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Národní 
dožínky
se konají v sobotu 
28. srpna, program 
naleznete na

Zemědělství
se nedá naučit, říká 
o své celoživotní profesi 
Pavel Novotný ze ZD 
Bernartice

Miroslav 
Toman,
ministr zemědělství bi-
lancuje v rozhovoru své 
působení v čele resortu
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Musíme mobilizovat, abychom ustáli 
nové požadavky EU i tlak obchodníků

Jak ovlivňuje počasí letošní sklizeň?
Letošní rok je oproti těm předchozím poměr-
ně netypický. Příchod jara se opozdil o 1 až 
3 týdny a totéž platí také pro sklizeň většiny 
plodin. Žně tak započaly zhruba o 10 až 14 dní 

později, přičemž situace není na celém území 
republiky stejná. Největší zpoždění nabral už 
tradičně Karlovarský kraj a naopak napřed 
oproti celorepublikovému průměru byla 
sklizeň obilovin v Jihomoravském a Zlínském 

kraji. Posun žní do srpna, místy až do září, 
znamená pro zemědělce komplikace. V druhé 
polovině léta se zkracují dny a ráno a večer je 
více vláhy. Výrazně se zkracuje doba, kdy je 
možné sklízet, protože pole musí nejdříve tzv. 

Jaro opožděné až o tři týdny a deštivé léto se podepisují na úrodě prakticky všech 
plodin. Netypický rok, co se týká počasí, není jedinou výzvou, které zemědělci čelí. Vy-
ostřují se dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi nimi a velkými obchody a nad po-
žadavky Evropské unie směřujícími k uhlíkové neutralitě visí otazník, přestože mají 
být splněny už za 9 let. O tom mluví v rozhovoru pro AGRObase prezident Agrární 
komory ČR Jan Doležal.
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proschnout. Nepomáhá tomu samozřejmě ani 
chladnější a deštivější průběh letošního léta, 
kvůli kterému jsou porosty na mnoha místech 
polehlé. Pole jsou navíc v některých oblas-
tech podmáčená tak, že se tvoří močály, 
a zemědělci nemohou s technikou vůbec vy-
jet. Deštivější počasí má vliv také na důležité 
jakostní parametry obilovin, jako je například 
klíčivost, a zároveň při vyšší vlhkosti zrn hrozí 
jejich zaplísnění. To vše může mít dopad na 
kvalitu i celkovou kvantitu finální sklizně. 

Jak to vypadá s výnosy? 
Nyní je polovina srpna (doba vzniku toho-
to rozhovoru – pozn. red.) a v tuto chvíli je 
sklizená pouze třetina obilovin, přičemž loni 
touto dobou to bylo už 79 %. S hodnocením je 
tedy opravdu třeba počkat do konce sklizně. 
Zatím očekáváme výnosově spíše průměrný 
rok, i když počasí je letos tak nevyzpytatelné, 
že může situaci ještě značně ovlivnit. Velmi 
specifická je pak situace na jižní Moravě nebo 
v mikroregionu Podbořansko, které zasáhly 
koncem června živelní katastrofy. 

Jak vůbec zemědělci zvládají situaci
v těchto oblastech? 
Předně bych chtěl zemědělcům poděkovat, 
protože se na jižní Moravě zapojovali od prv-
ních dnů do úklidových prací. Traktory 
s čelním nakladačem zde již několik hodin po 
této mimořádné události pomáhaly odvá-
žet suť z poničených domů. Zemědělci ze 
vzdálenějších částí republiky posílali na jižní 
Moravu stavební materiál nebo plachty na 
zakrytí střech. Pomáhali si také mezi sebou 
vzájemným půjčováním zemědělské techniky 
nebo darováním krmiv pro zvířata. Je vidět, 
že když je potřeba, zemědělci se sjednotí 
a táhnou takzvaně za jeden provaz. 

Nicméně sami sčítají škody, které dosahují 

v některých případech až stovek milionů 
korun. Bouře s tornádem, která se prohnala 
přes sady, vinice i pole, zničila velkou část 
úrody, a porosty, které živelní pohromu přeč-
kaly s různou mírou poškození, byly doslova 
zasypány odpadem, jako je polystyren, kousky 
dřeva, plech a další trosky. Tyto plodiny proto 
nebylo v řadě případů možné sklidit bez 
poškození techniky a se zárukou nezávadnosti 
pro spotřebitele. Živelní pohroma poničila 
také zemědělské i administrativní budovy, 
stroje či stáje, v nichž přišly o život desítky 
hospodářských zvířat. 

Hrozí místním podnikům existenční 
problémy?
Někteří skutečně zvažují, zda pokračovat dál. 
Je to přitom velká škoda, protože „odvážliv-
ců“, kteří se v tuzemsku věnují zemědělské 
prvovýrobě, stále ubývá. Poukázal na to 
nedávný průzkum Agrární komory ČR, podle 
kterého se s nedostatkem pracovníků potýká 
9 z 10 podniků v Česku. Věřím ale, že většina 
zemědělců na jižní Moravě i v Podbořansku 
situaci zvládne i proto, že je zvyklá překonávat 
nejrůznější překážky související v nadsázce 
nejen s rozmarným počasím.

Problém je v tom, že pojistné plnění často 
není dostatečné, protože s touto situací se 
nepočítalo. Pojistky jsou stavěné na vichřici, 
která obvykle napáchá statisícové škody. Jen-
že tady se v plné síle projevilo tornádo, které 
způsobilo mnohem větší a nákladnější škody. 
Jsme rádi, že se na Ministerstvu zeměděl-
ství ČR soustředili na okamžitou pomoc. Je 
to maximum toho, co se dalo udělat v první 
chvíli, ale obnova bude běh na dlouhou trať. 
Agrární komora ČR také sama organizovala 
finanční sbírky. Vybrané peníze ve výši kolem 
5 mil. Kč budou do konce srpna předány 
nejvíce poškozeným obcím a měly by pomoci 

také zemědělcům. Do budoucna by takové si-
tuace měl řešit fond těžko pojistitelných rizik, 
o kterém se mluví více než 10 let a bohužel 
zatím nebyl realizován. 

Mluvili jsme o obilovinách, jak to vypadá 
s dalšími komoditami? 
Zpoždění sklizně v řádu několika týdnů platí 
samozřejmě také pro většinu ostatních plodin. 
V plném proudu je nyní sklizeň zeleniny, při-
čemž letos se díky dostatku vláhy velice dobře 
daří plodové a listové zelenině. Nadbytek vody 
naopak neprospívá kořenové zelenině nebo 
cibuli. Vrchol sklizně u ovoce nastane na pod-
zim, nicméně už teď máme signály, že úroda 
bude pravděpodobně nižší než v předchozích 
letech. U vinné révy a chmele je ještě brzy co-
koliv hodnotit, ačkoliv porosty zatím vypadají 
slibně. Vinaři v mnoha oblastech nicméně 
musejí být s ohledem na vyšší srážky ve stře-
hu a kontrolovat porosty kvůli chorobám. 

Tuzemští pěstitelé čelí nejen výzvě v podobě 
počasí, ale také skandálně nerovnému 
obchodnímu vztahu se svými odběrateli 
v podobě velkých obchodů. Nedávno se nám 
ozval zoufalý pěstitel z jižní Moravy, s nímž 
přerušilo spolupráci Tesco s tím, že bude 
odebírat papriky raději ze zahraničí. Dalším 
příkladem jsou rané brambory, které by nyní 
měly v obchodech platit za to nejlepší, co 
může zákazník v tuto chvíli dostat. Skutečnost 
je ale taková, že jeden z obchodních řetězců 
zlevnil rané brambory na svých pultech o více 
než 50 % a ostatní ho následovaly se slevami 
ve výši kolem 30 až 40 %. Obchody, které nes-
nížily cenu v prvním týdnu, to udělaly v týdnu 
následujícím. A co to znamenalo pro pěstite-
le? Slevu pro zákazníka samozřejmě dobrácky 
nezadotovaly obchodní řetězce, potažmo jejich 
zahraniční majitelé. Místo toho obchodníci za-
tlačili na české pěstitele, aby jim prodali rané 
brambory za ceny, které stěží pokryjí výrobní 
náklady. Pěstitelům nezbylo než na tyto ne-
čestné obchodní praktiky řetězců, které jsou 
si v tomto případě mimochodem podezřele 
podobné, přistoupit. Jinak by jim hrozilo, že 
svou produkci neprodají vůbec, protože 75 % 
maloobchodního trhu v Česku ovládá pouze 
11 největších obchodních řetězců. 

Jak v tom může Agrární komora ČR pomoci? 
Ke zlepšení situace by mohla přispět novela 
zákona o významné tržní síle, do které má 
být převedena evropská směrnice o neka-
lých obchodních praktikách. Ta pracuje 
s pojmem „nekalé praktiky“ a zakazuje tak 
časté nešvary velkých obchodů v Česku, jako 
je například nutnost finančně se podílet na 
slevové akci obchodu, a obecně posiluje práva 
dodavatelů při zrušení objednávky na poslední 
chvíli. Podobu této směrnice je navíc možné 
přizpůsobit situaci v Česku, kde jsou podle 
ohlasů z naší členské základny největším 
problémem odběr zboží za podnákladové 
ceny ve vazbě na zneužití výsadního tržního 
postavení, příspěvek na propagaci, nutnost 
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odebrat si zpět zboží, které obchod neprodal, 
nebo nedodržení lhůty pro fakturaci. Zmíněná 
směrnice měla být převedena do českých 
zákonů do začátku letošního května, termín 
nebyl dodržen a Evropská komise už začíná 
situaci Česka řešit. Zákaz nekalých obchod-
ních praktik tak bude patrně úkolem příští 
vlády a Agrární komora ČR je připravena 
na novele zákona o významné tržní síle
spolupracovat. 

Současně upozorňujeme veřejnost na případy 
nespravedlivých obchodních praktik, s nimiž 
se setkala podle nedávného průzkumu 
Agrární komory ĆR většina tuzemských 
zemědělců. Snažíme se také vysvětlovat, 
jak malý podíl si „uždibnou“ z konečné ceny 
výrobku pro zákazníka zemědělští prvovýrob-
ci, jaký kus obvykle připadá zpracovatelům 
a jak obrovskou porci schramstnou obchody. 
K tomu bude sloužit náš nový web Z naší 
země, který je zaměřený na širokou veřejnost. 
Vedle grafů, které budou vysvětlovat věci pro 
běžného spotřebitele málo známé, se bude 
web zaměřovat také na inspirativní příběhy 
českých zemědělců.

Evropská unie nicméně nemá jen ambice 
zasáhnout do dodavatelsko-odběratelských 
vztahů. Na samotné zemědělce klade další 
požadavky, které mají přispět k dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2050. Jak to 
zvládnou, připravují se na to?
Je velmi obtížné se připravit na něco, co 
nemá jasné parametry. Jinými slovy Evrop-
ská zelená dohoda požaduje plošné omezení 
přípravků na ochranu rostlin o 50 % a mi-
nerálních hnojiv o 20 % už za 9 let, ale neví 
se, jak se na splnění těchto cílů budou podílet 
jednotlivé státy ani jaký to bude mít ekono-
mický dopad na evropský trh s potravinami. 
Je tedy potřeba na chvíli zapomenout na 
uspokojení, které přinesla zatím poslední 
vyjednávání o Společné zemědělské politice, 
a mobilizovat zemědělské prvovýrobce tak, 
aby byli připraveni na nové požadavky a směr, 
kterým se hodlá Evropská unie ubírat.

Od začátku prvních diskusí o uhlíkové neutra-
litě a příspěvku zemědělství k jejímu dosaže-
ní, boji proti klimatické změně a celkově 
boji za zdravější prostředí pro současné, 
a hlavně příští generace nejčastěji slýchá-
me jednu větu „Musíme být ambiciózní“. Já 
osobně k tomu vždy dodávám, že musíme být 
především v rámci jednotné Evropy skutečně 
féroví, tedy všem měřit stejným metrem, a že 
musíme být realističtí. Začněme u férovosti. 
Na jedné straně se sice stále bavíme 
o jednotném trhu s volným pohybem zboží, na 
straně druhé se bavíme o různé míře veřejné 
podpory (ať už z evropských, nebo národních 
zdrojů), rozdílné intenzitě výroby, rozdílném 
zatížení velkou dobytčí jednotkou, rozdílných 
daňových systémech nástrojů pro regulaci 
a evidenci přípravků na ochranu rostlin nebo 
umělých hnojiv. Zkrátka v každé členské zemi 

je nyní jiná výchozí situace, přesto mají podle 
Zeleného údělu dosáhnout stejného cíle. Další 
otázkou zůstává proveditelnost, především 
s ohledem na ekonomickou a sociální 
udržitelnost zemědělství v Evropě. Když to 
přeložím do hovorové češtiny, po tom všem tu 
musí být někdo, kdo se zemědělstvím, které 
pro nás Evropa připravuje, bude chtít zabývat 
a hlavně se jím dokáže uživit a také tu musí 
být spotřebitel, případně daňový poplatník, 
který to celé zaplatí. 

Agrární komora ČR proto připravila publi-
kaci s názvem Evropská zelená dohoda 
a její význam pro zemědělsko-potravinářský 
sektor. Na více než stovce stran tato publikace 
shrnuje strategie, stanoviska, akční plány 
a legislativní návrhy, které Evropská komise 
v uplynulých necelých 2 letech zveřejnila 
a které pod Evropskou zelenou dohodu 
spadají. Podobný ucelený dokument, na co se 
musí čeští pěstitelé, chovatelé a zpracovatelé 
potravin do budoucna připravit, dosud neexis-
toval, nyní bude k dispozici členské základně, 
a to jak v tištěné, tak elektronické formě. 
 
V poslední době se mluví také o návrhu 
nového systému značení potravin podle 
nutričních hodnot, takzvaném Nutri-score. 
Jak na to pohlížíte?
Je potřeba říct, že takzvané Nutri-score není 
jediným novým systémem značení potravin, 
o kterém se mluví, ale je pravda, že se o něm 
mluví nejvíce. Zavedení tohoto systému, který 
chce prosadit Evropská komise do roku 2022 
ve všech členských státech Evropské unie bez 
dostatečné diskuse se zemědělci, zpracova-
teli a odbornou, ale i laickou veřejností, není 
v tuto chvíli žádoucí. Systém by totiž podle 
našeho názoru neodpovídal skutečnosti 
a kvůli zjednodušení nutričních údajů potra-
vin do 5 barevných kategorií by docházelo 
k absurdním situacím. Například jablko 

Spartan by kvůli obsahu cukru vycházelo 
hůře než tyčinka obsahující umělá sladidla. 
Lze tedy důvodně pochybovat, zda by systém 
Nutri-score skutečně vedl ke zdravějšímu 
stravování obyvatelstva. Současně systém ne-
zohledňuje množství konzumovaných potravin 
a může vyvolávat dojem, že podle Nutri-score 
takzvaně zdravě označené potraviny je možné 
konzumovat bez omezení. Nutriční poradci se 
shodnou na tom, že i potraviny, které by podle 
Nutri-score spadaly do červené kategorie, 
je možné v rozumném množství bez větších 
obtíží konzumovat. Zkrátka platí, všeho 
s mírou. Podobně uvažuje například Itálie, 
která navrhuje vlastní systém výživového 
hodnocení opírající se nejen o teoretický ob-
sah živin, ale bere v potaz také doporučenou 
denní spotřebu. 

S ohledem na chystané povinné značení uh-
líkové stopy, welfare, označení země původu 
primární složky potravin by zavedení systému 
Nutri-score navíc mělo za následek ještě 
větší informační džungli, v níž by se zákazník 
jen obtížně orientoval. Agrární komora ČR 
proto se zavedením tohoto systému značení 
nesouhlasí a není v tom sama. Odmítavě se 
k němu staví také Potravinářská komora ČR 
a nesouhlasí s ním ani Ministerstvo země-
dělství ČR. Měli bychom si také položit jednu 
důležitou otázku: Je skutečně potřeba vodit 
spotřebitele takzvaně za ručičku, nebo je 
každý schopen se sám rozhodnout, co je pro 
jeho zdraví prospěšné konzumovat, a co ne? 
Věřím, že u českých zákazníků platí to druhé. 
Stejně tak věřím, že kdyby se jim obchodní 
řetězce nebály nabídnout kvalitní domácí 
produkci z kvalitních skutečných surovin, dali 
by jí přednost před možná zeleně svítícími, ale 
předraženými nekvalitními dovozy. A v tom 
možná bude ten problém.

redakce Agrobase
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„Zemědělští prvovýrobci se dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem zaměstnanců. 
Největší problém spatřujeme v tom, že 
dochází ke stárnutí populace současných 
pracovníků v zemědělství a zároveň 
neprobíhá mezigenerační výměna v tomto 
oboru. Důvodem je, že zemědělství má 
v očích veřejnosti, a především u mladých 
lidí, bohužel velmi nízkou prestiž,“ vysvět-
luje prezident Agrární komory ČR Jan
Doležal. 

Tři čtvrtiny podniků dále v průzkumu uvedly, 
že jim chybí až pětina pracovníků z celkového 
počtu zaměstnanců. V několika případech 
vyčíslily nedostatek dokonce až na 40 % nebo 
60 %. V živočišné výrobě jsou potřeba nejen 
zaměstnanci na práce ve stájích a ošetřova-

telé zvířat, ale také lidé s hlubšími znalostmi 
ohledně péče o zvířata nebo krmivářství. 
V rostlinné výrobě nejvíce scházejí opraváři 
a řidiči zemědělských strojů, dále agronomo-

vé a již zmínění sezónní pracovníci. 
Zemědělské podniky musejí proto z výše 
uvedených důvodů najímat posily ze zahraničí, 
kterých přijíždí do Česka každý rok kolem 
20 000. Podle průzkumu využívá zahraniční 
pracovníky celkem 57 % oslovených podniků 
a mnoho z nich je potřebuje celoročně. 
Nejvíce lidí přijíždí z Ukrajiny, Bulharska, 
Rumunska, Moldávie, Slovenska nebo Polska. 
Ojediněle pocházejí z Maďarska, Běloruska, 
Litvy, Nepálu, Filipín nebo Kolumbie. Z průz-
kumu dále vyplynulo, že by členové uvítali 
zjednodušení systému pro najímání zahranič-
ních pracovníků. Potíže způsobují například 
problémy s uznáním řidičského oprávnění na 
traktor a další zemědělské stroje, především 
u pracovníků z Ukrajiny. K zajištění zaměst-
nanců využívá zhruba třetina dotázaných 
podniků služby pracovních agentur. Proti 
nedávnému nápadu ČSSD na omezení agen-
turních pracovníků na maximálně 10 %
z celkového počtu lidí se v průzkumu postavilo 
82 % dotázaných, a návrh v minulosti odmítla 
také Agrární komora ČR. „Po realizaci podob-
ného plánu by došlo k situaci, že by chyběli 
lidé, kteří by se starali o zvířata a zajišťovali 
jejich pohodu a potřeby na každodenní bázi,
a také pracovníci na sklizeň, která je u někte-
rých komodit omezená na dny či týdny, a došlo 
by tak k obrovským ztrátám kvůli nesklizeným 
plodinám, a tím i k dalšímu snížení soběstač-
nosti Česka u některých potravin,“ upozor-
ňuje Doležal. 

Situaci s nedostatkem pracovníků v českém 
zemědělství by podle Agrární komory ČR 
pomohla především propagace tohoto oboru 
u veřejnosti. „Z našeho pohledu by bylo 
potřeba seznamovat děti s tím, jak vypadá 
současná moderní zemědělská praxe už na 
základních školách, a dále posílit kvalitu 
učňovského, středoškolského a vysokoškol-
ského vzdělání se zaměřením do zemědělské 
praxe. V tom by z našeho pohledu mohlo 
pomoci Ministerstvo zemědělství ČR a Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Zemědělci by dále uvítali pomoc s nábory 
nových zaměstnanců a při praxích studentů 
na farmách,” vyjmenovává prezident Agrární 
komory ČR. 

Barbora Pánková, 
tisková mluvčí AK ČR

 Pojďte pracovat do zemědělství
Nedostatek pracovníků pociťuje 90 % zemědělských podniků, přičemž většina se 
s tímto problémem potýká celoročně. Největší potíže se zajištěním pracovní síly jsou 
v živočišné výrobě. V rostlinné výrobě pak chybí především posily na sezónní práce na 
polích, sadech, vinicích a chmelnicích. Vyplývá to z průzkumu, který provedla Agrární 
komora ČR v rámci své členské základny na přelomu července a srpna a zapojilo se 
do něj přes 200 podniků.

Údaje o průzkumu
Průzkum zaměřený na situaci na pra-
covním trhu v zemědělské prvovýrobě 
probíhal od 26. července do 8. srpna 
2021. Zapojilo se do něj 207 podniků, 
z nichž téměř dvě třetiny patří ke střed-
ním podnikům (26 až 500 zaměstnan-
ců). Pětina jsou malé podniky (11 až 
25 zaměstnanců) a zbytek tvoří mikro 
podniky (do 10 zaměstnanců) a OSVČ.
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Nadbytek cenově 
dostupných potravin 

snadno láká k představě 
o blahobytu, ale ta 

představa je velmi křehká.

Když vzpomenu, kolik úsilí a starostí – od 
počátečního shánění roušek, respirátorů, 
dezinfekce až po snahu zajistit přednostní 
očkování – stálo zajištění provozu. Je proto 
jasné, že velkou roli nehrály jen peníze, které 
musely firmy vynaložit, ale také velký stres. 
Možná právě proto, že zásobování obyvatel 
fungovalo, to opět bereme jako samozřej-
most. My však musíme historicky nepoučitel-
nému lidstvu připomínat, že covid-19 ukázal, 
jak je „všemocný“ globální trh křehký. Roušky 
si ušijeme, na respirátory linku postavíme, ale 
krávu za 14 dní do produktivního věku nevy-
chováme a mlékárnu na zelené louce také 
za pár týdnů nerozjedeme. 

Poučení by mělo být jednoznačně takové, 
že v dnešním globálním světe otřásaném 
epidemiemi a extrémy počasí každá rozumná 
země potřebuje soběstačnost nejen v obilí, 
elektrické energii a v osobních automobilech, 
ale potřebuje ji i ve většině základních potra-
vin. Pro ČR to platí o to víc, že máme na rozdíl 
od méně šťastných částí světa stále vhodné 
klimatické podmínky a ohromnou tradici 
spojenou s vysokou odborností zemědělců 
a potravinářů. Tyto naše přednosti si nesmí-
me společně nechat vzít jen proto, že 
v některých zemích je momentálně přebytek, 
který je potřeba umístit u sousedů. 

Cesta k soběstačnosti vede od kroků, jako 
je vzdělávání obyvatel, např. náš edukační 
program Naskoč na mléčnou vlnu, přes velmi 
důležitou záležitost stejných podmínek pro 
podnikání ve všech zemích EU až po legisla-
tivní opatření. V současnosti je v legislativě 
vedle dosaženého posunu v rámci možností 
u zákona o potravinách otázka efektivního 
nastavení zákona o významné tržní síle. Tato 
cesta k soběstačnosti je v zájmu nejen nás 
zemědělců a zpracovatelů, ale je v zájmu 
i obyvatel této země (stejně tak jak je to 
u našich hospodářsky vyspělejších sousedů).
Další poučení z uplynulých měsíců vidím 
v tom, jak důležité je odlišovat hlasy odborní-
ků od hlasů těch, kteří jsou schopni se 
v dnešním světě sociálních sítí prosadit bez 
ohledu na fakta. Velké množství informací pa-
radoxně vede k přehlcení většiny lidí informa-
cemi a jejich náchylnosti věřit jednoduchým 
atraktivním zkratkám. Co se týká populisticky 
politicky zjednodušených zásahů do našeho 
odvětví, tam aktuálně silně hrozí, že Zele-
ná dohoda se stane nikoliv příležitostí, ale 
zeleným diktátem. Stejně tak je šílené, když 

klima celého světa budeme zachraňovat tím, 
že si zničíme zemědělství v celé EU nebo v její 
části. O zemědělské politice mají rozhodovat 
zemědělci, kteří v zemědělské krajině žijí. Víme, 
že neporučíme větru ani dešti, ale měli bychom 
být pokorní i ve snaze poroučet klimatu.

Z hlediska nové SZP a chovu skotu musíme 
upozorňovat, že případné nápady na snížení 
jeho stavu máme u nás už předem splně-
ny. Další snížení stavu skotu u nás opravdu 
nevytrhne světové množství CO2 ani metanu, 

ale dál prohloubí nerovnováhu v zemědělské 
soustavě v naší zemi, kde chybí pícniny na 
orné půdě, a s tím souvisí dopad na úrodnost 
krajiny a zádržnost vody. Luční porost, který 
je mulčovaný nebo naopak používaný k obživě 
zvířat má také výrazně jinou fotosyntetickou
výkonost. Stejně tak je třeba chápat, že 
zalesňování je pro bilanci CO2 sice fajn, ale 
zatím nevím o tom, že by odmítači živočišné 
stravy začali jíst dřevo stromů. Mimochodem 
také nechápu, jak může být umělé maso více 
přírodní než maso ze zvířat z pastvin. Nebo 
snad sójové mléko při cestě surovin přes půl 
zeměkoule nezanechává výraznou uhlíkovou 
stopu? Někdy mi to selský rozum zkrátka 
nebere. 

Cesta k soběstačnosti vede od kroků, jako 
je vzdělávání obyvatel, např. náš edukační 
program Naskoč na mléčnou vlnu, přes velmi 
důležitou záležitost stejných podmínek pro 
podnikání ve všech zemích EU až po legisla-
tivní opatření. Potřebujeme mít logicky srov-
natelnou výši podpor národních a regionálních 
v naší komoditě, jako je tomu v Německu 
a Polsku. Usilujeme jako komora také o to, 
abychom dosáhli v nové SZP obdobného 
kofinancování z národních zdrojů. Požaduje-
me, aby speciálně podpory poskytované naší 
platební agenturou (SZIF) nebyly znovu u pří-
jemců daněny. Nejde vždy jen o výši podpor, 
ale i o podmínky, jaké má chovatel či potra-
vinář pro své podnikání u nás či v Německu 
a Polsku. Situace se nemá tak jednoduše, 
abychom ji odbyli slovy, že nemáme tak velký 
rozpočet jako Bavorsko a nechali si proto náš 
obor zatlačit do defenzivy. Každý makroeko-
nomický národohospodář musí přeci zvažovat, 
co vložená jednotka podpory přinese za 
přidanou hodnotu. Jsem přesvědčen, že náš 
obor je o hodně přínosnější než „zemědělské“ 
podpory pouze na údržbu krajiny a rekreaci. 

Nakonec vyspělá část EU s dvojnásobkem 
stavu skotu na hektar je toho také dokladem.
Poučením z minulého období je pro mě 
povzbudivá skutečnost z naší Komoditní rady 
mléko a hovězí maso, že když je covidově zle, 
tak dokážeme při sobě zemědělci, potravináři 
a naši ministerští úřednici stát. Zemědělce 
v živočišné produkci, a to nejen u mléka, trápí 
v současnosti růst cen vstupů, zejména krmiv 
ale i nafty a dalších, který se nám nedaří pro-
mítnout do cen živočišných komodit. Vzniká 
určité napětí, které vzhledem k vyčerpanosti 
státního rozpočtu a malému výhledu růstu 
podpor je dlouhodobě neudržitelné. 

Vedle konstruktivní komunikace o aktuálních 
cenách se společně snažíme, aby Komo-
ditní rada pro mléko a hovězí maso při AK 
ČR byla zejména společně silnou skupinou 
zemědělců, zpracovatelů mléka a hovězího 
masa, která prosazuje zájmy tohoto pro naše 
zemědělství důležitého odvětví. Stejně tak 
je to důležité i pro naše obyvatele a krajinu. 
Snažíme se, aby poučení, která si nejen my 
bereme z minulých období, nám v této obhajo-
bě společných zájmů pomohlo. 

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

 Mléčné poučení z covidové krize
Máme snad za sebou období velkého náporu epidemie na naše zdravotnictví a na 
celou společnost. S určitým odstupem času stojí za to vyzvednou ty, kteří zkrátka 
nemohou své linky zastavit, a to chovatelům skotu a také hned na ně navazujícím 
potravinářům. 
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Oceňujeme především úsilí Ministerstva 
zemědělství o plnění strategie rozvoje sektoru 
do roku 2030, tedy posilování konkurence-
schopnosti a soběstačnosti včetně podpory 
speciální rostlinné výroby a živočišné výroby 
v Česku. U některých komodit živočišné 
výroby se podařilo zastavit nebo alespoň 
zbrzdit pokles soběstačnosti Česka s pozitiv-
ním dopadem na zaměstnanost na venkově, 
sortiment a cenovou stabilitu pro obyvatel-
stvo. Především pak s ohledem na zmíněnou 
cenovou stabilitu, ale také s ohledem na 
zajištění čerstvosti a snižování uhlíkové stopy 
by snižování závislosti na dovozu ze zahraničí 
mělo být podle našeho názoru jednou z hlav-
ních priorit i příští vlády.

Vítáme také dosavadní výsledek vyjednávání 
podmínek pro zemědělce po roce 2022, který 
je podle našeho názoru přijatelným kompro-
misem pro zemědělce všech velikostí 
a výrobního zaměření. Vypjatá debata pro-
běhla především kolem zastropování přímých 
plateb, v jehož zavedení mají nakonec členské 
státy možnost vlastní volby. Pro některé země 
dává tento nástroj větší smysl než třeba pro 
Českou republiku a uplatnění principu dob-
rovolnosti v této otázce proto vítáme. Máme 
za sebou závěry tzv. trialogu, tedy zástupců 
Evropské komise, Evropského parlamentu 
a Rady Evropské unie. Dohodu již stvrdili 
všichni ministři zemědělství a čeká se na 

hlasování v Evropském parlamentu. Institu-
cionální dohodu bude nicméně ještě potřeba 
přetavit do konkrétní legislativní podoby.

V novele zákona o potravinách se podařilo 
uzákonit zákaz tzv. dvojí kvality a ve výběrových 
řízeních pro dodávky do stravovacích zařízení 
u institucí zřízených státem nebo krajem je 
možné preferovat lokální dodavatele, respek-
tive držitele značek kvality, jako je Klasa nebo 
Regionální potravina, což otevírá širší možnosti 
uplatnění tuzemských a místních potravin. 

Problémem ale i tak nadále zůstává relativně 
nízký podíl domácích potravin na pultech 
obchodních řetězců, a především nekalé ob-
chodní praktiky, které vedou k stále vyššímu 
tlaku na dodávky pod nákladovými cenami. Ke 
zlepšení situace a k narovnání dodavatelsko-
-odběratelských vztahů, v nichž zemědělští 
prvovýrobci tahají doslova za kratší konec 
provazu, by mohla přispět novela zákona 
o významné tržní síle, která má být transpozi-
cí evropské směrnice o nekalých obchodních 
praktikách. Zákaz některých praktik, které 
řada obchodníků uplatňuje vůči svým dodava-
telům a které považujeme za nespravedlivé, 
bude rovněž úkolem příští vlády.

Uvítali bychom, kdyby se také další vláda vě-
novala vytvoření fondu těžko pojistitelných ri-
zik, o kterém se v Česku mluví už několik let. 

Ten by do budoucna mohl pomoci v situacích, 
jako je sucho nebo například jarní mrazy. Za 
několik měsíců končící vláda několikrát doká-
zala mobilizovat zdroje na pomoc nejpostiže-
nějším oblastem, nicméně to v budoucnu, 
z důvodu očekávaného tlaku na veřejné finance 
a státní rozpočet, nemusí být pravidlem. Proto 
by bylo vhodné vytvořit to v podobě fondu.

Jan Doležal
prezident Agrární komory ČR

 Stručná bilance činnosti vlády
Pozitivně hodnotíme, že se končící vláda během svého funkčního období zodpovědně 
zabývala stanovenými prioritami pro oblast zemědělství, které vycházejí z Programo-
vého prohlášení vlády z roku 2018. 

Zemědělský svaz České republiky pokračuje v úspěšné celorepubli-
kové akci Dny českého zemědělství, k níž se letos připojilo na 
60 podniků a farem. Zatím se v tomto roce do této akce zapojilo 
7 podniků, které navštívilo na 2 000 návštěvníků včetně 450 dětí. 
Dovoluji si Vás zavčasu oslovit s prosbou o podporu a s výzvou 
k zapojení vašich členů do této akce. Smyslem a cílem této akce je 
veřejnosti představit zemědělství, práci v něm a fungování zeměděl-
ských podniků a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako 
zajímavého a moderního oboru. 

Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních 
statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, 
že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická 
veřejnost neobešla. Pro větší dopad celé akce je třeba, aby se 
k akci připojilo co nejvíce zemědělců po celé republice. Jednotný 
celorepublikový termín konání je stanoven na 24. září – 2. října 
2021, tedy tak, aby ve všední dny mohly být pozvány děti ze škol 
a vybranou sobotu či neděli laická veřejnost, vlastníci půdy, členové 
družstev atd.

Měnit obraz zemědělství v očích veřejnosti je dlouhodobý proces, ale 
nikdo jiný to za nás neudělá. Kampaně a útoky na zemědělce jsou 
mnohdy vedeny bez důkladného prozkoumání problému a řešeny 
pouze jednostranně bez uvážení všech dalších okolností. Proto jsme se 
rozhodli podpořit tuto celostátní akci a ukázat, že to, co děláme, nedě-
láme špatně, a že naším prvořadým úkolem je starat se o hospodářská 
zvířata a půdu tak, abychom mohli udržitelně produkovat potraviny. 

Obracím se tedy na Vás se žádostí o podporu a s výzvou k zapojení 
vašich členů do této celorepublikové akce. Pro snazší přípravu akce 
jsme připravili podrobný manuál, který pomůže zapojeným zeměděl-
ským podnikům a farmám s organizací, s podrobným popisem pří-
pravy, doporučením k propagaci i návrhem programových aktivit pro 
veřejnost. S dotazy ke Dnům českého zemědělství se prosím obracejte 
na Terezu Halovou, tel: 776 159 782, e-mail: halova@zscr.cz. Věřím, že 
Vás tato aktivita zaujme. Máme zkušenost, že zájem ze strany základ-
ních škol a školek je veliká. Těším se na naši spolupráci. 

Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR

PŘIPOJTE SE 24. ZÁŘÍ AŽ 2. ŘÍJNA KE DNŮM ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
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 Stručná bilance činnosti vlády

Národní dožínky
Programem provází 

Gabriela Goldová
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
  pozvánka pro návštěvníky 

výstavy

 kapela Horalka 

10.00  Slavnostní zahájení Národních dožínek
 hosté, zahájení, moderátor 
 kapela Horalka  

10.45 Hudební blok 
 kapela Horalka   

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec  

11.30 Hudební blok
  kapela

Horalka 

12.00  Myslivecké okénko
členové Českomoravské myslivecké jednoty 

12.15 Hudební blok 
 kapela Netolička 

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Netolička 

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.15 Hudební blok 
 kapela Šumavská osmička 

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička 

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička 

Mediální partneři:

Gabriela Goldová

Horalka

Šumavská osmička

Netolička

Pivovarská zahrada, 28. srpna 2021, 9.00–17.00 hod.
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10 programů, ze kterých si vybere každý 
Programy podpor PGRLF jsou koncipovány 
tak, aby podpořily nejen zemědělské prvový-
robce, ale také vinaře, lesníky, zpracovatele 
dřeva, lesní hospodáře nebo školkaře. Vedle 
primárních podpor ve formě subvence částí 
úroků z komerčních úvěrů je poskytována pří-
má podpora pojištění nebo podpora ve formě 
úvěrů poskytnutých přímo PGRLF. 
Vyhledávanými programy jsou rovněž Podpora 
pojištění hospodářských zvířat a plodin, Po-
jištění produkce školek s produkcí sadebního 
materiálu lesních dřevin a Pojištění lesních 
porostů. 

Nákup nového traktoru, nebo pojištění zvířat
K velmi žádanému programu díky jeho 
nepřetržitému příjmu žádostí v průběhu 
celého roku patří program Zemědělec. Ten 
pomáhá agrárníkům v jejich podnikatel-

ských aktivitách a v rozvoji zemědělství jako 
takového. Nejčastějšími předměty podpory 
jsou především mobilní stroje jako traktor, 
kombajn nebo nakládač, či nemobilní stroje – 
lis, shrnovač nebo žací stroj. 

Velkou pomocí pro mnohé zemědělce je 
program Podpora pojištění, do kterého podá 
ročně žádost okolo 8 000 subjektů a který 
u těchto podniků z dlouhodobého hlediska 
přispívá ke snížení rizika podnikání v mimo-
řádných situacích, kterými mohou být stále 
častěji se objevující klimatické změny nebo 
nákazy zvířat. Výčet programů PGRLF tím 
však nekončí. Lesní hospodáři nebo školkaři 
naleznou v portfoliu společnosti další zají-
mavé programy, jakými jsou Lesní hospodář, 
Zpracovatel dřeva, Investiční úvěry Lesnictví, 
nebo Podpora pojištění lesních školek.
Podat žádost o podporu u PGRLF lze pro-

střednictvím webových stránek společnosti 
www.pgrlf.cz, kde jsou mimo jiné k dispozici 
i veškeré informace a dokumenty. Klientům 
slouží pro větší informovanost rovněž infolin-
ka 704 688 699 nebo info e-mail info@pgrlf.cz. 

Pomoc v době covidu 
PGRLF zaznamenal velký zájem o své progra-
my především v loňském roce, kdy se počet 
přijatých žádostí o podporu zvýšil o více než 
24 %. V reakci na nečekané události spojené 
s pandemií byl společností rychle připraven 
a realizován zcela nový program PROVOZ 
2020 – snížení jistiny úvěru, do kterého bylo 
přijato přes 2 400 žádostí o podporu, kterou 
měla většina klientů na svých účtech již na 
konci roku. 

Barbora Šenfeldová, 
tisková mluvčí PGRLF

PGRLF dlouhodobě podporuje české země-
dělce, v čem vidíte největší přínos společ-
nosti pro české zemědělství?
Význam PGRLF pro české zemědělství je 
zřejmý již ze skutečnosti, že v letošním roce 
uplynulo 28 let od jeho založení a zájem 
o aktuálně nabízené produkty je mezi klienty 
stabilní, resp. rostoucí. V reakci na mimořád-

nou situaci v důsledku pandemie covid-19 
byla ve spolupráci s Ministerstvem zeměděl-
ství připravena řada opatření včetně speciál-
ního programu a posíleny finanční možnosti 
společnosti v uplynulém roce, přičemž právě 
i prostřednictvím PGRLF mohlo Minister-
stvo zemědělství bezprostředně reagovat 
na mimořádnou situaci. Rovněž v letošním 
roce ministerstvo posílí zdroje pro podporu 
programu Zemědělec a Finanční podpora 
pojištění tak, že bude možno udržet potřebné 
referenční sazby.  

V loňském roce jste zaznamenali zvýšený 
nárůst podaných žádostí o podporu – lze 
tento nárůst spojit s probíhající pandemic-
kou situací?
Ano, loňský rok byl pro PGRLF v novodobé 
historii zcela mimořádný – projednáno bylo 
bezmála 15 900 žádostí a vyplaceny podpory 
přes 2,3 mld. Kč. Jsme rádi, že jsme v ne-
lehké ekonomické situaci pomohli realizovat 
rozvojové záměry našich klientů, a to včetně 
speciálního programu pro malé a střední 

podniky v oblasti provozního financování. Je 
na místě opět poděkovat nejen klientům, ale 
i všem spolupracovníkům za hledání vhod-
ných řešení a vstřícnou komunikaci i během 
zásadních omezení běžného života v kritickém 
období.

Jak se dotkne nová Společenská zeměděl-
ská politika PGRLF? 
V návaznosti na reformu SZP připravuje EU 
rovněž úpravu podmínek pro státní pomoc – 
což je základní rámec, ve kterém se podpůrná 
činnost PGRLF odehrává. Proto následně 
bude třeba v součinnosti s Ministerstvem 
zemědělství upravit podpůrné programy, 
které by v souladu s resortní strategií vhodně 
doplnily nastavení hlavních zemědělských 
podpor (tzv. Strategický plán ČR). Závěrem mi 
dovolte, abych všechny stávající i potenciální 
klienty, zájemce a partnery PGRLF pozval na 
náš stánek v rámci výstavy Země živitelka, 
a to na již tradičním místě v pavilonu T1.

redakce Agrobase

 PGRLF: Podpory pro zemědělce, 
 které mají smysl

Tři otázky pro Vladimíra Ecka, předsedu 
představenstva PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. funguje na českém trhu již od 
roku 1993, za tu dobu podpořil tisíce zemědělských subjektů a stal se jim partnerem 
v podnikání, a to v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování dřeva, nebo lesního 
hospodářství. 
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Začněme u nastavení Společné zemědělské 
politiky. Jde o velmi aktuální téma, které je 
pro naše zemědělce hodně důležité. Jaká je 
současná situace?
Všechna jednání a nastavování pravidel 
a podmínek trvala tři roky. To je opravdu dlou-
há doba, ve které bylo nutné tvrdě vyjednávat 
a neslevovat z našich požadavků tak, aby 
podpory a podmínky pro naše zemědělce 
byly co nejpříznivější. Koncem června jsme 
došli ke ke kompromisu a jsem rád, že se 
nám podařilo prosadit přes 80 % našich 
požadavků. 

Myslíte například zastropování přímých 
plateb? 
Ano, to bylo a je velké téma, které se často 
objevuje i ve veřejných debatách. Jde o to, že 
některé hlasy jak v Evropě, tak u nás prosazo-
valy, aby byla zavedená povinná horní hranice 
pro tzv. základní platbu pro zemědělce, a to 
100 000 eur. I díky českému vyjednávání se 
podařilo toto dohodnout jako dobrovolné. 
Jednotlivé členské státy se mohou rozhod-
nout, zda hranici pro platby zavedou, nebo ne. 
Současně ale musí malé zemědělce podpořit 
jiným nástrojem, u nás to bude takzvanou 
platbou na první hektary, což jsem prosazo-
val od svého nástupu na ministerstvo. Pro 
dokreslení situace je potřeba uvést, že Česká 
republika je specifická, pokud jde o velikost 

zemědělských podniků, a to díky historickým 
souvislostem. Máme nejen největší průměr-
nou výměru zemědělských podniků v Unii – 
133 ha, přičemž průměr v EU je 16 ha. Máme 
ale také pátou největší četnost podniků nad 
100 ha, ale i jednu z největších průměrných 
výměr ekologického podniku, a to 120 ha.  
V podmínkách českého zemědělství by se na-
vrhované zastropování plateb dotklo podniků, 
které zaměstnávají přes polovinu pracovních 
sil v zemědělství a chovají tři čtvrtiny veškeré-
ho skotu v ČR, včetně téměř 90 % dojnic.
I z těchto důvodů jsme za českou stranu pod-
porovali zastropování jako dobrovolné. 

Znamená to nějaké znevýhodnění pro menší 
podniky v České republice?
Rozhodně ne. Jak jsem již řekl, chceme 
zavést redistributivní platbu, při které malí 
zemědělci dostávají na první hektary výrazně 
vyšší platbu na úkor velkých zemědělských 
podniků. Jde o opatření, které bez zbytečné 
administrativy efektivně podpoří nejmenší 
farmáře.

Které další požadavky se vám podařilo 
prosadit? 
Kromě dobrovolnosti zastropování a platby na 
první hektary je to například definice země-
dělce, který aktivně hospodaří, tedy aktivního 
zemědělce. Definice, jak jsme ji prosazovali 
my, má být jednoduchá a založená skutečně 
jen na zemědělských činnostech a má umož-
ňovat posuzování vykonávání zemědělské čin-
nosti bez dalších byrokratických požadavků. 
Nepovažuji za přijatelné kontrolovat každo-
ročně příjmy a účetnictví všech zemědělců 
a posuzovat, jaké procento příjmu měl ze 
zemědělství a jaké z ostatních činností. To 
přitom bylo původně plánováno. Dále jsme vy-
jednali například zachování současné úrovně 
podpory na citlivé sektory, jako jsou například 
ovoce, zelenina, chmel nebo vepřové. 

Velkým tématem Společné zemědělské 
politiky je Zelená dohoda, tzv. Green Deal. 
Co to přesně znamená a co se pro zemědělce 
mění?
Jde o soubor nástrojů, které mají za cíl snížit 
zátěž z hospodaření na planetu a život-
ní prostředí. Jednou ze strategií, jak toho 

dosáhnout, je např. strategie Farm to Fork, 
takzvaně od zemědělce ke spotřebiteli, která 
má vytvořit udržitelný potravinový systém. 
Pro zemědělce to bude znamenat dosáhnout 
některých vytyčených cílů, kterými jsou ome-
zení používání pesticidů o 50 % do roku 2030, 
využívání nejméně 25 % zemědělské půdy 
v Evropské unii k ekologickému zemědělství 
a další. Za Českou republiku jsme v tomto 
ohledu apelovali, aby bylo zohledněno již 
vynaložené úsilí a rozdílné výchozí pozice jed-
notlivých států. Naše země na rozdíl od jiných 
států Evropské unie některé hlavní požadavky 
již dávno plní. Dále je také důležité v Evropské 
unii zavést pravidla pro dovoz potravin, aby se 
vyrábělo za stejných podmínek, jinak budou 
zemědělci v rámci Unie v nevýhodě oproti 
ostatním zemím. V praxi se to ale bude těžko 
realizovat. 

Důležitým tématem, kterému byla věnována 
velká pozornost hlavně loni v počátcích pan-
demie, byly potraviny, jejich kvalita a cena. 
Jsou v tomto ohledu nějaké novinky? 
V květnu nabyla účinnosti novela zákona 
o potravinách. V praxi to znamená, že jsme 
zakázali potraviny dvojí kvality, tedy výrobky 
zaměnitelné za ty s horší kvalitou určené pro 
evropský trh. Dvojí kvalita je nekalá obchodní 
praktika, kterou nemůžeme tolerovat. Na 
dodržování dohlíží Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce. Nově také zákon obsahuje 
možnost, aby veřejní zadavatelé, jako jsou 
školy, nemocnice či úřady a ministerstva, 
mohli stanovit jako podmínku dodání místní 
nebo regionální potraviny nebo biopotraviny 
apod. Tato změna bude účinná od 1. ledna 
2022. 

Zajímá nás také, zda se daří snižovat závis-
lost na dovozech potravin z jiných zemí 
a podporovat české výrobce?
My se obecně snažíme podporovat co nejvíce
sektory ovoce, zeleniny, skladování a zpraco-
vání potravin v České republice. Soběstačnost 
hlavně v ovoci, zelenině a živočišné výrobě 
jsme na jaře podpořili v rámci 12. kola
Programu rozvoje venkova více než 5 mld. Kč. 
Národní dotace na letošní rok se nám 
podařilo navýšit o 1,2 mld. Kč na 5 mld. Kč. 
Snažíme se hledat všechny možné způsoby, 

 Naprostá většina našich záměrů  
 a cílů byla úspěšně naplněna

Potraviny, voda, kůrovec a dobré podmínky pro zemědělce v rámci Evropské unie. 
To jsou hlavní aktuální témata českého zemědělství a především ministra Miroslava 
Tomana. Zeptali jsme se ho na to, co se v rezortu podařilo, ale i na aktuální témata, 
jako jsou pandemie covidu-19, škody po tornádu na Moravě a co nového bude na 
letošní výstavě Země živitelka. 
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jak posilovat konkurenceschopnost českých
zemědělců. Myslím, že se nám to daří, 
protože záporná bilance zemědělského 
zahraničního obchodu se meziročně zlepšila 
téměř o 10 %, jeho schodek klesá a také vývoz 
roste rychleji než dovoz. Mezi důvody zlepšení 
bilance patří snížení dovozu vepřového masa 
a nárůst vývozu krmiv pro zvířata a potravino-
vých přípravků. 

V souvislosti s potravinami a covidovou pan-
demií se ukázala důležitost potravinových 
bank. Jak se v nich Ministerstvo zeměděl-
ství angažuje?
Ministerstvo potravinovým bankám pomáhá 
od roku 2016, a to například podporou při pro-
nájmech skladů, jejich rekonstrukci a budová-
ní, na vybavení, automobily na svoz potravin 
a podobně. Pro představu, v roce 2019 jsme 
na tuto činnost vyplatili 116,5 mil. Kč, loni 
téměř 95 mil. Kč a na letošní rok je připra-
veno 83 mil. Kč. Od počátku podpory jsme 
potravinovým bankám přispěli více než 
304 mil. Kč. Jejich činnosti přispěla také no-
vela zákona o potravinách, kdy byla obchodní-
kům s prodejní plochou větší než 400 m2 dána 
povinnost, aby už neprodejné, ale bezpečné 
potraviny bankám poskytli bezplatně. Loni 
jsme také pomohli uplatnit produkty ze 
školních projektů v době uzavření škol kvůli 
pandemii, zachránilo se tak rychloobrátkové 
zboží. Například během března až října loň-
ského roku se podařilo zachránit potraviny za 

zhruba 12 mil. Kč, tedy asi 413 tis. ks ovoce 
a zeleniny a 755 tis. ks mléčných výrobků. 

Kromě pandemie Českou republiku 
v posledních letech sužovalo suché a teplé 
počasí, až letos se počasí vrátilo k normálu. 
Dělá stát i nadále něco pro řešení sucha? 
Ano, tímto tématem je nutné se zabývat, 
i když se zdá, že zrovna nyní není aktuální. 
Ministerstvo zemědělství se v boji proti suchu 
zaměřuje na tři roviny: zadržování vody 
v krajině, vodohospodářská opatření a opatře-
ní v lesích. Všechna tato opatření jsou stejně 
důležitá a musí se dělat současně – tedy např. 
členit krajinu a starat se o ni tak, aby zachy-
covala co nejvíce vody, ale zároveň se snažit 
zabezpečit dostatečné množství pitné vody 
pro obyvatelstvo. 

Co sucho a zemědělci, jak se jich týká, jak 
mohou pomoci? 
Špatný stav půdy, nebo dokonce i sucho je 
někdy v naší zemi dáváno za vinu pouze 
zemědělcům. Myslím si, že to je neoprávněné. 
Snahou ministerstva je, aby naše krajina byla 
zdravá, aby byl na polích dostatek organické 
hmoty, pravidelně se střídaly plodiny a aby 
byla správně nastavena protierozní opatření. 
To všechno podporují dotace, jejichž čerpání 
je podmíněno dodržováním všech pravidel še-
trného hospodaření. Od loňského ledna také 
platí na erozně ohrožených půdách omezení 
výměry jedné plodiny na 30 ha, zemědělci 

musí dělat ochranné pásy, remízky a podob-
ně. Od letošního roku platí stejné omezení pro 
veškerou ornou půdu u nás. 

Na jaká opatření v boji proti suchu se na 
ministerstvu ještě zaměřujete? 
V oblasti vodního hospodářství se zaměřuje-
me na různá opatření, od nejmenších vodních 
děl, jakými jsou rybníky, propojování vodovodů 
až po velké vodní nádrže, které zajišťují dosta-
tek pitné vody. Za loňský rok jsme podpořili 
výstavbu nebo rekonstrukci 372 rybníků. Do 
roku 2030 plánujeme podporu až 3,75 mld. Kč, 
což pomůže postavit, opravit nebo odbahnit
přes 2 600 rybníků. Také jsme usnadnili 
stavbu nových rybníků na vlastním pozemku. 
Dílo do 2 ha s výškou hráze do 2,5 m je možné 
postavit jen na ohlášení. Důležitým opatřením 
je také zmíněné propojování vodárenských 
soustav. Už nyní existuje 7 pilotních projektů, 
pro které vláda schválila podporu 490 mil. Kč. 
To zajistí lepší zabezpečení pitnou vodou asi 
u 1,5 mil. obyvatel. Do roku 2025 je alokace na 
tento program 4,4 mld. Kč. Potřebujeme ale 
i velké vodní stavby, přehrady. V současnosti 
připravujeme stavbu nádrží Nové Heřminovy, 
Skalička a Vlachovice a soustavy tří nádrží 
na Rakovnicku – Kryry, Senomaty a Šanov. 
V roce 2020 jsme také rozšířili seznam háje-
ných lokalit vhodných pro případnou výstavbu 
vodárenských nádrží k zabezpečení dostatku 
vodních zdrojů, a to o 21 lokalit. Nyní tedy 
seznam obsahuje 86 míst. 
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S malým počtem srážek a vysokými teplo-
tami u nás souvisí také boj s kůrovcem, se 
kterým se lesníci poslední roky potýkají. 
Jaká je aktuální situace v lesích? 
Příznivé počasí v roce 2020 zpomalilo vývoj 
kůrovce a šíření napadení v první polovině 
vegetačního období, díky čemuž nedošlo 
k nárůstu kalamity. Pozitivní je i dosavadní 
dostatek srážek. Podmínky pro tlumení kala-
mity v roce 2021 jsou tedy relativně příznivé. 
Kvůli vysoké hustotě kůrovců ale nelze auto-
maticky očekávat výrazné zlepšení v rozsahu 
těžby. Letošní kůrovcové těžby lze očekávat 
stejné jako v roce 2020, tedy přibližně do 
úrovně 26 mil. m3. 

Můžete připomenout, jaké jsou nástroje 
státu pro boj s tímto škůdcem?
Zavedli jsme červené zóny, ve kterých platí 
speciální pravidla – například uvolnění po-
vinnosti lapáků ve prospěch přednostního 
zpracování kůrovcových stromů nebo možnost 
ponechání nezalesněných pruhů o šířce až 
5 m. Uvolnili jsme také zásady přenosu sa-
debního materiálu tak, aby si lesní hospodáři 
mohli co nejlépe načasovat obnovu lesa 
a vhodně zvolit dřeviny. Vlastníci lesů mají 
také možnost až do roku 2022 ponechat
v lese souše a Lesy České republiky už 
od roku 2018 nedělají jiné než nahodilé 
těžby. 

Daří se znovu zalesňovat?
To je něco, co se opravdu daří. Loni se vysá-
zelo rekordních 128,5 mil. listnáčů a 77 mil. 
jehličnanů. Cílem je zakládat druhově pestré 
lesy. Plocha zalesňovaná listnatými stromy 
meziročně výrazně vzrostla a druhý rok po 
sobě překonala jehličnany. 

Pro vlastníky lesů stát připravil kompenza-
ce za škody při těžbě a podpory pro novou 
výsadbu. Kolik bylo dosud vyplaceno? 
Pro nestátní vlastníky lesů jsme za škody způso-
bené v letech 2017 a 2018 vyplatili 2,78 mld. Kč 
a za škody v roce 2019 to bylo 6,52 mld. Kč, 
z toho 4 mld. Kč byly pro nestátní vlastníky. Na 
škody v roce 2020 máme připraveny 3,64 mld. Kč,
materiál předložíme vládě ke schválení a po-
čítáme s výplatou většiny financí do konce 
letošního roku. Dále vlastníky podporujeme fi-
nančně i při obnově lesa, použití šetrných tech-
nologií při vyvážení dříví a podobně. Na některé 
podpory v souvislosti s kůrovcem majitelé lesů 
dosáhnou i prostřednictvím Programu rozvoje 
venkova, doporučuji sledovat webové stránky 
Ministerstva zemědělství.

Zajímalo by nás, zda ministerstvo pomáhá 
zemědělcům v nenadálých situacích a kri-
zích, například při epidemii covidu-19? 
Připravili jsme kompenzační program Agrico-
vid potravinářství pro potravináře a zeměděl-
ské podnikatele, kteří dodávají svoje výrobky 
do provozů veřejného stravování a kteří mají 
ztráty kvůli opatřením z důvodu pandemie. 
Celkem jsme vyplatili 206 mil. Kč. Dále jsme 
pomáhali při zajišťování pracovníků na práce, 
na které zemědělské firmy běžně využívají 
zahraniční pracovníky. Ti právě kvůli pan-
demii nemohli mnohdy dorazit. Poskytovali 
jsme součinnost při zajišťování tuzemských 
pracovníků i při přednostním vyřizování víz 
pro pracovníky z ciziny. Za tímto účelem jsme 
vytvořili program Mimořádné pracovní vízum. 

A co bylo třeba zajistit pro zemědělce zasa-
žené červnovým tornádem na Moravě 
a bouřemi na Ústecku? 

Ministerstvo připravilo pomoc bezprostředně 
po katastrofě, aby se k potřebným dostala 
co nejdříve. Poskytli jsme prostřednictvím 
Lesů České republiky každému majiteli zniče-
ného domu 50 m3 kulatiny nebo finanční dar 
100 tis. Kč. Poskytujeme také domácnostem 
palivové dříví. Podpoříme obnovu poničených 
vodovodů a kanalizací. Povodí Moravy i Lesy 
České republiky nabídly na pomoc svoje lidi 
i stroje a odstraňovaly těžkou technikou ško-
dy. Zemědělcům, lesníkům a potravinářům 
poskytneme až 1,5 mld. Kč jako kompenzace 
za zničené chmelnice, vinice, sady i pole, uhy-
nulá zvířata či zdevastované haly a budovy. 

Loni se kvůli pandemii nekonala tradiční 
zemědělská výstava Země živitelka. Jak 
to bude letos, a můžeme se těšit na nějaké 
novinky? 
Jsem opravdu rád, že letos nám epidemiolo-
gická situace dovolí se na této naší nejvý-
znamnější zemědělské výstavě znovu potkat. 
I když se bude akce konat za zvýšených 
hygienických podmínek, věřím, že si ji 
opravdu užijeme. Vnímám tuto akci, kde 
se mohou zemědělci a podnikatelé setkat 
a vyměnit si své zkušenosti, za velmi prospěš-
nou. Snažili jsme se letos vše pro návštěvníky 
i vystavovatele zajistit co nejlépe. Dokončili 
jsme rekonstrukci Národního pavilonu Z, pro-
měnou prošla také restaurace Rybářská bašta 
a vystavěli jsme nové výstavní plochy o rozloze 
asi 3 500 m2. Celkově jsme na Výstavišti letos 
investovali 200 mil. Kč. Věřím, že všechny tyto 
změny přispějí k vysoké kvalitě agrosalonu 
a ke spokojenosti návštěvníků i vystavovatelů.

redakce Agrobase
Foto archiv MZe
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Pořadatelé Odborní partneři
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Jedním z mezinárodně platných parametrů 
pro uvedení medu na trh je míra diastá-
zové neboli amylázové aktivity. Pokud je 
tato enzymová aktivita nižší, než stanovuje 
legislativa, nesmí se med prodávat. Diastá-
zová aktivita je indikátorem čerstvosti medu. 
Její snížená aktivita indikuje také nesprávné 
či nešetrné zacházení s medem a může být 
důsledkem naředění medu přidáním cuker-
ných náhražek. Někdy může být procesem 
falšování amylázová aktivita uměle nastavena 
přidáním enzymů, čímž med splní stanovené 
legislativní požadavky pro uvedení na trh. 
V současnosti publikovaná vědecká práce, je-
jíž autoři jsou z Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby, v. v. i. a Univerzity Karlovy (Centrum 
BIOCEV), ukazuje nový způsob, jak odhalit 
falšovaný med na základě analýzy proteinů. 
Studie poskytuje také nové užitečné poznatky 
o medu, a to z pohledu všech možných 

proteinů v medu, které jsou jeho přirozenou  
součástí a pocházejí ze včel, rostlin, produ-
centů medovice a s nimi spojených mikroor-
ganismů.

Falšování i nešetrná manipulace jako ohřívání 
snižují kvalitu medu. Procesem falšování je 
klamán zákazník, ale i prodávající, pokud 
o této nekalé činnosti neví. Do medu totiž 
nesmí být nic přidáváno a nesmí být ani 
filtrován. Filtrací dochází k odstranění pylo-
vých zrn, která jsou přirozenou hodnotnou 
součástí medu. Přes veškerý vědecký pokrok 
a různé vyvinuté analytické metody je často 
velmi těžké falšovaný med odhalit a prokázat 
tak, že výrobce porušil mezinárodně platné 
normy, které jsou uvedeny především v Codex 
Alimentarius (potravinové regule), což je 
v podstatě „potravinářský zákoník“, který 
spravuje Organizace pro výživu a zemědělství 

Spojených národů (FAO) a Světová zdravotnic-
ká organizace (WHO). 

Pravidla pro med jsou uvedena v dokumentu 
nazývaném Codex Alimentarius Standard pro 
med a tato pravidla převzala také Evropská 
komise a následně členské země Evropské 
unie. Nutno uvést, že některé země mají 
některá kritéria pro med upravená. Pro med, 
který může být označen jako „Český med“, 
jsou vybraná kritéria v podstatě přísnější, 
i když pro diastázovou aktivitu je kritérium 
obdobné globálně platným požadavkům.
V Česku však z pochopitelných důvodů nedo-
kážeme vyrobit citrusový med, pro který jsou 
kritéria na diastázou aktivitu snížena na více 
než polovinu.

Náhražky jsou nepřípustné
V každé době i zemi se najdou lidé, kteří 
vymýšlejí způsoby, jak zvýšit svůj zisk. Ne vždy 
se jedná o zamýšlené klamání zákazníka. 
V potravinářství jsou rozšířeny různé 
náhražky. Obecně je například známo nahra-
zování podílu masa rostlinnými surovinami 
v masných výrobcích. Pokud složení odpovídá 
pravidlům včetně hygienických, snížený podíl 
masa a seznam složek jsou uvedeny na etike-
tě výrobku, tak je vše v podstatě v pořádku. 
V případě medu však platí, že kromě samot-
ných včel nesmí do medu nikdo nic přidávat, 
protože pak už by to nebyl med. 

Med je podle definice přírodní sladká látka 
produkovaná výhradně včelami z nektaru 
rostlin nebo výměšků živých částí rostlin 
nebo z výměšků hmyzu sajícího na rostli-
nách (medovicový med). Včely do medu 
přidávají také vlastní specifické látky a poté jej 
ukládají do medových plástů, kde dehydratuje 
a zraje. Dehydratace zajišťuje snížení obsahu 
vody pod důležitých 18 %, aby nedocházelo 
k jeho kvašení a znehodnocení. Hotový zralý 
med je produktem pouze včel, má své přiro-
zené parametry a nesmí být upravován.

Aktivita jako parametr kvality
Jeden z důležitých parametrů medu je míra 
diastázové aktivity. Tato enzymová aktivita je 

Nová metoda pro odhalení 
falšovaného medu

Med je přírodní produkt společenstva včely medonosné, který je lidmi využíván od 
dávných dob jako velmi hodnotná potravina, ale také jako přírodní lék s mnoho- 
stranným využitím. Med však bohužel patří mezi nejfalšovanější potraviny. Některé 
způsoby falšování medu jsou dosti sofistikované a jejich odhalení proto vyžaduje 
nejmodernější metody. 
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považována za indikátor čerstvosti medu a její 
snížení může indikovat také nešetrný způsob 
zpracování. Pokud je tato enzymová aktivita 
nižší, než je legislativně předepsáno, nesmí 
být med uveden na trh pod názvem med. Tím 
se jeho tržní hodnota podstatně snižuje. 
V tomto případě pak existuje riziko, že aktivita 
přirozené amylázové aktivity bude podvodní-
kem nahrazena uměle přidaným enzymem. 
Tento způsob falšování však není jednoduché 
odhalit.

Pro potřeby kontroly míry diastázové aktivity 
v medu je využívána stupnice v tzv. Schadeho 
jednotkách. Běžný květový a medovicový 
med musí mít aktivitu na této stupnici 
alespoň 8. Výjimka platí pro med, který má při-
rozenou diastázovou aktivitu nízkou. Citrusový 
med tak může mít aktivitu podle Schadeho 3. 
To, zda byla enzymová aktivita uměle nastave-
na přidáním „cizích amyláz“ a byla tak nahra-
zena nedostatečná diastázová aktivita, se nedá 
odhalit prostým měřením enzymové aktivity. Je 
potřeba sofistikovanějšího přístupu.

Přirozený původ a „cizí amylázy“ 
Přirozená diastázová aktivita v medu je 
způsobena především amylázami, které do 
něj dodávají samy včely při zpracování živin 
přinášených do úlu. Včely však do medu při 
jeho zpracování dodávají společně s amylá-
zami řadu dalších proteinů. Tyto proteiny 
včely sekretují ze žláz. Přítomnost jiných než 
včelám vlastních amyláz bude indikovat, že 
byla diastázová (amylázová) aktivita uměle 
upravena. Amylázy, jejichž původ v medu není 
přirozeného původu, jsou označovány jako 
„cizí amylázy“. 

Teoreticky se mohou takovéto cizí amylázy 
dostat do medu více způsoby. Hlavní je ten 
způsob, kdy výrobce záměrně přidá do medu 
„cizí amylázy“ ve formě roztoku nebo prášku. 
Účelem takovéhoto kroku je nepochybně 
dorovnání snížené diastázové aktivity nad 
legislativně požadovaný limit dle výše zmíně-
né Schadeho stupnice. Další způsob, jakým 
se „cizí amylázy“ mohou dostat do medu, je 
mícháním medu se sirupem, při jehož výrobě 
bylo použito potravinářských amyláz. Takovéto 
sirupy jsou připraveny enzymovou hydrolýzou. 
Nutno zdůraznit, že některé sirupy amylázy 
neobsahují. 

Na místě je také uvést, že „cizí amylázy“ se 
mohou do medu dostat teoreticky i po krmení 
včel sirupem s obsahem „cizích amyláz“. Tedy 
tím sirupem, který byl připraven enzymatic-
kou hydrolýzou. Taková kontaminace medu 
sirupem skrze jeho zpracování včelami může 
být záměrná. Může však vzniknout neopatr-
ností včelaře, který zamění rámky s medem 
a uloženými zásobami po krmení. Včely totiž 
velmi rychle zpracují nabízený sirup a usklad-
ní jej do plástů, stejně jako by se jednalo 
o přirozený proces po sbírání nektaru nebo 
medovice. Med, který je následně vytočen, 

není v podstatě pravým medem, neboť je kon-
taminovaný včelami zpracovaným krmivem 
pro včely.

Proteomika k identifikaci „cizí amylázy“
Cílové analyty v našem případě jsou amylázy, 
což jsou proteiny neboli bílkoviny. Rozlišení 
medu vlastních amyláz a „cizích amyláz“ 
může principiálně umožnit analytický způsob, 
který je nazýván proteomika. Tato vědní 
disciplína se zabývá studiem proteinů a jejich 
funkcí. K identifikaci proteinů je využívána 
hmotnostní spektrometrie. Název této vědní 
disciplíny je odvozen od slova proteom, který 
znamená v podstatě soubor proteinů v daném 
organismu, části organismu, orgánu, buňce 
či sekretu. Použití proteomického přístupu na 
studium identifikace spektra proteinů v medu 
(tj. proteom medu) bylo považováno za po-
měrně obtížný úkol. Med je totiž dosti kompli-
kovaná matrice, ve které se vyskytuje mnoho 
sloučenin, přičemž převažují cukry, zejména 
glukóza a fruktóza. Med je však také bohatý 
na minerální látky, vitamíny a řadu dalších 
látek včetně aromatických látek z rostlin, kte-
ré dávají medu někdy i velmi výraznou vůni. 
Proteiny v medu jsou zastoupeny v relativně 
malém poměru, který představuje většinou 
několik desetin hmotnostních procent oproti 
ostatním složkám.

Pro účinnou analýzu proteomu medu je 
tedy důležitá spolehlivá metoda pro získá-
ní proteinů, které jsou v medu zastoupeny 
málo. Zároveň je důležité účinné odstranění 
ostatních složek medu, na které není analýza 
zaměřena. S tímto úkolem si vědci poradili
a v roce 2019 byla v odborném časopise Jour-
nal of Natural Products publikována studie, 
která dokázala identifikovat dosud nejširší 
spektrum včelích proteinů v medu. Obdobná 
analytická technika byla využita ve studii 
o dva roky později. Článek právě nyní vychází 
v jiném specializovaném vědeckém časopise 
Journal of Proteomics. Zatímco v první studii 
byly analyzovány vzorky medu, které byly 
získány přímo od včelaře, ve druhé studii byly 
zahrnuty také medy zakoupené v obchodech 
a z různých zemí, a dokonce z různých konti-
nentů. Ve 4 vzorcích medu byly použitím pro-
teomiky identifikovány „cizí amylázy“, jejichž 
přítomnost indikuje falšovaný med. Celkově 
bylo ve studii prokázáno, že zvolený analytic-
ký přístup dokáže identifikovat tento způsob 
falšování medu novým způsobem.

Nejen prokázání falšovaného medu
Výsledky proteomických studií však poskytly 
také další cenné výsledky, které obohacují 
naše znalosti o této superpotravině. Celkový 
pohled na proteiny v medu, tedy jeho proteom, 
nám mimo jiné říká, že každý med má v sobě 
část vlastností mateří kašičky, ale také včelího 
jedu. Jak mateří kašička, tak včelí jed jsou 
velmi ceněné včelí produkty využívané pro 
léčebné účely. Jejich vlastnosti se v medu do 
jisté míry kombinují, a to je jedním z vodítek 

pro odhalení léčivých účinků medu. Mateří 
kašička je podobně jako kvalitní med super-
potravina, ale je mnohem vzácnější než med, 
protože ji včely produkují pro výživu včelích 
matek. Mateří kašička je oblíbenou přísadou 
v kosmetických výrobcích. Některé proteiny 
společné v medu a jedu jsou alergeny. Protože 
jsou však v medu obsaženy v relativně malém 
množství ve srovnání se včelím jedem, může 
konzumace medu fungovat jako přírodní 
terapie proti specifickým alergiím. To se 
však netýká přecitlivělých jedinců, kteří jsou 
na med alergičtí. Celkově lze konstatovat, 
že proteomická analýza včelích proteinů 
v medu je aplikovatelná ve farmacii. Optimali-
zované metody a získané editované databáze 
usnadňující vyhodnocení dat pro takové účely 
jsou dalším benefitem využitelným v praxi pro 
analýzu medu. 

Důležitým novým poznatkem také je, že pub-
likovaná práce ukazuje všemožné spektrum 
proteinů z rostlin, které lze v medu identifi-
kovat. V případě rostlinných proteinů je jejich 
identifikace dosti komplikovaná, zvláště pro 
smíšený med, který je nejčastější. Smíšený 
med je totiž směsí proteinů z mnoha různých 
rostlin. V analýze je také důležité rozlišit 
proteiny z pylu a nektaru. Celkově identifikace 
proteinů původem z rostlin v medu ukázaly 
důležité markery, které mohou být využity pro 
určení původu medu. Indikují však opět léčivý 
potenciál medu, tentokrát z pohledu proteinů 
rostlin. Jednotlivé rostlinné proteiny lze totiž 
přiřadit konkrétním rostlinám. Kromě rostlin-
ných proteinů však byly ve studii identifiková-
ny také proteiny ze mšic, což je spojeno s tím, 
že včely sbírají medovici, která je produktem 
zejména mšic. Kromě tohoto dalšího výsledku 
přispěla studie k pochopení výskytu kataláz 
v medu. Přítomnost katalázových enzymů v 
medu je totiž důležitá z pohledu toho, že se 
podílejí na přeměně peroxidu vodíku, který je 
důležitým faktorem podílející se na antimik-
robiálních účincích medu. Původ kataláz byl 
v medu dosud nejasný a byl řešen desítky 
let. Studie prokazuje, že včely do medu svoje 
vlastní katalázy neprodukují, a na druhou 
stranu ukazuje, že katalázy mohou pocházet 
z mikroorganismů, rostlin a případně také 
medovice mšic.

Tento text vznikl s podporou projektu NAZV 
Ministerstva zemědělství č. QK1820088 
a Výzkumného záměru MZE RO0418.

RNDr. Tomáš Erban, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
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„Dlouhodobě podporujeme pěstování ovoce 
a zeleniny. Stejně důležitá jako podpora pěs-
tování je ale i podpora prodeje, protože pokud 
naši zemědělci nebudou mít možnost jak 
dostat své produkty k zákazníkům, je veškerá 
jejich snaha zbytečná. Ocenili jsme proto 
největší prodejce tuzemského chřestu, byl 
bych ale rád, kdyby nezůstalo jen u této jedné 
komodity, ale aby obchodníci nabízeli 
v co nejvyšší míře zákazníkům i další produkci 
našich zemědělců,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Upřednostnění lokální sezónní zeleniny, ale 
také ovoce, má podle ministra mnoho výhod 
pro zákazníky, ale také obchodníky. Produk-
ty z našich polí se k zákazníkům dostanou 
rychleji, a jsou tedy čerstvější, zachovají si tak 
více prospěšných látek. Mohou se také sklízet 
v ideálním stupni zralosti, protože do prodeje 
jde toto zboží okamžitě. Pozitivní dopady má 
nákup lokálních produktů i na další oblasti. 
Více polí se zeleninou či více ovocných sadů 
znamená také větší biodiverzitu krajiny 
a rozvoj našeho venkova.

„Za pouhé tři roky narostl podíl prodeje 
českého chřestu z pultů obchodních řetězců 

z 60 na 90 % prodaného objemu. Jde přitom 
o naši ikonickou zeleninu, která se na dlouhá 
desetiletí z českých polí vytratila. Její návrat 
je jedním z rostoucí řady příkladů fungující 
spolupráce zemědělců a obchodních řetězců. 
Jsem rád, že se našel odvážlivec, který se 
rozhodl vrátit chřest na česká pole – a že 
obchody naučily lidi chřest nakupovat i přesto, 
že na něj nebyli zvyklí. Příběh českého chřestu 
je inspirativním příkladem spolupráce, která 
zvyšuje dostupnost českých potravin na 
pultech. Pevně věřím, že podobných příkladů 
bude rychle přibývat, protože zákazníci mají 
o kvalitní české potraviny velký zájem,“ uvedl 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR Tomáš Prouza.

Ministerstvo zemědělství (MZe) oslovilo 
s žádostí o zaslání údajů o prodeji českého 
chřestu 13 největších obchodních řetězců
v České republice. Zaslané údaje ověřilo
s tuzemskými dodavateli chřestu. Ocenění pro 
nejlepší prodejce z rukou ministra zeměděl-
ství přebrali zástupci společností Kaufland, 
Lidl a Billa. MZe plánuje v budoucnu ocenit 
prodejce i v dalších kategoriích ovoce 
a zeleniny. Největším pěstitelem chřestu v ČR 
je společnost Český chřest. V letošním roce 

byla jejich produkce 240 t, z toho 225 t prodala 
zákazníkům prostřednictvím obchodních 
řetězců. Do Čech se chřest dostal v průběhu 
18. století a pěstoval se především na Moravě, 
nejvíce se jeho pěstování rozšířilo v Ivančicích. 
Český chřest byl dodáván na císařský dvůr ve 
Vídni, do Německa nebo do Říma. Pěstování 
chřestu se omezilo v období obou světových 
válek, kdy bylo nutné zajistit výživu obyvatel-
stva, především obilovinami. V Ivančicích se 
konají od roku 1994 Slavnosti chřestu. V 90. 
letech minulého století Nizozemci obnovili 
tradici pěstování chřestu na Mělnicku, pro-
dukci chřestu následně vyváželi do Evropy. Od 
roku 2012 vlastní firmu čeští majitelé.

Sklizeň chřestu začíná ve třetím roce po 
výsadbě. Sklízí se od dubna do června do spe-
ciálních košů nebo přepravek, které se ještě 
na poli dávají do nádrží s chlazenou vodou. 
Po zchlazení se chřest přepraví na posklizňo-
vou linku, kde se nejdříve šokově zchladí 
a následně třídí podle délky, průměru, barvy 
a tvaru. Do 24 hodin po sklizni by měl být 
chřest u zákazníka.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství ocenil nejlepší 
prodejce českého chřestu

Z českých, moravských a slezských polí co nejrychleji na stůl zákazníků. Tuzemská ze-
lenina by měla urazit co nejkratší vzdálenost, aby se k lidem dostala čerstvá. Zatím se 
to daří především u chřestu, který v sezóně nabízejí i velké obchodní řetězce, a dostane 
se tak k velkému množství spotřebitelů. Nejlepší prodejce českého chřestu v Národním 
zemědělském muzeu ocenil 28. července 2021 ministr zemědělství Miroslav Toman.
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Díky svému postavení na trhu dlouhodobě 
nabízíme svým klientům špičkové pojistné 
programy s řadou nadstandardních smluv-
ních ujednání a nejvyšší kvalitu za výhodných 
podmínek jsme nyní schopni garantovat 
i v dalších oblastech. 

Věříme, že tuzemské zemědělství má velký 
rozvojový potenciál. Proto chceme maximálně 
přispět k tomu, aby zemědělci v ČR mohli 
efektivně využívat všech příležitostí, které jim 
pomáhají udržet konkurenceschopnost. Jed-

nou z cest je usnadnění přístupu k dotačním 
programům jak na národní, tak i unijní úrovni. 
Dotace budou i nadále připívat k stabilitě 
sektoru: posílení potravinové soběstačnosti, 
péče o krajinu, řešení problematiky sucha – 
zadržení vody v krajině, precizní zemědělství 
a rozvoj nových technologií či rozvoj ven-
kovského prostoru, to všechno jsou oblasti, 
na které se dotační programy dlouhodobě 
zaměřují. 

S žádostí o dotace vám pomohou ti nejlepší, 
již se připravujeme na 13. kolo
Po několikaleté úspěšné spolupráci 
s GRANTEX v rámci franšízové sítě RENOMIA 
NETWORK získala RENOMIA před časem ma-
joritní podíl ve společnosti GRANTEX dotace 
s.r.o., která je díky profesionálnímu přístupu 
a širokému týmu odborníků s mnohaletými 
zkušenostmi v oblasti čerpání dotační podpo-
ry jedničkou ve svém oboru. GRANTEX
je schopen našim klientům pomoci jak 
s výběrem dotačního titulu, který je nejvhod-
nější právě pro jejich rozvojové záměry, tak 
s přípravou žádosti o dotaci a její následnou 
administrací. Zájemcům o dotace tak ušetří 
spoustu času a starostí nejen před podáním 
žádosti, ale také v průběhu čerpání dotace, 
kdy je potřeba hlídat všechny náležitosti, aby 
nedošlo k formálnímu pochybení, které by 
mělo za následek krácení či odebrání dotace.

Nyní je ten nejvhodnější čas začít s přípravou 
podkladů pro 13. kolo příjmu žádostí o dotace 
v Programu rozvoje venkova, které startuje 
již v říjnu 2021. Jedná se pravděpodobně 
o poslední letošní kolo příjmu žádostí 
v současném Programu rozvoje venkova (další 
se očekává až v polovině roku 2022). Zájemci 
mohou získat až 45% dotaci na investice, 
které jim umožní rozvíjet podnikatelské 
aktivity mimo jejich hlavní zemědělskou 
činnost a lépe tak rozložit svá podnikatelská 
rizika – např. ve stavebnictví, výrobě, logistice 
a mnoha dalších nezemědělských oborech, 
včetně například výroby biopaliv. Tentokrát 
budou moci žádat hlavně zemědělci z Ústec-
kého, Karlovarského a Moravskoslezského 
kraje – žádat si budou moci o dotace např. 
na pořízení manipulátorů, stavební techniky, 
nakladačů, peletovacích strojů, CNC strojů či 
dalších výrobních, opravárenských či manipu-
lačních strojů.

Přinášíme chytrá řešení
Další oblastí, do které jsme napřeli svou po-
zornost, je tzv. chytré zemědělství. Intenzivně 
spolupracujeme se společností Agdata s.r.o., 
která je tvůrcem online systému pro řízení 
rodinných farem i velkých zemědělských 
podniků. Díky němu můžete mít všechna data 
potřebná pro strategické i každodenní rozho-
dování na jednom místě a zároveň dostupná 
z více zařízení – počítače, tabletu či mobilu. 
Budete mít přehled o pohybu a využití strojů, 
satelitní snímky vám pomohou monitorovat 
aktuální zdraví plodin a sestavit aplikač-
ní mapy, na jejichž základě lze zefektivnit 
aplikaci hnojiv. Systém Agdata vám význam-
ně pomůže taky se správou nemovitostí – 
evidence pachtovních smluv vám poskytne 
dokonalý přehled o pronajatých plochách, 
jejich vlastnících, stavech smluv, cenách, 
datech platnosti nebo plateb za nájem. Na 
blížící se důležité termíny, jako jsou končící 
smlouva nebo platba za nájem, vás systém 
upozorní e-mailem tolik dnů dopředu, kolik si 
nastavíte. Nepřekvapí vás ani změna vlastníka 
nebo jiná úprava katastru dotčených parcel – 
každý den vám při nalezených změnách přijde 
na e-mail jejich přehled a budete tak moci 
rychle reagovat. 

RENOMIA již od svého založení v roce 1993 
podporuje své klienty napříč všemi obory v je-
jich podnikání. Ke službám v oblasti risk ma-
nagementu a pojištění přibývají další produkty 
a služby, které naši klienti využívají ke svému 
dalšímu rozvoji. Oceňují přitom skutečnost, 
že mohou jednat se stabilním a spolehlivým 
partnerem, který za léta spolupráce jejich 
potřeby detailně zná. Velice si této důvěry 
našich klientů vážíme a uděláme maximum 
pro jejich úspěch. 

Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO 

RENOMIA, GRANTEX a Agdata – nejkomplexnější 
služby pro zemědělce v ČR

Nejkomplexnější služby na trhu zahrnující vedle pojištění také poradenství v oblasti 
dotací a řešení pro tzv. precizní zemědělství nyní nabízí svým klientům skupina
RENOMIA. Součástí skupiny RENOMIA se stala společnost GRANTEX dotace, tuzem-
ská jednička v dotačním poradenství. RENOMIA také navázala intenzivní spolupráci 
s Agdata, úspěšně se rozvíjejícím dodavatelem řešení a technologií pro zemědělství.

RENOMIA AGRO
Už více než 10 let je RENOMIA AGRO 
spolehlivým partnerem zemědělců 
v oblasti pojištění plodin, zvířat, ma-
jetku i všech dalších druhů pojištění. 
Pomáháme jim s identifikací podnika-
telských rizik a díky úzké spolupráci 
s pojistiteli pro ně připravujeme 
kvalitní pojistné programy s řadou 
nadstandardních ujednání. Nyní díky 
partnerství s GRANTEX dotace a Agdata 
posouváme rozsah našich služeb na 
novou úroveň – pomáháme podnikání 
našich klientů nejen chránit, ale také 
skutečně efektivně rozvíjet,“ říká Jiří 
Havelka, ředitel RENOMIA AGRO.

Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO
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Jedná se hlavně o Rakovnicko s katastry obcí Petrohrad, Hořovičky, 
Vrbice, Heřmanov, Zderaz, Kolešovice, Kolešov, Kněževes, Chrášťany, 
Kounov, Mutějovice, Pochvalov, Kroučová a Mšec. Silný vítr doprovázel 
přívalový déšť a krupobití. 

Několikacentimetrové kroupy rostliny chmele pomlátily a po bouři 
zbyly na chmelnicích jen holé liány bez listí. Některé porosty byly také 

zaplaveny vodou, takže na konečný dopad si budeme muset ještě 
počkat. Nutno podotknout, že i o značně poškozené porosty je potřeba 
pečovat, aby nedošlo ke snížení výnosu v následujících letech. V celé 
České republice se chmel pěstuje na zhruba 5 tis. ha.

Úřad AK ČR a Svaz pěstitelů chmele ČR
Foto archiv MZe a Ing. Václav Burger, Lupofyt s.r.o.

 Fatální škody na chmelnicích 
 na Rakovnicku

Tajfun a kroupy v posledních dnech měsíce června způsobily škody nejen v okolí 
Stebna. V různé intenzitě bylo poškozeno více než 900 ha chmelnic, z toho na 300 ha 
jsou porosty chmele de facto zcela zničené, se škodami v desítkách miliónů korun. 
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Vybrané peníze ze sbírky, která probíhala od 28. června do 31. července 
2021 a do níž mohla přispět také široká veřejnost, budou předány 
starostům nejvíce postižených obcí, kterými jsou Lužice, Mikulčice, 
Moravská Nová Ves, Hrušky a Hodonín. Budou tak využity na zcela 
konkrétní a adresnou pomoc.
 
„Zemědělci znovu dali najevo, že se dokážou sjednotit a táhnout 
takzvaně za jeden provaz, když jde o dobrou věc a je potřeba rychle 
pomoci. Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli do finanční sbírky. Je 
nám moc líto, co se na jižní Moravě stalo, a věříme, že vybrané peníze 
pomohou rodinám, které utrpěly při této tragické přírodní události fa-
tální škody na majetku,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Opět se ukazuje, že práce s přírodou, která je pro zemědělce každo-
denním chlebem, je značně nevyzpytatelná. Těší mě, že zemědělci i 
ostatní obyvatelé prokázali obrovskou míru solidarity nejen v podobě 
finančních příspěvků, ale také přímou materiální a osobní pomocí,“ 
sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
 
Zemědělci se současně zapojili do úklidových prací krátce poté, co jižní 
Moravu zasáhla bouře s tornádem. Mají k dispozici těžkou techniku 
jako traktory s čelním nakladačem a pomáhali tak například odvážet 
suť z poničených domů. Zemědělci ze vzdálenějších částí republiky po-
sílali na jižní Moravu stavební materiál nebo plachty na zakrytí střech. 

Pomáhali si také mezi sebou vzájemným půjčováním techniky nebo 
darováním krmiv pro zvířata.
 
Škody sčítají v postižených oblastech i zemědělské podniky, v někte-
rých případech dosahují až stovek miliónů korun. Vybrané peníze ze 
sbírky by měly pomoci vedle obyvatel zmíněných obcí také jim. Živelní 
pohroma jim poničila zemědělské i administrativní budovy, stroje či 
stáje pro zvířata, v nichž přišly o život desítky hospodářských zvířat.
Ve složité situaci jsou také další zemědělské podniky, přes jejichž pole, 
sady a vinice se přehnala nejen bouře s tornádem, ale i následně krou-
py jako doprovodný jev. Značná část jejich úrody je nenávratně pryč 
a porosty, které živelní pohromu přečkaly s různou mírou poškození, 
byly doslova zasypány odpadem, jako je polystyren, kousky dřeva, plech 
a další trosky. Tyto plodiny proto nebylo v řadě případů možné sklidit 
bez poškození techniky a se zárukou nezávadnosti pro spotřebitele. 

Koncem června zasáhla živelní pohroma také mikroregion Podbořan-
sko v Ústeckém kraji, pro který zemědělci uspořádali další samo-
statnou sbírku, jež má být ukončena 19. srpna 2021. Vybrané finanční 
prostředky budou rozděleny rovným dílem mezi sedm postižených obcí, 
kterými jsou Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petrohradu, Krty, 
Malměřice, Petrohrad a Stebno u Petrohradu.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

 Zemědělci mezi sebou vybrali 4,8 milionu
korun na pomoc jižní Moravě

Finanční sbírka na pomoc obyvatelům jižní Moravy, kterou organizují Agrární ko-
mora ČR a Zemědělský svaz ČR, vynesla zhruba 4,8 mil. Kč od více než 160 dárců. 
Peníze budou předány pěti obcím, které byly koncem června nejvíce zasaženy ničivým 
tornádem a s následky živelní pohromy se potýkají doteď.
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„Povedlo se vybudovat funkční podnik, který 
nemá ani korunu úvěru a má vytvořený sys-
tém rezerv prakticky na všech úsecích,“ říká 
Novotný o družstvu, které stojí především na 
produkci mléka a obilovin a dosahuje ročně 
více než stamilionového obratu. S bernartickým 
podnikem se ale jeho někdejší 75letý šéf nelou-
čí a vrací se ke své původní profesi krmiváře. 

V zemědělství pracujete přes 60 let, jaké 
byly vaše začátky? 
Moje kariéra v zemědělství začala velmi brzo. 
Nebylo mi ještě ani 14 a nastoupil jsem do 

družstva. Nemohl jsem jít nikam do učení, 
proto jsem 3 dny v týdnu chodil do družstva 
a 3 dny do školy. Moc jsem toho tehdy dělat 
nemohl, sbíral jsem s babičkami brambory, 
vytrhával plevel a podobně. V 16 letech jsem 
povýšil a stal se ze mě kočí. V 17 mi dali trak-
tor a začal jsem dělat traktoristu a o rok poz-
ději ze mě udělali rostlináře. Když mi bylo 18 
let, převedli na mě farmu, kde jsem se musel 
postarat o 25 lidí. To znamená dát jim každý 
den práci a na konci měsíce udělat výplaty.  

Nevadilo vám, že se ostatní děti mohou vě-
novat něčemu jinému, třeba zábavnějšímu?
Oba moji rodiče byli nemocní, otec krátce 
nato zemřel. Poznal jsem díky tomu velmi 
brzy cenu peněz. Když mi bylo 13, chtěl jsem 
kolo. Chodil jsem v létě každý den na borůvky. 
Denně jsem musel natrhat 32 litrů, abych měl 
stokorunu. Za dva týdny jsem si koupil pěkné-
ho favorita. V 16 jsem chtěl koženou bundu, 
bylo to tehdy moderní. Mezi Vánocemi a No-
vým rokem se nepracovalo, tak jsem šel na 
meliorace a za pár týdnů jsem měl koženou 
bundu. Mělo to pro mě velký význam a můžu 
říct, že mi nikdy v životě peníze nechyběly. 
Věděl jsem, že vždycky najdu cestu, jak peníze 
vydělat, a snažil jsem se to uplatnit 
i v podnikatelské činnosti.
 
Proč jste nemohl jít do učení?
Měli jsme tehdy o nějaký hektar navíc 
a museli jsme v družstvu na tyto své hektary 
pracovat sami. V 18 letech jsem ale začal 
dálkově studovat zemědělskou střední školu 
a ve studiu jsem pokračoval i jako voják 
v Písku. Využíval jsem toho, že mezi kasárna-
mi a zemědělskou školou v Písku byl jenom 
plot. Takže i když jsem to oficiálně neměl 
dělat, přelezl jsem každý čtvrtek plot a byl 
jsem ve škole. Po skončení vojny jsem začal 
pracovat jako zootechnik a tuto profesi jsem 
vykonával zhruba 20 let až do roku 1987. Poté 
jsem nastoupil do Bernartic a 34 let jsem 
vykonával funkci předsedy představenstva. 

Profese zootechnika a agronoma jsou dnes 
poměrně specializované, nebyl to pro vás 
velký skok od rostlinné výroby k živočišné?
Vždycky jsem se považoval za zemědělce 
a nerozlišoval jsem. I jako zootechnik jsem si 
nedovedl představit, že bych šel domů dřív, 

než se vrátil z pole poslední kombajn a spočí-
tali jsme, kolik jsme ten den namlátili. Ať už 
v pozici rostlináře, nebo zootechnika, vždycky 
jsem se na to snažil dívat z obou stran. 

Do čela podniku jste nastoupil krátce před 
revolucí, co bylo největší výzvou po změně 
režimu? 
Museli jsme řešit restituce a neměli jsme 
s tím žádné zkušenosti. Myslím ale, že jsme to 
zvládli. Byl jsem zvolen předsedou transfor-
mační rady v Bernarticích a zároveň jsem byl 
i místopředsedou transformační rady v mém 
rodišti na Táborsku. Měl jsem proto možnost 
se na všechny problémy dívat ze dvou stran, 
což byla obrovská výhoda. Majetek se rozdělo-
val podle půdy, odpracovaných let a vloženého 
majetku. Já jsem ale chtěl, aby byli odškodně-
ni nějakým způsobem i ti, jejichž majetek byl 
využíván jako stáje nebo stodoly. Založil jsem 
proto něco jako „radu starších” a ti mě infor-
movali, jak to skutečně na těch vesnicích bylo 
a kdo a jak byl postižený. Ačkoliv jsme měli na 
začátku zhruba 1 200 vlastníků, nevedli jsme 
ani jediný soudní spor. Některá jednání nebyla 
jednoduchá, ale všechna končila tím, že jsme 
si podali ruce. To považuji ve své kariéře za 
velmi úspěšnou věc. Zásadní změnou dále 
bylo, že jsme se museli naučit obchodovat. 
To jsme do té doby prakticky neznali, protože 
nám vždycky někdo nadiktoval, za kolik 
budeme prodávat nebo kupovat. Myslím, že se 
nám podařilo zorientovat v poměrně krátké 
době a zvládnout to. Bylo to zajímavé období 
i z toho pohledu, že na trhu byly najednou 
dostupné zejména stroje, které dříve chyběly, 
a další věci, a nabídka byla obrovská. My jsme 
ale nezačali tím, že bychom rychle nakupo-
vali nové stroje jako ostatní. Místo toho jsme 
začali budovat hnojiště, protože to podle mě 
bylo důležitější. 

Družstvo se pod vaším vedením ještě 
v devadesátých letech rozšířilo, jak k tomu 
došlo?
Po roce 1989 došlo v řadě firem k tomu, že 
se různě rozdělovaly podniky, které byly dříve 
násilně sloučeny. Stejný osud potkal i náš 
sousední podnik, který se chtěl po roce 1990 
vrátit do původní podoby. Bohužel se jim to 
nepodařilo. Náhodně jsem se potkal s jedním 
pracovníkem z tohoto podniku a ten se mě 

Zemědělství je nejkrásnější 
povolání, ale nedá se naučit

Vždy měl vymyšlených několik možností a variant budoucího směrování, pod jeho 
vedením ustálo Zemědělské družstvo Bernartice změnu režimu v roce 1989, převzalo 
sousední podnik a vypořádalo se s pandemií covid-19. Pavel Novotný nyní po 34 letech 
z čela družstva odchází. 

Pavel Novotný (75 let)

- 62 let v zemědělství
- 34 let předseda představenstva  

Zemědělského družstva Bernartice
- 2015 Manažer roku v oboru zeměděl-

ství, ocenění uděluje Česká manažer-
ská asociace

- 2018 udělení čestného občanství 
městyse Bernartice

- v minulosti člen představenstva 
a prezidia, viceprezident Agrární 
komory ČR

- 20 let a více předseda Komoditní rady 
pro mléko a hovězí maso při Agrární 
komoře ČR

- současný předseda Okresní agrární 
komory v Písku

- současný člen představenstva Regio- 
nální agrární komory Jihočeského 
kraje
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zeptal, jestli bychom neměli zájem je převzít. 
Informoval jsem celé vedení našeho podniku. 
Byly obavy, že nás to vrátí zpátky, protože 
jsme v té době už byli dál a řešili jiné problé-
my. Nicméně já jsem říkal, že lidé z tohoto 
sousedního podniku patří pod jednu farnost 
v Bernarticích a budou vedle sebe jednou 
ležet na hřbitově, takže já nebudu v žádném 
případě ten, kdo by je rozděloval. Začali jsme 
jednat a v roce 1997 jsme tento podnik oficiál-
ně převzali i s veškerými závazky. Byly to zá-
vazky nejen vůči bankám, ale i vůči restituen-
tům. Vypořádali jsme se s tím a výsledkem je, 
že jsme dosud jediný podnik na Písecku, který 
se oproti roku 1990 zvětšil. 

Kolik vás to převzetí stálo? 
Nikdy jsme to konkrétně nevyčíslovali. 
Z dlouhodobého hlediska jsem si jistý, že je to 
správné rozhodnutí.
 
Jak to bylo s pracovní silou, měli jste dost 
lidí?
Po revoluci jsme brzy pochopili, že je nutné 
výrazně zvýšit produktivitu práce, ale ne je-
nom tlakem na lidi. Snažili jsme se domyslet 
každou etapu, abychom to zvládli co nejlépe. 
Myslím si, že velmi důležitou věc sehrálo to, 
že jsme se nebáli lidem zaplatit za práci. Byl 
jsem vždy přesvědčený, že za dobře odvede-
nou práci je potřeba dobře zaplatit. Chtěli 
jsme dát lidem možnost, aby si vydělali a aby 
o tu práci měli zájem. 

Povedlo se? Jak jste na tom teď?
Doufám, že ano. V současné době máme 
48 zaměstnanců na 2 800 ha zemědělské 
půdy a chováme kolem 1 700 ks skotu, z toho 
je 600 dojných krav. Máme uzavřený obrat 
stáda, takže všechno, co se u nás narodí, 
se u nás také odchová. Většinu prací kromě 
specializovaných oprav si děláme sami. Pro-
duktivita práce se těžko srovnává s okolím, 
ale myslím, že jsme nad průměrem. Navíc 
v rostlinné i živočišné výrobě máme vysoké 
počty mladých lidí a důchodového věku se 
v našem podniku dožijí v nejbližších 5 letech 
jenom 3 nebo 4 pracovníci.

Dříve jste zmínil, že se u vás na místo 
v kravíně čeká, co jste tím myslel?
Nikdy jsme neměli problém s nedostatkem 
pracovních sil. Většina pracovníků v rostlinné 
výrobě je u nás zaučená i živočišné výrobě. 
Potřebujeme, aby takzvaně všichni uměli 
všechno a byli vzájemně zastupitelní. Je po-
třeba, aby se lidé sami motivovali a výsledek 
práce celého kolektivu byl pozitivní. Například 
nevyžadujeme od našich zaměstnanců, aby 
měli v živočišné výrobě tuplované směny, 
a máme takzvané střídače. Když přijme-
me nového člověka, zastává nejdříve pozici 
střídače a teprve, když se osvědčí a uvolní se 
místo, postoupí dál. To vše přispívá k zajištění 
plynulosti chodu firmy. Samozřejmostí už více 
než 20 let je u nás 5 týdnů dovolené. Všichni 
pracovníci dostávají kromě platu příspěvek na 

dovolenou a ten si mohou vybrat buď 
v konkrétním roce, nebo si tu částku kumulo-
vat a vybrat si ji za delší dobu. Myslím, že pro-
to je u nás zájem i o práci v živočišné výrobě. 

Čím vším se družstvo tedy zabývá?
Děláme pouze klasickou zemědělskou výrobu. 
Máme čtyři pilíře, na kterých podnik stojí. 
Když to vezmu z pohledu tržeb, na prvním 
místě je mléko, druhé je obilí. Na třetí pozici 
je řepka a čtvrtým pilířem je hovězí maso. To 
je obrovská výhoda, protože za posledních 
20 let se ani jednou nestalo, že by vybou-
chly všechny pilíře. Stalo se to u jednoho, 
výjimečně u dvou pilířů, ale další dva podržely 
celý podnik. To je základ a umožnilo nám to 
neustále investovat. Zúžili jsme také portfolio 
obchodních partnerů a naučili jsme se s nimi 
jednat. Snažíme se spolupracovat jen se sil-
nými obchodními partnery, protože jen ti silní 
nám mohou pomoci zajistit stabilitu celého 
podniku.

Do čeho jste investovali?
V živočišné výrobě jsme vybudovali v posled-
ních letech novou farmu pro skot za zhruba 
100 mil. Kč. Na nějakou dobu jsme kvůli 
tomu snížili nákup strojů, ale už jsme zase 
začali s obměnou kombajnů. A to jsou velké 
investice, stejně jako do traktorů. Každoročně 
také investujeme do nákupu půdy a ročně ji 
nakupujeme za zhruba 5 až 7 mil. Kč. Země-
dělskou půdu – to je moje životní krédo – jsme 
nevytvořili. Naše generace dostala historickou 
šanci krátce ji obhospodařovat a v co nejlep-
ším stavu ji předat dalším generacím. 

Jak to vypadá s hospodářskými výsledky? 
Loňský rok patřil mezi nejúspěšnější v historii 
firmy, zisk po zdanění činil 23 mil. Kč. Letošní 
rok se vyvíjí v intencích toho předchozího. 
Došlo k mírnému nárůstu cen našich rostlin-
ných komodit, horší situace je u živočišných 
komodit. U mléka je zatím cena za první 
pololetí stejná, u masa je letos o něco nižší 
cena než loni.

Jak jste prožili covidovou pandemii? 
Samozřejmě se nás dotkla. Museli jsme se 
především postarat o to, abychom zajistili 
chod živočišné výroby. Museli jsme promyslet, 
jak to udělat, aby se lidé nepotkávali, a obsta-
rat případně náhradní pracovníky. Měli jsme 
všechno připravené a díky tomu jsme neměli 
zásadní problém. 

Mluvil jste o úspěších družstva. Co se vám 
nepovedlo?
Je a vždycky bude řada věcí, která se nepo-
vedla. Zemědělství je podle mě nejkrásnější 
povolání, ale má jednu jedinou nevýhodu. 
Nedá se naučit. Já jsem se ho učil tolik let 
a nenaučil jsem se to, jak bych si přál. Jedna 
věc mě zvlášť mrzí. Po roce 1990 jsme nakou-
pili zahraniční zvířata v domnění, že nakoupí-
me kvalitnější, než jsou naše. Bohužel jsme 
si přivezli do podniku některá onemocnění, 

která jsme do té doby neznali, a to byl velký 
problém, jehož řešení bylo dlouhodobé 
a poměrně náročné.
 
Kolik byla ztráta? 
Těžko se to vyjadřuje, ale nejednalo se 
o částku v řádu stovek tisíc. Bylo to dlouhodo-
bě náročnější. 

A největší úspěch kariéry?
Sem řadím jednoznačně to, že se povedlo díky 
všem pracovníkům a kolektivu ve vedení firmy 
vybudovat funkční podnik, který nemá ani 
korunu úvěru a má vytvořený systém rezerv 
prakticky na všech úsecích. 

Věříte, že váš nástupce udrží tento kurz?
Funkci převzal Pavel Rozhoň v den koná-
ní výroční členské schůzce v červnu. Je to 
bývalý ekonom a můj kolega, který se mnou 
spolupracoval dlouhou řadu let. Je zkušený 
a já jsem přesvědčený, že podnik bude dál 
úspěšně pokračovat. 

Nebude se vám stýskat?
Dohodli jsme se, že budu s podnikem dál 
spolupracovat. Členská schůze mě zvolila 
předsedou kontrolní komise. Navíc se vrátím 
ke své původní profesi a budu dva dny v týdnu 
dělat krmiváře. Jsem rád, že vše proběhlo, jak 
se to mezi slušnými lidmi dělá. No, a když se 
mi stýská, tak si vezmu auto a jedu se projet 
po polích a odtud mě nikdo nevyhání. To mě 
dobíjí a nepotřebuju za to peníze. 

Co považujete za největší výzvu českého 
zemědělství? 
Chceme, abychom měli stejné podmínky, kte-
ré se vyjednávají pro české zemědělství, jako 
zemědělci v celé Evropě, zejména v historic-
kých zemí EU. Pokud toto bude, jsem si jistý, 
že to čeští zemědělci zvládnou, a nemám 
o české zemědělské zemědělství obavu.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
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Ve společné diskusi bylo poukázáno na nedostatek zaměstnanců pro 
výrobu a zároveň vyjádřeny obavy z dalšího odlivu lidí ze zemědělství, 
kterým podniky v době navyšování platů ve státní správě a zdravotnictví 
a růstu průměrných platů, nedokáží výší mezd vyhovět. Při současných 
nízkých výkupních cenách prasat, mléka, brambor a naopak drahých 
krmivech i dalších vstupech se těžko hledají zdroje na zvyšování odměn. 

Také se hovořilo o možnosti financovat přírodě blízká opatření ze zdrojů 
MŽP. Zásadní je také prezentace jednotlivých zemědělských podniků 
směrem k veřejnosti tak, aby lidé viděli a věděli, co všechno zemědělci 
dělají, jak dokáží hospodařit a produkovat potraviny, jak spolupracují 
s obcemi. Mnohdy tato široká činnost zemědělců zapadne a je brána 
automaticky. Při prohlídce společnosti předseda Málek uvedl, že díky 
vakcinaci krav značně klesla spotřeba antibiotik. Pochlubil se společně 
se zootechnikem Josefem Sobotkou chovem dextrů a nově vysazenými 
ovocnými stromy v areálu.

Další zastávkou byla Zemědělská společnost Krucemburk, kde pana 
prezidenta s celým doprovodem přivítala paní předsedkyně Hana Bare-
šová a místopředseda Tomáš Grygar. Chvíli si vyšetřil i agronom Josef 
Michalíček. Úvodem jednání pan Grygar krátce představil společnost. 
Převážná část výměry se nachází na území CHKO Železné Hory a Žďár-
ské vrchy. Na téměř poloviční výměře jsou louky a pastviny. Na orné 
půdě se pěstuje široká paleta plodin jako mák, kmín, brambory, obilovi-
ny, pícniny, řepka. V živočišné výrobě jsou jako společnost zaměřeni 
na chov mléčného i masného skotu, na výkrm prasat a kuřat. Výrobna, 
bourárna a zpracovna masa zajišťuje zásobování vlastní podnikové 
prodejny ve Ždírci nad Doubravou.

Agronom zahájil diskusi problematikou DZES 7d v minulém roce, dal-
ším tématem bylo omezení hospodaření kolem nadzemních i podzem-
ních zdrojů vody a náhrady za tato omezení. Opět se hovořilo o možnos-

tech zviditelnění dobré práce zemědělců, možnostech přiblížení jejich 
činnosti i politické reprezentaci a novinářům.

Projednávaná témata na zastávkách v Havlíčkově Borové zemědělské 
a.s. i Zemědělské a.s. Krucemburk se týkala možností zviditelnění dob-
ré práce zemědělců, přiblížení jejich činnosti široké veřejnosti, včetně 
politické reprezentace i novinářů. Dále zazněla problematika hospo-
daření v oblastech ochrany podzemních i nadzemních vod a náhrad za 
omezení. Bylo poukázáno na nedostatek zaměstnanců, na omezené 
možnosti zvyšování odměn při současných nízkých výkupních cenách 
a zároveň vysokých nákladech na krmiva, energie atd. Diskutovalo 
se o pravidlech DZES 7d, o konopí jako možné perspektivní plodině, 
o potřebě financování přírodě blízkých opatření z rozpočtu Ministerstva 
životního prostředí. 

Další cesta prezidenta Doležala vedla na ZD Nové Město na Moravě, 
kde se sešel se zástupci zemědělské veřejnosti okresu Žďár. Přítomni 
byli členové OAK Žďár, jmenovitě předseda představenstva Ing. Michal 
Jaroslav (Proagro Radešínská Svratka), za ZD Nové Město pan Vladimír 
Molva, Ing. Jiří Andrýsek (zootechnik) a Libor Koutník (agronom), dále 
Jiří Caha (zemědělský podnikatel v rostlinné výrobě), paní Zdenka Po-
láková (zemědělská podnikatelka s chovem masného simentála), pan 
Ivo Svítil (zemědělský podnikatel v lesní výrobě), Ing. Vladimír Macek 
(zemědělský podnikatel s produkcí konzumních a škrobárenských 
brambor), Ing. František Toman (ředitel ZERAS Radostín, a.s, chov 
mléčného skotu), Ing. Marek Vomela (ekonom Agras Bohdalov 
s chovem mléčného skotu). Dále zástupkyně krajského radního 
Ing. Jitka Merunková, zástupci Krajské agrární komory Kraje Vysočina 
Ing. Aleš Málek a Ing. Václav Němec, emeritní předseda ZD Nové Město 
Ing. Kamil Zajíček a emeritní ředitel Zemědělské akciové společnosti 
Krucemburk Ing. Jiří Uchytil.

 Z jednání s prezidentem AK ČR v okresech 
Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Prezident AK ČR Jan Doležal zavítal 4. června 2021 na Vysočinu. Návštěva začala 
v sídle společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s., kde jej přivítal místní předseda 
a zároveň předseda OAK Havlíčkův Brod Aleš Málek, předseda Družstva vlastníků 
půdy a majetku Slavíkov Václav Němec, Jitka Merunková z úřadu Kraje Vysočina 
a Eliška Dočkalová z úřadu OAK Havlíčkův Brod. 
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Přítomní řešili aktuální informace ohledně ochranných pásem na řece 
Želivce se systémem hospodaření přínosným pro ochranu vod, ale 
s důležitou finanční podporou. Věnovali se také úvahám o možnosti 
překlopení toho šetrného systému na další vodní zdroje v Kraji Vysoči-
na, a to s podporou anebo bez podpory. Zásadní je ochrana podzemních 
vod v CHKO Žďárské vrchy s omezujícím systémem hospodaření. 
V další fázi diskuse se probíraly nízké výkupní ceny živočišných komodit 
od mléka až po vepřové, protože okres je zaměřen hlavně na chov 
mléčného skotu, ale někteří členové jsou členy Agrofarmu Žďár, který 
je jeden z největších producentů jatečných prasat v rukou více akcio-
nářů. Na program se dostal krátce i problém s odbytem konzumních 
brambor v návaznosti na erozní oblasti a kůrovcové řádění na Vysočině. 
Pak následovala prohlídka nové odchovny jalovic na farmě Pohledec 
s prohlídkou stáje a vybudované zázemí se silážními žlaby.
Po přesunu na Proagro Radešínská Svratka se k nám připojil i pan 
radní Vlček za Krajský úřad Kraje Vysočina, ředitel chovatelského svazu 

Českého strakatého skotu Ing. Král Pavel a další kolegové, Pavel Šan-
dera (Agro Zvole), Ing. Jan Mikyska (zemědělský podnikatel s chovem 
holštýnského skotu) a Ing. Vladimír Sommer (VFS Trading, obchodník 
s rostlinnými komoditami). Ihned po příjezdu nám místní hlavní 
zootechnička představila dlouhověkou výstavní přebornici kravičku 
Bertu, podle které byla napsána i knížka pro děti „Kravička Berta a její 
strakatá cesta za slávou“. Následně probíhala diskuse s náměstkem 
hejtmana Lukášem Vlčkem k aktuálním problémům v sektoru. Pan 
radní zhodnotil několik vzájemných setkání se zástupci zemědělské 
veřejnosti s vedením Kraje Vysočina v úzkém kruhu a nabídl spolupráci 
v oblasti ochrany povrchových i podzemních vod, v systému hospoda-

ření v ochranných pásmech oblasti a případné kompenzace ze strany 
státu. Věnovali jsme se také zemědělskému školství v Kraji Vysočina – 
podpora především školnímu hospodářství v Humpolci, akce a podpora 
v případě návštěv nebo praxí studentů na zemědělských podnicích 
a u zemědělských podnikatelů. Ale také soutěže pro žáky základních 
škol v zemědělských vědomostech s návštěvou vítězného družstva na 
zemědělské škole. Zásadní je také využití a propagace regionálních 
a lokálních potravin od zemědělské veřejnosti ve státních organizacích, 
školách a penzionech klidného stáří.

Základní informace k hostující akciové společnosti PROAGRO Radešín-
ská Svratka podal Ing. Jaroslav Michal. Hovořil o zaměření šlechti-
telského chovu skotu na produkci mléka a odchov jalovic. Při silném 
zatížení dobytčími jednotkami mají ještě dvě bioplynové stanice, každou 
s výkonem 880 kWh. Tomu je uzpůsoben osevní postup se zaměřením 
na ochranu vodních zdrojů a zadržování vody v krajině, s protierozními 
opatřeními, ale současně s produkcí dostatečného množství senáží 
a siláží pro živočišnou výrobu a provoz bioplynek. Informace ke konání 
národní výstavy „Den českého strakatého skotu“ v Radešínské Svratce 
předal ing. Král. Výstava byla opět o rok odložena, ale je v plánu na 
září příštího roku. Závěrem paní Merunková, jako vedoucí oddělení 
zemědělství Kraje Vysočina, nabídla přítomným zástupcům možnost 
prezentace jejich výrobků na stánku Kraje Vysočina při celostátní výsta-
vě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Úřad AK ČR ve spolupráci s Eliškou Dočekalovou z OAK Havlíčkův Brod 
a Václavem Špačkem z OAK Žďár nad Sázavou

 Z jednání s prezidentem AK ČR v okresech 
Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
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K o m o d i t y

Je důležité od sebe rozlišit dva typy komodit, 
které mají stejné jméno. Mák, který se pěstuje 
zejména v západní Evropě, je mák technický. 
Cíleně se využívá pro farmaceutické účely 
a semeno se nesmí použít jako potravina. 
Naproti tomu Český modrý mák, specifikova-
ný Českou cechovní normou, je zcela jiných 
kvalit. Název Český modrý mák tak nyní nebu-
de možné v rámci EU použít, pokud skutečně 
nebude původem z ČR. Evropská unie tak 
uznala jeho skutečnou kvalitu a prokazatelný 
zeměpisný původ. 

Co je Chráněné zeměpisné označení?
Chráněné zeměpisné označení (CHZO) je 
název, který identifikuje produkt pocházející 
z určitého místa, regionu nebo země a jehož 
danou jakost lze přičíst především tomuto 
zeměpisnému původu. 

„Český modrý mák se letos konečně dočkal 
chráněného zeměpisného označení, jímž Ev-
ropská unie uznala jeho kvalitu a význam jeho 
původu. Označení se vztahuje na modrose-
menný mák splňující normy na potravinářské 
využití vypěstovaný v celé České republice. 
Nejde tedy o lokální označení, ale o celo-
republikové. Je tak z pohledu zahraničních 
obchodních partnerů postaven na stejnou 
úroveň jako třeba italské sýry nebo francouz-
ská vína. Věřím, že toto označení, stejně jako 
Česká cechovní norma přispějí k minimalizaci 
případného pančování a falšování, s čímž se 
občas setkáváme. Zároveň se tím zvýší atrak-
tivita a kvalita modrosemenného máku 
v očích koncového spotřebitele,“ říká prezi-
dent Agrární komory ČR Ing. Jan Doležal. 

Zájemci o CHZO se můžou začít hlásit
Chráněné zeměpisné označení „Český modrý 
mák“ je určeno pro semena modrosemen-
ného máku setého (Papaver somniferum L.), 
který splňuje požadavky na potravinářské 
využití. Ve stručnosti lze uvést, že jde o limit 
celkového obsahu alkaloidů (morfin, kodein 
a thebain do 25 mg/kg makového semene), 
senzorické vlastnosti, konzistenci a konkrétní 
výživové hodnoty. Kontrolním orgánem je 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
ČR. Přihlášení k Chráněnému zeměpisnému 
označení může kdokoliv. Členové spolku Čes-
ký modrý mák z.s. jeho prostřednictvím po 
vyplnění ankety na odkazu http://bluepoppy.eu
a odeslání 200 g vzorku máku na Českou 
zemědělskou univerzitu v Praze. „Spolek za 
své členy uhradí cca ¾ nákladů, poskytuje 
součinnost pro získání označení a své know 
how,“ upřesňuje Stanislava Koprdová, ředi-
telka spolku Český modrý mák a doplňuje, že 
pro splnění podmínek panují opravdu přísná 
kritéria a ne všichni čeští producenti, kteří vy-
pěstují modrosemenný mák v České republice 

můžou automaticky používat CHZO. Spolek si 
od toho slibuje určitou kontrolu nad kvalitou 
máku. Obvyklá lhůta pro získání CHZO je 
v řádech měsíců. 

Kontroverznost máku rovná se neznalost
Přestože může být mák pro někoho kontro-
verzní potravinou, nelze popřít jeho výjimečné 
nutriční složení. Nejvýznamnější je mimořád-
ný obsah vápníku (1500–1840 mg v 100 g),
což je 600krát více než pšeničná mouka, 
12krát více než mléko a 16–20krát více než 
jádra vlašských ořechů. Makové semeno 
vyniká také vysokým obsahem draslíku, 
kterého je 2,5krát více než v banánu. Hořčíku 
má 2krát více než vlašské ořechy a zinku je v 
máku více než v „zinkových“ semínkách tykve 
olejné. Výjimečné je i složení tuků, kdy cca 72 % 
připadá na esenciální mastné kyseliny. Ty jsou 
z výživového hlediska velmi příznivé. „Poslední 
srovnávací testy máků v médiích však nevyz-
nívají pro tuto komoditu pozitivně. Zde je velmi 
důležité upozornit, že není mák jako mák. Žád-
ný z testovaných a tedy i v některých případech 
nevyhovujících výrobků nebyl označen Českou 
cechovní normou, tedy s jasným původem 
a kvalitou, což vrhlo špatné světlo na všechen 
mák na domácím trhu. Spotřebitel je tak 
zbytečně maten, že mák nesplňuje očekávané 
kvalitativní parametry. Opak je pravdou. Mák 
s označením Česká cechovní norma nebo nově 
CHZO či mák zakoupený přímo od producentů 
z Makové mapy, dosahuje špičkové kvality,“ 
upozorňuje Stanislava Koprdová, ředitelka 
spolku Český modrý mák. 

Česká cechovní norma je přísnější než CHZO
Jistotu kvality našeho máku kromě CHZO 
definuje i Česká cechovní norma. Ta je ohled-
ně obsahu alkaloidů i přísnější než právní 
předpis České republiky či evropská známka 
CHZO. Cechovní norma má jistě větší smysl 
pro tuzemský trh. Kromě modrosemenné-
ho máku máme Českou cechovní normu 
definovanou i pro mletý modrosemenný mák 
a připravuje se i Česká cechovní norma pro 
bělosemenný mák.

Úřad AK ČR

Označení CHZO nemůže používat 
každý český producent

Po více jak 5 letech od podání žádosti se Česká republika může pyšnit modro-žlutým 
Chráněným zeměpisným označením „Český modrý mák“. V průběhu tohoto dlou-
hého období bylo nutné Evropské komisi opakovaně prokazovat, že se skutečně 
nejedná o farmaceutickou surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potravinu. 
Producent, který by chtěl získat toto prestižní označení pro svůj výrobek, musí 
splňovat přísná kritéria. 

Logo České cechovní 
normy 
garantuje nižší obsah morfinových 
alkaloidů (pod 20 mg/kg) a splňuje 
přísnější limit, než je v českých práv-
ních předpisech či ve specifikaci CHZO 
(25 mg/kg) od spuštění.

Logo CHZO  
je přístupné ve všech jazycích Evropské 
unie, např. v angličtině zní jako „Pro-
tected Geographical Indication (PGI)“, 
v němčině “Geschützte geografische 
Angabe (g.g.A)“ a např. v maďarštině 
„Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)“. 
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ZPRAVODAJI n z e r c e

Navrhneme pro Vás pojištění 
přesně podle Vašich potřeb

Třetina českých zemědělců na nás denně spoléhá díky individuálnímu a vstřícnému přístupu a perfektní znalosti pojistného trhu.
Kromě pojištění plodin a zvířat navíc zajistíme nejvýhodnější pojištění i pro Váš majetek, technologie či vozidla. Najdeme řešení 
i pro odpovědnostní a osobní pojištění.

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Postaráme se o pojištění
� Zemědělských rizik
� Majetku, strojů a vozidel
� Odpovědnosti, finančních škod
� Výrobních rizik

RENOMIA AGRO
je specializovanou značkou pojišťovací 
makléřské společnosti RENOMIA, a. s., 
která disponuje odborníky s dlouholetou
praxí v oblasti pojištění zemědělských rizik.

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Partner Agrární komory ČR

AGRO_INZ_2021:215x269  3/9/21  9:09 AM  Stránka 1
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N á z o r y  a  k o m e n t á ř e

Ve srovnání s rokem 2019 poklesla v roce 
2020 celková spotřeba přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin na zeměděl-
ské půdě přibližně o 450 tis. kg. Za období 
2011–2020 došlo ve spotřebě účinných látek 
k poklesu o cca 32 %.

Není pochyb o tom, že zvláště úředníci budou 
s publikovanými čísly nesmírně spokojeni. 
Vždyť jsou důkazem toho, jak dobře plníme 
úkoly souboru opatření zveřejněné v „Národ-
ním akčním plánu k bezpečnému používání 
pesticidů v České republice pro období 
2018–2022“ a schváleném vládou. Již příští 
rok se bude hodnotit celý rozsah jeho plnění! 
Bohužel trochu se zapomíná i na druhý cíl 
tohoto plánu, kterým je „optimalizace použití 
přípravků na ochranu rostlin bez omezení 
rozsahu zemědělské produkce a kvality rost-
linných produktů“. Myslím, že letošní rok nás 

v tomto směru trochu staví „zpátky na zem“. 
Podmáčené a často velmi polehlé porosty 
obilnin svědčí o tom, že i nadále se neobejde-
me bez regulátorů růstu. Sadbové brambory 
s řádky plnými vody dokladují, že bude po-
třebná i desikace. Takto bychom mohli pokra-
čovat o úloze mořidel řepky, máku atd. Je mi 
jasné, že tisková zpráva nemůže být detailním 
rozborem důvodů a příčin takového trendu. 

Přesto se domnívám, že by bylo třeba odpo-
vědět podrobněji a zdůvodnit, co se vlastně 
stalo, jaké jsou trendy. Uvítal bych odpovědi 
na tyto otázky:
- Jsme již tak uvědomělí, že syntetické pří-

pravky používáme opravdu jen v nejnutněj-
ších případech?

- Uplatňujeme principy integrované ochrany?
- Není hlavním důvodem snížení spotřeby fun- 

gicidů a herbicidů sucho posledních ročníků?

- Nejsou hlavními příčinami snížení spotřeby 
přípravků zákazy používání některých účin-
ných látek v hlavních plodinách?

- Jak se projevuje snížená spotřeba účinných 
látek v obilninách, kukuřici a řepce?

- Dochází ke snížení spotřeby účinných látek  
v ovocných sadech a zelenině?

- Jaký vliv na snížení spotřeby přípravků má 
jejich cena?

- Není úbytek některých účinných látek 
příčinou ztráty zájmu o pěstování některých 
plodin?

- Jaký je podíl bio přípravků na celkové spo-
třebě účinných látek?

- Ve spotřebě fungicidů do obilnin převažují 
látky s preventivním, kurativním nebo eradi-
kativním účinkem?

- Kolik zcela nových účinných látek se každo-
ročně povoluje?

- Nechybí již nyní některé skupiny účinných 
látek?

- Není jednou z příčin snížení spotřeby pří-
pravků pokles výměry řepky olejky?

- Jakou roli sehrál zákaz užívání glyfosátu 
nebo diquatu?

- Není praxe výjimek potvrzením, že zakázané 
účinné látky začínají chybět?

- Nepomohlo by snížení spotřeby přípravků 
povolení GMO odrůd v EU?

- Kdy se začnou stejným způsobem zakazovat 
některé účinné látky používané ve veteri-
nární a humánní medicíně (např. antibiotika, 
depresiva aj.)?

A jistě by se našla i celá řada jiných otázek 
a problémů k diskusi. Celé toto zamyšlení 
k tématu ochrany rostlin si kladu proto, 
že se obávám, aby při vyjednávání o snížení 
používání syntetických přípravků v EU nebyla 
brána v úvahu výchozí úroveň a trendy 
a všem zemím bude nastaveno stejné zadání. 
Iniciativní snižování spotřeby účinných látek 
přípravků na ochranu rostlin v České repu-
blice by za této situace mohlo být kontra-
produktivní. 

Myslím, že honba za čísly a klepání si na 
rameno, jak jsme dobří, by nemělo být cílem 
těchto aktivit a restrikcí. Věřím tomu, že víc 
než nerealistické plány přírodě i potravinám 
pomůže individuální odpovědnost lidí za 
životní prostředí. Nepřeceňujme módní bio 
přípravky. Bez syntetických přípravků se ještě 
dlouho neobejdeme, a proto jako základ péče 
o kulturní porosti i krajinu používejme vlastní, 
nejlépe selský rozum.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

 Čísla nejen k zamyšlení, ale i k řešení
Je to každoroční rutina. ÚKZÚZ na základě vlastních šetření, ale také díky kontrolní
činnosti vydal i letos v polovině roku tiskovou zprávu o spotřebě přípravků na 
ochranu rostlin. 

Podmáčené porosty sadbových brambor se bez desikace neobejdou a podobně na tom jsou 
a budou v letošním mokrém létě i další plodiny
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ŽIJEMEna venkově

Výše takového vlivu přitom pravděpodobně dále 
poroste, a také proto může být pro některé ze-
mědělské prvovýrobce, případně zpracovatele 
přínosem vsadit alespoň okrajově na produkci 
dosud v ČR spíše netradičních komodit.

Poměrně zásadní vliv mají přitom změny 
stravovacích návyků a snaha stále početnější 

skupiny spotřebitelů konzumovat kvalitní, ale 
také zdravé potraviny. Samotný pojem „zdravé 
potraviny“ je ovšem poněkud relativní, kaž-
dému jednotlivému organismu vyhovuje jiná 
skladba stravy a také jiný podíl základních 
složek stravy, jako jsou tuky, bílkoviny, cukry 
a další látky, například často zmiňovaná vlák-
nina. Ta je sice přirozeně přítomná ve všech 

surovinách rostlinného původu, ne každý si 
ale tuto skutečnost uvědomuje. I vláknina 
přitom patří mezi cukry, respektive mezi slo-
žité sacharidy. Tak či tak je spotřebitelským 
trendem konzumovat vyšší podíl potravin 
rostlinného původu, typicky zeleniny a ovoce, 
ale také různých průmyslově pěstovaných 
bylinek, klíčků nebo pekárenských produktů 

Měnící se podmínky generují výzvy 
k produkci netradičních komodit

Přestože se spektrum v ČR dominantně pěstovaných komodit nebo chovaných hos-
podářských zvířat navzdory některým prognózám s pravděpodobností hraničící 
s jistotou nijak zásadně nezmění (a nebylo by to ani žádoucí), začínají strukturu 
zemědělské produkce stále častěji ovlivňovat některé faktory, jejichž význam je 
zatím v ČR spíše podceňován. 

25. SRPEN 2021
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P ř í l o h a

z bezlepkových komodit. A na tuto změnu 
by mělo v míře vyšší než dosud reagovat 
i zemědělství.

Nejčastěji zmiňovaným faktorem možných 
změn ve spektru pěstovaných komodit v naší 
zemi je nicméně faktor měnícího se počasí. 
Realita posledních dvou let ovšem ukázala, že 
naší zemi nejspíše nečeká pokračování ještě 
před dvěma lety každodenně mediálně zmi-
ňovaného období pětisetletého sucha, stejně 
tak se ale nezdá pravděpodobné, že by bylo 
vystřídáno nějakým obdobím povodní nebo 
celkově nadměrných srážek. Téměř jisté jsou 
naopak stále četnější extrémní projevy počasí, 
a to všemi myslitelnými způsoby, ať již je to 
delší období beze srážek, četný výskyt přívalo-
vých dešťů, silný vítr (letos dokonce tornádo), 
nebo ráz počasí, který (a to prakticky kdykoli 
v průběhu kalendářního roku) neodpovídá 
standardnímu průběhu v porovnání se střed-
nědobým nebo dlouhodobým průměrem. To 

samozřejmě klade vyšší nároky na pěstitele, 
a to pěstitele čehokoli, přičemž jednou z cest 
je produkce produktů způsobem snižujícím 
nepředvídatelné vlivy počasí, například zakrý-
váním, využitím fóliovníků a samozřejmě 
i skleníků, nebo technologií na bázi akvaponie. 
To ovšem také zároveň rozšiřuje spektrum 
komodit, které lze v podmínkách ČR pěstovat, 
pokud ovšem budou existovat dotační tituly, 
které by technologie omezující negativní vlivy 
počasí systémově finančně podporovaly.

Zatím pouze plíživě se projevujícím faktorem 
jsou plánované a připravované změny v legis-
lativě. Ta již dnes výrazně omezuje používání 
„zemědělské chemie“ a přípravků na ochranu 
rostlin, v blízké budoucnosti ale také nepo-
chybně dojde k dalšímu přitvrzení v oblasti 
„animal welfare“ a obecně podmínek 
hospodářských chovů zvířat. Již od dub-
na letošního roku měla ČR aplikovat nový 
legislativní rámec EU pro zdraví zvířat, novela 

veterinárního zákona, která jej měla trans-
formovat do tuzemských podmínek, se ale 
nedostala na pořad jednání a schválení 
v tuzemském Parlamentu. Lze ale předpoklá-
dat, že proces novelizace bude zahájen hned 
poté, co bude známá nová politická reprezen-
tace, a že se tedy podmínky pohody zvířat 
a nově zaváděných evidencí podle EU začnou 
také u nás uplatňovat, a to již v průběhu příš-
tího roku. Uvedený rámec mimo jiné zavádí 
rozsáhlou povinnost osvěty ohledně afrického 
moru prasat, což se ale zemědělců tolik netý-
ká. Zajímavější spíše je, že povinnosti spojené 
s animal welfare se netýkají a nějakou dobu 
zřejmě ani týkat nebudou chovů hmyzu nebo 
například šneků. I to může být pro někoho 
zajímavý impulz pustit se do nějaké produkce 
(třeba ze spektra bezobratlých), na kterou ne-
bude „nabalena“ stále houstnoucí evropská, 
případně tuzemská legislativa.

redakce Agrobase

I v současné době jsou ostatně z potravinář-
ského hlediska hlavním výstupem produkce 
hmyzu různé druhy mouk, které se v omezené 
míře využívají zejména v oblasti pekárenství 
(cvrččí chléb apod.).

Jako více perspektivní se tak jeví využití suro-
viny z hmyzu pro krmné účely, a tedy v ze- 

mědělství. Na toto téma již byla publikována 
řada článků a výsledků již v praxi ověřených 
výzkumů. Už před pěti lety se proto zabýval 
švýcarský parlament možností využití hmyzí 
suroviny jako proteinové složky krmiva pro 
hospodářská zvířata, konkrétně pro mono-
gastry, ale také pro chovy ryb. Hmyzí moučka 
má totiž velký potenciál nahraditv krmných 

směsích do EU stále ve velké míře dováženou 
sóju. V ČR se aktuálně využitím suroviny 
z hmyzu na krmivářské účely zabývá Mende-
lova univerzita v Brně (MENDELU), konkrétně 
Ústav výživy zvířat a pícninářství  
AF MENDELU.

Cílem výzkumu, který finančně podpořila 
Technologická agentura ČR, je zařadit určitý 
podíl suroviny z moučných červů do krmné 
dávky brojlerových kuřat a také nosnic. Vědci 
přitom testovali několik variant podílu této 
hmyzí suroviny a zároveň vliv na kvalitu drů-
bežích produktů i zdraví zvířat. Z předběžných 
výsledků zatím vyplývá, že 5% podíl moučných 
červů v krmné směsi zdraví zvířat ani kvalitu 
masa nebo vajec negativně neovlivňuje. Tím 
to ale nekončí. Kromě toho, že výzkumníci
z MENDELU v testování hmyzem obohacených 
krmných směsí pokračují, vstupují do hry 
stále významněji také další faktory, které pro-
dukci hmyzí suroviny na krmné účely nahrávají 
– například spotřeba vody. Ta je totiž v případě 
hmyzu oproti spotřebě vody při pěstování 
klasických krmných plodin stokrát nižší. 

redakce Agrobase

Vědci považují hmyz za vhodnou 
surovinu do krmných směsí

I když je chov hmyzu v ČR již nějakou dobu zakotven ve veterinárním zákonu jako 
další z legitimních možností produkce suroviny živočišného původu, nelze zřejmě, 
zejména z důvodů etických bariér, širší využití hmyzí suroviny v naší zemi v potra-
vinářské praxi očekávat. 
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CVRČCI (NEJEN) NA MÁSLE
Nedospělé jedince cvrčků 
(bez křídel) nasypeme do 
vroucí vody a ponecháme 
je v ní po dobu několika
vteřin, aby se zbavili 
nečistot. Vodu z cvrčků 
následně necháme okapat 
a nasypeme je na rozehřá-
té máslo. Smažíme jednu 
až dvě minuty.

Nejen cvrčky lze na 
pánvi připravovat i jiným 
způsobem, možností je 
i osmažit je na řepkovém 
oleji na česneku s červe-
nou paprikou a různými 
(není podmínkou) 
bylinkami. I v tomto 
případě trvá příprava 
cvrčků na pánvi jen
několik minut.

Za nejznámější lze zřejmě považovat houby 
shiitake nebo reischi, naopak veřejnosti 
téměř neznámá je houba vzácně rostoucí 
(a tedy chráněná) také v ČR s názvem korálo-
vec ježatý. Od letošního roku jej přitom zkušeb-
ně komerčně pěstuje na tuzemském substrátu 
Rudolf Rýznar v Kojátkách u Bučovic. 

Korálovec lze využít kulinářsky obdobně jako 
jakékoli jiné houby, k přípravě salátů, omáček, 
polévek nebo si osmažit jeho plodnice jako 
řízek. I když se lze na internetu dočíst, že je 
korálovec možné konzumovat i za syrova, 
měla by se tato houba před konzumací tepel-
ně upravit, neboť stejně jako většina rostlin 
obsahuje i korálovec toxiny, jimiž se brání vůči 

svým predátorům, byť v případě průmyslově 
pěstovaných hub je obsah těchto rizikových 
látek výrazně nižší. Důležité je, že korálovec 
je nutričně výrazně cennější než v úvodu zmi-
ňované exotické houby a jeho konzumace je 
mimo jiné prevencí Alzheimerovy či Crohnovy 
nemoci, snižuje riziko infarktu a obecně pod-
poruje životaschopnost buněk. 

Optimálně zralý korálovec má krémovou až 
nažloutlou barvu a zakoupený vydrží v lednici 
zhruba pět dní až týden. V současné době se 
korálovec kromě Kojátek průmyslově pěstuje 
pouze v Jižní Koreji a Švýcarsku.

redakce Agrobase

Mezi „hmyzí pokrmy“ patřily například 
polévky z chroustů nebo různé pochoutky ze 
smažených cvrčků a dalších zástupců hmyzí 
říše. Taková strava měla přitom i svá nutrič-
ní pozitiva – i stávající výzkumy potvrzují, že 
hmyzí bílkovina je nutričně hodnotnější než bíl-
koviny obsažené v červeném masu a navíc jsou 
příslušné bílkoviny v hmyzí surovině koncen-
trovanější. Již 70 g sušených cvrčků například 
obsahuje stejné množství proteinů jako 250 g 
vepřového masa. Hmyzí surovina také obsahu-
je cenné omega-3 a omega-6 mastné suroviny, 
obdobně jako třeba maso mořských ryb.
Přestože v současnosti není v našich konči-
nách pravidelná (ani nepravidelná) konzuma-
ce hmyzu obvyklá, existuje již od roku 2015 na 
našem trhu speciální „hmyzí kuchařka“, kon-
krétně publikace „Hmyz na talíři“. Zájemci v ní 
najdou celou řadu velmi jednoduchých receptů, 
například na rajčatovou polévku s potemníky 
nebo míchaná vajíčka s cvrčky. Vůbec nejčas-
tějším způsobem přípravy hmyzu je nicméně 
jeho osmažení na pánvi, často v kombinaci 
s nějakými bylinkami, které dodají výslednému 
pokrmu chuť. Většina druhů hmyzu totiž něja-
kou výraznou specifickou chuť nemá.

redakce Agrobase

Nejzdravější léčivá jedlá houba 
– korálovec ježatý

Recepty z hmyzu

Již několik let jsou součástí nabídky na našem trhu léčivé jedlé houby, obvykle 
dovážené ze zahraničí. 

Všeobecně nepříliš známou skutečností je, že i na našem území se historicky poměrně 
často konzumoval hmyz, dokonce i jako součást královských hostin. 
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V Drnholci na jihomoravském Břeclavsku přihlíží v sobotu dopoledne 
desítky lidí počínání tamních nadšenců. Rozhodli se uspořádat na poli 
za obcí Historické žně. „Je to naše tradiční akce, děláme ji ale spíš 
po domácku, nic velkého, jen pár místních a známých. Lidi se pobaví, 
zasmějí a zavzpomínají na staré časy,“ říká za pořadatele Pavel Božek 
z tamního uskupení Bacchus.

Ženy i děti v pracovních krojích se mají co ohánět, aby sekáčům
stačily. „Jak někdo zavolá „povříslo“, musíte ho takhle položit,“ uka-
zuje dětem z folklorního souboru Jarabáček jeho vedoucí Bronislava 
Šimčíková. Původní provazy na svazování snopů našli prý Drnholečtí na 
půdách.

Pracujícím ženám vyskakují na čele krůpěje potu. V dobových 
sukních a plátěných halenkách chystají posečené obilí na hromádky 
pro sběrače. Pomáhají si srpy. Muži dřevěnými vidlemi. „Slámu 
máme všude, naše prababičky dělaly těžkou práci,“ poznamenává 
Taťjana Hadašová a Irena Ševčíková. Jeden den v roce jim prý stačí. 
„Přiblížíme se ke kořenům, sejdeme se a pobavíme,“ dodává Jana 
Seďová.

Jiné ženy doplétají dožínkový obří věnec, mužům s kosou dochází síly. 
Doplňují je kapkou kořalky, tak to prý dělali dědové. Po chvíli ustupují
z pole převratné technice. „Ani zrno nazmar!“ provolává muž v bílé ko-
šili na sedačce jakéhosi kombajnu, vláčeného traktorem. Točící se vějíř 
dřevěných hrábí střídají rotující kosy. Vynález lidstva práci zrychluje. 

Rušno je u dřevěné mlátičky. Muži mudrují nad řemenovým pohonem 
a snaží se uvést stroj do pohybu. Rachot a rozvířený prach kolem 
dává všem vědět, že archaický stroj funguje. „Chleba si jdeme 
koupit do obchodu, ale málokdo vlastně ví, co to všechno obnáší,“ 
komentuje místní kmet, který je mezi dobovými stroji ve svém živlu. 
Každou chvíli přispěchá na pomoc s radou, neváhal vzít do ruky ani 
kosu.

Vedle v poli řídí mini traktor asi desetiletý kluk, má cestující. Vzadu 
na vlečce. „Umíš brzdit?“ volá na něj starostlivě mladší pasažér. 
Zřejmě ho znervóznila rychlost přesahující kilometr v hodině. 
Dospělí okukují zemědělské veterány, s nimiž sem přijeli nadšenci 
z okolí. „Tohle je Zetor 25 K z roku 1955. Táta s ním jezdil jako kluk, 
ale pak ho prodal. Tenhle jsme koupili oprýskaný, dva roky jsme ho 
dávali do pořádku,“ ukazuje svou zelenou chloubu Martin Kvapil 
z blízké Ivaně.

Svážet snopy se chystá Petr Řežábek z Březí. „Je to moje záliba,“ 
poznamenává pod odfukujícím komínem červeného traktoru Steyer T 84 
z roku 1958. Dětský smích a výskot se nese z vlečky za jiným stařičkým 
traktorem, vyráží s nimi na projížďku po poli. „Tohle mají nejraději, pak 
ještě, když uděláme stoh a mohou v něm skákat,“ pozoruje s úsměvem 
omladinu Irena Ševčíková.

Text a foto Dagmar Sedláčková

Ani zrno nazmar! Znělo na dobových 
žních s kosami a mlátičkou

„Sedláci do zbraně!“ zavelí muž v bílé košili a černé vestě. Pozvedne ostře nabrou-
šenou kosu a jako první s ní podtíná stonky zralého obilí. Na pomoc spěchají ženy 
v šátcích a skládají setnuté klasy do snopů. Kolem rachotí dřevěné mlátičky a staré 
traktory. Jakoby se člověk ocitl o sto let zpátky.
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Ani zrno nazmar! Znělo na dobových 
žních s kosami a mlátičkou
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Děčínská kotva není jen nejstarší a nejvýznamnější floristickou soutěží 
u nás. Je také Mistrovstvím floristů ČR, které slouží vítězům jako odra-
zový můstek do mezinárodních soutěží, jako je Europa Cup pro profesio-
nály nebo Eurofleurs pro juniory. U jejího zrodu v roce 1971 stáli pedago-
gové děčínské školy Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. Dagmar 
Kubíčková, kteří se po 30 let aktivně věnovali organizaci soutěže.

Akci spolupořádá Střední zahradnická a zemědělská škola A. E. Ko-
merse, Děčín a Svaz květinářů a floristů ČR, který je vyhlašovatelem 
této soutěže. Neobešla by se bez pravidelného finančního přispění 
Ústeckého kraje a statutárního města Děčín. V letošním roce ji podpo-
řilo i Ministerstvo zemědělství. 

Odborným mediálním partnerem soutěže je vydavatelství ProfiPress 
a jeho časopisy Floristika a Profi Florista. Květinovým partnerem mist-
rovství je společnost KLIA CZ s.r.o.

Hlavním tématem, které se vine všemi soutěžními disciplínami, jsou 
„Kouzla barev“. Přihlášení floristé v seniorské kategorii a studenti 
zahradnických škol v juniorské kategorii budou soutěžit celkem ve 
čtyřech disciplínách. Tři z nich jsou předem zadané, jedna je tajná.

První disciplína pro obě kategorie nese název „Proti sobě, přesto spo-
lu“. Soutěžící budou mít za úkol vytvořit nápaditou svatební dekoraci 
pro nevěstu nesenou v ruce nebo na ruce. Ve druhé soutěžní disciplíně 
s názvem „Mnoho tónů“ půjde o volně vázanou kytici, ve které má být 
uplatněn soulad barev. Třetí soutěžní úkol „Nad hlavou“ je tajný. Pro 
nastudování zadání a tvorbu mají soutěžící vymezený čas 120 minut. 

Druhý soutěžní den bude patřit poslednímu soutěžnímu úkolu „Všechny 
barvy duhy“, kdy budou soutěžící vytvářet samostojnou květinovou 
bránu v exteriéru za použití minimálně tří barev. Na své si přijde i žá-
kovská kategorie, v jejímž rámci vznikne květinová mísa na slavnostní 
tabuli a kytice. Celé mistrovství vyvrcholí slavnostním galavečerem ve 
venkovním areálu školy. Noví vítězové zde převezmou pomyslné žezlo 
nad českou floristikou od předchozích mistrů svého oboru. Bude 
pokřtěna nová publikace nakladatelství ProfiPress s příznačným 
názvem Barvy. 

Svaz květinářů a floristů ČR

50. Mistrovství floristů České 
republiky – Děčínská kotva 2021

Letošní 50. ročník floristické soutěže Děčínská kotva se uskuteční ve dnech 14. a 15. 
září 2021 v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy A. E. Komerse v Děčíně. 
Naváže na ni výstava vzniklých floristických děl, které mohou návštěvníci obdivovat 
od 17. do 19. 9. 2021 tamtéž. 

Floristické práce z minulých ročníků Děčínské kotvy
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www.decinska-kotva.cz

téma: kouzla barev
Mistrovství floristů ČR  

termín výstavy: 
16. – 19. 9. 2021
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Blízká řeka Vltava a jižní stráně vytvářejí
ideální klima, které svědčí domácím rostli-
nám, vinné révě i flóře z různých koutů 
světa. V bezprostřední blízkosti vinice sv. Klá-
ry, která je součástí botanické zahrady, 

se nachází geografická expozice flóry Stře-
dozemí a Turecka. Ta byla v trojské botanické 
zahradě otevřena v roce 1997. Předcházelo 
několik let jejího budování a také několik 
sběrových expedic do zemí jižní Evropy 
a Turecka. 

Celá expozice je řešena tak, aby návštěvníci 
vnímali rostliny podobně jako v přírodě. Ne-
jsou zde tedy pravidelné záhonové výsadby, ale 
je zde snaha o to, aby plocha vypadala pokud 
možno přirozeně a porost připomínal přírodní 
rostlinná společenstva. Je zde také celá řada 
kamenných výchozů a ploch pokrytých vápen-
covou drtí, ve které se většině rostlin velmi 
dobře daří. Vápencové kameny použité na 
stavbu skalek pocházejí z lomů Kosov 
a Mořina v Českém krasu, v některých můžete 
vidět zkameněliny prvohorních hlavonožců 
rodu Orthoceras. V současné době představuje 
Středozemí již zapojenou a fungující expozici, 
kde se návštěvníci mohou setkat s několika 
stovkami botanických druhů rostlin. Nechybí 
zde stromy, keře, byliny trvalky, ale ani drobné 
skalničky. 

Příkrý svah pod Japonskou zahradou je osá-
zený rostlinami převážně původem z Turecka 
a v současnosti je expozice doplněna řadou 
druhů ze sběrových expedic z Kypru z let 2018 
a 2019. Základ expozice tvoří nízké polštářovi-
té skalničky, jako jsou ježatci (Acantholimon), 
sivutky (Aethionema) či modře kvetoucí kou-
lenky (Globularia). Pod jedním z kamenných 
výchozů roste zajímavá rostlina – Peganum 
harmala. Byla pěstována od starověku jako 
užitková rostlina. Z jejích kořenů se získávalo 
červené barvivo na bavlnu, známé především 
z perských koberců, semena sloužila jako 
léčivo, koření i narkotikum (jsou jedovatá), nať 
se používala na vykuřování. 

Celé expozici dominují cypřiše vždyzelené 
(Cupressus sempervirens), typické jehličnany 
vysazované po celém Středozemí. Začátkem 
léta rozkvétá typickými žlutými bobovitými 
květy vítečník sítinovitý (Spartium junceum). 
Nedaleko něj vykvétá zářivými bílými květy 
stálezelený keř cist vavřínolistý (Cistus lauri-
folius), jeden z mála zástupců jinak početného 
rodu, který snáší naše zimy. Nad lavičkou 
roste zimovzdorný jasmín křovitý (Jasminum 
fruticans).

Středozemí v Troji
V Praze, na území tvořeném vltavskými terasami a svahy Trojské kotliny, se na ploše 
o velikosti 27 ha rozkládá Botanická zahrada hl. m. Prahy. Byla založena v roce 
1969, a ačkoliv se mezi českými botanickými zahradami řadí spíše k těm mladším, 
podařilo se uplynulý čas využít tak, aby vznikla moderní botanická zahrada na 
celosvětové úrovni. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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Na jednotlivých skalkách máme možnost se 
seznámit s celou řadou skalniček a trvalek 
původem ze Středomoří. Většina rostlin 
pochází z expedičních sběrů z let 1995 a 1996. 
Jsou zde druhy skalních stepí, dále horské 
druhy (jako např. polštářovité mařinky (Aspe-
rula) či písečnice (Arenaria). Vykvétají zde 
nápadnými květy lny bíle Linum salsoloides, 
žlutě Linum dolomiticum. Na skalkách rostou 
pichlavé polštáře kručinky hrozivé (Genista 
horrida) a několika dalších drobnějších druhů 
kručinek a čilimníků. Za teplých slunných dnů 
nám dovolenou u moře svou vůní připomenou 
mateřídoušky (Thymus), saturejky (Satureja 

subspicata), levandule, drobnozel Micromeria 
thymifolia a pamětník alpský (Acinos alpinus). 
Expozici doplňují trávy, vysoká na jaře kvetoucí 
pěchava lesklá (Sesleria nitida) a především 
řada kostřav (Festuca). 

V expozici nechybí ani jeden z nejhezčích 
teplomilných keřů – začátkem května kvetoucí 
zmarlika jidášova (Cercis siliquastrum), který 
je zde jak v plané růžové formě, tak i bíle 
kvetoucí. Na tomto druhu se podle pověsti 
oběsil Jidáš, když zradil Krista. Na jaře zde 
také kvetou nápadnými bělavými květenstvími 
jasany manové (Fraxinus ornus). Pod cestou 

do branky vinice roste vzácná, pomalu rostou-
cí ambroň východní (Liquidambar orientalis). 
Balzám, který se získává ze dřeva tohoto 
druhu, slouží jako kadidlo.

V nejnižší části expozice bylo v roce 2012 
vysázeno políčko levandule lékařské (Lavan-
dula angustifolia) a svah nad ním byl zrekon-
struován a osázen v létě 2013. Je zde 
k vidění několik desítek nižších bylin a skalni-
ček převážně turecké provenience. Napří-
klad několik poddruhů šišáku východního 
(Scutellaria orientalis), bohatě kvetoucí katrán 
přímořský (Crambe maritima), řebříčky, chrpy, 
sápy a řada dalších druhů.

Expozice je stále doplňována o nové druhy 
bylin i keřů a jsou zde zkoušeny i takové druhy, 
které jsou zatím považovány za nespolehlivě 
zimovzdorné v ČR, ale které by časem mohly 
být používány i jako zajímavé, zahradnicky 
využitelné druhy pro suchá a slunná stanoviš-
tě. Jde např. o další druhy cistů (Cistus). Díky 
chráněné lokalitě a výběru relativně odolněj-
ších druhů a kříženců mohou návštěvníci vidět 
bohatě kvetoucí keře druhů jako Cistus ×lenis, 
C. salviifolius, C. ×argenteus, C. ×mesoensis, 
C. ×oblongifolius, C. ×pulverulentus aj. 
K vidění je nově také celá řada sáp (Phlomis), 
např. P. grandiflora, P. fruticosa, P. lychnitis, 
P. ×termessii aj., které rovněž patří mezi typic-
ké rostliny Středozemí. 

Ing. Petr Hanzelka, Ph.D., 
kurátor Botanické zahrady hl. m. Prahy
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Lesní koupaliště v Liberci

Areál lesního koupaliště v Liberci se nachází 
uprostřed lesa v Lidových sadech. Jedná se 
o oblíbené koupaliště vystavěné za první re-
publiky v roce 1935. Hlavním zdrojem vody pro 
koupaliště je Jizerský potok, který zaručuje 
i v těch největších vedrech příjemné osvěžení. 
Areál koupaliště pod Jizerskými horami byl 
veřejnosti nepřístupný šestnáct let, během 
kterých postupně pustl a zarostl náletovými 
dřevinami. Od roku 2016 probíhala revitali-
zace, která se týkala rekonstrukce bazénové 
vany a kultivace areálu.

Jezero Milada – nový rekreační cíl v České 
republice

Rekreační oblast Milada leží nedaleko měst 
Ústí nad Labem, Teplice, Chabařovice, Trmice. 
Bývalá těžební oblast prošla rekultivací 
a návštěvníky láká především velkým jeze-
rem, které dostalo své jméno po původním 
hlubinném dole. Jezero Milada leží jen pár 
kilometrů od Ústí nad Labem a může se stát 
příjemnou zastávkou při letních cestách do 
Krušných hor, oblasti Tiských stěn, Českého 
středohoří nebo Národního parku České 
Švýcarsko. Vzniklo zatopením uhelného velko-
lomu, začalo se napouštět v roce 2001.

Přírodní koupací biotop Malvíny v Třešti
V Třešti na Jihlavsku najdete nové přírodní 
koupaliště. Jde o přírodní biotop, do vody se 
nesypou chemikálie. Voda je čištěna pouze 
protékáním částí s pískem a rostlinami. 
V rekreačním areálu u Třešťského potoka, 
kousek od centra města, v lokalitě zvané 
Malvíny, mohou milovníci koupání využít vodní 
atrakce, ale i dětské a volejbalové hřiště. 

Návštěvníci mají k dispozici šatny, bufet 
a sociální zázemí, součástí je i parkoviš-
tě. Děti se mohou těšit na šestimetrovou 
skluzavku. Dospělé pak potěší třeba masážní 
trysky nebo vodní hřib.

Biotop Jemnice
Biotop v Jemnici se nachází na místě původní 
vodní nádrže v údolí řeky Želetavky. Užijete si 
zde čistou vodu, vodní atrakce a nechybí ani 
sprcha, zamykací skříňky, hřiště na plážový 
volejbal a možnost relaxace ve stínu. Součástí 
biotopu jsou i vodní hřiby, skluzavky a tobo-
gán. Biotop má kapacitu asi 400 návštěvníků, 
kteří mohou využít bufet, šatny a sociální 
zařízení včetně sprch a terasy. Přímo u vody 
jsou vzrostlé stromy.

Koupaliště biotop Brno-jih

Areál přírodního koupacího biotopu Brno-jih 
se nachází na území městské části. Leží 
v blízkosti řeky Svratky, na pravém břehu, ve 
vzdálenosti asi 65 m. Voda je čištěna pomocí 
rostlin, řas a mikroorganismů, které jsou ulo-
ženy ve štěrkovém podloží. V areálu je bazén 
o celkové ploše 2 750 m2. Část pro neplavce 
má hloubku od 1–1,5 m, plavecká část pak 
2–3 m. Kolem bazénu jsou velká dřevěná 
mola, která slouží k opalování, brouzdaliště 
s klouzačkou, houpačkou a hříbkem.

Přírodní koupací biotop Bohuslavice

Biotop se nachází v místě bývalého umělého 
koupaliště v Bohuslavicích u Kyjova, v jihový-
chodní části obce. Obcí protéká říčka Kyjovka, 
kolem ní se táhnou louky a nad nimi se zveda-
jí zalesněné svahy Ždánického lesa a Chřibů. 
Usazené a skryté v kopcích za bohuslavickým 
kostelem, čeká na návštěvníky nádherné 
přírodní koupaliště. Lokalita je umístěna 
v jihozápadní části obce, mimo zastavěnou 
část, ale přesto jen 500 m od centra obce.

Přírodní koupaliště Lazna v Borovanech
Přírodní plovárna Lazna v Borovanech u Čes-
kých Budějovic je v kraji unikátem. Vznikla 
v rekreační zóně za areálem borovanské zá-

 Tipy na nejlepší místa ke koupání 
na konci léta 2021

Léto ještě nekončí, a pokud to počasí dovolí, můžete si stále užívat horké dny u vody. 
V tomto období lze i předpokládat, že se vyhnete tlačenici. Na přehradě, zatopeném 
lomu, v přírodním jezírku, na koupališti nebo prostě tam, kde je dostupné kvalitní 
vodní osvěžení. Vyberte si z našich tipů z celé republiky.
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„Z původních stovek syslů zde přežívají již pou-
ze jednotlivci. Na dovezené sysly čeká rozma-
nitá krajina se sady, vinohrady, zahrádkami,“ 
uvedla Karolína Šůlová z republikové Agentury 
ochrany přírody a krajiny, jež se záchranným 
programem sysla obecného zabývá.

Velké Pavlovice dlouhodobě patřily mezi místa 
s nejpočetnějším výskytem sysla v republice. 
„Bohužel kvůli geografické izolaci jednotli-
vých lokalit už nedochází k přirozené výměně 
zvířat tak, jako tomu bylo kdysi. Pokud kolonii 
zasáhne například silný přívalový déšť, který 
sysly zdecimuje, šance na samovolnou ob-
novu je téměř nulová,“ dodala koordinátorka 
projektu Tereza Brzobohatá. Zároveň podle ní 
mladoboleslavská zvířata vnesou mezi zbý-
vající sysly ve Velkých Pavlovicích novou krev. 
„To znamená, že dojde ke zvýšení genetické 

variability a podpoří se tím další zdravý vývoj 
celé kolonie,“ předpokládala.

Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené, 
a tedy nejvíce chráněné druhy české přírody. 
„V minulosti ho lidé pronásledovali a cíleně 
hubili jako zemědělského škůdce. Jejich počty 
klesaly také kvůli změnám v hospodaření. 
Ubylo tak míst, která by mohl samovolně osíd-
lit. Sysla to dovedlo až na pokraj vyhubení,“ 
poukázal ředitel agentury František Pelc.
Pro hlodavce, jejichž portrét si dávali i podpo-
rující vinaři na lahve s vínem, je důležitý nízký 
trávník, aby měli přehled o okolí. Přikrmování 
je podle odborníků nevhodné, potravu si totiž 
najdou sami.

Dagmar Sedláčková
Foto: AOPK

Sysli z Čech se už zabydlují ve vinohradech 
u Velkých Pavlovic na jižní Moravě

 Až z mladoboleslavské Radouče do Velkých Pavlovic přicestovaly čtyři desítky syslů, 
aby posílili tamní kolonii. Ta v posledních dvou letech, zřejmě kvůli dlouhodobé 
nepřízni počasí a přívalovým dešťům, zaznamenala obrovský početní pokles. 

kladní školy a rozkládá se na ploše 2 500 m3. 
Čištění vody zde zajišťují dvě přírodní laguny 
napuštěné z veřejného vodovodu. V nich roste 
speciální rákosí a rostliny, které odstraňují 
škodlivé látky. Součástí koupaliště jsou vodní 
herní prvky pro děti (skluzavka, houpačka, 
vodní hřib), pro plavce pak skokanský můstek, 
chrliče vody, molo včetně zdvihacího zařízení 
pro invalidy.

Koupaliště a skvělé pláže u jezera Lhota

Obrovská vodní plocha kousek za Prahou 
s čistou a teplou vodou, vůně borovic 
a písečné pláže, ze kterých víc než čtvrtina 
patří nudistům. Místo, které připomíná moře. 
Vyhledávané jezero vzniklo na místě ohromné 
pískovny, která byla založena v roce 1965 pro 
potřeby výstavby dálnice D1 a metra v Praze. 
Těžba byla ukončena v roce 1983. Vzniklo 
jezero o ploše cca 25 ha a hloubce místy až 
14 m. Vzdálenost necelých 20 km od Prahy 
z něj učinila vyhledávané a hojně navštěvova-
né místo. Velkokapacitní parkoviště severně 
od jezera má velikost cca 2,8 ha.

Lom Hřiměždice – ráj pro milovníky skoků 
z výšky

V zatopeném lomu v Hřiměždicích u Příbrami 
se v minulosti těžila žula, potom býval lom 
používán jako speciální výcvikové středisko 
pro armádní potápěče. Dodnes se nad hladi-
nou zachoval ponton, pod hladinou plošina 
s průlezy pro cvičení a dnes již značně prore-

zivělé plato v hloubce 5 m. 3 m pod hladinou 
je možné objevit důlní vozík, kterému zub 
času ulomil z hřídele jedno pojezdové kolo. 
Lom je pro svůj romantický vzhled využíván 
filmaři jako kulisa pro různé filmy. Například 
Výchova dívek v Čechách, Cesta peklem nebo 
Bobule 2.

Zatopený lom Výkleky

Zatopený lom v obci Výkleky nedaleko 
Olomouce s průzračnou vodou povoluje 
potápění. Lom je obestřený obřími skalisky, 
ze kterých se otevírá pěkný výhled na hladinu. 
Přístup do vody je v jednom místě pozvolný. 
Hloubka lomu dosahuje v průměru okolo 6 m, 
dno je kamenné. Potápěči si mohou užít pohled 
na život pod hladinou, žijí zde raci a množství 
drobných ryb. Vana dnem vzhůru na konstrukci 
z lešenářských trubek slouží jako keson.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

 Tipy na nejlepší místa ke koupání 
na konci léta 2021
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Jedinečnost jejich sladkokyselé zelené 
pochoutky potvrdili porotci na Slavnostech 
okurek a udělili jim titul Královská okurka 
Znojmo 2021. Už poněkolikáté za sebou.
Starý rodinný recept ladili Boudovi pět let. 
„Nálev obsahuje šest druhů koření. Hořčičné 
semínko, bobkový list, nové koření i pepř. 

Ale také zeleninu a kopr,“ přiblížila Zuzana 
Boudová.

Víc z rodinného pokladu, který vylepšili podle 
svého, žena neprozradila. Jen to, že nakláda-
né okurky jsou podle ní nejtěžší disciplína 
a základem je vhodná surovina a přesný po-

měr přísad. „Na každém zrnku koření záleží, 
v nálevu i ve sklenici. Okurky zpracováváme 
výhradně malé, aby byly křupavé. To platí i pro 
rychlokvašky,“ poukázala.

Oděná v původním znojemském kroji nestači-
la s manželem ve stánku s výrobky z rodinné 
manufaktury obsluhovat zákazníky. „Ještě dva 
kvašáky prosím, jsou úžasné,“ dožadovala se 
opakovaně například Lenka Urbanová, která 
na slavnosti přijela od Nového Jičína prodávat 
frgály. Ruce po okurkách natahovaly i děti.
Z pultu mizela i okurková marmeláda nebo 
džem a také okurky v jablečné omáčce. 
„Zajímavé chutě,“ chválil neobvyklé chuťové 
experimenty i Roman Paulus, šestinásobný 
držitel michelinské hvězdy a dřívější šéfku-
chař v restauracích proslulých hotelů Hilton 
a Alcron. Boudovy rychlokvašky pak použil do 
své speciality z luštěnin, kterou posléze uvařil 
před zraky diváků v Hradní ulici v areálu zno-
jemského pivovaru, kde se slavnosti konaly.
Původním povoláním elektrotechnik a inže-
nýrka ekonomie zcela propadli vaření džemů, 
sirupů i zavařování zeleniny asi před devíti 
lety. Inspirovala je rodinná tradice i zahrada 
a dům po předcích, v němž kdysi přičichli 
k babiččiným hrncům s bublajícími dobrota-
mi. „Měli jsme v plánu si jen trochu přivy-
dělat na dovolenou, ale nějak se to zvrtlo,“ 
vzpomněl Otto.

Dnes už manželé sbírají za své zavařeniny 
prestižní ceny. Domácí i světové. V prestižní 
mezinárodní soutěži Great Taste Awards 
získali dvě hvězdy za svůj extra džem ze zno-
jemských meruněk. „Soutěž je označovaná za 
gastronomického Oskara, zařadili jsme se tak 
mezi nejúspěšnější účastníky. Jsme rádi, že 
ocenění dostal výrobek bez příchuti. A protože 
jde o džem z meruněk z naší zahrady, jsme 
vděční i našim předkům za skvělou volbu me-
ruňkové odrůdy,“ podotkla Zuzana Boudová.

Pořadí soutěže Královská okurka Znojmo 
2021
1. Okurky 6–9 cm, 310 g, Bouda 1883
2. Efko Okurky delikates 370 ml, 3–6 cm
3. Efko Okurky delikates 720 ml, 5–8 cm

Výběrová okurka Znojmo 2021
1. Efko Česnekové okurky 370 ml, 3–6cm
2. Machland Čertovy okurky 720 ml, 6–9cm
3. Okurky s feferonkou, 6–9 cm, 310 g – 
    Bouda 1883

Text a foto Dagmar Sedláčková

Na každém zrnku koření záleží, prozradila 
královna znojemských okurek

Neporazitelní, tak by mohl znít příměr pro malovýrobce tradičních znojemských 
okurek, manžele Zuzanu a Otto Boudovi. 
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Domnívám se, že konopné bludiště bylo letos 
v ČR pouze na jednom místě. Za ním jsem se 
vypravil do Meclova u Domažlic. Meclovská 
zemědělská, a.s. pěstuje letos konopí (již 
třetím rokem) na výměře 24 ha. Po cestě jsem 
často projížděl silnicemi, které po obou stra-
nách lemovaly bariéry kukuřice. Za příhodné-
ho počasí s dostatkem srážek byly vysoké až 
dva metry. I proto jsem přemýšlel, jak vysoké 
asi bude meclovské konopí seté. I to bylo letos 
zaseto kvůli počasí se zpožděním dvou týdnů. 
Na místě jsem s překvapením konstatoval, že 
konopí seté je ještě vyšší než kukuřice, ve fázi 
před květem přibližně 2,5–3,0 m. I zde růstu 
odrůdy Santhica 27 přálo počasí s dostatkem 
srážek. Santhica 27 je jednodomá odrůda 
vhodná pro pěstování na vlákno. Odrůda 
neobsahuje látku THC. Pršelo i během noci ze 
soboty na neděli, a tak velké louže u silnice 
i na místě pro mě byly varováním.

Putování konopným bludištěm
Konopné bludiště i s parkovištěm bylo umís-
těno při cestě z Meclova směrem na Srby, 
na bývalém letišti, vlevo cca 300 m od areálu 
Meclovské zemědělské, a.s. Na místě samém 
jsem velmi rychle pochopil, že vypravit se 
na cestu do bludiště i v oudoorových botách 
není řešením. Rychle jsem přezul na holinky 
a vyrazil za rodinkou s malými dětmi. Vše 
začínalo u šipky „Start“. Byl jsem nadšen! 
Vycházelo sluníčko, rostliny konopí i vlastní 
porost měly krásné osvětlení, ideální pro mé 
fotografování. Na ploše 1 ha bylo v konopí 
setém vysekáno 750 m cestiček podle plánku 
bludiště. Jak se v nich orientovat, jak a kudy 
postupovat, bylo tajemstvím. Nikde žádná 
směrovka, žádná navigace k cíli, resp. výcho-
du. Vážným varováním pro mě byla tisíci páru 
nohou sobotních návštěvníků udusaná, ale 
velice kluzká hnědá, jílovitá zem. V holinkách 
nechodím každý den a pohyb po mokrém, 
nablýskaném povrchu mě začínal pomalu 
a jistě unavovat. Již jsem neslyšel žádné 
dětské hlasy, sám jsem byl náhle v zeleném 
pralese. 

Všude na mě koukalo pouze konopí, bláto 
a louže. Když jsem uklouzl do louže, hnědé 
bahýnko rychle doputovalo na mé kraťasy, 
a dokonce i pod ně. Nohy postupně hnědly, 
stejně jako holínky, ale stále nikde žádná 
směrovka, žádná naděje, jak se dostat ze 
zeleného pekla ven. Již mě ani nebavilo foto-
grafovat. Na několika místech jsem dokonce 
narazil na odbočky končící pouze informační-
mi tabulemi „Věděli jste o tom, že v Meclovské 
zemědělské, a.s pěstujeme?“. Chvályhodný 

marketingový počin prezentující pěstování 
ostropestřce mariánského, maralího kořenu 
i úspěch v soutěži Regionální potravina 
Plzeňského kraje s výrobkem Jogotvaroh 
z vlastní minimlékárny. Co mě ale zaujalo, 
byl minimální výskyt plevelů. Dominantním 
druhem bylo pouze rdesno opletka. Jediným 
záchranným bodem pro mě tak zůstával hluk 
dieselové elektrocentrály vyrábějící elektrický 
proud pro jídelnu k občerstvení návštěvníků. 
Tady jsem litoval, že nemám s sebou mačetu, 
abych se tím směrem prosekal z bludiště 
ven. Záchrana se přiblížila v podobě rodiny 
s dětmi, která před okamžikem vstoupila do 
bludiště, a tudíž si ještě pamatovala směr. 
Když jsem se pořádně utrmácený a zabláce-
ný dostal konečně ven, teprve potom jsem 
na tričku a hrudi agronoma uviděl plánek 
bludiště a pochopil, jak jsem se měl na místě 
orientovat. Nicméně i nedělní akci počasí
přálo a stejně jako v sobotu sem přijelo 
opět 1 000 návštěvníků. V polní jídelně kromě 
teplých jídel dostali příležitost ochutnat 
i konopný chléb upečený v pokusné pekárně 
společnosti IMPA. Klobouk dolů před pořada-
teli a nápadem. Důležité bylo, že převažovaly 
rodiny s dětmi. Nemalou zásluhu na krásné 
účasti návštěvníků měl i doprovodný program 
v areálu Meclovské zemědělské, a.s. 

Program v laboratoři a areálu společnosti
Zde bylo možné navštívit laboratorní pěstírnu 
konopí (detašované pracoviště České země-

dělské univerzity Praha), prohlédnout
 si bioplynovou stanici a zemědělské stroje. 
Kontrastem k nejmodernějším traktorům 
různých značek a velikostí byla i malá 
expozice legendárních traktorů veteránů 
značky Zetor sběratele Miroslava Žáčka. 
K potěše všech návštěvníků zdařilé akce byla 
i otevřená podniková prodejna Meclovské 
zemědělské, a.s. s nabídkou vlastních mléč-
ných výrobků, včetně výrobků ZOD Mrákov, 
Zemědělské a.s. Komorno, piva z Městského 
pivovaru Domažlice a vín od vinaře Jožky 
Šmukaře. 

Vydařený první ročník akce „Konopné blu-
diště“ byl inspirací nejen z hlediska konopí 
setého, jeho pěstování a využití ve farmaceu-
tickém, kosmetickém a potravinářském prů-
myslu, ale zcela jistě alespoň trochu otevřel 
oči nejmenší generaci o tom, co obnáší a je 
moderní zemědělská prvovýroba. Je proto 
na místě vyslovit uznání všem, kteří se na 
přípravě a propagaci akce podíleli. Samotné 
bludiště bude veřejnosti zpřístupněno ještě 
o následujících dvou víkendech, zřejmě již 
za sušších podmínek. Po tomto období bude 
konopí koncem září sklizeno a usušeno, od-
děleny stonky pro průmyslové účely, listy 
a květy pro potřebu zdravotnictví a kosmetic-
kého průmyslu a semínko využito v potravi-
nářství.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ztracen v bahně konopného bludiště
Kukuřičných bludišť existuje v České republice již několik desítek. Jsou vítanou 
atrakcí a zpestřením prázdninového života hlavně rodin s dětmi. I proto je na ně 
kromě testu rychlosti projití navázána celá řada úkolů pro zábavu příchozích.
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PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR 
JAN DOLEŽAL K TOMU ŘÍKÁ
Proč vyvěsili zemědělci české vlajky ve 
větším počtu, než je v době sportovních 
utkání obvyklé? 
Chtěli tím samozřejmě dát najevo, že podpo-
rují české sportovce na Letních olympijských 
hrách v Tokiu a fandí jim. Práce zemědělců 
je vlastně také olympiáda. Sportovci mají své 
ovály, doskočiště, terče, bazény nebo vodní 
kanály, zemědělci zase pole plná plodin těsně 
před sklizní a stáje se zvířaty, o která se 
musejí každý den starat. I práce zemědělců 
vyžaduje dlouhou a náročnou přípravu, kterou 
je nutné zúročit v krátkém čase. Stejně jako 
vrcholoví atleti mají také zemědělci mnohdy 
často jen jeden pokus, aby překonali hranici 
mezi selháním a úspěchem. Zemědělství má 
mnoho náročných disciplín a absolvovat je do-
kážou jen ti, kteří do toho vloží vlastní energii, 
čas, píli, srdce a lásku k naší zemi. 

Kde je nyní možné vidět zemědělce
 s vlajkami?
Zemědělci vyvěšují české vlajky na vlastní 
hospodářské budovy, ploty nebo třeba 
i balíky slámy. České vlajky připevňují také na 

zemědělské stroje, s nimiž nyní vyjíždějí na 
pole sklízet. V průběhu léta se budou při-
dávat další zemědělci souběžně s tím, jak 
bude potřeba sklízet další plodiny na polích, 
sadech, chmelnicích nebo vinicích. Chtějí tím 
ukázat veřejnosti, že se starají o to, aby česká 
krajina byla atraktivní, plná života a v květu, 
a spotřebitel měl na stole čerstvé, kvalitní 
a zdravé potraviny – zkrátka, že „milují Česko“. 
Ostatně to bylo vidět i během pandemie 
covidu-19, kdy zemědělci nezastavili své 
práce a nenechali občany této země takzvaně 
na holičkách.

V čem zemědělci takzvaně soutěží? 
Zemědělských disciplín je mnoho. V rostlinné 
výrobě nyní probíhá například sklizeň ječme-
ne ozimého, sběr meruněk nebo sběr hrášku 
a postupně dojde i na další druhy obilnin, 
ovoce nebo zeleniny. Plné ruce práce budou 
mít brzy také pěstitelé vína, chmele nebo 
brambor. Bez ohledu na to, jestli je víkend 
nebo svátek, probíhají na každodenní bázi 
také práce v živočišné výrobě, kde je potřeba 
se postarat o dojnice, masný skot, drůbež, 
prasata nebo králíky a další zvířata, a zajistit 
jejich pravidelný režim a pohodu.

Sportovci jsou během svých výkonů hodno-
ceni a podle toho se také umístí na žeb-
říčku vítězů a poražených. Kdo a jak ocení 
zemědělce?
Hlavním a nejdůležitějším hodnotitelem práce 
zemědělců je český spotřebitel, který hlasuje 
tím, že v obchodě dá přednost domácím 
produktům před těmi zahraničními. Tato 
pomyslná soutěž ale bohužel nebývá vždycky 
férová, protože ve vztahu k velkým obchodním 
řetězcům, které ovládají 75 % tuzemského 
maloobchodního trhu, tahají jejich dodavatelé, 
tedy čeští zemědělci, doslova za kratší konec 
provazu. Většina zemědělců se z jejich strany 
setkala s nespravedlivými praktikami, jako 
je odběr zboží za podnákladové ceny, nutnost 
podílet se peněžně na slevové akci obcho-
du, nedodržení lhůty pro fakturaci či různé 
poplatky navíc za umístění zboží na lépe vidi-
telném místě v regálu nebo příspěvek na pro-
pagaci a další. Potýkají se také s konkurencí 
v podobě levných a méně kvalitních potravin 
dovezených ze zahraničí často za dumpingové 
ceny. Jsou proto nuceni hledat jiné kanály 
odbytu než velké obchody a prodávat své zboží 
například přímo ze dvora. Pouze pro předsta-
vu v zemědělské prvovýrobě pracuje v Česku 
téměř 100 tis. lidí, aby zajistili čerstvé, kvalitní 
a zdravé potraviny pro obyvatele. Vyplatí se 
jim proto fandit. 

ZEMĚDĚLSKÁ OLYMPIÁDA
Kdy: Po celý rok.
Kde: Po celém Česku.
Jak jsou označeni soutěžící: Vyvěsili českou 
vlajku na zemědělský stroj nebo zemědělskou 
budovu.
V čem se soutěží: Disciplín je mnoho, výběr 
některých aktuálně probíhajících je níže. 

Soutěžní disciplína: SKLIZEŇ OBILOVIN
Na polích se nyní konkrétně sklízí ozimý 
ječmen. V této vytrvalostní disciplíně se hraje 
o čas a velkým soupeřem je i déšť. Borci 
s několikatunovými kombajny musí letos 
sklidit celkem 111 tis. ha. Kombajnista se se 
svým strojem pohybuje rychlostí 6–10 km/hod. 
a za hodinu sklidí přibližně 4 ha. V průměru 
jeden kombajn denně sklidí 40 ha. Na závodní 

 Olympionici závodí v Japonsku. 
 Naši zemědělci na českých polích 

Letních olympijských her v japonském Tokiu se účastnila více než stovka českých 
sportovců, kteří reprezentovali Českou republiku v celkem 22 sportech. Napínavé
zápasy s časem, turnaje v objemu sklizně, soutěže v kvalitě produkce a pohodě zvířat. 
To jsou jen některé disciplíny, ve kterých celoročně a každý den soutěží zemědělci. 
České sportovce se rozhodli tuzemští zemědělci podpořit vyvěšením národních vlajek 
a zároveň tím chtějí veřejnost upozornit na to, že i oni hrdě reprezentují Česko.
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dráhu se ale může vydat pouze tehdy, pokud 
je pole dostatečně suché.

Soutěžní disciplína: SBĚR MERUNĚK
Na přesnost je zaměřen sběr meruněk. Musí 
se provádět výhradně ručně, aby se plody 
nijak nepoškodily, protože většina je určená 
pro přímou konzumaci. Sběrači mají košík, 
do kterého každou utrženou meruňku pečlivě 
uloží. Vybírají samozřejmě jen zralé plody. 
Zbývající meruňky dostanou na dozrání delší 
čas a sběrači je sklidí až v další fázi. V letoš-
ním roce to bude podle předběžných odhadů 
nejpozději začátkem srpna. Meruňkové sady 
se nacházejí v Česku na 743 ha, z nichž vět-
šina je na Moravě. Pěstitelé očekávají, že se 
letos sklidí 2 400 t meruněk. 

Soutěžní disciplína: SBĚR HRÁŠKU
Kombinací vytrvalosti a přesnosti je sběr 
hrášku. Se sklízením lusků se zelenými 
kuličkami začali pěstitelé letos kvůli počasí 
až v červnu a odhadují, že budou pokračovat 
zhruba do poloviny srpna. Když hrášek 
dozraje, musí se sklidit během 2–3 dnů. 
Ručně se v Česku sklízí zhruba desetina 
z 1 793 ha, zbytek obstará hráškový kom-
bajn. U ruční sklizně dostane každý sběrač 
bedýnku, do které skládá lusk po lusku. Takto 

sklizený hrášek směřuje přímo ke spotřebite-
lům, ostatní do zpracovatelského závodu.

Soutěžní disciplína: DOJENÍ
V soutěži na objem jsou tuzemské dojnice 
na pomyslném druhém místě v Evropě. 
Průměrná dojivost krav na mléko je nyní 
8 893 l za rok. Ošetřovatelé dojnic dohlížejí 
na pohodu zvířat a dodržování jejich pravidel-

ného denního režimu bez ohledu na to, zda 
je všední den, víkend nebo svátek. K prvnímu 
dojení si musejí přivstat, probíhá mezi 5–8 
hodinou ranní. První skupinu krav přivedou 
do dojírny, kde každé dojnici očistí a vydez-
infikují vemeno a až poté nasadí na struky 
dojící zařízení. Samotné dojení trvá zhruba 
6–8 minut a následuje opět dezinfekce. Pak 
přichází na řadu další skupina dojnic, dokud 
se všechny nevystřídají. Každá kráva nadojí 
v průměru během dvou dojení 30 l mléka za 
den. Komfort zvířat zvyšuje v poslední době 
speciální dojicí zařízení, kam si krávy dojdou 
samy podle potřeby.

Soutěžní disciplína: ODCHOV SELAT
Odchov selat má velmi přísná pravidla. 
Ošetřovatelé se musí pečlivě starat o pras-
nice již před porodem i během něho, což může 
trvat až 16 hodin. Celou dobu zvíře pravidelně 

kontroluje porodník kvůli případným kompli-
kacím. V rámci jednoho vrhu porodí kolem 
12 selat a porodník každé otře a zkontroluje 
jeho životaschopnost, jako například dýchání. 
Poté jej přiloží ke struku prasnice. Selata si 
mezi sebou brzy vytvoří hierarchii a bývá jich 
více než struků, proto probíhá takzvané dělené 
kojení. To znamená, že dostane napít nejdříve 
jedna polovina a poté ošetřovatelé u struků 
selata vystřídají, aby se dostalo na každé. 

Na této takzvané porodně stráví zhruba 
28 dní, během kterých jsou kojená od prasni-
ce. Personál je tam prakticky pořád a dohlíží 
na matku i mláďata. Když se náhodou stane, 
že prasnice omylem nějaké sele přilehne a to 
začne pištět, ošetřovatelé mu jdou pomoci. 
Současně kontrolují také krmítka na příkrmy 
a udržují je v čistotě.

Soutěžní disciplína: LÍHNUTÍ KUŘAT
Trenérem, který se stará o pohodu kvočen, 
se stává chovatel u přirozeného líhnutí kuřat. 
Tomuto líhnutí stále dávají přednost menší 
chovatelé. Trenér, tedy chovatel, připraví pro 
slepici bedýnku na chladnějším, tmavém 
a dobře větraném místě a vystele ji suchou 
slámou. Kvočna musí mít klid od ostatní drů-
beže, ale jednou za den by se měla jít nakrmit 
a napít. Pokud to neudělá sama, chovatel ji 

z hnízda odnáší, aby ji k těmto životně důle-
žitým potřebám přiměl a zajistil její pohodu. 
Poté ji zase vrátí zpět k vejcím. Inkubace 
kuřat trvá zhruba 3 týdny a po jejich vylíhnutí 
přebírá péči o hejno již sama kvočna.

redakce Agrobase
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Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné
FOTOREPORTÁŽ: 

Hlavním prvkem lokality je střídání zapojeného lesa a prosvětlených mýtin

Rybníček v blízkosti cyklistické stezky

Lesní porosty u Klokočné mají různá výšková i věková patra

Součástí jsou i drobné vodní plochy s vodními rostlinami

Biodiverzitu lokality dokládá i tento slepýš

S přirozenou obnovou lesa trvající 30 let se lze seznámit na Naučné stezce

Redakce Agrobase

Jedním z mnoha důkazů, že se v lesních porostech na území ČR hospodaří na mnoha 
místech k přírodě blízkým způsobem, je zařazení lokality obhospodařované státním 
podnikem Lesy České republiky do letošních finalistů soutěže Adaptarra Awards.
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Diskutovať by pritom bolo o čom. Envirore-
zort pre poľnoinfo.sk veľmi otvorene kritizuje 
návrh ekoschém, ktoré pripravil agrorezort 
a cez ktoré má v najbližších rokoch pritiecť do 
poľnohospodárstva 513 miliónov eur.

Návrh vraj neprinesie zlepšenie životného 
prostredia
Na ekoplatby je od roku 2023 vyčlenená štvr-
tina prostriedkov určená pre I. pilier spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Podpory sú ná-
hradou za greeningové platby. „Ministerstvo 
životného prostredia nie je úplne spokojné 
so súčasným stavom schém a pripravovanej 
stratégie spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky,“ poslal nám odpovede štátneho tajomníka 
Michala Kiču envirorezort.

Ako ďalej vo svojom stanovisku informujú, 
nepovažujú aktuálny návrh za konečný a taký, 
ktorý by priniesol očakávané zlepšenie klímy 
a životného prostredia. „Pravidelne v rámci 
pripomienkového konania poľnohospodár-
skych dokumentov upozorňujeme kolegov 
z rezortu pôdohospodárstva, že moderná poľ-
nohospodárska politika štátu sa musí zame-
rať predovšetkým na zachovanie biodiverzity, 
ochranu prírodných zdrojov, zmierňovanie do-
padov zmeny klímy (sucho a prívalové zrážky), 
diverzifikáciu plodín, pestrú krajinotvorbu, 
vytváranie ochranných a lúčnych pásov pre 
opeľovače, ako aj na podporu extenzívneho 
pasenia hospodárskych zvierat na trávnatých 
porastoch. Nemenej dôležité je v maximálne 
možnej miere obmedziť používanie chemi-
kálií, obzvlášť pesticídov, a zamerať sa aj na 
vzdelávanie farmárov a poľnohospodárov, 
ktorí tieto prípravky používajú pri vysadených 
plodinách,“ uvádza v písomnom stanovisku 
Michal Kiča.

Konfliktom by mohlo zamedziť rokovanie
V ostatnom roku sme boli niekoľko ráz 
svedkami toho, že ministerstvo životného 
prostredia nazeralo na rovnaký problém 
z opačnej strany, než ministerstvo pôdohos-
podárstva. Príkladom je vyhláška, ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, 
či navrhovaný prevod správy štátnych lesných 
pozemkov v národných parkoch pod Štátnu 
ochranu prírody. Zamedzeniu ďalších konflik-
tov medzi úradmi, ktoré v oboch prípadoch 
vedú nominanti najsilnejšej vládnej strany 
OĽaNO, by pomohla diskusia. „Očakávame, 
že agrorezort pripraví bilaterálne rokovania 
o celej intervenčnej stratégii, nielen o eko-

schémach, ktoré je potrebné posúdiť v synergii 
s ostatnými dotačnými schémami a podmien-
kami platieb v SPP, čo sa doposiaľ neudialo. 
Sme pripravení rokovať a doladiť aj ostatné 
podmienky v rámci celej SPP tak, aby to malo 
výrazný prínos na zlepšenie súčasného stavu 
a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti,“ 
uviedol envirorezort.

Keď sme v polovici minulého týždňa oslovili 
agrorezort s otázkou, či pripravujú bilaterálne 
rokovanie s ministerstvom životného pro-
stredia o ekoschémach, respektíve o návrhu 
intervenčnej stratégie, dostali sme odpoveď, 
že „nemáme zatiaľ informácie o takomto 
stretnutí.“ Zdá sa, že vzájomná nekomuniká-
cia medzi oboma rezortmi môže opäť priniesť 
konflikty medzi ich predstaviteľmi. Envirore-
zort v odpovedi z 28. 7. 2021 uviedol naprí-
klad to, že ministerstvo pôdohospodárstva 
doposiaľ nepredstavilo finančné alokácie na 
ekoschémy. Pravdou však je, že MPRV SR 
portálu poľnoinfo.sk tieto alokácie zaslalo 
už týždeň predtým, konkrétne 22. júla 2021. 
Partneri z MŽP sa k agrodokumentu očividne 
nedostali ani týždeň potom, ako sme s ním 
už pracovali my. Na jednotlivé parcely či na 
celý podnik? A čo konkrétne envirorezortu 
pri ekoschémach najviac prekáža? „Návrhy 
ekoschém sú príliš rozdrobené a je ich príliš 
veľa. Aplikované jednotlivo, iba na vyňaté 
časti pôdy, budú mať zanedbateľný efekt na 
súčasný celkový nepriaznivý stav,“ uvádza vo 
svojom stanovisku MŽP.

Štátny tajomník Kiča ďalej vo svojom vyja-
drení uvádza, že od agrorezortu očakávajú 
zredukovanie ekoschém na komplexnejšie, 

celofarmové schémy, ktoré by riešili ochranu 
životného prostredia v synergii – ochranou 
klímy, prevenciou pred suchom, ochranou
vôd a ochranou biodiverzity. Ministerstvo 
pôdohospodárstva pre poľnoinfo.sk ešte 
22. júla 2021 ale uviedlo, že celofarmový 
prístup podpory neuprednostňuje.

„MPRV SR v súčasnosti neplánuje zaviesť 
tzv. celofarmový prístup, pokiaľ ide o ekosché-
my,“ informuje poľnoinfo.sk tlačový odbor 
MPRV. Za nazeranie na podpory cez celofar-
mový prístup je aj zástupca poľnohospodárov 
Jozef Šumichrast. Ten vôbec ako prvý tému 
ekoplatieb v polovici júla pred niekoľkými 
poľnohospodármi bratislavského a trnav-
ského kraja komplexne otvoril. „Ekoschémy, 
ako sú navrhnuté ministerstvom pôdohospo-
dárstva, enormne zvyšujú administratívnu 
záťaž. Tým sa zvyšuje aj riziko zastavenia 
platieb pri kontrolách, ak sa pri niektorej 
ekoschéme nájdu nezrovnalosti,“ myslí si 
Jozef Šumichrast, predseda Regionálnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory 
v Bratislave.

Téma ekoschém nie je stále uzavretá. Slo-
venská poľnohospodárska a potravinárska 
komora chce do konca aktuálneho týždňa po-
skytnúť MPRV SR svoje stanoviská k minister-
skému návrhu, ktorý pochádza ešte z polovice 
júla. „Naším cieľom je to, aby boli ekoschémy 
uplatňované na farmu. Aby sme čo najviac 
zjednodušili a sprístupnili ich vykonávanie pre 
bežný poľnohospodársky podnik,“ uzatvára 
Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK.

Juraj Huba - poľnoinfo.sk

 Čísla nejen k zamyšlení, ale i k řešení Envirorezort preferuje systém jednoduchší pre 
roľníka. Agrorezort chce ísť opačnou cestou

Ministerstvo životného prostredia očakáva, že agrorezort pripraví bilaterálne rokova-
nie o ekoschémach a intervenčnej stratégii. Ministerstvo pôdohospodárstva sa ale na 
takéto stretnutie nepripravuje. 
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Biodiverzita je považována za jeden ze základ-
ních kamenů života, a pokud nedokážeme 
společně zabránit jejímu narušování, může se 
stát, že naše děti již nebudou moci považovat 
Zemi za zcela přátelské místo k životu. Nejen 
na úrovni jednotlivců, ale i v rámci velkých 
společností se tak objevují stále nové a ambi-
cióznější projekty na podporu biodiverzity.
Jednou ze společností, které velmi záleží na 
biodiverzitě a snaží se o její obnovování, je 
řetězec BILLA. O zachování krás přírody 
v Česku se stará dlouhodobě a do svých pro-
jektů investuje nemalé finanční prostředky a 
čas. Čerstvým příkladem je třeba jarní 
podpora ohrožených obojživelníků ve spo-
lupráci s Českým svazem ochránců přírody 
(ČSOP).

S dobrovolníkem a v kyblíku
Jejich pomoc obojživelníkům spočívala 
zejména v zabezpečování rizikových úseků 
na pozemních komunikacích, na nichž 
dochází masivně ke střetu obojživelníků 
s motorovými vozidly. ČSOP mohl díky finanč-
ní pomoci řetězce BILLA během března a 
dubna zabezpečit celkem 23 kritických míst 
síťovými zábranami a sběrnými nádobami, 
díky kterým pak dobrovolníci obojživelníky 
přenesli na bezpečné místo. „Taková péče by 
se mohla zdát přehnaná, ale pokud bychom 
nečinně přihlíželi, obojživelníci by během re-
produkčně aktivních měsíců nemuseli vůbec 
počít, přičemž některé druhy již dnes stojí na 
pokraji vyhynutí. Jeden malý kolaps potom 
ohrožuje stabilitu celého ekosystému, a my 
jsme rádi, že jsme mohli tímto projektem na 
ochranu naší biodiverzity pomoci,“ uvedl Ja-
roslaw Szczypka, generální ředitel BILLA ČR.

Zachránit a vrátit do přírody
Od minulého roku společnost BILLA spolu-
pracuje také s Národní sítí záchranných sta-
nic. K uzavření partnerství došlo symbolicky 
na Mezinárodní den zvířat, který připadl 
na neděli 4. října. BILLA tehdy podpořila na 
35 záchranných stanic, které se starají 
o poraněná divoce žijící zvířata. Statistiky jsou 
bohužel alarmující: ročně tu přijmou přes 
25 000 poraněných zvířat, přičemž zhruba 
40 % svým zraněním podlehne. 

Do záchranných stanic se dostávají divoká zví-
řata s nejrůznějšími potížemi. Mezi nejčastější 
úrazy patří popálení od elektrického proudu, 
poranění nárazem na skleněnou plochu či po-
střelení. Stovky případů tvoří i poranění zvířat, 
která přišla do styku s odpadky pohozenými 
do volné přírody. S plastem související případy 
se pak v drtivé většině týkají zaškrcení zvířat 
nebo pozření nejrůznějších plastových částí, 
obalů či sáčků. Zvířecí jedince s větším štěs-
tím na stanici postupně opečovávají a po jejich 
vyléčení navrací zpět do přírody.

„Ať už se jedná o úzkou spolupráci s Českým 
svazem ochránců přírody, či Národní sítí 
záchranných stanic, vždy je pro nás klíčové 
chránit naší jedinečnou přírodu. Těší nás, že 
pomáháme rozmanitým živočišným druhům 
a alespoň částečně tak napravujeme dopad 
lidské činnosti na jejich životy,“ dodal Jaro-
slaw Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. 
 
I stromy se mohou vracet
Starost o budoucnost planety spočívá nejen 
ve vyváženosti fauny, ale také flóry. V poslední 
době vidíme nejen intenzivní sázení mladých 
stromků v lesích, ale obnovují se celé aleje či 
ovocné sady. Důvodem je to, že v posledních 
desítkách let kvůli hojným zástavbám začala 
zeleň ve volné přírodě výrazně ubývat. Přitom 
plní hned několik zásadních funkcí. Stará se 
o produkci kyslíku, pro živočichy je důležitým 
úkrytem a mnohdy i potravou zároveň. 

Do toho se čím dál více začínají projevovat 
změny klimatu – oteplování doprovázené 
sezónním suchem a přívalovými srážkami je 
bohužel stále častějším jevem. BILLA se proto 
rozhodla už před třemi roky být aktivní i v této 
oblasti. Se svým projektem výsadby ovocných 
dřevin a lučního kvítí chce české krajině vrátit 
její původní ráz, který je pro ni typický už stov-
ky let. A hlavně tím pomoci místní biodiverzitě 
a schopnosti krajiny zadržovat vodu a zabra-
ňovat půdní erozi.

Pět lokalit, další chystají
Zatím poslední dokončený projekt byl předán 
v září 2020 v Říčanech u Prahy. V lokalitě Na 
Vysoké BILLA vysadila zcela nový ovocný sad 

a spolu s ním dala vzniknout i nové listnaté 
aleji. Místo dále obohatila o květnatou louku 
s lučním kvítím, griloviště a dětské hřiště. 
S městem Říčany společnost BILLA spojila 
síly už podruhé. Prvně v Říčanech pomohla 
vysadit 54 původních odrůd stromů v ovocném 
sadu Srnčí. Celková investice za oba projekty 
činila 3,5 mil. Kč. 

Podobné projekty BILLA realizuje napříč 
republikou. Například v roce 2019 firma 
vysadila 35 stromů a revitalizovala naučnou 
stezku Borky ve středočeském Kolíně. Inves-
tice tehdy dosáhla částky 1,5 mil. Kč. Dále je 
domluvena na revitalizaci zámeckého parku 
v Holešově a vybudování nové vyhlídky a ovoc-
ného sadu v Zábřehu. V letošním roce vyhlásí 
opět nová místa, kde se bude starat o udržení 
dostatečného množství zeleně v krajině.

„Výsadbou zeleně zpříjemníme místním 
obyvatelům okolí jejich bydlišť, ale také 
pomáháme přírodě s obnovou. Projekt je pro 
nás velice potřebnou a veřejností vítanou 
aktivitou, těší mě vždy vidět nadšení obyva-
tel na slavnostním předání,“ říká Jaroslaw 
Szczypka.
 
Udržitelnost je neoddělitelnou součástí 
filosofie společnosti BILLA a prostupuje všemi 
jejími aktivitami. Vedle projektů na podporu 
biodiverzity se zaměřuje třeba na omezení 
plastových odpadů, takže zavádí znovu pou-
žitelné resáčky, retašky nebo nákupní košíky, 
které lze dále recyklovat. Některé aktivity už 
bere automaticky, jako například sběr starých 
baterií, se kterým BILLA pomáhá už od roku 
2003. Za rok 2020 BILLA investovala do aktivit 
prospěšných společnosti a přírodě téměř 
12,5 mil. Kč. 

V dubnu představila BILLA komplexní Plán B, 
v němž shrnuje veškeré cíle a závazky, plánu-
je pro udržitelnější budoucnost. Ať už přímo 
v maloobchodním prostředí, skrze zavedení 
šetrnějších řešení přímo v prodejnách, nebo 
v přírodě, kde pomáhá udržovat biodiverzitu 
ochranou živočichů a krajiny.

www.planbilla.cz

 Rozmanitost potřebná k životu, 
 to je biodiverzita

A ta není v BILLE jen prázdným slovem bez náplně. Ať už jde o ochranu říše zvířecí, 
či rostlinné, o zachování obojživelníků, pomoc zraněným zvířatům nebo návrat stromů 
do krajiny, společným jmenovatelem těchto aktivit je biodiverzita. Jde vlastně o biolo-
gickou rozmanitost, která je synonymem zdraví naší planety. Jedině dostatečná pest-
rost žijících organismů zajišťuje rovnováhu životního prostředí, kterou lidstvo potře-
buje, aby mohlo na zemi prosperovat.
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www.planbilla.cz

Obaly už nestačí jen třídit, pojďme  
je používat opakovaně.

 Rozmanitost potřebná k životu, 
 to je biodiverzita
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Na polích o rozloze téměř 2,5 tis. ha pěstují 
obiloviny, luskoviny, řepku, vojtěšku nebo 
kukuřici. Ve stájích chovají přes 800 ks skotu 
včetně dojnic a přes 5 tis. prasat. Zeměděl-
ské družstvo Hrotovice hospodařící nedaleko 
vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku se na 
první pohled neliší od jiných podniků v Česku. 
Kdyby nebylo nenápadné budovy natřené 
netypicky modrou barvou. Uvnitř se nachází 
několik kádí, v nichž podnik chová africké su-
mečky a vozí je do restaurací a jídelen. „Část 
produkce se prodává v živém, většinu dalších 
zpracovnám. Doplňkový je prodej filetů ryb 
vakuovaných především fyzickým osobám,“ 
vysvětluje Bohumír Hutař, který je předse-
dou představenstva Zemědělského družstva 
Hrotovice. 

Družstvo začalo s chovem v roce 2019 
a investovalo do něj 8,5 mil. Kč s tím, že první 
sumečci byli připraveni k prodeji v únoru 
následujícího roku. Podnik měl v plánu prodat 
první rok 40 t živých ryb. Sám Hutař ale při-
pouští, že se trefili do špatného období. 
V Česku se v té době šířil covid-19, který pře-
rostl v pandemii, a do zavřených gastronomic-
kých podniků nebylo možné dodávat. „Proto 
jsme se více soustředili na drobný prodej 
a omezili jsme chov,“ dodává Hutař. 

Problémy s odbytem v pandemii
V loňském roce se podniku přesto podařilo 
prodat téměř 25 t ryb a předseda představen-
stva nepochybuje, že do budoucna je reálný 
i původně vytyčený cíl. O maso afrických 

sumečků, pro které jsou původním domovem 
stojaté vody v Africe, Sýrii, jihovýchodní Asii 
nebo na Madagaskaru, je podle něj zájem. 
„Maso ze sumečků je pevné, šťavnaté s vyso-
kým obsahem minerálních látek. Sumeček 
má jen velké kosti, nemá drobné mezižeberní 
kůstky, při kvalitním filetování je fileta úplně 
bez kostí“, popisuje Hutař vlastnosti těchto 
ryb. Současně družstvo do chovu sumečka dál 
investuje a letos zahájí provoz nové udírny za 
zhruba milion korun a přidá tak do sortimen-
tu zaměřeného na ryby dva nové produkty. 

Start chovu afrických sumečků komplikovala 
vedle zhoršených podmínek odbytu také ne-
znalost oboru, kterému se v tuzemsku věnuje 
jen několik chovatelů. „Začátky byly krušné, 

V pandemii zariskovali a rozjeli 
chov afrických sumečků

„Ryby jsem moc k jídlu nemusel,“ připouští Bohumír Hutař, který šéfuje Zeměděl-
skému družstvu Hrotovice. Ochutnávka sumečka afrického v Třeboni jeho názor 
změnila tak, že začal chovat tyto ryby ve svém podniku. První rok družstvo vypro-
dukovalo téměř 25 t živých sumečků, které samo prodalo, a letos investovalo zhruba 
milion korun do vybudování udírny.  
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spoustu věcí bylo potřeba upravit, předělat. 
Než jsme začali, netušili jsme spoustu věcí. 
Díky píli a nadšení našich zaměstnanců se ale 
vše zvládlo a postupně vyřešilo,“ vzpomíná šéf 
hrotovického podniku. 

Kanibalské choutky
Každodenní péče o sumečky spočívá 
především v kontrole kvality vody, případné 
její úpravě a čištění filtrů. Dále zahrnuje 
kontrolu zdravotního stavu a krmení ryb. To 
vše ovlivňuje, za jak dlouho ryby dosáhnou 
optimální váhy zhruba 2,5 kg. Je to velmi 
individuální, ale zpravidla to trvá 8–10 
měsíců. Ryby je také potřeba třídit podle 
velikosti 2krát až 3krát za dobu chovu a podle 
potřeby je přemísťovat do jednotlivých kádí. 
V opačném případě hrozí, že se k sobě budou 
sumečci chovat jako kanibalové. „Vliv na to 
má zahuštění chovu. Optimální je 200–250 kg
ryb na 1 000 l vody. Při nižší hustotě se napa-
dají navzájem a také menší ryby napadají 
velké jedince,“ popisuje Hutař. Živelné chování 
ryb dokazuje i to, že ošetřovatelé si musí za 
směnu vyměnit i několik triček promočených 
vodou, kterou sumečci vycákají z kádí ven. 

Chov afrických sumečků, za něž podnik získal 
roce 2020 ocenění Regionální potravina Kraje 
Vysočina, představuje zatím jen malou část 
z celkového obratu Zemědělského družstva 
Hrotovice. Jeho celkové tržby činily podle po-
slední zveřejněné výroční zprávy 207 mil. Kč
v roce 2019. Zisk po zdanění dosahoval ne-

celých 10 mil. Kč. Příjmy podniku jsou podle 
Hutaře rovnoměrně rozděleny mezi rostlinnou 
výrobu, živočišnou výrobu, bioplynovou stanici, 
služby a obchod. Hospodářské výsledky 
z loňského roku, které dosud nebyly zveřej-
něny, ovlivnila podle předsedy představen-

stva pandemie covidu-19. „Během roku byl 
problém zvířata vůbec prodat a cena byla 
jednoznačně diktována zpracovatelem,“ 
tvrdí předseda představenstva. 

Barbora Pánková, Agrární komora ČR

V pandemii zariskovali a rozjeli 
chov afrických sumečků
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Nedostává se ani jízdních kol, včetně elek-
trických. V Evropě i v ČR se snížila výměra 
pěstování řepky olejky, ale v důsledku toho 
vzrostla cena řepkového oleje. V některých 
obdobích se zelenina stává luxusním zbožím. 
Zdražují energie, stavební hmoty, dřevo 

i potraviny. Po pandemii se toho mění více, 
u mnohých se bude muset korigovat i myšlení 
a názory. Pokud si někdo myslel, že z velkého 
počtu našich minipivovarů budou prosperovat 
a přežívat složité období pouze ty městské 
a ty v turisticky atraktivních místech, hluboce 
se mýlil. Je tomu právě naopak. Městské 
minipivovary buď zavřely, nebo zoufale vyhlí-
žejí turisty. Naopak mininipovary „zastrčené“ 
do malých vesniček či méně turisticky zajíma-
vých lokalit nadále existují, vaří a prodá-
vají pivo. 

Je zřejmé, že obtížné období přežily. To však 
nepřišlo samo. Stalo se tak díky nadšení pro 
práci, inovace, novinky i správné „zacílení“ 
na zákazníky. Zářným příkladem je jihočeský 
minipivovar Hulvát. V něm realizují své pivní 
sny bratři Záhorkové a jejich kamarád Marek 
Bastl. Jan je majitelem pivovaru, Petr slád-
kem a Marek se stará o ekonomiku pivovaru. 
Záhorků žije u nás jistě celá řada, ale mně 
bylo toto jméno od počátku nějak povědomé. 
Až v Truskovicích jsem zjistil proč. Společně 
s týmem pivovaru mě na místě vítal Ing. Jan 
Záhorka starší, otec obou výše uvedených 
Záhorků. Pan Ing. Jan Záhorka byl dlouhá 
léta tajemníkem Agrární komory ČR, za 
působení několika agrárních prezidentů! Není 
většího štěstí pro otce „zakladatele“, když 
jeho děti pokračují v začatém díle. Můžeme se 
dohadovat, zda to platí i v případě Záhorků 

z Truskovic. Asi jen částečně. Nicméně 
i mladá generace pracuje v zemědělsko-
potravinářském sektoru.

Pan Ing. Záhorka starší, který je v denoden-
ním kontaktu se syny, se nyní naplno věnuje 
zahrádkářství: „Na zahradě a ve skleníku pěs-
tuji pro celou rodinu a také rozdávám známým 
okurky salátové i nakládačky, pórek, kapustu, 
květiny. Na farmářské trhy s vlastní produkcí 
ale nejezdím. Na několika keřích révy vinné 
také pěstuji hrozny vína. Révu vinnou pěstuje 
v Truskovicích i Chelčicích více nadšenců. 
Víno ze zdejších hroznů má název „Temelínské 
zářivé“. Letos nic nezmrzlo, ale vlivem dlouhé 
chladné periody došlo ke špatnému opylení. 
Zřejmě nebude ani dostatek třešní na třeš-
ňovici. Mám zemědělských aktivit více a stále 
něco nestíhám. Snažím se občas pomáhat 
i v pivovaru.“ Jak to bylo a je s minipivovarem 
vysvětlil v rozhovoru Jan Záhorka. 

V centru Chelčicko-lhenické ovocnářské 
oblasti bych spíše očekával výrobce ovoc-
ných šťáv nebo ciderů. Proč jste se rozhodli 
pro minipivovar?
Pivovar Hulvát jsme založili v roce 2018 jako 
parta tří pivních nadšenců. Tím jsme navá-
zali na naše dlouholeté domácí vaření piva, 
kterému jsme se jako koníčku věnovali již od 
roku 1998. Dalším důvodem byla snaha využít 
volnou část našeho dvora. Při hledání využití 
volné plochy jsme se rozhodli pro stavbu 
minipivovaru. Na opravu budovy pivovaru, i na 
pivovarskou technologii jsme čerpali dotace 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Varnu i technologii postavila firma 
HD Servis Doubek Milan z Pacova. V Truskovi-
cích se nyní jedná o moderní minipivovar 
se vším, co k jeho technologii výroby, ležení 
i expedici patří.

Jak vás obyvatelé Truskovic přijali?
Vesnice Truskovice leží nedaleko od Vodňan, 
na silnici směřující do Lhenic a Prachatic. 
Vesnice má přibližně 200 obyvatel. Ti nás 
přijali velice dobře. Projevuje se to nejen 
jejich návštěvami v hospodě, kterou jsme si 
pronajali a máme ji skutečně za rohem, ale 
také tím, že naše piva velmi často nakupují 
jako dárek. Důležité je také to, že v hospodě 
naši spoluusedlíci dostávají pivo za skutečně 
„lidové“ ceny. Pokud je v některých dnech 
hospoda zavřená, prodáváme tankové pivo 

 Náš zákazník, náš pán
 Kovidový rok ledacos změnil

Nově vyrobené škodovky nemíří k zákazníkům, ale ke skladování na volné letištní 
ploše. Chybí čipy. V daleké Číně je nestačí vyrábět. Chybí kontejnery i lodě na 
přepravu. 

Ing. Jan Záhorka st.

Varna je základ a duše každého pivovaru
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přímo z pivovaru. Je proto dostupné všem a to 
je zásadní. Samozřejmě i při odjezdech na do-
volenou nezapomínají na nákup zásob našeho 
piva. Bez nadsázky můžeme říci, že obyvatelé 
Truskovic jsou pyšní na svůj pivovar.

Co vyjadřují čárky v logu?
Dříve, aby se číšník nezdržoval evidencí 
roznesených půllitrů, dělal na porcelánové 
podtácky čárky. Každá jedna znamenala 
jeden půllitr – jedno pivo k účtování. Jejich 
přeškrtáním a spočítáním vydaného piva 
číšník stanovil finální útratu hosta. Grafika 
čárek se stala i grafickou podobou loga pivo-
varu Hulvát. Jeho název má na prvním místě 
písmeno „H“. Přeškrtané čárky tak současně 
vytvářejí tvar písmene „H“. Šlo jen o to, jak 
nastavit jejich správný počet, aby oční vjem 
vytvářel písmeno „H“. I proto byly zavrženy 
návrhy grafika na počet dvou nebo čtyř čárek. 
Ve finální verzi zůstaly tři, což reprezentuje 
i tři pivovarníky aktivně působící od počátku 
pivovaru.

Jaká je kapacita varny a ležáckého sklepa? 
Varna je na 1 000 l, kapacita ležáckého 
sklepa 22 000 l. Pivo vaříme jednormutovou 
technologií dvakrát týdně. Vodu odebíráme
 z řádu, respektive obecních vrtů, přibližně 
60 m hlubokých. Ani v době dlouhotrvajícího 
sucha jsme neměli nouzi o vodu. Vítězná 
jedenáctka leží v ležáckém sklepě minimálně 
4 týdny. Pro ležení všech druhů piv je k dispo-
zici 12 ležáckých tanků. Roční výstav byl loni 
přibližně 1 500 hl. Letos bychom jej chtěli 
překonat. Jsme částečně závislí na letní 
sezóně s přítomností chatařů a cykloturistů. 
V současné situaci je tedy letošní výstav obtíž-
né odhadovat. Nacházíme se v Chelčicko-lhe-
nické ovocnářské oblasti, proto kalendářně 
pro nás sezóna začíná akcí Slavnosti květů 
a končí Slavností plodů. Obě akce jsou spoje-
ny hlavně s cykloturisty. Velkým přínosem pro 
nás je to, že se zde protínají tři cyklostezky. 

Které pivo můžete označit za „vlajkovou“ 
loď pivovaru?
„Nejzásadnějším“ pivem celého sortimentu je 
vítěz soutěže Regionální potravina Jihočes-
kého kraje – „Hulvát 11 – pivo světlý ležák“. 
Obchodně jsou však úspěšná všechna piva 
našeho sortimentu. Vždy je velký zájem 
o novinky, které se také dobře prodávají. 
Prezentace novinek děláme ve velkoobcho-
dech. Informace o nich také vkládáme na 
facebook, aby lidé byli zavčas natěšení na 
první možnosti ochutnávky.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Spektrum našich zákazníků je pestré a různo-
rodé. Jsou to štamgasti pravidelně navštěvují-
cí naši hospodu, ale i velkoobchody, pivotéky 
a fajnšmekři z regionu, kteří si přijíždějí kou-
pit pivo osobně. Nesmíme zapomenout ani
na kategorií restaurací a špičkových gastro-
nomických podniků. To platí hlavně o těch, 
které velmi dobře vaří a lidé tam přicházejí 

na kvalitní a chutné jídlo a pití. Specifickou, 
ale početnou skupinou zákazníků jsou 
cykloturisté.

Kde všude lze vaše piva ochutnat?
Asi by bylo velmi obtížné zde všechna místa 
vyjmenovat. Jsou jimi restaurace se stálým 
odběrem, převážně z Jihočeského kraje nebo 
Prahy, pivotéky, pivní bary, kde se piva na 
čepu naopak střídají. Dostali jsme se na čep 
do špičkových restaurací ve Lhenicích, ve 
Chvaleticích u Protivína, v Praze i Kralupech 
nad Vltavou. Je to důsledek toho, že maji-
telé těchto restaurací navštěvují různé pivní 
festivaly, kde piva koštují a vybírají si pro své 
podniky to, co se jim líbí a hlavně chutná. 
Většina odbytu vzniká tak, že nás sami restau-
race oslovují, protože nás již někde ochutnali 
a objevili. To je pro nás výhodné. My se do 
restaurací netlačíme, ale když si nás někdo 
vybere, tak rádi vyhovíme. První odběry jsou 
většinou v sudech 30 l. Později již odebírají 
sudy 50 l.

Překvapil vás zájem kaváren o pivo? 
Přerod kaváren je důsledkem nejistoty spo-
jené s pandemií. Stávají se odběrateli našich 
piv, protože musí rozšiřovat sortiment, aby 
přežily. Skoro to vypadá, že my „předěláváme“ 
kavárny na pivnice. U jedné kavárny jsme 
začínali s jedním sudem 15 l. Ale dnes tam 
již vozíme 6 sudů o objemu 50 l týdně! To 
je na úrovni dobré hospody! Vysvětlení této 
přeměny je poměrně snadné. Sami kavárníci 
mají vytříbenou chuť. Proto si vybírají i piva 
chuťově zajímavá. A stejně jsou na tom i jejich 
zákazníci.

Nabízíte také místním podnikům vaše 
piva na jejich firemní oslavy, popř. obecní 
slavnosti?
Ano, toto praktikujeme. Velmi často se firmy 
nebo pořadatelé různých akcí sami ozývají 
a objednávají pivo na vlastní akce. Nemusí se 
vždy jednat o pivní festivaly. Často jezdíme i na 

základě zájmu obecních úřadů na různé poutě 
nebo obecní akce. Například nejčerstvější po-
zvání jsme nyní obdrželi od starosty šumavské 
obce Lenora na Slavnosti chleba. Tam se vše 
točí kolem obecní pece na pečení chleba. 
Bohužel se do ní vejde pouze 21 bochníků 
chleba. Na koho se nedostane chleba pečený, 
toho obsloužíme naším tekutým. Nesmíme 
zapomenout službu pro zákazníky, kteří si 
přejí uvařit vlastní pivo podle námi vyvinuté 
receptury. Tak se stalo například pro prodejnu 
„skejťáků“, kteří si sami navrhli vlastní etike-
tu. Kromě toho vaříme ve službě i pro „létající 
pivovary“. Těm také rádi vyhovíme. Konec 
konců, pro nás je to nejen ocenění naší práce, 
ale další forma propagace. Současně stále 
platí heslo „Náš zákazník – náš pán“, které 
ctíme, a to nám se vyplácí. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

 Náš zákazník, náš pán
 Kovidový rok ledacos změnil

Úspěšný pivovarský tým začínal domácí hobby výrobou

Dárkové balení piv Hulvát potěší a chutná
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Až tak se promítá moc úředníků! Je to 
vůbec možné? Sami si platíme z našich daní 
úředníky, abychom se báli jejich rozhodnutí? 
Myslím, že nejen v zemědělství přišel čas, kdy 
je k moci různých nadlidí se ohradit a ukázat 
na skutečný stav věcí. K tomu mě částečně 
vyprovokoval jednak článek „Přípravky na 
ochranu rostlin budou v EU i nadále horkým 
tématem“ autora Ing. Pavla Mináře, Ph.D. 
ÚKZÚZ Brno, jednak skutečný stav věcí mezi 
zemědělci. Uvedený článek byl uveřejněn 
v časopise Rostlinolékař 3/2021. V obsáhlém 
textu autor popisuje vliv směrnice EP a Rady 
(ES) č. 414/1991 na podobu české legislativy 
a celý systém povolování přípravků na ochra-
nu rostlin jednak v EU, jednak v členské zemi. 

Od tohoto okamžiku všemu, nejen povolování, 
ale hlavně restrikci účinných látek začal vlád-
nout princip předběžné opatrnosti. Předpis 
EU v roce 1991 stanovil, že ochrana zdraví lidí, 
zvířat a životního prostředí má prioritu nad 
zájmy rostlinné výroby.

Výsledkem je, že etiketa přípravku na ochranu 
rostlin dnes nahrazuje encyklopedický slovník 
a diktuje podrobně co dělat před, při i po 
aplikaci a také jak vlastní aplikaci realizovat. 
Velice výstižně to okomentoval agronom 
nejmenovaného podniku slovy: „Dříve jsem 
vybíral přípravky podle toho, jak a na co půso-
bí. Dnes si je vybírám podle toho, kde je smím 
a kde je nesmím použít.“ Bohužel to je realita 

těchto dní. Podle Mináře potřebnost přípravků 
pro zemědělskou praxi ani existence vhod-
ných alternativ nepatří v předpisech EU mezi 
rozhodující kritéria. Současně uvádí, že úřady, 
jako je ÚKZÚZ, které nejsou zaměřeny jen na 
povolovací řízení nebo kontrolu, ale i na řešení 
problémů zemědělské praxe, to staví do těžko 
řešitelné situace. Tato obhajoba ústavu mě 
nepřekvapuje. Konec konců autor obhajuje 
i sám sebe.

Co mě ale překvapilo, to je fakt, že autor 
zcela opomíjí povolovací úlohu další institu-
ce, účastníka povolovacího řízení, kterým je 
Státní zdravotní ústav. Pamatuji doby, kdy se 
ÚKZÚZ v případech povolování přípravků na 
ochranu rostlin od SZÚ distancoval a i o otáz-
kách bezpečnosti práce chtěl rozhodovat 
sám. Přetahovaná mezi ÚKZÚZ a SZÚ trvala 
několik let. Postupně se však SZÚ svými roz-
hodnutími, resp. „větami“ na etiketě dostal do 
role významného hráče, kterého nyní ÚKZÚZ 
respektuje. Bohužel. Veřejným tajemstvím je, 
že obě instituce spolu dlouhodobě nedokážou 
najít řeč, a to ani na úrovni základní výměny 
informací. Neochota ustoupit a skoro dětinská 
ublíženost je cítit ze zástupců vedení SZU na 
veřejných vystoupení. Pravda, není jich mno-
ho, protože mezi odbornou praxi nechodí, což 
je ke škodě věci. Kde jinde by mohli poznat, 
jaká je praxe, a praxe by naopak byla chytřejší 
o teoretické znalosti.

Došlo to tak daleko, že některá rozhodnutí 
SZÚ nejenže se vymykají obsahu rostlinolé-
kařského zákona, ale hlavně téměř paralyzují 
provádění vlastní chemické ochrany v praxi. 
Příkladem z poslední doby jsou „buffer“ zóny, 
resp. ochranná pásma, která mají zamezit ne-
žádoucímu úletu od postřikovače ke „zranitel-
ným skupinám“ obyvatel v okolí polí (nechme 
stranou absurdnost, že tyto byly stanoveny 
i tam, kde v životě nikdo nebyl, natož pak zra-
nitelná osoba…). Velmi často postupuje cestou 
české kreativity ve stylu „papežštější než pa-
pež“. Bohužel nikdo z těch, kterým by to mělo 
vadit nejvíce (výrobci, CCPA, ČSR, ÚKZÚZ) se 
zatím nedokázal razantně české kreativitě 
SZÚ postavit. Zřejmě se bojí o razítko, resp. 
jeho nevydání!

Snad nejčerstvější příklad úřednické kreativity 
jsem zachytil na červencových Bramborář-
ských dnech konaných 13. 7. 2021 v Semicích. 
Přednášejícími zde bylo jako velký úspěch 
představeno dosažení výjimky pro desikaci 

 Strach o razítko
Nevrtej do toho. Nech to být v klidu. Jinak přijdeme o razítko, nebo dostaneme další 
omezení! I takové rady jsem dostával od zasvěcených, když jsme se bavili o různých 
omezeních vzniklých v kancelářích a odtržených od praktického života zemědělce.
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sadbových brambor v roce 2021 přípravkem 
Reglone s účinnou látkou diquat. Stalo se to 
již podruhé. Ukazuje se, že pokud není 
adekvátní náhrada, zakázané účinné látce je 
třeba výjimku povolit. Za tu jsou vděčni zvláště 
pěstitelé sadbových brambor. Zvláště v tak 
vlhkém roce, jakým je 2021, kdy voda stojí
v řádcích a řada porostů brambor shnila 
v zemi. Ano, výjimka byla udělena již podruhé. 
Ale opět se zvláštní iniciativou SZÚ, na jejíž vý-
znam a hlavně zdůvodnění se na semináři ptali 
přítomní množitelé sadby brambor. Pro vysvět-
lení, jednalo se o „zajištění vhodného označení 
po okraji ošetřovaného pozemku, během 
aplikace a až do sklizně, například cedulemi 
v přiměřené vzdálenosti od sebe, maximálně 
však 20 metrů s nápisem: Chemicky ošetřeno. 
Zákaz vstupu pro nepovolané osoby…“.

Oprávněně se ptali: Proč? Je to přeci soukro-
mý pozemek, na kterém kromě jeho vlastníka 
nemá nikdo co dělat! Proč právě vzdálenost 
20 metrů, proč to není 10 m nebo 50 m? Jaké 
jsou k tomu důvody ze strany SZÚ? Jak je 
tomu v dalších zemích EU? Nejsme náhodou 
nad míru opatrní? Je pro takové nařízení 
opora v zákoně? Zajímavostí zůstává (možná, 
jsem ale špatně hledal), že ani ve vlastním 
materiálu SZÚ ze září 2019 s názvem „Návod 
na začlenění požadavků na ochranu zdraví 
lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se 

zohledněním přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 
Sb.“, se o žádné povinnosti označení pozemku 
ošetřeného cedulemi nic takového neuvádí. 
Není to celé náhodou jenom falešná podpora 
naší soběstačnosti nejen u brambor? A nebu-
dou náhodou brzy sami úředníci SZÚ kritizo-
vat to, že v našich obchodech jsou brambory 
pouze z dovozu z Německa nebo Francie? 
Tam si totiž nic takového ještě nestačili vy-
myslet! Možná, že by neškodilo, kdyby občas 

pracovníci SZÚ vyjeli se podívat na některý 
z hojných polních dnů s prezentací postři-
kovačů. Možná, že by s překvapením zjistili, 
že obsluhu postřikovače více ohrožuje příliš 
chladná klimatizace nebo příliš silný zvuk 
přehrávače v kabině než vlastní přípravek!
Jak se zdá, SZÚ se stává „státem ve státě“. 

Zcela svébytný je jeho názor na registraci 
biologických přípravků. ÚKZÚZ se pyšní tím, 
jak celé povolování biologických přípravků 
zjednodušil, což je pouze jeho názor. Oba 
státní ústavy (ÚKZÚZ a SZÚ) přiznávají, že 
komunikace mezi nimi je špatná, resp. je ve 
slepé uličce. Bohužel ke škodě pěstitelů i 
konzumentů. Jak dlouho to ještě bude trvat?
V dlouho trvajícím komunikačním patu obou 
institucí, jehož rukojmím je žadatel o jejich 
služby, je nutná intervence z vedení obou 
resortů a návrh řešení, jak dostat obě autority 
zpět k jednacímu stolu s pragmatickým nad-
hledem, zdravým sebevědomím a současně 
pokorou bez pocitu neomezené moci nad 
všemi. Zájmem obou by pak mělo být systém 
zjednodušit a nastavit mechanismus spolu-
práce ku prospěchu žadatele. A to tak, 
aby rozhodnutí neodpovídala pouze teoretic-
kému pohledu až politicky zarputilému 
a staromódnímu vedení SZÚ. Příklady zdravé 
spolupráce autority se všemi zainteresova-
nými, včetně veřejnosti, se dají najít u autorit 
zejména na západ od nás. Je možné, že SZÚ 
již začal s pozitivní transformací – minimálně 
u ceníkové sazby hodnotitele (1 800 Kč/hod.) 
se již etabloval na evropskou úroveň… Tak 
snad vedení SZÚ bude pokračovat i ve všech 
ostatních oblastech.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

 Strach o razítko

Politicky motivovaná 
zelená opatření EU jsou 

naprosto odtržená od 
potřeby praxe a bortí 

základy moderní 
ochrany rostlin.
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V letošním ročníku soutěže postoupil z Jiho-
českého kraje až do finále projekt Raci 
na stráži hlavního řešitele prof. Ing. Pavla 
Kozáka, Ph.D., děkana Fakulty rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (Laboratoř ekologie sladko-
vodních systémů) a prosadil se v konkurenci 
dalších inovativních technologických projektů 
z oblastí mobility, ekologie, elektrochemie, 
elektrotechniky, robotiky a energetické 
a průmyslové technologie Do finálového 
kola, které se konalo 27. dubna 2021, se ze 
40 přihlášených probojovalo 10 byznysových 
a výzkumných projektů, přičemž vítězem se 
stal zemědělský startupový projekt optima-
lizace výživy hospodářských zvířat EDIRIS. 
Projekt Raci na stráži byl odbornou porotou 
hodnocen velice kladně a byl doporučen 
k budoucí realizaci i na zahraničních trzích. 
Na podrobnosti jsme se zeptali pana 
prof. Pavla Kozáka, úřadujícího děkana 
FROV JU a hlavního řešitele projektu, který 
se již déle něž 25 let věnuje biologii raků, 
jejich chovu v kontrolovaných podmínkách 
a možnostech jejich využití jako bioindikátorů, 
a to na světové úrovni. 

Jak probíhala Vaše cesta soutěží Parádní 
nápad až do finále?
Náš projekt byl přihlášen jako jeden ze tří 
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
přičemž v prvním kole byl z nich k postupu 
vybrán právě ten náš. Následně probíhalo se-
mifinále, kam postoupilo 24 nápadů ze všech 
možných oblastí zájmu z Čech i ze Slovenska. 
Do finále se dostalo 10 projektů, které byly 

představeny tříminutovou online prezentací 
před odbornou komisí. 

Váš projekt nedosáhl na finanční odměnu 
ve finále, ale byl hodnoticí komisí posuzo-
ván velmi kladně. Padala hodnocení jako 
„životní projekt“ a předvídána byla zářná 
budoucnost a mezinárodní využití Vašeho 
nápadu. Jak toto hodnotíte? 
Věděli jsme, že v soutěži je možné získat 
také nějaké finanční ceny, ale proto jsme to 
nedělali. Pro nás jsou důležité dvě věci. 
Zaprvé zviditelnění naší dlouholeté práce 
a zadruhé chceme najít partnera pro komerč-
ní využití našeho nápadu. V obou směrech 
jsme, myslím, udělali další důležitý krok. 

V čem spočívá podstata Vašeho projektu? 
Náš nápad je v současné době chráněn evrop-
ským i národním patentem, jejichž názvy jsme 
v soutěži zkrátili do populárnějšího názvu 
„Raci na stráži“. V podstatě využíváme raky 
jako bioindikátory k tomu, aby hlídali kvalitu 
vody. Voda je zdrojem života, ale dá se velice 
snadno znečistit, např. teroristickými útoky, 
chemikáliemi či splachem z polí. Kdekoli se 
využívá pitná voda v provozech (např. pivovary, 
mlékárny), ale i pitná voda jako taková, musí 
se dělat chemické analýzy. Tyto analýzy buď 
trvají dlouho, nebo jsou zajišťovány vysoce 
specifickými čidly. Systém rychlého varování 
je řešen pstruhy, je však závislý na pozorování 
obsluhy a řeší se jen, zda pstruzi uhynou či 
nikoliv. To ale nastává až při vyšších koncent-
racích škodlivých látek. 

Proč jsou tedy raci vhodnější? 
Raci dokáží velmi rychle reagovat, v jednot-
kách sekund, a jsou také mnohem citlivější. 
Jde tedy jen o to, jak jejich reakce zazname-
nat a vyhodnotit. My jsme vyvinuli čidlo, které 
se nalepí na krunýř v místě, kde má rak 

srdce, a to snímá jeho tep. V podstatě jde 
o princip EKG, jako u člověka. Pokud se rak 
dostane do stresu způsobeného změnou 
kvality vody, začne reagovat, včetně změny 
srdečního tepu. Tento systém jsme otestovali 
v laboratoři a také tři roky v provozních pod-
mínkách protivínského pivovaru. Čidlo napoje-
né na silný drát raky však výrazně omezovalo 
v pohybu, takže jsme přemýšleli, zda by se 
šířka drátu nedala zmenšit, až nás napadla 
cimrmanovská myšlenka, jestli by
to nešlo bez drátu. 

A podařilo se? 
Vyvinuli jsme jedinečné řešení, které nemá 
nikdo jiný na světě. Využili jsme kameru 
s infračerveným snímáním a zároveň je to 
herní konzole, která dokáže pracovat i s pohy-
bem, u níž jsme upravili software. Na raka 
teď nalepíme jen dvě pásky, které říkají, kde 
je srdce a kterou jeho část máme analyzovat 
a snímat. Software pak vyhodnocuje význam-
né změny v rychlosti srdečního tepu a pohybu. 
Toto řešení jsme si nechali patentovat evrop-
ským patentem. 

Koho tedy hledáte jako strategického 
partnera rozvoj projektu?
V současné době hledáme někoho, a to byl 
i účel naší účasti v soutěži, kdo by udělal 
náš software více user-friendly a chopil se 
distribuce tohoto systému konečným zákaz-
níkům. Nechtěli bychom být ti, kdo prodávají 
a poskytují licenci konečnému zákazníkovi, 
ale chtěli bychom ji poskytnout nějaké firmě, 
která by ve spolupráci s námi dodávala tento 
systém konečným zákazníkům a uchopila
náš nápad komerčně. Toto není systém, 
který se dá jednoduše prodat a my bychom 
už dali ruce pryč, protože je to stále kom-
binace biologického a technického řešení.
 A minimálně to biologické – dodávání 
raků a poradenství v oblasti biologie by 
bylo dále nezbytné. Jak řekl můj kolega 
Ing. Petr Císař, Ph. D., proděkan pro rozvoj, ve 
finále soutěže: „Na komerční aktivity nemáme 
čas. Ten potřebujeme na vědu, kterou stále 
milujeme ze všeho nejvíce.“ 

Jindřich Petr
Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Foto: archiv prof. Pavla Kozáka 

 Jihočeský technologický projekt 
„Raci na stráži“

Soutěž na podporu inovativních projektů Parádní nápad je každoročně vyhlašována 
společností PowerHub ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem. 
Vítězové soutěže získají kromě finanční odměny a zviditelnění projektů i možnost 
mezinárodní propagace projektů a získání investic pro jejich rozvoj. 

Čidlo snímající račí tep

Citlivý organismus raků 
funguje při ohrožení 

kvality vod jako systém 
rychlého varování.
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BŘEZEN 2019 33

I N Z E R C E

Vyberte si svou 
oblíbenou formu 
a pusťte se do pečení.
Vyměňte své BILLA Bonus body 
za pečicí formy Dr. Oetkera
se slevou až 57 %.

S chutí 
do PEČENÍ

Akce probíhá od 20. 3. 2019 do 14. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. 
Výrobky nelze zakoupit za běžnou cenu. Více informací na www.billa.cz

PENNY: „MÍSTNÍ FARMÁŘI  
A DODAVATELÉ JSOU NAŠÍ PRIORITOU“
Podíl domácích dodavatelů u PENNY je ve vybraných kategoriích 70 až 80 %, například u piva  
je to přes 90 %, v případě veškerého pečiva, včetně trvanlivého, je to 80 % a třeba produkty 
privátních značek Dobré maso nebo Gran Mare jsou výhradně od českých dodavatelů.

Dlouhodobě PENNY spolupracuje  
s místními pekaři, kteří dodávají do 
všech prodejen nejčerstvější a na řadě 
míst i typické regionální produkty. 
Aktuálně jich je bezmála 50 po celé 
republice. Stejně tak spolupracuje se 
27 českými a moravskými řezníky. Také 
v sortimentu chlazených mléčných 
produktů nabízí zákazníkům z více než 
dvou třetin české výrobky. Například 
privátní značka BONI je pak ze  
100 % českého původu, stejně jako 
pivo Staročech. Obě značky se spolu 
se stovkami dalších produktů pyšní 
označením Česká potravina.

Jednou z priorit je vždy čerstvost  
a kvalita nabízených produktů, kterou 
právě domácí farmáři a producenti 
dokáží zaručit. Ukazuje se to nejen  
u čerstvého pečiva, ale dlouhodobě 
i u nabídky ovoce a zeleniny. „Stejně 
jako u ostatního sortimentu platí, že 
vždy dáváme přednost české produkci. 
Více než z 80 %, ale v drtivé většině 
případů ze 100 procent – s ohledem 
na počasí, sezonu a velikost úrody – 
prodáváme z české produkce například 
ředkvičky, cibuli, kedlubny, saláty 
nebo brambory. Po každé sklizni 
pak plánujeme nabízet výhradně 
česká jablka a hrušky,“ konstatuje 
Tomáš Kubík, manažer komunikace 

PENNY. „Více než ze 70 procent 
nakupujeme ovoce a zeleninu přímo 
u pěstitelů, tedy ne prostřednictvím 
velkoobchodů. Máme tak osobní vazby, 
z nichž profitují všechny strany. Máme 
lepší kontrolu nad kvalitou  
a pro pěstitele můžeme zaručit 
férovější podmínky a otevřenou 
komunikaci.“ 

O kvalitě českých produktů nabízených 
zákazníkům PENNY pak svědčí desítky 
ocenění v prestižních anketách 
spotřebitelů, ať už je to Volba 
spotřebitelů, nebo Česká chuťovka  
a Dětská chuťovka. 

„Ruční práce je základem naší výroby, 
a to hlavně při zpracování těsta. 
Celých dvacet let říkáme, že jen lidská 
ruka dokáže šetrně zpracovat vláčné 
těsto,“ vysvětluje Štěpán Malena 
jeden z hlavních důvodů, proč je 
jejich pšenično-žitný kmínový chléb 
vyhlášený po celém regionu Vysočiny. 
Byla to právě jeho dlouhodobá 
oblíbenost, která v roce 2010 přivedla 
do pekárny i zástupce PENNY a vznikl 
tak dlouhodobý obchodní vztah trvající 
dodnes. Díky němu jaroměřická 

pekárna zvládla překonat i náročnější 
roky. Pekárna do PENNY dodává také 
chléb označený podle dní v týdnu. 
Zákazník si tak přímo na chlebové 
kůrce může přečíst nejen to, jaký je 
dnes den, ale má i jistotu absolutní 
čerstvosti. 

Veškeré suroviny odebírá pekárna 
v okolí, a to i mouku od místních 
mlynářů, s nimiž spolupracuje od svých 
začátků. Nic na tom nezměnilo ani 
postavení nové moderní výrobní haly 

v roce 2010. „Naši původní chlebovou 
recepturu jsme téměř neměnili. 
Zásadní je pro nás kvalita, kterou se 
snažíme za každou cenu udržet,“ říká 
hrdě Štěpán Malena a vzpomíná: „Táta 
v roce 1999 chodil po Jaroměřicích  
a dával lidem ochutnat svoje chleby, 
aby zjistil, jak jim chutnají. To byl ten 
nejlepší způsob, jak postupně vytvořit 
ideální recepturu.“ A její chuť dnes  
a denně oceňují zákazníci nejen díky 
pekárně Malena, ale i díky PENNY 
a jeho podpoře místních dodavatelů.

RECEPT NA NEJLEPŠÍ ČESKÝ 
CHLEBA MÁ OD SOUSEDŮ
Když v roce 1999 Antonín a Marie Malenovi zakládali  
rodinnou pekárnu v Jaroměřicích nad Rokytnou, bylo jejich  
synovi Štěpánovi 15 let. Z tehdejšího brigádníka je dnes šéf 
pekárny se 40 zaměstnanci, kde se peče chleba, o kterém  
zejména na Vysočině slyšel každý. Jaké je jeho tajemství? 

SRPEN 2021
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Zdaleka přitom nejde jen o mediálně často 
zmiňované přehrady nebo mokřady, ale samo-
zřejmě také o rybníky, byť je v současné době 
jejich celková plocha zhruba třetinová oproti 
vrcholnému období rybníkářství před několika 
sty lety. K tomu připočtěme množství dalších 
vodních ploch, ať už jsou to přírodní koupali-
ště, zatopené lomy, nebo v posledních letech 
opětovně a hojně budované nebo obnovované 
retenční nádrže zadržující vodu v krajině.
Za přínos vodních ploch se obvykle kromě 
zmíněného zadržování vody považuje vytváření 
lokálního příznivého (chladnějšího) mikrokli-
matu nebo čištění přírodních vod, už méně 
často se mluví o jejich rekreačním potenciálu 
a prakticky vůbec o podílu vodních ploch, 
respektive vodních rostlin, na ukládání uhlíku, 
nebo dokonce o možnostech, jak využít vodní 
flóru v potravinářství nebo k léčebným či 
krmným účelům.

Už samotný rekreační potenciál přírodních 
vodních ploch jako míst ke koupání je nemalý, 
byť se zdá, že zejména mladší generace pre-
feruje spíše dezinfikované bazény, akvaparky 
a obecně místa, kde je možná kontaminace 
vody „pod kontrolou“. Faktem je, že při kou-
pání v přírodě hrozí zejména v letních měsí-
cích při vyšších teplotách a při vyšším obsahu 
fosforu v koupacích vodách riziko přemnožení 
sinic vylučujících toxické látky, což některé 
jedince od takového koupání odrazuje. Obecně 
se má za to, že nejvyšší riziko představují 
sinice pro těhotné ženy, reálné riziko alergií 
začíná ale až při velkém přemnožení sinic, kdy 
se na hladině vod tvoří takzvaný vodní květ. 
Nadměrné přemnožení sinic tak lze odhalit 
již pouhým okem nebo často doporučovanou 
zkouškou, spočívající v nabrání vody z přísluš-
ného koupaliště do nějaké průhledné nádoby, 
v níž lze po ustálení vody rozeznat zrakem 

v blízkosti hladiny drobné zelenavé útvary buď 
ve tvaru krupiček, nebo čárek připomínající 
drobné jehličí. O nadměrném výskytu sinic na 
veřejných přírodních koupalištích by měli být 
navíc jejich návštěvníci informováni, například 
varovnými tabulemi, kvalitu koupacích vod lze 
také online sledovat na portálu www.koupaci-
vody.cz/. Dodat lze jen, že nadměrné množství 
fosforu se do koupacích vod dostává částečně 
splachem z polí, ve větší míře ale z obecních 
kanalizací tam, kde není vybudována čistírna 
odpadních vod. I když nelze riziko nadměrně 
přemnožených sinic nijak podceňovat, není 
nutné jej ale na druhou stranu příliš přeceňo-
vat. Obávat se například není třeba jednorázo-
vého polknutí vody kontaminované i toxickými 
sinicemi, vyšší riziko spíše přináší zejména 
dlouhodobý a opakovaný pobyt ve vodě po 
dobu více než deset minut. Pakliže se tedy ve 
vodě s nadměrným výskytem sinic koupeme 

 Potenciál i rizika přírodních
 vodních ploch v ČR

Přestože to tak na první pohled nevypadá, není v naší zemi zas tak málo vodních 
ploch, jak by se mohlo zdát. 
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déle, je žádoucí se po ukončení koupele řádně 
osprchovat. 

Role sinic v přírodě mimochodem není jen 
jednoznačně negativní. Jde totiž o organismy, 
které žijí na naší planetě déle než trilobiti 
a svou schopností fotosyntézy napomáhají 
po celou dobu své existence na Zemi vytvářet 
kyslík. Z nutričního hlediska jsou zase sinice 
vydatným zdrojem proteinů a některé z nich 
se využívají ke komerční produkci jako surovi-
na pro výrobu vitamínových tablet, například 
s vysokým obsahem vitamínu B. Z toho 
důvodu jsou v řadě zemí, zejména v Africe, 
využívány sinice dokonce jako nedílná součást 
potravy. Nejen sinice ovšem představují 
v rámci na vodu vázaných organismů surovinu 
využitelnou člověkem. Všeobecně známý 
puškvorec, což jsou známé lidově pojmeno-
vané „doutníky“ rostoucí při krajích vodních 
ploch, se po staletí využívá v lidovém léčitel-
ství. Konkrétně jde o kořen, který se sbírá buď 
brzy na jaře, nebo na podzim, od září do listo-
padu. Puškvorec má příznivý vliv na trávení, je 
prevencí proti nadýmání, odstraňuje nechu-
tenství, pročišťuje organismus, koupel ve vodě 
s výluhem z puškvorce údajně pomáhá proti 
omrzlinám a žvýkání sušeného kořene má 
dokonce zbavovat závislosti na tabáku.

I pro podnikatele v zemědělství je další zají-
mavou vodní rostlinou okřehek, lidově nazýva-
ný žabinec, což je vizuálně obrovské množství 
malých, téměř kulatých lístečků pokrývající 
často celou vodní plochu, pokud jde tedy o sto-
jaté vodní plochy. Žabinec je přitom považován 
za signál znečištění vody, je to ale naopak – 
okřehek je totiž velmi účinným čističem vody. 
Vzhledem k tomu, že okřehek může do 16 ho-
din zdvojnásobit svou biomasu, je jednou z nej-
rychleji rostoucích vyšších rostlin. To z ní dělá 
spolu s vysokým obsahem bílkovin v rostlinách 
perspektivní zdroj například pro farmaceutický 
průmysl, ale také pro zemědělství. Okřehek 
je totiž možné využívat také jako krmivo pro 
kuřata, neboť rostlina obsahuje vysoké koncent-
race vápníku (10–25 g/kg sušiny), což je minerál 
potřebný pro slepice k produkci vajec. Rostliny 
okřehku navíc obsahují xantofyly a karotenoidy, 
které jsou zodpovědné za oranžově žlutou barvu 
žloutku. Uvedené příklady jsou pouze „vrchol-
kem ledovce“ při využití vodních rostlin, veřejně 
známé je už několik let například také využití 
plodů kotvice, známé také jako vodní ořechy či 
vodní kaštany, které se dají konzumovat v syro-
vém či tepelně upraveném stavu. V minulosti se 
z plodů kotvice dokonce mlela mouka na pečení 
chleba a placek, dnes ale patří v naší přírodě 
kotvice k ohroženým druhům, na rozdíl od výše 
jmenovaných příkladů.

Nejen jako tip pro koupání v přírodě, ale také 
jako tip na výlet k vodě lze v současné době 
použít aplikaci na našich mapových portálech, 
kde lze po zadání kategorie vodní plochy zís-
kat informace, kde se nachází, jak se na místo 
dostat, a dokonce i aktuální počasí v příslušné 

lokalitě. Obdobné služby, byť s omezeněj-
ším spektrem údajů, nabízí také zahraniční 
aplikace, které lze využít i při cestách do 
zahraničí, neboť poskytují tipy na koupání 
v lokalitách na celém světě.

Mimochodem i koupání v chlorovaných bazé-
nech (což je informace pro ty, kteří se obávají 
rizika toxických sinic), má svá negativa. 
Jejich zdrojem je právě chlor, který v reakci 

s dalšími látkami (třeba potem) zvyšuje riziko 
vzniku ekzémů, astmatu, zánětu průdušek 
nebo gynekologických potíží. Chlorovaná voda 
kromě toho zvyšuje potenciál vzniku rakoviny 
kůže, chlor navíc narušuje pokožku těla, 
která pak hůře odolává i slunečnímu záření, 
zpomaluje proces pigmentace a ovlivňuje tak 
i podobu opálení. Zajímavostí je i vliv chloru 
na odbarvené blondýny, jejichž vlasům dodává 
zelenkavý nádech. 

Tak či tak, vyrazit si „někam k vodě“, třeba 
i bez koupání, je (nejen v létě) vhodná volno-
časová aktivita, jednak kvůli poznávání krás 
naší země, jednak jako zdroj informací o tom, 
jaká pozitiva vodní plochy a organismy na 
ně vázané přinášejí, nebo mohou přinášet 
společnosti. A samozřejmě i krajině, která je 
na mnoha místech pestřejší, než jak vyznívá 
její mediální obraz. 

Úřad AK ČR

Průběh letošního 
chladného léta částečně 
snížil zájem o koupání 

3v přírodě, ale nabídka je 
stále široká.
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Jedním z cílů uvedené strategie je totiž 
zajistit na 10 % lesních porostů na území 
pevninské EU takzvanou pasivní ochranu
lesů, jako jedno z mnoha opatření na snížení 
emisí skleníkových plynů a opatření na 
pohlcování uhlíku. Pasivní ochranou lesů 
se má na mysli zejména princip ponechání 
lesních porostů přirozenému vývoji, což 
v praxi znamená fatální omezení těžby 
a obecně lidské aktivity (proto „pasivní“ 
ochrana) při hospodaření v lesích. EU také 
plánuje vytvořit nový certifikační systém, 
navzdory tomu, že v současné době existují 
jak v rámci EU, tak celé planety nejméně
dva zavedené a funkční certifikační systémy, 

PEFC a FSC. Přestože se dnes společnost 
nachází v období, kdy je moderní a módní 
certifikovat kdeco, od zemědělské produkce 
po stavby, nezdá se zrovna přínosné zavádět 
do oblasti lesnictví další nové parametry 
certifikace za situace, kdy ty stávající fungují 
a vlastníkům lesů nebo jejich správcům po-
skytují i možnost výběru. Stejně jako v oblasti 
zemědělství by nicméně uvedená strategie 
měla podléhat diskusi v rámci „lesnického 
Trialogu“, a na podzim letošního roku by se jí 
měl podle dosavadních plánů zabývat Evrop-
ský parlament a Rada ministrů. Na modifikaci 
dokumentu je tak ještě trochu čas, nezbývá 
jej ale mnoho.

Důsledky Lesnické strategie EU do roku 2030, 
pokud by byla přijata v navrhované podobě, 
kritizují nejen naši lesníci, například Sdružení 
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 
(SVOL), ale také zástupci lesnického oboru 
z dalších členských zemí, například Polsko. 
To se obává především dopadu do hospoda-
ření státních lesů a dopadů na zaměstnanost 
v oblastech, kde je těžba dřeva a činnosti s ní 
spojené jednou z nemnoha pracovních pří-
ležitostí, což je v o něco menší míře problém 
také v naší zemi. V Polsku je ale situace ještě 
horší. „Máme jeden z nejvyšších podílů lesů 
ve vlastnictví státu v EU a dalo by se očekávat, 
že ve vztahu k zemím s takovou vlastnickou 
strukturou budou formulována očekávání 
ohledně ponechání lesů přirozenému vývoji 
na co největší ploše v první řadě. To znamená 
ne 10 %, ale mnohem větší procento polských 
lesů, které by mělo být předmětem pasivní 
ochrany,“ uvádí se mimo jiné v polském vyjád-
ření. V Polsku je ve vlastnictví státu přes 
80 % lesů, dřevo v nich vytěžené míří primár-
ně na polský trh a představuje 90% podíl na 
trhu této suroviny v Polsku. Pokud by se těžba 
dřeva ve státních lesích omezila, znamena-
lo by to zvýšení jeho cen, přičemž odvětví 
lesního a dřevařského průmyslu je důležitým 
odvětvím polské ekonomiky. Polsko je mimo 
jiné druhým největším výrobcem nábytku na 
světě, třetím výrobcem oken a dveří a jedním 
z největších (v první desítce) producentů řezi-
va, což jsou desky, kulatina, latě a další prvky 
vyráběné při zpracování kulatého dřeva. Tento 
sektor generuje téměř 2,7 % polského HDP 
a zaměstnává přes 460 000 lidí.

Také SVOL již zveřejnil svůj postoj k návr-
hu evropské lesnické strategie. Uvedený 
dokument přitom SVOL považuje „za zcela 
nevyvážený, upřednostňující pouze ekologický 
aspekt hospodaření v lesích“. „Návrh silně 
ohrožuje zásady trvale udržitelného hospoda-
ření, pomíjí multifunkční úlohu lesů a zasahu-
je do kompetencí členských států v lesnictví. 
Schválený návrh nezohledňuje připomínky 
a argumenty subjektů evropského lesnické-
ho a dřevařského sektoru zaslané čelným 
představitelům Evropské komise v červnu le-
tošního roku, ani obavy a požadavky ministrů 
zemědělství 11 členských států (včetně České 

 Nejen lesníci v ČR se obávají 
 plánu EU na pasivní hospodaření

Stejně jako zemědělství bude v příštích letech čelit environmentální politice EU také 
evropské a tuzemské lesnictví. I když přitom nejsou základní zásady lesnické (nespo-
lečné) politiky EU finálně odsouhlaseny, představuje v červenci představený návrh 
Lesnické strategie EU do roku 2030 z dílny Evropské komise značný zásah zejména 
do hospodaření v hospodářských lesích.
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republiky) stran strategie zaslané výkonnému 
místopředsedovi EK pro Evropskou zelenou 
dohodu F. Timmermansovi,“ uvádí se mimo 
jiné v textu tiskové zprávy Sdružení.

Jak bude nakonec evropská lesnická strategie 
vypadat, ale není ještě, jak už bylo řečeno, 
definitivní. I v případě zemědělství nakonec 
doznaly původní „zelené“ představy poměrně 
významných změn, což bylo okamžitě 
kritizováno ze strany ochránců přírody. 
V případě lesnické strategie, navíc za situace, 
kdy neexistuje oficiální „Společná lesnická po-
litika EU“, lze alespoň částečně předpokládat 
podobný vývoj, byť je zcela zřejmé, že také les-
nické hospodaření se bude v dalších letech řídit 
k přírodě blízkými principy ve větší míře, než je 
tomu dosud. ČR přitom má, zejména prostřed-
nictvím státního podniku Lesy České republiky, 
značný počet lesních ploch s nějakým stupněm 
ochrany již v současné době, a taková území by 
tak předmětem nových plánovaných regulací 
být nemusela. Tuto, do jisté míry spekulaci, 
navíc posiluje nedávné zařazení Jizerskohor-
ských bučin na seznam světového přírodního 
a kulturního dědictví UNESCO. 

A nejen Jizerskohorských bučin, ale také 
dalších 9 území v rámci EU, přičemž 
6 dalších je v tomto seznamu v pozici „čeka-
telů“. Samotné jizerskohorské bučiny zabírají 
plochu 27 km2 na severním úbočí Jizerských 
hor od Oldřichova v Hájích po Lázně Libverda, 
nejcennější vnitřní část má zhruba 10 km2 
a kolem je ochranné, zhruba 17km pásmo. 
O čem přitom zprávy o této události „taktně 
mlčí“, je skutečnost, že území spravují státní 
Lesy České republiky. 

Zařazení několika evropských lokalit do se-
znamu UNESCO je přitom nezpochybnitelným 
důkazem, že se na mnoha místech EU hospo-
daří způsobem, který je veřejně oceňován, 
a především, že se tímto způsobem hospo-
daří i bez „Lesnické strategie EU do roku 
2030“. Zároveň je tato skutečnost potvrzením 
léta známého faktu, že bez vlivu člověka by 
na řadě míst dnešní přírodně cenné oblasti 
vůbec nevznikly. V současné době totální 
prostupnosti planety se totiž stále razantněji 
prosazují, a to mnohem více než ještě 
v nedávné minulosti, i v samotném životním 
prostředí introdukované a invazivní rostliny, 
keře nebo stromy, takže „přirozený vývoj“ 
v ortodoxním slova smyslu už v praxi na pla-
netě v zásadě neexistuje, snad až na některé 
malé oblasti nepostižené civilizací. I sama 

lesnická strategie je z podstaty nepřirozená, 
neboť má ambici regulovat dění v lesním 
hospodářství, a to ještě na bázi zatím blíže 
nespecifikované certifikace. A pokud se týká 
samotných lesů, pak je stále důležitějším 
předmětem diskusí jejich reálný příspěvek 
k ukládání uhlíku – ne vždy se tak totiž pro-
střednictvím lesních porostů děje.

Výzvou doby je tak spíše než „netěžit“ budovat 
lesy odolnější, druhově a věkově pestřejší, což 
paradoxně usnadnila v ČR kůrovcová kalamita 
a obecně správné rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství využít nemalou část finančních 
prostředků z Národního plánu obnovy na tyto 
účely. A to by bylo žádoucí EU vysvětlit.

Úřad AK ČR
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Současné lesnictví se potýká s obrovský-
mi výzvami – měnící se klima a extrémní 
klimatické jevy, bezprecedentní kůrovcová 
kalamita, otázka další budoucnosti smrku, 
ale i špatná kondice dalších dřevin a s tím 
vším nutnost zrevidovat přístup k pěstování 
lesa jako takovému. Daří se VÚLHM svými 
činnostmi reagovat na tak dynamické a 
rozsáhlé změny? 
Lesnický výzkum je nutně dlouhodobý a ani na 
zcela nové a aktuální otázky nelze dát odpo-
věď bez existence předchozích datových řad. 
V tom je naše určitá výhoda – zajištění 
takových datových sérií je součástí našeho 
poslání. Dlouhodobě spravujeme historickou 
síť ploch s pěstebními pokusy, síť ploch mezi-
národního monitoringu zdravotního stavu lesů 
ICP Forests, několik malých lesních povodí 
s hydrologickým monitoringem, klonové 
archivy dřevin i řadu dalších objektů. Některé 
ověřené metody pro vhodný postup při zales-
ňování velkoplošných holin po kůrovcových 
těžbách bylo možné rychle vydat jen díky 

našim zkušenostem z lokalit zalesňovaných 
po větrné kalamitě Kyrill a z ploch po imisních 
těžbách ze 70. let minulého století. Současná 
forma institucionální podpory pak do značné 
míry umožňuje rychlé zaměření pozornosti 
na kvalitativně nové téma, jako tomu bylo 
například v případě epidemie afrického moru 
prasat na jižní Moravě. Samozřejmě nejsme 
schopni obratem zavádět nejmodernější ex-
perimentální metody a také zajišťování finanč-
ně náročné výzkumné infrastruktury je pro 
nás komplikovanější, než je tomu v případě 
univerzit a ústavů akademie věd orientujících 
se na základní výzkum. V této oblasti se ale 
musíme do jisté míry spoléhat na spolu-
práci a dobré vztahy s těmito organizacemi. 
Obvykle jsou velmi ochotné ke spolupráci na 
oboustranně přínosných projektech. 

Na které výzkumné otázky se bude podle 
vás potřeba soustředit v nejbližší budouc-
nosti, ale i v dlouhodobém horizontu?
Snaha přejít od monokulturních hospodář-
ských porostů k druhově, věkově i prostorově 
strukturovaným lesům, které by byly stabil-
nější a zároveň naplňovaly hospodářské cíle, 
se periodicky objevuje v lesnickém výzkumu 
i v lesnické praxi po celé minulé století. 
Nikdy však nebyla výchozím bodem holá 
seč. Jedním z hlavních cílů je tedy přispět ke 
vhodným postupům obnovy rozsáhlých holin 
po kůrovcových těžbách. Zároveň zakládáme 
porosty pro budoucnost, o které víme, že bude 
pravděpodobně teplejší, s různými výkyvy ve 
srážkové činnosti a častějšími extrémními 
meteorologickými situacemi. Nelze ji však 
uchopit jednoduchými modely zvyšování 
průměrných teplot nebo posunu vegetačních 
stupňů. Z tohoto pohledu je potřeba věnovat 
velkou pozornost genetice populací domácích 
dřevin, ale i vhodných a dostatečně ověřených 
nepůvodních a introdukovaných druhů. Velkou 
pozornost si zasluhuje současný stav lesních 

půd, který je ve skutečnosti o dost horší, než 
by odpovídalo typologickým kategoriím. Kyse-
lé deště z druhé poloviny minulého století se 
v tomto bohužel nevratně podepsaly nejen 
v imisních oblastech, což můžeme brzy pocítit 
při zavádění dřevin náročnějších na výživu. 
Situaci dále zhoršuje i intenzivní využívání tě-
žebních zbytků. V nových podmínkách je nut-
né definovat pěstební postupy, které umožní 
dostatečnou produkci kvalitního dřeva. Ochra-
na lesa musí být neustále ve střehu kvůli 
potenciální aktivizaci domácích (i těch dosud 
nezajímavých) a zavlečených škůdců. Zároveň 
je nutné věnovat se po výzkumné stránce oče-
káváním, která na lesy kladou různé zájmové 
skupiny a veřejnost obecně – musíme umět 
podloženě argumentovat v oblasti biodiverzity, 
sekvestrace uhlíku v lesích, hydrické i dalších 
funkcí lesních ekosystémů. Výzkumných té-
mat je tedy celá řada a nepochybně nabudou 
na významu i nějaká, o kterých zatím mnoho 
netušíme. Zároveň bychom jako ústav rádi 
přispěli k posílení pozice lesního hospodářství 
jako činnosti, která má potenciál bojovat se 
změnou klimatu a zmírňovat její dopady. Obá-
vám se, že veřejnost začíná chápat lesy jako 
něco, co by mělo být nevyhnutelně chráněno 
před lidskými zásahy, jako je „kácení zdravých 
stromů“. Je potřeba posílit povědomí o tom, 
že dřevo je úžasnou obnovitelnou surovinou, 
která může nahrazovat ocel, beton i plasty 
a snižovat uhlíkovou stopu, a že ho dokážeme 
v dostatečné míře produkovat ve zdravých, 
stabilních a krásných lesích s vysokou mírou 
biodiverzity i naplňováním řady mimopro-
dukčních funkcí. 

Daří se efektivně a funkčně propojovat vý-
sledky výzkumu s praxí? Můžete představit 
nějaké konkrétní příklady?
Na řadě projektů se s námi podílí konkrétní 
vlastníci lesů – například Vojenské lesy 
a statky ČR, s.p., Lesy Colloredo Mansfeld, 

 Výzkumný ústav je znakem 
toho, že lesnictví je významným 
oborem lidské činnosti

Letošní rok si připomínáme 100. výročí od založení oddělení ochrany lesa v roce 
1921, pozdějšího Ústavu pro ochranu lesa, jehož vznik byl iniciován tehdejší potře-
bou účinných nástrojů pro boj s mniškovou kalamitou. K příležitosti tohoto jubilea 
dnešního Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) jsme 
převzali zkrácený korespondenční rozhovor oborového časopisu Lesnická práce 
s ředitelem Vítem Šrámkem o poslání a roli ústavu při aktuálních výzvách 
a potřebách lesnictví i o významu 100. výročí a budoucí úloze této instituce.
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Jan Kolowrat Krakowský, Správa lesů města 
Tábora, Lesy města Olomouce, Biskupství 
ostravsko-opavské a řada dalších. Pro Lesy 
České republiky, s.p., řešíme některá výzkum-
ná témata vypsaná jejich grantovou agentu-
rou. Z nejnovějších uplatnění výzkumu mohu 
zmínit testování experimentálních způsobů 
zalesňování kůrovcových holin ve významné 
vodohospodářské lokalitě na LS Telč, založení 
provenienčních ploch s introdukovanými 
dřevinami na LS Vítkov či obnovu semenných 
sadů původního krušnohorského smrku 
u Městských lesů Chomutov. Podílíme se na 
vývoji a testování prostředků pro ochranu lesa 
(např. insekticidní sítě MERCATA), speciálních 
hnojiv pro lesní školky i lesní porosty a obalů 
pro krytokořennou sadbu. Vždy se snažíme, 
aby naše výstupy nebyly aplikované pouze 
u jednoho vlastníka lesů, ale aby byly např. 
prostřednictvím našeho Lesnického průvodce 
využitelné i v dalších oblastech s obdobnými 
přírodními podmínkami. V jednotlivých obo-
rech naší činnosti zajišťujeme pro vlastníky 
lesů poradenské služby a naše výsledky se 
snažíme zprostředkovat jak přes časopis 
Zprávy lesnického výzkumu, tak přednáškami 
na různých seminářích pro lesnickou praxi. 

V kontextu stoletého jubilea výzkumného 
ústavu – jak byste zhodnotil význam této 
instituce pro české lesnictví a jakou úlohu 
bude hrát podle vás v budoucnosti?
Jako jsou armády znakem suverenity států, 
výzkumný ústav je určitým znakem toho, že 
lesnictví je významným samostatným oborem 
lidské činnosti, který přináší benefity jak 
vlastníkům lesů, tak celé společnosti. Tento 
model funguje ve většině evropských zemí 
i v dalších lesnicky vyspělých státech světa. 
Působení instituce je především dovnitř oboru 
– vnášení podnětů, poskytování fundovaných 
podkladů a řešení konkrétních zadání zřizo-
vatele a státní správy a poskytování maximál-
ního servisu majitelům a správcům lesních 
majetků ve formě poradenství, inovací a vzdě-
lávání. Významné je ale i vnější působení. Na 
les, který pokrývá třetinu našeho území, je 
společností kladeno široké spektrum často 
i rozporných požadavků. Musíme být schopni 
dokladovat, že umíme s lesy nakládat s re-
spektováním principů dlouhodobé udržitelnos-
ti, naplňovat v rámci hospodaření významné 
mimoprodukční funkce a že aktivní lesnický 
management může být ve středoevropském 
prostoru nejlepší odpovědí na rizika spojená 
se změnou klimatu a s budoucím stavem les-
ních ekosystémů. Toto vnější působení – tedy 
komunikace s jinými vědními obory a předklá-
dání vědeckých podkladů pro celospolečen-
skou diskusi – bude oproti minulosti nabývat 
na významu a do jisté míry se od „veřejné 
výzkumné instituce“, kterou jsme, očekává. 

Markéta Penzešová, Petra Kulhanová, 
článek je převzat z oborového časopisu 
Lesnická práce
Foto: archiv VÚLHM

Vznik a historie Výzkumného ústavu lesního  
hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesnický výzkum se výrazněji rozvíjel od 19. století jako důsledek rozvoje systému 
produkčního lesnictví ve střední Evropě. První lesnická výzkumná organizace na území 
Československé republiky byla založena 31. října 1921. Na základě rozhodnutí Minister-
stva zemědělství bylo vytvořeno oddělení ochrany lesa (později Ústav pro ochranu lesa). 
Důvodem pro jeho vznik bylo tehdejší přemnožení bekyně mnišky. Pokračovatelem je 
dnešní Lesní ochranná služba, která je činná při VÚLHM.

V následujícím desetiletí vznikala řada dalších lesnických ústavů, obvykle vždy s kon-
krétním zadáním řešených problémů ze strany lesnické praxe: Ústav lesnické biochemie 
(1922), Ústav lesnické ekonomiky (1923), Ústav pro pěstění lesů (1923) a další. Jednotlivé 
ústavy byly sdruženy pod hlavičkou „Výzkumné ústavy lesnické“. K 1. 4. 1952 byla většina 
těchto organizací sdružena do Výzkumného ústavu lesního hospodářství ve Zbraslavi-Str-
nadech. K definitivnímu sjednocení lesnického výzkumu pak došlo v roce 1959, kdy vznikl 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Zásadní změny pak přišly počátkem 
devadesátých let. Od 1. 1. 1993 se VÚLHM stal příspěvkovou organizací. Přechod na tuto 
formu organizace přinesl významnou změnu náplně a struktury organizace, některé 
činnosti ústavu byly ukončeny.

V roce 2007 byl VÚLHM transformován na veřejnou výzkumnou instituci. V současné době 
je se sídlem ve Strnadech právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je 
výzkum. Základními kameny jsou výzkumné a podpůrné útvary umístěné ve Strnadech. 
Jsou to útvary Lesní ochranná služba, Ekologie lesa, Biologie a šlechtění lesních dřevin, 
Útvar myslivosti s oborou Březka, Lesnické informační centrum a Zkušební laboratoře. 
Důležitou součástí ústavu jsou dvě výzkumné stanice – VS Opočno (Útvar pěstování lesa), 
která je zaměřena na problematiku lesního školkařství a výchovy lesních porostů, a VS 
Kunovice (Útvar reprodukčních zdrojů) se zaměřením na šlechtění rychlerostoucích dře-
vin, záchranu genofondu listnatých dřevin a lesní semenářství.
Zdroj: VÚLHM

Prezentace přístrojového vybavení VÚLHM na Dnech lesnické techniky
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V těch byl díky vojenské činnosti v posledních 
desetiletích výrazně omezen běžný civilizační 
ruch, a tak se tyto lokality staly domovem 
celé řady vzácných živočišných a rostlinných 
druhů, které v běžné kulturní krajině již 
nenajdete. Myslivci pak náš podnik logicky 
znají jako správce velmi atraktivních honiteb. 
Jen malá část zasvěcených však ví, že státní 
podnik hospodaří ve výcvikových lokalitách 
a na územích se strategickým významem pro 
obranu našeho státu jako tzv. „komplexní hos-
podář.“ Vedle lesníků a myslivců najdete 
v řadách zaměstnanců společnosti, která spa-
dá pod Ministerstvo obrany, také třeba rybáře, 
ale i zemědělce.

Zemědělci z vojenských lokalit
Zemědělská výroba u Vojenských lesů a stat-
ků ČR (VLS) je rozdělena do tří zemědělských 
správ a na starosti ji má, v rámci podnikové 
struktury, samostatná organizační jednotka 

s mírně „armádním“ názvem – Divize země-
dělské výroby (koneckonců i lesnictví je u VLS 
rozděleno do šesti lokálních divizí). Farmáři 
VLS tak ve vojenských lokalitách působí 
vedle lesníků, spolupracují s nimi, tvoří ale 
samostatnou výrobní jednotku. VLS celkem 
obhospodařují bezmála 7 000 ha půdy, z níž 
drtivou většinu zabírají travní porosty. Domi-
nantním oborem zemědělského programu 
je chov skotu, který zde probíhá ve třech
z pěti rozsáhlých lokalit, které VLS aktuálně 
spravují. Ve všech případech se jedná 
o mimořádně zajímavé přírodní oblasti, jejichž 
velká část je dotčena režimovými opatřeními 
v rámci mimořádné ochrany přírody. Dvě
z nich se rozkládají v Čechách – na Karlovar-
sku v Doupovských horách a především na 
Šumavě na Českokrumlovsku. Třetí zeměděl-
ská správa VLS pak spravuje zemědělskou 
půdu v oblasti moravského vojenského újezdu 
Libavá v Oderských vrších na Olomoucku. 

Celkový počet chovaných jedinců skotu u VLS 
osciluje kolem 2 700 VDJ. Jen asi desetinu 
z tohoto počtu tvoří dojnice, páteří agrárního 
podnikání podniku je produkce masných ple-
men, především zástavového skotu. Aktuálně 
však intenzivně hledají nové cesty, jak alespoň 
část své produkce zpracovat a nabídnout 
zákazníkům ve formě konečného produktu. 
„Řešíme stejně jako velká část dalších 
chovatelů obdobný problém s dělbou zisku 
u produktu, který existuje i u spotřebního 
zboží, kde je řada fabrik v Česku jen levnými 
montovnami komponentů, zatímco hlavní část 
přidané hodnoty inkasuje producent koneč-
ného výrobku a obchodník. Zemědělství má 
stejný problém, na chovatele jako na výrobce 

 Biofarmáři z pastvin ve 
 vojenských újezdech

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR většina veřejnosti zná jako lesníky ze sou-
časných i bývalých armádních výcvikových prostor, kteří se starají o šest unikátních 
přírodních lokalit. 

Zemědělská výroba VLS v číslech

obhospodařovaná plocha 6 770,84 ha

travní porosty    95 % z celkové 
výměry

celkový počet skotu cca 2 700 VDJ

roční odchov telat cca 1 260 ks

počet dojnic cca 261 ks 

roční nádoj mléka 1 252 628 l  

Ing. Jaroslav Kratochvíl, 
ředitel zemědělské divize VLS ČR
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„meziproduktu“ zbývá jen malá část přidané 
hodnoty, většinu inkasuje i u zástavového sko-
tu obchodník,“ říká ředitel zemědělské výroby 
VLS Jaroslav Kratochvíl.

Devětapadesátiletý šumavský agronom přišel 
k Vojenským lesům a statkům na počátku 
loňského roku, po úspěšném dlouholetém 
působení v čele obecního agrárního podniku 
Kašperských hor. K VLS nastoupil s ambicí 
zlepšit využívání potenciálu zemědělských 
ploch, kterými státní podnik disponuje. 
Mezi osobní výzvy řadí také právě cestu ke 
konečnému zákazníkovi u produkce masných 
plemen skotu. „Pokles spotřeby je u hovězího 
masa všeobecným dlouhodobým trendem. 
Přitom lidé stále více řeší kvalitu potravin, 
které jedí a VLS nabízí produkt ve špičkové 
biokvalitě, protože se nám skot pase 
v přírodních podmínkách na pastvinách,
kterým se dlouhá léta vyhnula chemizace. 
Naše krávy a býci jsou vlastně napůl lesní 
zvířata. O této kvalitě musíme spotřebitele 
přesvědčit,“ glosuje Jaroslav Kratochvíl.

Hlavním plemenem chovaným u zemědělské 
divize VLS je plemeno masný Simentál. Na 
zemědělské správě Bražec v západočeských 
Doupovských horách ještě navíc chovají menší 
stádo plemene Hereford. V roce 2020 země-
dělci VLS odchovali celkem 1 206 kusů telat. 
Z toho bylo prodáno 602 zástavových býčků 
a 201 jaloviček. Zbývající jalovičky si zeměděl-
ské správy nechávají pro vlastní obrat stáda.
Co je ale hlavní potenciál VLS, ve kterém 
vedení podniku vidí konkurenční výhodu 
a o němž ředitel Kratochvíl hovoří, jsou 
unikátní podmínky, ve kterých agrární program 
VLS funguje. Zemědělská výroba podniku je 
komplexně zařazena do systému ekologického 
zemědělství. Pastviny, na nichž chov probíhá, 
jsou nezřídka součástí zvláště chráněných 
přírodních území. Díky specifickému využití 
k výcviku vojsk se těmto lokalitám po desetiletí 
vyhnul civilizační ruch i chemizace. Chovy VLS 
navíc splňují nejvyšší standardy tzv. welfare, 
který je ukazatelem humánních podmínek za-
cházení s hospodářskými zvířaty. V režimu BIO 
běží kompletně i program produkce na mléčné 
farmě Luboměř. Zde VLS řeší investici do mo-
dernizace provozu, která by udržela jeho kon-
kurenceschopnost. „Bio mléko je dnes žádaná 
komodita a v budoucnu se podíl na mléčném 
trhu bude zvyšovat. Výroba mléka v biokvalitě 
má jasnou zelenou, čemuž nasvědčuje i nově 
nastavovaná společná zemědělská politika EU,“ 
uvádí Jaroslav Kratochvíl argumenty, proč má 
podle něj tento segment budoucnost.

Skot jako nástroj udržení biodiverzity
Vedle produkčních cílů zemědělců však skot 
z chovů VLS plní také cíle ochranářů z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR. Přesvěd-
čit se o tom mohou aktuálně návštěvníci 
nejmladší chráněné krajinné oblasti v Brdech. 
Při cestě po náhorní kotlině kolem slavných 
Padrťských rybníků, které jsou jedním 

z hlavních návštěvnických lákadel Brdské 
vrchoviny, zde mohou aktuálně až do podzimu 
potkat stádo, jež sem na přelomu dubna 
a května převezli zemědělci VLS z ekologic-
kých chovů v západočeských Doupovských 
horách. Bezlesí jsou v CHKO Brdy z pohle-
du AOPK těmi nejvzácnějšími přírodními 
stanovišti a skot VLS si zde ochranáři „najali“ 
proto, aby spásáním bránily tyto plochy před 
zarůstáním třtinou, ostružiním 
a náletovými dřevinami. 

„Agentura jakožto zadavatel managementové-
ho opatření zajišťuje financování z dotačního 

programu Péče o krajinu Ministerstva životního 
prostředí, VLS mají na starosti zvířata a péči 
o ně,“ vysvětluje vedoucí středočeské správy 
AOPK Bohumil Fišer. 

„Jde o dvacet krav a jalovic, křížence plemen 
Simentál a Hereford, kteří se dokáží při-
způsobit drsnějším podmínkám a využívat i 
méně kvalitní pastevní porosty,“ dodal ředitel 
zemědělské divize VLS Jaroslav Kratochvíl. 
Zemědělská výroba podniku je zařazena do 
systému ekologického zemědělství.

Text a fota: Jan Sotona, tiskový mluvčí VLS

 Biofarmáři z pastvin ve 
 vojenských újezdech
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V areálu výstaviště by měly vyrůst hned dvě 
budovy, muzejní pavilony s expozicemi, kon-
ferenčními prostory a velkorysým návštěvnic-
kým zázemím. Při tvorbě záměru se v muzeu 
inspirovali příklady dobré praxe z vlastního 
provozu i z celého světa, a tak jedna z budov 
bude mít například i pochozí střechu s kavár-
nou nebo stěnu porostlou vertikální zahradou.

Národní zemědělské muzeum České Budě-
jovice je zamýšleno jako národní centrum 
našeho rybářství a rybníkářství, bude také 
prezentovat zemědělské stroje a potravinář-
ské produkty regionu, jako jsou například 
produkty podniků Budějovický Budvar, Madeta 
nebo Rybářství Třeboň. Zámek Ohrada, který 
je rovněž jedním z pracovišť muzea, v této 
souvislosti rozvine své původní poslání, tedy 
se opět stane muzeem lesnictví a myslivosti, 
které je svého druhu jedním z nejstarších na 
světě.

Záměr na vybudování muzea, který Národní 
zemědělské muzeum poprvé prezentuje 
veřejnosti v rámci letošního veletrhu Země 
živitelka, počítá se vznikem dvou muzejních 
objektů, pavilonu Voda a pavilonu Země. 
Pavilon Voda by měl fungovat jako pomyslný 
svatostánek rybářství, který České republice, 
zemi rybníků a rybářů, dosud chybí. Jeho 
obsahem by měla být moderní a živá expozice 
vyprávějící o všech oblastech rybářství od 
historie po současnost. Prezentovaná témata 
tak budou například vodní hospodářství, vel-
kochov ryb, rybářská technika, sportovní ry-
bářství nebo ochrana vodních toků i živočichů. 
Návštěvníci uvidí například řezy rybničním i 
říčním systémem, dozví se zajímavosti o vzni-
ku a rozvoji jihočeské rybniční sítě či vltavské 
přehradní kaskády, seznámí se s živočichy 
žijícími ve vodě i v okolí vodních toků. Součástí 
expozice budou akvária s živými rybami. Další 
část výstavního prostoru by pak měla být 
zaměřena na konzumaci ryb, jejich přípravu, 
servírování a recepty. 

Pavilon Země by se měl věnovat zemědělství 
a jeho hlavnímu smyslu, tedy výrobě potravin. 
Zemědělská technika bude vystavena ve 
dvoupatrové výstavní hale s výstavními ochozy, 
veřejnosti bude přístupný i depozitář. Expozice 

zemědělství se zaměří na témata vody a půdy, 
a to nejen v minulosti, ale i v budoucnosti. 
Udržitelnost, hospodárnost, ekologie, to jsou 
pojmy, které jsou nedílně spjaté s možnostmi 
obdělávání půdy v příštích desetiletích. Muze-
um se chce zabývat i moderními trendy využí-
vanými v precizním zemědělství, při zakládání 
vertikálních zahrad nebo farem budoucnosti. 
Při přípravě expozice jihočeského potravinář-
ství plánuje muzeum vyzvat ke spolupráci 
i tamní výrobce potravin. Na střeše budovy je 
plánována mimo jiné série pěstebních polí-
ček, včelích úlů a vyhlídková terasa.

Nový objekt Národního zemědělského muzea 
bude sloužit jako multifunkční zařízení 
umožňující podporu nejrůznějších odborných, 
společenských, obecně prospěšných, edukačních 
a volnočasových aktivit obyvatel Českých Budě-
jovic a okolí. Kromě expozic a výstavních prostor 
by zde měly vzniknout i lektorské učebny a dílny, 
studovna pro veřejnost, konferenční sál s kapa-
citou 100 osob, odpočinkový prostor a střešní ka-
várna. Realizace projektu závisí na podmínkách 
financování v rámci Integrovaného operačního 
programu, z jehož prostředků by muzeum peníze 
pro vybudování objektů rádo získalo. 

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum 
na Výstavišti České Budějovice 

Ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a za podpory Ministerstva zemědělství 
připravuje Národní zemědělské muzeum novou jihočeskou pobočku. Projekt usiluje 
o financování z prostředků Evropské unie. Základní kámen nového muzea bude 
slavnostně poklepán v pátek 29. srpna 2021.



S R P E N  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 49

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

VIZUALIZACE ZAMÝŠLENÝCH OBJEKTŮ PŘIPRAVILO STUDIO ARPEMA PETRA  
MALÍNSKÉHO A GABRIELY HOSÁKOVÉ. 

PAVILON VODA
Výrazná sférická budova pavilonu by 
měla být umístěna do vodní plochy
rybníka na uměle vytvořený poloostrov 
v místě současného výstavního ocelo-
vého přístřešku známého jako pavilon 
C1. Uvažovaná stavba je založena na 
vrtaných pilotech hluboko pode dnem 
rybníka a má ocelovou nosnou konstruk-
ci. Architektura pavilonu představuje 
symbolickou vodní kapku s perleťově 
lesklým efektem povrchu, který je tvořen 
sestavou trojúhelných skleněných panelů 
na způsob Fullerovy kopule.

Skleněná obálka probíhá ve formě stropu 
i do přízemní vstupní haly pavilonu, kde 
bude pokladna, návštěvnické zázemí 
i výtah. Dominantou muzejní expozice 
je sestava několika velkých akvárií 
zářících svou výškou v celkově temném 
prostoru. Budova je završena symbolic-
kou zlatou korunou se svítícími perlami, 
které po setmění ozařují své okolí a spo-
lu s terénními světly po obvodu pavilonu 
vytvářejí specifickou atmosféru neobvyk-
lé architektury, zrcadlící se v okolní vodní 
hladině.

PAVILON ZEMĚ
Architektonická koncepce pavilonu Země 
je prostá, jde o světlou jednoduchou 
hmotu s pravoúhlými okny tmavé barvy, 
obohacenou na jižní fasádě celostním po-
krytím fotovoltaickými články. Tato vlastní 
výroba elektrické energie kromě jiného 
napájí obří neonovou plastiku SLUNCE, 
zavěšenou ve vstupní dvoraně a symboli-
zující slavnou triádu, bez které by nebylo 
života ani zemědělství – slunce, voda 
a země. Toto malé umělé Slunce uvnitř 
vysoké prosklené haly ozařuje živou 
zelenou stěnu v celé výšce čela prostoru 
a další popínavou zeleň uvnitř tohoto 
subtilního vstupního skleníku. 

Hlavní výstavní sál v 1. patře by měl mít 
prosklenou střechu a po obvodu dvě patra 
ochozů. Těžké muzejní zemědělské stroje 
budou rozmístěny na rozlehlé podlaze 
1. patra s možností zavěšení dalších 
exponátů v prostoru vysokého sálu pod 
skleněnou střechou. Na střeše budovy se 
okolo centrálního světlíku nachází kromě 
nezbytného technologického vybavení 
edukační expozice a vyhlídková terasa 
s cateringem a možností pořádání spole-
čenských akcí.
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K oblíbeným lahůdkám mého dětství patřily 
makové buchty a makové rohlíčky, jejichž 
příprava však byla spojena s pro mě neoblí-
benou činností – mletím máku. Řeklo by se, 
že na tom nic není, prostě se jen točí klikou. 
Jenomže kdo to nezkusil, netuší, o čem je řeč.
Ruční mlýnek musel být především dobře 
seřízen. To se provádělo malým, ale na dotek 
nesmírně citlivým šroubkem. Když byl šrou-
bek příliš utažen, prýštil z mlýnku makový 
olej. Jestliže byl šroubek nedotažený, propa-
dala zrnka mlýnkem bez užitku, tedy nese-
mletá. Mlít mák proto znamenalo neustálé 
manipulování s vrtošivým šroubkem, což se 
neobešlo bez emocí, tedy bez rozčilování. A to 
nebyl jediný kámen úrazu. Ještě před tím, než 
se mák semlel, musel se z makovic takzva-
ně vyklepat, jinak řečeno pracně vydolovat. 
Připomeňme, že mák si dříve lidé zpravidla 
pěstovali sami na zahrádkách. Odřezané zralé 
makovice svazovali do otepí, ty zavěšovali do 
průvanu, aby vyschly, jako se to dodnes běžně 
dělá třeba se svazky cibule.

Ručně klepaný nehořkne
Po vyschnutí makovice bylo třeba odříznout 
její vršek (korunku) a vzniklým otvorem 
mák vysypat (vyklepat). Ale to nebylo 
všechno. S vyklepávanými zrnky sladkého 
máku napadala do nádoby také hořká drť 
z vnitřních přepážek makovice spolu 
s jemným chmýřím a prachem. Vyklepaný 
mák se proto musel před samotnou kuchyň-
skou úpravou ještě „vyfoukat“. To znamená, 
že se v tenké vrstvě vysypal na velmi jemné 
síto s vysokými okraji a pak se do něj opatrně 
foukalo tak dlouho, než všechny nežádoucí 
příměsi odlétly pryč. Byla to, jak se říká, práce 
pro vraha, anebo také pro dospívající slečnu, 
která dle mínění rodiny na sklonku prázdnin 
nevěděla samou nudou kam se vrtnout. Vím, 
o čem mluvím, babičko promiň… Mák se 
samozřejmě dal běžně koupit již vyklepaný 
a strojně vyčištěný v nejbližším obchodě 
s potravinami, ale není nad ruční práci. Tvrdí 
to i odborníci, jak jsme vyhledali v archivní 
literatuře.

„Ručně klepaný mák je velmi kvalitní, 
nepoškozený a ani po delším skladování 
nehořkne,“ uvedl Antonín Dolejší v publikaci 
Zelenina na zahrádce (SZN, Praha 1984).
Klepání, foukání a mletí tedy máme zdárně za 
sebou. Teď je na řadě příprava makové náplně 
do buchet, anebo do oblíbených makových 
rohlíčků. Připravit chutnou náplň také nebylo 
jen tak.

Do náplně i na posyp
Pro nádivku do sladkého pečiva se umletý 
mák nejprve dusil v mléce do měkka spolu 
s kouskem másla a cukrem. Pak se přidala 
strouhaná citronová kůra, mletý hřebíček, 
skořice či rozinky. Do zvláště jemné nádivky 
se přidával i vaječný žloutek a sníh z bílku.
Komu by snad připadala maková náplň do 
buchet, koláčů nebo rohlíčků příliš pracná, 
mohl použít nesemletý mák na posyp doma 
pečených houstiček, preclíků, slaných tyčinek 
apod. Upečená krusta, kterou vytvořil posyp 
z makových zrnek, pokrývala dobré sladké 
rohlíky, jímž se v pekařství říkalo loupáky – 
možná i proto, že jsme z nich v dětství tuto 
makovou kůrčičku s gustem odlupovali. Chut-
nalo to náramně. V zájmu objektivity je třeba 
říci, že sladké makové loupáky se tu a tam 
prodávají i dnes a mákem se na nich zpravidla 
nešetří. Rovněž k dostání jsou také mákem 
sypané slané krekry nebo sušenky.

Mákem plněné koláče, buchty, rolády, rohlíč-
ky, to vše najdeme na pultech i nyní. Pravdou 
ale je, že průmyslově vyráběné náplně do 
pečiva se připravují jinak, než tomu bývalo 
v domácnostech. Mák se nyní rozhodně nevaří 
v mléce, ale zahušťuje se škrobem, do náplně 
se také nepřidává máslo nebo žloutky. Přesto, 
že je pečivo s mákem proti minulosti trochu 
ošizené, je v našich zeměpisných šířkách 
stále oblíbené.

Zapomeňte na výživové doplňky
Je dobře, že mák přežil rok 2000 a je tu
s námi i v 21. století. Mák je totiž potravinou 
nejen nesmírně chutnou, ale i velmi výživnou 
a zdravou. Prostudovali jsme nejrůznější 
databáze složení potravin a zjistili jsme, že 
co do složení tuku si mák nezadá s olivovým 

Makové buchty jako 
superpotravina 

Za zdravotně prospěšnou stravou netřeba jezdit až do Středomoří s jeho jídly tonou-
cími v olivovém oleji. Zalovíme-li v domácích vodách, zjistíme, že náš docela obyčej-
ný mák má co do složení tuku obdobné vlastnosti jako olivový olej a navíc obsahuje 
vápník. Tři čtyři makové buchty obsahují více vápníku než litr mléka.
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olejem. Maková semena jsou z 28 % tvořena 
polynenasycenými mastnými kyselinami, 
z nichž většinu tvoří kyselina linolová. Tablety 
s kyselinou linolovou se za drahé peníze 
prodávají jako výživový doplněk, v buchtách 
s mákem máme tuto hodnotnou látku přiro-
zeně přítomnou.

Kyselina linolová má antioxidační účinky, 
to znamená, že zpomaluje stárnutí buněk 
a kromě protizánětlivých efektů také přispívá 
k hubnutí, jelikož se po ní vytrácí pocit hladu.
Mák je kromě toho významným zdrojem 
vápníku, ve sto gramech máku je více vápníku 
než v litru mléka. Pro ilustraci – 100 gramů 
máku vystačí na náplň tří až čtyř buchet nebo 
koláčů. Máme samozřejmě na mysli náplň 
v množství nikoli symbolickém. Abychom si 
přiblížili, o jak významný zdroj vápníku v pří-
padě máku jde, uveďme, že podle zdravotníky 
doporučené denní dávky (DDD) by měl člověk 
ve stravě denně přijmout 800 mg vápníku. Ve 
100 g máku toto množství bohatě překročí-
me. Ve 100 g máku totiž je 1 357 mg vápníku. 
Pro srovnání: kilogram plnotučného mléka 
obsahuje 1 240 mg vápníku. Údaje jsme 
našli v elektronické databázi složení potravin 
České republiky (nutridatabaze.cz). Databázi 
provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a in-
formací, což je státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem zemědělství ČR.
Kromě vápníku obsahuje mák fosfor, hořčík, 
draslík, selen, železo nebo měď. V máku je 
vláknina, vitamín E, zvaný elixír mládí, a ještě 
další prospěšné látky. K čemu tedy utrácet 
v lékárně za výživové doplňky, když v máku 
máme celou škálu zdravotně prospěšných 
látek. Dodejme, že mák je ze 40 % tvořen tu-
kem, dalších 20 % pak tvoří bílkoviny. V máku 
je také vláknina plus již zmíněné minerální 
prvky a vitamíny. Připomeňme, že 100 g máku 
obsahuje 495 kcal (2 043 kJ). Kdo má obavy, 
že po buchtách ztloustne, pro toho máme 
jednoduché doporučení. Snězte pouze náplň 
a těsto nadrobte kachnám v jezírku nebo 
kaprům v rybníku. Dělám to také tak.

Opiový je tabu
O máku jsme dosud hovořili jen v superlati-
vech, nelze však pominout fakt, že s mákem 
se pojí také ne právě pěkná pověst plodiny 
zneužívané k výrobě drog. Konkrétně jde 
o opium, což je na vzduchu zaschlá šťáva 
z naříznutých nezralých makovic. Opium 
obsahuje na 25 % alkaloidů, z nichž nejdůleži-
tější je morfin, dále kodein, thebain a narcein. 
V opiu je také papaverin, hydrokotarnin 
a laudanin. Opium je narkotikum a jeho 
zpracování podléhá nařízením o omamných 
látkách. Semínka máku neobsahují mléčnou 
šťávu, tedy nejsou v nich ani alkaloidy, jak je 
tomu ve stěnách nezralých makovic.

Opiové alkaloidy lze též izolovat z makovic 
po sklizni běžného potravinářského máku. 
Prázdné i poškozené makovice (makovina) 
jsou proto cennou surovinou farmaceutického 

průmyslu. Zmíněná makovina obsahuje asi 
0,6 % alkaloidů, zatímco zaschlá šťáva 
z nezralých makovic (opium) jich má 25 %.
Opiový mák, jehož makovice jsou drobnější 
než makovice u nás pěstovaného máku seté-
ho, je specialitou zemí jihovýchodní Asie
a Střední a Jižní Ameriky. Netřeba zdůrazňo-
vat, že opiový mák se pěstuje nelegálně 
a v producentských zemích je zakázáno 
pěstovat veškerý mák, tedy i mák setý potra-
vinářský. Kvůli záměně s mákem opiovým je 
zakázáno pěstovat mák i v některých evrop-
ských státech. K těm ale nepatří země střední 
Evropy, které jsou tradičními pěstitelskými 
státy. Jsou to jak oba nynější státy bývalého 
Československa, tedy ČR a SR, tak Německo, 
Rakousko i Polsko. Mák se pěstuje a konzu-
muje také v Rusku. Bez nadsázky lze říci, že 
mák je typickou středoevropskou plodinou. 
Pro mnohé cizince u nás jsou makové koláče 
exotickou lahůdkou.

Bílý, modrý, stříbrný
Zemědělské encyklopedie uvádějí, že mák 
setý je olejnatá plodina, jehož semena mají 
různá zbarvení. Mohou být bílá, hnědá, 
stříbrošedá nebo modrá. Nejcennější je mák 
stříbrošedý. Ten se používá k přípravě pečiva 
a pokrmů. Levnější mák, modrý, se užívá 
k posypání. Mák bílý či hnědý je nyní v Če-
chách spíše raritou. Do v minulosti méně 
ceněného modrého máku se dříve přimíchá-
vala prášková barviva, aby se podobal máku 
šedému, což ale zákon zakazoval, jak jsme si 
přečetli v Potravním kodexu československém 
(Praha 1937). Kodex také upozorňoval, že do-
vážený mák z ciziny býval tu a tam znečištěn 
mdle šedivě nahnědlými semeny jedovatého 
blínu, který měl semena tvarem podobná 
máku, i když byla o něco větší.

V obchodech je máku z domácí produkce 
dost. Zahrádkáři nyní pěstují mák spíše už 

jen jako dekorativní květinu. Například mák 
kalifornský má nádherně oranžovou barvu, 
mák himálajský je sytě modrý. Nápadné zbar-
vení mají i květy máku opiového, na anglické 
wikipedii je k vidění mák v barvě rudé nebo 
fialové. Planě rostoucí mák vlčí patří mezi 
léčivé rostliny. Sbírají se červené květní listy, 
a to přímo z květů, nikoli již spadlé na zem. 
Suší se v tenké vrstvě při teplotě, která nepře-
kročí 35 °C. Sušené květní lístky obsahují 
alkaloid roeadin. Morfin se v rostlině vlčí mák 
vůbec nenalézá, takže není jedovatá, jak jsme 
zjistili například z Atlasu liečivých rastlín 
(Veda, Bratislava 1975).

Pro zajímavost na závěr uveďme, že květy čer-
vených vlčích máků jsou symbolem válečných 
veteránů. Tradice sahá do roku 1915, když 
v první světové válce v belgických Flandrech 
probíhala dlouhá zákopová bitva v polích po-
rostlých vlčími máky. Polní kvítí mělo stejnou 
barvu jako krev padlých a raněných vojáků na 
obou stranách válečného konfliktu.

Alice Olbrichová

Rekordní sklizeň za  
10 let a stabilizace ceny
V roce 2020 bylo v České republice 
oseto mákem 40 255 hektarů a podle 
odhadu Českého statistického úřadu 
dosáhla sklizeň úrovně 28 702 tun. Jde 
tedy o nejvyšší sklizeň za posledních 
deset let. Osevní plochy máku v roce 
2021 dosahují podle údajů ČSÚ zveřej-
něných dne 7. července celkem 43 867 
hektarů, tj. o 9 % více než vloni. Z toho 
bylo pravděpodobně kolem 1400 ha 
oseto bělosemenným mákem.
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Vrchnosti sice přiznávaly poddaným poměrně 
rozsáhlé dědické právo na jejich statky, když 
po zemřelém hospodáři dědily nejen děti, ale 
i sourozenci usazeni mimo statek. Ovšem od 
konce 17. století se změnila situace. Tehdejší 
právo poddaných ke statku rozlišovalo sedláky 
na „zakoupené“ od „nezakoupených“, kteří 
měli jiné právní postavení. Zakoupení sedláci, 
i když nebyli pravými vlastníky svého statku, 
drželi ho dědičně, bez vážných příčin nesměli 
být této držby zbaveni a přes určitá omeze-
ní s ním nakládali jako se svým majetkem. 
Naproti tomu nezakoupení sedláci byli pouze 
dočasnými nájemci jen z vůle vrchnosti 
a nesměli o něm sami rozhodovat. Vrchnosti 
se snažily obnovit právní jistoty poddaných 
a nejčastějším důvodem byla právě podpora 
zájmu poddaných o svěřené hospodářství, 
o udržování obydlí a hospodářských budov. 
Při hospodářském rozvoji v pozdějším období, 
podporujícím aktivity sedláků, se tempo 
a rozsah zákupu zrychlil, i když celý jeho 

proces byl dlouhý a vykazoval krajové rozdíly. 
Zákupní držby bylo dosaženo splacením určité 
finanční částky, které se buď zvyšovaly se 
znehodnocováním měny, naopak s rozvojem 
celkového hospodářského rozvoje panství se 
snižovaly lhůty k placení zákupních dávek 
nebo se ze zákupní sumy slevilo. Při uzaví-
rání zákupních kontraktů se od poddaných 
vyžadovala poslušnost vůči vrchnosti, včasné 
odvádění peněžních a naturálních dávek, 
řádné vykonávání robotních povinností a péče 
o hospodářství.

Vrchnosti po roce 1627 zrušily zbytky samo-
správy svých poddaných a domácí šlechta po 
vzoru cizinců (především německo-román-
ského původu), kteří ve službách vládnoucích 
Habsburků získali mnohé statky, uvalila na 
poddané větší povinnosti. Situace poddaných 
(zakoupených i nezakoupených) se citelně 
zhoršila tím, že vrchnosti neúměrně zvyšovaly 
jejich povinnosti. Vedle platů peněžních byli 

poddaní nuceni k různým naturálním dávkám. 
Jak to vypadalo ve skutečnosti, uvedeme na 
příkladu z roku 1714. Podle úředního zjištění 
museli poddaní ve vsi Kosmonosy na Mlado-
boleslavsku, v níž bylo 13 selských statků 
a 21 chalup, kromě peněžitého úroku, plné 
roboty a některých zvláštních prací jako pře-
dení, trhání konopí, pletení prosa, okopávání 
řípy, odvádět ročně vrchnosti 145 starých sle-
pic, 11 kop vajec, přes 20 korců ovsa, půl libry 
husího prachu a půl libry nedraného peří. 
Někde ještě k tomu přidávali kuřata, kapouny, 
pšenici, žito, hrách, cibuli, suché houby a dal-
ší. Na některých panstvích osvícená vrchnost 
uznávala obtížnost těchto dávek a snižovala je 
nebo od nich dokonce upustila.

Mnohem tíživěji se poddaných dotklo zvyšo-
vání robot. Od poloviny 18. století poddaní vy-
konávali všechny práce na panských dvorech, 
na stavbách, v lesích a rybnících. Kromě toho 
někde na svoje útraty živili panský dobytek, 
vozili zboží vrchnostenských statků na vzdále-
né trhy, bílili plátno a vypomáhali při rybolovu 
a lovu. Robotní povinnosti poddaných byly 
upravovány robotními patenty. První robotní 
patent císaře Leopolda I. byl vydán v roce 1680 
s platností pouze pro Čechy a poddaným přinesl 
málo výhod. Jeho nástupce císař Karel VI. 
vydal v roce 1717 nový patent s platností i pro 
Moravu. Podle něho „Robota neměla trvat od 
východu do západu slunce, nýbrž tolik času 
a hodin každého dne, jak by při potahu hovado 
a při rukovní práci člověk vystati a pořád ode 
dne ke dni vytrvati mohl“. Poslední robotní 
patent před zrušením nevolnictví byl vydán 
v roce 1775 a jeho přínosem bylo, že stanovil 
robotní povinnosti. Základem pro jejich vymě-
ření byla výše kontribuce poddaných a podle 
toho, jak velkou daň poddaný platil, byl zařa-
zen do určité robotní třídy. V nejvyšší skupině 
robotníků s potahem byla předepsána třídenní 
potažní robota týdně. Pěší roboty se museli 
zúčastnit příslušníci selských rodin (muži do 
55 let, ženy do 50 let věku), když byli k tomu 
vyzváni. Podle nařízení Marie Terezie z roku 
1771 po velké neúrodě v Čechách se vrchnosti 

Vývoj zemědělství 
v letech 1648-1848, 1. část

Události třicetileté války, odchod nekatolického obyvatelstva, mor a epidemie zmen-
šily v našich zemích populaci. V Čechách poklesl počet obyvatelstva asi z 1 700 000 
na 930 000, na Moravě z 800 000 na 600 000, což vše přispělo k opuštění gruntů 
a nerovnoměrnému osídlení. Tudíž méně lidí muselo odvést více práce a zaplatit
v přepočtu na hlavu vyšší daně. Proto kvůli nedostatku poddaných byly nejdříve 
zpřísněny předpisy proti jejich volnému stěhování.
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Z P R A V O D A J

měly dohodnout s poddanými na nové úpravě 
jejich povinností, které měly být sníženy. 

Roboty představovaly přetěžké břemeno 
a robotníci si vylévali srdce v písni Selský 
Otčenáš: „Kdyby nebe vyschlo a přestaly 
deště, nevyschlo by proto naše pole ještě, 
trýzněných oráčů dost je pot skropuje, slze 
robotníků denně je svlažuje.“ Existovaly také 
případy upřímného smýšlení a vstřícného 
konání vrchnosti vůči poddaným a obráceně. 
Tak například nejvyšší purkrabí zemského 
gubernia (zemské vlády) prohlásil: „Mírným 
snížením robot získá stát, vrchnost i poddaný 
a tím stoupne i cena království.“ Neúnosné 
roboty vyvolaly v Čechách ozbrojené selské 
povstání, první v roce 1680, druhé velké v roce 
1775, obě akce odporu proti vrchnostenské 
zvůli byly krvavě potlačeny. Někteří osvícení 
šlechtici poznali, že úpravu poddanských 
poměrů již nelze odkládat a požadovali jejich 
řešení. Byl to stát, který začal jednat a svými 
reformami zjednával nápravu. Vlády císařovny 
Marie Terezie (1740–1780) a jejího syna císaře 
Josefa II. (1780–1790) vytvořily právní systémy 
ochrany poddaných ve svých důsledcích 
směřujících k jejich všestrannému povznesení 
a rozvoji zemědělství vůbec. Již předtím bylo 
dosaženo jistého úspěchu, když byl vypraco-
ván soupis poddanské půdy a usedlostí 
v Čechách, nejstarší český katastr neboli 
berní rula z let 1654–1655. Císařovna Marie 
Terezie se zasloužila o revizi tohoto soupisu 
a výsledkem byl tzv. první tereziánský katastr 
z roku 1747 zachycující podrobný popis pod-
danské půdy, na níž spočívala hlavní tíha ber-
ně (daň z půdy patřící panovníkovi). V raném 
feudalismu a předbělohorském období nebyla 
tato dávka ještě vysoká, ovšem podstatně se 
navýšila v této době. Profesor Josef Pekař 
uvádí, že český sedlák platil v roce 1655 ročně 
8 zlatých (v době první republiky přepočtem 
asi 960 Kč) berně, později za císaře Karla VI. 
(1711–1740) to již bylo 40 zlatých (asi 4 400 Kč). 
Význam druhého tereziánského katastru 
z roku 1757 sumarizující panskou půdu spo-
číval v tom, že berně vrchnosti se vyměřovala 
podle tohoto panského katastru, čímž byla 
porušena stará výsada šlechty, že panská 
půda nemůže být podrobena dani. Vedle
robotního patentu z roku 1775 se císařovna 
pokusila o zavedení pozemkové reformy 
označené jako raabizace. Reformou měla být 
rozdělena panská půda v drobné selské stat-
ky, přičemž vlastnické právo vrchnosti mělo 
být zachováno a poddaným měly být promi-
nuty roboty. Přestože reforma na panstvích 
dvorního rady Františka Antonína Raaba (pro-
pustil poddané z nevolnictví nikoli poddanství) 

byla úspěšná a přinesla výhody i pro vrchnost, 
narazila na odpor vysoké šlechty.

Pro poddané a zemědělství byly významněj-
ší reformy císaře Josefa II., který úspěšně 
pokračoval v započatém díle své matky. Na 
začátku jeho vlády jsou důležité dva patenty. 
První se týkal úpravy soudnictví ve věcech 
poddaných, kdy mimo jiné stanovil, že poddaní 
nesmějí být trestáni bez předchozího výslechu 
a podrobně určoval způsob trestů. Ovšem 
největší význam pro další vývoj poddaného 
lidu přinesl patent o zrušení nevolnictví 
z 1. října 1781, podle něhož nesměla vrchnost 
omezovat osobní svobodu poddaných. Pro 
poddané to znamenalo, že se mohli bez svo-
lení vrchnosti volně pohybovat, přestěhovat, 
uzavírat sňatky, děti poddaných již neměly 
povinnost služby vůči vrchnosti, rodiče je 
mohli dát na řemeslo či studium. 

Současně s touto důležitou právní normou byl 
vydán patent o vlastnickém právu poddaných 
ke statkům a jeho zakupování. Stanovilo se 
v něm, že sedláci zakoupení mohou svých 
statků volně užívat a zisky ze svého hospo-
dářství mohou volně kdekoli a komukoli pro-
dávat. Další změnu zavedl císař v dědickém 
právu, když podle patentu z roku 1787 měl 
z dětí zemřelého hospodáře převzít statek 
vždy nejstarší syn. Vedle této právní úpravy 
byly důležité i reformy hospodářské. V roce 
1789 vydal císař berní a urbariální patent. 
Z jednotně stanoveného půdního výnosu byla 
určena nejenom berně státu, ale i povinnosti 
poddaných vůči vrchnosti a faráři, a to tak, aby 
poddaným zůstalo dost prostředků na rozvoj 
vlastního hospodářství. V praxi to mělo vypa-
dat tak, že poddanému mělo z hrubého zisku 

z půdy zůstat 70 %, zbytek měl připadnout 
na berni a vrchnostenské dávky. Ovšem pro 
odpor šlechty nebyla tato užitečná reforma 
uskutečněna. 

V pobělohorském období se výrazně promě-
nila sociální skladba poddaných. Majetkově 
nejsilnější a nejváženější skupinou byli 
sedláci, zejména lánoví (mající i dva podruhy), 
o stupeň níže chalupníci a třetí s nejmenší 
výměrou půdy byli zahradníci, dále na vesnici 
žili různí řemeslníci, podruzi, baráčníci, vý-
měnkáři, čeleď, váleční vysloužilci, sirotci 
a žebráci. Ve 2. polovině 18. století najdeme 
na vesnici již velmi bohaté sedláky, kteří 
kromě zemědělství provozovali obchod nebo 
živnost, o jejich zámožnosti svědčí kromě 
jiného bohatá lidová architektura jako součást 
jedinečné české barokní kultury.

Zemědělská výroba, která byla po třicetileté 
válce na delší dobu poznamenána stagnací 
a porušením rovnováhy mezi vrchnostenskou 
a poddanskou výrobou, dosáhla teprve 
počátkem 18. století předbělohorské úrovně. 
Pro pobělohorské období byl charakteris-
tický nadměrný nárůst vrchnostenského
hospodářství provozovaného převážně ve 
vlastní režii. Soustředění drobných statků 
v držení šlechtických rodů vedlo k vytvoření 
tzv. dominií, jejichž hlavním úkolem bylo 
zajištění hospodářské prosperity a vytvoření 
příznivých odbytových možností pro svoje 
výrobky.

Způsobům a struktuře hospodaření se bude-
me věnovat v dalším vydání.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


