážeme shodnout, že záko-
nodárce při tvorbě paragrafu zákona 
o pozemních komunikacích ukládající 
povinnosti provozovatele žádat o vydání 
rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání 
komunikace nemyslel zemědělskou 
techniku, ale nadměrné náklady zcela 
jiného charakteru a přepravy.

Závěrem si vás dovoluji požádat o pomoc při 
řešení celé situace, případně o Vaši reakci, 
kterou předložím zemědělské veřejnosti 
v kraji. Přeji Vám zároveň hodně úspěchů ve 
vaší práci. 

Se srdečným pozdravem   
Ing. Robert Erlebach
předseda Regionální agrární rady 
Libereckého kraje

 Výzva poslancům a senátorům k řešení 
přejezdů zemědělské techniky 

Vážený pane senátore, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, v letošním roce, 
zřejmě pod neustálou mediální kritikou českého zemědělství a samotných zemědělců, 
se vedle obtěžování nových obyvatel venkova hlukem sklízecí techniky o sobotách 
a nedělích objevil nový obtěžující fenomén, který je kritizován ze strany veřejnosti. 
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Pěstuje se několik odrůd máku setého 
(Papaver somniferrum). V Česku pěstujeme 
převážně odrůdy modrosemenné, zřídka 
bělosemenné a máme i jednu odrůdu okro-
vosemennou, všechny jsou potravinářské. 
Evropské odrůdy se podle využití odlišují 
obsahem tzv. opiových alkaloidů, rozlišujeme 
máky potravinářské a průmyslové. Odrůdy 
s vysokým obsahem alkaloidů, z nichž nejzná-
mější je morfin, se využívají pro výrobu léků. 
Proto tyto odrůdy nazýváme průmyslové nebo 
farmaceutické. Nejvíce alkaloidů se nachází 
v makovici a části stonku pod ní, tento produkt 
nazýváme makovinou. Samotná maková se-
mínka opiové alkaloidy neobsahují, ale mohou 
být kontaminovány jako důsledek poškození 
makovic škůdci nebo v průběhu sklizně.

Modrým mákem se neOPIJete 
Česká republika je jediná země, kde se pěstu-

jí výhradně potravinářské odrůdy máku, které 
se vyznačují minimálním obsahem alkaloidů 
v makovině. Tedy i alkaloidy následně zjištěné 
na povrchu semene máku jsou v zanedbatel-
ném množství a zdaleka nedosahují hodnot 
předepsané státní vyhláškou. Určité množství 
alkaloidů se drží v prachové podobě jen na 
povrchu semene. Jedná se o prachové částice 
z makoviny, které ulpí na semeni otěrem při 
sklizni a další manipulací (čištění), pokud 
jsou ve směsi zbytky makoviny. „Svou roli má 
způsob sklizně. Ruční sklizeň znamená nižší 
kontaminaci, kombajnová sklizeň a následné 
čištění má za následek vyšší kontaminaci,“ 
srovnává Ing. Vlastimil Mikšík z České země-
dělské univerzity v Praze. 

Pro mák je v české kuchyni vždycky místo.
Je důležité zmínit, že použití máku v chlebu, 
jemném pečivu a dezertech má zejména ve 
slovanských zemích, Bavorsku, Rakousku, 
Maďarsku a Rumunsku dlouhou tradici i díky 
tomu, že má z výživového hlediska velmi příz-
nivé složení. Jeho složení je srovnatelné nebo 
i lepší než řada exotických pochutin z dovozu, 
jako jsou chia semínka apod. Vyznačuje se 
vysokým obsahem tuku s příznivým zastoupe-
ním esenciálních mastných kyselin a je 
také zdrojem bílkovin, vlákniny, vitamínu E 
a minerálních látek, zejména vápníku. 

Podle monitoringu provedeného v roce 2013 
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
(SZPI) byl obsah alkaloidů ve 12 vzorcích 
semen potravinářského máku odebraných 
u českých producentů 7,44 mg/kg a u stejné-
ho počtu vzorků z tržní sítě 36,71 mg/kg. Při-
tom limit morfinanových alkaloidů podle vy-
hlášky č. 399/2013 Sb. činí 25 mg/kg a česká 
cechovní norma Český modrý mák stanovuje 
dokonce limit do 20 mg/kg máku.

„I na základě tohoto monitoringu je velmi 
nepravděpodobné, aby se v makovém výrobku 
vyskytovaly opiáty a aby konzumací českých 
potravin s mákem mohl člověk překročit 
bezpečné množství opiátů, či dokonce pocítit 
jejich účinky. Pokud se zjistily v organismu 
člověka (nebo mimo něj) opiáty, musely se do 

organismu dostat cíleně, ne však s uprave-
nou potravinou obsahující mák,“ říká Ing. 
Vlastimil Mikšík. Lze tak soudit podle mizi-
vého množství alkaloidů v semenech máku 
českého původu, ale i na základě faktu, že při 
výrobě pekárenských produktů se tepelným 
opracováním nežádoucí alkaloidy v máku či 
makových náplních ničí.

K míchání svádí cena
Mák je používán pro výrobu farmak, ale také 
pro kulinářské účely – v tomto směru musí 
plnit určité normy co do obsahu opiátů. Máky 
využívané průmyslově se často tepelnou 
úpravou, tzv. termostabilizací, zbavují nad-
bytečných alkaloidů. Chuťově je ale takový 
produkt nevalný, avšak je podstatně levnější. 
Tyto máky se proto nelegálně přidávají do 
komodit a výrobků z máku a přinášejí vysoké 
zisky obchodníkům, kteří tuto praxi provozují. 
Proto je třeba trh a spotřebitele chránit a mít 
postupy, které takové máky odliší. Naštěstí 
pro spotřebitele již existuje možnost, jak 
spolehlivě poznat kvalitní mák bez alkaloidů 
a nekvalitních příměsí. Tím prostředkem je
Česká cechovní norma Český modrý mák, 
která zaručuje kvalitní, nepančovaný mák, 
a to výhradně s původem z Česka. „Podle 
vyjádření Státního zdravotního ústavu z roku 
2016 přibližně 85 % vzorků potravin s mákem 
v České republice nepřekročí limit 10 mg 
morfinu/kg máku, přičemž limit předepsaný 
vyhláškou je 25 mg morfinu/kg máku. Pro 
představu, 25 mg máku je pouze hmotnost 
cca 50 makových semen a přitom kilogram 
máku obsahuje cca 2 milióny semen,“ vypočí-
tává Vlastimil Mikšík. Semeno máku z odrůd 
pro farmaceutické využití, které je odpadním 
produktem při produkci makoviny, může 
obsahovat poměrně vysoká množství těchto 
alkaloidů. Podle rozborů spolku Český modrý 
mák dosahují tato semena obsahů až 300 mg/
kg opiových alkaloidů. Semeno farmaceu-
tického máku se do ČR dováží z jiných zemí 
(zejména Španělsko, Francie, ale částečně 
i Turecka) a nesmí být určeno k využití 
v potravinářství. 

Více na www.nasmodrymak.cz.

 V českých makových výrobcích 
opiáty nehledejte!

Díky makovým koláčům, buchtám, závinům a dalším dobrotám patří Česko mezi re-
kordmany ve spotřebě máku. Ve světě není použití máku v kulinářství příliš obvyklé. 
Někde je pěstování a užívání máku dokonce zakázané. Česká republika však zaujímá 
prvenství nejen v celosvětové produkci, ale i konzumaci potravinářského máku. Je 
však důležité rozlišit mák potravinářský a farmaceutický. V tom prvním případě je 
mák superpotravinou a jeho konzumace s sebou nenese žádná rizika, právě naopak.
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POZVÁNKA 
na jednodenní odborný program Fakulty agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů (dále jen FAPPZ) České zemědělské univerzity v Praze 

úterý 13. října 2020
Zasedací místnost Pavilonu D ČZU v Praze. Každý účastník obdrží zdarma občerstvení a dárek. 

Program je určen žákům 3. a 4. ročníků středních zemědělských škol v České republice, kteří mají zájem o studium 
na vysoké škole. Z kapacitních důvodů je program omezen počtem 6 žáků a 1 pedagogického doprovodu 
na jednu střední školu. 

09:00  Úvodní slovo (prof. Iva Langrová, děkanka FAPPZ ČZU)
09:15–10:15 Představení studijních programů a diskuse (prof. Pavel Tlustoš, 1. proděkan FAPPZ ČZU)
10:15–12:15 Odborné exkurze po pracovištích fakulty, tematicky: 
  - hospodářská zvířata ČR (ochutnávka hmyzu),
  - bioodpad jako cenná surovina, 
  - odhalení pančování mléka a výroba jogurtu a další
12:15–12:45 Občerstvení 
12:45–14:00  Prohlídka areálu ČZU (Libosad, stáj, ateliéry, koleje, sportoviště)

Přihlášky posílejte na e-mail stejnarova@akcr.cz nejpozději do pondělí 5. října 2020. Do e-mailu prosím uved‘te jména 
a příjmení žáků a pedagogického doprovodu, včetně telefonického spojení. Doporučujeme registraci co nejdříve, 
kapacita je omezena. 

Těšíme se na viděnou! 
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Na pozitivní roli drenážních systémů se 
přitom shodují jak ti, kteří jako projektanti 
v bývalém státním podniku Hydroprojekt zažili 
boom meliorací v naší krajině v minulosti, tak 
odborníci z Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půd (VÚMOP). Před Ministerstvem 
zemědělství (MZe), ale i před samotnými 
zemědělci tak stojí další z mnoha osvětových 
témat – totiž, jak roli meliorací obhájit a jak 
vyvrátit mýty, které jsou s jejich rolí v krajině 
spojeny. Je to důležité i v souvislosti s doku-
mentem s názvem „Plán opatření pro řešení 
sucha prostřednictvím pozemkových úprav 
a adaptací hydromeliorací“, který zpracovalo 
Ministerstvo zemědělství a který nabídlo k ve-
řejné diskusi. Je přitom ilustrativní, že přes-
tože se vůči melioracím negativně vymezuje 
kdekdo, reálné a odborné připomínky k němu 
zatím vznesli pouze vodohospodáři.

Stejně jako v mnoha jiných oblastech, kterým 
„každý rozumí“, je i problematika meliorací 
zatížena mnohými mýty. Ten hlavní přitom 
spočívá v tezi, podle které meliorace zbytečně 
a nadměrně odvodňují krajinu, což ovšem ve 

většině případů není pravda. Dalším je pak 
teze, podle které jsou meliorace výhradně 
plodem předlistopadového režimu. Ve skuteč-
nosti byly ale tyto technologie používány 
v zemědělství mnohem dříve. Podle Minister-
stva zemědělství byly před rokem 1945 vyu-
žívány na ploše zhruba půl milionu hektarů, 
tedy zhruba na 40 % všech ploch, na nichž
v současné době drenáže jsou. Třetím mýtem 
je pak teze, podle níž jde o technologie, které 
se uplatňují především v naší zemi. Z porov-
nání s využitím meliorací například v zemích 
EU ale vyplývá, že řada zemí využívá odvodňo-
vacích technologií v mnohem vyšší míře, než 
tomu bylo a je u nás, a to až na 90 % rozlohy 
zemědělského půdního fondu, zatímco u nás 
je to něco přes 15 % území. Pravda, velké pro-
cento zemědělských půd odvodňují zejména 
přímořské státy (Nizozemí, Dánsko, Litva), 
kde mají meliorace větší logiku, než je tomu 
ve vnitrokontinentálních oblastech. Na druhou 
stranu ale ještě vyšší podíl pozemků než v ČR 
je odvodňováno v Maďarsku. Je sice pravda, 
že mnohé meliorační a drenážní systémy byly 
v ČR v minulosti budovány zbytečně, ne ale 

vždy – podle někdejších analýz Hydroprojektu 
šlo zhruba o 20 až 30 % zbytečně budovaných 
staveb.

Podle emeritního pracovníka Hydroprojektu 
Karla Klusáčka je přitom důležité si uvědomit, 
že drenáže z půdy zdaleka neodvádějí veš-
kerou vodu, ale pouze vodu přebytečnou (tzv. 
gravitační), která se vsakuje gravitačními póry 
do půdy a která, pokud je vody příliš mnoho, 
v půdě škodí i tím, že zaplňuje vzdušné póry 
a absence vzduchu škodí i rostlinám. Ne 
všude jsou ale i podle Klusáčka drenáže 
vhodné. Odvodňovací podzemní drenáže by 
měly být využívány především u těžkých půd 
a také na rozsáhlejších územích, aby se mohl 
jejich efekt v praxi projevit. „V těžkých půdách 
postupuje voda velmi pomalu, je to vlastně 
velmi pomalá infiltrace, a pokud je infiltrace 
pomalejší než intenzita srážek, musí logicky 
dojít k povrchovému odtoku,“ konstatuje 
Klusáček. Drenáže přitom povrchový odtok 
zpomalují. To podle něj potvrdila i zjištění 
VÚMOP, který monitoroval odtok vody před 
melioracemi a po nich a který zjistil, že 
meliorace odtok povrchových vod skutečně 
zpomalily. To má logiku, protože voda musí 
nejprve přes půdní profil do drenu proniknout, 
a teprve pak se odvádí přebytečná voda 
z gravitačních pórů. Tím se navíc zvýší 
možnost infiltrace vody do půdního profi-
lu. Naopak kapilární voda vzlíná zespoda 
nahoru a je držena takovou silou, že nemů-
že proniknout do drenáže a stoupá podél 
drenáží samovolně vzhůru, čili kapilární vodu 
drenáže neodvádějí. „Drenáže tedy odvádějí 
jen gravitační vodu z velkých pórů v půdě, což 
znamená, že když neprší a je sucho, drenáže 
vodu neodvádí. To je pozitivní, protože když 
v půdě chybí vzduch, je tam špatné prostředí,“ 
tvrdí Klusáček.

Obdobně to vidí i Zbyněk Kulhavý z VÚMOP: 
„Velkým přínosem staveb odvodnění je zrych-
lená infiltrace vody do půdy. Bez provedené 
drenáže by byla infiltrace vody do půdy zpravi-
dla nižší a větší podíl srážkové vody by odtekl 
povrchovým odtokem (s rizikem eroze půdy) 
do vodních toků. Využití drenážních systémů 
k akumulaci vody v půdním profilu díky vyšší 

Meliorace zlepšují stav půdy při 
přebytku i při nedostatku srážek

Pokud jsou drenážní odvodňovací systémy ve správných lokalitách, v optimální 
hloubce, v těžkých půdách či rovinatých terénech, je jejich vliv na kvalitu půdy a pod-
mínky na této půdě pěstovaných plodin jednoznačně pozitivní. Což je ovšem zásadně 
něco jiného, než opakovaně a veřejně tvrdí odpůrci drenáží a melioračních systémů 
všeho druhu v diskusích, týkajících se prevence rizik sucha v ČR v budoucnosti.
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infiltraci do půdy a následně potrubního sys-
tému vede k prodloužení doby zdržení vody, 
potenciálně využitelné kořeny rostlin a jejímu 
následnému postupnému vsaku do hlubších 
vrstev půdního profilu a v mnoha případech ke 
zvýšení hladiny podzemní vody,“ uvádí Kulhavý 
v jednom ze svých mnoha článků týkajících se 
problematiky meliorací. 

Problém ovšem spočívá také v tom, že v mno-
ha případech není známo, kde byly meliorace 
v minulosti budovány a v jakém jsou vlastně 
stavu – životnost těchto staveb byla původně 
plánována na 30 let, v praxi je však zřejmě 
delší. Podle Ministerstva zemědělství se při-
tom pohybují průměrné náklady na identifika-
ci skutečného výskytu drenáží kolem 400 Kč 
na hektar. Další problém je, že odstraňování 
drenáží by si i po jejich identifikaci vyžádalo 
značné náklady a navíc, jak ukazuje letošní 
rok, není stoprocentně jasné (byť spasitelé „už 
vědí“), že období nedostatku dešťových srážek 
bude v dalších letech pokračovat. Letos tomu 
tak, až na území srážkového stínu Krušných 
hor, zcela jistě není. To v praxi znamená, že 
technické stavby v krajině by měly plnit jak 
roli vodu v krajině zadržovat, tak také ji 
v případě potřeby z určitých území odvádět 
a shromažďovat ji na k tomu vhodných mís-
tech. Jak vždy v přírodě i v případě meliorací 
platí, že nic není jednoznačné. 

Také proto vytipovalo Ministerstvo zeměděl-
ství k ověření přínosů a rizik meliorací čtyři 
lokality, konkrétně v katastrálním území 
Horní Roveň, Dolní Roveň, Prachovice 

a Chornice. V zásadě jsou přitom možné čtyři 
základní přístupy – ten patrně nejčastější by 
spočíval v přebudování stávajících meliorací 
v regulační systémy, které v období sucha 
vodu neodvedou, ale naopak zadrží a zpří-
stupní kořenům rostlin. V některých lokalitách 
by pak byly meliorační systémy doplněny 
o retenční nádrže či mokřady s možností 
dočištění drenážních vod a následným opětov-
ným využitím například pro závlahu nebo prů-
sak vody do hlubších vrstev. K úplné likvidaci 
meliorací by se přitom zřejmě přistupovalo 
jen výjimečně.

Meliorace tak mohou v praxi fungovat jako 
jakási „zemědělská dešťovka“, jejíž varianta 
v podání Ministerstva životního prostředí je 
velmi populární, rizika sucha ale systémově 
neřeší, snad kromě vztahu lidí k vodě a zalé-
vání zahrádek. Zemědělská dešťovka by podle 
všeho pomohla více, třeba jako zdroj vody 
k zavlažování za situace, kdy k těmto účelům 
neumožňují naše zákony využívat vyčištěnou 
odpadní vodu.

Petr Havel, 
foto Nina Havlová
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ČR je přitom protkána nejhustší sítí turistic-
kých tras v Evropě, přičemž systém turistic-
kého značení u nás je považován za nejspo-
lehlivější na světě. Podle statistik bylo 
v ČR v loňském roce více než 43 000 kilometrů 
značených pěších turistických tras, nemluvě 
o různých cyklostezkách a dalších systémech 
orientace v krajině. V té tak nejenže nelze za-
bloudit, ale lze se v ní také o mnohém poučit 
prostřednictvím množství naučných stezek. 
Dvě zcela nové a velmi atraktivní přitom 
vznikly počátkem letošních prázdnin a v obou 
případech jde o území, o nichž se mluví jako 
o rezervoárech vody a jako biotopech, které 
nejen v ČR stále zanikají – tedy o rašeliniště. 
Z následujících dvou příkladů je přitom vidět, 
že v některých lokalitách naopak nová rašeli-

niště vznikají, respektive jsou obnovena 
a přiblížena široké veřejnosti tak, aby si 
udělala představu, jaké organismy v těchto 
jedinečných biotopech žijí. Oba příklady pak 
mají společné i to, že jde o projekty státní 
a v obou případech ve spolupráci s ochranáři 
přírody. Lze jen připomenout, že letošní vývoj 
počasí s poměrně velkým přídělem dešťových 
srážek je k návštěvě obou lokalit ideální, 
neboť je v nich skutečně dostatek vody,
a díky tomu se lze na těchto místech setkat 
s rašeliništními organismy reálně, nejen na 
informačních tabulích. Alespoň s některými.

První z lokalit je rašeliniště Pernink mezi 
obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském 
kraji, které obnovil státní podnik Lesy České 

republiky v rámci svého programu „Vracíme 
vodu lesu“ a veřejnosti otevřel koncem letoš-
ního června. Menší část území je pohodlně 
dostupná po povalových chodnících s výhle-
dem na nejvíce atraktivní část lokality, kdo se 
ale chce vydat dále, musí se vybavit přede-
vším dobrou a vodu nepropouštějící obuví. 
Veřejně přístupné je totiž celé území a v praxi 
jde o v současnosti největší revitalizované 
rašeliniště v Krušných horách. V této lokalitě 
se přitom v minulosti, a to docela nedávné 
(ještě do roku 2000), těžila rašelina a podle 
odhadů se jí vytěžilo 600 až 900 tisíců kubíků. 
Následně bylo území technicky rekultivováno, 
vodní režim na 66 hektarech nejpoškozenější 
plochy ale obnovily až Lesy České republiky. 
Pro zachycení a zadržení vody přitom podnik 

Mezi turistické cíle lze letos 
 zařadit i zajímavé vodní biotopy

Omezené možnosti cestovat v letošním roce do zahraničí rozšířily pro většinu tuzemské 
veřejnosti okruh lokalit, které může (nejen) v průběhu letošních prázdnin navštívit na 
území naší země. Je proto docela škoda, že většina lidí míří především do již turistic-
ky „profláknutých“ lokalit, jako je okolí Pravčické brány, Český Krumlov, Karlštejn 
a na další podobná místa, ačkoli lokalit, kde lze strávit volný čas v mnohem větším 
klidu a v bezprostředním kontaktu s přírodou, je na území naší země bezpočet.
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v původních odvodňovacích kanálech vybu-
doval 390 různých přehrážek, dva kamenné 
vzdouvací objekty a osm tůní, kvůli zpomalení 
odtoku vody se zahrnuly tříkilometrové melio-
rační příkopy a po celé ploše vznikla kaskáda 
24 nízkých rašelinových poldrů zpomalujících 
povrchový odtok srážek. Podle Vladimíra 
Melichara, který projekt inicioval a následně 
odborně dozoroval, svědčí proměna místa 
i návrat k původním přírodním podmínkám 
řadě ohrožených druhů rostlin i živočichů. 
Patří mezi ně například šicha černá, klikva 
bahenní, kyhanka sivolistá, rosnatka 
okrouhlolistá nebo vzácná ostřice chudo-
květá. Místo je také domovem ohrožených 
druhů hub, třeba holubinky rašelinné nebo 
rozděrky vzplývavé. Faunu zde zastupují 
mizející rašelinomilné druhy motýlů, mezi 
nimi žluťásek borůvkový, perleťovec severní 
nebo modrásek stříbroskvrnný. Rašeliniště
je také biotopem zmije obecné a ještěrky 
živorodé a lokalitu vyhledává i zajímavé 
ptactvo – jeřáb popelavý, skřivan lesní, 
linduška luční, bekasina otavní a vzácný 
tetřívek obecný. Kdo má štěstí a je-li zároveň 
v pravý čas na správném místě, může se sku-
tečně se jmenovanými zvířaty setkat, včetně 
uvedených motýlů, ptáků či zmije. Okruh 
podstatnou částí rašeliniště v území za 
povalovým chodníkem je dlouhý zhruba dva 
kilometry, jak už ale bylo řečeno, není pro 
každého a rozhodně není pro kočárky. 
Ale stojí za to.

Na opačném konci Čech, v blízkosti známého 
rekreačního střediska Vojenských lesů 
a statků (VLS) Olšina, lze od počátku letošního 
července navštívit další rašeliništní oblast, 
a to Naučnou stezku Olšina, kterou (opět 
spolu s ochránci přírody a ve spolupráci 
s Národním parkem Šumava a dalšími part-
nery) vybudovaly VLS. Celkem 7 322 metrů 
dlouhá trasa vedoucí po souši, ale především 
po povalových chodnících mokřady i nad vodní 
hladinou představuje návštěvníkům unikátní 
přírodní oblast, která se teprve v roce 2016 
otevřela veřejnosti po zpřístupnění vojenské-
ho újezdu Boletice. Myšlenka na interaktivní 
naučnou stezku vznikla přitom už v roce 2015, 
skutečná realizace začala loni a široké veřej-
nosti se naučná stezka oficiálně otevřela letos 
10. července. Na návštěvníky čeká skutečně 
unikátní trasa plná naučných informačních 
prvků – od informačních tabulí až po otisky 
stop zvířat v železných pražcích na samotné 
stezce. Součástí stezky jsou místa k zastavení 
a vyhlídky, plovoucí molo, most inspirovaný 
bobří hrází, loďka přepravující zájemce na 
molo doprostřed rybníka, vyhlídka tvořená 
pouze žebříkem či budka pro ptáky lidské 
velikosti. Především jde ale o místo s mnoha 
rašelinnými bylinami či množstvím ptáků, 
vedoucí lesním porostem i v těsné blízkosti 
nejvýše položeného chovného rybníku v ČR. 
Zájemcům je také k dispozici nově otevřené 
návštěvnické středisko. Podrobné informace 
o návštěvnickém středisku a naučné stezce 

i aktuality jsou k dispozici na webových strán-
kách projektu na www.vls.cz/cs/naucna-stezka-
-olsina. Nutno ale dodat, že obdobně jako před-
chozí lokalita není ani Naučná stezka Olšina 
zrovna optimální pro výletníky s kočárky – pro 
o něco větší děti, které kočárek nepotřebují, je 
ale skoro ideální. Podobných lokalit, byť nejde 
vždy zrovna o rašeliniště, vzniká v posledních 
letech v naší krajině celá řada, přesto se při 
jakékoli zmínce o prevenci rizik sucha veřejnost 
z médií dozvídá, jak se v krajině nic nemění. 
Tomu se pak velmi snadno přikyvuje, když drtivá 
většina lidí o projektech, zlepšující stav této 
krajiny nic neví, neboť tato místa nenavštíví. Jak 
bylo přitom zmíněno na začátku, letošní vývoj 
počasí (menší horko, více deště) a nepředvída-
telné komplikace při cestách do zahraničí vytvá-
řejí oproti předchozím rokům nebývale velký 
prostor zajímavá a pozitivně se měnící místa 
naší krajiny poznat.

A to i přímo v zemědělské krajině, která je 
v současné době určitě pestřejší než třeba 
před pěti nebo deseti lety. To ale v praxi zna-
mená odbočit z dálnic nebo silnic první třídy 
na místní komunikace, do jednotlivých obcí, 
ke konkrétním zemědělcům nebo k lokalitám, 
které nejsou ani v bedekrech, ani v reportá-
žích různých „prázdninových inspektorů“ 
a často ani v nabídce turistických a informač-
ních center. Ale jsou a není jich málo.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Vjezd motorovými vozidly
Značně častý a současně dosti problematický 
je především vjezd motorovými vozidly na les-
ní pozemky. Motorová vozidla by měla na lesní 
pozemky vjíždět v podstatě jen v souvislosti 
s hospodařením v lese (viz § 20 odst. 1 
písm. g) lesního zákona, zapovídající vjezd 
motorových vozidel na lesní pozemky, 
a prolomení tohoto zákazu v § 20 odst. 3 les-
ního zákona pro hospodářskou činnost). Toto 
základní pravidlo se přitom uplatní i tehdy, 
jedná-li se o vjezd na lesní cesty. Lesní cesty 
přitom mohou ze značné části spadat do ka-
tegorie tzv. účelových komunikací ve smyslu 
§ 7 zákona o pozemních komunikacích, tzn. 
komunikací sloužících ke spojení jednotlivých 
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto ne-
movitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi nebo 
k obhospodařování zemědělských a lesních 
pozemků, které přitom může kdokoliv 
bezplatně užívat obvyklým způsobem 
a k účelům, ke kterým jsou určeny. Nabízel 
by se tedy závěr, že i ve vztahu k lesním 
účelovým komunikacím se uplatní úprava 
v zákoně o pozemních komunikacích, dle níž 
může kdokoliv užívat pozemní komunikace 

bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke 
kterým jsou určeny. Nicméně, začteme-li se 
pozorně do zákona o pozemních komunika-
cích, zjistíme, že takovýto závěr neobstojí. 

Z dikce § 7 odst. 1 zákona o pozemních komu-
nikacích se totiž dále dozvídáme, že úprava 
nebo omezení veřejného přístupu na účelové 
komunikace stanovené zvláštními právními 
předpisy tím (myšleno úpravou v zákoně o po-
zemních komunikacích) není dotčena a v po-
známce pod čarou odkazuje (mimo jiné) právě 
na lesní zákon. Toto pravidlo bylo vloženo do 
zákona o pozemních komunikacích s účin-
ností od 1. 7. 2011 zákonem č. 152/2011 Sb. 
Úpravu v lesním zákoně je tak nadále možné 
pokládat za speciální ve vztahu k obecnému 
pravidlu o užívání účelových komunikací, 
z čehož dle obecných pravidel výkladu práv-
ních předpisů vyplývá, že právě tato speciální 
úprava se použije přednostně. Ačkoliv tedy 
starší rozhodovací praxe soudů z dob před 
zmíněnou novelou na vztah obou předpisů po-
hlížela opačně a za speciální pravidlo, mající 
přednost před pravidlem obecným, pokládala 
regulaci v zákoně o pozemních komunikacích, 
je zmíněný závěr (obsažený například 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 
22. 2. 2006, sp. zn. 33 Odo 449/2005) třeba 
pokládat za překonaný. Uvedené v podstatě 
stvrzuje též důvodová zpráva k zákonu 
č. 152/2011 Sb., dle níž je smyslem tohoto zá-
kona napomoci k respektování platné právní 
úpravy lesního zákona a zákona o ochraně 
přírody. Pro přednost lesního zákona se dále 
vyslovuje i aktuální judikatura Nejvyššího 
správního soudu (viz jeho rozhodnutí ze dne 
8. 8. 2018, sp. zn. 10 As 148/2018).

Zákaz vjíždět na lesní pozemky mimo lesní 
hospodářskou činnost však není absolutní, 
může být prolomen výjimkou udělenou vlast-
níkem lesa (viz § 20 odst. 4 lesního zákona). 
Nic přitom nebrání tomu, aby tato výjimka 
byla poskytnuta úplatně. Pokud by však jejím 
udělením byla porušena práva jiných vlast-
níků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa 
orgán státní správy lesů. 

Nezbytná cesta / služebnost cesty
Může ovšem nastat situace, kdy je cesta přes 
lesní pozemek nezbytná pro řádné užívání 
nebo obhospodařování jiné nemovitosti, která 
jinak není dostatečně spojena s veřejnou ces-
tou. Za těchto okolností se přitom může 
v souladu s obecnou občanskoprávní úpravou 
tzv. nezbytné cesty (dle § 1029 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen 
„obč. zák.“) vlastník nepřístupného pozemku 
dožadovat povolení nezbytné cesty přes daný 
pozemek (za což je pak povinen poskytnout 
náhradu). Rovněž je myslitelné, že, aniž by se 
mělo jednat o cestu nezbytnou, bude cesta 
přes pozemek zřízena jako služebnost cesty 
(viz § 1276 obč. zák.), tedy jako trvalé opráv-
nění přejíždět přes pozemek na pozemek 
sousední. V těchto případech lze pokládat 
souhlas vlastníka pozemku (případně jeho na-
hrazení rozhodnutím soudu), jenž je potřebný 
pro vznik zmíněných užívacích oprávnění, za 
povolení výjimky ve smyslu § 20 odst. 4 lesní-
ho zákona. Pokud by však takto byla porušena 
práva jiných vlastníků lesů, mohou se dotčení 
vlastníci domáhat, aby o výjimce rozhodl 
orgán státní správy lesů. Rozhodl-li by pak 
orgán státní správy lesů o výjimce záporně, 
vedlo by to k zániku užívacího oprávnění 
z titulu nezbytné cesty či služebnosti cesty. 

Vjezd na lesní pozemky
Zatímco vstup do lesa je lesním zákonem koncipován široce a lze jej omezit v podstatě 
jen výjimečně ze zákonem stanovených důvodů, vjezd na pozemky lesní zákon naopak 
umožňuje jen ve značně omezeném rozsahu, což je logickou reakcí na nežádoucí 
následky, jež pro les tyto formy lidského přemisťování mohou mít. Přesto však vjíž-
dění na lesní pozemky za pomoci nejrůznějších dopravních prostředků láká mnohé 
návštěvníky lesa, kteří si často neuvědomují zákonné limity svých aktivit. V následu-
jícím článku se tedy zaměříme na objasnění stěžejních pravidel v tomto směru.
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Služebnost cesty by za této situace zanikla 
trvalou změnou, pro niž by již přejížděný 
pozemek jako tzv. služebná věc nemohl 
sloužit panujícímu pozemku (dle § 1299 
obč. zák.), nezbytná cesta – zřízená jinak 
než ve formě služebnosti – zanikla pro 
právní nemožnost plnění.

Vjezd na kole, koni, lyžích nebo saních
Lesní zákon omezuje rovněž pohyb po lese 
jinak než za pomoci motorového vozidla, 
a to pro případ jízdy na kole, na koni, na lyžích 
nebo na saních, jež zapovídá v § 20 odst. 1 
písm. j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy. 
Tento zákaz se rovněž neuplatní pro případ 
hospodaření v lese (viz § 20 odst. 3 lesního 
zákona) a vlastník lesa je z něj opět dle výše 
zmiňovaného § 20 odst. 4 lesního zákona 
oprávněn povolit výjimky, které by ovšem ne-
měly zasahovat do práv jiných vlastníků lesa. 
Ve srovnání s úpravou vjezdu motorových 
vozidel se jedná o úpravu benevolentnější, což 
odpovídá tomu, že se jedná o podstatně méně 
rušivé aktivity. Cyklistům, jezdcům na koních, 
lyžařům i sáňkařům jsou tedy dány k volnému 
užívání lesní cesty a značené trasy. Za zna-
čené přitom bude možné pokládat jakékoliv 
pěšiny označené běžným turistickým 
značením, jež by mělo být prováděno se 
souhlasem vlastníka. Následné vyjádření 
tohoto souhlasu v příslušných značkách 
v podstatě odpovídá udělení výjimky dle 
20 odst. 4 lesního zákona. 

Problematičtější bude ovšem vymezení, 
co pokládat za lesní cestu ve smyslu 
rozebíraného ustanovení. Lesní zákon a jeho 
prováděcí předpisy definici tohoto pojmu 
neobsahují, můžeme je nalézt pouze ve 
vyhlášce č. 239/2017 Sb., o technických 
požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, 
provádějící stavební zákon. Tato vyhláška
jej však v návaznosti na zákonné zmocnění, 
na základě nějž byla vydána (obsažené 
v § 194 stavebního zákona), vymezuje pouze 
pro účely této vyhlášky cílené na stavebně-
technické požadavky na stavby určené pro 
plnění funkcí lesa (viz též výslovně § 2 odst. 1 
této vyhlášky). Právní závaznost oné defi-
nice tak bude dopadat jen na okruh otázek 
řešených touto vyhláškou. Někteří autoři (PA-
VELKA I., SKOUMAL M.: Limity oprávnění jízdy 
na koni v lese podle lesního zákona. Právní 
rozhledy. 2015, č. 15–16, s. 521) se přiklání 
k tomu, aby se v tomto směru vycházelo z tech- 
nické normy ČSN 73 6108 – Lesní cestovní 
síť řešící projektování tras zpřístupňujících 
lesní pozemky a pro své účely blíže definující 
pojem lesní cesta, nicméně technické normy 
nejsou obecně závazným právním předpisem, 
lesní zákon na ně ani co do vymezení rozebí-
raného termínu neodkazuje. Domnívám se, 
že je vhodnější vyjít z účelu dané normy, 
kterým je zabránit, aby nedocházelo k poško-
zení lesní půdy, lesa a procesů v něm probíha-
jících. Případné negativní dopady pohybu na 
kole, na koni či na lyžích lze pak vyloučit 

tam, kde se jedná o dlouhodobě užívané 
a přiměřeně zpevněné cesty (nikoliv tedy např. 
o přibližovací linky apod.). Nepochybně pak 
do této kategorie budou spadat účelové 
komunikace ve smyslu § 7 zákona o pozem-
ních komunikacích (tj. komunikace sloužící ke 
spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení 
těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků), ve vztahu 
k nimž lesní zákon striktně nebrání jejich 
obecnému užívání nemotorovými dopravními 
prostředky.

Další zákonné výjimky
Nastíněná základní pravidla vjíždění do lesa 
prolamují další zákonné výjimky. Lesní zákon 
přitom sám ze zákazu jezdit a stát v lese 
s motorovými vozidly vyjímá zaměstnance 
orgánu státní správy lesů v obvodu jejich 
působnosti při výkonu činnosti podle tohoto 
zákona a osoby, které vykonávají činnosti po-
volené zvláštními předpisy. Za tyto činnosti lze 
přitom pokládat nejen např. požární ochranu, 
na niž lesní zákon odkazuje prostřednic-
tvím poznámky pod čarou, ale též například 
oprávnění provozovatelů přenosových soustav 
elektrické energie a plynu dle energetického 
zákona vstupovat a vjíždět na cizí pozemky 
v souvislosti s opravou a údržbou těchto 

soustav, vjíždění v souvislosti s odstraňová-
ním havarijního stavu dle zákona o vodách 
apod. Lesní zákon pak sám blíže vymezuje, 
jak jím koncipované zákazy pojímat ve vztahu 
k výkonu práva myslivosti. Zákaz mimo lesní 
cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, 
na lyžích nebo na saních se v tomto případě 
neuplatní vůbec, zákaz vjíždět do lesa motoro-
vými dopravními prostředky bude potlačen jen 
se souhlasem vlastníka lesa.

Dodržování zákonných zákazů 
Lesní zákon tedy chrání les před nežádoucími 
dopady spojenými s průjezdem dopravních 
prostředků relativně široce, je ovšem otázkou, 
nakolik jsou zákonné zákazy v povědomí 
široké veřejnosti. V zájmu ochrany lesů je 
nepochybně žádoucí na zákonné zákazy 
upozorňovat, a to například prostřednictvím 
informačních tabulí. V místě obzvláště častých 
a nežádoucích vjezdů do lesa (například stále 
oblíbenějšími „čtyřkolkami“) pak lze podat 
podnět orgánu státní správy lesů, aby inicia-
lizovala provádění dohledu na těchto místech 
a dodržování zákona vymáhala za pomoci 
sankcí.

Mgr. Hana Adamová, Ph.D.
Pozemková právní pomoc, z. s.
Článek byl převzat z oborového časopisu 
Lesnická práce 
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I. období let 1995–2004
Výchozí etapa existence sdružení se váže 
k roku 1995. Prvotní úvahy o jeho vzniku se 
však datují již k roku 1992. Tehdy k jeho bu-
doucímu založení významně přispěli pracovní-
ci Výzkumného ústavu lesního hospodářství 
a myslivosti (VÚLHM), Výzkumná stanice 
(VS) Kunovice a VS Opočno: P. Radosta, 
Z. Procházková, A. Jurásek, a V. Nárovec. 
V říjnu 1994 byla v Budišově podepsána zaklá-
dající smlouva sdružení a jeho členy se staly 
Lesní společnost Jaroměřice nad Rokytnou, 
a.s., Lesy Český Krumlov, a.s., Jihočeské 
lesy České Budějovice, a.s., divize Milevsko, 
a Uniles Rumburk a.s. 14. 8. 1995 se podařilo 
zaregistrovat první znění stanov na Minister-
stvu vnitra ČR pod názvem „Sdružení pěstite-
lů sadebního materiálu lesních dřevin“ 
a v prosinci téhož roku se uskutečnila usta-
vující valná hromada v Olešné u Milevska. 

Předsedou sdružení se stal Josef Cafourek 
a funkci výkonné tajemnice sdružení zastávala 
Michaela Machovičová. Za dva roky od vzniku 
mělo sdružení 61 členských subjektů zaměře-
ných na produkci sadebního materiálu lesních 
dřevin. Se zvyšujícím se počtem členů i ros-
toucí aktivitou vyvstala potřeba profesionali-
zace sdružení obsazením místa manažera. 
V roce 2000 se jím stal Pavel Kotrla.

Tehdy došlo i k přejmenování na Sdružení les-
ních školkařů ČR. SLŠ ČR se postupně stalo 
partnerem k jednání zastupujícím zájmy les-
ních školkařů ČR. V období let 1995 až 2004 
se podařilo zorganizovat deset odborných 
akcí a osm exkurzí. Byla řešena problema-
tika lesního semenářství, kvalita sadebního 
materiálu – implementace nové ČSN 482115 
(Sadební materiál lesních dřevin) v praxi, 
především u Lesů ČR, s.p., (LČR), propagace 

krytokořenného sadebního materiálu, aplika-
ce katalogu ověřených obalů a problematika 
škůdců a chorob v lesních školkách. Zásadní 
aktivity představovala také příprava nových 
legislativních předpisů před vstupem ČR do 
EU. Zejména se jednalo o zákon č. 149/2003 
Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materi-
álem) a o zákon č. 326/2004 Sb. (zákon 
o rostlinolékařské péči). Za působení Pavla 
Kotrly se podařilo dostat SLŠ ČR do pozice 
respektovaného partnera, a to i v oblasti 
přípravy legislativních předpisů. Právě 
v období před a po vstupu České republiky 
do EU poskytlo SLŠ ČR v úzké spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe), 
VÚLHM a Státní rostlinolékařskou správou 
svým členům významnou informační podporu.

II. období let 2004–2014
V tomto období vykonával funkci manažera 
sdružení Vladimír Foltánek. V roce 2004 mělo 
sdružení 76 řádných členů, z toho 75 tuzem-
ských a jednoho zahraničního (ze Slovenské 
republiky). Byl schválen jednací řád sdružení, 
konkretizována náplň činnosti a obsahově 
upřesněny stanovy. Těžiště aktivity bylo polo-
ženo do navýšení vnímané identity oborového 
sdružení, prohloubení vztahů s VÚLHM (VS 
Opočno, VS Kunovice), akčních jednání 
s MZe, LČR a Sdružením vlastníků obecních 
a soukromých lesů v ČR (SVOL) i do organi-
zace vzdělávacích akcí a exkurzí. Každoročně 
byly pořádány jeden až dva odborné semináře, 
na nichž přednášela řada profesních specia-
listů a odborníků (bylo prezentováno přes 
240 odborných příspěvků). Ve spolupráci
s Institutem celoživotního vzdělávání při 
Mendelově univerzitě v Brně v letech 2009, 
2011 a 2012 sdružení zorganizovalo tři vzdě-
lávací projekty hrazené z prostředků Státního 
zemědělského intervenčního fondu. SLŠ ČR 
vyvíjelo i ediční a vydavatelskou činnost. Byly 
vydány sborníky ze seminářů, ale i monote-
matické publikace a instruktážní materiály 
pro školkařskou praxi. V rámci výměny zku-
šeností a získání poznatků o lesní školkařské 
činnosti v různých lokalitách i podmínkách 
uspořádalo sdružení pro své členy celkem 
deset exkurzí do lesních školek v ČR i v Evro-

Sdružení lesních školkařů ČR se 
ohlíží za 25 lety své činnosti

V letošním roce slaví Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. (SLŠ ČR) čtvrtstoletí své 
existence. Za tuto dobu významně přispělo ke zvýšení kvalifikace pracovníků v lesním 
hospodářství, zorganizovalo řadu instruktáží, seminářů a odborných exkurzí a rovněž 
zastřešovalo zájmy a potřeby lesních školkařů. Je tedy za čím se ohlédnout. Toto výro-
čí je i motivací k hledání nových směrů činnosti v době plné výzev pro lesní hospodář-
ství v celé Evropě.
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pě. Samozřejmou průběžnou činností se stalo 
připomínkování návrhů novelizovaných práv-
ních předpisů i oborových norem a spoluúčast 
na řešení výzkumných úkolů.
 
III. období let 2014–2019
V této etapě byl manažerem sdružení Petr 
Martinec. Počet členů SLŠ ČR se v tomto 
období pohyboval mezi 59 až 64 subjekty. 
Sdružení pokračovalo v naplňování svého 
hlavního poslání, kterým je ochrana oprávně-
ných zájmů členů, koordinace činnosti a pro-
pagace právnických i fyzických osob zabývají-
cích se lesním školkařstvím a semenářstvím. 
Sdružení se účastnilo práce v různých pra-
covních skupinách (např. u LČR). I nadále bylo 
jedním z mezirezortních připomínkových míst 
pro návrhy nových právních norem a dalších 
předpisů ovlivňujících lesní školkařství.
Za tohoto období vznikly např. české technické 
normy ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa 
a zalesňování (MAUER O., JURÁSEK A., 2015) 
a ČSN 48 2118 Inventarizace sadebního mate-
riálu lesních dřevin ve školkách (NÁROVCOVÁ 
J., LEUGNER J., 2016). Dále to byly novely 
zákona o vodách, lesního zákona, zákona 
o rostlinolékařské péči, novely právních 
norem vztahujících se k obchodování se 
sadebním materiálem lesních dřevin a také 
vznik Strategie resortu MZe s výhledem do 
roku 2030 (č. j.: 66699/2015-MZE-10051).

V rámci Programu rozvoje venkova se poda-
řilo pro lesní školkaře vyjednat odpovídající 
podmínky i rozšíření výčtu strojů a zařízení, na 
které bylo možné žádat finanční podporu. Po 
extrémním suchu v roce 2015 se díky aktivitě 
SLŠ ČR podařilo vytvořit kompenzační pro-
gram „Zmírnění škod způsobených suchem 
na produkci v lesních školkách“ v rámci dotací 
MZe. Výčet aktivit sdružení by mohl být, stejně 
jako za předchozí období, velmi rozsáhlý. Za 
všechny je proto třeba uvést alespoň členství 
v Lesnicko-dřevařské komoře ČR (od roku 
2016) i každoroční účast na jednání Evropské 
asociace lesních školkařů (EFNA), kterou 
SLŠ ČR potvrdilo svůj význam i na evropské 
úrovni. I dlouhodobá spolupráce se Svazem 
školkařů ČR a Školkařským svazem Ovocnář-
ské unie ČR přinesla a přináší výborné výsled-
ky v prosazování společných zájmů, např. 
v používání přípravků na ochranu rostlin. Díky 
ní vznikla také pro školkaře možnost zapojit 
se do projektu Intersucho, který se od roku 
2012 zabývá výzkumem v oblasti monitoringu 
a klimatologie sucha v Česku, Slovensku 
a střední Evropě.

Větší potřeba komunikace s veřejností vedla 
ke změně webových stránek sdružení. Od 
roku 2017 se začaly vydávat tiskové zprávy 
a od roku 2018 se rozhovory se zástupci SLŠ 
ČR objevují v médiích. Ke každoroční činnosti 
patří spolupráce s institucemi lesnického 
výzkumu i organizování odborných seminářů 
a exkurzí (za toto období se uskutečnilo cel-
kem šest odborných seminářů a tři exkurze). 

Zmínit lze seminář se zaměřením na normu 
„Umělá obnova lesa a zalesňování“ (ČSN 48 
2116) v roce 2015 či „Moderní školkařské 
technologie a jejich využití v lesnictví I.–IV.“ 
v rozpětí let 2016–2019. V období 2012 až 2016 
se SLŠ ČR podílelo i na projektu QJ1220218 
„Vývoj efektivních opatření eliminujících 
dopad invaze Chalara fraxinea v lesním 
školkařství a v navazujících aspektech lesního 
a vodního hospodářství“. Činnost sdružení 
tak pokrývala téměř všechny stránky lesního 
školkařství v ČR.

IV. období od roku 2019 po současnost
Funkci manažera SLŠ ČR převzala v září 2019 
Jana Kostelníková. Nyní má sdružení celkem 
68 členů, kterým poskytuje pravidelný infor-
mační servis i individuální odborné poraden-
ství. Sdružení se nadále účastní řady jednání, 
například na MZe k opatřením obecné povahy, 
tvorbě koncepce státní lesnické politiky, pra-
covní skupiny Sadební materiál u LČR, dále 
zaujímá stanoviska a předkládá návrhy 
k odborným, hospodářským a politickým 
tématům týkajícím se lesního školkařství, 
nyní v pracovní skupině k novele vyhlášky 
č. 139/2004 Sb. či novým fytosanitárním opat-
řením ve spolupráci s Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským. I letos 
byl uspořádán pravidelný dvoudenní seminář 
na téma „Aktuální problematika lesního škol-
kařství ČR v roce 2020“, doprovázený tištěným 
sborníkem referátů. Sdružení pokračuje 
v dlouhodobé spolupráci s VÚLHM, zejména 
s VS Opočno a VS Kunovice, a jako člen Svazu 

školkařů ČR a LDK i zde aktivně zastupuje 
lesní školkaře.

V září 2019 byla dokončena certifikova-
ná metodika „Optimalizace morfologické 
kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa“ 
(TH02030253). Ke zdárnému řešení přispělo 
i SLŠ ČR, VÚLHM (VS Opočno), LESOŠKOLKY 
s.r.o. Řečany nad Labem a Kloboucká lesní 
s.r.o. (Velkoškolka Kladíkov). V roce 2020 se 
lesní školkaři museli vypořádat s jarními 
mrazy, suchem, a někde i se záplavami – to 
vše při kalamitní situaci v lesích a koronavi-
rové krizi. Bylo to velmi turbulentní období. 
Svým členům během jara poskytovalo 
sdružení informační podporu. V současné 
době se připravuje nový Katalog členských 
subjektů SLŠ ČR. EFNA letos z důvodu 
pandemie onemocnění covid-19 zrušila zase-
dání v Praze. Proto bude v roce 2021 SLŠ ČR 
znovu pořadatelem tohoto zasedání, tentokrát 
v Kutné Hoře.

Závěrem
Za uplynulých 25 let vytvořilo SLŠ ČR pro svou 
budoucnost dobrý základ. Stejně jako před 
celým lesním hospodářstvím stojí i před ním 
mnoho výzev, které je třeba přijmout. K tvorbě 
lesů 21. století tak přispějí i lesní školkaři.

Ing. Jana Kostelníková, manažerka SLŠ ČR
Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., VÚLHM, VS Kunovice
Ing. Vladimír Foltánek, 
emeritní manažer SLŠ ČR



S R P E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y46

N á r o d n í  z e m ě d ě l s k é  m u z e u m

Začalo to ve Valticích
Valtická pobočka zahájila svou novou etapu 
již vloni. Během roční rekonstrukce zde byly 
vybudovány tři zbrusu nové expozice. Zabývají 
se tématy, na něž se valtické muzeum ve 
své sbírkové činnosti soustředí především, 
tedy vinařstvím, ovocnářstvím, krajinou 

a péčí o půdu. Expozice s názvy Tajemný život 
v půdě, Krajina Lednicko-valtického areálu 
a Národní expozice vinařství se společně 
s celkovou rekonstrukcí a vybudováním 
kvalitního zázemí pro práci kurátorů i uložení 
sbírkových předmětů dočkaly ocenění i od 
Asociace muzeí a galerií ČR. V rámci soutěže 

Gloria musaelais 2019, které se někdy pro 
snazší vysvětlení přezdívá „muzejní Oskar“, je 
rekonstrukce valtického muzea nominována 
na Muzejní počin roku. Muzeum sídlí přímo na 
valtickém náměstí, a to v jedné z budov, které 
od 2. poloviny 17. století sloužily zámecké 
hospodářské správě lichtenštejnských statků. 
Po celé září je můžete navštívit denně, v říjnu 
je zavřeno každé pondělí. 

Ostrava je letošní událostí jedna 
Otevření nové pobočky, výstavní budovy 
muzea, je vždy velkou událostí. V případě té 
ostravské ji nové muzeum potvrzuje i svým 
rozměrem. Ostravské muzeum vznikne přímo 
ve dvou původních továrních halách Dolní 
oblasti Vítkovice, veronikárně a skladu žáru-
vzdorného materiálu. Obě haly byly postaveny 
v roce 1926 a sloužily tamní huti. Severní hala 
sloužila jako sklad sypkých materiálů a v jižní, 
o něco delší hale, bylo umístěno dvanáct 
obrovských betonových van pro loužení vypra-
žených kyzových výpalků, později zde byla vy-
budována opravna veronik, pojízdných mísičů 
feromanganu. Objekty dostaly přímý zásah při 
bombardování Ostravy na sklonku 2. světové 
války, ale válečná výroba mědi byla rychle ob-
novena. Po ukončení výroby v dolní oblasti byly 
haly využívány jako skladové prostory, později 
byly dokonce určeny k demolici. Severní, skla-
dovou halu, budou někteří návštěvníci znát  
i jako místo kde byl během festivalu Colours  
of Ostrava stává Radegast Pub. 

Nyní zde bude zemědělské muzeum. Nový 
život halám vdechl projekt architekta Josefa 
Pleskota a Milana Šramla. Propojení dvou 
hal vestavbou korunuje nyní hala třetí, kterou 
architekti vynesli do výšky a zapustili do 
střech původních objektů. Ostravská pobočka 
nabídne návštěvníkům studijní depozitáře 

Evropské peníze do muzea 
Úspěšné čerpání evropských dotací, přesněji peněz z Integrovaného regionálního 
operačního programu, přináší již druhým rokem nové příležitosti pro mimopražská 
pracoviště Národního zemědělského muzea. Po rekonstrukci valtické pobočky a jejího 
znovuotevření vloni v červnu se letos chystá slavnostní otevření zbrusu nového muzea 
zemědělských strojů a potravin v Ostravě, Dolních Vítkovicích. Národní zemědělské 
muzeum také získá nový centrální depozitář v Čáslavi. 

Potenciál Národního 
zemědělského muzea je 
díky bohatým sbírkám 

velmi široký a pro 
veřejnost zajímavý 

a poutavý.
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zemědělské techniky, interaktivní expozici 
Depozitář potravin a průběžně obměňovanou 
a doplňovanou Galerii českých potravin. Na 
zahájení provozu si ale musíte ještě pár dní 
počkat, přesněji do 18. září 2020, 10 hodin 
dopoledne. 

První centrální depozitář 
To, co zůstane návštěvníkům muzea i po 
„slavnostním odhalení“ naopak skryto, budou 
interiéry centrálního depozitáře v Čáslavi.  
V historii celého muzea, které před dvěma lety 
oslavilo 100 let své existence, je tato stavba 
ale přelomová, protože jde o první centrální 
depozitář, který Národní zemědělské muzeum 
kdy mělo. Nové depozitární prostory budou 
od příštího roku sloužit především pro tři 
pracoviště, Prahu, Čáslav a Kačinu. Díky nim 
se zlepší podmínky pro uložení sbírkových 
předmětů a vznikne zde i důstojné badatel-
ské zázemí. Návštěvníkům zůstanou nadále 
přístupné některé depozitární haly, v nichž 
jsou ucelené historické řady zemědělské 
techniky umístěny nyní, a také expozice Dřinu 
strojům? Dřinu strojům. Stroje, nově uložené 
v centrálním depozitáři, pak uvidí jen v rámci 
předváděcích akcí, které čáslavské muzeum 
pořádá přímo ve svém areálu, nebo se jich 
účastní v rámci polních dní a dožínek. 
Všechny tři projekty realizované na základě 
čerpání prostředků z fondů Evropské unie 
finančně podpořilo i Ministerstvo zemědělství, 
které je zřizovatelem Národního zemědělské-
ho muzea. 

www.nzm.cz

Modernizace areálu 
a zefektivnění správy 
podsbírek NZM Valtice
Způsobilé náklady projektu jsou 
57‚98 mil. Kč, z toho 15% podíl ze 
státního rozpočtu představuje částku 
8‚70 mil. Kč.

Vznik nízkonákladového 
depozitáře v NZM Čáslav
Způsobilé náklady projektu jsou 
122‚73 mil. Kč, z toho 15% podíl ze 
státního rozpočtu představuje 
18‚41 mil. Kč. 

Vytvoření expozičně 
depozitárního objektu 
v Dolní oblasti Vítkovice 
v Ostravě
Způsobilé náklady projektu jsou 
121‚81 mil. Kč, z toho 15% podíl ze stát-
ního rozpočtu je roven 18‚27 mil. Kč. 
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Jelikož můj otec prožil své dětství a mládí
v dělnickém činžáku pod továrními komíny, 
toužil odjakživa po zahrádce s malou chatič-
kou nebo aspoň altánkem, kde by mohl 
trávit romantické prázdniny a mezi křovím 
s malinami si hrát na indiány. Jeho sen se mu 
nakonec splnil, i když trochu jinak, než si pů-
vodně představoval. Štěstí se na tátu usmálo 
v polovině třicátých let, když radnice v jeho 
rodném městě rozparcelovala část bývalých 
obecních pastvin na zahrádky a jednu z nich 
se podařilo získat také jeho rodičům. Brzy na 
to ovšem vypukla druhá světová válka. V těch 
dobách vzalo za své mnoho iluzí a za své vzala 
i představa, že zahrádka je kousek zeleného 
ráje. Místo toho se z ní stal prostor sloužící 
k produkci všeho, čím by se daly aspoň trochu 
vylepšit hubené příděly válečných potravin.

Místo růží zelí, místo altánu králíkárna
Do posledního místečka zahrádky se všude 
zelenaly hlávky zelí, řádky brambor, cibule 
nebo mrkve. A sem tam ještě nějaký ten 
tuřín pro králíky. Kdeže chatička nebo altá-
nek. Na jejich zamýšleném místě se tyčila 
z prken stlučená králíkárna. V ní dupali ušáci 
s netrpělivostí očekávající svůj denní příděl 
zeleného krmiva. Otec se měl co ohánět, aby 
uspokojil jejich nezměrný apetit a k tomu 
„uhasil“ žízeň pěstované zeleniny bezpo-

četnými konvemi vody z nedalekého potoka. 
Uvážíme-li, že tahle lopota se odehrávala po 
příchodu z osmihodinové šichty ve fabrice, 
snáze pochopíme, jak se lidé tehdy dokázali 
obejít bez televize. Prostě přišli večer domů 
a padli rovnou do postele.

Jen co skončila válka, otec odešel z rodného 
města studovat do Prahy a zahrádky se vzdal 
ve prospěch souseda v domě. Vzdal se jí bez 
lítosti, neboť jak říkal, symbolizovala mu bídu 
a strádání válečných let. Ale jak známo, od-
říkaného chleba největší krajíc. Jak šla léta, 
otci otrnulo, nostalgie mu nasadila růžové 
brýle a on znovu zatoužil po občasném úniku 
ze zaprášeného hlučného velkoměsta do 
malé oázy zeleného ticha. Sen zvaný zahrádka 
byl zpět. Teď už ho jen realizovat.

Štěstí přálo organizovaným
Je na místě poznamenat, že stejný sen spolu 
s mým otcem v té době sdílely desítky, ba 
stovky tisíc jeho tehdejších spoluobčanů. Před 
rokem 1989 byl Svaz zahrádkářů nejpočet-
nější společenskou organizací Národní fronty. 
Z dostupných údajů vyplývá, že v tehdejším 
Československu sdružoval přes půl milio-
nu členů. V Čechách jich bylo 480 tisíc, na 
Slovensku 170 tisíc. Odhadovalo se, že na 
každého organizovaného zahrádkáře připadal 

nejméně jeden další zájemce o členství ve 
svazu. Vytoužený pozemek se dal opatřit 
snáze, pokud byl člověk organizován. Budoucí 
chataři-zahrádkáři měli různá povolání 
a kvalifikaci, ale stejnou touhu – ticho a čistý 
vzduch. Ty chtěl v přírodě najít jak pomocný 
dělník, tak vědecký pracovník. Odkazem na 
tyto a podobně ušlechtilé pohnutky začíná 
každá knižní publikace věnovaná chatám, 
chalupám a zahrádkám, která kdy vyšla v češ-
tině nebo ve slovenštině za posledních sto let.

Vím, o čem mluvím. Mnoho svazků ze 
zahrádkářsko-chatařské literatury jsem si 
pročetla nebo aspoň jimi aspoň listovala mezi 
nekonečnými regály depozitáře Zemědělské 
a potravinářské knihovny v Praze. Knihy 
na dané téma jsem také kupovala otci jako 
vánoční dárky, když byl ještě „bezzemek“. 
Ale není nad teoretickou průpravu. Jednou 
konečně musí nastat kýžený den D, až se otec 
stane šťastným majitelem pozemku s povo-
lením postavit si na něm chatku. S odbornou 
literaturou mu jistě půjde všechno lépe. Teď 
už jen mít ten pozemek…

Výběr pozemku prvním úskalím
Pořízení vhodného pozemku je záležitost
na dlouhé lokty a nemělo by se uspěchat. 
„Pokud je to možné, zhlédneme aspoň dva 
tři pozemky, abychom mohli koupit takový, 
který by nám nejlépe vyhovoval, a abychom 
později, po postavení chaty, koupě nelitovali,“ 
radí Václav Tajovský v publikaci Rekreační 
chaty (SNTL, Praha 1973). Zhlédnout dva tři 
pozemky? Viděli jsme jich s tátou 15, možná 
i dvacet v průběhu mnoha let. A vždycky v tom 
bylo nějaké čertovo kopýtko, takže nakonec 
z koupě sešlo. Jednou to bylo těsné soused-
ství frekventované hlavní silnice, podruhé 
dráty vysokého napětí nad pozemkem, potřetí 
si původní majitel prodej rozmyslel, počtvrté 
byla cena nad naše finanční možnosti atd.

Nic platno: „Ideální stavební pozemek, který 
by vyhovoval všem našim osobním i všeo-
becným požadavkům, dnes již ovšem stěží 
získáme,“ psal už v roce 1973 zmíněný Václav 
Tajovský. S dodatkem, že se počet pozemků 
pro chaty jejich intenzívní výstavbou značně 
zmenšil a tím se zúžil i výběr pozemků. Tohle 
prosím uvedl autor chatařské příručky před 
bezmála 50 lety.

A to si uvědomme, že před rokem 1989 byla 
výstavba chat regulována dvěma omezeními. 

Má zahrádka, můj hrad
Na letošní dovolenou mnozí z nás nezamířili do ciziny, ale dali raději přednost rekre-
aci v ČR. V době dnešní pandemie má výhodu ten, kdo vlastní chatu se zahrádkou. 
Připomeňme, že zahrádkářské a chatové osady začaly v bývalém Československu 
vznikat už před sto lety.
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Za prvé – pozemek k výstavbě rekreační chaty 
nesměl být větší než 400 metrů čtverečních, 
jak to nařizoval tehdejší občanský zákoník 
v § 200. Tato výměra mohla být překročena 
jen tehdy, kdyby vznikl pozemek nevhodného 
tvaru nebo by došlo k nehospodárnému za-
stavení pozemku. Pro představu – k pozemku 
o předepsané výměře 400 metrů čtverečních 
byl chataři přidán například kus sousedící 
strouhy nebo úzký pruh země, který by už pro 
další chatu byl příliš malý. Druhým omezením 
bylo, že rekreační chata nesměla na pozemku 
zabírat větší plochu než 50 metrů čtverečních, 
a to včetně verand, teras, vstupů a přístavků.
Tehdy šlo o to, aby se výstavbou chat nezabí-
ralo zbytečně mnoho zemědělské půdy. 
Z hlediska současných nároků jsou zmíněné 
pozemky i chaty na nich umístěné příliš malé 
na to, aby se v nich dalo bydlet trvale, nebo 
si na nich postavit nový dům a starou chatu 
zbořit. Přitom se chatové osady nyní často 
nacházejí ve stavebně atraktivní lokalitě, 
protože leží poblíž velkých měst nebo 
střediskových obcí.

Čtyři koruny za metr čtvereční
Omezení co do výměry pozemku i chaty 
bylo na druhé straně provázeno z dnešního 
hlediska neuvěřitelně nízkou cenou za každý 
čtvereční metr. Ve vyhlášce č. 43 cenového 
úřadu a Ministerstva financí z roku 1969 bylo 
stanoveno, že pozemky pro stavbu rekreač-
ních chat v obcích do dvou tisíc obyvatel se 
prodávaly za nejvýše 4 Kčs/m². Cena pozemků 
pro výstavbu chat byla odstupňována podle 
velikosti obce tak, že nejvyšší sazba činila 
15 Kčs/m² pro města nad sto tisíc obyvatel. 
Těch v té době bylo sedm včetně slovenské 
Bratislavy a Košic.

Průměrná hrubá mzda v Československu 
v roce 1989 činila 3 150 Kčs. Z toho lze 
odvodit, že na pořízení pozemku pro chatu 
by tehdy stačila třetina průměrného platu. Je 
ale třeba říci také druhou část pravdy. Tato vy-
hláškou stanovená cena platila jen v případě, 
že se kupoval pozemek přímo od národního 
výboru, což byl tehdejší orgán místní samo-
správy. Od soukromníka by pozemek za tyto 
peníze nikdo nekoupil. Transakce probíhala 
mezi čtyřma očima, i když ve smlouvě od 
notáře bylo možná napsáno něco jiného než 
skutečně zaplacená částka. Národní výbory 
byly zavaleny žádostmi o pozemky pro chaty 
zejména v rekreačních oblastech, avšak vol-
ných ploch bylo málo. Pro chaty se směly tehdy 
prodávat pouze pozemky vyňaté ze zeměděl-
ského půdního fondu. To byly takové plochy, 
kam se nedalo vjet se zemědělskou technikou 
a velkovýrobně pěstovat zemědělské plodiny.

Nebyl cement ani cihly
Za těchto okolností není divu, že výběr 
pozemku pro chatu naší rodiny trval léta, 
když jsme se konečně dočkali, psal už se rok 
1988. Horší rok pro stavbu chaty si snad otec 
ani nemohl vybrat, což ovšem netušil. Když už 

měl v kapse všechna kýžená razítka a povo-
lení, včetně vynětí pozemku ze zemědělského 
půdního fondu a souhlasu sousedů, vypravil 
se do prodejny stavebnin se seznamem po-
třebného materiálu. Zádrhel nastal hned 
u položky cement.

„Cement nemáme a kdy bude, nevíme,“ 
stereotypně nám opakovali v prodejnách 
stavebnin, které jsme postupně navštívili. 
Neexistence cementu v prodejnách byla 
absurdní s přihlédnutím k faktu, že tehdej-
ší Československo bylo pátým největším 
výrobcem cementu na světě v přepočtu na 
obyvatele. Cement nebyl proto, že se před-
nostně posílal na Ukrajinu do Černobylu na 
zabetonování reaktoru atomové elektrárny 
havarovaného v roce 1986. V Československu 
pak šel cement na vládou sledované stavby 
jako například metro a dálnice. Na individuál-
ní stavebníky toho zbylo velmi málo. Nakonec 
jsme pár kýžených pytlů přece jen opatřili. 
Ale bylo to Pyrrhovo vítězství. Ukázalo se, že 
nejsou ani cihly, ani tvárnice. Zájem o tyto sta-
vební dílce enormně vzrostl, protože stát prá-
vě v té době začal poskytovat výhodnou půjčku 

mladým manželům na výstavbu rodinných 
domků, aby tak podpořil bytovou výstavbu.

Akce vzbudila obrovský zájem, jelikož půjčka 
ve výši tehdejších 150 tisíc korun se nemusela 
vracet, pokud mladí manželé domek posta-
vili a zkoulaudovali do dvou let od zahájení 
výstavby. Za zmíněnou sumu 150 tisíc korun 
se dal pořídit veškerý stavební materiál na 
komfortní rodinný domek. A tak se po cihlách 
a tvárnicích v prodejnách stavebnin vždy jen 
zaprášilo. Mladí stavebníci měli při nákupu 
stavebnin přednost, jelikož se vykázali pří-
slušným potvrzením.

Běžní stavebníci či chataři, jako jsme byli 
třeba my, si v té době směli koupit 200 cihel 
na rekonstrukci domu přímo v cihelně. 
A tak jsme objížděli cihelny po celé republi-
ce, po troškách sváželi cihlu k cihle a z nich 
postupně lepili naši chatičku. Není divu, že 
kolaudace naší chaty proběhla až po dvaceti 
letech od zahájení stavby a chudák táta se jí 
už nedožil…

Alice Olbrichová

KOLONIZÁTOŘI PŘEDMĚSTÍ
První zahrádkářské kolonie a osady začaly na českém území vznikat počátkem dvacátého 
století na periferiích průmyslových měst jako odpověď na vpád industrializace. Místo pro 
ně poskytovala města na obecních pastvinách či pozemcích určených k budoucí zástav-
bě, nebo je vyčleňovaly továrny zaměstnancům na okraji výrobních areálů. Také některá 
vojenská cvičiště se přeměnila na zahrádky.

V publikaci Zahrádkové kolonie v cizině a u nás (Praha, 1922) autor Jaroslav Pletánek 
uvedl, že před rokem 1914 existovalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 29 zahrádkových 
kolonií. „Je charakteristické, že obecní správy německých měst v Čechách mají větší 
pochopení pro důležitost zahrádek městského obyvatelstva než správy měst v českých 
rukách.“ Jako příklad uvedl Pletánek Most. Cheb i Liberec.

Jako houby po dešti se začaly zahrádky ve městech množit za první světové války v dobách 
tehdejší nouze o potraviny. Když byla po první světové válce zavedena osmihodinová 
pracovní doba a o prospěšnosti zahrádkaření se vyslovil i prezident T. G. Masaryk, nastal 
přímo bouřlivý rozvoj obdělávání záhonů ve volném čase.

Architekt Jaroslav Veselý v knize Zahrady (Praha, 1934) apeloval na městské architekty, 
aby v projektech sídel pamatovali na užitkové zahrady, neboť „náš lid konzumuje na rozdíl 
od západní Evropy a USA malé množství ovoce a zeleniny.“ Zakládání užitkových zahrad 
přiměje duševní pracovníky i dělníky továren k návratu k půdě. Lidé v dílnách a kancelá-
řích na přidělených pozemcích přispějí obděláváním půdy k výživě svých rodin i k utužení 
svého zdraví. Takto tehdy v roce 1934 horoval pro podporu zahrádkaření architekt Veselý  
s poukazem na to, že v Německu představitelé měst přidělují zahrádkářům vhodné plochy 
k zakládání kolonií.

O bezmála 90 let později, v roce 2020, leží v Poslanecké sněmovně návrh zákona o pod-
poře zahrádkářské činnosti, kde se usiluje o totéž. Tedy o to, aby pozemky, které nemají 
využití, jsou zanedbané nebo leží dočasně ladem, byly nabídnuty zahrádkářům. Nabídnout 
takové pozemky by měly obce, Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Návrh tzv. zahrádkářského zákona prošel ve sněmovně prvním 
čtením a definuje zahrádkářství jako veřejně prospěšnou činnost. Jde již o čtvrtou verzi 
zahrádkářského zákona za posledních dvacet let, tři předchozí návrhy byly zamítnuty.
Český zahrádkářský svaz v současnosti sdružuje 135 tisíc členů a hospodaří na 14 tisících 
hektarech půdy, jak je uvedeno v důvodové zprávě k nynějšímu návrhu zákona.
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Vznik prvních výzkumných stanic, které se 
nejdříve zakládaly ve vyspělejších zemích – 
nejprve Anglie, Německo, Francie, byl u nás 
ve skutečnosti vyvolán potřebou polních a stá-
jových pokusů pro zjištění nejvhodnějších pěs-
titelských a chovatelských postupů, dále pro 
ověření druhů obilí, jejich klíčivosti a jakosti 
semen, ale také nutností poznat přesný obsah 
živin v krmivech a hnojivech, které přicházely 
na trh nejprve převážně ze zahraničí.

Počátky výzkumu
První pokusné stanice v našich zemích vzni-
kaly z podnětu velkostatkářů. V roce 1864 tak 
byla založena u nás první soukromá výzkum-
ná zemědělská a chemická stanice v Lovosi-
cích na statcích Jana Adolfa Schwarzenberga 
(1799–1888) a byla to zároveň první soukromá 
stanice toho druhu v Rakousku-Uhersku. 
Kromě ní již předtím v Čechách vznikly čtyři 
podobné ústavy v Praze, Zbraslavi, Děčíně-Li-
bverdě a Slaném, které ovšem z objektivních 
důvodů brzy zanikly. Počátky zemědělského 
výzkumnictví na Moravě spadají do roku 1857, 
kdy hrabě Hugo Salm-Reifferscheid za pod-
pory c. k. Moravsko-slezské společnosti pro 
zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy založil 
v Blansku „agrikulturně-chemickou stanici 
zkušebnou“, která ovšem po sedmi letech 
zanikla. Později z rozhodnutí Markrabství mo-
ravského byla v roce 1899 uvedena do provozu 
Moravská zemská hospodářská výzkumná 
stanice pro pěstování rostlin v Brně, která 

byla ve své činnosti úspěšná a v mnohokrát 
pozměněné podobě přečkala do dnešních 
dnů. Od roku 1877 pracovala při Zemědělské 
radě pro Království české první Kontrolní 
stanice zabývající se kontrolou a hodnocením 
hospodářských produktů a šlechtěním.
Avšak největší význam měly a neocenitelné 
zásluhy o rozvoj zemědělských věd si získaly 
výzkumné stanice založené při hospodář-
ských (zemědělských) školách. Tak první naše 
hospodářská škola v Děčíně-Libverdě v čele 
s vrchním ředitelem Antonínem Emanuelem 
Komersem dostala i v oblasti výzkumnic-
tví své průkopnické role. Ve školním roce 
1857–1858 založila s podporou Vlastenecko-
-hospodářské společnosti první výzkumnou 
agrochemickou stanici při své škole. Její 
základní součástí byla samozřejmě chemická 
laboratoř, která byla určena i pro výukové 
účely žáků vyššího vzdělání. Ve vedení
laboratoře se vystřídali významní odborníci 
tehdejší doby, první z nich byl Jan Baptista 
Lambl (1826–1909). Podobně i táborská 
Hospodářská akademie je trvale zapsána 
v českém zemědělském výzkumnictví, když 
byl při škole v roce 1874 založen hospodářský 
výzkumný ústav. Působila zde řada význam-
ných osobností, především František Farský 
(1846–1927), František Sitenský (1851–1924), 
Václav Vilikovský (1878–1956) a řada dalších. 
V Chrudimi v roce 1885 zahájila činnost sta-
nice pro zkoumání semen a pěstování nových 
odrůd zemědělských rostlin. Na pokusnické 

činnosti se podílela rovněž Hospodářská 
škola v Roudnici nad Labem. Na vyhlášené 
Hospodářské škole v Přerově byla v roce 1884 
založena semenářská a kontrolní stanice, 
která v roce 1891 se stala zemským ústavem. 
Rovněž Zemská mlékařská škola v Kroměříži, 
jediná škola tohoto druhu ve střední Evropě, 
se zaměřila na výzkum.

Postupně se prohlubovala specializace ve 
výzkumu především v zemědělském průmy-
slu, a tak vznikaly další stanice a laboratoře. 
K nejdůležitějším patřily: výzkumná stanice 
cukrovarnická, stanice lihovarnická, výzkum-
ný ústav pivovarnický, mlynárenská výzkumná 
stanice, výzkumná stanice mlékařská. Ně-
které z těchto stanic se udržely velmi dlouho, 
působily i po roce 1918, a to zejména proto, že 
jejich zakladatelé nebo vedoucí pracovníci byli 
významní odborníci proslavení objevy, vynále-
zy a novými technologickými postupy. 
Podle zahraničních či vlastních zdokona-
lených metod zkoumaly naše nové ústavy 
zejména přírodní podmínky, příčiny úrodnosti 
půdy, vztahy mezi živinami, vegetační pod-
mínky a jejich optimální poměr v souvislosti 
s dosaženými výsledky. Studoval se orga-
nický život v půdě, pozornost badatelů byla 
upřena na objasnění podstaty látkové výměny, 
fyziologii výživy rostlin a zvířat, ale i boj proti 
rostlinným a živočišným škůdcům. Největší 
význam mělo zkoumání stavby rostlin a jejich 
výživy v závislosti na prostředí. Všechna tato 
odborná činnost probíhající v 2. polovině 
19. století byla našimi předky označována jako 
lučba hospodářská. Ta vlastně připravovala 
cestu české agrochemii. Podobně se rodily 
nové vědní disciplíny jako pedologie, fytopato-
logie, zootechnika a další. 

Činnost Svazu výzkumných ústavů země-
dělských
Intenzivní výzkumná a vědecká práce
v zemědělství, lesnictví, potravinářství a vete-
rinárním lékařství se mohla plně rozvinout až 
v samostatném státě po roce 1918. Především 
tomu napomohlo založení Československé 
akademie zemědělské (dále ČAZ), vysokých 
zemědělských škol a dalších zemědělských 
institucí. Centrem a koordinátorem 

Počátky a rozvoj zemědělského 
 výzkumnictví

Rychlý rozvoj zemědělské výroby založené na kapitalistických základech vyžadoval 
nové pojetí všeobecného i odborného vzdělávání. Ke kvalitativnímu zlomu v této  
oblasti docházelo zhruba od poloviny 19. století, kdy se ve vědeckém bádání v země-
dělství upouštělo od univerzality a encyklopedického pojetí oborů a místo toho  
se začínala uplatňovat specializace vědeckého poznání. 
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vědecko-výzkumné činnosti zůstávala ČAZ. 
K jejím zásluhám mimo jiné patří vypracování 
prvního návrhu plánu zemědělské výroby, 
k jehož splnění v tehdejších ekonomických 
a společenských podmínkách nedošlo. Rozvoj 
zemědělského výzkumnictví, který nastal po 
roce 1918, v počátečním období vycházel 
z poznatků a výsledků žijící generace 
starších českých výzkumníků, především pak 
profesorů táborské Hospodářské akademie 
a dalších významných jedinců. V zeměděl-
ském výzkumnictví se od vzniku samostatné-
ho státu začala prosazovat kolektivní práce 
a rozšiřovala se spolupráce jak doma, tak se 
zahraničím. Účelně organizovaná a řízená 
práce se rozvíjela třemi směry, a to vědeckým 
bádáním, kontrolní činností a šířením 
a zaváděním zemědělského pokroku do pra-
xe. Během poměrně krátké doby se podařilo 
vybudovat dělný organický celek, v němž byly 
soustředěny všechny obory zemědělské výro-
by: pěstování a šlechtění rostlin, výživa rostlin, 
půdoznalectví, pícninářství, vinařství, zahrad-
nictví, plemenářství, výživa zvířat, mlékařství, 
zemědělské meliorace, rybářství, včelařství, 
později byly položeny základy meteorologie.

Zemědělský výzkum měl v českých zemích 
velkou váhu a tradici, která zavazovala naše 
odborníky ke tvůrčí aktivitě v nových podmín-
kách. Postupně dosahoval dobrých výsledků, 
protože byl účelně organizován a programově 
řízen. V této důležité oblasti našeho zeměděl-
ství měl v období první republiky významnou 
úlohu Svaz výzkumných ústavů zemědělských 
(dále Svaz), který vznikl koncem roku 1925 
jako poradní orgán Ministerstva zemědělství 
pro organizaci a řízení odborné činnosti 
v zemědělském výzkumnictví. Jeho činnost se 
vztahovala na organizaci práce mezi výzkum-
nými ústavy a péči o jednotu ve výzkumu, 
sestavování programů pro společnou práci, 
vypracování jednotných metod a norem, 
vypracování předpisů pro jednotné provádění 
pokusů podle společných zásad, podávání 
posudků a návrhů kompetentním úřadům
v záležitosti výzkumnictví a konečně na orga-
nizaci široké propagační činnosti. 

Velikost Svazu i jeho rozsáhlou činnost lze 
nejlépe poznat podle počtu členů a odborných 
komisí. Koncem 30. let 20. století bylo ve Sva-
zu soustředěno 22 výzkumných ústavů, 
68 výzkumných stanic a 22 pokusných objektů 
a statků o výměře kolem 6 000 ha půdy. Mezi 
nimi si velkou vážnost získaly pracoviště 
zabývající se rostlinnou výrobou, konkrétně 
Ústav pro půdoznalectví, Ústav pro mikrobio-
logii, Ústav pro výživu a ochranu rostlin, Ústav 

pro pěstování a zušlechťování rostlin, všechny 
se sídlem v Praze, živočišné výrobě se věnoval 
Ústav pro chov hospodářských zvířat a Ústav 
pro výživu hospodářských zvířat. Ekonomický-
mi otázkami se zabýval Ústav účetnicko-spra-
vovědný a aktivní byl Ústav ovocnářsko-vinař-
ský v Praze. Státní výzkumné ústavy centrálně 
řídilo Ministerstvo zemědělství s personální 
návazností na Československou akademii 
zemědělskou. Svaz vydával Věstník, který 
v letech 1926–1933 vyšel v osmi ročnících. Od 
roku 1934 vycházel odborný časopis Zeměděl-
ský pokrok. Kromě toho odborné zemědělské 
veřejnosti byl znám i Věstník Svazu výzkum-
ných ústavů zemědělských a lesnických 
s přílohou Zemědělská škola a Zemědělský 
inženýr. 

Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti
Do roku 1918 nebylo v českých zemích skoro 
žádných státních výzkumných ústavů a stanic 
kromě Výzkumného stavu pro bakteriologii, 
poradny Laktologického ústavu, Ústavu pro 
zkoušení hospodářských strojů a motorů. Ze 
soukromých stanic to byla Výzkumná stanice 
cukrovarnická, lihovarnická a vědecké ústavy 
pivovarské převážně v Praze, na Moravě si 
dobře vedl nejlépe zařízený Moravský zemský 
výzkumný ústav zemědělský v Brně. Aby 
zemědělské výzkumnictví mohlo dostát svým 
úkolům, bylo třeba stávající strukturu země-
dělských ústavů doplnit a dobudovat tak, aby 
podle možností všechny zemědělské obory byly 
v ní zastoupeny a aby byly položeny základy ke 
společné systematické práci podle jednotného 
programu. První státní výzkumné ústavy země-
dělské byly zřizovány hned po roce 1919. 

Jako první byly založeny státní výzkumné 
ústavy pro agropedologii a bioklimatologii 
se sídlem v Praze. Pro soustavný výzkum 
rostlinné výroby a k jejímu rozvoji byly v letech 
1919–1920 zřízeny tyto ústavy: Ústav bioche-
mický, jehož úkolem bylo zkoumat veškeré 
poměry související s fyziologií rostlin. Ústav 
biologický, který se zabýval teoreticky i prak-
ticky zušlechťováním veškerých kulturních 
plodin a propagoval pěstování léčivých rostlin. 
Ústav vinařsko-ovocnářský, který sledoval 
zvelebení vinařství a ovocnářství zejména po 
stránce technické. Ústav fytopatologický, kte-
rý se zaměřil na výzkum a na ochranu rostlin. 
Ústav lukařsko-pastvinářský, jehož úkolem 
bylo sledovat otázky lučního hospodářství jak 
po stránce teoretické, tak praktické. Koncem 
roku 1924 zahájily činnost Státní výzkum-
né stanice v Čáslavi, Chrudimi, Hořicích, 
Klatovech, Libějovicích, Oseku u Rokycan, 
Poděbradech, Plzni, Roudnici nad Labem,

v Táboře a ve Valečově. Pro Slezsko byla 
zřízena Státní výzkumná stanice zemědělská 
v Opavě při Vyšší hospodářské škole.

Teprve po vzniku ČSR v roce 1918 začínají 
pro výzkum v oboru živočišné výroby lepší 
časy, což se stalo zásluhou Ministerstva 
zemědělství a Zemědělské rady. Zde působily 
dva důležité ústavy: Ústav pro plemenářskou 
biologii, jeho hlavním úkolem bylo zjistit pře-
devším stav živočišné výroby bezprostředně 
v prvních pěti letech po roce 1918, tudíž se 
celá jeho činnost orientovala na zjištění stavu 
chovu a zejména výhod a nedostatku jednotli-
vých ras u domácího zvířectva všeho druhu 
v jednotlivých krajích republiky. Další, Ústav 
pro biotechnologii živočišnou tvořil organizač-
ní a pracovní centrum celého státního výzku-
mu tohoto oboru. Jeho hlavním úkolem bylo 
zejména zdokonalit krmení hospodářských 
zvířat tak, aby chov poskytoval co možná nej-
větší čistý zisk. Zhruba do konce roku 1921 byl 
do státních výzkumných ústavů pro živočišnou 
výrobu přičleněn Ústav mlékařský se sídlem 
v Praze, Rybářský a hydrobiologický ústav 
v Praze se stanicemi v Doksech, Vodňanech 
a u Chlumu u Třeboně a Ústav včelařský 
v Dole s včelařskou stanici v Židlochovicích 
u Brna. 

V roce 1923 byl založen Lesnický výzkumný 
ústav v Brně a Státní výzkumná stanice země-
dělská v Domanínku. Státní výzkumné ústavy 
bramborářské v Havlíčkově Brodě vznikly 
zestátněním soukromého ústavu bramborář-
ského Ústředního svazu pěstitelů zemáků 
v tehdejším Německém Brodě a svoji činnost 
zahájily v roce 1924. Bohužel, pro většinu 
uvedených ústavů platilo, že nejméně první dva 
roky jejich existence byly věnovány hlavně zaři-
zovacím pracím a organizačním záležitostem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vědecko-
-výzkumná činnost, zdařile koordinovaná 
Ministerstvem zemědělství a Českosloven-
skou akademií zemědělskou, dosáhla koncem 
republiky znamenitých výsledků souměřitel-
ných s vyspělejšími zeměmi, které výrazně 
přispěly k rozvoji zemědělství a jeho celkové 
úrovně. Naše zemědělství v oblasti školství 
a vědeckovýzkumné činnosti mohlo dobře 
konkurovat zemědělství německému. 
Pokud v minulosti naši vynikající zemědělští 
odborníci čerpali z německého prostředí, 
potom v meziválečném období sami působili 
v zahraničí, kde předávali zkušenosti a byli 
šiřiteli pokroku v zemědělství.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


