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Zemědělství ve stavu nouze, nebo 
společnost se zatměním mysli? 

Živočišná výroba je podle Greenpeace 
zodpovědná za produkci 17 % skleníkových 
plynů v EU, zatímco emise z osobní dopravy 
představují pouhých 14,5 %. Emise sklení-
kových plynů z živočišné výroby navíc podle 
Greenpeace rychle rostou, a to o 6 % mezi lety 
2007 a 2018. Greenpeace dále uvádí, že pokud 
se do živočišné výroby započítají i nepřímé 
emise vzniklé produkcí krmiv či odlesňová-

ním, celkové emise z živočišné výroby v EU 
dosáhnou 704 milionů tun CO2 , což je více než 
celkové roční emise Polska, Slovenska, Česka 
a Maďarska dohromady. 

Co k tomu říct? Za prvé si nejsem jistý, do jaké 
míry se například v České republice odlesňu-
je, aby bylo více prostoru na pěstování kuku-
řice, jiných pícnin či krmných plodin obecně. 

Řekl bych, že odlesňování ani desertifikace či 
podobné jevy se české kotliny téměř vůbec ne-
týkají a Greenpeace v tomto případě pracuje 
spíše s globálními daty než s daty evropský-
mi, a už vůbec ne tuzemskými, ačkoliv i my 
jsme paradoxně označeni za viníka. Za druhé, 
zemědělství (ale velkou měrou také lesnictví) 
není z hlediska globálního oteplování problé-
mem. Můžeme se bavit o spotřebě a ochraně 

Organizace Greenpeace uvedla, že podle aktuální interní studie, kterou si nechali 
vypracovat, je živočišná výroba horším „znečišťovatelem“ než osobní doprava. 

Změny 
klimatu
hospodaření v krajině 
se výzvám musí 
přizpůsobit

 STR. 20-24
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vody, ochraně půdy proti erozi, udržování její 
úrodnosti, udržitelné a cílené aplikaci hnojiv 
a pesticidů, nicméně z hlediska bilance CO2 
a O2 je zemědělství, vzhledem k tomu, že pra-
cuje s fotosyntézou klimaticky „pozitivní“, tedy
váže více CO2, než kolik ho produkuje, je vyváže-
né. Za třetí, Česká republika patří, co se týče 
„intenzity“ živočišné výroby k zemím, které jsou 
spíše produkčně extenzivní, tedy ve kterých se 
zvířat na jeden hektar chová relativně málo. 

Měla by se tedy i nás týkat redukce zvířat 
v zájmu boje proti změnám klimatu? Je to 
spravedlivé? Podobně demagogicky a nein-
formovaně jako výše zmíněné Greenpeace 
nicméně tento týden uvažovali další aktivisté 
z hnutí Extinction rebellion (Rebélie proti vy-
hynutí), kteří za zpěvu anglicky psaných songů 
1. října ráno zablokovali dopravu v Thunov- 
ské ulici u sněmovny. Požadovali, aby vláda 
vyhlásila stav klimatické nouze a jednala 
o klimatických opatřeních. Krátce předtím se 
údajně skupina pokusila dostat do sněmovny 
a zhruba 40 aktivistů bylo z důvodu narušení 
chráněného prostoru zadrženo policií. Jeden 
z aktivistů české odnože hnutí s krásným ryze 
českým jménem Arne Springorum ČTK řekl, 
že demonstrující neměli v plánu se dostat do 
budovy sněmovny, podle jeho slov chtěli jen 
hřebíkem přibít na sněmovní dveře dekla-
raci o klimatické nouzi. Martin Luther, jehož 
pravděpodobně chtěli studenti napodobit, 
který před více než 500 lety na vrata kostela 
ve Wittenbergu přibil svých 95 tezí, v nichž 
mimo jiné upozorňoval na pokrytectví církve, 
která se obklopovala bohatstvím, a přitom 
měla žít duchovní a nemateriální život a praxi 
prodeje odpustků, se musí obracet v hrobě. 
Proč? Co jiného je Nový zelený úděl, který má 
stát více než 1 bilion euro než novodobá forma 
„klimatických odpustků“? 

Ani Greta Thunberg jako hlava této nové 
církve hlásající konec světa a nutnost envi-
ronmentálního pokání koneckonců nežije 
v chatrči postavené z recyklovaných PET lahví, 
ale v době záškoláctví si přišla na celkem 
slušný balík. Od podobných aktivistů, ale bo-
hužel také od mnoha politických představitelů 
často slýcháváme, že musíme být ambicióz-
ní. To se má týkat i zemědělství, a to nejen 
Greenpeace momentálně ostře sledované 
živočišné výroby. Protože na Evropské 
komisi již zaznamenali, že zemědělství je 
vzhledem k tomu, že pracuje s fotosynté-
zou, nejen uhlíkově neutrální, ale dokonce 
„uhlíkově pozitivní“, bylo třeba podle Komise 
zaměřit pozornost jinam. Módní pojem 
uhlíková neutralita tak vystřídala jiná trendy 
slovní spojení, jako je environmentální udrži-
telnost, biologická rozmanitost a potravinová 
spravedlnost. Někomu, kdo by cestoval zpátky 
časem, řekněme takových více než 30 let, by 
to trochu mohlo připomínat tzv. Newspeak 
z Orwellovy knihy 1984. Současníkům, kteří 
nehovoří „bruselsky“, pak zase mohou tyto 
pojmy připomínat Yettiho, o kterém se hodně
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 mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Laikovi se 
to ovšem všechno zdá geniálně jednoduché 
a stačí pouze „chtít“, respektive být ambi- 
ciózní. Strategie „Z farmy na vidličku“ (Farm 
to fork), někdy do češtiny překládaná jako 
„Od zemědělce ke spotřebiteli“ si klade velmi 
ambiciózní cíle, jako třeba snížení objemu 
používaných přípravků na ochranu rostlin 
o 50 %, včetně zevrubného prověření příprav-
ků stávajících, a to nejen nástroji vědeckými, 
ale dost možná také politickými či v mnoha 
případech přímo populistickými. Jak jinak lze 
označit navrhovanou změnu v procesu povo-
lování přípravků, kdy roli EFSA (Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin) a JRC (Společné 
výzkumné středisko), bude více či méně sup-
lovat výbor Evropského parlamentu, který se 
nebude rozhodovat podle objektivních kritérií, 
ale podle značně subjektivní vůle lidu? 

Mezi další ambiciózní cíle strategie „Od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a druhé předsta-
vené „Strategie pro biodiverzitu“ patří dále 
např. snížení používání hnojiv o nejméně 20 %, 
snížení prodeje antimikrobiálních látek použí-
vaných pro hospodářská zvířata a akvakulturu 
o 50 % a zvýšení podílu ekologicky obhospo-
dařované půdy až na 25 %. Evropská komise 
stále dokola opakuje, že v boji proti změnám 
klimatu musíme být ambiciózní a oběma stra-
tegiemi nereaguje jen globální oteplování, ale 
především na společenskou objednávku, kte-
rá chce zdravější a pestřejší krajinu, cenově 
dostupné potraviny bez chemie a spravedlivé 
výdělky pro šťastné a spokojené zemědělce. 
V tomto duchu se skutečně obě strategie 
nesou. Těžko hodnotit, na kolik se jedná sku-
tečně o poptávku společenskou, či poptávku 
určité aktivnější a hlasitější skupiny obyvatel, 
kterou tak hezky tento čtvrtek zastoupili 
aktivisté z Extenction Rebbelion. 

Faktem nicméně zůstává, že o Evropské 
zelené dohodě zatím nikdo nehlasoval. Přesto 
nejen z Evropské komise, ale i z médií mno-
hem častěji zaznívá, že zemědělci by s tím 
měli něco dělat, a už daleko méně se někdo 
ptá, zda je to za současných podmínek, kdy 
narůstají náklady a stagnují (či mnohdy i kvůli 
změně klimatu a výkyvům na trzích klesají 
tržby), vůbec možné. Málokdo mimo náš obor 
si dokáže uvědomit, že zemědělec nepěstuje 
to, co mu společnost pochválí – i když i to je 
z určitého pohledu na věc důležité, ale pře-
devším to, co dokáže v daném místě a čase 
vypěstovat, a hlavně to, co dokáže prodat. 

Jedinou zbraní tuzemského zemědělce, který 
se ocitl v kleštích jednotného trhu s nejed-
notnými pravidly, kde je maloobchodní prodej 
potravin koncentrován v rukou obchodních 
řetězců, jež diktují cenu, bylo soustředit se na 
efektivitu a ekonomické úspory, šlechtitelství 
a racionální ochranu rostlin. A zde také máme 
rozumné vysvětlení, proč Česká republika pa-
tří z hlediska užití přípravků mezi nejšetrnější 
země EU a z hlediska užitkovosti skotu zase 

mezi ty nejlepší. Ztrátu na výkupních cenách 
bylo tak do jisté míry možné nahradit úspo-
rami a navýšením výnosů v případě rostlinné 
výroby či užitkovosti u výroby živočišné. Pokud 
nám však Evropská unie právě pod tlakem ak-
tivistů vezme přípravky na ochranu rostlin 
a začne omezovat živočišnou výrobu, která 
v ideálním případě představuje racionální 
zhodnocení vlastní rostlinné produkce, vezme 
nám i to poslední, co v boji za vlastní přežití 
máme. Zdravější a pestřejší krajina, která bude
zároveň udržitelně produkovat zdravé a kva-
litní potraviny, pro někoho možná paradoxně 
není bez živočišné výroby a ochrany rostlin 
dost dobře dosažitelná. To si však veřejnost 
a hlasy, které situaci hodnotí bez znalosti 
těchto vazeb a detailů, nechce vůbec připustit.

Epistula nón érubéscit, tedy dopis se 
nečervená, říkal již za starého Říma proslu-
lý rétor Cicero. Dnes bychom řekli „papír 
snese všechno“. Na papíře, třeba i přibitém 
na dveřích poslanecké sněmovny, je možné 
požadovat věci, které si navzájem odporují. 
Jak v tržním prostředí zajistit biodiverzitu bez 
ochrany rostlin, protože kdo bude chtít pěs-
tovat pestrou škálu plodin, když nic nesklidí, 
v konkurenci zbytku světa, který naopak zná 
a používá širší škálu prostředků na ochranu 
rostlin a nebojí se genetické modifikace rost-
lin? Jak bez živočišné výroby zajistit úrodnost 
půdy? Jak ji ochránit proti erozi? Jak „bez 
chemie“ zajistit bezpečné a kvalitní potraviny, 
když právě v době klimatické změny čelíme 

většímu tlaku škůdců i mnohem silnějším 
abiotickým vlivům ovlivňujících zdraví rostlin? 

Jak to máme zároveň dělat bez lidí, kteří by 
nám sice chtěli radit, ale už nechtějí sami 
v zemědělství pracovat, a které nemůžeme 
adekvátně zaplatit i vzhledem k tomu, že se 
dotační podpory reálně snižují a soubor toho, 
co za ně musíme udělat, se naopak rozšiřuje? 
Podle některých zkrátka stačí být ambiciózní. 
Podobnou debatu jsme nicméně zaznamenali 
před léty u automobilového průmyslu, který 
si také od stolu stanovil ambiciózní cíle, které 
vyústily v závod o to, kdo dokáže nejlépe pod-
vádět. Má být opakování tohoto scénáře v sek-
toru zemědělství cílem? Vlk se nažere, poctivý 
zahynou a nepoctivci pohltí zbytek? Rok 2020 
ukázal, že žijeme ve velmi nepředvídatelném 
světě, ve kterém je koronavirus, možná ještě 
jedním z méně závažných problémů. Je pro-
blémem číslo jedna změna klimatu? Možná 
ano. Ale zemědělství rozhodně není viníkem, 
ale spíše řešením, a to i v návaznosti na řeše-
ní otázky, jak se změně klimatu přizpůsobit 
a neumřít hlady. Zároveň si je však nutné uvě-
domit, že zemědělství nemůže na tyto otázky 
odpovědět, pokud se mu nebude věnovat 
pozornost a podpora a bude jen otloukánkem, 
který je původcem všeho špatného. Přejme si 
do budoucna, abychom se méně bavili o tom, 
co je ambiciózní, ale především o tom, co je 
pravdivé, reálné a hlavně realizovatelné.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR
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Předsedové  komoditních rad se budou 
pravidelně scházet s prezidentem a vedením 
komory tak, aby fungoval vzájemný přenos 
informací a podpora stanovených priorit. 

Dne 30. září 2020 se tedy i v návaznosti na 
to uskutečnilo jednání Komoditní rady pro 
biomasu při AK ČR. Předsedou rady byl jed-
nohlasně zvolen Oldřich Václavek a tajemní-
kem za úřad AK ČR pak Gabriela Dlouhá. Mezi 
hlavní témata programu patřila kůrovcová 
kalamita, aktuální vývoj na trhu s dřívím, 
stabilizace trhu s dřívím jeho dlouhodobým 
uskladněním, optimalizace využívání biomasy 

z lokálního pohledu a kontrola množství 
využitelných zdrojů dřevní biomasy právě přes 
činnost komoditní rady. V neposlední řadě byl 
prostor věnován také energetickému využití 
biomasy cestou jejího čistého spalování, 
z čehož plyne i další efekt, tedy využití popelu 
tohoto původu do půdy bez obav z její konta-
minace. Naopak podpořeno nebylo společné 
spalování biomasy v uhelném kotli či spalová-
ní sena nebo slámy.

Probraly se i další okruhy témat a činnosti, 
ke kterým patří záměr přípravy exkurzí na 
úspěšné a funkční projekty vytápění biomasou 

či sušení zemědělských plodin. Dále byla od-
souhlasena připravovaná prezentace v rámci 
komplexu veletrhů Techagro a Silva Regina 
v roce 2021, a to primárně v návaznosti na 
jednomyslný názor, že je třeba prezentovat 
biomasu a její využití jako jednu ze zásadních 
příležitostí zemědělců, lesníků, potravinářů 
a dřevařů. V rámci připravovaných podpor 
může její plošné využívání nejenom snížit pro-
vozní náklady, ale také vracet život do půdy.
V neposlední řadě stabilizuje a posiluje regio-
nální spolupráci zemědělců na všech úrovních 
s dalšími partnery mimo agrární sektor. 
Z dalších závěrů komoditní rady můžeme 
konstatovat, že je třeba více poukazovat  na 
dodržování stanovených emisních limitů 
u spalování, které z pohledu ochrany osob 
a zdraví výrazně pomůže snížit náklady 
zdravotnické péče na dýchací a astmatické 
problémy našich spoluobčanů. Prostor byl 
věnován také informaci, že představenstvo 
AK ČR na svém posledním jednání odsou-
hlasilo opětovné ustanovení Komoditní rady 
pro obnovitelné zdroje energie při AK ČR, kdy 
je díky tematickému nastavení problematiky 
nezbytné souběžně propojit práci obou rad, 
a to prostřednictvím zastoupení předsedy 
Václavka. Tím bude zajištěn jednotný postup 
při vyjednávání důležitých témat. 

Závěrem se probrala taktéž tematika zájmu 
širší spolupráce s Asociací kompostářů, kde je  
možnost vzájemné komunikace v oblasti vyu-
žití navrácení kompostu do půdního koloběhu 
se zapojením vytříděných asimilačních orgánů 
ze štěpky, jako je například listí a jehličí.

Úřad AK ČR

Jednání vedl předseda komoditní rady a člen 
představenstva AK ČR Jaroslav Mikoláš. 
Představena byla probíhající a plánovaná 
propagace Českého modrého máku, kdy vedle 
jiných aktivit proběhla také červencová tisková 
konference zaměřená na vysvětlení mýtů 
u máku. Minulý týden se konala tisková konfe-
rence k představení makové mapy. Zástupce 

Potravinářské komory ČR krátce pohovořil 
o systému Českých cechovních norem, v němž 
jsou již zapojeni také producenti a výrobci 
makových náplní z českého modrého máku. 
Během jednání se také hovořilo o Chráněném 
zeměpisném označení, o jehož zapsání 
zástupci svazu již pět let usilují. Diskutovalo 
se také o povolených přípravcích na ochranu 

rostlin a o vyjednávaných výjimkách, které 
jsou v řešení s ÚKZÚZ. V neposlední řadě byl 
zhodnocen letošní postup sklizně a odhado-
vané výnosy včetně kvality, do které vstupují 
možné problémy s vlhkostí semen v některých 
regionech, vyplývající z deštivého počasí.

Úřad AK ČR

Z komoditní rady pro biomasu

Z komoditní rady pro mák

Nově zvolené představenstvo Agrární komory ČR odsouhlasilo aktualizaci stávajících 
a vytvoření nových komoditních rad s tím, že nově jsou mezi jejich stálými členy 
zástupci Ministerstva zemědělství a podle hlavního zaměření rad také zástupci 
z dalších gesčně příslušných ministerstev či úřadů. 

Ve čtvrtek 17. září se v Praze uskutečnilo jednání Komoditní rady pro mák při 
Agrární komoře ČR za účasti hostů z Ministerstva zemědělství, Potravinářské 
komory ČR a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 
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Stále se přes tato opatření dějí mnohé havárie 
a kolapsy. Ke škodě by nedošlo, pokud by lidé 
použili dříve tak osvědčený selský rozum. 
Nevěříte? Nejbizarněji a nejkřiklavěji působí 
lidské zásahy do přírody. Tolik propagovaná 
a používaná dílčí specializace zastiňuje celko-
vý nadhled nad vzniklým problémem. Důka-
zem a příkladem je loňské a letošní přemno-
žení hrabošů na českých a moravských polích. 
Důvody, proč tomu tak je, jsou všeobecně 
známé, tedy teplé a suché zimy, nedosta-
tek dešťových srážek zjara letošního roku 
a suchá léta minulých let. Samo sebou 
i člověk přispěl s trochou novinek. Postupně 
přestal z ekonomických důvodů používat hlu-
bokou orbu a také nedostatek pracovních sil 
se na této skutečnosti podílí. Myslivcům pře-
stal být vyplácen příspěvek za liščí ocasy. Tím 
se odstřel lišek stal nezajímavým prvkem. 
V důsledku přemnožení této škodné myslivci 
vypouští bažanty do volné přírody na místo 
podzimních a jarních termínů až těsně před 
jejich odlovem. Drobní hlodavci tak přestali 
být součástí bažantího jídelníčku a dostup-

ným zdrojem živočišných bílkovin. Současný 
voliérový odchov bažantů dokazuje, že právě 
myši či hraboši patří mezi jejich hlavní zdroj. 
Jedním z přispívajících faktorů zvyšujících 
populaci hraboše je i výsev řepky olejky, která 
během podzimu vytváří listovou růžici těsně 
nad zemí a kryje značnou část honu. Pod ni  
dravci nedohlédnou, takže drobní hlodavci 
pod listy a v zemi lépe přežívají a dravci vyhle-
dávají jiné zdroje a jiná místa pro zajištění své 
potravy. I tyto okolnosti pak způsobují výkyvy 
v populacích dravců volně se pohybujících 
v krajině. Naopak větší výskyt hrabošů je 
vítaným pastviskem pro černou zvěř v zimních 
měsících a do jara pole bývají značně zrytá 
a nutí farmáře k přesevům. Podrobnějším 
zkoumáním jednotlivých příčin vzniklé ka-
lamity, působících v komplexu, jsem dospěl 
k závěru, že všechny jednotlivé důvody 
zapříčinil člověk. Přeplněné letecké koridory 
dopravních letadel ohřívají vzduch a mění po-
hyb dešťových mraků. Ty jsou výškovými větry 
přesměrovávány na jiná území a v místech 
zvýšené letecké dopravy nastává srážkový 

stín. Polím chybí vláha, je narušen normální 
vegetační průběh a naopak hrabošům vznikají 
optimální podmínky k přežívání a nerušené-
mu množení nových generací. Chybějící hlu-
boká orba rovněž posiluje přežití minimálně 
o jednu generaci více hrabošů, než kdyby se 
mnohá jejich hnízda vyorala na povrch 
a vzápětí posloužila čápům, bažantům, drav-
cům i jezevcům a liškám za hojnou potravu. 
Pokládáním návnad do hraboších děr se 
užitek sice může na polích projevit, ale efek-
tivnější bývá v rozmezí 14 až 21 dní opakovat 
hlubokou orbu. Pokud na tyto kroky navážeme 
následným vypuštěním aspoň 40 bažantů na 
jeden hektar, lze do 10 dnů pole opětovně osít. 
Prokazatelně ekonomický efekt tento způsob 
boje s hlodavci je účinnější než kterýkoliv 
jiný. Bonusem bývá, přežijí-li někteří bažanti 
zimu a neodloví-li je lišky či dravci, v období 
výskytu mandelinky bramborové budou velice 
užitečnými sběrači jejích larev.                
                                                       
Ing. Jiří Tetzeli, 
ředitel OAK Plzeň sever

Jiný pohled na kalamitu hraboše
Dnešní příspěvek uvádím slovy filozofa Seneky: „Pravdu je třeba říkat těm, kteří 
ji chtějí slyšet.“ Žijeme ve zvláštní době. Téměř na každou situaci a její zvládnutí 
máme manuály, havarijní plány, kontrolní orgány, školení provozovatelů a pěstitelů 
či chovatelů. 

Komoditní rada zvolila svého staronového
 předsedu Ing. Josefa Luku  

a tajemníka Ing. Jana Stibala. 
Hlavními body jednání 

byla  neutěšená situa-
ce v chovu prasat 

v České republice 
a zhodnocení trhu
 s vepřovým 
masem. Přítomní 
chovatelé prasat 

konstatovali, že 
od druhého pololetí 

tohoto roku je cena 
vepřového podnákla-

dová. Průměrná cena od 
začátku letošního roku rychle 

klesá  a efekt vysoké ceny v lednu
 a únoru již pominul. V Německu 

byl tento měsíc zjištěn africký mor 
prasat u divokého prasete. Z tohoto

důvodu opět cena klesla o 20 centů a oče-
káváme další pokles o cca 20 centů. 
Cenový tlak se tak přenáší do celé Evropy. 
Přítomní chovatelé se shodují, že problémy 
pravděpodobně vzniknou i na trhu se selaty. 
Zástupci chovatelů prasat požadují po Minis-
terstvu zemědělství, aby navrhlo Evropské 
komisi vytvoření nového záchranného 
balíčku. 

Svaz chovatelů prasat tento návrh podpoří na 
třech videokonferenčních jednání pracovních 
skupin COPA/COGECA. Zúčastnění chovatelé 
prasat z výše zmíněných důvodů, proto po-
žadují zvýšení podpory sektoru chovu prasat 
budou všemi zákonnými prostředky usilovat 
o maximální naplnění národních podpor 
v dotačním titulu 8.F. a budou jednat o nasta-
vení pravidel pro program AgriCOVID.

Úřad AK ČR

Z komoditní rady pro vepřové maso
Dne 15. září se v Praze uskutečnilo jednání Komoditní rady pro vepřové maso při 
Agrární komoře ČR za účasti prezidenta komory Ing. Jana Doležala a zástupců 
Ministerstva zemědělství z Odboru zemědělských komodit. 
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Společnou zemědělskou politiku musíme 
vyjednat co nejdříve. Je nutné se zaměřit 
na moderní technologie 

Ministři zemědělství rozšířené Visegradské skupiny jednali koncem září o nejdůleži-
tějších aspektech reformy Společné zemědělské politiky (SZP) a nových technologiích 
v zemědělství v souvislosti se změnou klimatu. Podepsali prohlášení o dohodě 
o víceletém finančním rámci a zvýšení objemu finančních prostředků přidělených 
na SZP. Jednání se účastnili zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska. 

Neustále zdůrazňuji, že Společnou zeměděl-
skou politiku je třeba dojednat co nejdříve, 
a to s odpovídajícím přechodným obdobím. 
Zásadní pro nás zůstává dobrovolnost defi-
nice skutečného zemědělce a dobrovolnost 
zastropování přímých plateb a dostatečná 
podpora z prostředků EU pro citlivé komo-
dity. Pro budoucí zemědělství jsou klíčové 
moderní technologie, které nám určitě 
pomohou při naplňování stále ambiciózněj-
ších environmentálních cílů a které v Česku 
už dlouhodobě podporujeme,“ řekl ministr 
Miroslav Toman.  

Česká republika dlouhodobě podporuje 
projekty zaměřené na precizní zemědělství, 

jako je například pořizování technologií pro 
přesnou aplikaci hnojiv a pesticidů včetně na-
vádění přes GPS apod. Důležité jsou také ino-
vační projekty v rámci rostlinné výroby vedoucí 
ke snižování používání chemie, k úspoře vody 
a pohonných hmot a tím zmírňování negativ-
ních dopadů zemědělství na životní prostředí.

Podle účastníků jednání by strategické cíle 
Evropské unie, týkající se ekologie i biologické 
rozmanitosti, měly být realistické a finančně 
dosažitelné. Tyto cíle Evropská komise 
s členskými státy dostatečně neprojednala, 
takže neexistuje posouzení jejich dopadů na 
evropské zemědělství. Na jednání v Poznani 
se delegáti shodli, že tyto iniciativy nesmí ne-

gativně dopadnout na konkurenceschopnost 
zemědělství EU ve srovnání s třetími zeměmi.
Na jednání také zaznělo, že realizace Strategie 
Od zemědělce ke spotřebiteli by měla být 
dobrovolná s ohledem na konkrétní situaci 
v jednotlivých státech. Není přitom jisté,
jestli bude financování SZP pro tyto cíle dosta-
tečné. Reforma SZP by měla přispět ke zlepšení 
klimatu a životního prostředí, zároveň by měla 
ale být realistická, srozumitelná a pro zeměděl-
ce administrativně schůdná. Reforma by také 
měla zohledňovat národní a regionální specifika 
při výběru opatření v oblasti životního prostředí.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman (třetí zleva) jednal v Polsku s ministry zemí rozšířené skupiny V4 především na téma nastavení dalšího 
plánovacího období Společné zemědělské politiky EU, foto MZe



Ř Í J E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 7

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

Houbařská sezóna by mohla být celoroční
Zatímco názvy hub jako houževnatec nebo leskloporka tradičním 
houbařům nepochybně jako žádoucí druhy hub sbírané v lese 
nepřipadají, pojmy jako shiitake nebo reishi jsou pro spotřebitele 
symbolem léčivých jedlých hub, které jsou ovšem spojeny 
s čínskou medicínou a jídelníčkem v asijských zemích. Shiitake 
(houževnatec) i reishi (leskloporka) ale rostou i v našich lesích, 
dokonce docela hojně, a navíc si lze tyto houby na jednoduše při-
praveném substrátu pěstovat i doma, na zahrádce, nebo dokonce 
na balkóně. Ne že by nebyly hřibovité houby z našich lesů chutné, 
jak by ale každému zvídavému občanovi potvrdili mykologové 
z České zemědělské univerzity v Praze, množství pro organismus 
příznivých a léčivých látek je ve jmenovaných „prašivkách“ 
mnohem vyšší než v oblíbených hřibech. Při hledání nových 
alternativních produktů s příznivým vlivem na lidské zdraví tak 
zatím zeje na tuzemském trhu 
nemalá díra, kterou by bylo mož-
né vyplnit, pakliže by se ale našel 
pro tuzemské shiitake a reishi 
odbyt. Zatím tyto produkty za 
nemalé peníze kupujeme ze za-
hraničí prostřednictvím různým 
směsí a potravinových doplňků.

Další argument pro podporu živočišné produkce
Ačkoli jsou zejména chovatelé skotu, ale i dalších hospodářských 
zvířat opakovaně obviňováni za zvířaty produkované emise metanu, 
které mají přispívat ke globálnímu oteplování, opětovně se ukazuje, 
že oteplovací teze stojí v tomto případě na hliněných nohách, 
respektive na jednostranné a emotivní interpretaci, zřejmě s cílem 
udělat z lidské rasy vegetariány. Výzkumníci z novozélandské 
univerzity v Aucklandu ale zjistili, že keře a stromy na novozéland-
ských pastvinách pohlcují 63 až 118 % emisí skotu a ovcí, čímž ne-
gativní vliv hospodářských zvířat na životní prostředí nejenže padá, 
ale může tomu být i naopak. Jak ostatně víme i z našich podmínek, 
vegetace na půdě brání erozi, ochlazuje vzduch a zvyšuje biodi-
verzitu krajiny. Argumenty proti odpůrcům živočišné produkce tak 
přibývají a bylo by vhodné a žádoucí je jednak monitorovat, ale také 
jich k obhajobě chovů hospodářských zvířat cíleně používat. 

Počet lokalit pro možnou výstavbu přehrad se 
přece jen zvýšil
Aniž by vláda a Ministerstvo zemědělství dopředu tušily, že v polo-
vině října zasáhnou značnou část území ČR (hlavně pak Moravu) 
povodně, prošlo několik dní před povodněmi kabinetem rozší-
ření počtu lokalit v „Generelu LAPV“ z dosavadních 65 míst na 
stávajících 86. Původní záměr byl přitom rozšířit počet lokalit o 47 
míst, nakonec se ale i kvůli protestům ochranářských organizací 
dostalo do Generelu „jen“ 21 míst. Zatím konečný počet chráně-
ných území je sice kompromisem, ale přece jen pokrokem (byly 
ale doby, kdy bylo na území ČR takových lokalit i po redukci více 
než 200), což se ukázalo mimo jiné právě při říjnových povodních, 
v nichž stávající přehrady opět sehrály důležitou roli v regulaci 
rozbouřených vodních toků. Lze jen připomenout, že nejen kvůli 
vyššímu úhrnu srážek, ale také proto, že na území Moravy není 
adekvátní soustava přehrad jako v Čechách známá jako Vltavská 
kaskáda, dopadla Morava mnohem hůře než západnější část naší 
země. Což se zřejmě veřejně moc zmiňovat nebude, ale je to tak. 

Petr Havel

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

Jednotný trh chceme 
spravedlivý, klecové 
chovy nosnic by měly 
skončit v celé EU

Zákaz chovu nosnic v klecích od 
roku 2030 navrhuje Česká republika 
Evropské komisi v návrhu, který 
21. září představil ministr zemědělství 
Miroslav Toman na Radě ministrů 
zemědělství v Bruselu. 

Jednostranné zákazy klecových chovů pouze v jednotlivých členských 
státech vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu, proto by 
měl být stanoven postup platný pro celou Evropskou unii. Dalšími té-
maty jednání byly situace s africkým morem prasat (AMP), strategické 
plány Společné zemědělské politiky (SZP) nebo označování potravin.
„Ve společnosti se stále více ozývají hlasy pro další zvyšování pohody 
nosnic. Některé státy chov slepic v obohacených klecích zakazují 
a požadují, aby vejce pocházela pouze z alternativních chovů. Myslím 
si, že to je možné, ale musí k tomu být jednotný přístup v celé Unii, 
jinak znevýhodníme ty státy, které přijmou zákaz klecových chovů,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Evropská komise a některé státy český návrh přivítaly, např. Rakousko, 
Francie, Dánsko, Švédsko nebo Slovensko. Parlament České republiky 
minulý týden schválil zákaz chovů nosnic v obohacených klecích v Čes-
ku už od roku 2027. Česká strana žádá Evropskou komisi, aby provedla 
analýzu současné situace s chovy v EU a předložila legislativní návrh, 
kterým by se klecové chovy v celé Unii zakázaly. Je třeba řešit 
i dovoz vajec ze třetích zemí, ve kterých producenti přísné požadavky 
na pohodu zvířat dodržovat nemusí.

„Dalším důležitým úkolem bude vyřešit kompenzace pro případné ztrá-
ty chovatelů, kteří vynaložili nemalé prostředky, aby zajistili dosavadní 
legislativní požadavky na pohodu zvířat. V důsledku zákazu klecových 
chovů budou nuceni ukončit činnost nebo odepsat nesplacené investi-
ce, což jim stát bude muset nahradit,“ dodal ministr Toman. Pokud jde 
o africký mor prasat, pro Českou republiku je závažný zejména vývoj 
nákazy v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Je nutné co 
nejrychleji zanalyzovat aktuální situaci zesilující hrozby rozšíření 
AMP v evropských státech. „Vítám rychlou reakci Německa na nákazu 
africkým morem prasat. Těší mě, že se při zvládání situace řídí naší 
metodikou. Jsme i nadále připraveni poskytovat veškeré informace 
a zkušenosti získané při tlumení moru v České republice,“ uvedl mini-
str Toman. 

Ministři dále diskutovali o jednotlivých prvcích zelené architektury či 
biodiverzity. Česká strana vnímá jako důležité, aby nedošlo ke ztrátě 
nespotřebovaných prostředků pro ekoschémata, proto navrhuje umož-
nění meziročních převodů financí na environementální a klimatická 
opatření. Označování potravin na přední straně obalu je podle České 
republiky nyní dostačující k tomu, aby si spotřebitel zvolil vhodný vý-
robek. Pokud by měl být vytvořen další systém označování, měl by pro 
jednotlivé výrobce zůstat dobrovolný.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Šťastný vaječný aktivismus
Poslanecká sněmovna schválila minulý týden za potlesku aktivistů zákaz klecových 
chovů slepic. Ve skutečnosti ale nad vědeckými studiemi a názory odborníků zvítě-
zily emoce, aktivismus a laický přístup. Nutno podotknout, že žádný ze zmíněných 
systémů není pro slepice ideální a každý má své výhody a nevýhody. 

Z hlediska zemědělce je nejdůležitější zvolit 
takový chov, který slepicím zaručí co nejméně 
stresový život. Mimo jiné tak zabrání jejich 
vzájemné agresi. Slepice, které mají méně 
stresu, zároveň více snášejí. Velmi důležitá je 
také hygienická bezpečnost produkce vajec. 
Klecové chovy všechny tyto podmínky splňují 
nejlépe. Smutným faktem je, že po zákazu 
klecových chovů u nás zemře více slepic. 
Úhyn nosnic v obohacených klecích během 
snáškového cyklu je totiž podle Ministerstva 
zemědělství kolem 3 %, ve voliérách jsou to 
4 %, na podestýlce 6 %. Ve volném výběhu 
uhyne 14 % slepic – což je téměř pětkrát tolik 
než u obohacených klecových chovů. Slepicím 
v alternativních systémech chybí hierarchie, 
kvůli čemuž dochází k jejich vzájemným 
útokům. Ty mohou vyústit až v kanibalismus. 
Slepice si v nich navíc mezi sebou požírají 
podestýlky. Běžné jsou také hromadné úhyny 
z důvodu panického udušení. Vědci z univer-
zity v Hannoveru pracují dokonce s vyššími 
čísly. Podle nich je ve volném chovu – zvláště 
u voliér s výběhem – úhyn 20 %. V běžných 
klecích 10 % a v obohacených jen 4 až 6 %.

Zakázaná vejce si dovezeme
Z diskuze o zákazu klecových chovů se u kam-
paně proti navíc zcela vytratil celoevropský 

a světový rozměr. Klecová vejce, která se 
k nám nyní dovážejí z Polska či Lotyšska 
a Španělska, jakoby nevadila. Se zákazem 
klecových chovů dovozů rozhodně neubude, 
naopak. Bit na tom bude český sedlák. A to 
ani nemluvě o vaječných hmotách z ukrajin-
ských klecových chovů, které se u nás i jinde 
v Evropě ve velkém zpracovávají. Řeč čísel je 
opět jasná: více než 90 % světové produkce 
konzumních vajec se uskutečňuje v neoboha-
cených klecích, které jsou v EU zakázané. Při-
jde mi proto pokrytecké zakázat chov slepic 
v obohacených klecích a vozit dále do země 
vejce z tohoto ustájení pro potravinářskou vý-
robu. Názorným příkladem je Rakousko, kde 
zákaz vajec z obohacených klecí již platí. Ta 
ale do země nadále proudí do výroby. Klecová 
vejce na pultech obchodů vadí, ale v potravi-
nářských výrobcích už nikoliv?

Na celou situaci je potřeba pohlížet v evrop-
ském kontextu. Pokud by všechny řetězce 
v Evropě trvaly na závazku prodávat po roce 
2025 pouze vejce z halových chovů, evropští 
chovatelé nebudou schopni dodat na trh 
potřebné množství vajec, protože v Evropě 
takové množství halových vajec prostě není 
a nebude. To se samozřejmě dotkne i České 
republiky. Dovážet se k nám budou za podná-

kupní ceny klecová vejce třeba z Polska. Jak 
chtějí vůbec řetězce kontrolovat kvalitu vajec 
z dovozu?

Štěstí za elektrickým drátem
Jednoznačné to potom není ani s kvalitou 
života slepic mimo obohacené klecové chovy. 
Můžu zmínit praktiky některých nizozemských 
a německých farmářů. Ti do hal s venkovním 
výběhem či do ekologického chovu umisťují 
elektrické dráty, aby zvířata nemohla ven. 
Chtějí je mít zkrátka na jednom místě. Lze 
pozorovat, že pokud jsou již slepice venku, tak 
venkovní prostor nevyužívají. Zjednodušeně 
řečeno – čím větší provoz, tím méně se zvířata 
vzdalují od stáje, protože se prostě bojí. Ze-
mědělci de facto nemusí mít své pozemky ani 
oplocené, protože jim slepice neutečou. Stovky 
německých farem dostaly v minulosti pokuty 
také za to, že nedodržují předpisy o chovu 
nosnic. V areálu mají vyšší počet slepic, než 
předepisují unijní normy. Těžko si lze předsta-
vit, že například ekologická farma o 34 tisících 
nosnic produkuje 25 tisíc vajec denně.

Připouští to i němečtí kontroloři. Někteří 
chovatelé dokonce splňují zákonné podmínky 
pro volný výběh jen díky tomu, že k pozemku 
připojí jiný pozemek. Ten je od areálu vzdálen 
a rozdělen příkopem či silnicí. Německý sed-
lák tak na papíře podmínky splňuje. Realita je 
ovšem jiná. Podle Madeleine Martin z Úřadu 
pro ochranu zvířat v Hesensku jsou kontroly 
v Německu nedostatečné. Obecně se ví, že 
se v této oblasti právo v Německu porušu-
je, ale ignoruje se to. Existují zde dokonce 
okresy, kde během posledních 6 až 10 let ne-
proběhla žádná kontrola. Těžko si představit, 
že takto chované slepice jsou ve skutečnosti 
šťastnější.

Aktivisté zatím zvítězili. Bohužel emoce kolem 
klecových chovů za potlesku mnohých médií 
zvítězily nad fakty a argumenty odborníků 
z drůbežářské branže. Výsledkem může být 
realita, kdy uhyne víc slepic, chovatelé splá-
čou nad výdělkem a zmařenými investicemi 
a budou se k nám dovážet podezřele levná 
vejce kdoví odkud. Vážně se obávám, že po 
slepicích přijde na řadu tlak na zákaz vel-
kochovů prasat a skotu. Tlak na to, abychom 
se všichni stali vegany a žádné maso se u nás 
v obchodech neprodávalo. Vsadíte se?

Gabriela Dlouhá, tajemnice Agrární komory ČR
text byl zveřejněn v MF Dnes
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Politika v kleci
Klec se stala populárním slovem posledních dnů a týdnů. Známé osobnosti se před 
poslaneckým hlasováním o novele zákona o ochraně zvířat proti týrání a návrhem 
zákazu klecových chovů nosnic dobrovolně zavírali do klece a v souvislosti s takřka 
exponenciálním nárůstem případů koronavirové nákazy jsme si mohli vzpomenout 
na Hamáčkovo srpnové varování, že bez vakcíny tu všichni žijeme s tygrem (tedy 
koronavirem) v kleci. 

Pozměňovací návrh poslance Pošváře (Piráti) 
požadující zákaz klecových chovů nosnic od 
roku 2027 (bez kompenzací) a jen v České
republice nakonec ve středu tento týden
prošel poslaneckou sněmovnou většinou
51 hlasů. Přítomno ve chvíli hlasování bylo 
právě kvůli právě sílící koronavirové pandemii 
jen 101 poslanců. Bylo to tedy o „fous“, či 
v tomto případě o pírko. Překvapilo hlasování 
poslaneckého klubu ČSSD, který se jako je-
den muž postavil za zákaz a proti „vlastnímu“ 
ministrovi Tomanovi, který stejně jako jsme 
to dělali v posledních měsících my, upozorňo-
val, že zákaz pouze pro Českou republiku nic 
neřeší a že jediné, co takový zákaz přinese, 
je ještě větší ztráta soběstačnosti a vyklizení 
pole pro zahraniční konkurenci. Není tajem-
stvím, že ČSSD v posledních letech trochu 
tápe a přemýšlí, kdo vlastně je a chce být 
jejím voličem. Ačkoli nejmenovaná ministryně 
by se rozdala a bojuje za původní elektorát 
ČSSD (tedy důchodce) nikoli jako tygr, ale 
jako lev, stále je to málo a preferencím, jak 

se zdá, nepomáhá ani červený svetr. ČSSD 
by podobným hlasováním ráda apelovala na 
městského osvíceného liberálního voliče, 
kterého však pevně třímají Piráti, kteří jsou 
ale v současnosti prostě víc „cool“. Jediné, 
co v této situaci zbývá, je tak občas zahlaso-
vat s liberály a jindy zase dle svých původně 
tradičních hodnot.

Osobně mě překvapilo hlasování SPD, a to 
včetně dvou odpadlíků, kteří nyní figurují 
v kolonce „nezařazení“. Možná se mýlím, ale 
pokud si představím typického voliče Pirátů 
na straně jedné a SPD na straně druhé, 
nemyslím, že by spolu zrovna tihle dva sdíleli 
světonázor. Piráti sami sebe definují jako 
liberální proevropskou stranu. Nevím, co je na 
zákazech liberálního, nicméně se ptám, proč 
Piráti jako proevropská strana prostřednic-
tvím pirátských europoslanců nejprve nepřišli 
se zákazem celoevropským? SPD je naopak 
spíše konzervativní strana, s vyhraněným 
názorem vůči evropské integraci. Že by byl 
zákaz klecí projevem vůle lidu, a tedy „přímé 
demokracie“?

Pamatujete na doby, kdy jsme o politicích 
věděli jen před volbami? Někomu se mohlo 
zdát, že ty téměř čtyři roky nic nedělali. Pevně 
věřím, že tomu tak nebylo a že čtyři roky 
naplňovali podstatu zastupitelské demokra-
cie. V čem spočívá? V tom, že politické posty 
obsazují lidé vzdělaní, kvalifikovaní, věci 
znalí a s vlastním světonázorem, který před 
volbami prezentují a po té již pracují právě na 
základě svého úsudku, a nikoli momentálních 
vrtochů veřejného mínění. Mnoho politických 
komentátorů a analytiků se shoduje, že 
s nástupem sociálních sítí probíhá politická 
kampaň takřka neustále. Neustále musíte 
být vidět a slyšet a neustále musíte vědět, 
co si „ulice“, tedy váš volič, žádá. Tím ovšem 
zcela eroduje původní princip zastupitelské 
demokracie a dostáváme se do situace, kdy 
si budeme politiky vybírat podle toho, zda jim 
to na kameře sluší, či nikoliv, a méně podle 
jejich zkušeností či názorů. Těmi je totiž pro-
střednictvím sociálních sítí nebo nátlakových 
akcí bude pravidelně zásobovat ulice. Je to 
správně? Nejen v souvislosti s koronavirem, 
ale i právě zákazem klecových chovů nosnic 

vidíme, že ne. Názor lidu bývá často nekon-
zistentní, obzvlášť na sociálních sítích, ale 
i v řadě průzkumů nemusí být vypovídající, 
a co je nejdůležitější, nemusí být správný 
nebo spravedlivý. Přímá (nebo taky interne-
tová) demokracie tak někdy může připomínat 
situaci, kdy dva vlci a ovce hlasují o tom, co 
bude k večeři. Nejen politici, ale také mlčící 
většina společnosti se pak ocitá v jakési kleci, 
ve které si s ní sociální sítě a momentální 
názor hlasité menšiny dělá, co chce. 

Politika ovlivňuje mnohé, a proto je třeba se 
o ni zajímat a debatovat třeba také o tom, do 
čeho všeho by stát měl zasahovat a kde jeho 
pravomoc už končí. V souvislosti s boomem 
sociálního státu v druhé polovině dvacátého 
století jako kdyby byl stát všude kolem nás 
a stále s námi. My jsme ti, kdo mu musí ur-
čovat hranice. „Ten, kdo tvrdí, že ho nezajímá 
politika, je jako tonoucí, který trvá na tom, 
že ho nezajímá voda,“ řekl Mahatma Ghandí, 
jedna z nejznámějších osobností 20. století 
a také jeden z největších politických a du-
chovních vůdců indického hnutí za nezávislost 
přelomu 19. a 20. století (odštěpení Indie od 
britského impéria). Proč jsem použil právě 
tento citát? Často si totiž myslíme, že se 
nás politický proces nedotýká, nebo že ho 
dokonce nemůžeme nijak ovlivnit. Americký 
novinář a romanopisec Samuel Langhorne 
Clemens, známý spíše pod pseudonymem 
Mark Twain, jenž se narodil o nějakých 34 let 
dříve než Ghandí a který mohl spíše potkat 
indiány než Indy, řekl, že „kdyby volby mohly 
cokoli změnit, tak by nám je nedovolili“. S tím 
bych si dovolil nesouhlasit. Volby nepochází 
od slova „vůl“ (i když někdy máme z jednání 
politiků vůči nám voličům ten pocit), ale od 
slova volit, tedy projevovat svoji vůli, vybírat či 
případně měnit. Volby jsou stále tím nejlepším 
„průzkumem veřejného mínění“, který máme 
a jako takový jej musíme využívat. Mark Twain 
také řekl: „Politici a plenky mají mnoho 
společného, obé je třeba často měnit, a to ze 
stejného důvodu.“ V příštích měsících pro to 
budeme mít mnoho příležitostí. Sledujme, jak 
kdo hlasuje. 

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR
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Hlasování poslanců k zákazu klecových 
chovů nosnic od roku 2027

Vyjádřením ANO poslanci v tomto 
hlasování k zákonu na ochranu zvířat 
proti týrání, které proběhlo 16. září 
2020 v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu, podpořili návrh poslance Jana 
Pošváře (Piráti) k zákazu klecových 
chovů nosnic od roku 2027 a bez 
možnosti kompenzací. Podívejte se 
i vy, jak se vyjádřily jednotlivé po-
litické strany a jednotliví poslanci. 
O nárhu rozhodovala nadpoloviční 
většina přítomných poslanců, tedy bylo 
potřeba 51 hlasů ze 101 přihlášených.

ANO = 53 poslanců NE = 21 poslanců ZDRŽEL SE = 27 poslanců

Jméno Klub Jméno Klub Jméno Klub Jméno Klub

Kytýr Jaroslav* ANO Jarošová Monika SPD Babišová Andrea ANO Babka Ondřej ANO

Adamec Ivan ODS Jelínek Pavel SPD Balaštíková Margita ANO Blažková Irena ANO

Bauer Jan ODS Okamura Tomio SPD Berkovec Stanislav ANO Brabec Richard ANO

Benda Marek ODS Rozner Miroslav SPD Brázdil Milan ANO Bžoch Jaroslav ANO

Bendl Petr ODS Rozvoral Radek SPD Dostálová Klára ANO Farhan Kamal ANO

Blaha Stanislav ODS Šafránková Lucie SPD Faltýnek Jaroslav ANO Fialová Eva ANO

Blažek Pavel ODS Dolínek Petr ČSSD Kalátová Iva ANO Juchelka Aleš ANO

Černochová Jana ODS Gajdůšková Alena ČSSD Kohoutek Tomáš ANO Kalous Adam ANO

Fiala Petr ODS Chvojka Jan ČSSD Kott Josef ANO Kolovratník Martin ANO

Janda Jakub ODS Onderka Roman ČSSD Kubík Jan ANO Kořanová Barbora ANO

Stanjura Zbyněk ODS Sklenák Roman ČSSD Melková Marcela ANO Králíček Robert ANO

Ventruba Jiří ODS Valachová Kateřina ČSSD Plzák Pavel ANO Kubíček Roman ANO

Zahradník Jan ODS Grospič Stanislav KSČM Pour Milan ANO Malá Taťána ANO

Balcarová Dana Piráti Bartošek Jan KDU-ČSL Pustějovský Pavel ANO Mališ Přemysl ANO

Bartoň Lukáš Piráti Bělobrádek Pavel KDU-ČSL Špičák Julius ANO Matyášová Eva ANO

Černohorský Lukáš Piráti Čižinksý Jan KDU-ČSL Filip Vojtěch KSČM Nacher Patrik ANO

Elfmark František Piráti Golasowská Pavla KDU-ČSL Kováčik Pavel KSČM Novák Marek ANO

Ferjenčík Mikuláš Piráti Juránek Stanislav KDU-ČSL Luzar Leo KSČM Oborná Monika ANO

Holomčík Radek Piráti Pekarová Adamová M. TOP09 Pawlas Daniel KSČM Ratiborský Michal ANO

Jiránek Martin Piráti Vácha František TOP09 Hyťhová Tereza Nezařaz. Řehounek Jan ANO

Kolářík Lukáš Piráti Válek Vlastimil TOP09 Klaus Václav Nezařaz. Schiller Jan ANO

Martínek Tomáš Piráti Kovářová Věra STAN Strýček Jiří ANO

Pikal Vojtěch Piráti Krutáková Jana STAN Štolpa David ANO

Pošvář Jan Piráti Pávek Petr STAN Běhounek Jiří ČSSD

Fiala Radim SPD Bojko Marian Nezařaz. Birke Jan ČSSD

Holík Jaroslav SPD Nevludová Ivana Nezařaz. Aulická Jírovcová Hana KSČM

Hrčíř Jan SPD Pěnčíková Marie KSČM

* Žádost o opravu záznamu      
** Řádný počet 200 poslanců je snížen dohodou PSP zasedat během současného vývoje epidemie ve zhruba polovičním počtu
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Starost o výrobu, krajinu, 
golf, zvěř i ryby

Alfrédov se nachází v klidném prostředí nádherné přírody, v blízkosti města Stříbra, 
v mírně zvlněné části Holešovské pahorkatiny v nadmořské výšce 400–500 m. n. m. 
Zemědělství, myslivost, rybaření, golf. To všechno jsou koníčky Vladislava Karlíka. 
Má to však jeden háček. Uvedené koníčky jsou také předmětem jeho podnikání. 
A co je v případě zemědělce Vladislava Karlíka na prvém místě, lze jen těžko 
soudit. Každý den je jiný, každý přináší nové situace i starosti.

Pane Karlíku, považujete se být více země-
dělcem, který provozuje golf, nebo naopak 
provozovatelem golfu a až pak zemědělcem?
Prioritu mělo a má zemědělství. To je pro mne 
na prvním místě, jedná se o srdeční záleži-
tost. Golfový resort nebyl původním záměrem. 
Okolnostmi jsem byl donucen pokračovat 
v tom, co začali jiní, a hlavně chtěli hráči 
golfu. Na druhé místo řadím aktivity, které 
jsou spojeny se zemědělstvím, tedy myslivost, 
rybaření a péči o krajinu. Od roku 1991 
hospodařím jako fyzická osoba na výměře 
1 200 ha zemědělské půdy na dvanácti kata-
strálních územích. Nejdříve jsem vybudoval 
devítijamkové hřiště. Potom následovala 
stavba klubovny, technického zázemí, závlah, 
kaskádové soustavy rybníků. Na závěr v roce 
2008 došlo na rozšíření původního na 18jam-

kové hřiště. Golfový klub má nyní více než 
500 členů a celý golfový resort je už na 
výměře 80 ha. Několik set let stará lipová 
alej v první devítce a mnoho vodních ploch 
na devítce druhé podtrhují osobitý ráz hřiště 
a sounáležitost s okolní přírodou. O golfový 
resort, včetně restaurace, kuchyně, wellness, 
hotelu a hřiště se stará deset zaměstnanců. 
Kromě slušných výdělků nabízím našim za-
městnancům i volné byty, a i to je někdy málo. 
Velice špatně snáším neustálé legislativní 
změny, úpravy a doplňky zákonů, předpisů 
a vyhlášek. Řepku olejku stejně jako pšenici 
ozimou a ječmen ozimý pěstuji na výměrách 
200 ha. K dalším plodinám tříhonného osev-
ního postupu patří jetel inkarnát na množení 
(100 ha), ječmen krmný i sladovnický, hrách, 
hořčice, oves pluchatý a nahý. Pokud u jetele 

nachového nebude možné porosty desikovat, 
tak s jeho pěstováním skončím.

Velké stroje a velké hony zůstanou jako 
naše konkurenční výhoda?
Příležitost českého zemědělství vidím ve 
velkých celcích. Je to ale relativní, co lze 
považovat za velký hon. V ČR je to momen-
tálně 100 ha, ale v Argentině 700 ha! Zde na 
Tachovsku jsou plochy honů výrazně větší než 
ve vnitrozemí. Velkovýroba jako taková má ur-
čitě i své nevýhody, z titulu produktivity práce 
se však jedná o výhodu. Bloky mých polí mají 
například výměru 100, 150 nebo 200 hektarů. 
Díky tomu, že jsem je obsel 18 metrů širokými 
nektarodárnými pásy z certifikovaného osiva, 
nemusel jsem je dělit na 30 hektarů. Na dru-
hé straně jejich velikost má větší význam pro 

Jeden z kaskády rybníků
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myslivost, ekologii a krajinotvorbu. Nemám 
žádný problém s vodní erozí. Tu případně ře-
ším způsobem hospodaření. Na mírně svažité 
pozemky nezařazuji širokořádkové plodiny. 
I proto jsem v roce 2019 nemusel redukovat 
žádný velký hon na výměru 30 ha. Nicméně 
tento postup neuznávám už i proto, že snižo-
vání výměr velkých honů již bylo vyřešeno pro-
vedenými pozemkovými úpravami. Z vlastních 
návštěv vím, že všude v západních zemích 
jde zemědělství cestou intenzifikace, zvětšo-
váním farem, honů a použitím stejně velké 
mechanizace, kterou používám i já. Lidé, 
kteří se k tomu vyjadřují, nerozumí tomu, 
sami nehospodaří a také za to nenesou 
odpovědnost! Musí nastoupit zdravý selský 
rozum, nebo to dopadne jako s kůrovcovou
kalamitou! V rostlinné výrobě jsou k dispozici 
traktory značek Massey Ferguson, Fendt, 
Fendt Vario a dva traktory New Holland. 
Ochrana rostlin je zajišťována samochodným 
postřikovačem Berthoud 24 m. K dispozici je 
i sklízecí mlátička New Holland se žací lištou 
o záběru 9 metrů. Do parku zemědělských 
strojů patří také velkoobjemové vozy pro 
přepravu komodit. Na golfovém hřišti pracuje 
několik vřetenových sekaček Jacobsen, jedna 
John Deer a mnoho dalších strojů.

Jak jste na tom s vodou? 
Mám k dispozici vlastní zdroje vody. Pro 
účel zavlažování trávníků na golfovém hřišti 
jsem vybudoval v krajině kaskádu dvanácti 
rybníků v rámci revitalizace Touškovského 
potoka. Tím vznikla velká zásobárna vody. 
Na nejspodnějším rybníku jsou umístěna 
čerpadla, která podzemními rozvody záso-
bují každodenně systém v zemi umístěných 
trysek. V rybnících jsou nasazeny všechny 
druhy ryb. Zde také pořádám poplatkový lov 
ryb a rybářské závody. Pro potřebu spotřební 
vody mám k dispozici vlastní studnu. Jedná 
se o historickou studnu z 12. století, naplňo-
vanou ještě dřevěnými rourami. Pramen je 
dostatečně silný, ale přiznávám, že mám také 
velkou spotřebu vody. Jenom hotel Alfrédov 
má ubytovací kapacitu 115 lůžek. I proto jsem 
založil ještě vyrovnávací nádrž o objemu 
3 000 litrů, která zásobu vody plynule dopl-
ňuje. Nově jsem instaloval nádrž na 20 tisíc 
litrů a dvě nádrže každou s objemem 10 tisíc 
litrů za účelem jímání dešťové vody ze střechy 
skladové haly. Mým záměrem bylo pokračovat 
a kaskádu rybníků v druhé etapě ještě při 
napřímení melioračního toku rozšířit dalšími 
tůněmi, meandry a mokřady. Pod záminkou 
Státního památkového ústavu Plzeň, že celé 
okolí Alfrédova je památkově chráněno, mi to 
nebylo umožněno. Bohužel s každou změnou 
referenta úřadu se měnily také jejich požadav-
ky. Projektová příprava, neustálé změny mne 
stály více než jeden milion korun. Cílem mého 
konání bylo opět zlepšení krajiny a životního 
prostředí. Myslím, že za zákazem byla spíše 
schovaná závist než nějaké rozumné argumen-
ty. Vždy jsem se domníval, že úředníci nám 
mají pomáhat a snažit se stejně jako já 

o zadržení vody v krajině. Bohužel se tak 
v tomto případě nestalo. Na golfovém hřišti  
zavlažujeme z vlastního vrtu pouze greeny 
a odpaliště. 

Ve vaší lokalitě je bohatá flóra i fauna, jak 
k této části a obohacení krajiny přistupujete? 
Žije zde mnoho druhů vzácných živočichů 
a řada ptačích druhů. Jsou zde biokoridory 
a také centra biokoridorů. Na golfovém hřišti 
se hojně rozšířili například zajíci, ještěrky, 
ledňáčci. Mají zde prostor i klid k životu. Na 
tom si velice zakládám. Pro ty, kteří zrovna 
neholdují golfu, máme k dispozici možnost 
lovu v přilehlých honitbách (černá zvěř, jelen 
sika, muflon, srnec, daněk a škodná dle 
zákona) nebo nabízíme v zarybněných vodách 
přilehlých rybníků poplatkový lov ryb (bílá 
i dravá ryba – všechny druhy). Během roku se 
koná několik rybářských závodů na rybníku 
přímo navazujícím na hotelovou část resortu. 
Největší radost z mého podnikání mám ve 
chvílích, kdy je hřiště plné golfistů, kdy je plná 
restaurace zákazníků, kdy se zde pořádají 

firemní a další společenské akce a když se 
k nám spokojení zákazníci vracejí.  

Text a foto 
Ing. Michal Vokřál, CSc.

Vladislav Karlík  
– půdní charakteristika:
- výměra zemědělské půdy: 1 200 ha
- výměra orné půdy: 1 100 ha
- vlastní pozemky: 90 % 
- pronajaté pozemky: 10 %    
- půda ohrožená vodní erozí: 0 %   
- půda ohrožená větrnou erozí: 0 %  
- průměrná velikost honu: 40 ha  

(30 honů celkem) 
- redukce honů na 30 ha – ne, obsev 

kolem dokola velkých honů nektaro-
dárným pásem 18 m širokým  
z certifikovaného osiva

Zmařený projekt

Soustava spodních rybníků
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Praktické využití odrůdy čiroku 
zrnového vyšlechtěného na 
pracovišti Genové banky ve VÚRV

Čirok (Sorghum bicolor (L.) Moench.) je významnou zemědělskou plodinou. Původ-
ním genetickým centrem této plodiny je Afrika. Globálně čirok představuje základní 
plodinu pro více než 500 milionů lidí ve více než 30 zemích světa. 

Oproti majoritním obilninám pšenici, rýži 
a kukuřici je však tato plodina poměrně 
nedoceněná, především z pohledu rozšíření 
jejího pěstování a následného využití. Tato 
skutečnost se začíná měnit díky šlechtitel-
skému procesu. Proč? Je to nenáročná, levná, 
snadno pěstovatelná plodina a je levnější 
alternativou k pšenici a kukuřici, především 
jako komponenta v krmných směsích. 
Pěstování čiroků ve světovém měřítku je velmi 
významné pro lidskou výživu, krmné účely a 
také jako materiál vhodný pro výrobu bioplynu. 
Jako potravina jsou čiroky nejvíce využívány v 
Africe a Asii, pro krmné účely v Evropě, USA, 
Argentině a Austrálii. V posledních letech je 
patrný posun pěstování čiroků i do severnějších 
oblastí Evropy (Francie, Maďarsko, Německo), 
kde existují programy šlechtění hybridních 
čiroků. Šlechtí se zejména na chladuvzdornost, 
ranost a snížení obsahu antinutričních látek 
v obilkách. V současné době se nabízí větší 
možnost jeho využití v Evropě k potravinářským 

účelům, což se dosud dělo jen v omezené míře. 
Vzhledem ke změnám klimatu se jedná o plodi-
nu, u které celosvětově i v Evropě nejvíce rostou 
plochy zásevů. 

S postupujícími změnami podmínek klimatu 
dochází stále častěji k nedostatku srážek 
nebo k jejich nerovnoměrné distribuci, kdy 
srážky vypadávají v kratším časovém úseku. 
To způsobuje, že v některých oblastech naší 
republiky dochází k deficitu vodních srážek 
a tím způsobené „ariditě“ dané lokality.
Jednou ze strategií, jak čelit těmto klimatic-
kým změnám, je využití netradičních sucho-
vzdorných plodin, např. čiroků a bérů, 
které efektivněji hospodaří s půdní vodou.
V tomto směru má v ČR Genová banka ve 
VÚRV, v.v.i. unikátní pozici, vzhledem k tomu, 
že tyto plodiny dlouhodobě hodnotí. Současně 
se podařilo vyšlechtit na tomto pracovišti pro 
zemědělskou praxi odrůdu čiroku zrnového 
s názvem Ruzrok a dvě odrůdy béru italského 

Ruberit a Rucereus. V rámci jejich druhového 
spektra vynikají tyto odrůdy raností, dobrým 
výnosem a multifunkčním využitím, jak pro 
produkci zelené hmoty, tak i zrna, které 
v kukuřičné, řepařské či obilnářské výrobní 
oblasti bezpečně dozrává. Ve srovnání se 
standardními pěstovanými obilninami tyto 
odrůdy významně lépe snášejí extrémní sucha 
a mají nižší výnosové výkyvy. Obě plodiny mají 
pozitiva z hlediska potravinářského využití, 
jelikož neobsahují lepek, a produkty z nich vy-
robené (mouka, krupice a další) jsou vhodné 
pro osoby trpící celiakií.

Využití čirokového zrna
V České republice převažuje pěstování čiroků 
na biomasu – siláže (Tab. 1). Rozsah pěstování 
čiroku na zrno v Evropě začíná narůstat (Tab. 
2). Čirokové zrno lze bez problémů vypěstovat 
i v našich teplejších oblastech a snadné je 
i jeho využití. Bohužel jsme si zatím nezvyk-
li čirokové zrno používat při výrobě krmiv. 
Čirokové zrno přitom může být ekonomicky 
zajímavou součástí jádrových směsí pro broj-
lery, nosnice, prasata i skot. Jeho zařazení 
do krmných směsí je výhodné, protože se dá 
vypěstovat levněji než pšenice nebo kukuři-
ce. Výhodou je také skutečnost, že čirokové 
zrno na rozdíl např. od pšenice neobsahuje 
lepek, který částečně brání využití živin ve 
střevech. Čirok zvířata ráda přijímají a je 
velmi důležité, že jeho zrno nenapadá většina 
hub produkující mykotoxiny, takže díky němu 
dochází i k „ozdravění“ krmných směsí. Na 
rozdíl od ostatního světa, kde je čirok běžnou 
součástí krmných směsí, je v Evropě krmení 
čirokového zrna málo rozšířené. Lídrem v jeho 
krmení je především Španělsko, které zrno za 
tímto účelem dokonce i dováží z okolních zemí 
(hlavně Francie). Ve Španělsku čirokem krmí 
drůbež a všechny kategorie prasat. Prasata 
běžně krmí čirokem i chovatelé v Maďarsku. 
Ostatní evropské země s výjimkou některých 
zemí bývalého Sovětského svazu s krmením 
čirokového zrna spíše začínají. V přesných 
pokusech a později i v provozech s brojlery 
a nosnicemi prováděnými ve Francii a v Ru-
munsku se náhrada 2/3 kukuřičného nebo 
pšeničného šrotu za šrot čirokový nijak nepro-



Ř Í J 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

Praktické využití odrůdy čiroku 
zrnového vyšlechtěného na 
pracovišti Genové banky ve VÚRV

jevila na přírůstcích nebo užitkovosti drůbeže. 
Oceňována je zejména dobrá stravitelnost 
čirokových bílkovin a nízký stav mykotoxinů ve 
směsích s ostatními obilninami. Čirokové zrno 
by nemělo být považováno za náhradní obilninu, 
ale spíše za možnost ke zlepšení úrovně efek-
tivity v krmivářství. Díky dobré úrovni a stra-
vitelnosti čirokových bílkovin lze dokonce ve 
směsích mírně omezit obsah sójového šrotu. 

Čirok je neprávem opomíjená obilnina, která 
je velmi vhodná také pro lidskou výživu. 
Čirokové zrno je nejen přirozeně bezlepkové, 
ale má řadu pozitivních účinků. Je zdrojem 
bílkovin, vlákniny, minerálů Mg, Fe, P, K, Mn, 
Cu, Se, Zn, vitamínů B6, B2, B1, má pozitivní 
vliv na nervový systém, metabolismus 
a hladinu cholesterolu, upravuje hladinu 
cukru v krvi. Čirok jako antioxidant je bo-
hatým zdrojem různých přírodních chemic-
kých sloučenin (taniny, fenolové sloučeniny, 
anthokyaniny, fytosteroly), které v lidském 
těle působí jako antioxidanty, snižující dopad 
oxidačního stresu v lidském těle. Působí jako 
preventivní ochrana před vznikem zánětu. Te-
pelná úprava nesnižuje antioxidační kapacitu 
zrna či mouky. Polyfenoly v čiroku testováním 
prokázaly protirakovinné účinky, především 
3-deoxyanthokyanidiny, které vykazují velký 
potenciál zastavování růstu rakoviny tlustého 
střeva, rakoviny prsu a melanomu. Diabetes 
a s ním spojená obezita jsou celosvětovým 
strašákem. Čirok dokáže také snižovat 
produkci glukózy v játrech, a to s podob-
ným účinkem jako léky. Lipidy z čiroku jsou 
také částečně schopné zabraňovat absorpci 
cholesterolu z potravy a snižovat cholesterol 
nejen v krvi, ale i v játrech. Úpravou hladiny 
glukózy a cholesterolu v krvi spolu s vysokým 
obsahem antioxidantů může čirok chránit 
proti vzniku kardiovaskulárních chorob. 
Také zrno čiroku odrůdy Ruzrok může být 
využito pro potravinářské účely. Musí však 
být splněny normy pro obsah taninu, který 
se vyskytuje v obalových vrstvách zrna. Zrno 
čiroku odrůdy Ruzrok lze technologickými 
postupy zbavit vnějších obalů bohatých na ta-
niny, polyfenolických látek svíravé chuti, které 
způsobují specifické tmavě rubínové zbarvení 
zrna. Obroušená zrna zbavená vnějších obalů 
lze pak mlít na krupici či mouku. Společnost 
PRO-BIO, která  se zabývá zpracováním 
a výrobou biopotravin rostlinného původu, po-
užila technologii obrušování zrna, která vedla 
k účinnému odstranění vnějších vrstev zrna 
obsahujících tanin, a tím vytvořila produkt pro-
stý taninu. Čiroková mouka sice nemá takové 
technologické vlastnosti, aby se z ní samostat-
ně dalo péct pečivo, ale lze ji přidávat do růz-
ných směsí. Velkou výhodou čirokové krupice, 
mouky a dalších produktů z čirokových zrn 
je, že jsou bezlepkové, jsou tedy vhodné pro 
osoby trpící celiakií (Tab. 3, obr. 1–5). 

V roce 2019 byla připravena ověřená techno-
logie ve využití první české odrůdy zrnového 
čiroku Ruzrok v pivovarnictví. Dále se vyvíjely 

receptury různých druhů svrchně kvašených 
piv, probíhalo testování a chování sladova-
ného i nesladovaného čiroku odrůdy Ruzrok 
v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzoric-
ké vlastnosti piva. Ověřená technologie byla 
vyvinuta ve spolupráci VÚRV, v.v.i a Řemesl-
ného pivovaru Clock s.r.o., zajišťující sériovou 
výrobu požadovaného typu piva. Originalita 
této technologie spočívá ve využití čirokového 
sladu z české odrůdy Ruzrok, který pomá-
há snížit množství lepku v pivu. Rozborem 
zjištěné množství gliadinu je pod 10 mg/l, 
kdy toto svrchně kvašené pivo je řazené mezi 
bezlepkové, vhodné pro celiaky. Dosud 
v České republice nebylo využito při výrobě 
speciálních piv čirokového sladu. Pivo se 
prodává pod názvem GLEE (Obr. 6,7).

Biomasa čiroku Ruzrok
Ruzrok je výnosná pícnina dosti bohatá na 
bílkoviny (Obr. 8). Na zelenou píci ji sečeme 
před metáním, na siláž ji kosíme na začátku 
metání. Obvykle dává dvě seče, první podle 
podnebí v průběhu července a začátku srpna, 
druhou od druhé poloviny září až do začátku 
října. Odrůda Ruzrok byla registrovaná pro 
využití biomasy. Možné uplatnění čiroků 
v marginálních oblastech můžeme směřovat 
zejména do využití pro energetické účely, pří-
padně i jako meziplodiny. V letech 2017–2018 
proběhl na pokusném stanovišti v OSEVĚ Zub-
ří polní experiment, kde byl sledován výnos 
zelené hmoty, suché hmoty a obsah sušiny, 
s možností využití produkce čiroku Ruzrok při 
dvousečném využití pro energetické účely, pří-
padně i jako meziplodinu. Čirok zrnový Ruzrok 
dosáhl v podmínkách Zubří velice příznivých 
výnosů, které jsou zdokumentovány (Tab. 4, 5).
Vyšší výnosy dosáhla varianta s výsevem 25 kg
na hektar. V podmínkách Zubří čirok velice 
dobře obrůstal a jednosečná varianta dosáhla 
plné zralosti zrna v obou zkušebních letech.

Letní využití čiroků na píci nebo jako strnis-
kové meziplodiny
V teplém letním období jsou čiroky jednou 
z plodin, které umí využít i to málo vody, 
kterou máme k dispozici. Pro letní produkci 
píce sejeme čiroky nejpozději do počátku 
srpna, protože v září už mohou mít problémy 
s nízkými teplotami. Hmota na silážování se 
vzhledem k vyššímu obsahu vody musí sklízet 
dvoufázově, jen některé nejranější odrůdy 
seté na začátku července mohou dojít do 
přijatelné sušiny i na přímou sklizeň (česká 
odrůda Ruzrok). Jako strnisková meziplodina 
je čirok velmi vhodný. Dokáže narůst i v pod-
mínkách, kdy jiné meziplodiny ani nevyklíčí, 
a přitom méně vytahuje vodu. Pro použití 
v Greeningu se osvědčila kombinace čiroku 
se svazenkou a nově i kombinace s odrůdami 
bérů, které mají obdobnou odolnost k suchu 
jako čiroky (Tab. 6).

Možnou výhodou u mladých rostlin čiroku je, 
že obsahují v zelené hmotě kyanogenní glyko-
sid „durrhin“. Ten vzniká z aminokyselin a za 

určitých podmínek se štěpí a uvolňuje kyano-
vodík. Tento efekt vyššího obsahu durrhinu 
v raných fázích vývoje čiroku lze efektivně 
využít a čirok použít jako fumigační meziplo-
dinu. Po mulčování a zapravení biomasy do 
orničního profilu dochází k omezení výskytu 
populace háďátek, hub i dalších půdních 
patogenů. Velký potenciál ve využití odrů-
dy Ruzrok je jako strnisková meziplodina. 
Dobře vzchází i při nedostatku vody v půdě, 
při letních výsevech vykazuje velice rychlou 
schopnost pokryvu půdy, tvorbu biomasy 
a kořenového systému, který dobře proko-
řeňuje půdu. Kořenová soustava čiroků má 
vysoký výskyt kořenových vlásečnic, oproti 
kukuřici až dvojnásobné množství na jednotku 
hlavních kořenů. Kořeny čiroků jsou schopné 
vylučovat exsudáty, které potlačují vývoj pleve-
lů, tzv. alelopatický efekt. 

V listopadovém pokračování článku se bude-
me věnovat pod stejným úhlem pohledu béru 
italskému (Setaria italica (L.) Beauv.).

Text a foto Ing. Jiří Hermuth, Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, 
tel. 702 087 673, hermuth@vurv.cz
Článek vznikl za podpory Ministerstva 
zemědělství, institucionální podpora 
MZe – RO 0418
Literatura je k dispozici u autora článku.
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Piva džbán bude dán, až bude 
chmel očesán

Zásada vyjádřená v nadpisu platila v minulosti a měla by platit i v současnosti 
nejen pro sklizeň chmele, ale každou naši činnost. Dá se vyjádřit i jinak: „Po práci 
legraci“. A nemělo by chybět pivo.

Ze všech stran jsme ujišťováni, že na dovo-
lenou není třeba odjíždět do blízké i daleké 
ciziny, ale zůstat doma, protože zde máme 
zámků, hradů, přírodních i technických pa-
mátek nepočítaně. Nic proti tomu. Víc než tři 
čtvrtiny Čechů si naplánovaly podle agentury 
CzechTourism dovolenou 2020 v tuzemsku, 
devadesát procent se chystalo alespoň na 
výlety po vlasti. V jednotlivých krajích na ně 
přichystali různá lákadla, aby se lidé vypravili 
právě k nim. To, že se na rozdíl od Rakous-
ka či Německa zatím stále ještě nejezdí za 
kulinářskými zážitky, je hodně překvapivé a je 
třeba zpytovat, proč tomu není jinak. Průzkum 
také ukázal, kam Češi chtěli nejvíce. Zvítězil 
Jihočeský kraj (24 %) a Jihomoravský kraj 
(11 %). Nejmenší zájem byl o Prahu (3 %) 
a Pardubický kraj (3 %). „Chmelařské“ kraje 
Olomoucký (8 %), Středočeský (6 %) a Ústecký 
(5 %) zůstaly ve středu zájmu. Není pochyb 
o tom, že existuje zcela jistě silné procento 
lidí, kteří se zajímají o pivo nejen jako o lahod-
ný nápoj, ale také o jeho historii a o vše, co 
souvisí s jeho výrobou. Právě tato kategorie 
lidí by měla o výrobě piva něco vědět, poznat 
a navštívit nejen regionální pivovary nebo mi-
nipivovary, ale mohla by zhlédnout a navštívit 
také historické stavby sloužící pro zpracování 
chmele. Jim je určena publikace „Piva džbán 
bude dán, až bude chmel očesán“. Úspěch 

českého pivovarnictví by nebyl myslitelný bez 
českého chmele – ikonické plodiny, „zeleného 
zlata“, jehož pěstování a zpracování v minu-
losti ovlivňovalo životy tisíců lidí. Chmelařství 
je natolik specifickým segmentem zeměděl-
ské výroby, že jej v našich podmínkách nelze 
srovnávat s žádným jiným zemědělským od-
větvím. Ve chmelařských oblastech se zásad-
ně podepsalo na podobě krajiny i sídel a svůj 
obraz našlo – jak dokládá název publikace, 
který si autoři vypůjčili z písně česáčů chmele 
z 19. století – i v lidové slovesnosti.

Tato kniha je jedním z výsledků projektu, 
jehož hlavním cílem bylo provést základní 
dokumentaci historických staveb sloužících 
pro zpracování chmele. Stavby jsou součástí 
stavebního fondu vážícího se na specifické 
přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze 

v některých regionech. Kolektiv autorů pod 
vedením Mgr. Lucie Radové shrnuje výsledky 
výzkumu Národního památkového ústavu 
a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem ve vybraných regionech. Historic-
ké stavby pro zpracování chmele představují 
důležitou součást urbanismu obcí a kulturní 
krajiny. Zároveň se jedná o stavby, které (až 
na výjimky) nejsou památkově chráněné. 
Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky 
představují finanční zátěž a v posledních pěti 
letech jsou ve velkém měřítku demolová-
ny. Dokumentace tak představuje poslední 
možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro 
budoucnost. Nechybí výsledky archivního prů-
zkumu doplněného o mapy, plány nebo histo-
rické fotografie. Snad i proto zde chybí neméně 
typická, nadšením místních rodáků již zachrá-
něná a citlivě obnovená a plně funkční sušárna 
chmele v Kolešovicích. Lokality vybrané do 
publikace Kněževes, Liběšice, Měcholupy, Ry-
bňany, Soběchleby, Stekník, Trnovany, Tršice, 
Zubrnice jsou historicky spjaté s pěstováním 
chmele. Lze doufat, že publikace stejně jako 
popsané technické památky společně s dalšími 
zážitky zvýší procento návštěvnosti daných 
regionů a jejich návštěvníci hlavně z řad fandů 
piva ještě lépe porozumí jeho výrobě. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Pěstování chmele díky 
historickému i součas-
nému významu má také 

významný lidový, kulturní 
a architektonický přesah.
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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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Domníváme se, že čísla o úmrtí zvířat na silnicích jsou ještě vyšší, 
protože poslední dostupná analýza je z roku 2008, odborníci z Agentury 
ochrany přírody a krajiny do ní zahrnují jen zvířata, která ležela přímo na 
silnici nebo v příkopech. Velkou část zraněných a umírajících zvířat však 

nacházejí zemědělci a myslivci i mimo silnice. Ilustrační fotografie tak 
jen dokumentují každodenní situaci v naší krajině.

redakce Agrobase

 Hřbitov zvířat: na českých silnicích  
 zemřou stovky tisíc zvířat 

Každým rokem zemře na našich silnicích pod koly aut a zásahem vysokého napětí 
od elektrického vedení statisíce zvířat. Zde pár čísel: Zajíc polní: 566 tisíc, ježek (oba 
druhy): 346 tisíc, ptáci: 117 tisíc, bažant obecný: 68 tisíc, srnec obecný: 52 tisíc, kuna 
lesní: 49 tisíc, liška obecná: 4 tisíce. 
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Představen byl mimo jiné i stručný návod 
k zapojení do monitoringu sucha a jeho 
dopadů. Nechyběla živá diskuze přihlášených 
účastníků s lektory. V úvodu byla představena 
společná publikace editovaná AK ČR koncem 
minulého roku. Distribuováno bylo více než 
8 stovek výtisků, v elektronické podobě je  
k volnému stažení na www.akcr.cz nebo 
www.intersucho.cz. Níže vám přinášíme sou-
hrnnou informaci k situaci výskytu sucha v ČR 
pohledem představeného týmu odborníků.

Tento materiál objasňuje příčiny zeměděl-
ského a lesnického sucha a jeho dopadů. 
Analyzuje průběh předcházejícího období 
a představuje očekávaný vývoj. Přináší pře-
hled možných zlepšujících opatření i vybrané 
argumenty, proč se je dosud nepodařilo 
realizovat.

Základní desatero o současném a historic-
kém suchu na našem území
1.  Za posledních deset let (2011–2020) se 

v ČR vyskytla řada výraznějších epizod 
půdního sucha s dopady na krajinu i hos- 
podářství, především na zemědělství, 
ovocnářství a lesnictví. V rámci tohoto 
období se vyskytla nepřerušená epizoda 
sucha od dubna roku 2015 do dubna roku 
2020, kdy byla po celou dobu zeměděl-
ským a lesnickým suchem zasažena 
alespoň část našeho území.

2.  Podle dostupných záznamů (1500–1803 
proxy data = nepřímé údaje umožňující 
rekonstrukci klimatických podmínek, od 
1803–2020 měřená meteorologická data) 
byla epizoda 2015–2020 na našem území 
skutečně mimořádná a velmi pravdě-
podobně šlo o nejsušší 6leté období za 

posledních 500 let. Nejnovější výzkum na 
základě proxy dat izotopové analýzy kys-
líku a uhlíku v celulóze dřevin sledované 
období prodlužuje až do roku 100 před 
naším letopočtem. I podle této analýzy šlo 
o sucho mimořádné.

3.  Z krajiny mizí voda: klesá hladina 
podzemních vod mělkých vrtů i průtok 
v řekách, zanikají menší potoky, lokálně 
kolísá zásobování obyvatel pitnou vodou. 
Potřeba vody v suchých a teplejších obdo-
bích zvyšuje nároky na vodohospodářské 
soustavy a vodní hospodaření.

4.  Došlo k rozpadu významné části smr- 
kových porostů. Zejména ty, co byly  
pěstované v nižších nadmořských výš-
kách, byly oslabeny suchem a násled-
ně postiženy lýkožroutem smrkovým 
(kůrovcem).

5.  Hlavní příčinou čím dál častějšího sucha 
je měnící se klima. Konkrétně zvyšující se 
teplota a následně výpar, který způsobuje, 
že i roky srážkově normální se stávají 
suššími.

6.  Průměrná roční teplota na území ČR se 
za posledních 200 let zvýšila cca o 1,1 °C. 
Množství srážek je přitom i přes pokles 
v posledních letech dlouhodobě stejné. 
Mění se však jejich variabilita – jsou 
intenzivnější a střídají je delší období bez 
srážek.

7.  Vyšší teplota s sebou přináší nejen vyšší 
výpar, mírnější zimy a dřívější začátky jara 
a léta, ale i delší vegetační období. Dochá-
zí tak k nesouladu mezi potřebami rostlin 
a dostupností vody po celé vegetační 
období. Rostliny tak dříve vyčerpají vodu  
a opět hrozí sucho.

8.  Negativní dopady klimatických trendů  
v našich podmínkách zesiluje nevhodné 
hospodaření, nejen na zemědělské půdě, 
ale i v lesích.

9.  Území našeho státu je pomyslnou „stře-
chou Evropy“ – z pohledu vodních zdrojů 
je odkázáno jen na srážky. Zcela výjimeč-
ně najdeme řeku, která k nám přitéká  
a vodu přivádí (např. Rakouská Dyje či 
malý úsek Ohře z Německa).

10. Zmírnění negativních dopadů lze dosáh-
nout pouze razantními zásahy – tedy zod-
povědnou klimatickou politikou: redukcí 

Sucho v ČR a jeho dopady do 
zemědělství a lesnictví

Několik desítek zemědělců se zúčastnilo 8. října 2020 virtuálního semináře orga-
nizovaného Agrární komorou ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. 
Profesor Zdeněk Žalud, docent Petr Hlavinka a paní Lenka Bartošová seznámili 
účastníky s příčinami, monitoringem a předpovědí zemědělského sucha, dopady 
sucha na výnos polních plodin a možnostmi adaptace v rostlinné výrobě. 
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emisí a adaptací krajiny. Je ale nepochyb-
né, že efekty snažení budou nastupovat 
relativně pomalu a vyžádají si značné úsilí 
nejen této, ale i další generace. Z hlediska 
okamžitého přínosu je zásadní vhodné 
zacházení s krajinou – tj. s půdou a vege-
tačním pokryvem. Na tomto místě je třeba 
zdůraznit, že vegetace a půda (zemědělský 
a lesní sektor) má mimořádnou úlohu při 
poutání atmosférického CO2 – hlavního 
skleníkového plynu, čímž přispívá ke 
zmírňování efektu globální změny. Sucho 
tak i výrazně oslabuje schopnost krajiny 
plnit tuto důležitou mitigační (preventivní) 
funkci. 

Epizody sucha budou nastávat i v budoucnu. 
Dle současného stavu poznání lze s velkou 
mírou pravděpodobnosti předpokládat pokra-
čování změny klimatických podmínek. Teplota 
vzduchu se bude zvyšovat, vodní bilance se 
bude postupně zhoršovat na stále větším úze-
mí a narůstat budou nejen epizody sucha, ale 
i jejich délka a rozloha zasažených území. 

Vzhledem k tomu, že změna klimatu je 
globální problém, není v silách ČR ani při 
respektování veškerých dohod a závazků tuto 
změnu zvrátit. Adaptace na změnu klimatu 
je proto nevyhnutelná, ale současně jsou její 
kapacity omezené a s rostoucí intenzitou kli-
matické změny i technicky těžko proveditelná. 
Bez globálního snižování emisí, včetně našeho 
příspěvku, je strategie prosazující „národně“ 
pojaté adaptace odsouzena v dlouhodobém 
pohledu k neúspěchu. 

Zemědělská krajina ztrácí schopnost zadr-
žovat vodu
Charakter krajiny je vždy výsledkem vzájem-
ného působení přírodních a antropogenních 
(lidských) faktorů. V České republice je zhruba 
11 % krajiny zastavěno, 2 % tvoří vodní plochy, 
zbytek je zemědělská (53 %) a lesnická (34 %) 
krajina. Aby bylo možné udržitelně – tj. i pro další 
generace – využívat to, co produkce krajiny po-
skytuje (potraviny, energie, dřevo), musíme dnes 
více než kdy jindy preferovat opatření k ochraně 
půdy a vody. Rychlá degradace půdy a neschop-
nost zadržet vodu v krajině totiž výrazně ohrožuje 
samotnou produkci a v dlouhodobější perspekti-
vě je neudržitelná. Ani vysoké dávky minerálních 
hnojiv či pesticidů nepomohou a nebudou bez 
vody účinné. Průběh a intenzitu sucha může 
zmírnit kvalitní, strukturní a hluboká vrstva půdy. 
Tuto vrstvu však z velké části poznamenala silná 
eroze i nevhodné způsoby hospodaření. Ty jsou 
do jisté míry pochopitelné a zdůvodnitelné, neboť 
česká krajina se kvůli scelování pozemků za 
posledních sedmdesát let výrazně změnila 
a je pro ni typický zcela jiný charakter s velkými 
půdními bloky. 

Podle údajů Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy ohrožuje polovinu půd střední 
až silná eroze. Obdobně je kolem 45 % půd 
utuženo. Mezi hlavní příčiny patří především 
vjezdy těžké techniky na vlhkou půdu, orba 
či kypření na stejnou hloubku, nedostatek 
organické hmoty, acidifikace půdy a další. 
Taková půda i kulturní krajina postupně ztrácí 
schopnost zadržovat vodu. Podstatným pro-
blémem je i rozsáhlý pronájem půdních ploch 
v Česku. Na třech čtvrtinách půdy hospodaří 
ti, kterým nepatří, a vlastníci pozemků často 
ani nevědí, kde přesně jejich pozemky leží 
a jak se na nich hospodaří. Pachtýři, často 
s krátkodobými pachty, se jen těžko budou 
snažit realizovat organizačně i finančně ná-
ročná opatření k ochraně půdy a vody. Zvláště 
pokud podnikají s výhledem, že během roku či 
dvou se pozemek může prodat, směnit nebo 
že budou vypovězeni z nájmu bez ohledu na 
zvolený způsob hospodaření. Společnost však 

musí prosadit udržitelnost krajiny jako svůj 
prvořadý cíl.

Došlo k rozpadu velké části našich lesů
Především z historických příčin bylo a je 
lesnictví v ČR zaměřené na pěstování smrku 
ztepilého. Smrk roste relativně rychle a jeho 
dřevo je kvalitní. Jeho nevýhodou je plošný 
kořenový systém, který neumožňuje dostatečně 
čerpat vodu z hlubších vrstev a pro dřevinu také 
znamená horší odolnost proti bořivému větru. 

Změna klimatu  
a globální změna
O změně klimatu hovoříme v případě 
trendové změny meteorologických prv-
ků (nejen např. zvýšení teploty vzduchu, 
ale i četnosti výskytu extrémů počasí) 
za období řádově desítek let. Vzhledem 
k dopadům na krajinu a na kvalitu života 
lidí pak následně mluvíme o komplex-
nějším pojmu, tedy o globální změně. 

Za změnou klimatu v naší epoše stojí 
výrazný zásah člověka do kolobě-
hu uhlíku, který vede ke zvyšování 
koncentrace tzv. skleníkových plynů. 
Sucho, jehož vyšší četností a intenzitou 
se změna klimatu projevuje v oblasti 
střední Evropy, je z našeho pohledu 
jedním z jejích nejvážnějších dopadů.

www.klimatickazmena.cz
• Portál znázorňuje očekávaný vývoj 

klimatu a krajiny do konce 21. století.
• Vrstvy zachycují vodní režim, země-

dělství, lesnictví, krajinu, extrémy  
a klima.

• Pro projekce je využito pět modelů 
vývoje klimatu a tři scénáře vývoje 
emisí.

• Součástí portálu jsou adaptační opat-
ření pro zmírnění dopadů měnícího 
se klimatu a krajiny.

Obr. 1 Intenzita zemědělského sucha na území ČR vyjádřená Palmerovým indexem intenzity sucha (PDSI) od roku 1803–2020. 
PDSI je index zohledňující nejen srážky a teplotu, ale i složky vodní bilance a schopnost půdy zadržovat vodu. Zdroj ČHMÚ

Změny klimatu je 
nejlépe řešit postupným 

přizpůsobením 
hospodaření člověka 

v krajině.

Intenzita sucha v ČR 1803–2020
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Situace lesního hospodářství ČR posledních 
let je typická narůstajícím podílem nahodilé 
těžby (sanace poškozených porostů především 
vlivem kůrovcové nebo větrné kalamity).  
Původně typicky plánované lesnické hospoda-
ření se tak redukuje na krizový management 
řešící aktuální škody v lesích. V roce 2019 
dosáhl podíl kalamitních těžeb rekordních 
95 %, kdy z celkově vytěžených 32,6 mil. m3 
dřeva bylo nahodilých 31,0 mil. m3. Primár-
ní příčinou současné kůrovcové kalamity je 
dlouhodobé oslabení porostů suchem a vyšší 
teplota. To umožňuje gradaci kůrovcovitého 
hmyzu, čemuž oslabené porosty nedokáží čelit. 
K roku 2019 byla zničena významná část smr-
kových lesů, což vede k tomu, že naše krajina 
se stává zdrojem oxidu uhličitého, a nikoliv jeho 
úložištěm, jako tomu bylo doposud. Ohroženy 
jsou také další ekosystémové služby lesa, pře-
devším retence vody a půdoochranná funkce. 
Tento vývoj musí být přelomovým varováním pro 
naši hospodářskou praxi a související politiku.

Cesty k nápravě
Přehled nejzásadnějších opatření, která mo-
hou vést k nápravě v oblasti hospodaření na 
půdě. Každý bod má nicméně svoje ALE, tedy 
„zdůvodnění“, proč se dají obtížně realizovat. 
Náklady promítáme pro celé území ČR. 
Souhrn opatření je na následující straně.

Žalud Zdeněk1,2

Trnka Miroslav1,2

Hlavinka Petr1,2

Janouš Dalibor1

Cienciala Emil1,3 
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Když se řekne sucho
• meteorologické sucho – méně srážek, než je obvyklé za určité období (např. měsíc, rok, 

více let) 
• zemědělské (lesnické) sucho – nedostatek vláhy v půdě pro optimální růst a vývoj rostlin
• hydrologické sucho – pokles průtoků řek a hladin vodních ploch 
• socioekonomické sucho – dopady lze pozorovat v sociální oblasti (dostupnost vody pro 

občany) a vyčíslit v ekonomické sféře (např. pokles výnosů polních plodin, omezení 
průmyslu či lodní dopravy, náklady na rozvoz pitné vody apod.)

www.intersucho.cz
• ČR disponuje sofistikovaným systémem na monitoring a předpověď zemědělského 

sucha
• portál nabízí týdně aktualizovaný stav zemědělského sucha a jeho denní předpověď
• prostorové rozlišení monitoringu je v gridu 500 m, tj. cca 320 tisíc čtverců po 25 ha pro 

celé území republiky 
• systém využívá výpočet půdní vlhkosti, družicí hodnocený stav kondice vegetace a síť 

regionálních zpravodajů (v současnosti cca 400 agronomů) hodnotící sucho a dopady na 
polní plodiny

Vodní bilance půdy a krajiny
• vodní bilance půdy – je dána příjmem (srážky) a výdejem (výpar, odtok) určitého půdního 

bloku, je ovlivněna především strukturou půdy, stavem vegetace, hladinou podzemní 
vody a obsahem organických látek v půdě. Je součástí vodní bilance krajiny. 

• vodní bilance krajiny – je dána příjmem (srážky, povrchový a podpovrchový přítok)  
a výdejem (výpar, povrchový a podpovrchový odtok) vody na určitém území, nejčastěji se 
určuje pro povodí, ovlivňuje ji schopnost krajiny zadržet vodu, která je dána především 
její topografií, typem využití, vegetací, diverzifikací, půdou, množstvím ploch schopných 
zadržet vodu (vodní plochy).
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Zlepšující opatření Vybrané argumenty, proč nejsou realizována Doba, za kterou se 
projeví zlepšení 

Náklady 
na straně státu

osevní postupy se zařazením zlepšujících 
plodin, jako jsou např. pícniny a luskoviny

některé plodiny nelze prodat nebo produkovat se 
ziskem, neodpovídající klimatické podmínky 5–7 let minimální

změny v organizaci bloků, jejich zmenšení, 
změna orientace a střídání různých plodin, 

pozn. toto opatření se daří realizovat!

slabá pozice pachtýře, komplikovaná 
administrativa v LPIS, vyšší byrokracie, vyšší 

utužení na krajích menší honů
2–3 roky minimální

zodpovědný a poučený hospodář jako 
partner, který může volit vlastní cestu 
a odpovídá za výsledek svých zásahů,

 nikoli za přesné dodržení často 
nesplnitelných obecně platných postupů

neochota měnit „známé“ vzorce chování, 
složitá administrace, nutnost a často neochota 

na straně farmářů i kontrolních orgánů se 
vzdělávat, a především absence důvěry mezi 

zemědělci a kontrolními orgány, volání po 
represi ze strany laické veřejnosti namísto 

hledání funkčního řešení

4–6 let stovky milionů

podpora „No-till“ technologií (No-till
 technologie je způsob, jak pěstovat plodiny 
bez obdělávání: půda se před setím nezpra-
covává, seje se speciálním secím strojem. 
Tím lze zvýšit množství vody, která proniká 
do půdy, ukládání organických látek v půdě 

a zlepšit koloběh živin, na povrchu půdy 
zůstává 80 až 100 % rostlinných zbytků.) 

v kombinaci s aplikací meziplodin 
k udržení vegetačního pokryvu 

nutnost zakoupení příslušných
 strojů, tlak chorob a škůdců, nutnost 

aplikace pesticidů, náročnější na organizaci 
práce, málo tuzemských zkušeností, 

relativně drahá technika 
a malý výběr

4–6 let jednotky 
miliard

zvýšená aplikace organické hmoty do půdy 
pro zlepšení zadržení vody na místě

nedostatečná produkce hnoje, problematická
 rentabilita živočišné výroby; příliš malý domácí

 trh pro objem produkce, který by bylo 
nutné uplatnit

3–4 roky desítky 
miliard

zadržení vody v krajině v nádržích 
(zavlažovací nádrže, rybníky, mokřady) legislativní, environmentální, sociální aspekty ihned po 

vybudování
desítky 
miliard

závlahy nedostatek vody v době sucha, 
věcná břemena na pozemcích

ihned po 
vybudování

stovky 
milionů

šlechtění na suchovzdornost nejsou, probíhá ihned po využití 
odrůd

jednotky 
milionů

protierozní opatření – meze, remízky, 
biopásy apod. 

zmenšení bloků, potřeba vyčlenit plochy 
z komerčního využití, objíždění, šíření 

plevelů, vlastnictví půdy, údržba, legislativa,
 úroveň technologií 

ihned po 
realizaci

desítky
 miliard

druhově a věkově pestré lesy, zvýšení
 podílu lesů smíšených a listnatých, 

navýšení přirozené obnovy lesa, prosazení 
nepasečných způsobů obhospodařování, 

smrk dominantně od cca 800 m n m., jinde 
jako příměs podle místních podmínek, 

omezení či vyloučení holosečí

ekonomika = vyšší náklady, menší efektivita
 (rychlost) růstu, škody zvěří, byrokracie spojená
 s veřejnými zakázkami, nedostatek pracovních

 sil, tj. nevhodné organizační rámce 
a nedostatečná legislativa

za desítky let
stovky miliónů

 (při redukci stavu 
zvěře méně)

management zvěře – redukce především 
spárkaté jako předpoklad realizace 

předchozího opatření v lesích
není dostatečná politická podpora jednotky let

bez dodatečných 
nákladů (financováno 

odlovem)

ochrana a obnova přirozeného vodního 
režimu v lesích – při těžbě, obnově lesa, 

provozu meliorací, hrazení bystřin a cest,
 s cílem zvýšit retenční kapacitu lesa,

 zpomalení povrchového odtoku a zabránění 
eroze půd, včetně ochrany mokřadů 

a lesních typů ovlivněných vodou.

chybějící dotační politika státu jednotky 
až desítky let

stovky 
miliónů 

až jednotky
miliard

Zlepšující opatření – sucho
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Ačkoli se do módy dostává životní styl zalo-
žený na bezobalových nákupech, omezování 
plastů, třídění či recyklaci, plastového odpadu 
se s největší pravděpodobností nezbavíme 
nikdy. K dlouhodobé nápravě vedou dvě hlavní 
cesty: omezovat spotřebu plastů, anebo je 
druhotně zpracovávat. Tato problematika se 
již řeší celosvětově. Například Evropská unie 
schválila nařízení, kdy od roku 2021 zakazuje 

prodej jednorázových plastů v celé Evropské 
unii. K tomu se přidávají svými aktivitami také 
komerční společnosti.

Markantní  posun lze pozorovat například 
u maloobchodních řetězců. Společnost BILLA 
nabízí od léta plastové nákupní tašky z polyes-
teru, které byly z většiny vyrobeny z recyklo-
vaného plastu (RPET). Materiál na výrobu 
byl získán z plovoucího plastu vyloveného 
v severním Pacifiku. Z celkových patnácti tun 
vyloveného odpadu BILLA vyrobila 400 000 
kusů tašek a další objednávku plánuje. Oproti 
papírovým, které měl obchodní řetězec dříve 
v portfoliu, jsou znovu použitelné a dají se 
používat dlouhodobě a opakovaně. 

„V BILLE věříme, že opakované používání věcí 
přispěje k udržitelnější budoucnosti. Recyklo-
vatelné tašky z plastů z moře jsou jedním 
z řady kroků, jak se snažíme chránit planetu,“ 
uvedla Dana Bratánková, manažerka korpo-
rátní komunikace společnosti BILLA. 

Společnost BILLA je rovněž aktivní v oblasti 
úspory plastu. V roce 2020 upravila gramáž 
plastových lahví svých privátních značek, čímž 
má v plánu ušetřit až 12 tun plastu ročně. 
Další 1,4 tuny plastů společnost již ušetřila 
v roce 2019, kdy ukončila prodej plastových 
talířů. Klasické „igelitky“, které BILLA vyrábí 
z LDPE fólie z komunálního odpadu a které 
firma zavedla už loni, pak pomohly ušetřit na 
285 tun plastu.

„Kroků, které podnikáme, je nicméně mno-
hem více. Letos například přestáváme balit 
salátové okurky pod naší privátní značkou 
Česká farma do fólie. I takovýmto malým 
krokem ušetříme až půl tuny plastu, který 
by jinak znovu skončil na skládkách nebo 
v lepším případě v recyklačním kontejneru,“ 
dodala Dana Bratánková. 

Problematika plastů stále na pořadu dne
„Plasty, kam se podíváš“.  Lidstvo za jediný rok vyprodukuje 300 milionů tun plas-
tů. Z toho se tři pětiny nakupí na skládkách, ale i ve volné přírodě – jako například 
v oceánech, kde podle odhadů každoročně skončí až osm milionů tun. Objevuje se 
proto čím dál víc iniciativ, které se snaží produkci plastů snížit a ulevit znečištěné 
přírodě. 

Obliba plastových  
materiálů 
nejvíce rostla ve druhé polovině 20. 
století. Není divu, protože díky své 
univerzálnosti, trvanlivosti, lehkosti 
a vysoké pevnosti se plast stal perfekt-
ním obalovým materiálem. Mezinárodní 
společnosti následně ve velkém pře-
cházely ze skleněných a kovových obalů 
na výhodnější plast. Teprve postupem 
let se ukázalo, jak negativní následky 
pro naši planetu to může mít. 

V Evropě se v současnosti stíhá recy-
klovat méně než třetina vyprodukova-
ného plastového odpadu. Polovina 
z plastů určených k recyklaci je 
kvůli nedostatku recyklačních kapacit 
vyvezena mimo země EU, kde se při 
nevhodné manipulaci mohou dostávat 
i do moří a oceánů. A to se bohužel děje 
v obrovském měřítku: podle některých 
studií bude už v roce 2050 v oceánech 
více tun plastů než ryb.

10 otázek na téma plastů
Odpovídá Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace společnosti BILLA ČR

• Kde všude (moře, oceány) se plasty nacházejí? Ročně se do světových oceánů dostane 
zhruba 8 milionů tun plastů. Podle některých studií tak bude už v roce 2050 v oceánech 
více tun plastů než ryb. 

• Kolik tun plastů z Evropy končí místo ve spalovnách nebo recyklačních závodech  
v mořích a oceánech? V Evropě se recykluje méně než třetina vyprodukovaného plas-
tového odpadu. Polovina z plastů určených k recyklaci je kvůli nedostatku recyklačních 
kapacit vyvezena mimo země EU, kde se při nevhodné manipulaci mohou dostávat i do 
moří a oceánů. 

• V jakém moři / oceánu je situace nejhorší? I s ohledem na jeho rozlohu je situace  
s plasty nejhorší v oblasti severního Pacifiku. 

• Proč společnost Billa začala vyrábět tašky z plastů v oceánech? Rozšiřovat portfolio 
tašek z recyklovaných materiálů je v souladu se strategií šetrného využívání zdrojů, pro 
které v současnosti chybí využití. Pochází-li tyto zdroje navíc z míst, kde působí negativ-
ní dopady na životní prostředí, pozitivní efekt se násobí. 

• Proč společnost Billa nezačala tašky vyrábět z plastů z pevniny? Tašky z „pevnin-
ských“ plastů již BILLA vyrábí, jedná se o tašky z recyklovaného LDPE, který pochází  
z vytříděného komunálního odpadu. 

• Kolik tašek z plastů z oceánů Billa doposud vyrobila a z kolika tun BILLA tašky 
 z plastů prozatím vyrobila? Na zákazníky čeká na prodejnách a skladech dohroma-
dy 400 000 ks tašek. Tašky z plastů BILLA vyrobila z 15 tun plastů z oblasti severního 
Pacifiku.

• Nesou tašky Billa nějaký specifický certifikát? Ano, tašky nesou mezinárodně uzná-
vaný certifikát Global Recycled Standard, který ověřuje původ a podíl recyklovaného 
obsahu certifikovaných výrobků. 

• Kolik ks tašek plánujete ve svých prodejnách prodat? Věříme, že se nám podaří tyto 
unikátní tašky do jednoho roku vyprodat.

• Kolik tun plastů vyprodukuje za rok Česká republika? Dle údajů EKOKOM bylo v roce 
2019 jeho klienty uvedeno na trh 3 507 197 tun nevratných obalů, z čehož plasty dělají 
22 %. Jedná se tedy o necelých 772 tisíc tun plastových obalů. 

• Kolik % z toho končí ve spalovnách? Dosažená míra recyklace a využití odpadů  
z plastových obalů je za rok 2019 dle údajů EKOKOM 69 % a obsahuje jak materiálovou 
recyklaci, tak energetické využití. 
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V roce 2020 upravujeme   
gramáž plastových
lahví privátních  
značek, čímž ušetříme  
12 tun plastu ročně.

Díky recyklovaným  
taškám opětovně 

využijeme 285 tun 
plastu ročně. 12 tun

285 tun

0,5 tuny

Novinkou je výroba  
tašek z plastů vylovených  

z Tichého oceánu, díky  
kterým jsme využili 15 tun  

plovoucího odpadu.

15 tun

1,4 tuny

CHRÁNIT PLANETU JE  
PŘESNĚ PODLE NAŠEHO GUSTA

Plasty. Praktické i zatracované. V BILLE věříme, že opakované používání recyklovaných plastů 
přispěje k udržitelnější budoucnosti. Současně si ale uvědomujeme, že je to neobnovitelný  

materiál, který ve volné přírodě způsobuje značné ekologické problémy,  
a je s ním proto třeba nakládat co nejodpovědněji.

České okurky naší privátní 
značky Česká farma bez fólie  
ušetří 0,5 tuny plastu ročně. 

Od roku 2019 ušetříme 
ukončením prodeje 

plastových talířů 
1,4 tuny plastu ročně.
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Nejtypičtějším naším ovocem je jablko. Toto 
ovoce se v mnoha variantách pěstuje v celé 
Evropě. V letošním roce se u nás sklidí asi 
111 tisíc tun jablek, což je o 12 % nižší úroda, 
než je obvyklé. Jablko obsahuje vitamíny A, B, 
C i E, kyselinu listovou a více než 30 mine-
rálních látek. Mezi ně řadíme železo, vápník, 
fosfor nebo hořčík. Díky enzymům normalizují 
střevní mikroflóru a pomáhají trávení.

V českých sadech se nejvíce pěstují odrůdy 
Idared, Golden Delicious, Jonagold, Gala 
a další. Výhoda první zmíněné odrůdy Idared 
je, že dozrává o něco později. Má sladkou, 
ale zároveň příjemně nakyslou chuť. Golden 
Delicious jsou při správném vyzrání plodů 
sladká a měkká, proto se doporučují k přímé 
konzumaci. I přesto, že Jonagold je poměrně 

novou odrůdou, svou oblibu si získala velmi 
rychle. Sklízí se obvykle v období října, ale 
také dozrávají až v období Vánoc. Jsou vhodné 
na skladování. Ve vhodných podmínkách 
vydrží až do konce března. Hodí se zejména 
na odšťavnění či pečení. Odrůda jablek Gala je 
sladká a aromatická. Díky těmto vlastnostem 
jsou z ní vynikající sušené křížaly.  Výše uve-
dené odrůdy se k nám také nejčastěji dováží. 

Na podzim je tedy ideální volbou sáhnout po 
jablku. Pro spotřebitele aktuálně nastávají 
otázky, odkud by mělo jablko pocházet 
a kterou odrůdu zvolit. Obecné pravidlo zní, 
že čím kratší cesta k zákazníkovi, tím lépe. 
Naše jablka jsou nejenom čerstvá, ale také 
méně zatěžují životní prostředí. V zahraničí se 
využívá více hnojiv a pesticidů, ale je na pěsto-

vání zapotřebí i větší množství závlahy. Vysoká 
míra mechanizace, technologie a související 
doprava životnímu prostředí také nepřispívá. 
„Naše jablka obsahují méně reziduí než dovo-
zová, používáme při pěstování méně postřiků. 
Podporou místních ovocnářů vlastně měníme 
a udržujeme krajinu žádoucím směrem. Díky 
tomu máme v krajině ovocné stromy, které 
jsou zásadní pro naši krajinu, zadržují v ní 
vodu, podporují biodiverzitu, jsou protierozní 
a ovocné sady jsou přirozeným koridorem pro 
mnoho užitečných živočichů. Stromy obecně 
dávají naší krajině rozmanitost,“ komentuje 
předseda Ovocnářské unie Ing. Martin Ludvík.
Koupit jablka je možné nejenom v supermar-
ketech. Ročně se k nám doveze asi 5 tisíc ka-
mionů s čerstvými jablky. Ideální je navštívit 
farmářské trhy nebo přímo pěstitele. Spotře-
bitel má čerstvá jablka, která nikde zbytečně 
necestovala, a může si vybrat odrůdy, které 
se v supermarketech nekoupí. Nyní po sklizni 
ceny klesají a jablka jsou dostupnější. Dá se 
očekávat, že na začátku příštího roku půjdou 
opět nahoru. Ceny jablek se aktuálně pohybu-
jí od 20 do 25 Kč/kg.

Jablka se mohou konzumovat nejenom 
čerstvá. Teplý štrůdl neboli jablka v županu 
jsou klasickou možností, jak jablka zpracovat. 
Zahřát v zimě dokáže i jablečný kompot, který 
můžete dochutit pouze hřebíčkem a skořicí. 
Vhodnou formou jsou také 100% mošty nebo 
další produkty, které jsou k dostání na far-
mách. Pokud jste milovníkem ovoce nebo jen 
chcete udělat něco pro své zdraví, tak by pro 
vás jablka měla být neodmyslitelnou součástí 
vašich podzimních jídelníčků.

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

Nejpřirozenější vitamíny 
na podzim? Jablka

Po teplých dnech se začíná ochlazovat a s horším počasím je potřeba posílit svou 
imunitu. Mnoho lidí tento problém řeší návštěvou lékárny a zakoupením vitamínů. 
Ty jsou často nejenom drahé, ale pro tělo těžce vstřebatelné. Nejpřirozenější zdroj 
vitamínů nám přitom roste v zahradách či sadech. 

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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ŽIJEMEna venkově

Tradiční výlovy za účasti veřejnosti byly také 
příležitostí k nákupu širšího spektra ryb, než 
jaké je k dispozici v průběhu roku, mimo dobu 
výlovů, na sádkách. Na sádkách lze nicméně 
ulovené ryby zakoupit i v současné době a kdo 
má tu možnost, měl by toho využít. Regulační 
opatření spojené s pandemií koronaviru také 
umožňují návštěvu výlovů bez doprovodných 
akcí, otázkou ale je, jaká část veřejnosti 

nabádaná k omezení veškerých sociálních 
kontaktů takové příležitosti využije. Na druhou 
stranu je vhodné připomenout, že atmosféra 
svítání, v níž výlovy probíhají, je sama o sobě 
duševní, a tedy i imunitní relaxací, a právě 
podpora imunity je v současné době slo-
ganem, s nímž se spotřebitelská veřejnost 
setkává dnes a denně. Jednou z mnoha cest 
k podpoře imunity je ovšem také zvýšená (a 

obecně pravidelná) konzumace rybího masa. 
Jeho dostupnost v maloobchodu (až na kapra 
a většinou ze zahraničí dovážené pstruhy) ale 
není zrovna optimální, a proto je třeba ocenit 
projekt „Ryba na talíř“, který vznikl z podnětu 
Rybářského sdružení na podporu sladkovodní 
akvakultury a jehož cílem je zlepšení povědo-
mí široké veřejnosti o pozitivech konzumace 
domácích sladkovodních ryb. Pro spotřebi-

 Konzumace ryb je přínosem 
pro zdraví dětí i dospělých

Po mnoha letech je letošní sezóna podzimních výlovů rybníků zásadně ovlivněna 
pokračující pandemií koronaviru a veřejnost tak na řadě lokalit v ČR přišla o mož-
nost zakoupit si ryby bezprostředně po výlovu takzvaně „na hrázi“ a také o možnost 
ochutnat pokrmy z ryb, jejichž nabídka v minulosti některé výlovy provázela. 

26. ŘÍJEN 2020
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tele nejvíce praktickou informací je přitom 
seznam lokalit a podniků, kde lze sladkovodní 
ryby zakoupit, zveřejněný na webové stránce 
https://rybanatalir.cz/najdi-sveho-rybare, 
samozřejmě při dodržování všech omezení 
spojených s nákupem jakýchkoli potravin. 
Pokud ale spotřebitelé prodejní místa ne-
navštíví, najdou na uvedené webové stránce 
alespoň celou řadu videoreceptů, podle nichž 
si mohou sladkovodní ryby připravit. 

O prospěšnosti konzumace ryb bylo v posled-
ních letech řečeno i napsáno hodně, přesto 
v ČR neroste ani spotřeba našich sladkovod-
ních ryb, ale ani spotřeba mořských ryb. 
I v tomto případě se na chování spotřebitelů 
podepisují některé mýty a „spasitelská dopo-
ručení“, například týkající se rizik kontami-
nace mořských ryb rtutí. Jak ale v několika 
svých článcích a přednáškách zdůraznil 

vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Stát-
ního zdravotního ústavu (SZÚ) profesor Jiří 
Ruprich, příznivé účinky omega-3 mastných 
kyselin v masu (nejen) mořských ryb, a to 
zejména pro nejmladší populaci, mnohoná-
sobně převažují, neboť jsou zcela nezbytné 
zejména pro vývoj mozku dítěte, ale i dalších 
částí těla, například očí. Právě omega-3 
mastných kyselin máme v naší zemi ve stravě 
nedostatek, přičemž hlavním zdrojem je právě 
maso tučných mořských ryb a ryb obecně. Jde 
především o omega-3 mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem, konkrétně EPA a DHA 
(eikosapentaenová a dokosahexaenová). DHA 
je přitom základním stavebním kamenem 
mozku, EPA má zase protizánětlivý účinek. 
Pro malé děti ve věku od 7 do 24 měsíců je 
proto podle Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) adekvátní přívod DHA v obje-
mu 100 mg/den. Pro dítě je pak podle SZÚ po-

třeba pravidelného přívodu uvedených mast-
ných kyselin zásadní i proto, že po porodu 
může být úroveň DHA u matky nízká, přičemž 
dítě tuto látku získává od matky v mateřském 
mléce. „Potřeba DHA zůstává rozhodující pro 
dítě do dvou let, protože vývoj mozku v této 
době pokračuje a mozek obsahuje až 25 % 
DHA,“ uvádí Ruprich na stránkách SZÚ.

Podle SZÚ je navíc konzumace rybího tuku 
a vitamínu D prevencí zánětu plic, a tedy i pre-
vencí těžkého průběhu nemoci po nakažení 
koronavirem. Optimálním zdrojem obou látek 
je ale právě konzumace ryb, včetně sladko-
vodních. To vše v souhrnu znamená, že na 
zvýšenou konzumaci ryb a rybího tuku v nich 
obsažených by měly klást důraz jak těhotné 
a kojící ženy, tak každý z nás. I proto je vhodné 
brát s rezervou údaje o obsahu omega-3 
mastných kyselin v jiných typech potravin, 
například v olivovém oleji. Jak totiž upozornil 
na nedávné celostátní prestižní konferenci 
„Výživa a zdraví“ expert na problematiku tuků 
a olejů Jiří Brát, právě olivovému oleji se 
často přisuzují i vlastnosti, které nemá a „na-
příklad obsah omega-3 mastných kyselin je 
v něm nutričně nevýznamný. Podobně ne-
může sloužit jako zdroj omega-3 mastných 
kyselin olej slunečnicový, dýňový či avokádo, 
které se v článcích objevují jako údajný zdroj 
omega-3 mastných kyselin. Rovněž obecné 
tvrzení, že omega-3 mastné kyseliny najdeme 
v ořeších, je zavádějící. Z běžně dostupných 
ořechů jsou jejich dobrým zdrojem pouze 
vlašské ořechy, konstatoval Brát. 

Jinými slovy: Jezme více ryby, a to jak ty naše 
sladkovodní, tak ty mořské. 

Petr Havel 
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Původní očekávání se ale spíš nenaplnila, 
a to z několika důvodů. V prvé řadě šlo a stále 
jde o nepříliš „osahané“ technologie chovů, 
které jsou mimo jiné náročné na čistotu vody 
a představují značná rizika mikrobiální kon-
taminace. V druhé řadě to ale také byl postoj 
některých konvenčních rybářů považující 
tento způsob produkce za konkurenci, ačkoli 
například pro u nás dominantní chov kaprů 
recirkulační systémy nepředstavují, neboť se 
v těchto systémech nechovají. Hlavní „komo-
ditou“ jsou totiž pstruzi a obecně lososovité 
ryby, které žijí v ČR ve volné přírodě jen 
v tekoucích a dobře okysličených vodách, roz-
hodně ne v rybnících. Ačkoli je přitom pstruh 

po kaprovi v ČR nejčastěji konzumovaná ryba 
a lze jej prostřednictvím recirkulačních systé-
mů on-line produkovat i v našich podmínkách, 
dováží se k nám značný objem pstruhů ze 
zahraničí, například z Polska. V rámci tak 
často proklamované zvyšování soběstačnosti 
ČR v produkci potravin by tak bylo žádoucí, 
aby si naši rybáři bez rozdílu zaměření a typu 
produkce více uvědomili, že jsou v tomto smy-
slu na jedné lodi, což ovšem často nejsou. 

Konzumace ryb z recirkulačních systémů je
i tak zatížena některými mýty, především pak 
tím, že „nepřirozeně chované ryby nemají 
tu správnou chuť“ a „neživí se přirozenou 

potravou“. K tomu je však vhodné uvést, že 
krmivem pro lososovité ryby v recirkulačních 
systémech jsou sice neživé granule, nicméně 
jejich základní složkou je surovina vyráběná 
z mořského krylu, tedy přirozené potravy 
mnoha rybích predátorů. Kontrolované krmivo 
je navíc možné obohacovat o žádoucí složky 
tak, aby byl v masu takových ryb vyšší podíl 
tuku, a tedy omega-3 mastných kyselin, mi-
mochodem obdobně jako v projektu omega-3 
kapři. Maso takových ryb je tedy jak zdravější, 
tak i tučnější, neboť i pro ryby platí, že tuk je 
nositelem chuti.

Petr Havel

Ryby z recirkulačních systémů nejsou 
konkurencí pro konvenční rybářství

Recepty ze sladkovodních ryb

Končící sedmileté období Společné zemědělské politiky EU (SZP) umožnilo také 
v naší zemi vznik recirkulačních systémů, lidově řečeno „chovů ryb pod střechou“, 
a to prostřednictvím dotací z Operačního programu Rybářství. 

I když je maso ze sladkovodních ryb využitelné stejně jako jiné druhy mas a z ryb 
tak lze připravit nejen hlavní jídla či polévky, ale i různé saláty, uzeniny nebo třeba 
tatarák, zůstává přece jen největší klasikou štědrovečerní rybí polévka. Recept na ni 
spolu s receptem na štiku na bramborách najdete na následujících řádcích. 

POCTIVÁ ŠTĚDROVEČERNÍ 
RYBÍ POLÉVKA

ŠTIKA NA BRAMBORÁCH

SUROVINY:
• máslo
• polohrubá mouka
• rybí hlavy
• vnitřnosti

• jikry
• mlíčí a odřezky
• kořenová zelenina
• sůl
• polévkové koření

SUROVINY:
• menší štika (aby se 
    vešla na pekáč)
• máslo
• brambory

• sůl
• pepř
• citrón
• strouhaný sýr
• šlehačka

Postup přípravy: 
Kapří hlavy a odřezky z kapra (ploutve, hřbet apod.) vložíme do 
studené vody a vaříme od bodu varu 30 až 45 minut. Hlavy vyndáme 
a vývar přecedíme přes síto kvůli případným kostem do druhého 
hrnce a necháme chladnout. Mezitím obereme uvařené kapří hlavy, 
mají na sobě výborné maso. V původním umytém hrnci připraví-
me světlou jíšku, zalijeme za stálého míchání metlou vychladlým 
vývarem a přidáme nastrouhanou zeleninu (nebo nakrájenou, jak 
jsme zvyklí) a rybí vnitřnosti, ne jikry a mlíčí. Zeleninu můžeme i ne-
musíme předtím krátce osmažit na másle. Vaříme dál za občasného 
míchání. Po cca 15 minutách přidáme obrané rybí maso z hlav, ke 
konci pokrájené mlíčí a jikry, které vaříme jen několik minut. Polév-
ku dochutíme solí nebo polévkovým kořením a na stole posypeme 
osmaženou houstičkou.

Postup přípravy: 
Pekáč vymažeme máslem, na dno položíme v několika vrstvách 
na kolečka nakrájené syrové brambory, osolíme, polijeme hodně 
máslem. Na brambory položíme na plocho rozříznutou štiku bez 
hlavy, kůži nařízneme kolmo k páteři, aby se při pečení nepro-
hýbala. Štiku osolíme, opepříme, pokapeme citrónem, polijeme 
hodně máslem. Pečeme 
v troubě pod víkem nebo 
alobalem cca 1 hodinu. 
Když jsou brambory měk-
ké a maso skoro hotové, 
posypeme celé nastrou-
haným sýrem, polijeme 
šlehačkou a pečeme 
dalších 30 minut, aby se 
udělala kůrčička.
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Hodonínsko
Bez rybích specialit i zábavy se budou muset 
obejít také lidé na Hodonínsku. Výlov přehrady 
Blatnička se konat bude. Hlavní zátahy 
a slovení ryb proběhnout v sobotu 24. října 
a následně v neděli je na programu dolovení. 
„Doprovodný program tradičního výlovu je ale 
zrušen,“ sdělil majitel rybářství Josef Minařík.
Vzhledem k dodržování vládních nařízení 
se budou muset příchozí obejít také bez 
oblíbených specialit. Občerstvení si tak mají 
návštěvníci vzít s sebou. Živé ryby se ale pro-
dávat budou na hrázi přehrady. „Tentokrát 
i v následujících dnech, a to i ve svátek 
osmadvacátého,“ uvedl Minařík. Jak připo-
mněl, letošní sezóna byla hodně specifická, 
což ovlivnilo zejména výrazné sucho v první 
polovině roku. „V přehradě tak chybělo dvě stě 
tisíc kubíků vody, což je zhruba třetina objemu 
nádrže,“ přiblížil rybář s tím, že přehradu 
naplnily až letní deště.

Vyškovsko
Tradiční oslavy rybářského cechu si neužijí ani 
lidé na Vyškovsku. Dějištěm nejvýznamnějších 
akcí tohoto druhu v regionu je rybník Jandov-
ka. „S výlovy jsme tam počítali už tento měsíc, 
kvůli aktuálním opatřením však byl nutný 
odklad. Zatím nemůžeme předvídat, jestli se 
akce vůbec uskuteční. S ohledem na zákazy 
hromadných akcí jsme stále v nejistotě,“ 
vysvětlil začátkem října předseda vyškovské 
místní organizace Moravského rybářského 
svazu Radoslav Kotík.

Blanensko
Na Blanensko míří na dvoudenní výlov tamního 
největšího rybníku Olšovec každoročně mezi 
tisíci lidmi také nadšenci ze sousedního Vyškov-
ska. V době uzávěrky tohoto vydání ještě nebylo 
jasné, zda se uskuteční v okleštěné podobě, 
nebo se celá zruší. Termín je 24. a 25. října.

Prostějovsko
Pohled na mistry Petrova cechu v holínkách 
a rukavicích, šupináči v sítích a rybí speciality. 
Takový bývá každoročně výlov Hradeckého 
rybníka v Tovačově na Prostějovsku, na který 
vždy zavítají tisíce lidí. Letos se uskuteční

 Výlovy budou, ale bez jídla a programu. 
Pořadatelé slavnosti zrušili kvůli covidu

Slavnostní výlov rybníku Vrkoč na jižní Moravě patří každoročně k největším udá-
lostem podzimu na Pohořelicku. Na jeho hrázi se kvůli němu schází desetitisíce lidí. 
Letos si tam návštěvníci ale na rybích specialitách nepochutnají. Pořadatelé akci 
zrušili. „Kvůli situaci kolem šíření covidu jsme se rozhodli letos slavnostní výlov 
pro veřejnost zrušit. Přiměla nás k tomu i probíhající uzavírka silnice 52, která by 
dál ztížila dopravu návštěvníků akce,“ komentoval ředitel Rybníkářství Pohořelice 
Roman Osička.
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 v druhé půlce října. Kvůli koronavirové pan-
demii ale museli organizátoři po dohodě 
s hygienou zajistit, aby nedocházelo k většímu 
shlukování lidí a akce byla pro návštěvníky 
bezpečná. „Výlov musíme provádět každý rok, 
aby byla ryba připravena na vánoční stůl 
a kvůli zarybnění revíru. Návštěvníci, kteří při-
jdou, si mohou koupit po oba dva dny, v sobotu 
i neděli, živou rybu – kapry, amury a tolstolo-
biky, ale dostatek je i candátů, sumců a štik,“ 
řekl Jiří Zahradníček z Rybářství Tovačov. 
Podle jeho odhadu bude výnos v letošním roce 
slušný. „Nedocházelo k žádným větším tep-
lotním výkyvům, takže to zatím vypadá slibně. 
Odhadujeme, že v sítích skončí kolem 600 až 
650 metráků. Buď ryba zamíří na vánoční trh, 
nebo do revírů rybářských svazů,“ upřesnil. 
Doprovodný program ale musel být zrušen.

Olomoucko
Ani na tradičním výlovu Šumvaldského 
rybníka u Uničova na Olomoucku si letos lidé 
nepochutnali na rybích specialitách. Dopro-
vodný program, který každoročně přitahuje 
k vodě tisíce lidí, se kvůli epidemii koronaviru 
nekonal. Zájemci o vyhledávanou podzimní 
podívanou v polovině října mohli přijet 
a sledovat práci rybářů pouze z vymezeného 
prostoru. Za sítě zatáhli rybáři 16. října a lidé 
je sledovali při práci až do neděle. V prostoru 
ohraničeném páskou.

Třeboňsko
Už v létě zrušili akce rybáři v Třeboni, kde 
kvůli epidemii koronaviru neproběhne slav-
nostní výlov Rožmberka.

Královohradecko
Jasno je také v Hradci Králové, kde se výlov 
rybníka Datlík koná 31. října a o dva týdny 
později bude vyloven Výskyt. Naopak chlu-
mecké rybářství se rozhodlo, že se letošní 
výlovy kvůli vládním opatřením souvisejícím 
s hrozbou šíření covid-19 uskuteční bez účasti 
veřejnosti. Další rybářství ve východních 
Čechách zatím termíny neoznámila. Podle 
ředitele Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladi-
slava Vacka budou letos výlovy pouze pracovní 
záležitostí rybářů. „Vzhledem k situaci nebu-
deme termíny výlovů zveřejňovat. Vyhneme se 
tím případným sporům, zda je to akce veřejná 
a organizovaná, a tudíž se nebudeme muset 
zabývat určováním sektorů, ohraničením 
a nabádáním k rozestupům a počítáním lidí,“ 
sdělil Ladislav Vacek.

Jižní Čechy
Také na jihu Čech startují letošní podzimní 
výlovy. U hrází největších jihočeských rybníků 
tak bude znovu k vidění unikátní činnost 
zástupců Petrova cechu. Letos ale z důvodů 
koronavirové pandemie rybáři zrušili veš-
kerý doprovodný program, včetně například 
komentovaných exkurzí na sádkách, ale lovit 
samozřejmě budou. Ryby, především kapři 
z jihočeských rybníků, putují tradičně na vá-
noční trh nejen u nás, ale čekají na ně v celé 

Evropě. Musí tak z vody ven, covid necovid. 
Návštěvníci výlovů se ale budou muset obejít 
bez ochutnávek. Nejatraktivnější budou 
tradičně výlovy „v krajině dvojího nebe“, 
tedy na Třeboňsku. Rybářství Třeboň, které
je největším producentem sladkovodních ryb 
v Evropě, hospodaří na 439 rybnících 
o celkové výměře zhruba osmi tisíc hektarů, 
plánuje od října do listopadu vylovit z cirka 
250 rybníků 2 100 tun kaprů a 300 tun ryb 
vedlejších, např. línů, candátů, štik, sumců, 
amurů, tolstolobiků či okounů. Už v pondělí 
12. října vyrazili rybáři na Rožmberk, Velký 
Tisý a Ponědražský rybník. Následovat budou 
Spolský Velký, Záblatský a Svět.

Munický rybník na Hluboké přijde na řadu 
ve dnech 27.–29. října
Rybáři z Hluboké nad Vltavou stejně jako 

jejich kolegové z Protivína, Blatné, Nových 
Hradů, plán svých výlovů letos s ohledem 
na koronavirus nezveřejnili. Výjimkou je 
Munický rybník na okraji města. Tento výlov 
je naplánován ve vazbě na státní svátek 28. 
října a Rybářské slavnosti na Hluboké na 
27.–29. října. Změnu termínu si však rybáři 
vyhrazují.

Podobnou akci mají v plánu i rybáři stát-
ního podniku Vojenské lesy a statky ČR 
na Lipensku. O víkendu 24.–25. října mají 
nedaleko Horní Plané v plánu vylovit 
140hektarový rybník Olšina přezdívaný Perla 
Šumavy. Českobudějovičtí městští rybáři 
budou lovit bez přestávky až téměř do konce 
listopadu.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Chryzantémy - perly podzimu
V minulosti se hrnkové chryzantémy používaly většinou na výzdobu hrobů jako 
připomenutí dne Památky zesnulých. Časté bylo jejich pěstování na zahrádkách. 
V dnešní době už je jejich využití širší. 

Chryzantémy se záplavou drobných květů jsou 
ideální pro pěstování v nádobách. Jsou nád-

hernou ozdobou teras a balkónů, dvorků 
i zahrádek, schodů.Podzimní zápraží 
díky nim může být takové, o jakém jste 
vždy snili. Ale i pokud nemáte zahrád-
ku, můžete si barvy listopadek dopřát. 

V interiéru, na zahradě i terase jsou nej-
působivější seskupení více odrůd s květy 

různých barev. Můžete barvy skládat podle 
ladících tónů, nebo naopak do kontrastu.

Na trhu je možné najít i řezané chryzantémy, které jsou dostupné 
během celého roku a hodí se pro nejrůznější příležitosti. Ve váze vydrží 
při správném ošetření poměrně dlouhou dobu. Zimuvzdorné odrůdy 
chryzantém nejkrásněji rozkvetou na záhonech, které jsou na slunných 
nebo polostinných místech chráněných před větrem. Půda by měla být 
mírně vlhká, výživná a propustná. Nevysazujeme je do štěrkovité půdy. 
Sucho jim nevyhovuje, stejně tak ani zamokřená půda. Když se odkvetlé 
květy chryzantém pravidelně zastřihávají, rostliny budou tvořit stále 
nové a pokvetou mnohem déle. 

Svaz květinářů a floristů ČR, foto FLORCENTER Olomouc
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Obor zahradnictví byl založen před 21 lety. 
Nejprve mu předcházelo zaměření výsadba 
a údržba zeleně od roku 1994, které spadalo 
pod obor mechanizace. Až v roce 1999 vznikl 
nový obor zahradnictví. Mezi zakladatele 
patřil také Ing. Pavel Trubač, který se věnoval 
tomuto oboru po celou dobu působení ve 
škole. Pracoval jako zástupce ředitele tohoto 
oboru. Byl zapáleným učitelem odborných 
předmětů zelinářství a ochrany rostlin.

Obor zahradnictví je jediným maturitním 
oborem tohoto druhu v našem regionu. Od 
počátku své existence se podílel na řadě pro-
pagačních akcí, například nejznámější jsou 
již tradiční výstava ovoce, konaná vždy v říjnu, 
a vánoční výstava v prosinci. Tyto výstavy se 
konají každým rokem v naší škole, její přípra-
vu a prezentaci mají na starosti vždy studenti 
oboru zahradnictví.

Obor rostlinolékařství letos pokračuje šestým 
rokem. Zaměřuje se hlavně na choroby 
a škůdce v okrasném zahradnictví, dále
v zelinářství a ovocnictví, na jejich potlačení 
nejen chemickou, ale i biologickou a další 
ekologickou cestou.

Získáním maturitního vysvědčení na těchto 
oborech získají absolventi také II. stupně 
způsobilosti pro zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin. Mezi odborné předměty patří 
například dendrologie, ovocnictví, zelinářství, 
květinářství, školkařství, rostlinolékařství, 
floristika, zakládání a údržba zeleně, právo 
a předpisy v rostlinolékařství, hygiena 
potravin. Praxe pro oba obory je cílena do 
zahradnických podniků, podniků provádě-
jících údržbu zeleně, zahradních center, 
květinek v Českých Budějovicích, dále do 
zelinářských a ovocnářských podniků 
v jižních Čechách.

České Budějovice nabízejí zahradnické 
a rostlinolékařské zaměření

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích nabízí zájemcům ke studiu 
obor zahradnictví a obor rostlinolékařství. Všechny obory – mechanizace a služby, 
veterinářství, zahradnictví a rostlinolékařství jsou maturitní. Součástí školy je i po-
maturitní jazyková škola, kde probíhá nejen pomaturitní studium, ale škola nabízí 
možnost nejen studentům střední školy, ale i široké veřejnosti zdokonalit se v cizích 
jazycích v rámci odpoledních a večerních kurzů.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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Absolventi tak mají širší uplatnění na trhu 
práce a samozřejmě mohou i dále pokračovat 
ve studiu na vysokých školách.

Mezi absolventy patří i velmi šikovná paní 
inženýrka, která ukončila tuto školu v roce 
2005, a studentka, shodou okolností její sest-
ra, která bude v tomto školním roce skládat 
i maturitní zkoušku. Tady jsou jejich postřehy. 
Nejprve paní inženýrka, která pracuje v sou-
kromé firmě nedaleko Českých Budějovic.

Jak jsem se vydala na cestu zahradnice? 
Když mě vidí někdo dnes, dvě zahradnictví, 
zahradnická realizační skupina, zkušenosti ze 
sadu i údržby veřejné zeleně, šťastnou – když 
mohu uvázat dekoraci na svatbu i pohřeb, asi 
by si řekl, ta to chtěla dělat vždy. Ale není to 
tak, do zahradnické školy mě přivedla náhoda. 
Maminka říkala, dělej, co chceš, hlavně 
ať z tebe něco je, žádný gympl nebo ekonom-
ku. Inu dobrá, tak jsem vyřadila vše, co dělat 
nechci, a zbyla zahradnice, keramička 
a kosmetička a má nejlepší kamarádka šla 
na zahradnickou. Tak bylo rozhodnuto 
a nastoupila jsem na zahradnickou školu. 
Musím říci, že po neblahých pocitech proží-
vaných na základní škole pro mě byla střední 
škola rájem, spousta podobně smýšlejících 
lidí, které zajímá příroda, rostliny a tak. Do 
dnešního dne, když kohokoliv ze třídy potkám, 
je to obrovská vzájemná radost, zůstali jsme 
si blízcí, přestože se naše cesty rozutekly po 
světě a ne všichni zůstali zahradníky. Myslím, 
že velký podíl na tom, že jsem se v zahrad-
nickém řemesle našla, měla paní učitelka na 
květinářství, která možná byla někdy přísná, 
ale zahradničinu milovala a svým osobitým 
způsobem to předávala. Velkým přínosem byli 
i vyučující, kteří přišli z praxe a předávali nám 
své poznatky a zkušenosti ověřené z terénu. 

Pochopila jsem, že bez praxe nemůže být 
zahradník zahradníkem a poctivě jsem cho-
dila na všechny praxe a i brigády si hledala 
v oboru již od střední školy. Následovalo 
bakalářské a magisterské studium za ČZU 
obor zahradní tvorba, bez kterého bych svoji 
současnou práci dělat nemohla, nebo ne 
v plném rozsahu. Přesto většinu odborných 
poznatků si člověk nese ze střední školy, 
kde je více času se množství především 
sortimentu naučit. Díky vzdělání a množství 
absolvované praxe i brigád v oboru jsem si po 
škole mohla práci i vybírat z několika nabídek. 
Takže jestli mohu něco vzkázat budoucím stu-
dentům, dělejte, co vás baví, pracujte na sobě, 
nepodceňujte praxi a práce je pro všechny 
šikovné zahradníky dost!

A ještě pohled o 16 let mladší sestry –
budoucí maturantky
Rozhodla jsem se jít stejným směrem. Nemů-
žu tvrdit, že při výběru školy jsem měla jasno, 
ovšem když mi došlo, že jednou nechci sedět 
v kanceláři, přišlo mi zahradnictví jako dobrý 
obor. A kdybych si měla vybírat znovu, zvolila 

bych stejně. Seznámila jsem se zde a stále 
seznamuji se mnoha odvětvími, která se pod 
pojmem zahradnictví skrývají – od floristiky 
přes dendrologii až po rostlinolékařství. Ně-
které předměty mě baví více, některé méně, 
asi jako každého. Ovšem za velmi užitečnou 
část našeho oboru považuji praxe. Ty máme 
v rámci školy ze všech odborných předmětů. 

Od druhého ročníku také chodíme na praxe do 
zahradnických i rostlinolékařských podniků 
a firem. Jako studenti a někteří i brigádníci 
si z těchto krátkých pracovních zkušeností 

máme alespoň šanci ujasnit, co bychom jed-
nou skutečně chtěli dělat. Doufám, že se mi 
školu podaří úspěšně dokončit a snad v oboru 
i pokračovat na vysoké škole nebo v práci.

Závěrem bych chtěla podotknout, že obě 
patřily a patří mezi výborné studentky, které 
dělají čest svému oboru a celé škole. Jejich 
práce, zkušenosti, studium a vztah k oboru 
jsou toho důkazem.

Mgr. Olga Cahová, zástupkyně ředitele
www.soscb.cz
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Nejkrásnější pražská zahrada roste už 300 let

Vrtbovská zahrada leží spolu s dalšími třemi 
barokními zahradami, Vratislavskou, Schön-
bornskou a Lobkowickou, na svahu Petřína 
a je považována za jednu z nejvýznamnějších 
a nejkrásnějších barokních zahrad. Terasovou 
barokní zahradu italského typu nechal vybu-
dovat Jan Josef hrabě z Vrtby, nejvyšší pur-
krabí Pražského hradu, u Vrtbovského paláce 
v letech 1715–1720 a letos tak zahrady slaví 
300 let od svého vystavění. Autorem návrhu 
byl slovutný architekt František Maxmilián 
Kaňka. Sochařskou výzdobu zahrady vytvořila 
další legenda barokního umění Matyáš Ber-
nard Braun. Na zdařilém díle se podílel také 
Václav Vavřinec Reiner, od kterého můžete 
obdivovat především fresku na klenbě sala 
terreny, která představuje Venuši a Adonise.
  
Do Kolína na Bartolomějské návrší

Letos v září se podařilo dokončit nákladnou 
revitalizaci Bartolomějského návrší v Kolíně. 
Unikátní areál se rozprostírá kolem chrámu 
sv. Bartoloměje. Některé expozice se tak vů-
bec poprvé otevřely návštěvníkům, například 
kolínská kostnice nebo zvonice, stará farní 
škola či hradby a zelené parkány. Ve zvonici si 
prohlédnete lapidárium s kamenickými prvky, 

které pochází přímo z kostela svatého Bar-
toloměje. V prvním patře najdou návštěvníci 
vystavený chrámový poklad, například kalichy 
nebo ornáty, a pod zvony bude nainstalována 
zvonkohra. Stará farní škola nabídne inter-
aktivní muzejní expozici věnovanou slavným 
kolínským rodákům.

Výlet nejkrásnějším místem středního 
Povltaví
Národní přírodní rezervace Drbákov – Al-
bertovy skály ochraňuje jedinečný soubor 
ekosystémů, typických pro střední Povltaví. 
Lokalita se nachází na strmých skaliskách 
a slunných stráních lemujících pravý Vltavský 
břeh naproti letovisku Smilovice. Trasa nauč-
né stezky, která skalnatám územím prochází, 
je dlouhá asi 7 km, z čehož minimálně polovi-
na vede skutečně vysokohorským terénem.
Stezka vás provede překrásnými přírodními 
partiemi s úchvatnými skalními vyhlídkami 
k Vltavě. K Albertovým skalám se nejlé-
pe dostanete od Nalžovic přes Nalžovické 
Podhájí směrem k rekreační oblasti Častoboř. 
Výchozím místem k výletu se může stát i obec 
Křepenice.

Vyslyšte volání rodu v Mikulčicích

Hledáme-li počátky české státnosti, musíme 
na Moravu. Lépe řečeno na Velkou Moravu. 
Slovanské hradiště v Mikulčicích je národní 
kulturní památkou s bohatými a cennými 
archeologickými nálezy. Nachází se tu stálá 
expozice archeologických nálezů ze 7.–9. 
století. V areálu se podíváte do dvou muzej-
ních expozic a venku vás pak ještě čeká pěší 
prohlídka slovanského hradiště se základy 
kostelů a knížecího paláce. V muzeu můžete 
zhlédnout předměty denní potřeby (keramika, 

železné výkovky, kamenné předměty), ale také 
výrobky uměleckého řemesla. Zdejší kovolitci 
a šperkaři je vyráběli ze železa, bronzu, 
stříbra či zlata. Honosné součásti velmožné 
výstroje – meče, ostruhy stejně jako šper-
ky – náušnice, gombíky, prsteny představují 
mistrovské kusy raně středověkého umělec-
kého řemesla.

Tropické rostliny v Olomouci

Patříte k milovníkům rostlin a tropického svě-
ta? Pak si nenechte ujít sbírkové skleníky
 v Olomouci, které jsou svým rozsahem jedny 
z největších v republice. V palmovém, kaktu-
sovém, tropickém a subtropickém skleníku 
každou roční dobu raší, kvetou a přinášejí plo-
dy desítky nejexotičtějších druhů rostlin, proto 
jsou návštěvníkům přístupny téměř celý 
rok s výjimkou zimních měsíců. Největším 
a nejstarším je palmový skleník, který nabízí 
pohled na mnohé letité exempláře exotic-
kých rostlin dosahujících vskutku impozantní 
velikosti. Na palmový skleník navazuje skleník 
kaktusový. Třetím skleníkem na trase je 
skleník tropický. V posledním ze čtyř, subtro-
pickém skleníku, najdete především kolekci 
užitkových rostlin subtropických oblastí 
napříč celým světem.

Karpatská krajina v rámečku pozorovatelny 
Durch
Pozorovatelna Durch je hold výhledu na 
krajinu, na kterou se můžete dívat jakoby přes 
zarámovaný obraz. Má podnítit k pozastavení 
se a uvědomění si krásy krajiny Bílých Karpat. 
Slouží také jako posezení pro kolemjdoucí, 
kteří zde mohou v klidu posvačit a v nepřízni 
počasí se schovat do úkrytu. Navrhl ji archi-
tekt Zdeněk Fránek jako minimalistickou dře-

Neseďte za pecí a vydejte se do přírody na 
zajímavá místa po celém Česku. Užijete 
si pohyb na čerstvém vzduchu a přitom 
poznáte nová místa a zajímavosti

Podzim je ideální k podnikání nejrůznějších výletů. Pokud však ještě nemáte zcela 
jasno v tom, kam se vydat, nechte se inspirovat našimi tipy, které vás zavedou do 
všech regionů České republiky na známá i neznámá místa.



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

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

věnou konstrukci s čistými detaily bez jakého-
koliv výrazného prvku. Postavena byla teprve 
před dvěma lety. Za ideou i realizací pozoro-
vatelny stojí rodinná firma Janošík, která pod 
kopcem, kde je pozorovatelna Durch usazena, 
vyrábí okna. Po krásách Bílých Karpat vás 
kromě značených tras KČT provede také 
deset naučných stezek (NS Královec z Valaš-
ských Klobouků, NS Javornický hřeben z obce 
Střelná nebo Lidečko, NS Moravské Kopanice 

z Žítkové, NS Okolo Hrozenkova ze Starého 
Hrozenkova, NS Lopeník od obecního úřadu 
Lopeník, NS Květná, NS Javořinská z Nové 
Lhoty, NS Vrbecko-Kuželvská z Kuželova, NS 
Orchidejová z Lučiny u Tvarožné Lhoty a NS 
Oskerušová z Radějova).

Do pravěku v Chotěbuzi-Podboře
Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je 
jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně 
středověkých památek Těšínského Slezska. 
Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které 
se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní 
době bronzové a halštatské, během kterých 
na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. 
Po velké rekonstrukci, která trvala od roku 
2018 do září 2020 je opět otevřena veřej-
nosti, a to až do konce října zcela zdarma!
Zevrubně opravena byla slovanská hradba, věž 
a palisády. Nově je zpřístupněn ochoz po celé 
délce opevnění. Přístupná je nyní také celá 

akropole s replikami dřevostaveb. Zajímavostí 
archeoparku je, že se nachází v prostorách, 
kde skutečně stávalo slovanské hradiště.
zdroj: kudyznudy.cz

Před návštěvou akce doporučujeme ověřit 
si aktuální informace u pořadatelů na jejich 
webových stránkách kvůli možným změnám 
v souvislosti s koronavirovými opatřeními.

Dagmar Sedláčková

„Babí léto je obdobím, kdy se můžeme setkat 
s pestře zbarvenými samečky, kterak pobíhají 
po pěšinkách Děvína i dalších stepních rezer-
vacích a hledají nenápadně zbarvené samičky. 
Ty jsou spíš domácí typy a ven moc nechodí. 
Většinu času tráví ve svých norách,“ přiblížil 
zoolog Pavel Dedek z CHKO Pálava. Lokalita 
podle něj hostí ještě další dva vzácné druhy 
stepníků, moravského a pálavského. Nikde 
jinde v republice tři druhy stepníků pohroma-
dě nenajdeme,“ dodal Dedek.

(sed)

Babí léto na Pálavě vylákalo 
pavouky stepníky  

Sympaťák mezi nepopulárními tvory nyní pobíhá po pěšinách Pálavy. Na pavouka 
stepníka rudého (Eresus kollari) přišla doba páření. 
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„Jsme zvyklé vystupovat. Běžně zpíváme 
v krojích na akcích každý měsíc. Kvůli pan-
demii koronaviru ale pořadatelé většinu akcí 
ruší. Říkaly jsme si, jak je nám líto, že letos ty 
kroje ani nemáme kde vyvětrat. Chvilku jsme 
o tom diskutovaly a nakonec nás napadlo, že 
se do krojů oblečeme prostě jen tak,“ zdůvod-
nila umělecká vedoucí sboru a copywriterka 
Petra Radkovičová.

Do akce Den v kroju se zapojily téměř všechny 
členky. Přidávají se i další cizí lidé. „Těch 
negativních zpráv se na nás valí tolik, že je 
třeba se aspoň trošku povznést a zasmát se. 
Každý den chodí v kroji jedna z nás. Jestli to 
tak budeme dělat týden nebo déle, ještě neví-
me. Prostě dokud nás to bude bavit. Je to ale 
pořádný adrenalin,“ usmívala se Radkovičová.
Ženy se v kroji fotí a fotky pak přidávají na 
stránky Výběru z bobulí, sociální sítě Face-
book a Instagram. Se sekačkou na zahradě, 
ve školní lavici univerzity třetího věku nebo 

na poradě u šéfa. „Já jsem ráno byla v kroji 
doprovodit děti do školy. Zatímco prvňáček byl 
v pohodě, třeťačka už se mnou jít nechtěla. Byla 
jsem i v obchodě pro rohlíky k snídani, budu 
v něm doma pracovat a odpoledne se ukážu 
dětem ve folklorním kroužku u nás ve Staré 
Břeclavi, který vedu. A večer jdu s kamarádka-
mi do hospody,“ prozradila vedoucí sboru.

Lidé na ulici i v práci se ptají a zajímají, proč 
se ženy a dívky oblékly do kroje. Prakticky ne-
ustále dochází i k úsměvným situacím. „Dnes 

je to trefa, děvčata. Dojel auditor na kontrolu 
a v první chvíli aj zapomněl, co chtěl říct,“ 
podělila se o svůj zážitek zpěvačka a účetní 
Hanka Pavlíková.

Členky sboru se na vlastní kůži také přesvěd-
čily, jak nesnadné je zkombinovat kroj 
s rouškou. „Dohromady s tým šátkem je 
to totálně na prd,“ okomentovala jedna.
Druhá na to pohotově poradila. „Když si ráno 
namočíš roušku do slivovice, hned to bude 
o hodně příjemnější,“ usmívala se.
Úřednice Lenka Balgová se podělila o svůj 
zážitek s fotbalisty. „Co v práci, ale vyzved-
nút naše chlapce na fotbale, to byla teprve 
challenge,“ smála se.

Členky sboru si nenechaly ujít příležitost ani 
při posledních volbách. Do volebních místnos-
tí se vydaly jak jinak než v krojích.

Text a foto Dagmar Sedláčková

Zůstaly bez akcí. Do krojů se proto 
ženy z Výběru z bobulí oblékají 
i do práce nebo na fotbal

„Já si ten kroj letos snáť kvůli temu koronaviru ani neobleču!“ Na začátku byl jen 
povzdech členek ženského valtického pěveckého sboru Výběr z bobulí. Z povzdechu 
byl náhle nápad a z nápadu iniciativa s názvem Den v kroju, které fandí a chytají 
se jí milovníci folkloru z celého Břeclavska a Hodonínska. 

 Kroj a rouška, dříve 
nepředstavitelné, dnes 

realita a zároveň cesta jak 
posílit ducha i zvyky.

Členky souboru Výběr z bobulí reagují na rušení akcí po svém. Každý den si každá z nich užívá Den v kroju, foto archiv Výběr z bobulí
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Festival se konal již podeváté a byly to nervy 
do poslední chvíle. Jak pro pořadatele, tak i 
pro zúčastněné pivovary. Bude se festival sku-
tečně konat, nebo ne? Každý den se měnila 
situace. A hlavně, nárůst potvrzených případů 
koronavirem stále se rychle zvyšoval. Barevná 
mapa se měnila, Praha na tom byla nejhůře.
Festival poprvé konaný na žižkovské Parukář-
ce (Žižkovské pivobraní 2012) po sedmiletém 
pobytu na Náplavce se obloukem dostal až do 
Holešovic. Není třeba zakrývat, že důvodem 
opuštění tradiční Náplavky byly vysoké finanč-
ní podmínky Magistrátu hlavního města Prahy 
za pronájem místa, ale také kvůli přesunu 
magistrátních akcí z jara na podzim, nedosta-
tek vhodných termínů pro konání akce. Věčná 
škoda. Stalo se tak v termínu, kdy Pražská 
tržnice oslavila výročí 125 let existence. Zdá 
se, že právě ve vhodnou dobu. Magistrát hlav-
ního města stejně jako vedení Městské části 
Praha 7 se shodly na celkové rekonstrukci 
Pražské tržnice a na zcela novém konceptu 
jejího obchodního a kulturního využití. Konání 
pivního festivalu Pivo v tržnici patří k němu.
Na premiéru festivalu v Pražské tržnici mělo 
vliv hned několik nepříznivých faktorů:
- nové místo konání
- covid – mařil plány až do termínu konání
- jít, či nejít – byly otázkou a obavou návštěv-

níků
- poslední víkendová šance na koupání  

v přírodě i na koupalištích
- roušky v metru a MHD, ale i na toaletách
- do oranžova se Praha zbarvila již dva týdny 

před konáním festivalu
- Evropa se rychle uzavírala před Českem – 

chyběly zahraniční party pivařů

Budvar – národní pivovar spolupracuje se 
sedmi minipivovary
Účast Budějovického Budvaru na pivním
 festivalu malých a mini českých pivovarů 
mohla zcela jistě zaskočit nebo překvapit lec-
kterého návštěvníka. Na vysvětlenou je však 
třeba uvést a stále více zdůrazňovat,
že se jedná o národní pivovar, kterému my 
všichni právem můžeme a musíme „koukat“ 
do karet. A protože si Budvar v poslední 
době zvolil za projekt spolupráci s šesti mini-
pivovary, není již třeba si lámat hlavu nad tím, 
proč se tohoto festivalu zúčastnil. Do skupiny 
spolupracujících minipivovarů patří Pivovar
Antoš, Pivovar CLOCK, Pivovar Cobolis, 
Pivovar Nachmelená opice, Pivovar Permon, 
Rodinný pivovar Zichovec a Pivovarský dvůr 
Zvíkov.

Proměny Pražské tržnice
Proč se na festivalovém pivním tácku a festi-
valovém pivu objevil býk (Holešovický beyk), 
vysvětluje krátký pohled do historie. Deseti-
hektarový areál vznikl v letech 1893–1895. Od 
roku 1895 zde sídlila Ústřední jatka králov-
ského města Prahy. Hlavní vchod zdobí dvě 
sochy mužů s býky na mohutných pilířích. 
Zaměstnanci jatek tu nechali vztyčit pomník 
svým kolegům, kteří zahynuli v bojích první 
světové války.

Pražská tržnice letos slaví 125 let a jako 
dárek dostává vizi své budoucnosti. Během 
dvou dekád by se měla stát místem, kde se 
spojí maloobchod, služby, kultura, kreativní 
průmysl a gastronomie pro všechny věkové 
a příjmové kategorie. Památkově chráněný 
areál, který je rozlohou 1,5krát větší než 
Pražský hrad, bude sloužit jak Pražanům, 
tak i turistům a tepat v rytmu doby 24 hodin 
denně. Vedle rekonstrukce budov, veřejného 
prostranství a mobiliáře získá prostor i zcela 
nové architektonické prvky. Vše, co se zde 

chystá, bylo přehledně představeno na pane-
lové výstavě konané k uvedenému jubileu.
To, že v době roušek, strachu z druhé vlny  
koronaviru a posledních letních dnů vhodných 
ke koupání navštívilo festival přibližně čtyři 
tisíce milovníků piva, lze považovat za úspěch. 
Velký dík za účast patří také 36 minipivovarům 
a hostujícímu národnímu pivovaru Budějovic-
ký Budvar za to, že našly odvahu a ve složité 
době se festivalu zúčastnily. Za těchto tvrdých 
podmínek by to s největší pravděpodobností 
na bývalé Náplavce nedopadlo o nic lépe.  
S ohledem na rychlý postup šíření koronaviru 
v Praze by se festival možná o týden později 
nekonal ani v Pražské tržnici, ani na Náplavce.

Doufejme a přejme si, aby se v roce 2021 ze 
zdravotního hlediska nic podobného nestalo. 
To, co se v areálu Pražské tržnice bude v příš-
tích letech dít, vytvoří z tohoto místa prostor, 
kam se nejen návštěvníci, ale i festival budou 
rádi opakovaně vracet. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Pivo v  Holešovické tržnici 
Vše bylo nové a také jinak. Jeden z mála pivních festivalů, který se v září 2020 
navzdory karanténě konal, byl festival malých a mini českých pivovarů „Pivo v trž-
nici“. Místem konání byla Pražská tržnice, v Praze 7 – Holešovicích, kdysi Ústřední 
jatka královského města.
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„Český spotřebitel se přeorientovává na 
kvalitu a původ zboží. Má také jedinečnou 
možnost ovlivnit to, co se na našich polích 
bude pěstovat,“ říká prezident Agrární komo-
ry Jan Doležal. Zároveň dává „zelenou“ far-
mářům a pěstitelům pro prodej ze dvora, ve 
kterém vidí potenciál a smysl, jak si nakoupit 
kvalitní sezónní a lokální suroviny, které v ka-
menném obchodě zákazník nenajde. A přesně 

to je i cílem projektu Maková mapa – zpro-
středkovat prodej kvalitního potravinářského 
máku přímo od pěstitelů. Řada z nich již 
vlastní i cechovní normu „Český modrý mák“, 
která garantuje ještě nižší obsah morfinových 
alkaloidů, než je norma.

Kvalita je na dvoře
Do projektu Makové mapy (http://mapa.nas-
modrymak.cz) se přihlásilo již na dvě desítky 
českých pěstitelů potravinářského máku 
z celé České republiky a další se postupně 
přidávají. Ředitelka spolku Český modrý mák 
Stanislava Koprdová říká: „Na polích České 
republiky pěstujeme jen kvalitní potravinář-
ské odrůdy, žádné jiné. Ale v jiných zemích 
pěstují i odrůdy pro průmyslové využití, kde 
semeno máku nelze v potravinářství využít, 
a přesto se k nám dováží a je nelegálně mí-
chán s naším potravinářským mákem 

a následně prodáván v obchodech. Kvalita
ale v mnohých případech zůstává jen na 
jeho dvoře. Na Makové mapě najdete mák 
v různé gramáži, za různé ceny, mnozí 
pěstitelé vám mohou produkt zaslat i poštou. 
Kromě modrosemenného máku zde najdete 
i bělosemenný, ale především dostanete mák 
od pěstitele s garancí kvality. V Makové mapě 
můžete hledat „svého“ pěstitele podle mapy či 
po zadání vámi zvolené adresy v internetovém 
prohlížeči či v mobilu.

Česká cechovní norma
Pokud upřednostňujete nákup v obchodě, 
zaměřte se na mák s cechovní normou „Čes-
ký modrý mák“. Mák označený logem české 
cechovní normy má garantovaný nižší obsah 
morfinových alkaloidů (pod 20 mg/kg) a spl-
ňuje tak požadavky českých právních předpisů 
kladené na bezpečnost potravin. U modro-
semenného máku, který se pyšní označením 
„Vyrobeno podle České cechovní normy“, 
není povolena termostabilizace. Semena tak 
nemohou být zaměňována za semena tech-
nického máku, produkovaná jako surovina pro 
farmaceutické využití. Semena máku s pečetí 
české cechovní normy spotřebiteli garantuje 
100% český původ a potravinářskou kvalitu.

Spotřeba máku v ČR
I přes to, že máku spotřebujeme ve srovnání 
se zbytkem světa nejvíce, je jeho spotřeba 
poměrně nízká, podle ČSÚ max. 1 g denně na 
1 obyvatele. Modrý mák je výjimečný díky jeho 
vůni, chuti, jednotné modré barvě a mizivému 
obsahu návykových alkaloidů. „Semena máku 
jsou doslova nutričním koncentrátem. Proto 
ho využíváme jako pochutinu, není přílohou 
pokrmů, ale spíše kvalitním kořením jídel. 
V našem jídelníčku dokáže nahradit i maso 
a má několikanásobně vyšší obsah vápníku než 
mléko,“ říká Vlastimil Mikšík z ČZU v Praze.

Více informací na mapa.nasmodrymak.cz 
nebo na nasmodrymak.cz.

Maková mapa – kvalita je na dvoře
Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Do ostat-
ních zemí ho vyvezeme více než chmele. První jsme i v jeho konzumaci. Na jednoho 
obyvatele ČR připadá 430 g, což je asi největší spotřeba máku na světě. Ale i přes 
všechna prvenství se na pultech obchodů můžete občas setkat s jeho nízkou kvalitou. 
„Maková mapa“ má za cíl zprostředkovat prodej kvalitního máku pěstovaného v ČR 
přímo od pěstitelů pro koncové spotřebitele.

Projekt „Náš modrý mák“ 
je spolufinancován 

z prostředků Ministerstva
 zemědělství ČR

a za spolupráce spolku 
Český modrý mák  

a Agrární komory ČR.

Český
modrý mák z.s.
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Další recepty ze sladkovodních ryb 

PEČENÝ PSTRUH SE ŠPENÁTEM 
A OMÁČKOU Z ČERVENÉHO VÍNA

PSTRUH NA 
BYLINKOVÉ PÁŘE 
S POŠÍROVANOU 
ZELENINOU 
NA MÁSLE

SUROVINY (4 porce):
Ryba: 
• filety ze pstruha 4 ks 
• olivový olej cca 4 lžíce 
• sůl a čerstvě namletý pepř 
Špenát: 
• cibule 1 ks
• česnek 1 stroužek
• olivový olej 2 lžíce
• špenátové listy 150 g
• sůl

Omáčka: 
• červená cibule 1 ks 
• olivový olej 2 lžíce
• celý černý pepř 1 lžička
• suché červené víno 150 ml
• vinný sirup 2 lžíce 
   (nebo 1 lžička medu)
• šalvěj 3 lístky
• hladkolistá petržel 1 hrst 
• sůl
• čerstvě namletý pepř

SUROVINY (2 porce, 1 
pstruh):
• mrkev 100 g
• celer 100 g
• petržel 100 g
• císařský hrášek 50 g
• červená cibule 60 g

• máslo 50 g
• bílé víno 3dcl
• rozmarýn
• tymián
• sůl
• pepř

Postup přípravy: 
Nejprve zbavíme filet kostí. Rybí maso osolíme a opepříme. V pánvi rozehřejeme
olej a vložíme do něj filet kůží dolů. Ztlumíme teplotu a pečeme zhruba 
10 minut, až maso zbělá. 

Mezitím začneme připravovat omáčku. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. 
V další pánvi rozehřejme olej, přidáme cibuli, orestujeme ji dozlatova. Přidáme 
pepř a víno, ztlumíme teplotu a povaříme 5 minut do zhoustnutí. Na špenát olou-
peme cibuli a česnek a nakrájíme je nadrobno. Do pánve s rybou přidáme olej 
a osmahneme na něm cibuli a česnek. Vsypeme špenát a necháme ho zavad-
nout. Zlehka osolíme. Do omáčky vmícháme vinný sirup nebo med a lístky 
šalvěje. Přelijeme ji přes rybu a podáváme se špenátem. Na ozdobu posypeme 
nadrobno nasekanou petrželkou.

Postup přípravy: 
Pstruha vykucháme a řádně omyjeme pod 
tekoucí vodou a osušíme. Mezitím si v pánvi 
připravíme vodu s vínem 1 : 1. Přidáme bylinky 
a přivedeme k varu. Poté co nám voda začne vřít, 
dáme osoleného a opepřeného pstruha na pařák 
a přiklopíme. Rybu necháme na páře 10 min. 
a poté ji sundáme. Ve vzniklém vývaru blanšíru-
jeme zeleninu, dokud nezměkne. Zeleninu sun-
dáme z páry, omáčku zredukujeme a zahustíme 
máslem.

KAPŘÍ HRANOLKY S BAGETKOU

SUROVINY:
• 1 střední kapr
Marináda: 
• sušený česnek 2 lžíce
• sójová omáčka 80 g
• rybí omáčka 40 g
• med 2 lžíce
• bílé víno 2 dcl
• sůl, pepř

Obal: 
• hladká mouka 
   120 g 
• solamyl 60 g
• mletá uzená 
   paprika 
   1 lžička
• olej na smažení

Postup přípravy: 
Kapra naporcujeme
a vykostíme. Jednotlivé filety nakrájí-
me na plátky asi 2 cm široké. 

Připravíme marinádu – do větší mísy 
přidáme sójovou a rybí omáčku, 
česnek, med a víno. Celou směs 
pečlivě zamícháme a podle chuti
osolíme a opepříme. Do mísy přidá-
me rybu, dobře promícháme a nechá-
me nejlépe pár hodin naložené. 

Promícháme hladkou 
mouku, solamyl 
(v poměru 2 : 1) 
a mletou papriku
a v této směsi obalí-
me rybí hranolky. 

Rozpálíme pánev 
s vyšší vrstvou olej 
a smažíme hranolky 
dozlatova. Podáváme 
s bagetkou.  
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 Jedlé houby z našich lesů
FOTOREPORTÁŽ: 

Klouzek modřínový patří mezi hojné a velmi chutné houby

Stále častěji roste také hřib kovář, pozor ale na záměnu s hořkými hřiby

Podle mykologů je ale nejchutnější muchomůrka růžovka (masák)

Také hnojník obecný je jedlý, do omáček se hodí jeho mladé plodnice

Asi nejčastěji sbíraná houba – hřib hnědý

Ryzec smrkový je třeba delší dobu tepelně opracovat  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

Sezóna podzimních sběrů hub je v současné době v plném proudu a již v současné 
době lze říci, že letos byly úlovky houbařů lepší než v předchozích letech. A mohly 
by být možná ještě větší, kdyby lidé kromě různých druhů hřibů sbírali i další jedlé 
houby, z nichž některé si můžete prohlédnout. 
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Čo znamená štrajková pohotovosť?
Valné zhromaždenie dospelo k tomu, že situ-
ácia v agropotravinárskom sektore je natoľko 
vážna, že poverilo vedenie komory, aby vstúpi-
lo do štrajkovej pohotovosti. To znamená, že 
nebudeme musieť zvolávať valné zhromaž-
denie, ale stačí rozhodnutie predstavenstva 
SPPK o tom, aké ďalšie kroky zvolíme aj 
v prípade nášho demokratického práva, 
a teda štrajkov, akým spôsobom s týmto 
právom budeme narábať.

Ako sa toto rozhodnutie rodilo a prečo napo-
kon aj vyplynulo z valného zhromaždenia?
Musím úprimne priznať, a toto všetko počas 
valného zhromaždenia v pragmatickom 
a pokojnom duchu zaznievalo, že nikto neo-
čakáva od vedenia ministerstva, ani od tejto 
vlády, že problémy v poľnohospodárstve 
a potravinárstve, ktoré sú tu nahromadené za 
30 rokov, sa zo dňa na deň vyriešia. My sme si 
sľubovali, že nastavíme koncepciu, sadneme 
si za jeden stôl a budeme sa rozprávať, ako 
stabilizovať agropotravinársky sektor. Bohu- 
žiaľ musím konštatovať, že opak je pravdou. 
Ministerstvo a vláda zatĺkla posledné klince 
do rakvy slovenského agropotravinárstva, 
a posledným klincom je aj to, že zmienka 
o poľnohospodárstve a potravinárstve sa ne-
dostala do plánu obnovy. Toto je pre nás akýsi 
lakmusový papierik. Poľnohospodári a potra-
vinári cítia potrebu položiť otázku verejnosti – 
potrebuje táto krajina vôbec poľnohospodárov 
a potravinárov? Sme skutočne len ľudia, ktorí 
poberajú dotácie, nič nerobia a sú agroba-
róni? Potrebujeme, aby ministerstvo a vláda 
naopak, vnášali pokoj do poľnohospodárskej 
verejnosti. Aby spájali malých, veľkých, stred-
ných, rodinných poľnohospodárov, a aby tí mali 
vytvorené podmienky na to, aby sme skutočne 
mohli na Slovensku rozprávať o potravinovej 
sebestačnosti, o vzhľade krajiny.

SPPK je najväčšou organizáciou v agropotra-
vinárskom sektore, dá sa teda povedať, že 
nespokojnosť so stavom v sektore je plošná? 
Treba si uvedomiť, že SPPK, to nie sú  len 
poľnohospodári. SPPK zastrešuje zväzy, ktoré 
spájajú napríklad hydinárov, ovocinárov, 
zeleninárov, chovateľov dobytka, oviec, kôz, 
zastupujú takisto zemiakarov, potravinárov 
a mnohých ďalších. To znamená, že so stavom 
v agrosektore nie je nespokojná len nejaká 
časť poľnohospodárov, ale hovoríme o prie-

rezovej nespokojnosti vo vzťahu k týmto 
segmentom.

Bol krok vyhlásiť štrajkovú pohotovosť 
nevyhnutný?
Takýto vývoj sme si ani my sami nepredsta-
vovali, že po necelých siedmich mesiacoch od 
volieb budeme v štrajkovej pohotovosti. Avšak 
vzhľadom na absolútnu absenciu koncepčnej 
komunikácie vo vzťahu k spoločnej poľno-
hospodárskej politike, vo vzťahu k štátnemu 
rozpočtu, absolútne nepremyslené a často až 
populistické kroky vo vzťahu k Slovenskému 
pozemkovému fondu nás viedli k tomu, že 
sme štrajkovú pohotovosť museli vyhlásiť. My 
už inú možnosť nevidíme. Po tom, ako sme 
vyzbierali 700 podpisov od poľnohospodár-

skych subjektov, ktorí zamestnávajú desiatky 
tisíc ľudí, po tom, ako sme pred týždňom 
informovali premiéra, že situácia v sektore je 
vážna, poverilo valné zhromaždenie vedenie 
komory na vstup do štrajkovej pohotovosti.

Vy ste už v uplynulých dňoch aj týždňoch 
verejne signalizovali nespokojnosť, spomínali 
ste list premiérovi, dostali ste nejakú odozvu?
Bohužiaľ, žiadnu spätnú väzbu sme z úradu 
vlády nemali. Musím však pozitívne zhodnotiť 
dnešnú (nahrávané: 7.10.2020) reakciu premi-
éra na novinársku otázku týkajúcu sa vyhláse-
nia štrajkovej pohotovosti, keď sa vyjadril, že 
potrebuje dva-tri dni na to, aby sa zoznámil 
s problematikou, aby zaujal stanovisko. To 
vnímame pozitívne.

Aké sú vlastne vaše požiadavky v rámci 
štrajkovej pohotovosti. Aké kroky by malo 
ministerstvo, respektíve vláda urobiť, aby 
naozaj nedošlo k ostrým štrajkom 
v uliciach?
My si v prvom rade potrebujeme sadnúť za 
jeden stôl. Je evidentné, že si s rezortným 
ministrom nerozumieme. Máme pocit, že my 
hovoríme o voze a on o koze. Nejakým spôso-

bom si musíme začať rozumieť. Potrebujeme 
vniesť do debaty pokoj, aby tu neboli vytvárané 
dva pomyselné sektory – nejakí veľkí a nejakí 
malí. Tí, ktorí za všetko môžu a tí, čo za niečo 
bojovali. Nie. My sme všetci na jednej lodi. 
Potrebujeme aj úrad vlády upozorniť na to, 
že si s rezortným ministrom nerozumieme. 
Treba povedať, že kritiku vo vzťahu k minister-
stvu nevyjadrujeme len my, ale sú to aj bývalí 
poradcovia ministra, ktorí poodchádzali, 
a je to aj predseda parlamentného výboru 
pre poľnohospodárstvo.

Čo konkrétne chcete, aby sa do plánu obno-
vy reálne dostalo?
Treba uviesť veci na správnu mieru. Mali sme 
minulý týždeň tlačovú besedu nášho rezortné-
ho ministra, aj s ministrom financií, kde bolo 
deklarované, že ministerstvo žiada do plánu 
obnovy 2,4 miliardy eur. Boli prezentované 
reformy, ktoré minister žiada a na ktorých 
sa aj my zhodujeme. Bohužiaľ sme v tomto 
reformnom pláne reálne za tých uplynulých 
pár dní nič nenašli. Čo my považujeme naozaj 
za minimum, ktoré by tam za rezort malo 
byť, je v prvom rade toľko deklarovaná zelená 
krajina. Pretože tá súvisí aj so závlahami, 
s hydromelioráciami, zadržiavaním vody 
v krajine. Rovnako tam chceme investície do 
potravinárstva a spracovateľského priemyslu. 
Jednoducho opatrenia, ktoré nás posunú 
k potravinovej sebestačnosti.

O sebestačnosti sa v uplynulých mesiacoch 
naozaj veľa hovorí aj zo strany ministerstva, 
čo to znamená vo vašom ponímaní?
Sebestačnosť z nášho pohľadu, uvedomujúc si 
rok 2020, znamená byť sebestační v základ-
ných komoditách. Pre nás je to hovädzie 
a bravčové mäso, hydina, ovocie a zelenina 
a s tým súvisiaci rozvoj vidieka. To je základ, 
ktorý si želáme dosiahnuť. A tu si s minister-
stvom nerozumieme. Pochopenie základnej 
premisy cez prizmu roku 2020 a síce, že keď 
vyrábame napríklad ošípané za 1,30 eura 
nákladov a predávame to dlhodobo za euro, 
nikto to robiť nebude. Pretože aj poľnohospo-
dársky subjekt je podnikateľský subjekt a musí 
zarábať. Buď zrušme dotácie v rámci celej EÚ, 
a bude mať každý rovnaké podmienky na trhu, 
alebo sa budeme musieť prispôsobiť systému 
a podporiť výrobu domácimi nástrojmi.

Ivana Kaliskán, polnoinfo.sk

Predseda SPPK Emil Macho: 
My o voze a minister o koze

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora po zasadnutí valného zhro-
maždenia 6. októbra vyhlásila štrajkovú pohotovosť. O dôvodoch a požiadavkách 
hovorí jej predseda Emil Macho.

Ministerstvo a vláda 
zatĺkla posledné klince 
do rakvy slovenského 
agropotravinárstva.
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Odkdy vyrábíte ovocné výrobky s přidanou 
hodnotou?
Díky nízké ceně průmyslových jablek v roce 
2009 se firma Lukrena a.s., jejíž organizační 
součástí jsou Sady Nebilovy, rozhodla pro in-

vestici do moštárny a její uvedení do provozu. 
Ta se současně stala první částí celého proce-
su zpracování ovoce. V roce 2011 jsme udělali 
další krok ve zpracování vlastního ovoce 
a začali jsme vyrábět sušené ovoce. K ná-

padu i realizaci jsme dospěli sami. Bylo to 
již v době, kdy jsme vyráběli ovocné mošty. 
Sušárna se nachází v budově, která původně 
sloužila jako odchovna plemenných vepřů. 
Činnost odchovny byla ukončena v roce 1998. 
Po letech chátrání byla budova rekonstruo-
vána a jako první zde začala produkce moštů. 
Později zahájila činnost sušárna ovoce 
a pěstitelská pálenice. K výrobě sušených 
jablek používáme jablka z běžného třídění, ale 
nejsou nestandardem. Stroj potřebuje kvalitní 
plody s průměrem 65 mm. Jablko se po umytí 
napíchne, oloupe a vyjádří. Zůstane kroužek, 
který však nesmí být příliš tenký, jinak by při 
sušení praskal. Naopak nestandardní jablka 
vyřazená při třídění se používají na výrobu 
moštu.

Kolik těchto výrobků je v současné době ve 
vašem sortimentu?
Sortiment tvoří osm druhů moštů a čtyři dru-
hy sušeného ovoce. Mým snem je vybudování 
vlastního lihovaru. Novinkami příštího roku 
budou pravděpodobně cider a míchané suše-
né ovoce. Zatím sklízíme velký úspěch 
s našimi mošty. Chutnají v restauracích 
i kavárnách. Některé ho z našich bag-boxů 
roztáčejí, naopak jiní požadují pouze balení 
ve skle. To nám nevadí. Plničku na skleněné 
obaly 0,3 litrů již vlastníme. Důležité je, že 
zákazníkům chutnají a dokáží ocenit jejich 
kvalitu. Zákazník však miluje novinky, a proto 
je třeba uvádět na trh další výrobky. V opač-
ném případě převezme iniciativu konkurence.

Jakou výměru zaujímají jednotlivé druhy 
ovoce? O jak staré výsadby se jedná?
Podle termínů výsadby je skladba jednotlivých 
ovocných druhů následující: jabloně z výsadby 
1980 (10 ha), výsadby 1997 (5 ha), výsadby 
2011 (2 ha) a 2014 (9 ha). Hrušně pak z roku 
2011 (3 ha) a 2014 (3 ha). Další jsou třešně 
z výsadby 2014 (3 ha) a borůvky z roku 2019 
(0,5 ha). Ovocné sady jsou soustředěny do 
obce Nebilovy v okrese Plzeň-jih a jejich 
celková výměra činí 48 hektarů.

Kdy a u kterých ovocných druhů jste zavedli 
samosběry?
Poprvé v roce 2019 jsme realizovali samosběr 

Sady Nebilovy vsadily na výrobky 
s přidanou hodnotou

Je zřejmé, že při třídění ovoce vzniká „průmyslová“ kategorie určená k dalšímu 
zpracování. Než takovou surovinu někam odvážet a prodávat za minimální cenu je 
pro pěstitele ovoce výhodnější její zpracování u sebe. Na to, jak to bylo a je v současné 
době s vlastní výrobou ovocných výrobků, jsme se zeptali paní Jany Zikmundové, 
která má ve společnosti Sady Nebilovy na starosti výrobu, prodej, objednávky 
a marketing.

Část sadů s výhledem na Nebilovy 

Srpnová sklizeň jablek odrůdy Ametyst
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pouze u třešní. Vzhledem k nízko rostoucím 
stromům jsme tuto možnost sklizně dali „al-
ternativním“ maminkám s dětmi, vše ostatní 
sklízíme i nadále vlastními silami. Na druhé 
straně je skutečností vztah lidí k manuální 
práci, o kterou nestojí. Raději si přijedou pro 
již natrhané plody brigádníky. Zatím se tedy 
samosběrům vyhýbáme. To platí i pro borůvky 
pěstovanými pod sítěmi. Tam se bojím zničení 
borůvkových keřů. Vážně ale uvažujeme 
o pěstování jahodníku v tunelech ve výši para-
petu. Jejich sklizeň je pohodlnější a prodejní 
cena výrazně vyšší. Důvodem je i to, že se nám 
ukazuje jako výhoda mít široké portfolio plodin 
a následně i výrobků. I proto již máme připra-
ven projekt zcela nové prodejny s kavárnou. 

Máte již své stálé zákazníky?
Ano, již máme stálé zákazníky, a to nejen 
z Plzně. Pro čerstvé ovoce k nám jezdí lidé 
i z Domažlicka, Nepomucka a Klatovska. Kvůli 
borůvkám přijel zákazník i ze Slaného. Výlet 
k nám spojil s návštěvou zdejšího zámku. 
Každoročně také pořádáme akci Slavnosti 
jablek. Průměrná návštěvnost je 4 500 lidí. 
Letos byla chystána na 27. září, ale neusku-
tečnila se kvůli celkově vypjaté situaci.

Mají lidé možnost spojit zdejší nákup např. 
s cykloturistikou?
Cyklostezka vede přes Nebilovy a řada cyklo-
turistů se zde proto zastaví. Navzdory všem 
kritikům českých zemědělců, kteří si myslí, 
že ničíme krajinu, jsme v roce 2010 vlastním 
nákladem postavili Boží muka s pítkem pro 
ptáky a lavičkou k odpočinku v hezké krajině. 
K nim se každý pohodlně dostane na kole 
nebo i autem. Bylo to místo u cesty mezi sady, 
původně značně zanedbané. Místo jsme vlast-
ními silami vyčistili a využili umění místního 
sochaře z Chválenic. Ke stavbě jsme použili 
nedaleko vytěženou žulu. K naší radosti jsme 
v krajině pro naše následníky nechali výraz-
nou stopu. 

Je větší zájem o čerstvé ovoce, nebo ovocné 
výrobky?
Mezi lidmi převažuje zájem o čerstvé ovoce. 
Mohu potvrdit, že letos je zájem zákazníků 
výrazně vyšší. Lidé požadují regionální, ne 
dovozové ovoce. Upřímně, my tu masáž 
k tomu, aby lidé k nám pro naše výrobky jez-
dili, děláme v náš prospěch neustále.

Který z vašich výrobků je nejžádanější?
Z ovocných výrobků je dlouhodobě nejžáda-
nějším klasický jablečný mošt v pětilitrovém 
balení bag in box. Ze sušených výrobků se 
největší oblibě těší sušená jablka. Sušené 
třešně jsou velkou raritou, a i proto jsou nej-
rychleji vyprodané.

Chybí vám některé přípravky pro ochranu 
ovocných dřevin? 
Jen zdánlivě lze vše nahradit něčím jiným. Bu-
deme se muset naučit žít bez řady přípravků. 
Ale musím přiznat, že již letos nám chybí Rel-

dan, kterým se dalo vyřešit prakticky všechno. 
Stejně tak nám chybí přípravek Calypso 
a přípravky proti skládkovým chorobám. Podle 
mého názoru není řešením náhradní přípravek, 
který kvůli nižšímu účinku musím používat 
například třikrát. V letošním roce nás například 
trápily silné výskyty mšic a mer na hrušních. 

Borůvky pěstujete ve foliových tunelech? 
Borůvky nepěstujeme ve foliových tunelech, 
ale pod sítěmi. Letos jsme k nim ještě přidali 
Aronii – černý jeřáb. Aronie bude používána 
jako přídavek do našich moštů.

Máte dostatek vody?
Díky vlastnímu 100 m hlubokému vrtu z roku 
2014 máme vody dostatek. Používáme ji ke 
kapkové závlaze sadů, ale také k protimra-
zové ochraně třešní a hrušní rozprachem 
vody. I proto jsme v roce 2019 postavili ještě 
tři retenční nádrže na vodu Genap od firmy 
AquaHop. Každá z nich má objem 614 kubíků 
vody. Jsou kaskádovitě umístěné ve svažitém 
sadu. Retenční nádrže v průběhu zimy poma-
lu napouštíme vodou z vrtu.

Co chystáte pro návštěvníky sadů v blízké 
budoucnosti?
Pro mne byli a jsou inspirací vinaři na jižní 
Moravě. Nejenže sklidí vinné hrozny, ale kro-
mě vína vyrábějí také celou řadu výrobků 
s přidanou hodnotou. Hodně jim pomáhá 
i hustá síť cyklostezek. Moc se mi líbila 
firma Sonnentor v Čejkovicích. To vše mne 
inspiruje k tomu, abychom byli schopni 
nabídnout zákazníkovi důstojné prostředí 
pro jeho nákup našich výrobků a výpěstků. 
A také ho zde chceme udržet k další útratě. 
I proto počítáme s přestavbou stávající haly na 
důstojnou prodejnu s kavárnou a vyhlídkovou 
věží na zdejší krásnou krajinu. Ještě letos 
chceme začít s betonováním základové desky. 
S otevřením kavárny a prodejny počítáme 
v průběhu roku 2021. Ve vlastní prodejně musí 
být široký sortiment nejlépe regionálních 
potravin a nápojů. Mimochodem počítáme
i s Borůvkovou limonádou z blízkého minipi-
vovaru Bizon v Čižicích.

Text a foto
 Ing. Michal Vokřál, CSc.

Jana Zikmundová při „poznávačce“ na semináři (uprostřed) 

Retenční nádrže na vodu Genap
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Vodní toky patřily historicky k nejstarším 
a také nejpřirozenějším vodním cestám, po 
kterých putovalo na velké vzdálenosti zboží 
i sami lidé. To platí ostatně i dnes, limitem je 
ale výrazný vliv počasí a především intenzity 
dešťových srážek, jejichž dostatek je podmín-
kou pro využívání vodních cest jak pro vodáky, 
tak pro lodní dopravu, zejména tu nákladní. 
Rejdaři využívající jako vodní cesty Labe by 
o tom jistě mohli dlouze vyprávět.

Není ale jenom Labe a není také „jenom“ 
projekt propojení páteřních toků Dunaje, Odry 
a Labe (DOL), který je možná ne zrovna šťast-
ným symbolem splavňování řek a zvyšování 
potenciálu (nejen) nákladní lodní dopravy. Ve 
hře jsou i další řeky jako Vltava nebo Morava, 
ale i legislativa a k tomu potřebné zdroje 
peněz i politické vůle. Pokud se dokáže vše 
potřebné propojit, mohou z výsledného efektu 
těžit nejen turisté, ale i obce v okolí vodních 
toků, krajina i veřejnost. Není proto na škodu 
uvést několik příkladů staveb a aktivit, které 
v letošním roce přispěly nebo ještě přispějí 
k tomu, aby bylo téma vody prezentováno 

nejen v souvislosti s rizikem sucha nebo po-
vodní, ale také v pozitivním slova smyslu jako 
prostředí přispívající k relaxaci, dopravní ob-
služnosti a volnočasovým aktivitám v přírodě.

Začneme-li symbolicky u Vltavy, je vhod-
né zmínit především pokračující projekty 
splavnění této řeky do Českých Budějovic, 
které vzniká už od roku 2008 a jejíž součástí 
je mimo jiné prohlubování koryta této řeky, 
aktuálně pod plavební komorou Kořensko, 
které by mělo být dokončeno před začát-
kem plavební sezóny 2021 a jejímž cílem 
je prodloužit počet dnů, kdy je možné tuto 
vodní cestu využít. Lze jen připomenout, že 
délka vodní cesty s navazující nádrží Orlík je 
93 kilometrů, bez něj ale jen 37 kilometrů. 
Jsme-li u vodní nádrže Orlík, pak letošním 
počinem byla modernizace lodního výtahu pro 
přepravu menších lodí prodloužením kolejové 
dráhy výtahu o 12 metrů tak, aby mohly být 
lodě přepravovány přes přehradu i při nižší 
hladině vody v nádrži v období sucha. Zásadní 
investice – nový bezpečnostní přeliv a celková 
modernizace tohoto vodního díla ale začne 

až v příštím roce, vše je ale už připraveno. 
Výsledkem investice ve výši kolem 1,5 mili-
ardy korun bude přitom schopnost přehrady 
zadržet až desetitisíciletou vodu a mimo jiné 
tak ochránit Prahu před možnými budoucími 
velkými povodněmi.

Prodloužit dobu sezóny na jedné z nejna-
vštěvovanějších turistických atrakcí – Baťově 
kanálu – je i ambicí státního podniku Povodí 
Moravy. Povodí proto letos zvýšilo počet 
takzvaných „komorovacích dnů“ na kanálu na 
133, výsledkem pak byl meziročně desetipro-
centní nárůst počtu lodí, které letos kanálem 
propluly. Také v případě Baťova kanálu se 
počítá s odstraňováním nánosů, které by 
mohly plavbu omezovat, s opravami komor 
a modernizací či výstavbou doprovodného 
zázemí, což jsou mimo jiné přístaviště lodí. 
Cílem oprav je zajistit bezpečnost plavebního 
provozu a hladký průběh dalších rekreačních 
sezón bez rizika omezování plavby, a to 
v celém úseku od plavební komory Veselí nad 
Moravou po hospodářský most Vnorovy.

Množství dalších investičních akcí se samo-
zřejmě týká i naší největší řeky Labe. V srpnu
letošního roku byl například slavnostně 
otevřen nový přístavní můstek osobních lodí 
v Ústí nad Labem-Vaňově, ještě předtím byl 
koncem května letošního roku pak uveden do 
provozu nový most mezi obcemi Valy a Mělice 
na Pardubicku, také jako součást plánu 
splavnění Labe právě do Pardubic. Uvedený 
most zároveň zlepšil dopravní obslužnost 
v lokalitě, což je další z řady možných přínosů 
s vodou souvisejících staveb pro společnost. 
V červnu letošního roku se pak pro dlouhé 
lodě otevřela velká plavební komora Hořín, 
což je výsledek zřejmě nejvíce atraktivní 
investice na Labi spojená s rekonstrukcí ná-
rodní technické památky z roku 1905 – mostu, 
který se bez zásahu do jeho optického vzhledu 
bude zvedat, aby pod ním mohly proplouvat 
nákladní lodě. Rekonstrukce bude ještě 
pokračovat do dubna příštího roku tak, aby 
lodě vysoké až 7 metrů bez problémů propluly 
celým plavebním kanálem z Mělníka směrem 
na Prahu.

 Zázemí pro vodní turistiku i lodní 
dopravu se výrazně zlepšuje 

Lodní doprava, ale i vodní turistika byly v minulých letech skutečně hodně ve stínu 
automobilových a jiných dopravních režimů i jiných turistických aktivit, kromě do-
volených v atraktivních zahraničních destinacích také například ve stínu expanze 
cykloturistiky. To se však začalo zejména od loňského roku měnit, trend zvýšených 
investic do vody a turistiky (i dopravy) pokračuje také letos a z připravených projektů 
vyplývá, že tomu bude i napřesrok. A to je dobře. 
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Ředitelství vodních cest ČR také systémo-
vě buduje (nejen) na Labi síť přístavišť pro 
linkovou osobní vodní dopravu. Zmiňovaný 
přístavní můstek ve Vaňově tak navazuje na 
sérii šesti veřejných přístavišť na Labi vybudo-
vaných ŘVC v předchozích letech, které lodní 
linky pravidelně využívají. Projektové práce 
pokračují i na dalších lokalitách, v příštím 
roce by se měla stavět přístaviště v Hřensku, 
Malých Žernosekách nebo servisní centrum 
v Roudnici nad Labem.

Veřejně nepříliš známou skutečností, která se 
však v praxi pozitivně dotkne téměř milionů 
vodáků každoročně (za příznivých podmínek) 
sjíždějících některou z našich splavných řek, 
je i zatím parlamentem schválená novela 
vodního zákona. Ta ve prospěch vodáků ob-
sahuje nyní dvě nová opatření. Nově by podle 
nich měly vodoprávní úřady u nových jezů 
zohlednit vodní turistiku a umožnit vodákům 
pod nimi proplout, pokud je voda odvedena 
dlouhým náhonem z koryta řeky. Vodáci si od 
této změny slibují také to, že se uleví nejvíce 
vytíženým řekám, jako je například Vltava, 
protože se budou moci splouvat i další úseky 
řek, které jsou teď špatně přístupné a vodáci 
na ně vůbec nejezdí. Možná ještě důležitější je 
v této souvislosti také návrh, který stanovuje 
povinnost umožnit vodákům přenášet lodě 
kolem nesjízdných jezů, které mají ploty až 
k vodě a nelze před nimi vystoupit ani na-
stoupit. To sice může být problém v některých 
lokalitách pro vlastníky s vodou souvisejících 

pozemků, dosavadní stav, když musí vodáci 
přenášet své lodě, například i za přítomnosti 
dětí, stovky metrů často obtížně přístupným 
terénem, je ale pro řadu vodáků obtížně řeši-
telný, odrazující a také i nebezpečný. 
  
Zmiňované akce a trendy by každopádně měly 
pokračovat, už i proto, že pobyt v přírodě, 
a tedy i na vodě, je vhodným příspěvkem 
ke zlepšování imunity, a to i té psychické. 
Ostatně, vzájemnou interakci stavu těla 
a duše vnímali a oceňovali již staří Řekové. 

Návrat k vodě je tak také formou „návratu ke 
kořenům“, což je dnes jednak „sexy“, ale také 
reálně správné téma. Emotivní diskuse o DOL, 
oživené v poslední době plánem na splavnění 
Odry do Ostravy, by tak neměly převážit po-
zitivní vliv opatření vedoucích ke splavňování 
našich řek a jejich intenzivnějšímu využívání, 
zejména za situace, kdy je budoucnost cest 
do zahraničí nejen pro letošní rok poněkud 
zamlžena.

Petr Havel, foto Nina Havlová



Ř Í J E N  2 0 2 0 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y34

P o t r a v i n á ř s t v í

Právě pojem „vitamíny skupiny B“ je navíc 
docela zavádějící, neboť jde o několik látek, 
jejichž dominantními zdroji jsou různé typy 
potravin, přičemž v některých případech 
potřebu jejich příjmu pro organismus pouze 
strava na rostlinné bázi ani náhodou nezajistí. 
Neplatí tak, že potraviny rostlinného původu, 
v jejichž složení nebo při jejichž marketingu 
se používá obecný pojem „vitamíny skupiny 
B“, dodají organismu celou tuto skupinu 
látek. 

Praktickým příkladem je zejména vitamín 
B12, který v praxi nelze získat jinak než ze 
stravy živočišného původu. To potvrzují všech-
ny dosud známé výsledky výzkumů, které 

shodně konstatují, že „podle současných 
poznatků se žádný rostlinný zdroj neprokázal 
jako důvěryhodný zdroj vitamínu B12“. Ten je 
ovšem velmi důležitý pro krvetvorbu, a pro-
tože mezi jeho hlavní zdroje patří vnitřnosti, 
mají možná ještě někteří současní spotřebite-
lé v paměti, že jim v mládí doporučovali lékaři 
jako prevenci vůči chudokrevnosti mimo jiné 
zvýšenou a pravidelnou konzumaci jater. 

Zdrojem vitamínu B12 je však také červené 
maso, mléko, sýry nebo vejce, k lítosti veganů 
a vegetariánů ale žádný zdroj rostlinného 
původu. Nedostatek vitamínu B12 se ovšem 
neprojevuje „jen“ chudokrevností, ale také – 
a to je ještě důležitější, poruchami paměti 

a obecně neurologickými poruchami. Vzhle-
dem k tomu, že si lidský organismus, stejně 
jako mnohé další potřebné látky včetně řady 
vitamínů, neumí vitamín B12 sám vyrobit, 
musí si vegani a vegetariáni zajistit jeho pří-
jem prostřednictvím potravinových doplňků. 
Což je jistý paradox, neboť právě tato skupina 
spotřebitelů obvykle preferuje přirozenou 
stravu, která je ale doplňkům stravy na hony 
vzdálena. Dalším paradoxem (spíše však 
neočekávaným rizikem) pak je skutečnost, že 
vitamín B12 si dospělý člověk ukládá ve svých 
játrech (a nejen člověk, a právě proto patří 
játra k nejlepším zdrojům B12), kde vydrží 
podle individuálních schopností jedince pět až 
10 let, takže nedostatek B12 se u veganů a ve-

 Pro příjem řady vitamínů B jsou zásadní  
 potraviny živočišného původu

Jedním z nejčastějších doporučení, zejména v současné době, je dostatečný, pokud 
možno vyšší než obvyklý, příjem pro tělo potřebných vitamínů. Obvykle se přitom zmi-
ňuje vitamín C, jehož hlavními zdroji je především zelenina a ovoce, tedy potraviny 
rostlinného původu. To naopak neplatí pro příjem vitamínu D, jehož hlavním zdrojem 
je maso tučnějších mořských (ale i sladkovodních) ryb. A neplatí to ani pro další, ne 
zas tak často zmiňované vitamíny, jako je například „skupina vitamínů B“.
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getariánů může projevit s delším časovým od-
stupem a aktuální nedostatek tohoto vitamínu 
nemusí na svém „krevním“ a duševním zdraví 
vůbec pociťovat. Jinak je to ale u novorozenců 
– u nich se zásoby vitamínu B12 vyčerpají už 
v průběhu pěti měsíců.

Živočišné zdroje vitamínu B12 jsou přitom 
jen vrcholem pomyslné pyramidy látek, které 
nelze veganskou, ale v řadě případů ani vege-
tariánskou stravou získat. Varovné je to pak 
především z toho důvodu, že jsou to nejčastěji 
těhotné a kojící maminky, které strukturou 
své stravy ovlivňují vývoj svých potomků 
v období, které již není možné ze zdravotního 
hlediska po celý „zbytek života“ plodu, kojen-
ce, batolete a dítěte plně napravit. V praxi tak 
jde o nezodpovědné chování určující budoucí 
kvalitu života dětí v době, kdy ony samy nema-
jí na výběr a musí akceptovat jídelníček (a tedy 
i třeba složení mateřského mléka) své matky.
Jak už bylo řečeno, nejde přitom zdaleka jen 
o popisovaný vitamín B12, ale o celou škálu 
pro tělo potřebných mastných kyselin, živočiš-
né proteiny a řadu dalších vitamínů rozpust-
ných zejména v živočišných tucích. Zůstane-
me-li ale ještě u „vitamínů skupiny B“, platí 
obdobná doporučení, jako v případě vitamínu 
B12, i pro vitamín B2, který je také známý pod 
odborným názvem riboflavin – tedy doporu-
čení konzumovat stravu živočišného původu. 
Mezi nejlepší zdroje vitamínu B2 totiž patří 
stejně jako v předchozím případě vnitřnosti, 
červené maso, mléko a vejce, vegetariáni ale 
mohou tento vitamín získat i z masa rybího 
a vegani z kakaa nebo některých ořechů. 

Ořechy ale patří mezi nejrozšířenější alergeny 
a konzumovat jako hlavní zdroj vitamínu B2 
kakao a produkty z něj jako vzor zdravé stravy 
moc nevypadá. Zvýšenou potřebu pravidelné-
ho doplňování vitamínu B2 mají přitom mimo 
jiné kojící ženy, ale také lidé léčení antibiotiky 
nebo spotřebitelé trpící cukrovkou, což je 
v souhrnu nemalá část populace. Lze jen při-
pomenout, že dostatek vitamínu B2 je důležitý 
pro správnou funkci srdce a cévního systému 
a obecně pro metabolismus buněk a že si ani 
tento vitamín neumí lidské tělo samo vyrobit. 
V rámci objektivity je nicméně také nutné do-
dat, že zdroji dalších „druhů vitamínů“ „skupiny 
B“ nejsou jen potraviny živočišného původu, ale 
naopak zejména potraviny a suroviny rostlin-
ného původu, což platí především pro vitamíny 
B3 nebo B6. V prvním případě (B3) jde hlavně 
o luštěniny, mrkev nebo listovou zeleninu, 
dobrým zdrojem jsou ale i již dříve zmiňovaná 
játra nebo tuňák, za optimální a bohaté zdroje 
vitamínu B6 se pak považují brambory, banány 
a obecně zelenina, ale také obiloviny a opě-
tovně játra. Také ale vepřové maso, vejce nebo 
mořské ryby. Zdrojem celé skupiny „vitamínů 
B“ jsou pak pivovarské kvasnice, které byly 
v minulosti také jako zdroj těchto látek hojně 
doporučovány. Nic proti tomu, ale pivovarské 
kvasnice lze přece jen považovat více než za 
žádoucí potravinu za potravinový doplněk.

Pro člověka a správný vývoj organismu lze 
každopádně za nejlepší možné řešení považo-
vat vyváženou stravu, v níž nechybí ani složky 
rostlinné, ani živočišné, protože všechny látky 
obsažené v zemědělských surovinách a potra-
vinách z nich vyrobených působí ve vzájemné 
interakci, a tedy s lepším účinkem než snahy 
dodat pro tělo potřebné látky do organismu 
jednotlivě. Pro většinu populace tak nejsou 
řešením ani různé na konzumaci živočišných 
tuků (byť za současné konzumace ovoce 

a zeleniny) zaměřené diety a doporučení typu 
paleodieta nebo její ortodoxnější verze známé 
jako Atkinsonova dieta. Řešením ale také 
není konzumaci potravin živočišného původu 
výrazně redukovat, nebo dokonce zcela vyne-
chávat. Zmiňované příklady hlavních zdrojů 
„vitamínů skupiny B“ jsou toho ilustrativním 
a snad také inspirujícím příkladem.

Petr Havel, 
foto Nina Havlová
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Chladnokrevný kůň dnes najde využití svého 
potenciálu v lesnictví až na výjimky spíše jen 
nárazově, sezónně a lokálně. Práce koní 
v lese však stále nalézá své opodstatnění jak 
z hlediska společenského a chovatelského, 
tak z hlediska stavu a potřeb lesa. Pod poklič-
ku tohoto řemesla jsme se podívali při setkání 
s kočím Milanem Jurou, který dlouhodobě 
prosazuje zájmy kočích a snaží se o populari-
zaci a zvýšení uplatnění koní v lesích.

Kočí – životní styl
Milan Jura má kladný vztah ke koním již 
od dětství – na rodinném hospodářství na 
východním Slovensku totiž vždy koně měli. 
Práce s koňmi v lese podle něj musí být život-
ní vášeň, jelikož vyžaduje určitou disciplínu 
a kázeň – od ranního brzkého vstávání 
a krmení koně až po jeho večerní ošetření, 
a to sedm dní v týdnu. Jeho vášeň pro práci 
s koňmi mu byla užitečná, když hledal za-
městnání a státní podnik Vojenské lesy 
a statky ČR (VLS) mu nabídl práci kočího 

v obci Láz na Příbramsku. S koňmi v lese tak 
pracuje již od roku 1996 u divize VLS Hořovice. 
V té době prý bylo v divizi přibližně pět kočích 
a každý měl jeden pár koní. Práce pro koně 
však postupně ubývala a kočí proto měnili svá 
povolání. V dnešní době je v této divizi Milan 
Jura jediným pracovníkem zaměstnaným pří-
mo jako kočí se dvěma vlastními koni, které 
práci v lese i sám učí. Jelikož je potřeba práce 
koně v lese v současnosti všeobecně pouze 
nárazová, podle potřeb se uplatní i jako těžař 
s motorovou pilou nebo jako traktorista. 
Díky svým dlouholetým zkušenostem nám 
pomohl podívat se na problematiku využití
koní v lesích pohledem zkušeného kočího
 z praxe. Při našem setkání v srpnu u obce 
Láz nám vysvětlil, jak probíhá základní péče 
o koně a jeho příprava na práci v lese. 
„Základní výcvik koně pro práci v lese může 
začít po jeho dokončeném prvním roku života. 
Výcvik se přizpůsobí úměrně jeho tělesné 
konstituci a chuti pracovat. Plné pracovní na-
sazení je možné ve 3,5–4 letech života koně.“ 

O všestranné dovednosti koní se můžeme 
přesvědčit i na závodech, které organizuje 
jako člen Svazu chovatelů chladnokrevných 
koní. Svou preciznost a dovednosti na těchto 
závodech koně prokazují například v disciplí-
ně „ovladatelnost s kládou“ na překážkách 
simulujících různé situace, které mohou v le-
sích nastat (začelování klády, překročení pad-
lého stromu apod.), nebo v disciplíně „těžký 
tah“, při které dokáže dospělý kůň utáhnout 
náklad i o hmotnosti více než 2 000 kg. 

Podpora využití chladnokrevných koní v LH
Podpora šetrných technologií je rezortem 
Ministerstva zemědělství (MZe) zakotvena 
v § 46 lesního zákona. Jejím smyslem je tvor-
ba poptávky po práci koně v lesích na straně 
majitelů lesů. Příjemcem podpory je vlastník 
lesa (nájemce, pachtýř, vypůjčitel), s výjimkou 
lesů spravovaných státem. Lesní zákon umož-
ňuje poskytovat podporu pouze vlastníkovi 
lesa, čistá provozní podpora pro majitele koní 
na veterinární péči, krmivo, dopravu apod. je 
navíc obecně podle předpisů EU zakázána. 
Ačkoli se mnozí vlastníci lesů snaží promít-
nout příspěvek za využití šetrných technologií 
v lesích v navýšení ceny pro dodavatele prací, 
zavázat je k jeho automatickému převodu 
kočím poruší smysl podpory. Výše odměn za 
práci kočích by měla být vždy primárně stano-
vována v rámci tržních mechanismů. Do roku 
2014 byla sazba za koněm přiblížený či vyklize-
ný kubický metr 20 Kč v lesích hospodářských 
a lesích v uznaných oborách a bažantnicích, 
30 Kč pak v lesích ochranných a lesích zvlášt-
ního určení. V roce 2015 došlo ke sjednocení 
a navýšení sazby na 40 Kč a od roku 2018 byla 
100procentně navýšena na 80 Kč. 

Vlastníci lesů jsou sice motivováni finančními 
příspěvky k využívání šetrných technologií 
v lesích, přesto mnoho kočích udává, že jejich 
práce není v současné době mnohdy oceňo-
vána tak, aby byla bez dalších vedlejších při-
výdělků dlouhodobě udržitelná. I z rozsáhlého 
projektu Grantové služby Lesů ČR z roku 2017 
zabývajícího se problematikou využití koní 
v lesnictví vyplývá, že práce kočích je často 
podnákladová. Finanční odměna by přitom 
měla pokrývat nejen odměnu za samotnou 
práci, ale i náklady na další péči o koně, která 
zahrnuje zejména ustájení a krmivo, stejně 

 Společné „tažení“ za zachování  
 chladnokrevných koní v lesích

V minulosti byla tažná síla koní celoročně využívána v dopravě, průmyslu, dolech, 
v zemědělství a k mnoha dalším činnostem. Vlivem působení řady faktorů dnes vede 
podnikání kočích k úpadku a tím k významnému úbytku těchto kvalifikovaných 
pracovníků. 

Kočí se svým koněm tvoří sehraný pár
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jako variabilní náklady na sedláře, kováře či 
veterinární péči. „V dnešní době vzrůstající 
kůrovcové kalamity jsou stále častěji využí-
vány stroje k těžbě mýtních ploch, kde kůň 
nenajde uplatnění. Vlastníci lesů by dle mého 
názoru rádi využívali šetrnějších technologií, 
ale hledí zejména na ekonomickou stránku. 
Pravdou zůstává, že kůň je schopný z lesa 
denně vyvézt menší množství dříví než stroj 
a tím pádem pro ně není ekonomicky lukra-
tivní. Ale je toto správná cesta? Finanční 
odměna za práci s koněm je u státního 
podniku zadávána dle normovaných tabulek, 
u OSVČ ale záleží na dohodě mezi zadavate-
lem zakázek a kočím tak, aby byly obě strany 
spokojené. Zadavatel se však snaží cenu co 
nejvíce snížit,“ dodal Milan Jura.

Problematika řemesla očima kočích
Využití koní v lesnictví prosazuje Milan Jura 
jako člen Svazu chovatelů chladnokrevných
koní při Asociaci svazů chovatelů koní 
pravidelným pořádáním seminářů a schůzí 
zejména pro kočí, majitele lesů, zástupce 
orgánů státní správy i správců státních lesů, 
kde si mohou jednotlivé zájmové skupiny 
vzájemně sdělit možnosti a návrhy na 
zlepšení situace v této oblasti. K dlouhodobě 
neudržitelným ekonomickým podmínkám 
provozování podnikatelské činnosti kočího 
v lese se totiž také přidává zaniknutí soustavy 
aktivního vzdělávání, ekonomicky dlouhodobě 
neudržitelné podmínky chovu plemenných 
koní a mnohé další.

Potřeba vzniku profesní organizace
Podle Lenky Kratochvílové z Odboru koncepcí 
a ekonomiky LH Ministerstva zemědělství, 
která se podobných seminářů na téma za-
chování koní v lesnictví účastní, problematika 
využití koní v lesích zahrnuje mimo dotační 
politiku více oblastí, kterým je vhodné se 
věnovat. Jsou jimi například patřičný systém 
vzdělávání kočích i pracovníků v LH zodpo-
vědných za výběr použitých technologií, 
v minulosti se MZe v této souvislosti snažilo 
například o zařazení profese kočích mezi 
vázané živnosti s vyšší možností vlivu na 
stanovení požadavků na osoby provádějící 
tyto práce. Usnadnilo by to rovněž nastavo-
vání podmínek podpor. Významným bodem 
pro efektivní komunikaci kočích a prosazo-
vání jejich zájmů zejména u státních institucí 
je podle ní i potřeba vzniku silné profes-
ní organizace zastupující kočí, která bude 
partnerem k jednání, nebo i vznik samostatné 
koncepce, díky které by byla snazší koordina-
ce postupů  a prosazování změn. K možnému 
založení samostatné profesní organizace 
Milan Jura řekl: „Prozatím žádné sdružení 
nebylo založeno. Cílem konferencí je dostat 
se jako kočí do povědomí široké veřejnosti, 
ale hlavně zástupců, kteří zadávání práce 
v lese mohou ovlivnit. Není vyloučeno, že tuto 
organizaci budeme muset pro zlepšení stavu 
v naší profesi výhledově založit a jednat 
s dotčenými orgány.“ 

Kdo bude vzdělávat další generace?
Do roku 2016 byl držitelem akreditace na 
vzdělávací program „Kočí v lesní těžbě“ 
Zemský Hřebčinec v Písku. Z důvodu 
vysokých nákladů na toto vzdělání (přibližně 
30 tis. Kč/osobu/seminář) a nízkého zájmu se 
však uskutečnil pouze jednou v roce 2013 
s šesti absolventy. I když byla úroveň znalostí 
absolventů kurzu zkušební komisí velmi 
pozitivně hodnocena, pro další kurz se již 
zájemce sehnat nepodařilo. Iniciaci odborné-
ho vzdělávání kočích na některých lesnických 
či chovatelských školách a učilištích se snaží 
prosazovat například spolek Čeští profesní 
kočí. V současnosti však neexistuje podobná 
možnost akreditovaného vzdělání pro práci 
kočích v lesnictví a zároveň nejsou kladeny 
žádné nároky na kvalifikaci kočích pro práci 
v lese. Profese kočího se ale podle Lenky 
Kratochvílové nedá naučit „z učebnice“ a lidí, 
kteří ji provozují, ubývá, jsou staršího věku 
a další zájemce nebude mít za pár let kdo 
toto řemeslo naučit. Zároveň je třeba mít na 
paměti, že kůň v lese bude potřeba vždy, bez 
ohledu na to, jaký podíl práce bude prováděn 
mechanizací.

„Dle mého mínění není potřeba žádný spe-
ciální kurz či certifikát. S koněm buď umíte 
pracovat, nebo neumíte. Ne každý je pro tuto 
práci vhodný. Bez lásky ke koním tuto profesi 
nemůžete vykonávat. Samozřejmě je potřeba 
získat praxi, kterou většina kočí získává již 
od dětství od svých otců. Nejsem si jistý, zda 
někdo, kdo nevyrůstal „ve stáji“, by měl vůbec 
zájem o takové zaměstnání. V tomto případě 
by bylo vhodné, aby bylo zřízeno alespoň jed-
no akreditované školicí středisko v republice, 
které by adekvátně proškolilo uchazeče na 
práci s koněm v lese a péči o něj,“ sdělil Milan 
Jura k potřebě vzdělávání kočích.

Neexistují reálné statistiky, které by vyka-
zovaly počty koní a kočích pracujících 
v lesnictví. Z rozsáhlého výzkumného projektu 
Grantové služby Lesů ČR však vyplývá, že 
počty koní pracujících v lesích klesají, 
zároveň je vyjádřena i obava nad úbytkem 
samotných profesních kočích ochotných
a schopných s koňmi pracovat. Práce
s koněm v lese je extrémně fyzicky náročná 
a nebezpečná. Kvůli celodennímu pohybu
v členitém terénu – po strmých svazích nebo 

Milan Jura pracuje se svým tříletým koněm Jackem plemene norik jako kočí u Vojenských lesů 
a statků ČR, s.p.
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kamenitých místech – je mnohdy přirovnává-
na i k výkonu vrcholového sportovce. To může 
být také důvodem, proč se v dnešní době do 
této profese mladá generace příliš nežene 
a starší generaci sil ubývá. „V současné době 
se zdá, že mladých kočích je málo. Sám jsem 
byl ale mile překvapen po závodu Podbrdský 
pohár, který pořádala Asociace chovatelů 
chladnokrevných koní 1. 8. 2020 v obci Láz, 
účastí mnoha mladých kočích. Jsem pře-
svědčen, že toto řemeslo bude zachováno
i v dalších letech, kdy se koně uplatní při pro-
bírkové těžbě. Důvodem malého zájmu o práci 
v lese s koněm u mladších lidí je zejména 
nedostatečné finanční ohodnocení. Proto jsou 
nuceni živit se jinou profesí, ale láska ke koním 
je tak silná, že koně stále mají a jezdí se s nimi 
alespoň účastnit závodů,“ okomentoval Milan 
Jura a dodal „chladnokrevní koně nemají jiné 
možnosti využití svého pracovního potenciálu, 
neboť k hospodaření je již nikdo nevyužívá. Dří-
ve, když nebyla práce v lese, je mohl hospodář 
využívat na poli. Dnes by se v tom poli ztratil.“ 

Nepravidelná poptávka po práci koní
Je všeobecně známo, že pokud se přestává 
potenciál koně pravidelně využívat, postup-
ně si odvykne a ztratí vůli pracovat, slábne 
i jeho tělesná konstituce, která byla v plemeni 
dlouhá léta podporována. Využití koní v lesích 
je však v současnosti mnohdy nárazové, se-
zónní, lokální – zůstávají pro ně pouze takové 
lokality, kde technika není schopná pracovat 

a kde stahování dříví vyžaduje výrazně větší 
pracnost. „Pro koně je samozřejmě důležitá 
pravidelnost a disciplína. Práce je mnohem 
složitější, když kůň několik měsíců v lese 
nepracuje a po pauze se vrací do pracovního 
procesu, kde si na něj začíná znovu zvykat. 
Během ‚pracovního volna‘ se musí kočí snažit 
zajistit částečnou alternativu pracovního 
vytížení, aby návrat do lesa nebyl tak náročný 
– jak pro koně, tak pro kočího. Při pravidelné 
práci si na sebe kůň vydělá vcelku brzy, ale 
musí jí mít dostatek po celý rok,“ vysvětlil 
Milan Jura.

Návrat k tradičním metodám
I když bývá přibližování dříví koňmi občas 
prezentováno již jako historická záležitost, 
v poslední době tato profese začíná opět 
nabývat na významu. Snahy o udržení koní 
v lesích jsou vidět například u státních 
podniků. Lesy ČR mají záměr podpořit kočí 
celostátním programem „Vracíme koně lesu“, 
díky kterému by měly zejména vzniknout spe-
cializované výcvikové areály, kde budou mít 
kočí možnost bezplatně a bezpečně trénovat 
souhru se svými koňmi. Také VLS se snaží za-
dávat zakázky s využitím šetrných technologií 
a zaměstnávat i vlastní kočí. O názor, z jakého 
důvodu je důležité usilovat o zachování koní 
v lesích i samotné profese, se s námi podělil 
Milan Jura: „Pro zachování kvalitních lesních 
porostů je nutno o toto národní dědictví pečo-
vat a vést k této práci nadcházející generace. 

Bez pomoci koní v lese by byl les úplně zničen 
a my bychom neměli co našim dětem pře-
nechat. Hlavním faktorem bude samozřejmě 
finanční ohodnocení, neboť i kočí musí uživit 
rodinu. Dílčím faktorem je samozřejmě vztah 
kočího a koně.“

V dnešní době je často skloňována vize lesů 
pro další generace jako druhově a věkově 
pestrých, kde lze v budoucnu předpokládat 
zvýšení potřeby přibližování dříví koňmi. Nad 
budoucností potřeby koní v lesích vyslovil 
Milan Jura své přání: „Já doufám, že zájem 
o přibližování dříví koňmi stále bude a v bu-
doucnu se i navýší. Věřím, že éra rychlé těžby 
bude pomalu končit a vlastníci lesů, potažmo 
správci lesů, se budou chtít navrátit k tradič-
ním postupům – tedy k přibližování koňmi, ať 
již na lesní linku, či rovnou na skládku. Přeci 
jen kůň v lese udělá mnohem menší škodu 
než mechanizace a les velmi brzy po těžbě 
revitalizuje.“ Aby se koně v lesích udrželi 
i přes současnou dobu kůrovcové kalamity, je 
podle něj také důležité, aby zadavatelé prací 
kočím v těžkých časech vyšli vstříc a snažili 
se jejich práci poptávat i během příštích let, 
než začnou nahodilé kůrovcové těžby pomalu 
ustupovat a koně opět najdou své uplatnění 
například v probírkových těžbách. 

Markéta Penzešová, odborná redaktorka 
časopisu Lesnická práce
Foto redakce Lesnické práce

Na novou lesní školku se přijeli podívat 
a mnoho pěstebních úspěchů popřát nejen 
významní hosté a všichni, kteří se na výstavbě 
podíleli, ale i přes pět set návštěvníků, půso-
bících zejména v lesnickém sektoru.

Od prvotní myšlenky k úspěšné realizaci
Rodinná firma Lescus Cetkovice, s.r.o. působí 
v lesním školkařství a poskytování služeb 
v pěstební činnosti již od roku 1993. Sadební 
materiál lesních dřevin pěstuje v ČR 
a v Rakousku na 102 ha produkční plochy. 
Výpěstky prostokořenných i krytokořenných 
semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrost-
ků, jejichž roční produkce je 35 mil. kusů, pak 
dodává po celé Evropě. Vlivem kalamitních 
kůrovcových těžeb v posledních letech vy-

vstala potřeba okamžitého navýšení produkce 
sadebního materiálu, a tak vznikl projekt pro 
novou moderní lesní školku v Cetkovicích 
na Blanensku, vybavenou nejmodernějšími 
technologiemi pro produkci především jedno-
letého krytokořenného sadebního materiálu 
zejména listnatých lesních dřevin. V září 
loňského roku začala výstavba a za rok byla 
nová lesní školka Mišinská slavnostně otevře-
na. Stavba byla realizována bez jakéhokoliv 
příspěvku či dotací z národních zdrojů nebo 
zdrojů Evropské unie.

Slavnostní otevření za účasti významných 
hostů
Na slavnostní otevření nové lesní školky 
Mišinská se přijelo podívat přes pět set 

návštěvníků, působících zejména v lesnickém 
sektoru. Úvodního slova se ujal majitel firmy 
Martin Rozmánek, který za podporu poděko-
val svým kolegům, zaměstnancům společnos-
ti i jejím odběratelům a dalším partnerům.
Úspěšnou výstavbu lesní školky přijel podpo-
řit předseda vlády ČR Andrej Babiš. Pogratu-
loval k celoevropsky prosperujícímu působení 
firmy, které Českou republiku vyzdvihne 
i v zahraničí, a ocenil její fungování jako ro-
dinného podniku. Torsten Karlsson, generální 
ředitel švédské firmy BCC AB, která dodává 
vybavení pro pěstování sadebního materiálu 
a podílela se i na technologické části výstavby 
lesní školky, ocenil Martina Rozmánka za jeho 
vytrvalost při realizaci stanovených cílů a vizí 
a za prokázání podnikatelských dovedností, 

Firma Lescus Cetkovice slavnostně 
otevřela novou lesní školku 

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském 
kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o. 
Pro pěstování sadebního materiálu byla vybavena nejmodernějšími technologiemi 
včetně linky s optickým tříděním sazenic, která je jediná svého druhu.
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díky kterým vybudovala firma LESCUS školku 
s největší produkcí lesních dřevin na jednom 
místě. Slavnostního otevření se zúčastnil i mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman, který firmě 
Lescus popřál mnoho pěstebních úspěchů 
a poděkoval všem, kteří se zasluhují o rozkvět 
českého lesnictví a zemědělství. 

Podporu přijeli vyjádřit i generální ředitelé 
státních podniků spravujících lesy v ČR. Josef 
Vojáček za Lesy ČR uvedl, že investici do lesní 
školky vnímá jako rychlou a flexibilní reakci 
na stávající situaci v lesích a jako vhodný pří-
klad přenosu nových vědeckých poznatků do 
praxe. Petr Král z Vojenských lesů a statků ČR 
pak poděkoval za dlouhodobé partnerství 
a spolupráci firmy Lescus se státním 
podnikem a zdůraznil důležitost vzájemné 
komunikace, soudržnosti a spolupráce lesnic-
ko-dřevařského sektoru, obzvlášť v této době. 

Předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR Jan 
Václavík pogratuloval Martinu Rozmánkovi 
k rozvoji českého lesnictví a vyjádřil podporu 
komory všem subjektům lesnického sektoru 
včetně provozovatelů lesních školek. Ty podle 
jeho slov charakterizují počátek lesů, které 
zde budou pro další generace, a proto je 
v současné době jejich obnova nanejvýš 
důležitá. Mezi další významné hosty patřili
i rada švédského velvyslanectví Håkan Stridh 
a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil
Šimek. V průběhu dne měli návštěvníci
možnost prohlédnout si celý areál lesní
školky, podívat se na veškeré technologie, 
kterými disponuje, a zúčastnit se předná-
šek s výkladem technologického procesu. 
V rámci slavnostního otevření také probíhaly 
prezentace firem s nejnovější školkařskou a 
lesnickou technikou a technologií. Živou hud-
bou doprovázela trubačská kapela Markazíni 

a závěrem dne vystoupily skupiny Epicentrum, 
Jelen a Stracené Ráj.

Technologické zázemí lesní školky
Lesní školka Mišinská disponuje technolo-
giemi, díky kterým zde mohou být pěstovány 
sazenice bez dotyku lidské ruky. Petr Mar-
tinec, obchodní ředitel firmy Lescus, uvedl, 
že na světě je mnoho různých technologií pro 
pěstování rostlin, ale bylo nutné je přizpůsobit 
nebo přímo vyvinout pro podmínky v naší zemi. 
Na rozdíl od lesních školek ve Skandinávii, 
zaměřených na pěstování smrku a borovice, 
produkuje aktuálně lesní školka především 
listnáče a na rozdíl od dalších školek ve světě 
je pěstuje z osiva větší velikosti (bukvice, 
žaludy). Vegetační doba začíná v lesní školce 
setím. Ve výrobní hale jsou na speciální lince 
od švédské firmy BCC AB naplněny a osety 
sadbovače, které jsou uloženy na pěstebně-
-manipulační rámy a přemístěny na úložiště. 
Ta jsou vybavena uzavřeným systémem 
hospodaření s vodou, který byl vybudován ve 
spolupráci s firmou AZ Aqua Czech. Mimo 
hlavní zásobní rezervoár na vodu je zde 
i retenční nádrž pro přebytečnou vodu, která 
je stažena z úložišť, a druhá nádrž s čistou 
vodou. Protože může závlahová a srážková 
voda vracející se z úložišť obsahovat i zbytkové 
hnojivo, součástí celého systému zavlažování 
je také čistírna s izraelskou technologií od 
společnosti TalGil pro míchání tekutých hnojiv 
do zavlažovacího systému. Ta staženou vodu 
zkontroluje, doplní nebo sníží obsah živin 
a připraví ji s aktuálně požadovaným množ-
stvím hnojiva pro další zálivku výpěstků. 

K tomu, aby bylo možné veškerý sadební ma-
teriál včas vyzvednout, slouží ve výrobní hale 
plně automatická optická třídicí linka, která 
byla vyvinuta ve spolupráci s Univerzitou To-
máše Bati ve Zlíně, nizozemskou společností 
TTA BV a švédským BCC AB. Sadební ma-
teriál je navezen do haly, kde jsou jednotlivé 
sadbovače s rostlinami automaticky posu-
nuty ke stroji se speciálními prsty, které vy-
jmou krytokořenné výpěstky ze sadbovačů 
a přemístí je na další část linky. Prázdné sad-
bovače pokračují skrze čisticí a mycí linku 
a jsou tak připraveny k dalšímu použití. 
Vyzvednuté rostliny prochází skenovací komo-
rou, která je roztřídí podle požadovaných mor-
fologických parametrů do tří skupin. Násled-
ně je balicí stroj zabalí a sazenice jsou ihned 
transportovány k odběrateli nebo uloženy do 
chladicího či mrazicího skladu. Petr Martinec 
také uvedl, že v lesní školce Mišinská začínají 
s jednou skenovací komorou, ale v příštím 
roce již budou v provozu minimálně dvě. Tento 
způsob pěstování podle něj zvýší produkci 
z plochy, zkrátí dobu pěstování sadebního 
materiálu a díky novým linkám bude zajištěna 
včasná expedice výpěstků do lesa.

Markéta Penzešová, odborná redaktorka 
časopisu Lesnická práce
Foto redakce Lesnické práce

Martin Rozmánek, majitel firmy Lescus Cetkovice, provedl hosty areálem lesní školky

Stroj se speciálními prsty vyjme krytokořenné výpěstky ze sadbovačů a přemístí je na další část 
linky, kde vyzvednuté rostliny projdou skenovací komorou
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V oblasti pedagogické se tradičně osvědčil 
program Erasmus+, který umožňuje prohlu-
bování spolupráce s dlouhodobými partnery – 
zahraničními univerzitami a dalšími vysokými 
školami. S řadou z nich se vyvinula nejenom 
možnost výměny studentů a pedagogů, ale 
také vědeckovýzkumná spolupráce při řešení 
výzkumných projektů podporovaných EU, ale 
i v rámci bilaterálních smluv. V současné 
době, doufejme, že dočasné, se četnost výjez-
dů, ale i příjezdů zahraničních studentů 
k nám ze známých důvodů snižuje.

Na fakultě je možno studovat např. základní 
principy zemědělství a zahradnictví, proble-
matiku zpracování zemědělských produktů, 
kvality potravin a výživy člověka. Lze se 
vzdělávat i v programech zaměřených na 
zájmová a exotická zvířata, zoorehabilitaci, 
ochranu krajiny a využívání přírodních 
zdrojů, cílené využití odpadů, veřejnou správu 
a rozvoj venkovského prostoru nebo zahradní 
a krajinářskou architekturu. Většina progra-
mů a specializací je otevírána pro studium 
formou prezenční i kombinovanou. Jsme si 
vědomi, že historicky je fakulta zaměřena 
především na zemědělství a zahradnictví. Na 
podporu této tendence jsme v letošním roce 
v rámci bakalářského programu Zemědělství 
a rozvoj venkova otevřeli nově akreditovanou 
specializaci faremní hospodaření. Předpoklá-
dáme, že studium zaujme 70 studentů zapsa-
ných do 1. ročníku. V letošním roce jsme také 
zaznamenali zvýšený zájem z řad uchazečů 
o specializaci ekologické zemědělství (160), 
specializaci veřejná správa v zemědělství, 
rozvoji venkova a krajiny (150). Program rost-
linná produkce (111), zahradnictví (204), chov 

hospodářských zvířat (183).  V magisterském 
studiu je do prvních ročníků zapsáno celkem 
713 studentů. Studenti zvolili ke studiu 
zejména program výživa a potraviny (86), 
chov hospodářských zvířat (63), zájmové chovy 
zvířat (117), specializaci rozvoj venkovského 
prostoru (92), ekologické zemědělství (30), 
zahradnictví (24), technologie odpadů (41).

Do bakalářského studia je zapsán dvojná-
sobný počet studentů než studentů do studia 
magisterského. Je to zcela obvyklý, možno 
říci letitý trend. Velký zájem studentů o naše 
obory nás těší. Obáváme se však způsobu 
výuky, která se před námi znovu otevírá. Stu-
denti magisterské úrovně již prošli bakalář-
ským studiem, přivykli již způsobu vysoko-
školské výuky. Pro studenty bakaláře to
bude velká změna mezi středoškolským 
a vysokoškolským způsobem výuky. Obáváme 
se předčasného „házení flinty do žita“
a ukončování studia v souvislosti s nekomfort-
ní výukou. Letní semestr loňského akade-
mického roku velmi poznamenal studenty, 
zejména studium končící, kteří nenašli v sobě 
dost sil a raději studium přerušili. Na fakultě 
se také vzdělávají studenti se speciálními 
potřebami, pro které to byl, a znovu bude, 
mimořádně náročný nástup do nového akade-
mického roku.

Na základě zkušeností výpadku kontaktní 
výuky v jarních měsících se na fakultě věnuje 
velké úsilí  přípravě co nejlepšího způsobu 
výuky. Zabezpečili jsme technicky všechny 
místnosti pro výuku a pedagogy pro aktivizují-
cí on-line výuku v prostředí MS Teams. Máme 
další robustní nástroje po e-learning (LMS 
Moodle) a jsme připraveni i tímto způsobem 
ověřovat znalosti studentů.

www.af.czu.cz

Zemědělství a příbuzné programy 
v nelehké (on-line) covid době

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je součástí České země-
dělské univerzity v Praze. Je to součást významná, zaujímající 2. místo co do počtu 
studentů (více než 4 000). Fakulta nabízí ucelené třístupňové vzdělávání v akredi-
tovaných bakalářských, magisterských a doktorských programech a specializacích. 
Výuka je realizována v českém jazyce, ve všech stupních studia lze vybrané progra-
my studovat i v angličtině.
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Jedná se o moderní nákladní automobil znač-
ky IVECO EuroCargo ML 120, který byl pořízen 
z velké části z dotací Ministerstva zemědělství 
České republiky. Jeho hodnota je téměř 2 200 tis. 
a konstrukčně je plně přizpůsoben k výuce 
autoškoly. „Pokud chceme držet krok s dobou, 
potřebujeme auto co nejmodernější, aby se 
žáci mohli seznámit s novými trendy a různými 
vychytávkami,“ řekl ředitel školy Jiří Polanský.

Nákup nového vozidla byl vyvolán potřebností 
zajištění odborného výcviku v přípravě pro 

řízení vozidla skupiny „C“, protože v okolí ne-
bylo možné zajistit plně tento výcvik službou, 
která by odpovídala potřebám školy. Poříze-
ním  této nákladné učební pomůcky výrazně  
stoupne kvalita výuky odborného předmětu 
autoškoly. Současně se zvýší odborná erudice 
absolventů školy a tím i jejich konkurence-
schopnost na trhu práce. 

Mezi prvními, kdo za volant nového náklaďáku 
usedl, byl sám ředitel školy. Ocenil skvělý  
komfort a pohodlí pro řidiče, snazší řízení 

oproti staršímu typu, tolik  potřebnou klima-
tizaci a v neposlední řadě lapače nečistot či 
zábrany proti bočnímu vklínění.

Přejeme žákům za volantem nového ná-
klaďáku jen samou radost, spoustu ujetých 
kilometrů bez nehod a především štěstíčko 
jak na cestách asfaltových, prašných, tak 
i životních.

Eva Jurásková, Střední odborné učiliště,
SŠ řemesel a chovatelství Uherský Brod

Rotační diskový žací stroj
Škola se v minulých letech při nákupu vyba-
vení pro praxi zaměřila na soustavu strojů pro 
přípravu půdy a setí. V letošním roce jsme 
jízdní park rozšířili o stroje pro sklizeň píce. 
Byl zakoupen moderní rotační diskový žací 
stroj SD 300C s kondicionérem vyráběný ve 
strojírnách v Rožmitále pod Třemšínem.
Výhodou tohoto stroje je relativně nízká hmot-
nost 1 045 kg, která dovoluje jeho agregaci 
s menšími traktory s výkonem alespoň 70 kW, 
kterými škola disponuje. Žáci si tak mohou 
kdykoli zkusit zapojení stroje k traktoru, 
prohlédnout si jeho konstrukci a seznámit se 
s možnostmi nastavení. Při práci stroje si pak 
mohou sami vyzkoušet možnost přesného 
nastavení stroje do plovoucí polohy hydrau-
lickými prvky, které jsou přímo integrovány 
v tříbodovém závěsu sekačky. Žáci mají také 
možnost porovnat kvalitu sečení, možnos-
ti nastavení výšky strniště i kvalitu práce 
kondicionéru a posoudit jeho vliv na rychlost 
zavadání píce.

Kromě práce se strojem se žáci seznámí také 
se základními postupy jeho údržby a budou 
prakticky údržbu provádět včetně výměny 
nožů. 

Svinovací lis
Letos nově zakoupený lis na válcové balíky 
s variabilní komorou KUHN VB 3160 s řezá-

ním OC 14  zapadá do soustavy strojů pro skli-
zeň píce. Lis patří k nové generaci lisů, která 
reaguje na aktuální požadavky moderních ze-
mědělců. Typickým znakem lisů je optimální 
vkládání materiálu, které je doplněno 230 cm 
širokým sběračem s vedením prstů. Lis patří 
do skupiny lisů s variabilní komorou s gumo-
vými pásy. Toto technické řešení umožňuje 
lisovat balíky o průměru od 80 do 160 cm. To 
je zvláště výhodné pro výuku, kdy lze lisovat 
větší počet balíků o menším průměru. Každý 
žák si tak má možnost vyzkoušet vytvoření 
balíku od začátku až do jeho zavázání do 
sítě. Lis je vybaven monitorem s připojením 

ke sběrnici ISOBUS s českým menu. Žáci 
tak mají možnost poznat využití moderních 
technologií u zemědělských strojů a naučit se 
je používat při seřizování stroje při práci.
Žáci se kromě práce se strojem seznámí 
i s jeho konstrukcí a údržbou. Výhodou vlast-
nictví stroje školou je možnost zařadit tento 
typ výuky kdykoli v průběhu roku.

Oba stroje byly z 90 % financovány z dotace 
Ministerstva zemědělství na Centra odborné 
přípravy.

Ing. Josef Horní, zástupce ředitele

SOU Uherský Brod má důvod k radosti

Další nákup učebních pomůcek na Českou 
zemědělskou akademii v Humpolci

I přes současnou tíživou situaci má Střední odborné učiliště Uherský Brod důvod 
k velké radosti. Žáci oboru automechanik a opravář zemědělských strojů dostali 
novou učební pomůcku. 

I přes současnou tíživou situaci má Střední odborné učiliště Uherský Brod důvod 
k velké radosti. Žáci oboru automechanik a opravář zemědělských strojů dostali 
novou učební pomůcku. 
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Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak 
v nejmodernějších laboratořích, ve sklenících 
či fytotronech, ve školním zemědělském 
podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravi-
nářských poloprovozech – například pivovaru, 
pekárně či masně a minimlékárně.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás 
může stát například profesionální zemědělec, 
agronom, meteorolog, projektant vodních 
staveb, technik, biotechnologický výzkumník, 
inspektor v potravinářství nebo třeba zoo-
technik. Pevný teoretický základ a důkladná 

praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti 
seberealizace a splnění vašich profesních snů.

U NÁS MŮŽETE STUDOVAT
Bakalářské studijní programy a specializace 
(titul Bc.) 3 roky studia
Agroekologie (specializace agroekologie, 
pozemkové úpravy a ochrana půdy, voda v ag-
roekosystému), Aplikovaná technika (speciali-
zace odpadové hospodářství, provoz techniky, 
technické znalectví a oceňování, zemědělské 
stavby a technologická zařízení), Fytotechnika 
(specializace fytotechnika, rostlinolékař-
ství), molekulární biologie a biotechnologie, 
profesní zemědělství, echnologie potravin, 
Zemědělské inženýrství+K (specializace agro-
byznys, zemědělské inženýrství), Zootechnika 
(specializace zootechnika, rybářství).

Navazující magisterské studijní programy 
a specializace (titul Ing.) 2 roky studia
Agroekologie (specializace agroekologie, 
pozemkové úpravy a ochrana půdy, voda 
v agroekosystému), Fytotechnika, Krmivářství, 
Molekulární biologie a biotechnologie (speci-
alizace molekulární biologie a biotechnologie 
rostlin, molekulární biologie a biotechnologie 
živočichů), Odpadové hospodářství, Potravi-
nářství a výživa člověka (specializace techno-
logie potravin, jakost a bezpečnost potravin, 
výživa člověka), Profesní zemědělství, Provoz 
techniky, Rostlinolékařství, Rybářství a hydro-
biologie, Technické znalectví a oceňování, 
Zemědělské inženýrství+K (specializace 
zemědělské inženýrstvíAJ, agrobyznys),
 Zootechnika (specializace zootechnika, chov 
koní a agroturistika). (Vysvětlení zkratek 
v závorce: +K = obor je vyučován i v kombino-
vané formě, AJ = v anglickém jazyce)
Úspěšní absolventi navazujících magister-
ských oborů mohou následně pokračovat
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Agronomická fakulta Mendelova univerzita 
v Brně

Jsme AGRO – široce rozkročená fakulta
Zabýváme se moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním 
rostlin, technologiemi výroby potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, 
biotechnologiemi, aplikovanou technikou, tématy souvisejícími se změnami klimatu 
a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu 
a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění 
zemědělských procesů i lidského života.
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Lesnictví, které z mediálního hlediska dlouhé 
roky víceméně jen živořilo někde na okraji 
veřejného zájmu, se najednou ocitlo v centru 
pozornosti a my ve škole jsme byli postaveni 
před znepokojivou otázku, jaký dopad bude 
mít celá situace na další zájem o studium 
na lesnické škole. Jak budou potenciální 
uchazeči rozumět tomu, co k nim o stavu 
lesa a lesnictví z medií přichází? Nechají se 
odradit pesimistickým náhledem na situaci, 
anebo naopak zvítězí postoj, který chápe 
celou záležitost jako výzvu, jež ke středoškol-
skému studiu lesnictví naopak přitáhne nové 
zájemce? Anebo se třeba nestane vůbec nic? 
Bylo by naivní vyvozovat zásadnější závěr 
pouze z posledního roku dvou, ale přinejmen-
ším v tomto aktuálně krátkodobém horizontu 
je to u nás na škole „zatím dobrý“. Ve všech 
třech oborech vzdělávání, které nabízíme, 
jsme zaznamenávali statisticky významný 
nárůst zájmu o studium, škola je plná a do-
mov mládeže obsazený. Ano, škola je „plná“ 
přirozeně jen tehdy, když je otevřená, což se 
na jaře ukázalo být menší samozřejmostí, než 
si kdo vůbec dokázal představit. Podzimní 

pokračování koronavirové epidemie nás pak 
staví před další překážky, nicméně v nutnosti 
jejich zdolávání jsme na tom všechny školy 
víceméně stejně.

Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních fak-
torů, proč se škole daří přitahovat ke studiu 
nové žáky a studenty, je vědomé využívání 
potenciálu, který má z hlediska své oborové 
skladby. Za prvé, naše lesnická škola je svou 
oborovou nabídkou skutečně pouze lesnická 
a její jednoznačná oborová identita umožňuje 
soustředit všechny aktivity školy jedním smě-
rem. Za druhé, propojení maturitního oboru 
lesnictví, jež tvoří hlavní početní základnu 
našich žáků (dvě třídy v ročníku), a učebního 
oboru lesní mechanizátor (dnes cca 20 žáků 
v ročníku) v jedné škole se jeví být vysoce
životadárné. Žáci učebního oboru se tu 
uprostřed téměř trojnásobné početní převahy 
maturantů nachází v prostředí nepoměrně 
podnětnějším než na klasickém učilišti. A žáci 
maturitního oboru se už během studia ocitají 
v bezprostředním sociálním kontaktu s těmi, 
s nimiž se budou ve svém profesním životě 

setkávat bez ohledu na to, zda po maturitě 
ještě odejdou na jednu z lesnických fakult, 
anebo rovnou nastoupí do lesnického provozu.
Vedle středoškolských oborů vyučujeme také 
obor lesnictví v kombinovaném studiu na vyšší 
odborné škole, a jestliže se před třemi roky 
uvažovalo o jeho udržitelnosti, dnes je o něj 
takový zájem, že ani nejsme schopni uspokojit 
všechny uchazeče. Studenty oboru jsou 
dospělí lidé, kteří mají svou práci a nejednou 
i rodinu s dětmi, a jejich úsilí může být všem 
ostatním ve škole inspirací v chápání významu 
celoživotní vzdělávání.

Není to bezpochyby všechno jen ideál, bezmá-
la čtyři sta lidí, žáků, studentů a zaměstnanců 
školy,  kteří spolu musí komunikovat. Všichni 
ale vědí, co je spojuje, a to nejen ve smyslu 
nějaké symbolické fráze, ale doslova, a to díky 
načrtnutému oborovému uspořádání školy. 
A proto se toho daří podstatně více, než se 
toho nepovede.

Michal Grus
ředitel Lesnické školy v Písku

Přitažlivost Lesnické školy v Písku 
Do loňského školního roku 2019/2020 vstupovala naše lesnická škola v atmosféře 
gradující  kůrovcové kalamity a stále zřetelnějších dopadů dlouhodobého sucha na 
naše lesy. 
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Antonín Emanuel Komers (absolvent tehdejší 
rolnické akademie v Hohenheimu) byl v roce 
1844 jmenován ústředním ředitelem všech 
panství hraběte Františka Antonína Thun–Ho-
hensteina. O šest let později byl zvolen prvním 
ředitelem rolnické školy v Děčíně-Libverdě, 
kterou spoluzakládal.

Od té doby prošla škola mnoha fázemi 
a změnami. Libverda zažívala doby plné roz-

voje a progresu, bohužel zažívala i své špatné 
chvíle spojené s neblahou politickou situací, 
která se vždy na školství více či méně přenáší. 
Asi nejslavnější éra z hlediska významu školy 
se datuje k přelomu 19. a 20. století, kdy byla 
škola ustanovena jako Vyšší hospodářský 
a hospodářsko–průmyslový zemský ústav. 
Pak byl statut změněn na Německou králov-
skou českou hospodářskou akademii (r. 1904). 
Nejvyšší mety dosáhla Libverda v letech 

1920–1938, kdy byla od 21. 9. 1920 součástí 
Německé vysoké školy technické.

Svou poválečnou historii začala škola otevře-
ním učňovské zahradnické školy v roce 1947. 
Už ve školním roce 1952/1953 byly otevřeny 
první ročníky středního zemědělského tech-
nického vzdělávání v oboru pěstitel-chovatel, 
poté přibyl maturitní obor zahradnický, jehož 
základy byly položeny přestěhováním Země-

Škola Libverda oslaví 
významné jubileum

Málokterá střední škola nejen u nás, ale i v Evropě se může pyšnit tak bohatou 
a dlouhou historií jako Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanu-
ela Komerse, Děčín-Libverda. Založena byla již v roce 1850 pokrokovým zeměděl-
ským odborníkem, jehož jméno nese ve svém oficiálním názvu. Je tedy zřejmé, 
že Libverda letos oslaví 170 let svého trvání a nepřetržitého vzdělávání.

Zimní pohled na hlavní budovu školy po opravě fasády a výměně oken 



Ř Í J E N  2 0 2 0A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 45

ZPRAVODAJŠ k o l s t v í  a  v z d ě l á v á n í

dělské technické školy zahradnické z Lednice, 
jejíž objekty byly předány tehdejší Vysoké 
škole zemědělské Brno. 

Určité výraznější změny ve struktuře nabíze-
ných oborů započaly v devadesátých letech, 
kdy škola reagovala na měnící se situaci 
a zájem žáků základních škol, až vymodelo-
vala pro současnou dobu optimální vzdělávací 
nabídku. Ta sestává z oborů maturitních 
i učebních a doplněna je také o vzdělávání 
dospělých v rámci nejrůznějších rekvalifikací 
nebo profesních zkoušek. Z maturitních oborů 
je v současné době vyučován obor agropod-
nikání a zahradnictví. Bohužel, tento tradiční 
obor se nesetkává se zájmem žáků základ-
ních škol. Naopak velkému zájmu se těší obor 
veterinářství, na který se každoročně hlásí 
dvojnásobné množství uchazečů o studi-
um, než je počet přijímaných žáků. Druhou 
skupinou jsou obory učební, trvající tři roky 
ukončené závěrečnou zkouškou s výučním 
listem. Tyto obory nabízí škola čtyři: zahrad-
ník, zemědělec-farmář, prodavač-florista 
a zemědělské práce. Jak ukazují zkušenosti, 
žáci maturitních i učebních oborů se zájmem 
o zemědělství, zahradnictví, veterinární 
problematiku a příbuzné obory (např. zpraco-
vatelský průmysl) nacházejí zaměstnání bez 
nejmenších problémů.

V posledních letech byla škola vybavena 
moderní technikou a učebními pomůckami. 
Stejně tak došlo k modernizaci mnoha učeben 
ať už odborných, jazykových, nebo učeben 
ICT. K tomuto vybavení došlo především díky 
výrazné podpoře Ústeckého kraje, který je 
od roku 2002 naším zřizovatelem, a také díky 
vypsanému titulu Ministerstva zemědělství ČR 
na podporu Center odborné přípravy, jejichž 
součástí je i Libverda.

Obrovskou proměnou prošel také celý areál. 
Opraveny a zmodernizovány jsou jeho všechny 
hlavní součásti včetně té nejvýznamněj-
ší – historické budovy, ve které byla výuka 
zahájena. V době, kdy píši tyto řádky, se inten-
zivně pracuje na její kompletní rekonstrukci, 
abychom ji mohli slavnostně znovuotevřít 
přesně po sto sedmdesáti letech. V součas-
né době zbývá opravit zadní trakt školního 
hospodářství včetně historické sýpky a tzv. 
„zelinárnu“ – dnes fungující jako okrasné 
školky a skleníky se zázemím na levém břehu 
Ploučnice. Na tuto akci se v současné době 
vytváří kompletní projektová dokumentace 
k provedení stavby a věříme, že snad bude 
v dohlednu také zahájena.

Materiální a technické zázemí školy je pro 
kvalitní výuku podmínkou nutnou, nikoliv však 
dostačující. Tou hlavní a rozhodující veličinou 
pro úspěšné vzdělávání je kvalitní učitel. 
Myslím si, že na ně měla Libverda od svého 
založení až po současnost vždy štěstí. 
Kromě drobných zvířat se na Libverdě chovají 
také velká hospodářská zvířata primárně 

určená pro výuku praxe a odborného výcviku 
u oborů farmář, agropodnikání a veterinář-
ství. Jedná se především o chov koní, kterých 
máme v současnosti 26, a kromě denní údrž-
by ve stájích se s koňmi provozují i sportovní 
aktivity ve vybudovaném parkurovém areálu. 
Máme vlastní chov ovcí plemene Merino 
a Suffolk a několik kusů hovězího dobytka 
různých masných plemen.

Škola se snaží poskytnout žákům praxi 
u našich významných sociálních partnerů 
v regionu, ale také se velmi snaží získat pro 
žáky možnost zahraničních stáží a praxí. 
V letošním roce se nám podařilo uspět se 
třemi projekty v programu Erasmus+. Prvním 
z nich je projekt zahraničních stáží pro naše 
žáky a dva pedagogy. Během dvouletého pro-
jektového období se 26 žáků zúčastní dvou,
tří a čtyřtýdenních pracovních stáží na vete-
rinárních klinikách, na koňských farmách 
a v zahradnických podnicích v Itálii, Španělsku 
a Dánsku. Další čtyři žáci absolvují tříměsíční 
stáže na farmách v Dánsku a na veterinárních 
klinikách v italské Bologni. Druhým schvále-

ným projektem je projekt partnerství, v němž 
našimi partnery budou španělská zeměděl-
ská škola EFA EL Soto v Granadě a nově také 
rakouská zemědělská škola AGRAR HAK 
v malebném městě Althofen. Tématem pro-
jektu je ekologické zemědělství v partner-
ských zemích a cílem projektu je poskytnout 
žákům i učitelům středních zemědělských 
škol z České republiky, Španělska a Rakouska 
nové znalosti a zkušenosti v oblasti problema-
tiky ekologického zemědělství v zemích jed-
notlivých účastníků. Škola obdržela také grant 
pro 5 učitelů, kteří se zúčastní dvoutýdenních 
jazykových kurzů anglického jazyka ve Velké 
Británii. Vše je bohužel negativně ovlivněno 
současnou situací vyvolanou epidemií viru 
covid-19, ale věříme, že se brzy vše dostane 
do normálních kolejí a program ERASMUS+ 
bude opět pokračovat.

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

„VŠELIBVERDSKÝ SRAZ“ absolventů a přátel 
školy, který byl plánován na listopad 2020, se 
uskuteční v režimu 170+1 – tedy v listopadu 
2021 a Agrobase o něm bude jistě informo-
vat. Vše podrobně zveřejníme na webových 
stránkách školy (www.libverdadc.cz) a již teď 
se těším na shledání.

Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy
Foto autor a školní archiv

Škola je zařazena v programu Center odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR, v jehož rámci 
zakoupila nový traktor pro výcvik autoškoly

Dlouhá historie 
a silná tradice 

v moderním pojetí
 současného vzdělávání 

je pro školu závazek 
a pro studenty 

garance.
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Obrázková statistika představuje 
pestrý svět zahrad a zahrádek 

Zahradnické řemeslo je staré jako lidstvo samo. S trochou nadsázky právě takto 
představuje profesi zahradníka obrázková statistika Zahradnictví a zahrádkaření, 
v pořadí již osmá publikace kreslených statistik, kterou vydává Národní zemědělské 
muzeum. 

Knížka vypráví o historii i současnosti pěsto-
vání zeleniny, ovoce, bylinek, koření, ale 
i okrasných květin, které má v našem země-

dělství pevné místo. Popisuje rozdíly mezi mi-
nulostí s pestrou paletou starých a krajových 
odrůd, ale i současnými trendy založenými už 
v době průmyslové revoluce. Všímá si i české 
speciality – zahrádkaření, které narostlo na 
významu v dobách válečných, přežilo ale 
i čtyři desítky let socialismu a zůstává oblíbe-
né dodnes. 

Ovoce, zelenina a my, přehled produkce
i trhu, šlechtění, ale i základní informace 

o architektuře zahrad, to vše najdou čtenáři 
v devatenácti kapitolách útlé knížky, kterou 
lze koupit za 40 Kč na pokladnách muzea 
nebo v e-shopu. Publikace, z níž vám při-
nášíme ukázky, je určena nejen dětem, ale 
i jejich rodičům, pedagogům a samozřejmě 
také všem zahradníkům i zahrádkářům. PDF 
zdarma ke stažení najdete i na stránkách 
Národního zemědělského muzea. 

www.nzm.cz

Když lidé přestali být pouze lovci a začali s pěstováním, vznikla potřeba území si ohradit 
neboli zahradit a vzniklo slovo zahrada. Zahradník je tak jedno z prvních řemesel vůbec. 

Největší rozmach zahrádkaření souvisí s průmyslovou revolucí a s rozšiřováním měst, 
důležitost zahrádek vzrostla také během válečných období.

ZAHRADNICKÁ 
HISTORIE

Z HISTORIE ČESKÉHO ZAHRADNICTVÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

1. zahrádkářské kolonie v Praze na 
Smíchově

1890  – 29 zahrádkářských kolonií 
  v Českých zemích

1918 – 141 zahrádkářských kolonií 
  v Českých zemích

1940  –  v Praze bylo vybudováno 
  1 000 zahrad o velikosti 
  250 000 m2

1945  –  90 % plodin na trhu 
  pocházelo ze samozásobitelství 

2013 –  5 000 ha zahrádkářských  
  kolonií v ČR

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

sdružuje příznivce zahrádek, 
milovníky ovoce, zeleniny 
a pěstitele okrasných květin. 

r. 1989 r. 1997 r. 2012 r. 2018r. 1957 r. 1977

460 000
členů

317 807
členů

48 706
členů

313 039
členů 

170 000
členů 

140 000
členů 

10. století – první zmínky o zahradničení 
v okolí klášterů 

18. století – poděbradský děkan Matěj 
Rössler založil zahradu, která měla 70 000 
stromků a 2 000 odrůd (jabloní, hrušní, 
třešní, švestek)

1
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KDE JE V ČR NEJVÍC ZAHRAD?

orná půda
70,2 %

trvalý travní 
porost 24,1 %

ovocný sad
1,1 %

chmelnice
0,2 %

zahrada
4 %

vinice
0,5 %

slova trvalka a skalnička vymyslel 
nadšený český zahradník Antonín 
Vejtasa? Jako vojáka na frontě ho 
za první světové války uchvátily alpinky  
v Karpatech natolik, že poslal vlakem 
několik beden domů, a vytvořil tak 
základ pro své podnikání. Vymyslel jim 
jméno skalnička, které se ujalo stejně 
jako jeho další slovo trvalka.

KOLIK MÁME V ČR ZAHRAD?

166 350 ha zahrad, což je 2 668 234 parcel. 
Zahrady tvoří 4 % zemědělského půdního 
fondu (ZPF) České republiky, který tvoří 53 % 
celkového půdního fondu (zbytek tvoří lesy, 
vodní plochy, zastavěné plochy apod.).

Celková rozloha zahrad vzhledem k velikosti kraje.

Jihočeský kraj

Středočeský kraj 

Liberecký kraj

Královéhradecký 
kraj

Moravskoslezský 
kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Jihomoravský kraj 

Ústecký kraj

Vysočina

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj 

Praha

0,13 %
0,30 %
0,39 – 0,44 %
0,58 – 0,65 %
0,80 %
1,1 %
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ZELENINA 
A  MY

Pěstování zeleniny má v ČR velmi dlouhou tradici; pěstovala se již v 9.–10. století n. l. 
K rozvoji pěstování zeleniny došlo v 18. století, kdy se pěstební plochy nejen zvětšovaly, 

ale docházelo i k zušlechťování odrůd. Dodnes je pěstování zeleniny na vlastních 
zahrádkách u nás velmi oblíbené.

KOLIK PĚSTUJEME ZELENINY V ČR   
(DLE SKLIZNĚ TRŽNÍ ZELENINY A ODHADU PRODUKCE  SAMOZÁSOBITELSKÝCH ZAHRAD V ROCE 2018)

KOLIK KILOGRAMŮ ČERSTVÉ ZELENINY ROČNĚ  
SNĚDL PRŮMĚRNÝ ČECH

r. 1950 r. 1965 r. 1980 r. 1995 r. 2010 r. 2016

75 kg 76 kg
61 kg

78 kg
80 kg

87 kg

zelí hlávkové
35 588 t

cibule
43 409 t

mrkev
34 241 t
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Až dosud jsme ve vzpomínkovém ohlédnutí 
o potravinách v bývalém Československu čer-
pali informace výhradně z veřejně dostupných 
zdrojů. Tentokrát jsme sáhli po zdroji, který 
veřejně přístupný nebyl. Šlo o ekonomickou 
studii s názvem Zprávy o spotřebě potravin 
z března 1988 z pera Výzkumného ústavu 
obchodu Praha. Studie sice nebyla výslovně 
označena jako tajná, ale byla v ní tučně vytiš-
těná poznámka, že „publikace je určena jen 
pro služební potřebu“. Znamenalo to, že se 
nesmí dostat mimo okruh úzce vymezených 

odborníků. Když jsme se do studie začetli, 
pochopili jsme proč. Bylo to hodně výbušné 
čtení. A provokuje k otázkám i dnes. Údaje 
shromážděné tehdejšími výzkumníky 
ve studii jsou sice staré přes třicet let, ale 
i v současnosti stojí za to je zveřejnit. Jednou 
z kapitol totiž bylo mezinárodní srovnání 
cenové úrovně potravin. Výzkumníci k tomuto 
srovnání zvolili naše sousedy z německy mlu-
vících zemí. Konkrétně to bylo Rakousko, NDR 
a NSR. Jinak řečeno tehdejší západní
i východní Německo.

Výdělky a jídlo
Řekněme rovnou, že toto cenové srovnání 
dopadlo pro Československo nepříznivě, jak 
ve studii doslova uvedli její autoři. Většina 
potravin totiž byla nejdražší právě v tehdejší 
ČSSR. Kromě Výzkumného ústavu obchodu 
Praha se na vzniku publikace o spotřebě 
potravin podílel i Výzkumný ústav ekonomiky 
zemědělství a výživy Praha a také Federální 
statistický úřad. Údaje o zahraničí kolektiv 
těchto autorů čerpal ze statistických ročenek 
jednotlivých států a z publikací OSN.

Jako jednoticí měřítko pro hodnocení cen byla 
stanovena průměrná hodinová mzda dělníka 
v průmyslu v roce 1985. Už tento údaj byl sám 
o sobě šokující, neboť v Československu si 
průmyslový dělník tehdy vydělal 15,44 Kčs/
hod., zatímco v západním Německu si za ho-
dinu vydělal 16,20 DM. Západoněmecký dělník 
tedy měl v markách víc než Čechoslovák v ko-
runách. Podle oficiálního kurzu Českosloven-
ské státní banky byla západoněmecká marka 
rovna jedenácti československým korunám. 
Z tohoto hlediska by tedy průměrná hodinová 
mzda dělníka v NSR byla více než desetiná-
sobná ve srovnání s dělníkem u nás.

Doplňme, že ve východním Německu činila 
průměrná hodinová mzda dělníka v průmyslu 
5,95 M. Východoněmecká marka byla podle 
oficiálního kurzu 3 Kčs, takže i v NDR dělníci 
měli tehdy nominálně více než u nás, když si 
v přepočtu vydělali za hodinu v průměru 
17,85 Kčs. V Rakousku bral dělník zhruba 
desetkrát víc než v ČSSR, neboť si za hodinu 
v průměru vydělal 113 šilinků, přitom šilink 
tehdy byl asi 1,20 Kčs.

Nepříznivé srovnání
Do cenového srovnání potravin, které pro 
nás tehdy dopadlo nelichotivě, zahrnuli čeští 
výzkumníci různé druhy masa včetně drůbeže
a salámu. Dále to bylo plnotučně mléko, 
máslo, sýry, margaríny, vejce, chléb, mouka 
a pečivo. Kromě toho byl v cenovém srovnání 
i cukr, brambory, zrnková káva, pivo, víno 
a věřte nevěřte i rum a koňak. „Pokud jde 
o cenové srovnání vybraných potravin, je 
nutno konstatovat, že téměř všechny vybrané 
potraviny jsou nejdražší v ČSSR, s výjimkou 
chleba, který je v ČSSR levnější než v NSR, 
stejně drahý jako v NDR a dražší než v Ra-
kousku. Toto srovnání je pro ČSSR nepříznivé 
zejména proto, že ceny potravin důležitých 

Tučné, sladké a drahé
Při likvidaci archivu dnes již nežijícího československého ekonoma se nám podařilo 
shromáždit dosud nepublikovaná fakta o spotřebě potravin v Československu v roce 
1988. Studie tehdejších ekonomů zjišťovala i to, jak drahé či levné byly potraviny 
v ČSSR ve srovnání s NDR, NSR a Rakouskem.
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z hlediska výživy se pohybují v podstatně vyšší 
hladině.“ Takto to doslova napsali autoři.

Jako perličku uveďme, že na litr bílého vína 
musel československý dělník pracovat deset- 
krát déle než dělník rakouský. Řečí statistiky 
to ve studii stojí následovně: na litr bílého vína 
pracuje československý dělník 1,55 hodiny, 
zatímco rakouský 0,17 hodiny. Litr rumu 
v tomto finančním vyjádření stál 6,48 hodin 
práce dělníka v Československu, v Rakousku 
k tomu stačilo 0,56 hodiny. A když už jsme 
u těch tzv. zbytných potravin, dodejme, že 
káva byla v Československu takřka čtyřikrát 
dražší než v západním Německu či Rakousku 
a kratší dobu na ni pracoval i dělník v Němec-
ku východním. Dokonce i pivo bylo tehdy u nás 
nejdražší, když stálo 2,5krát více než v NSR 
a Rakousku.

Cukr, brambory, jablka, pomeranče, to vše 
bylo násobně dražší než u našich tehdejších 
sousedů z německy mluvících zemí. Třeba 
vepřové řízky v přepočtu na hodinovou mzdu 
stály v ČSSR čtyřikrát tolik než v Rakousku.
A například na kilogram kuřete musel česko-
slovenský dělník pracovat takřka dvě hodiny, 
zatímco v Rakousku nebo v západním Němec-
ku k tomu stačilo asi 25 minut. Dražší bylo 
v tomto tehdejším srovnání v ČSSR také 
mléko, máslo, sýry či vejce. I margarín byl
z tohoto hlediska třikrát až čtyřikrát dražší 
než u sousedů.

Domácnosti pod lupou
Autoři studie se zabývali také tím, jak se 
potraviny spolu s nápoji a tabákem ve zmí-
něných čtyřech zemích podílely na celkových 
výdajích domácností. A zase jsme z tohoto 
srovnání vyšli nelichotivě. Nejnižší podíl 
výdajů měly domácnosti v Rakousku (22,7 %), 
v západním Německu to bylo 25,4 %. V NDR 
tehdy činil podíl vydání za potraviny 34,5 % 
z celkových výdajů domácností, zatímco
v ČSSR to bylo 35,6 %. Do srovnání cenové 
úrovně u našich tehdejších sousedů zahrnuli 
autoři studie pro větší názornost také výdaje 
za bydlení a energie, dále předměty pro do-
mácnost a spotřební elektroniku, oděvy, textil 
a obuv, dopravu a sport.

„Ve všech sledovaných oblastech se ukázaly 
ceny v ČSSR jako nejvyšší,“ konstatuje se ve 
studii. „Poněkud nižší cenová hladina je 
v NDR. V NSR a v Rakousku jsou ceny sledo-
vaných spotřebních oblastí velmi blízké 
a podstatně nižší než v NDR a ČSSR,“ píše se 
doslova ve zmíněné studii. Ve světle těchto 
údajů si nejeden čtenář položí otázku, jak 
jsme s tehdejšími platy dokázali hospodařit, 
a ještě si ušetřit třeba na družstevní byt či 
auto. Univerzální odpověď neexistuje, na to 
si musí každý odpovědět sám. Jisté je, že 
potraviny u nás tehdy levné nebyly, přesto 
jsme je kupovali, a to v množství větším, než 
bylo zdrávo. I tady má studie dost výmluvných 
příkladů.

Na Slovensku zdravěji a střídměji
„Porovnání spotřeby potravin v roce 1986 
a 1987 s doporučenými dávkami potravin 
ukazuje na nadměrnou spotřebu tuků, obilo-
vin, cukru a vajec v obou letech,“ uvádí se ve 
studii. V pásmu racionální výživy se pohybova-
la spotřeba mléka a masa. Nedostatečná byla 
spotřeba ryb, ovoce, brambor a zeleniny.
Uveďme, že o něco zdravěji a střídměji se 
stravovali lidé na Slovensku, když tam spo-
třeba zeleniny na obyvatele činila v průměru 
93,6 kilogramů za rok, zatímco v Čechách jen 
65,6 kilogramů na hlavu a rok. Na Slovensku 
se také konzumovalo méně tuků, olejů, másla 
a cukru.

Vysokou spotřebu zeleniny mají na Slovensku 
ve srovnání s Českem i v současné době. Pod-
le Statistického úřadu Slovenské republiky 
činí v SR průměrná spotřeba zeleniny 105,5 
kilogramů na hlavu a rok, zatímco v Česku 
je to podle ČSÚ jen 87,1 kilogramů na hlavu 
a rok. Údaje z obou zemí jsou za rok 2018, 
novější zatím nejsou k dispozici.

Ale zpět před rok 1989. Když výzkumníci 
tehdejší spotřebu potravin v Československu 
porovnali s dávkami potravin doporučenými 
zdravotníky, ukázalo se, že například příjem 
tuků překračoval více než o třetinu (o 36,4 %) 
tehdy doporučené výživové dávky. Vyšší takřka 
o třetinu (o 29,3 %) byl příjem cukru. Výrobků 
z mouky se konzumovalo o 22,5 % více, než 
bylo zdrávo. Vajec pak o takřka 12 % více.
V množstevním vyjádření se tehdy před 
třiceti lety konzumovalo v Česku 339 kusů 
vajec na obyvatele a rok, na Slovensku to
v průměru bylo na každého občana 360 vajec 
za rok. Podle současných údajů statistiky se 
spotřeba vajec podstatně snížila v obou nyní 
samostatných státech. Na Slovensku je to 
254 kusů na hlavu a rok, zatímco v ČR 263 

kusů. Na doporučené úrovni z hlediska výživy 
byla v tehdejším Československu spotřeba 
mléka a mléčných výrobků (bez másla), když 
tehdy dosahovala v průměru 250 kilogramů 
na hlavu a rok. V roce 2018 to v Česku bylo 
245,8 kilogramů na hlavu, zatímco na Sloven-
sku 171,1 kg/osobu.

Spotřeba masa v Československu před rokem 
1989 nebyla dosud dosažena v žádném z obou 
států. Studie z roku 1988 uvádí, že se tehdy 
v ČSSR v průměru na osobu a rok zkonzumo-
valo 87,3 kilogramů masa. V roce 2018 to 
v Česku bylo 82,4 kilogramu masa na oby-
vatele za rok, zatímco slovenská statistika 
uvádí, že ve stejném roce spotřeba masa na 
Slovensku činila 64,3 kilogramy na osobu.
Výzkumná studie o potravinách z roku 1988 
se zaměřila také na spotřebu potravin co do 
jejich energetické hodnoty. Ze zjištěných dat 
vyplývá, že jsme se tehdy docela dost přejída-
li, když energie přijatá z potravin za den 
v průměru činila 13 413 kJ v Čechách a 
12 686 kJ na Slovensku. A to je takřka o čtvr-
tinu více než zdravotníky nyní doporučovaných 
8 400 kJ na osobu a den. Pravdou ale je, že 
doporučená energetická spotřeba se vztahuje 
na lehce pracující dospělé se sedavým způso-
bem zaměstnání. Pro lidi s fyzicky namáhavou 
prací je doporučená energetická spotřeba 
potravin logicky vyšší.

Slovenský statistický úřad nedávno provedl 
unikátní srovnání spotřeby potravin ve 
státech střední Evropy. Vyplývá z něj, že 
Slovensko má v současnosti nejnižší spo-
třebu většiny potravin ve srovnání se svými 
okolními státy. Tomuto srovnání se budeme 
věnovat v některém z příštích čísel časopisu 
AGRObase.

Alice Olbrichová
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Takové snahy začínají již v době osvícených 
panovníků císařovny Marie Terezie a jejího 
syna Josefa II., zesilují před památným rokem 
1848 a nabývají na intenzitě a vážnosti po 
tomto období. Počátky lze vysledovat snahou 
nadšenců zabývajícími se pokusnictvím 
v prvních šlechtických stanicích a zařazením 
do vyšší fáze výzkumu, který procházel svým 
zákonitým vývojem. Sluší se připomenout 
osobnosti, jež stály v počátečním období 
zemědělského výzkumu, protože právě tito 
nadšenci našli a vychovávali své následovníky, 
kteří postupně odborně vyzrávali a zanechali 
další generaci výsledky svého bádání.  

Průkopníci zemědělského pokroku
Již v předbělohorském období působili 
první zemědělští odborníci, kteří teoreticky 
i prakticky přispívali k rozvoji zemědělství. Ve 
2. polovině 17. století působil učený jezuita 
Kryštof Fišer (1611–1680), český správce 
statků jezuitské koleje v Průhonicích u Prahy. 
Napsal na svoji dobu významný latinský spis, 
který později vyšel v němčině a v českém pře-
kladu pod názvem Knihy hospodářské (Praha 
1705–1706). Jeho první kniha pojednává 

o jednotlivých výrobních odvětvích, druhý díl 
seznamuje s organizací, řízením statků 
a vedením účetnictví. Fišer také názorně 
popsal rozdělení hospodářských prací podle 
ročních období. Jeho podnětné a zajímavé dílo 
zůstalo dlouho v platnosti a oblibě. Byl to věr-
ný obraz zemědělství trojpolního hospodaření. 

Ve 2. polovině 18. století si pokrokoví šlechtičtí 
hospodáři, ale i vídeňská vláda uvědomo-
vali nutnost zvýšit produktivitu zemědělské 
výroby a celkově povznést zemědělství. Kromě 
reforem císaře Josefa II. se úsilí rakouského 
absolutistického státu zaměřilo na podporu 
vědy a vzdělání, a to i v oblasti zemědělství. 
Po vzoru jiných evropských zemí koncem 
18. století vznikaly i u nás nové instituce, 
nejprve převážně soukromé, které měly 
nezastupitelné poslání a značný vliv na rozvoj 
zemědělství. V roce 1769 byla z podnětu Marie 
Terezie založena Společnost pro orbu a svo-
bodné umění v Čechách, která byla od roku 
1789 přejmenována na c. k. Vlastenecko-hos-
podářskou společnost v Království českém. 
Prvním předsedou byl jmenován pokrokový 
hrabě František Pachta a společnost měla 

členy řádné a dopisující. Mezi jejími domácí-
mi i zahraničními členy najdeme významné 
jedince z oblasti vědy a kultury, kteří své síly 
a schopnosti dali do služeb zemědělství. 
Mezi ně především patřili: CH. K. André,
B. Berchtold, F. A. Brauner, J. E. Canal, 
F. Diebl, F. Mehler, F. M. Opitz, B. Michna, 
J. Ch. Mikan, později bratři Lamblové. Hlavní 
přínos Vlastenecko-hospodářské společnosti 
spočíval především ve vydávání a rozšiřování 
populární i odborné literatury. Byly to hlavně 
kalendáře, noviny, překlady zahraniční litera-
tury. Od roku 1796 vyšlo první číslo časopisu 
Abhandlung zur Beforderung der Landwirts-
chaft. Tento směr činnosti představoval výraz-
né šíření zemědělského pokroku. Společnost, 
v níž působili zmínění jedinci, se snažila 
o zvelebení jednotlivých oborů zemědělské 
výroby. Kromě jiného podporovala rozvoj lnář-
ství, rozdělila importované španělské a italské 
ovce, podporovala setí pícnin, propagovala 
pěstování cukrové řepy a značnou pozornost 
věnovala pokusnictví a později výzkumnictví. 
Rozhodující bylo, že položila první pevné 
základy zemědělského pokusnictví a výzkumu 
v Čechách a byla reprezentantem první etapy 
institucionalizace zemědělských věd. V roce 
1770 byla založena Moravská zemědělská 
společnost, která se roku 1811 sloučila se 
Slezskou hospodářskou společností v Morav-
skoslezskou hospodářskou společností. Ta 
se zasloužila mimo jiné o založení kateder 
zemědělství na univerzitě v Olomouci (1808) 
a při filozofické fakultě v Brně.

Koncem 18. století byl činný na panstvích Co-
lloredo-Mannsfeldů přední průkopník země-
dělského pokroku a odborník v přírodních vě-
dách Jan Mehler (1739–1809). Byl to Němec, 
který se cítil být českým vlastencem, neboť 
se v Čechách narodil a celý život zde plodně 
působil. V jeho díle vrcholí doba experimen-
tálních agronomů a začíná éra zemědělských 
racionalistů. Patřil ke stoupencům tzv. 
minerální teorie. Mehler se zabýval konkrétně 
zjišťováním železa a vápna v půdě, zdokona-
lováním krmení, přičemž studoval krmení 
zvířat i z ekonomického hlediska (doporučoval 
budovat normované zásoby píce na zimu). Byl 
encyklopedického zaměření, ve svých pracích 
se soustředil skoro na celé zemědělství. Jeho 
aplikace teoretických poznatků v zemědělství 

Osobnosti zemědělských věd 
 v minulosti

Posledně byly stručně a ilustrativně zmíněny některé obory zemědělské výroby 
a lesnictví, respektive jejich počátky a vývoj. Tentokrát představíme výrazné osob-
nosti zemědělských věd, a to z hlediska jejich působení a přínosu od období, kdy 
byly snahy o důkladnější poznávání zemědělství a jeho rozvoj. 
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Z P R A V O D A J

a bohatá publicistická činnost ho řadí mezi 
hlavní zemědělské odborníky své doby. 
V rámci prvních pokusných stanic těsně před 
rokem 1848 byly činěny zajímavé pokusy 
s dobrými výsledky, na nichž se podíleli 
další odborníci. Například profesor J. B. 
Mikan prováděl pokusy o hnilobě brambor, 
hrabě Canal a profesor Schmidt studovali 
možnosti výroby cukru, profesor F. Hlubek se 
zabýval anatomií rostlin a jejich nákazami 
a snětivostí obilí, F. S. Kodym činil první po-
kusy týkající se působností koncentrovaných 
hnojiv. Tyto pokusy byly částečně vyvolány 
potřebou polních a stájových pokusů pro 
zjištění nejvhodnějších pěstitelských a cho-
vatelských postupů, dále pro ověření druhů 
obilí, jejich klíčivosti a jakosti semen, ale také 
nutnosti poznat přesný obsah živin v krmivech 
a hnojivech, které přicházely na trh. Výsledky 
těchto i mnoha dalších prvních zemědělských 
průkopníků nepřímo podporovaly zvyšování 
zemědělské výroby. 

Počátky zemědělských věd
Připomeňme alespoň vývoj nejdůležitějších 
zemědělských věd, jejich hlavní představitele 
a dosažené výsledky. Půdu pro to již připra-
vil dříve profesor František Xaver Hlubek 
(1802–1880), rodák z českého Slezska, který 
patřil k hlavním zemědělským encyklopedis-
tům. Zajímal se skoro o všechna odvětví ze-
mědělství a svými výsledky dosáhl evropského 
významu. Měl všestranné vzdělání a získal 
hluboké teoretické i praktické znalosti. Vy-
choval mnoho učitelů, správců dvorů a ovlivnil 
i mnohé hospodáře po zrušení poddanství. 
První jeho známou prací byl spis v českém 
překladu Výživa rostlin a statika půdy, Praha 
1841, v němž se hlavně zabýval úrodností 
půdy. Ovšem nejdůležitějším jeho dílem je 
třísvazková vědecká práce Zemědělská nauka 
v celém jejím rozsahu na základě zkušenos-
tí a poznatků posledně uplynulých sto let, 
poslední vydání Vídeň 1853 (český překlad). 
Toto dílo bylo dlouhou dobu nejuznávanější 
učebnicí, neboť se zabývalo celým zeměděl-
stvím. Ukazovalo nové cesty hospodářského 
pokroku, její autor doporučoval mimo jiné zvy-
šování trvalého čistého výnosu a pozemkové 
renty. Nezapomněl na svůj původ, a proto se 
snažil svými doporučeními vrchnosti zlepšit 
hospodářské a sociální postavení rolnictva.

Profesor F. X. Hlubek ovlivnil řadu dalších 
zanícených badatelů. Pro zemědělství měly 
význam i světově uznávané pokusy Johanna 
Gregora Mendela (1822–1884) s hrachem, 
které mimo jiné umožnily formulovat zákony 
dědičnosti. Jako zakladatel genetiky mimo-

řádným způsobem ovlivnil šlechtění rostlin, 
a tak nepřímo i rozvoj zemědělství. Jeho zá-
věry potvrdili koncem 19. století i další vědci, 
jako například H. de Vries, E. von Tschermak 
a další. K zakladatelům české agrochemie 
patřil profesor František Farský (1846–1927), 
který se úspěšně zabýval zvyšováním úrod-
nosti půd a obsahem živin v koncentrovaných 
průmyslových hnojivech. Trvalou platnost zís-
kaly jeho výzkumy o náhradě fosforu, draslíku 
a různých organických a anorganických slou-
čenin dusíku, jakož i jeho nauka o náhradě 
živin ve výživě rostlin. Počátky fytopatologie 
jsou zřejmé od poloviny 19. století. Chorobami 
obilnin a brambor se zabývali odborníci jako 
například A. J. Corda, L. J. Čelakovský, K. S. 
Amerling a další. Koncem tohoto století dosá-
hl dobrých výsledků profesor Vyšší hospodář-
ské školy v Táboře František Sitenský, který 
se zabýval nádorovitostí košťálovin, námelem 
a spálou cukrovky. Rovněž zootechnika byla 
budována na vědeckých základech. K prvním 
vědcům v tomto směru patřil K. M. Lambl 
(1823–1894), který studoval křížení anglických 
prasat s domácími a kontroloval jejich užitko-
vé vlastnosti. Pozoruhodný byl výzkum krmení 
hospodářských zvířat (například V. Rosam), 
dále byly prospěšné pokusy sledující zjištění 
vlivu krmení na jakost a tvorbu mléka (F. 
Farský). Mnoho objevného přinesly výzkumy 
ve výživě a chovu ryb, zvláště kapra (J. Šusta). 
Zootechnická věda se výrazněji prosadila až 
koncem 19. a začátkem 20. století a stalo se 
tak zásluhou badatelského úsilí B. Macalíka 
a A. Stacha.

Větší pozornost se věnovala statistice (profe-
sor K. Kořistka z Výboru pro statistiku polního 
hospodářství) a zemědělské ekonomice. Na 
rozvoji zemědělské ekonomiky měli hlavně 
podíl profesor F. Diebl (1770–1859) a F. X. 
Horský (1801–1877). Diebl razil původní teorii 
o podmínkách vzniku intenzivních soustav 
hospodaření, cíl hospodaření spatřoval 
v dosažení co největšího zisku. Čistý výnos 
podniku bylo možné zvyšovat rozsáhlejším 
pěstováním pícnin, průmyslových plodin, zlep-
šováním luk, vyšším stavem hospodářských 
zvířat, vydatnějším hnojením a krmením. 
Horský v rámci zemědělské ekonomiky 
zkoumal výsledky trojhonného a střídavého 
hospodářství. Jeho závěry z těchto sledování 
přinesly na svou dobu mnoho cenného jak po 
stránce organizace velkostatků, tak i rolnic-
kých hospodářství. 

Na výsledky obou uvedených navázal A. E. Ko-
mers (1814–1893), jehož výzkumné zaměření 
na úseku hospodaření velkostatků, statků 

i rolnických hospodářství přineslo cenné 
poznatky. Jeho význam spočívá v tom, že 
vypracoval metodiku organizace zemědělské-
ho podniku, v níž mají být náležitě propojena 
všechna jeho odvětví. 

Vědeckovýzkumná práce a poradenství zazna-
menaly dynamický rozvoj po roce 1918. Tyto 
agendy byly přirozeně v počátečním období 
ovlivněny poznatky a zkušenostmi generace 
starších českých výzkumníků především pro-
fesorů táborské hospodářské akademie, se 
kterou byli spojeni hlavně František Farský, 
o jeho činnosti bylo pojednáno výše, a Franti-
šek Sitenský (1851–1924). František Sitenský 
patřil k uznávaným osobnostem české země-
dělské osvěty. Proslul jako vedoucí redaktor 
a autor prvního českého zemědělského 
slovníku – Hospodářský slovník naučný 
(4 díly vyšly v letech 1905–1924) a na díle
s autorem spolupracovalo skoro 500 odborníků 
z českých zemí a 6 ze zahraničí. Patřil k bu-
dovatelům zemědělského vyučování a před 
1. světovou válkou byl zemským inspektorem. 
Dále vynikl jako botanik a fytopatolog.

Nejvýznamnějším zemědělským vědcem kon-
cem 19. a začátkem 20. století, který proslavil 
naše zemědělské vědy v zahraničí, byl prof. 
Ing. Dr. Julius Stoklasa (1857–1936). Byl po-
sledním polyhistorem v zemědělství moderní-
ho ražení a osobností s moderními liberálními 
názory a světovým rozhledem. Především byl 
uznáván jako agrochemik, biolog a fyziolog. 
Jeho všestranná aktivita byla po zásluze 
oceněna mnoha zahraničními vyznamenáními 
a čestnými řády. Jeho vědecké dílo je rozsáhlé 
a zasahuje do různých oborů. Zabýval se stu-
diem půdních mikrobů ve vztahu k úrodnosti 
půdy, látkovou výměnou v živé buňce, vztahy 
minerální výživy a pěstování rostlin, fyziologií 
a bakteriologií. Na svou dobu bádání odvážně 
zaměřil na vliv radioaktivity na růst a vývoj 
živých organismů. K jeho zásluhám rovněž 
patří, že v jistém smyslu prokázal ekologic-
ké myšlení, když upozorňoval na negativní 
důsledky zasahování průmyslu a chemie do 
zemědělství. Profesor Stoklasa povznesl 
vědeckou práci na vysokou úroveň, svými 
vědeckými výsledky přiblížil naše zeměděl-
ství vyspělejšímu zemědělství evropskému 
a konečně dal jasný příklad mladé generaci, 
jak účelně vědecky pracovat ku prospěchu 
zemědělství i společnosti. 

(ak)
Pramen: Skala, L., Významné osobnosti 
našeho zemědělství, Ministerstvo zeměděl-
ství, Praha 1992
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I n z e r c e

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


