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Chov prasat
je v krizi a podniky snižují 
stavy zvířat nebo dokonce 
končí, varuje v rozhovoru 
Josef Luka, předseda 
Svazu chovatelů prasat

Domácí vína, 
fenomén minulosti, ohléd-
něme se, z čeho všeho se
vyráběla, třeba někdo na-
jde inspiraci, chuť a čas 
se do nich zase pustit

Studium 
zemědělství
nabízí tradiční i moderní 
studijní obory, které 
představuje profesorka 
Iva Langrová z ČZU
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Příští vláda musí stavět mosty, 
ne hloubit příkopy

Jak hodnotíte volby do Poslanecké 
sněmovny?
Finální velice těsný výsledek napovídá 
o dvou věcech. Zaprvé nebude s pěti 
koaličními partnery jednoduché sestavit sta-
bilní vládu. Stabilní vládu budeme potřebovat 

nejen s ohledem na české předsednictví
v Radě EU v druhé polovině roku 2022, ale 
také vzhledem k očekávaným problémům, 
které přinese možné prohloubení energetické 
a pravděpodobně také budoucí ekonomické 
krize způsobené koronavirem a akcelerované 

idealistickou, ale nerealistickou Evrop-
skou zelenou dohodou. Zadruhé těsný 
výsledek vypovídá o rozdělené společnosti
 a jakákoliv vláda by měla v tuto chvíli 
především stavět mosty, nikoliv hloubit 
příkopy.

Nová vláda bude mít moc oslabit nebo posílit roli českého zemědělství, jehož hlavním 
úkolem je zajistit pro obyvatelstvo kvalitní potraviny za dostupné ceny. Agrární 
komora ČR je připravena ke spolupráci. O tom mluví v rozhovoru prezident AK ČR 
Jan Doležal. 
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Co bude výsledek voleb znamenat pro české 
zemědělství?
Samotné zemědělství se nyní nachází vzhle-
dem k nebývalému skokovému nárůstu výrob-
ních nákladů, mezi které patří energie, cena 
práce, hnojiva nebo krmiva, ve velmi nelehké 
situaci. Pokud příští vláda bude chtít šetřit na 
zemědělství a zemědělcích, může to i s ohle-
dem na nižší podpory v porovnání se zbytkem 
Evropské unie vést k ještě větší ztrátě kon-
kurenceschopnosti českých zemědělců. To 
by mohlo vyústit ve velký výprodej zeměděl-
ských podniků silnému, často zahraničnímu 
kapitálu. Neradi bychom se dočkali situace, 
kdy bude produkce potravin a surovin pro po-
traviny patřit jen několika gigantům, jako je to 
dnes ve Spojených státech amerických nebo 
v některých zemích Evropské unie.

Hrozí tedy, že bude české zemědělství ještě 
více oslabeno?
Vzhledem k tomu, že někteří politici si dávají 
mezi zemědělství a jednu konkrétní firmu 
v oboru podnikající rovnítko, stát se to může. 
Takzvané zemědělské podpory se nicméně 
vyplácejí na základě velmi přísných kritérií, 
přičemž nárok na ně nevzniká „befelem“ 
shora nebo kamarádstvím s úředníkem, ale 
právě splněním všech zákonných požadavků. 
Tyto požadavky přitom vycházejí ne z národní, 
ale z unijní legislativy, jejíž dodržování si Bru-
sel velmi přísně hlídá. To se týká i národních 
dotací, které procházejí tzv. Procesem noti-
fikace, tedy schvalování ze strany Evropské 
komise. I tam platí, že když se bude chtít 
škrtat jedné firmě, musí se škrtat všem. 

Někteří tvrdí, že by se mělo „systémově“ 
škrtat všem větším zemědělcům, co si o tom 
myslíte? 
Je to v tuto chvíli na místě? Skoro všechny 
strany, které nakonec přetly v cílové rovince 
pásku minimální 5% hranice, mají ambice po 

volbách vyléčit „nemocné zemědělství“. Často 
se mluví o zdravé krajině. Ta ale nemůže být 
zdravá bez pestrých osevních postupů, tedy 
podpory tzv. citlivých komodit, jako je ovoce, 
zelenina, chmel, brambory nebo cukrová řepa 
a bez podpory živočišné výroby. Jednak se 
kvůli živočišné výrobě pěstují pro úrodnost 
půdy tolik důležité pícniny, jednak jsou vedlej-
ším „produktem“ chovu zvířat statková hno-
jiva. Ta nejen nahrazují hnojiva minerální, ale 
také zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu. 
Právě větší podniky nad 500 ha mají v České 
republice zásadní podíl jak na speciální rost-
linné výrobě, tak na výrobě živočišné. Pokud 
tedy chceme zdravé zemědělství a zdravou 
krajinu, nemůžeme větší podniky hodit přes 
palubu. Rozhodně podepisuju podporu men-
ším zemědělcům, zejména co se týká investic 
do zpracování, nicméně zatímco větší podniky 
mohou skončit s náročnější živočišnou 
a speciální rostlinnou výrobou ze dne na den, 
u těch menších nemůžeme očekávat, že bu-
dou schopni tuto mezeru rychle a adekvátně 
zaplnit. Zkrátka je třeba najít rovnováhu tak, 
abychom pomohli těm menším, ale abychom 
neublížili těm větším. 

V médiích se mluví o několika kandidátech 
na budoucího ministra zemědělství. Jednáte 
s nimi?
V první řadě je třeba říct, že Agrární komora 
České republiky je apolitická organizace 
a respektuje proces sestavování vlády, který 
závisí na povolebních vyjednáváních jednotli-
vých politických stran nebo koalic. S mnohými 
lidmi, o kterých se mluví v médiích jakožto 
kandidátech na nového ministra zemědělství, 
se samozřejmě osobně znám a jsme v pravi-
delném kontaktu. Věřím proto, že komunikace 
mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Agrární 
komorou ČR bude i nadále efektivní a přínos-
ná pro obě strany, jako je nyní s Miroslavem 
Tomanem, který zemědělce nerozděluje, ale 

zajímá se o jejich problémy a pravidelně se 
také účastní našich jednání. 

Oceňujeme především úsilí Ministerstva 
zemědělství ČR o plnění strategie rozvoje 
sektoru do roku 2030, tzn. posilování kon-
kurenceschopnosti a soběstačnosti včetně 
podpory speciální rostlinné výroby a živočišné 
výroby v Česku. U některých komodit živočiš-
né 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. 

Kvitujeme také dosavadní výsledek vyjedná-
vání podmínek pro zemědělce po roce 2022, 
který je podle našeho názoru přijatelným 
kompromisem pro zemědělce všech velikostí 
a výrobního zaměření. Vypjatá debata pro-
běhla především kolem zastropování přímých 
plateb, v jehož zavedení mají nakonec členské 
státy možnost volby. Pro některé země dává 
tento nástroj větší smysl než třeba pro Českou 
republiku a uplatnění principu dobrovolnosti 
v této otázce proto vítáme. Dále se v novele 
zákona o potravinách podařilo uzákonit zákaz 
tzv. dvojí kvality a ve výběrových řízeních pro 
dodávky do stravovacích zařízení u institucí 
zřízených státem nebo krajem je možné pre-
ferovat lokální dodavatele, respektive držitele 
značek kvality, jako je Klasa nebo Regionální 
potravina.

Co jsou tedy hlavní zemědělské priority pro 
příštího ministra? 
Vytvořili jsme před volbami volební kalku-
lačku zaměřenou na zemědělská témata 
a požádali jsme o spolupráci všechny politické 
strany, hnutí či koalice, které podle předvo-
lebních průzkumů měly šanci dostat se do 
Poslanecké sněmovny. Máme tedy představu 
o zemědělských prioritách vítězných subjektů 
a troufám si říct, že v některých otázkách 
jsme do určité míry ve shodě. Současně 
chceme sestavit seznam zákonů, které jsou 
pro budoucnost českého zemědělství zásadní 
a měly by být z našeho pohledu urychleně 
novelizovány.

Problémem například nadále zůstává relativ-
ně 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. 
K zlepšení situace a k narovnání dodavatel-
sko-odběratelských vztahů, v nichž zeměděl-
ští prvovýrobci tahají doslova za kratší konec 
provazu, by mohla přispět novela zákona  
o významné tržní síle, která má být transpo-
zicí evropské směrnice o nekalých obchod-
ních praktikách. Zákaz některých praktik, 
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které řada obchodníků uplatňuje vůči svým 
dodavatelům a které považujeme za nespra-
vedlivé, bude rovněž úkolem příští vlády. Od 
pravicové vlády si dále slibujeme snížení byro-
kratické zátěže, daňové úlevy zemědělských 
podpor, daňové subjekty, které dávají místním 
obyvatelům práci, nebo rozvolnění některých 
omezení na trhu práce, například snazší 
zaměstnávání sezónních, či trvalých pracovní-
ků ze zemí mimo Evropskou unii, typicky 
z Ukrajiny, Moldávie, Mongolska a dalších. 

Na začátku jste zmínil Evropskou zelenou 
dohodu, o které se v posledních dnech 
začíná více mluvit i ve veřejném prostoru. 
Opakovaně zmiňujete absenci dopadových 
studií ze strany EU, došlo v tomto ohledu ke 
změně? Vědí čeští zemědělci a potravináři, 
na co se mají připravit?
Agrární komora ČR vydala koncem léta publi-
kaci s názvem Evropská zelená dohoda 
a její význam pro zemědělsko-potravinářský 
sektor. Publikace shrnuje na více než stovce 
stran strategie, stanoviska, akční plány 
a legislativní návrhy, které Evropská komise 
v uplynulých necelých dvou letech zveřejnila 
a které pod takzvaný Green Deal spadají. 
Chtěl bych znovu apelovat na české pěstitele, 
chovatele a zpracovatele potravin z řad naší 
členské základny, aby si publikaci přečetli, 
protože cíle obsažené v Evropské zelené 
dohodě a souvisejících strategiích jsou pro 
budoucnost evropského, respektive českého 
zemědělství a potravinářství zásadní. Požadují 
do roku 2030 omezení spotřeby pesticidů 
o 50 % a minerálních hnojiv o 20 %. Máte 
pravdu, že Evropská unie však dosud nepřed-
stavila dopadové studie na evropské zeměděl-
ství a nestanovila cíle pro jednotlivé členské 
státy EU. Dopadové studie Zelené dohody pro 
Evropu provedlo Americké federální minis-
terstvo zemědělství USDA a nyní představila 
vlastní studie organizace Copa-Cogeca, která 
zastupuje hlavní evropské organizace sdru-
žující zemědělce včetně Agrární komory ČR. 
Všechny zmíněné studie varují před zásadním 
propadem zemědělské produkce v Evropě  
a zvýšením cen potravin pro obyvatele. 

Co dělá Agrární komora ČR pro to, aby tento 
vývoj v Česku nenastal?
Obrátili jsme se společně s Potravinářskou 
komorou České republiky, Zemědělským 
svazem České republiky, Iniciativou zeměděl-
ských a potravinářských podniků a Sloven-
skou poľnohospodárskou a potravinárskou 
komorou na členy Evropského parlamentu. 
Požádali jsme je, aby při hlasování o strategii 
Farm to Fork neboli Od zemědělce ke 
spotřebiteli či Z farmy na vidličku zohlednili 
zmíněné dopadové studie a odmítli několik 
článků strategie, které jsou z našeho pohledu 
nejproblematičtější. Rozhodnutí je už samo-
zřejmě na europoslancích (rozhovor probíhal 
před hlasováním v Evropském parlamentu, 
které bylo naplánované na 19. října 2021 – 
pozn. red.).

Vzkázal byste něco v tuto chvíli zemědělské 
veřejnosti? 
Nic se nejí tak horké, jak se uvaří. I když se 
teď může zdát, že lépe už nám bylo a čekají 
nás už jen samé problémy. Věřím, že si 
i tentokrát poradíme. Agrární komora České 
republiky plánuje být i nadále v kontaktu se 
všemi relevantními partnery, kteří mají zájem 
pomáhat zemědělství, zemědělcům 
a venkovu.

Pravidelně chceme jednat s příští vládou 
a poslanci i europoslanci napříč politickým 
spektrem. Vzhledem k deklarovaným úspo-
rám státního rozpočtu, vyšším nárokům na 
ochranu přírody z Bruselu a extrémně rostou-
cí ceně vstupů nečeká zemědělce lehký rok. 
I proto by nejen Evropská unie, ale i budoucí 
nejvyšší ústavní činitelé měli v tuto chvíli 
situaci monitorovat a nechystat se ani 
k zbytečným regulacím ve jménu ambicióz-
ních, ale neefektivních a nereálných cílů, ani 
k neuváženým škrtům jen proto, že tomu zby-
tek populace zatleská. Jakmile se extrémně 
zdraží potraviny, bude pozdě snažit se cokoliv 
napravovat. „Lidé dnes znají cenu všeho, ale 
hodnotu ničeho,“ řekl kdysi Oscar Wilde. 

Možná, že je na čase, aby spotřebitelé po-
znali pravou hodnotu potravin, kterou právě 
společností tolik proklínané dotace zkreslují. 
Člověk, který má hlad, vymění za kus chleba 
třeba i nejdražší šperk nebo hodinky. Jiný ci-

tát praví, že společnost od chaosu a revoluce 
dělí tři chody jídla. Pozorný čtenář si může 
dohledat, kdo to byl. Ten samý člověk řekl, že 
dostatečně opakovaná lež se stává pravdou. 
V dnešním světe, kterému chybí reálné hod-
noty, zato je plný hodnot virtuálních, to 
platí dvojnásob. Právě jídlo ale je jednou 
z mála skutečných reálných hodnot. Jíst se 
zkrátka musí a třeba právě narůstající ceny 
pohonných hmot a energií budou napomáhat 
tomu, aby se jídlo konzumovalo více tam, kde 
se vyprodukuje. 

U potravin českých, moravských a slezských 
ale nejde jen o krátkou vzdálenost nebo slepý 
patriotismus. Objektivní ukazatele, jako je 
spotřeba přípravků, plemenářské, ale 
i šlechtitelské parametry jasně potvrzují, 
že české zemědělství patří k nejšetrnějším 
a nejlepším na světě. Ačkoliv věkem stále 
patřím mezi „mladé zemědělce“, zažil jsem 
na vlastní kůži v zemědělství mnoho hube-
ných let. Proto vím, že čeští zemědělci jsou 
historicky zvyklí překonávat řadu překážek, 
a někdy i to nevyzpytatelné počasí je tím nej-
menším problémem. Určitě nastalou situaci 
zvládneme i tentokrát. Nicméně je třeba 
nenechat se unášet proudem dění, ale aktivně 
dění ovlivňovat a přizpůsobovat se novým 
pravidlům hry. Pevně věřím, že to společně 
zvládneme. 

redakce Agrobase
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„Obyvatelé obcí v okolí se obvykle bojí zápa-
chu a dalšího znečištění, které bývalo s cho-
vem prasat spojeno. Přitom dnešní realita už 
je úplně jiná,“ říká předseda Svazu chovatelů 
prasat Josef Luka, který je předsedou před-
stavenstva společnosti PROAGRO Nymburk. 
Hrozí podle něj další snižování stavů prasat 
a tím i pokles soběstačnosti Česka.

Soběstačnost Česka ve vepřovém mase má 
dlouhodobě klesající trend. Proč?
Máte pravdu, že soběstačnost ve vepřovém 
mase neustále klesá. Ještě při vstupu do Ev-
ropské unie by si nikdo neuměl představit, že 
budeme polovinu potřebného masa dovážet. 
Dnes je to však smutná realita. Bezesporu 
hlavním důvodem je to, že se do České repub-
liky dováží velmi levné maso z ostatních zemí 
Evropské unie. Musím připustit, že v prvních 
letech po vstupu do EU nebyli naši chovatelé 
konkurenceschopní. Naše produkce byla 
dražší a dovoz levnějšího masa dával smysl. 
Situace se však rychle změnila a díky velkým 
investicím jsme se dokázali vyrovnat západní 
Evropě. Již mnoho let tak prodáváme jatečná 
prasata za jednu z nejnižších cen v Evropě. 
Přesto se k nám dováží tak levné maso, že mu 
domácí výroba nedokáže konkurovat. Podle 
mého názoru jsou hlavním problémem dota-
ce. Chov prasat je totiž podporován výhradně 

na národní úrovni. Závisí tak na každém člen-
ském státu, jak intenzivně chce své chovatele 
podporovat, a v tom jsou patrné velké rozdíly. 
Jednotný trh Evropské unie, o kterém se tak 
často mluví, je potom jen pouhou iluzí. Jde 
spíš o souboj státních rozpočtů než o konku-
renční boj mezi chovateli.

S jakými problémy konkrétně se potýkají 
chovatelé prasat v Česku?
Samozřejmě tím nejzákladnějším problé-
mem je cena jatečných prasat. Už 15 měsíců 
prodávají chovatelé prasat za ceny, které ani 
nepokrývají jejich výrobní náklady. Takové 
podnikání je neudržitelné. Přitom má Česká 
republika všechny předpoklady, aby se tu cho-
vatelům prasat dařilo. Vepřové maso je stále 
zdaleka nejoblíbenějším druhem masa u nás 
a spotřeba se nesnižuje. Jen se stále zvětšuje 
část, která je zajišťována dovozem. Naši cho-
vatelé přitom patří k evropské špičce. Svědčí 
o tom nejen skvělá užitkovost zvířat, ale také 
velmi nízká spotřeba antibiotik v chovu. To je 
dnes jeden z velmi sledovaných ukazatelů. 
Země, ze kterých je většina masa dovážená, 
tedy Španělsko, Německo nebo Polsko, mají 
v tomto ohledu skóre mnohem horší. Vzhle-
dem k dopravním vzdálenostem má naše 
maso i mnohem příznivější uhlíkovou stopu. 
Přesto všechno se dovoz vepřového masa 
neustále zvyšuje.

Co vadí obcím při stavbě nových vepřínů?
Dovolil bych si malou terminologickou vsuvku. 
Vepř je jen vykastrovaný kanec. Obvykle vykr-
mujeme vepříky a prasničky společně, proto 
je mnohem vhodnější používat termín výkrm 
prasat nebo chov prasat. Postavit novou stáj 
pro prasata je dnes opravdu prakticky ne-
možné. Hlavním problémem je určitě stavební 
zákon a celé velmi komplikované stavební 
řízení. K tomu je třeba připočíst ještě navíc 
špatnou image zemědělství. Obyvatelé obcí 
v okolí se obvykle bojí zápachu a dalšího zne-
čištění, které bývalo s chovem prasat spojeno. 
Přitom dnešní realita už je úplně jiná. Jímky 
s kejdou jsou řešeny tak, aby byl minimalizo-
ván zápach, a i rozvážení kejdy na pole, které 
bývá obvykle tím nejproblematičtějším bo-
dem, je většinou řešeno okamžitým zaoráním. 
Díky tomu se zápach eliminuje. Technologie 

obrovsky poskočily a podle mého názoru tak 
dnes už důvody k obavám nejsou.

Hrozí chovatelům prasat existenční problé-
my, tedy hrozí v nadsázce konec vepřů 
v Česku?
K nízkým cenám jatečných prasat se přidává 
ještě růst nákladů. Jen za poslední týdny 
stouply ceny obilovin, které jsou základem kr-
mení, o desítky procent. Zároveň rostou ceny 
energií a stoupají i mzdy. To vše dohromady 
vytváří přímo vražednou kombinaci. Jsem si 
jistý, že v dnešní době mají i ti nejlepší chova-
telé existenční problémy.

Kolik podniků za poslední dobu skončilo?
Víme minimálně o několika podnicích, které 
za současné situace s chovem prasat končí. Ve 
většině případů ale nepůjde o tak radikální řeše-
ní. Spíš čekám plíživé snižování stavů. Podniky, 
které normálně mají 300 prasnic, sníží stavy na 
200. V každém případě ale odhaduji, že se dlou-
hotrvající špatná ekonomická situace chovatelů 
promítne v dalším snižování počtu zvířat.

Jaký dopad na český trh tedy bude mít počet 
stavů prasat v chovech? Co to udělá s cena-
mi pro spotřebitele?
To je hrozně ošidná otázka. Cena jatečných 
prasat je s cenou vepřového masa na pultech 
spojena jen velmi málo. Dokladem může být 
to, že ačkoliv chovatelé prodávají prasata 
nejlevněji od vstupu do Evropské unie, ceny 
na pultech obchodů jsou poměrně vysoké. 
Důvodem je růst obchodní přirážky maloob-
chodních řetězců. Z dat Českého statistic-
kého úřadu vyplývá, že až do roku 2017 byla 
obchodní přirážka na každém kilogramu kýty 
bez kosti přibližně 20 Kč. Od té doby však 
prudce vystřelila vzhůru, až k současným více 
než 40 Kč na každém kilogramu. Na spotřebi-
telskou cenu vepřového masa tak mají chova-
telé jen velmi malý vliv. Přesto si ale dovolím 
malou spekulaci. Podívejme se například na 
vývoj ceny jablek. Byla také velmi levná, což 
přivedlo celou řadu tuzemských pěstitelů 
k bankrotu. Dnes, když je domácích produ-
centů poskrovnu, vystřelila cena jablek vzhů-
ru. Pokud by došlo k další výraznější redukci 
počtu chovaných prasat, čekal bych obdobný 
scénář i u vepřového masa.

Hrozí snižování stavů 
českých prasat

Situace tuzemských chovatelů prasat se stává neudržitelnou. Potýkají se s výkupními 
cenami, které nepokryjí náklady na jejich chov a jsou nejnižší od vstupu do Evropské 
unie. Současně narážejí na překážky při stavbě nových stájí pro prasata. 

Ing. Josef Luka, předseda Českomoravského 
svazu chovatelů prasat
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Jak ovlivnila situaci chovatelů prasat 
v Česku pandemie covidu-19?
Doba koronavirové pandemie byla pro cho-
vatele prasat velmi obtížná. Živočišná výroba 
má totiž tu zvláštnost, že žádným způsobem 
nejde zastavit. Není možné otočit vypínačem, 
zastavit výrobu a přestat se o zvířata starat. 
Takže hlavním a nejsložitějším úkolem bylo 
zajistit trvalou péči o zvířata v době, kdy 
každou chvíli některý z pracovníků, nebo celá 
směna skončili v karanténě. Kromě toho ale 
koronavirus ukázal i křehkost mezinárodního 
obchodu. Evropská unie vyváží každoročně 
přibližně 20 % produkce vepřového masa do 
třetích zemí – dnes především do Číny. Tenhle 
obchod se však v průběhu pandemie naprosto 
zastavil, a to ze zdánlivě banálního důvodu. 
Chyběly kontejnery pro přepravu mraženého 
zboží, protože je kvůli karanténám neměl 
v čínských přístavech kdo vyložit. Na jedné 
straně tak byla v Evropě připravena k exportu 
spousta mraženého vepřového masa a na 
straně druhé byla Čína, která toto maso nutně 
potřebovala. Virová pandemie však přetrhala 
křehké předivo mezinárodního obchodu a pro 
obě strany to znamenalo zásadní problém. 
Věřím, že bychom se z téhle zkušenosti měli 
poučit. Soběstačnost ve výrobě potravin 
by podle mého názoru měla být jedním ze 
základních strategických pilířů každé země. 
Volný mezinárodní obchod se může velmi 
snadno zablokovat.

Jak může na české chovy dopadnout africký 
mor prasat?
Africký mor prasat je pro všechny chovatele 
noční můrou. Je to onemocnění, které se na 
člověka nepřenáší a nepředstavuje tak pro 
spotřebitele žádné riziko. Na druhé straně je 
ale pro prasata smrtelné a jeho proniknutí 
do chovu znamená jeho okamžitou likvidaci. 
Potenciální nebezpečí pro chovatele prasat je 
obrovské. Pro představu epidemie afrického 
moru prasat v Číně znamenala úhyn nebo 
utracení 40 % všech prasat.

Jak je možné, že se Česko, jako jedna z mála 
zemí, dokázalo této nákazy zbavit a teď se jí 
úspěšně brání? 
V tomto okamžiku je Česko jednou ze dvou 
zemí, které se dokázaly afrického moru 
prasat zbavit. V roce 2017 se rozšířil mezi 
divokými prasaty na Zlínsku a je potřeba 
upřímně přiznat, že vedle profesionálně od-
vedené práce mnoha lidí, jichž se africký mor 
prasat dotkl, jsme měli i notnou dávku štěstí. 
První nálezy pozitivních divočáků se odehrály 
v relativně izolovaném lese. Státní veterinární 
správě, spolu s orgány kraje a myslivci, se 
podařilo ohnisko izolovat a zamezit šíření viru 
do okolí. Vzhledem k tomu, jak přemnožení 
jsou divočáci, se dá předpokládat, že se afric-
ký mor prasat do České republiky znovu vrátí. 
Chovatelům tak nezbývá nic jiného než zabrá-
nit, aby se toto onemocnění dostalo do chovů. 
Klíčovou roli v tom hraje biologická ochrana 

chovu a tady musím říct, že jsme na tom zřej-
mě lépe než většina našich sousedů. To, co je 
chovatelům většinou vyčítáno, tedy velikost 
chovů, hraje v náš prospěch. Větší chovy mají 
mnohem důsledněji propracovanou ochranu 
chovu, než jak je tomu v případě malých 
a záhumenkových farem. Rád bych zdůraznil
že jedním z nejdůležitějších opatření na 
ochranu chovu před zavlečením nemocí je 
omezení vstupu. Každý, kdo do chovu přichází, 
musí nejdřív projít hygienickou smyčkou – 
musí se osprchovat a je kompletně převlečen. 
Narušení této ochrany může vést k nakažení 
zvířat některou z nemocí a v extrémním 
případě dokonce i k likvidaci celého chovu. 
Ochránci zvířat, kteří v dobré víře proniknou 
do chovu, tak mohou paradoxně způsobit 
katastrofu.

Mluví se o omezování spotřeby masa, EU 
plánuje dotačně podporovat alternativní 
varianty. Jak na to pohlížíte?
Tohle je mnohem komplexnější téma. Souvisí 
to s celkovým přístupem EU k zemědělství. Je 
pro mě naprosto nepochopitelné, proč se celé 
zemědělství v poslední době stává terčem 
útoku ze strany ochránců přírody. Vždyť jde 
o jedno z mála odvětví lidské činnosti, které 
v drtivé většině využívá biologické principy 
přírody, těží z fotosyntézy, a pokud je správně 
organizováno, je úplně udržitelné. Myslím, 
že druhý takový obor lidského podnikání ne-
najdete. Pokud jde o maso a jeho alternativy, 
nevidím tady pro spotřebitele žádné výhody. 
Často se mluví o tom, jak zvířata poškozují 
životní prostředí i o etických aspektech jejich 
chovu. Mnohem méně se potom říká, že i pro 
rostlinnou výrobu je potřeba, aby byla zacho-
vána rovnováha. Z mého pohledu je tedy lepší 
variantou následování přírodních zákonitostí 
než umělá výroba něčeho, co můžeme přiro-
zeně vychovat.

Vnímáte to jako ohrožení Vašeho byznysu? 
Vidíte v tom naopak nějaké výzvy?
Věřím, že jde o momentální výstřelek, který 
z dlouhodobého pohledu nebude pro trh 
znamenat žádnou zásadní změnu. Musíme 
se ale z celého vývoje poučit a snažit se lépe 
vysvětlovat celé zemědělství společnosti. 

Jsou v podobné svízelné situaci jako čeští 
chovatelé prasat i jejich kolegové v zahrani-
čí? V čem je případně rozdíl?
Momentálně je situace chovatelů prasat 
napříč celou Evropou prakticky stejná. Ceny 
jsou velmi nízké a nepokryjí výrobní náklady. 
V nejbližší době se dá očekávat, že v Evropě 
dojde k poměrně výrazné redukci stavů. Naší 
snahou pochopitelně je, aby se stavy snižovaly 
především v zemích, které mají ve vepřovém 
mase nadprodukci. Další snižování počtů 
prasat u nás už by mohlo mít vážné důsledky 
z hlediska bezpečnosti v zásobování potravi-
nami, ale také pro hospodaření s půdou.

redakce Agrobase
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Organizace vyzvaly v dopise europoslance, 
aby hlasovali o některých článcích evropské 
strategie Farm to Fork samostatně a odmítli 
je. Závěry nově zveřejněných dopadových 
studií, podle kterých dojde v souvislosti s cíli 
Farm to Fork například k prudkému propa-
du zemědělské produkce, považují zmíněné 
organizace za znepokojivé a zásadní pro 
evropské zemědělství.

„Závěry dopadových studií Amerického fede-
rálního ministerstva zemědělství a organizace 
Copa-Cogeca považujeme za znepokojivé 
a zásadní pro budoucnost evropského 
zemědělství. Hlavním úkolem evropského, 
respektive českého zemědělství a potravinář-
ství, je vyrábět kvalitní potraviny pro obyvatele 
za dostupné ceny. Cíle Evropské unie by měly 
být v rovnováze s ohledem na plnění této role 
evropských zemědělců a potravinářů,“ řekl 
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Výše vyjmenované organizace, které sdružují 
většinu českých a slovenských zemědělců 
a potravinářů, vyzvaly členy Evropského par-
lamentu, aby zohlednili výsledky zmíněných 
dopadových studií při hlasování o strategii 
Farm to Fork (Od zemědělce ke spotřebiteli 
či Z farmy na vidličku), které se uskuteční 

v příštích týdnech, pravděpodobně již 19. října 
2021. Současně je požádaly o změnu formy 
hlasování, tedy aby vedle strategie Farm to 
Fork jako celku hlasovali o některých jejích 
článcích samostatně, a měli tak možnost je 
odmítnout.

Z pohledu těchto organizací jsou nejvíce 
problematické články s označením 9, 88 
a 101. Článek 9 požaduje snížení zeměděl-
ských emisí některých plynů o 20–30 %. 
Následkem tohoto článku by podle studií 
Copa-Cogeca došlo k významnému poklesu 
produkce evropského zemědělství, zvýšení 
počtu lidí pociťujících nedostatek potravin 
nejméně o 22 mil. a současně snížení vývozu 
zemědělsko-potravinářských výrobků a zvýše-
ní dovozu ze třetích zemí.

Dalším sporným článkem je číslo 88, který 
stanovuje jednotné standardy pro zdravé 
stravování v rámci Evropské unie, přičemž ná-
rodní stravovací doporučení se v jednotlivých 
členských státech EU liší a jsou ovlivněna 
kulturními tradicemi, geografickou polohou, 
regionálními specifiky a rozličnými klimatic-
kými podmínkami. 
 
Článek 101 vyzývá k tomu, aby ceny potravin 
reflektovaly skutečné náklady na produkci 
a pomohly spotřebiteli s výběrem správ-
ných potravin. Současně pracuje s různými 
definicemi, jako je například „udržitelný výběr 
potravin“, „udržitelný potravinový systém“ 
a „nezdravé jídlo“, přičemž neexistují jasné 
definice těchto pojmů. Zároveň by udržitelnost 
měla být posuzována z hlediska sociálního, 
environmentálního a ekonomického. 

„Současný návrh počítá s několika cíli, které 
jsou spolu ve vzájemném rozporu. Například 
je cílem snížení emisí metanu z chovů, což 
povede ke snížení stavů hospodářských zvířat. 
Tím vznikne vyšší potřeba dodání živin, ale 
jiný cíl stanovuje snížení spotřeby těchto živin. 
Hrozí tak nejen ztráta úrodnosti, ale i ztráta 
organické hmoty a tím poškození zeměděl-
ských pozemků,“ uvedl předseda Zeměděl-
ského svazu ČR Martin Pýcha.

„Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli 
představuje příležitost pro zlepšení životního 

stylu, zdraví a životního prostředí. Otázka zní, 
za jakou cenu? Plánovaná přeměna bude ve-
lice nákladná, není jasné, jakým způsobem ji 
budeme financovat, jak rychle a v jakém sledu 
ji budou realizovat ostatní členské státy, nutná 
bude revize Společné zemědělské politiky 
a v neposlední řadě nutnost úzké spolupráce 
soukromého sektoru. Z globálního pohledu 
je nezbytné, aby stejnou míru aktivity jako EU 
vykazovali i ostatní světoví hráči. V opačném 
případě tak nedojde k žádnému snížení glo-
bálních emisí a úsilí EU například o uhlíkovou 
neutralitu bude zmařeno. Strategie Od země-
dělce ke spotřebiteli představuje řadu nových 
ambiciózních cílů v oblasti zdravého životního 
stylu, zdraví a životního prostředí a ve vztahu 
k informacím poskytovaným spotřebitelům, 
označování potravin, které pro výrobce budou 
představovat značnou administrativní zátěž 
a nemalé finanční náklady na změnu obalů. 
Přitom to není tak dlouho, co se výrobci při-
způsobovali Nařízení 1169/2021. Tyto změny 
jsou zvláště pro malé podniky velmi zatěžují-
cí,“ řekla prezidentka Potravinářské komory 
ČR Dana Večeřová.

Strategie Farm to Fork je součástí Zelené do-
hody pro Evropu, která má přispět k dosažení 
uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2050. Za 
tímto účelem byly stanoveny cíle pro zeměděl-
ství omezit do roku 2030 spotřebu pesticidů 
o 50 % a minerálních hnojiv o 20 %. Evropská 
unie však dosud nepředstavila dopadové stu-
die na evropské zemědělství a nestanovila cíle 
pro jednotlivé členské státy EU.

Dopadové studie Zelené dohody pro Evropu 
vypracovalo a zveřejnilo Americké federál-
ní ministerstvo zemědělství USDA a nyní 
představila vlastní studie organizace Copa-
-Cogeca, která zastupuje hlavní evropské 
organizace sdružující zemědělce včetně 
Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR 
a Slovenské poľnohospodárské a potravinár-
ské komory.

Agrární komora ČR,
tisková mluvčí Barbora Pánková
Zemědělský svaz ČR,
tiskový mluvčí Vladimír Pícha
Potravinářská komora ČR,
tisková mluvčí Helena Kavanová

Zemědělské a potravinářské organizace 
vyzvaly europoslance k odmítnutí některých 
článků evropské strategie Farm to Fork

Agrární komora České republiky, Potravinářská komora České republiky, Zemědělský 
svaz České republiky, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků a Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora se obrátily na členy Evropského parlamentu. 
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Agrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace. 
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

56
okresních 
komor

2
regionální 
komory

12
krajských 
komor

Celostátní struktura

Chcete se stát členem?            www.akcr.cz/krajske-ak    |     www.akcr.cz/chcisestatclenem

Naleznete u nás zájmové svazy chovate-
lů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky 
či rybáře. Řešíme každodenní problémy 
i dlouhodobá témata. Členům pomáhá-
me prosadit jejich práva k podnikání.

Bojujeme za férové prostředí a silnější 
pozici českých zemědělců na jednotném 
evropském trhu. Usilujeme o srovnatel-
né podmínky s kolegy z okolních zemí. 
Podílíme se na tvorbě agrární politiky.

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpo-
čet, zelenou naftu, podporu náročných 
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Ře-
šíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii, 
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a po-
travinářství či vzdělávání.

Společně
pro budoucnost českého zemědělství

a potravinářství

Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1 18.02.2021   12:54:5318.02.2021   12:54:53
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 „Do dvanáctého kola hlavního programu pro 
zemědělce přidáme ještě nejméně 0,5 mld. Kč, 
které jsme získali z národních zdrojů. Plánu-
jeme podpořit živočišnou výrobu. Příspěvky 
budou určené na výstavbu a rekonstrukce 
stájí, chovatelských zařízení, skladů a na 
pořízení technologií. Konkrétně budou moci 
zemědělci získat peníze například na dojírny 
nebo oplocení pastvin,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman.

Záměrem je zvýšit konkurenceschopnost 
českého zemědělství. Navýšení dotace 

schválila Porada vedení ministra zemědělství. 
Nyní bude návrh projednán na Monitorovacím 
výboru PRV, který je složený se zástupců mi-
nisterstev, nevládních organizací a Evropské 
komise.

O příspěvky z první části 12. kola PRV mohli 
zemědělci a potravináři žádat v červnu 
a červenci letošního roku. Více než 5 mld. Kč 
bylo určeno na posílení soběstačnosti ovoce 
a zeleniny, včetně brambor, ale i živočišné 
výroby. Dotace směřovaly nejen na primární 
produkci, ale i na její zpracování. Zájemci 

tak mohli požádat o prostředky například na 
vybudování skladů pro ovoce a zeleninu, na 
nákup speciálních strojů pro ovocnářství 
a zelinářství, na ochranné sítě proti ptákům 
nebo na nosné konstrukce do sadů. 

Část dotací mohli získat také mladí začínající 
zemědělci do 40 let na rozjezd svého podni-
kání. Příspěvky pomohly i akcím sloužícím ke 
vzdělávání a rozšiřování znalostí.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

„Chceme, aby Evropská unie zajistila, že bude 
zemědělství šetrné k životnímu prostředí, 
bez syntetických pesticidů a bude respekto-
vat biologickou rozmanitost a zemědělce,“ 
uvádí iniciativa, která sdružuje kolem 140 
různých evropských nevládních organizací 
na svých internetových stránkách. Nejprve 
chce dosáhnout zásadního omezení spotřeby 
syntetických pesticidů do roku 2030 a do roku 
2035 pak požaduje používání těchto přípravků 
ukončit úplně. Organizátoři této iniciativy se 
zúčastní veřejného slyšení uspořádaného 
Evropským parlamentem a Evropská komise 
bude mít 3 měsíce na posouzení iniciativy a na 
rozhodnutí, jak na ni reagovat.

Přesto, že AK ČR chápe záměr petice a do 
určité míry má její podporu, považuje jej 
zároveň v nastavených cílových požadavcích 
za nereálný. Z pohledu zemědělské produkce 
a jejího zpracování by došlo k závažným vý-
padkům v dodávkách potravin napříč Evropou 
a razantnímu zvýšení jejich cen. Stejně tak by 
vzrostly dovozy potravin ze třetích zemí, kde 
tyto standardy dodržovány nejsou a ani výhle-

dově se o nich neuvažuje. „Je třeba zdůraznit, 
že hlavním úkolem zemědělství je produkovat 
kvalitní čerstvé potraviny za dostupné ceny 
pro obyvatele. Převážení potravin na dlouhé 
vzdálenosti lodní a kamionovou dopravou 
může mít navíc dopad na jejich kvalitativní 
vlastnosti, na zátěž emisemi a bude také 
v rozporu se strategií EU Farm to Fork, podle 
které by měly být preferovány krátké dodava-
telské řetězce,“ podotýká prezident Agrární 
komory ČR Jan Doležal.  

Zemědělci jsou si podle něj vědomi důle-
žitosti ochrany biodiverzity, včetně včel a 
dalších opylovačů, a proto hledají způsoby, 
jak zachovat rozmanitost krajiny a současně 
udržet požadovaný objem produkce potravin. 
„Příkladem takových opatření již v součas-
nosti je zavádění tzv. nektarodárných biopásů 
či setí meziplodin s obsahem nektarodárných 
rostlin, které zajišťují dostatek nektaru a pylu 
pro hmyz z širokého okolí,“ vysvětluje Doležal.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin 
v Česku patří k nejnižším v EU. V loňském 

roce klesla v Česku podle údajů Ministerstva 
zemědělství meziročně o 4,3 % na 11,05 mil. kg.
Zachování opylovačů je podle prezidenta 
Agrární komory ČR samozřejmě v zájmu 
českých pěstitelů a dodržují už nyní vysoké 
standardy péče o krajinu. „Je třeba také při-
pomenout, že na populace hmyzu má vliv řada 
faktorů a zemědělství je pouze jedním 
z nich,“ říká.

Plány iniciativy Save Bees and Farmers jsou 
navíc na zemědělce přísnější než Evropská 
zelená dohoda, podle které má být omezená 
spotřeba pesticidů o 50 % do roku 2030. 

Agrární komora ČR opakovaně zdůrazňuje, že 
Evropská unie dosud nepředložila dopa-
dovou studii tohoto záměru na budoucnost 
evropského zemědělství ve vztahu k objemu 
produkce a cenám potravin. Zmíněný cíl má 
být splněný již za 9 let a stále není jasné, jaký 
podíl budou mít na plnění tohoto cíle jednotli-
vé členské státy.

Úřad AK ČR

Ministerstvo zvýší dotaci ve 12. kole 
Programu rozvoje venkova minimálně 
o další půl miliardy korun

Jak to zvládnout bez pesticidů

Do 12. kola Programu rozvoje venkova (PRV) chce Ministerstvo zemědělství (MZe) 
přidat k současným více než 5 mld. Kč ještě nejméně 0,5 mld. Kč. Tyto peníze jsou 
určeny na podporu chovu skotu, a tedy zvýšení konkurenceschopnosti živočišné výroby.

Evropská iniciativa Save Bees and Farmers (Zachraňme včely a farmáře), která 
usiluje o snížení spotřeby syntetických pesticidů o 80 % do roku 2030, má nakročeno 
k úspěchu. Podařilo se jí shromáždit přes milión podpisů napříč členskými státy 
Evropské unie, tedy jejími požadavky se musí zabývat Evropská unie. 
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Ministerstvo zvýší dotaci ve 12. kole 
Programu rozvoje venkova minimálně 
o další půl miliardy korun
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Češi mají kvalitní a levný chléb
Český chlebový trh je v současnosti jeden 
z nejvyspělejších v Evropě, co se týče sorti-
mentní nabídky a kvality chleba. Chléb u nás 
vyrábí okolo 700 klasických pekáren. Ročně 
se vyrobí 275 tis. t chleba, denně 1 mil. upe-
čených kusů. Spotřeba chleba se po dlouho-
letém poklesu ustálila na hodnotě 40 kg na 
osobu a rok. Měsíčně utratí průměrný Čech 
za chléb okolo 120 Kč. Spotřebitelská cena 
1 kg chleba je v Česku velmi nízká – podle 
aktuálních údajů ČSÚ jde o 29,76 Kč, což je 
v rámci států EU 5. nejlevnější chléb.

Zvyšují se farmářské ceny
„Výkupní cena potravinářské pšenice vzrostla 
oproti loňskému roku podle posledních údajů 
z letošního srpna o téměř 17 % na 4 821 Kč za 
tunu. Cena semen řepky olejné se za stejné 
období zvýšila v meziročním srovnání o 19 % 
na 11 739 Kč za tunu. To se promítne do cen 
surovin, které jsou zásadní pro pekařskou vý-
robu. Tento cenový nárůst připisujeme přede-
vším návaznosti českého trhu na globální trh, 
na němž se zvyšují ceny rostlinných komodit. 

Na výkupní ceny mléka pak současně může 
mít vliv zvýšená poptávka po mléčném tuku 
v době vánočních svátků. Popsaný růstový 
trend ohledně takzvaných farmářských cen 
zdaleka nekopíruje růst výrobních nákladů 
zemědělských prvovýrobců. Zvyšují se mzdové 
náklady, ceny energií, obalových materiálů, 
krmných směsí nebo minerálních hnojiv. 
Zemědělci se tak dlouhodobě potýkají s níz-
kými výkupními cenami, které se v některých 
případech pohybují dokonce pod výrobními 
náklady,“ upozorňuje prezident Agrární ko-
mory ČR Jan Doležal.

Cena by měla odpovídat kvalitě potravin                                                  
„Kvalitní potravina je taková potravina, která 

je bezpečná a je vyrobena z kvalitních složek. 
Společným jmenovatelem kvality potravin 
je čerstvost, původ, tradice výroby a tradiční 
použití surovin k jejich výrobě. Mimochodem 
vědecké pracoviště týdeníku The Economist 
zařadilo české potraviny mezi nejbezpečnější 
na světě. Za námi skončily například Němec-
ko, Francie, Velká Británie a další významné 
evropské země. 5. místo je skvělé místo 
a máme být na co pyšní! Potravinářská komora 
České republiky dlouhodobě podporuje kvalitní 
české potraviny. Chceme motivovat naše výrob-
ce k neustálému zlepšování. A to i v současné 
době, kdy dochází k výraznému zvyšování 
většiny vstupních nákladů. Současně hledáme 
cesty, jak motivovat českého spotřebitele, aby 
si z široké nabídky výrobků uměl vybrat kvalitní 
české potraviny,“ uvedla Dana Večeřová, prezi-
dentka Potravinářské komory ČR.

Trendy na chlebovém trhu
Po covidovém období, kdy se krátkodobě 
zvýšil zájem spotřebitelů o balený chléb 
v základních druzích, si Češi chtějí na chlebu 
opět pochutnat. Roste zájem o kvalitní kvaso-
vý chléb – a za vyšší kvalitu si zákazníci rádi 
připlatí. Cena chleba je důležitým faktorem 
při nákupu jen pro 15 % kupujících. Zvyšuje se 
poptávka po chlebech se zdravotními benefity, 
jako je chléb vícezrnný, celozrnný či chléb 
s vyšším podílem žitné mouky. Již 1/3 veške-
rých prodejů tvoří chlebové speciály se speci-
fickým složením surovin, které se od běžných 
chlebů liší také hmotností či neobvyklým 
tvarem. V rámci gastroturistiky a chalupaření 
roste obliba čerstvých, nebalených chlebů od 
lokálních řemeslných pekáren. Trendem je 
vyrábět chléb „na míru“ pro specifické zákaz-
nické skupiny – požadavkem trhu jsou menší 
balené porce pro single domácnosti, chléb 
určený pro grilování, chléb vhodný pro večerní 
konzumaci atd. 

Rostoucí náklady ovlivní ceny pečiva
Od počátku letošního roku dramaticky rostou 
vstupní náklady, které negativně ovlivňují eko-

Extrémně rostoucí vstupní náklady 
nutí pekaře promítnout je do cen 
chleba a pečiva

Světový den chleba je každoročně připomínán 16. října jako svátek základní lidské 
potraviny a oslava pekařské profese. Přestože kvalita českého chleba a bohatý sor-
timent na trhu jsou jedny z nejlepších v Evropě, vyhlížejí čeští pekaři do budoucna 
s obavami. Náklady na výrobu chleba letos skokově rostou a pekaři budou muset 
upravit ceny svých produktů, aby zajistili jejich výrobu a vysokou kvalitu pro 
spotřebitele. 

Kvalitní chleba 
a pečivo mají svou 

cenu a zákazník 
by ji měl znát
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Kromě jednotné platby na plochu zemědělské 
půdy (SAPS) jsou to také platby pro zeměděl-
ce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, platby pro mladé 
zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na 
produkci (VCS). Sazba na SAPS v roce 2021 
bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro země-
dělce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je 
stanovena ve výši 1 833,32 Kč/ha. Stejně jako 
v předchozích letech chce Ministerstvo země-
dělství pokračovat ve zvýšené podpoře mla-
dých zemědělců, a proto je zachována vyšší 
sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která 
tvoří 50 % z částky ze sazby na SAPS. Sazba 
platby pro mladé zemědělce tak pro letošní 
rok je 1 665,84 Kč/ha. Ministr zemědělství 
schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, 
jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno 
na citlivé komodity více než 3 mld. Kč.

Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou 
přepočteny podle směnného kurzu Evropské 

centrální banky stanoveného k 30. 9. 2021, 
který letos byl 25,495 Kč/euro. Snížení jed-
notkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je 
způsobeno kromě směnného kurzu zejména 
snížením celkových rozpočtových stropů 
určených na přímé platby a převodem 0,8 % 
finančních prostředků z přímých plateb na 
platby v rámci Programu rozvoje venkova.
Z národních zdrojů evropské platby doplňují 
přechodné vnitrostátní podpory poskytova-
né na zemědělskou půdu, chmel, škrobové 
brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní 
produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné 
vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm 
zemědělcům, kterým je v daném roce při-
znána jednotná platba na plochu zemědělské 
půdy. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny 
během listopadu 2021. Všechny z uvedených 
dotací bude vyplácet Státní zemědělský inter-
venční fond.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

nomiku pekáren. Cena hlavní suroviny mouky 
stoupla od jara meziročně o 25 %, cena oleje 
o 65 %, cena cukru o 15 %. Balení pekařských 
výrobků se prodražilo v průměru o 30 %. Pe-
kařský obor je energeticky velmi náročný 
– proto má zvýšení cen elektrické energie 
a zemního plynu o téměř 100 % tvrdý dopad 
do ekonomiky firem. Stejně tak růst cen PHM 
je pro pekárny, které rozvážejí své výrobky do 
obchodů i 3krát denně, zdrcující. A klíčovým 

nákladem je i navyšování mezd zaměstnanců 
pekáren, které je nezbytné proto, aby byla 
zajištěna výroba a každodenní zásobování 
obchodů.

„Od začátku letošního roku stouply pekárnám 
celkové náklady o cca 30 %. Realizační ceny 
základních výrobků, jako je chléb či rohlík, 
přitom dle ČSÚ dlouhodobě stagnují. Tato 
situace je pro pekárny neudržitelná. Pokud 
by neuvedly do souladu rostoucí náklady 
s cenami svých výrobků, desítky z nich by mu-
sely ukončit podnikání. To by výrazně ochudilo 
český pekařský trh, který je přitom jeden 
z nejvyspělejších v Evropě,“ konstatuje výkon-
ný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Jaro-
mír Dřízal a doplňuje: „Nezbytná úprava cen 
pekařských výrobků by spotřebitele neměla 
výrazněji finančně zasáhnout. 

Například průměrný Čech zkonzumuje ročně 
40 kg chleba, jehož spotřebitelská cena je 
30 Kč za kg. Případné zvýšení cen pekařů 
v úrovni rostoucích nákladů by znamenalo 
měsíčně výdaj 30 Kč navíc. Stejně tak spotře-
bitelská cena rohlíku v marketu 1,90 Kč je 
z pohledu pekařů neúměrně nízká. Řetězce 

by mezi sebou neměly soutěžit o nejnižší cenu 
rohlíku, ale o jeho vysokou kvalitu.“

Výsledky národní soutěže Chléb roku
Organizátoři na tiskové konferenci představili 
letošní vítěze národní soutěže Chléb roku 
2021, která se konala 15. září v Pardubicích. 
Nejlepší chléb kategorie Novinka roku 
a Chléb o hmotnosti 900–1200 g vyrábí pekár-
na Choustníkovo Hradiště firmy BEAS, a. s. 
V hmotnostní kategorii 500–800 g se letos stal 
vítězem chléb z pekárny Racek, s. r. o., Přerov. 
Mezi chlebovými speciály kategorie Chléb  
bez hranic uspěla pekárna Odkolek Praha 
společnosti United Bakeries, a. s. U mladé 
generace zabodoval letos v kategorii Chléb 
mladých bochník z Karlovy pekárny s. r. o. 
– provoz Židlochovice. Výsledky prestižní 
soutěže, které se zúčastnilo přes osm desítek 
soutěžních chlebů, ukázaly, že se u nás vyrábí 
chléb vysoké kvality. Tuto skutečnost potvrdil 
při zahajovacím ceremoniálu i ústřední ředitel 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Martin Klanica. 

Ing. Jaromír Dřízal, výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Ministr zemědělství schválil sazby 
přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 
2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy ve výši 70 %.

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 198,88

Chmel 15 273,41

Ovoce velmi vysoká pracnost 11 380,63

Ovoce vysoká pracnost 7 975,42

Zelenina velmi vysoká 
pracnost 9 880,78

Zelenina vysoká pracnost 3 230,45

Konzumní brambory 4 470,96

Cukrová řepa 6 807,24

Bílkovinné plodiny 1 858,56

Masná telata 7 979,53

Dojnice 3 659,99

Ovce a kozy 4 204,17

Svaz pekařů a cukrářů 
v České republice, z. s. 
(SPaC ČR)
je významné potravinářské profesní 
sdružení, které hájí zájmy a podporuje 
činnost firem podnikajících v pekař-
ském a cukrářském oboru. V současné 
době sdružuje 130 členů – pekáren 
a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, 
surovin, služeb a potravinářských škol. 

Více informací na www.svazpekaru.cz. 
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Ještě v rámci veletrhu Země živitelka 
v Českých Budějovicích se uskutečnilo jednání 
Komoditní rady pro mléko a hovězí maso za 
účasti Ing. Jana Doležala, prezidenta Agrární 
komory, a Ing. Jindřicha Fialky, náměstka 
ministra zemědělství pro řízení sekce země-
dělství a potravinářství. Členové komoditní 
rady se shodují, že meziroční stavy dojnic jsou 
letos zhruba na stejné úrovni loňského roku 
(k 1. 4. 2021 pokles pouze o 0,3 %, tj. o 1 134 ks).
Trvale vysoká zůstává užitkovosti dojnic, 
která za loňský rok podle ČSÚ vykázala 
výši 8 892,8 l/ks/rok, což svědčí o špičkové 
kvalitě našich chovů. Během letních měsíců 
došlo k tradičnímu poklesu obsahu složek 
mléka, což konkrétně znamenalo u obsahu 
tuku propad ze 4,01 % v lednu 2021 na 3,71 %
v červenci 2021 a u obsahu bílkovin propad 
z 3,49 % v lednu 2021 na 3,32 % v červenci 
2021. Chovatelé dojnic se ale zároveň shodují, 
že i přes úspěchy na chovatelské úrovni 
dále neúměrně rostoucí náklady v odvětví 
výroby a užití mléka mají stále větší dopad 
na celkový výsledek ekonomiky jeho produkce 
a odbytu. 

To klade stále větší nároky na prvovýrobu, bez 
zohlednění v dalším řetězci zpracování 
a prodeje koncovému zákazníkovi. Spolu 
s rostoucími požadavky ze strany společnosti 
a obchodu rostou především náklady na kr-
miva a mzdy, u zpracovatelů náklady na obaly, 

energie apod. Zelený úděl a další aspekty 
související s finančně náročnými požadavky 
na ochranu životního prostředí, klimatu 
a dobrých životních podmínek zvířat povedou 
k dalšímu zvýšení nákladů. Avšak tato úřed-
nická rozhodnutí činěná v Bruselu absolutně 
nezohledňují každodenní realitu chovatelů 
v celé Evropě, ze kterých si činí rukojmí svých 
zelených populistických návrhů. 

Ministerstvo zemědělství se v rámci národ-
ních dotací snaží producentům mléka v rámci 
možností pomoci ve zkvalitnění produkce či 
welfare zvířat, ale i přes maximální snahu, za 
kterou členové komoditní rady děkují, nelze 
celkový hospodářský výsledek odvětví za tlaku 
výše uvedených aspektů zvrátit. Zpracovatelé 
mléka tak dlouhodobě drží stabilní úroveň 
ceny za mléčnou surovinu na trhu za cenu 
vlastních ztrát, avšak jsou pod silným tlakem 
obchodních řetězců.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 
meziročně vzrostly o 3,3 %. Nejstabilnější byly 
ceny jatečných býků, nejvíce se změnily ceny 
jatečných krav. U hovězího masa meziročně 
vzrostl dovoz i vývoz, avšak obchodní bilance 
si zachovává i nadále dlouhodobě záporný 
trend. Cena mléka u prvovýrobce musí pokrý-
vat náklady bez dotací. V současné době proto 
nemůže být cena nižší než 9 Kč za litr. Členové 
komoditní rady konstatují, že je nezbytné, aby 
v tak důležitém sektoru pro naše zemědělství, 
ale i v národním hospodářství, jako je sektor 
mléko a hovězí maso, byly co nejpřesněji zná-
my kompenzace a nástroje, které zeměděl-
cům a potravinářům poskytují v zemích, které 
tvoří hlavní podíl záporného salda, našeho 
agrárního obchodu v mléčných a masných 
výrobcích, tj. zejména v Německu a v Polsku. 
Dále doufají, že v rámci implementace nové 
SZP do podmínek ČR budou nadále vyvíjet 
maximální úsilí, aby tyto podmínky nepřinesly 
další snížení stavu skotu v ČR. Další snížení 
ještě více pod průměr EU by bylo neúnosné, 
zejména pro budoucnost obživy obyvatel, 
protože zrovna v tomto tradičním a vyspělém 
odvětví jsme schopni zajistit soběstačnost, ale 
také pro péči o půdu a její přirozené hnojení, 
ale v péči o naši kulturní krajinu. 

V polovině září se následně uskutečnilo 
jednání Komoditní rady pro vejce a drůbeží 
maso při Agrární komoře ČR za účasti 
Ing. Jana Doležala, prezidenta Agrární komory, 
Ing. Jindřicha Fialky, náměstka pro řízení 
sekce zemědělství a potravinářství, MVDr. 
Petra Šatrána, ředitele Sekce veterinární 
Státní veterinární správy, zástupců Státního 
zemědělského a intervenčního fondu 
a zástupců Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací. Jednání vedl a současnou tržní 
informaci v komoditách drůbeží maso a vejce 
shrnul předseda rady Ing. Zdeněk Štěpánek. 
Účastníci jednání se shodují, že přetrváva-
jí velké problémy vyplývající z rostoucích 
nákladů krmných směsí u nosnic i u masné 
drůbeže (aktuálně činí nárůst cca 25 %) 
a podobný problém je u obalových a mzdových 
nákladů, které se stále zvyšují. U konzumních 
vajec došlo k poklesu realizačních cen a mír-
nému navýšení dovozů. Zvýšení nákladů je 
i velký problém u masné drůbeže v celé vý-
robní vertikále. Zároveň u drůbežího masa 
z důvodu jeho nedostatku v Evropě a důsledků 

Z jednání o komoditách
Během posledních týdnů se uskutečnilo několik jednání hlavních komoditních rad 
sdružených pod Agrární komorou ČR, nejenom jako pravidelná setkání k zajištění 
vzájemné informovanosti, ale také za účelem vyhodnocení problémů, které se napříč 
trhem prolínají a mají společné jmenovatele – odbyt za nízké realizační ceny, trvalé 
zdražování vstupů a lidské práce a nejistou budoucnost.
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aviární influenzi zde dochází ke zvýšení po-
ptávky. Což dokládá například růst výkupních 
cen v sousedním Polsku. Na našem trhu 
však hlavním problémem zůstává nemožnost 
českých zpracovatelů zvýšit koncové ceny 
a promítnout je, alespoň částečně, do cen 
spotřebitelských. Náměstek Fialka ve svém 
vystoupení shrnul informace o rozpočtu pro 
zemědělství v letošním roce i výhled do roku 
2022, informoval o dotačních možnostech pro 
chovatele drůbeže a zapojil se i do následné 
diskuse. Prezident Doležal pak informoval 
přítomné o jednáních k zákonu o významné 
tržní síle a problematice s obchodními řetězci.

Aktuálně doplňujeme, že výrobní náklady 
může chovatelům drůbeže nyní ještě zvýšit 
dodržování zásad biologické bezpečnosti 
v rámci prevence proti ptačí chřipce. Po čty-
řech měsících od posledního výskytu se toto 
vysoce patogenní virové onemocnění ptáků 
do Česka vrátilo a 27. září bylo zazname-
náno v obci Trhové Dušníky na Příbramsku  
v malochovu hus. Jedná se o typ H5N1, který 
na rozdíl od H5N8 může být potenciálně 
přenosný na člověka. Dobrou zprávu je, že se 
nákaza zatím neobjevila u volně žijících ptáků. 
V 3 km ochranném pásmu a 10 km pásmu 
dozoru kolem posledního výskytu nákazy se 
nenachází žádný komerční chov.

Agrární komora ČR úzce spolupracuje se 
Státní veterinární správou a pravidelně 
diskutuje o nákazové situaci v Česku. Agrární 
komora ČR současně upozorňuje chovatele, 
že by měly být striktně dodržovány zásady 
biologické bezpečnosti. S migrací ptačí 
populace v podzimním období může dojít 
k snazšímu přenosu nákazy. Základním
preventivním opatřením je chov drůbeže 
v uzavřených objektech a zabránění kontak-
tu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není 
možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, 
je nutné přijmout opatření, která minimalizují 
rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky 
trusem volně žijících ptáků, například umístit 
vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit po-
hybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou 
volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením 
je zasíťování výběhů apod. Případné podezření 
na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbe-
že, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, 
je třeba nahlásit na krajskou veterinární 
správu. 

Je také nezbytné připomenout, že tepelnou 
úpravou masa a vajec a dodržením základních 
pravidel hygieny se vir spolehlivě likviduje.
Při dodržování zásad biologické bezpečnosti 
je riziko přenosu tohoto onemocnění mini-
mální. V opačném případě může dojít 
k šíření nákazy a zvýšení výměry zmíněného 
ochranného pásma a pásma dozoru, kde se 
již mohou nacházet komerční chovy nosnic 
i masné drůbeže. Následkem toho může 
dojít ke zhoršení podmínek pro uplatnění 
dotčených chovatelů na trzích, českém i těch 

zahraničních. Jedná se zejména o export 
násadových vajec do Ruska. Konkrétní dopady 
na trh je ale zatím předčasné předvídat. 

Koncem měsíce září se uskutečnilo také 
jednání Komoditní rady pro mák při Agrární 
komoře České republiky. Pěstitelé máku 
zhodnotili sklizeň, která se letos vzhledem 
k nevyzpytatelnému počasí v létě a příčinou 
pozdního příchodu jara nakonec zpozdila pod-
le regionů o cca 2–4 týdny. Časté srážky 
a chladnější počasí v době dozrávání se 
odrazily i na kvalitě sklizně, maková semena 
mají vysokou vlhkost a značný podíl příměsí. 
Sklizeň máku je tedy ukončena, ale aktuálně 
dochází k dosušování úrody. Poptávka po 
máku v tuzemsku i v okolních zemích aktu-
álně je velká a nabídka trhu zatím poptávce 
nestačí, cenová úroveň se pohybuje okolo
46 Kč/kg. Sklizeň na letošní rekordní výměře 

osevu dosáhla cca 31 tis. t, což je nejvíce za 
posledních 30 let. Velkým tématem bylo shr-
nutí několikaletého snažení získání Chráně-
ného zeměpisného označení pro český mák. 
Do registrace se přihlásilo již 26 členů a stále 
běží možnost se dále hlásit, což Komoditní 
rada všem pěstitelům doporučuje. CHZO 
působí jako ochranná známka, která zdůraz-
ňuje výsostnou kvalitu a tradici naší produkce 
a umožní mimo jiné lepší propagaci a tím
i možnost odbytu na domácích a zahranič-
ních trzích. Mezi další témata jednání patřilo 
schvalování výjimek přípravků na ochranu 
rostlin, zhodnocení polních dnů, propagace 
českého modrého máku při kontaktních ak-
cích, úspěšná medializace témat souvisejících 
s různými tématy ve vztahu k máku a také 
aktuality z legislativy.

Úřad AK ČR
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Mechanismus účinku glyfosátu je založen na 
blokaci enzymu tzv. šikimátové dráhy, která 
je specifická pro rostliny. Zasažené rostliny 
nejsou ve výsledku schopny syntetizovat 
3 aromatické aminokyseliny (tyrosin, trypto-
fan a fenylalanin) a ostatní látky s aromatic-
kým kruhem (např ligniny, flavonoidy atd.). 
Rostlina účinkem glyfosátu v konečné fázi 
není schopna přežít a odumírá. Enzym, na 
který glyfosát cílí svůj účinek, není přítomen 

v živočiších včetně člověka. Z toho logicky 
vyplývá, že by je glyfosát neměl ovlivňovat. 
Glyfosát a přípravky, v nichž je jejich aktivní 
složkou, byly tedy považovány za bezpečné 
pro živočichy i člověka.

Vzhledem ke snadné aplikaci přípravků 
a rychlé degradaci glyfosátu v půdě, ale také 
jeho vysoké účinnosti, spotřeba glyfosátu 
rychle rostla (např. v USA z cca 8 000 t v roce 
1992 na 132 000 t v roce 2016, viz Graf 1). 
Pokud vyjdeme z předpokladu, že glyfosát by 
neměl ovlivňovat při normální expozici živo-
čichy včetně člověka, tak se jeho použití jeví 
jako relativně málo rizikové. Otázkou je, zda 
neexistuje jiný, neznámý, mechanismus vlivu 
na necílové organismy, kterými jsou, mimo 
jiné, živočichové včetně člověka. S nárůstem 
spotřeby v celosvětovém měřítku se opravdu 
začalo objevovat podezření, že glyfosát nemu-
sí být až tak neškodný pro necílové organismy 
a životní prostředí. 

Jako první se objevilo podezření glyfosátu 
z karcinogenity. Důležitým datem v náhle-
du na vedlejší účinky glyfosátu je březen 
2015, kdy Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC)1 klasifikovala glyfosát jako 
pravděpodobně karcinogenní pro člověka 
a zařadila jej do kategorie karcinogenity 2A. 
Bohužel, tato klasifikace byla podložena 
omezenými důkazy. Důsledkem bylo, že 
v roce 2017 Evropská agentura pro chemické 
látky (ECHA)2 a také Agentura pro ochranu 
životního prostředí USA (US EPA)3 vyhlásily 
za nepravděpodobné, že by glyfosát měl 
kancerogenní účinky. Důsledkem rozporu-
plných závěrů bylo zintenzivnění pátrání 
po dosud neznámých toxických účincích 
glyfosátu.

Nejnovější ucelené poznatky jsou obsahem 
vědecké studie publikovaná převážně českým 
týmem v červnu 2021. Cílem studie bylo 
zjistit, zda glyfosát a případně AMPA (kyselina 
aminomethylfosfonová, produkt, který vzniká 
rozpadem glyfosátu) ovlivňují funkce jednoho 
ze základní enzymů syntézy bílkovin – eu-
karyotický iniciační faktor 1 podjednotka 1 
(eEF1α1).  Studie odhalila, že glyfosát opravdu 
ovlivňuje syntézu bílkovin; funkce eEF1α1 
změněná glyfosátem však může mít různé 

Nové poznatky o vlivu glyfosátu na 
organismus živočichů a člověka

Před 50 lety byl pod značkou Roundup představen širokospektrální systémový herbi-
cid a desikant plodin, obsahující účinnou látku glyfosát. Přípravky na bázi glyfosátu 
se staly postupně nejdůležitějšími herbicidy v zemědělství a lesnictví. Našly však 
také důležité uplatnění při údržbě komunikací, městské zeleně a podobně.

Mikrofotografie řezů varlat pokusných potkanů. Vláskovité struktury jsou spermie
Foto archiv autorů

Každá látka na 
ochranu rostlin 

musí byt používána 
rozumně a pouze
 v případě potřeby
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důsledky, jako je přenos genetického materi-
álu, buněčného signálu, proliferaci (množení 
buněk) či apoptózu (buněčnou smrt) a vitalitu 
buněk. 

Další experimenty v publikaci, tentokrát in 
vitro (ve zkumavce) prokázaly, že použití gly-
fosátu snížilo počet životaschopných rakovin-
ných buněk. Tyto výsledky tedy podporují dříve 
pozorovaný cytostatický účinek na některé 
rakovinotvorné buněčné linie. Podle dalších 
výsledků je interakce glyfosátu s eEF1α1 
podobná účinku s látkou (gamendazolem), 
která účinkuje jako mužská antikoncepce. 

To vedlo k předpokladu, že by glyfosát mohl 
také vykazovat účinek s negativními dopady 
na vývoj spermií. Pro ověření této teorie 
v praxi bylo stanoveno celkové množství 
spermií buňky v tubulech samců potkanů. 
Bylo identifikováno významné zmenšení 
prostoru pokrytého zralými spermiemi, což 
indikuje možné anti-spermatogenní účinky 
glyfosátu. Navíc, na konci 100denního expe-
rimentu byla viditelná výrazně menší velikost 
samic potkanů. Nižší tělesná hmotnost vlivem 
glyfosátu je pravděpodobně způsobena účin-
kem na syntézu bílkovin prostřednictvím již 
zmíněného eEF1α1. V lidské populaci potvrzu-
je tyto výsledky metaanalýza spermatogeneze 
v americké populaci (Graf 2), která je součástí 
této studie.

V posledním kroku experimentálního bádání 
studie bylo zanalyzováno několik výsky-
tů rakoviny a jejich korelací s množstvím 
používání glyfosátu. Nejvýraznější zjištěnou 
korelací byl výskyt rakoviny varlat. Nyní je 
budoucnost používání prostředků na ochranu 
rostlin obsahující glyfosát v Evropské unii (EU) 
nejistá, jelikož má glyfosát platnou registraci 
v EU pouze do 15. prosince 2022. Rozhodnu-
tí nyní záleží na regulačních orgánech EU, 
Evropském úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA)4 a Evropské agentuře pro chemické 
látky (ECHA)2, které již obdržely podklady od 
Skupiny pro posouzení glyfosátu (AGG)5.

Závěrem můžeme uvézt, že v případě gly-
fosátu se jeví jako rizikové především jeho 
nadměrné používání. Výhody glyfosátu, jako je 
jeho relativně snadná rozložitelnost v prostře-
dí, by neměly být přehlíženy.

Poznámky:
1.  Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 

(IARC, angl. International Agency for 
Research on Cancer).

2.  Evropská agentura pro chemické látky 
(ECHA, angl. European Chemicals Agency) 
usiluje o bezpečné používání chemických 
látek. 

3.  Agentura pro ochranu životního prostředí 
USA (EPA, též U. S. EPA, angl. U.S. Envi-
ronmental Protection Agency) je agentura 
Spojených států amerických pověřená ochra-
nou lidského zdraví a životního prostředí.

4. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA, angl. European Food Safety Autho-
rity) poskytuje nezávislé vědecké pora- 
denství o již existujících i nových rizicích  
v potravinovém řetězci.

5.  Skupina pro posouzení glyfosátu (AGG, 
angl. Assessment Group on Glyphosate) 
je tvořena národními autoritami Francie, 
Maďarska, Nizozemska a Švédska, které 
měly prozkoumat všechny důkazy zaslané 
společnostmi žádajícími o obnovení povo-
lení k uvádění této látky na trh EU.

Poděkování: 
Tento příspěvek vznikl za finanční podpory 
výzkumného záměru RO0418.

RNDr. Bruno Sopko, PhD. 
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Tým: Biologicky aktivní látky v ochraně 
rostlinDrnovská 507/73, 
161 06 Praha 6–Ruzyně
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CHLOUPEK J., FAJMONOVA J., SKORIC M., 
AMLER E., ERBAN T. 2021. Glyphosate 
interaction with eEF1α1 indicates altered 
protein synthesis: evidence for reduced sper-
matogenesis and cytostatic effect. 
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„Zemědělství neláká mladé lidi dlouhodobě, 
na rozdíl od výživy nebo výroby potravin. Rádi 
jedí a velmi se zajímají o to, co jedí. Takže 
chceme jít tomuto trendu vstříc a rozšířit 
portfolio naší fakulty směrem do potra-
vinářství,“ říká v rozhovoru pro AGRObase 
Iva Langrová, která byla v roce 2018 jmenova-
ná děkankou Fakulty agrobiologie, potravino-
vých a přírodních zdrojů na ČZU. Tento pavilon 
za 380 mil. Kč začne podle ní fungovat už 
příští rok.

Jak dlouho učíte na České zemědělské 
univerzitě?
Začala jsem učit už jako studentka v roce 
1987. Po absolvování na Vysoké škole země-
dělské (dnešní Česká zemědělská univerzita 
pozn. red.) jsem studovala ještě na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy. To se mi 
později hodilo, protože působím na katedře 
zoologie a rybářství spadající pod Fakultu 
agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů na ČZU a garantuji předmět zoologie 
a parazitologie. Porovnat práci na obou uni-
verzitách byla pro mě velká zkušenost. Každá 
je naprosto odlišná a každá má své plusy 
a mínusy. Snažím se předávat studentům zku-
šenosti tak, aby byla pro ně výuka zajímavá 
a odnášeli si z ní to, co mají. 

Jak se během té doby změnili studenti?
Ta změna je velká a pozvolná. Dnešní studenti 
jsou mnohem sebevědomější a na nás učitele 

jsou mnohem náročnější. Nebojí se ozvat, 
když se jim něco nelíbí. Mám také pocit, že 
mají menší chuť jít při studiu do hloubky. Svět 
se samozřejmě změnil, a když jsem studovala 
já, nejdůležitější bylo dostat se k informacím. 
Knih ze Západu bylo pro můj obor omezené 
množství, takže jsem si chodila dělat výpisky 
nebo jsem si xeroxovala některé stránky. 
Dnes mají studenti všechno jako na dlani 
a pomocí internetu je pro ně jednoduché 
dostat se k informacím. Je ale na nás pedago-
zích, abychom je naučili, jak si mají informace 
vybírat a jak s nimi mají pracovat. Když se 
zabývají nějakým tématem, musí se prokousat 
vědeckou literaturou. Musí také pochopit, že 
z některých prací jim jsou užitečné třeba jen 
malé útržky, které postupně skládají k sobě. 

V čem konkrétně jsou na Vás studenti přísní?
Mají možnost evaluace, která byla po určitou 
dobu dokonce povinná. Jedná se většinou 
o krátké dotazy, ale mají možnost i popsat 
vlastními slovy, co si o předmětu a pedagogovi 
myslí. Někdy jsou velmi tvrdí a napíšou, že 
se jim přednášky nelíbily, nepřinesly jim nic 
nového nebo že například pedagog chodil 
pozdě. Jejich zpětná vazba je pro nás ale 
velmi důležitá a s těmito informacemi dále 
pracujeme.

Pozorujete u studentů předsudky o země-
dělství, o kterých se často mluví ve veřej-
ném prostoru? Jak s tím pracujete?
Naši studenti se zajímají o ochranu přírody, 
mají rádi zvířata a nechtějí, aby docházelo 
k jejich týrání. V tom jsou nám nesmírně 
sympatičtí a já ráda říkám, že připravujeme 
studenty pro zemědělství budoucnosti. Máme 
úzké vztahy s řadou zemědělských podniků 
a samozřejmě známe problémy dnešního 
zemědělství. Snažíme se proto nastolit rovno-
váhu mezi tím, co zemědělství potřebuje 
a co ještě snese. Před pandemií covidu-19 
jsme měli na ČZU konferenci proti intenziv-
ním chovům. Já jsem ji podpořila, ale zároveň 
jsem řekla, že by si všichni měli uvědomit, 
kolik masa konzumují a za jakou cenu ho 
chtějí kupovat. Druhá věc je, že k týrání zvířat 
dochází většinou v malých chovech. Velké 
chovy jsou naopak mnohem lépe kontro-
lované. Když se to dělá správně, o žádné 

týrání zvířat se v dnešních chovech nejedná. 
Hlavními disciplínami každého zootechnika 
jsou fyziologie a etologie (vědní obor, který se 
zabývá studiem chování živočichů – pozn. red.) 
a využití kombinace poznatků z obou směřuje 
k tomu, aby zvířata prožila co nejlepší život 
a pak byla bezbolestně a co nejrychleji utra-
cena. Existuje kolem toho samozřejmě mnoho 
předsudků. 

Který je nejčastější?
Nejkřiklavější jsou teď asi klecové chovy, 
které budou bohužel zakázány. Není to podle 
mě dobré rozhodnutí. Slepice žijí přirozeně 
ve skupinách a mají velmi složitou hierarchii. 
Když žijí v zajetí v menších skupinách, dove-
dou si tuto hierarchii nastavit mnohem lépe. 
Na velké ploše je to pro ně mnohem horší 
a dokazuje to i řada vědeckých studií. V kle-
cových chovech je mnohem menší úmrtnost, 
nemocnost a také vejce jsou mnohem méně 
kontaminovaná. Veřejnosti se to ale skoro 
nedá vysvětlit – tedy klecové chovy ne, ale va-
jíčka za dvě koruny ano. Existují samozřejmě 
chovatelé, kteří to dělají dobře a kteří to dělají 
špatně. Je to jako se vším v životě.

Mluví se také o údajných výhodách chovů 
krav venku oproti chovům ve stájích. Co je 
lepší?
Krávy jsou zvířata, která by měla být na past-
vinách a měla by mít volný pohyb. Viděla 
jsem zvířata, která byla celý život uvázaná 
a to už do naší společnosti opravdu nepatří. 
Na pastvině ale musí být naplněny jejich zá-
kladní potřeby. Když na krávy, koně nebo další 
zvířata praží od rána do večera sluníčko a oni 
nemají dostatek vody a stín, kam by se mohli 
schovat, je to také týrání. Snažíme se studenty 
učit, aby poznali biologii zvířete, jeho fyziologii 
a také etologii, která je důležitá pro jeho spo-
kojený život. To znamená, že je potřeba brát 
v úvahu i sociální stránku života. Krávy mají 
některé jedince raději než jiné, mají prostě 
kamarádky, a dobří chovatelé 
s tím umějí pracovat.

Podle některých chovatelů jsou zvířata cho-
vaná venku náchylnější k onemocněním, což 
vede k vyšší spotřebě léčiv. Co na to říkáte 
jako parazitoložka?

Zemědělství má mezi mladými dobrý 
zvuk, říka profesorka Iva Langrová z ČZU

Nedostatek zájemců o studium zemědělských oborů, který částečně souvisí s ubýváním 
pracovníků v zemědělství, trápí také Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Nové 
studenty chce nalákat na nový obor precizní zemědělství nebo takzvaný potravinářský 
pavilon, kde si mohou vyzkoušet technologii výroby potravin od zpracování masa 
přes zpracování mléka až po pekařství a cukrářství. 
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Na pastvinách, a zvlášť na těch intenzivně 
využívaných, samozřejmě paraziti jsou. Není 
to tak zásadní u skotu, významnější problém 
je to u malých přežvýkavců, jako jsou kozy 
nebo ovce. Nicméně u býložravců vždy byli 
a budou paraziti. Pokud je zvíře v pohodě, 
není stresované a je dobře krmené, nemusí 
vadit, že má ve svém trávicím traktu parazita 
a může to povzbuzovat jeho imunitní systém. 
Jestliže má zvíře velkou parazitémii hlístic, je 
to na něm vidět a většinou se jedná o oslabe-
né zvíře. Zdravá zvířata mají všechny infekce 
subklinické a v trávicím traktu mají velmi 
málo parazitů. Na druhou stranu je důležité 
provádět pravidelně koprologická vyšetření 
(diagnostika vnitřních parazitů z trusu – pozn. 
red.) a zjišťovat, zda je infekce pouze malá. 
Existují jednoduché koprologické testy, které 
mohou chovatelé provádět sami.

Z pohledu předpisů nevadí parazit v orga-
nismu zvířete, jehož mléko nebo maso je 
určené k lidské konzumaci?
Ne. Tyto gastrointestinální hlístice, o kterých 
se nejvíce bavíme, případně kokcidie nijak 
neovlivňují kvalitu masa ani mléka a nejsou 
nebezpečné pro člověka.

Zpět k Vašim studentům. O které obory mají 
největší zájem a na které se jich hlásí méně 
než dřív?

Naše Fakulta agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů má široký záběr, ale 
zemědělství považujeme za základ. O země-
dělské obory bohužel obecně klesá zá-
jem. Nejhorší je to u oborů zaměřených na 
rostlinnou produkci, kam chodí většinou 
studenti, jejichž rodiče mají zemědělský 
podnik. Důvodem podle nás je, že se dnešním 
studentům nechce pracovat na poli. Jedná se 
o nárazovou práci a v průběhu sezóny je to od 
rána do večera. Zemědělství má mezi laickou 
veřejností zvláštní pachuť a mnoho lidí si 
myslí, že dochází ke zneužívání hnojiv a látek 
proti nejrůznějším škůdcům. Přitom je na tom 
Česko oproti jiným státům velmi dobře. Když 
ale veřejnost má tento pocit, těžko se s ním 
bojuje. Agronomové v naší republice velmi 
chybí. Přitom stále dostávají nabídky zaměst-
nání s krásným platem, autem i bytem. 

Jaká je situace u oborů zaměřených na 
živočišnou výrobu?
Na zootechniku se hlásí více studentů a více 
jich také dostuduje. Určitá část ale do praxe 
stejně nejde. Jedná se opět o práci od pondělí 
do neděle a od rána do večera, protože o zví-
řata se musí někdo postarat. Trápí nás to a je 
potřeba o tom mluvit. Odborníky pro primární 
zemědělskou produkci potřebujeme, protože 
všichni chceme jíst a v poslední době se často 
skloňuje soběstačnost. Myslím, že kdyby 

studenti věděli, jak vypadá skutečný provoz 
a že majitelům záleží na spokojenosti zvířat, 
nalákalo by je to. Je to samozřejmě také 
o diskusi se zemědělskými podniky.

Takže v čem vidíte cestu, aby se hlásilo více 
studentů na zemědělské obory? Měly by se 
více zapojit zemědělské podniky?
Zemědělství nemá dobrý zvuk, zvlášť mezi 
mladou generací. Pomohlo by, kdyby se veřej-
nosti ukazovaly podniky, kde to dělají dobře. 
Lidé by viděli, že toto je správné zemědělství 
a do něho potřebujeme odborníky. Majitelé 
farem by si také měli uvědomit, že musí tyto 
odborníky zaplatit. Myslím si, že v tu chvíli ne-
bude nouze o absolventy, kteří půjdou do praxe.

Může v tom pomoci nový obor precizní 
zemědělství, který chcete otevřít?
Zatím o něm jen diskutujeme, protože otevřít 
takový obor není jednoduché. Domníváme se, 
že v precizním zemědělství je budoucnost 
a má dobrý zvuk i mezi mladou generací. 
Jedná se o propojení několika oblastí, kterými 
jsou technická, biologická a ekonomická. 
Mohlo by se jednat o mezifakultní program. 
Bakalář by měl mít dobré technické základy, 
protože musí rozumět zpracování dat, tedy 
statistice a informatice, a na to musí navázat 
znalosti o zemědělství, životním prostředí 
a případně lesnictví. Absolventi by poskytovali 
zemědělcům služby v podobě mapování polí 
a na základě toho by naprogramovali vhodná 
opatření. Zatím o tom vedeme velké diskuse. 
Počítám, že nejpozději do roka bychom mohli 
získat akreditaci.

Jednalo by se tedy jen o bakalářský obor?
Nyní přemýšlíme o bakalářském oboru, ale 
určitě by studenti časem mohli pokračovat 
v navazujícím magisterském studiu.

Co si má laik představit pod pojmem preciz-
ní zemědělství?
Je to pokrok v zemědělství. Na základě 
důkladného zpracování dat z určitého podniku 
je provedeno zhodnocení stavu například pole 
a podle této analýzy dojde k zásahům jenom 
tam, kde je to třeba. Jedná se o data ohledně 
přístupných živin v půdě, kvality a výživy rost-
lin, živočichů, kteří se v dané oblasti vyskytují 
atd. To znamená, že se upouští od plošného 
používání hnojiv nebo přípravků proti určitým 
škůdcům. V živočišné výrobě je zase možné 
monitorovat výživový a fyziologický stav 
zvířat a na základě těchto údajů a užitkovosti 
stanovit krmnou dávku, která odpovídá stavu 
konkrétního jedince. Precizní zemědělství 
může přispět nejen k úspoře nákladů, ale 
i k menšímu zatížení životního prostředí.

Neznamená to pro zemědělce investice, 
které si nemohou dovolit?
Domnívám se, že řada zemědělců se tomuto 
trendu nějakým způsobem přizpůsobuje už 
nyní. Většina zemědělců na to dříve nebo 
později bude muset přistoupit.
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Máte patrně na mysli Zelenou dohodu pro 
Evropu, podle které budou muset zemědělci 
omezit do roku 2030 množství pesticidů 
o 50 % a množství minerálních hnojiv 
o 20 %. Je to reálné?
Je to samozřejmě velmi líbivé pro veřejnost, 
ale jsem skeptická. Je třeba říct, že naše 
republika je na tom, co se týče využívání 
a spotřeby minerálních hnojiv a různých 
chemických látek v zemědělství, velmi dobře 
oproti okolním státům. Trend omezování těch-
to přípravků je určitě správný, ale na druhou 
stranu musíme být rozumní. Český člověk 
sice má rád zvířata, má rád přírodu, ale chce 
české potraviny a chce je levné a kvalitní. Je 
třeba naučit lidi, že jestliže chtějí maso ze zví-
řat, které mají nadstandardy welfare, musí si 
umět připlatit. Všichni chceme čistou přírodu, 
všichni chceme co nejméně chemie v životním 
prostředí. Musíme ale vidět tu druhou stranu 
věci a případně si za to zaplatit. 

Další inovací na univerzitě je Výukové cent-
rum zpracování zemědělských produktů. 
Co si od něj slibujete?
Zemědělství neláká mladé lidi dlouhodobě, na 
rozdíl od výživy nebo výroby potravin. Rádi jedí 
a velmi se zajímají o to, co jedí. Takže chceme 
jít tomuto trendu vstříc a rozšířit portfolio 
naší fakulty směrem do potravinářství. Získali 
jsme institucionální akreditaci nejen na ze-
mědělství, ale i na potravinářství a máme 
už tímto způsobem schválené programy 
v rámci bakalářského studia až po doktorské. 
Nicméně potřebujeme místo, kde se studenti 
budou moci potravinářským technologiím na-
učit. Požádali jsme proto o výstavbu pavilonu, 
který zahrnuje všechny základní provozy od 
zpracování masa přes zpracování mléka 

až po pekařství a cukrářství. Součástí bude 
i zařízení na zpracování ovoce a malý pivovar. 
Navazuje na to senzorická laboratoř, která je 
nejmodernější v Česku, a plně vybavená 
ordinace výživového poradce. V současné 
době tento pavilon dostavujeme a přibližně 
od února bychom ho chtěli spustit. Máme 
to vymyšlené tak, že 3 základní provozy – 
tedy zpracování masa, zpracování mléka 
a pekárenství, pojedou od pondělí do pátku 
a budou vyrábět základní potraviny. Nebude 
se jednat o výrobu nejlevnější potraviny, ale 
spíše o potraviny s vyšší přidanou hodno-
tou. Studenti stráví v každém ze zmíněných 
provozů měsíc a dostanou certifikát, že danou 
technologii ovládají. Je to velkorysý projekt 
a musíme to nastartovat tak, aby se fakulta 
finančně nevyčerpala a bylo to udržitelné 
i do budoucna. Zároveň na tom nesmíme 
vydělávat. 

Co tedy budete dělat s těmi výrobky?
Můžeme je prodávat, ale nesmíme z toho mít 
zisk. Máme vlastní prodejnu, ve které bychom 
chtěli tyto potraviny prodávat. Budou sice 
dražší, ale budou mít svoji přidanou hodnotu. 
Máme například ve školním zemědělském 
podniku stádo Jerseyského skotu, jehož 
mléko je velmi kvalitní. Věřím, že si zákazníci 
připlatí, když budou vědět, že se jedná 
o výrobek z mléka od našich univerzitních 
krav, a věřím, že ocení kvalitu. Podobných 
„potravin s příběhem“ plánujeme více.

Jedná se o unikát v rámci českých univerzit?
Některé mají podobné provozy, ale nejsou 
dotažené tak, aby běžely od pondělí do pátku. 
Když mají studenti praxi, nastartuje se to 
a pak se to umyje, zavře a zamkne. S tímto 

provozem jsou spojené určité problémy. My 
bychom to chtěli udělat tak, aby se provoz 
financoval sám. Spolupracujeme i s Potra-
vinářskou komorou ČR a snažíme se tento 
projekt dostat do povědomí veřejnosti.

O jak velkou investici se jedná?
Dostali jsme dotaci ve výši 380 mil. Kč na 
stavbu budovy a technologie. Univerzita má 
také malou spoluúčast na tomto projektu, a to 
v podobě pozemku, který poskytla. 

Kde vidíte budoucnost českého zemědělství?
Já to vidím dobře. Důležitá je komunikace 
všech zemědělských podniků s výzkumnými 
pracovišti, univerzitami, ale i s mladými lidmi. 
Zemědělské podniky chtějí mladé lidi, ale 
musí si uvědomit, že by měli vytvořit takové 
podmínky, aby k nim mladí lidé chtěli 
nastoupit. Mladý člověk je dnes náročný 
a vyžaduje odpovídající podmínky, finanční 
i v podobě nějakého zázemí. Vlastní hospoda-
ření podniků se musí přibližovat k tomu, jak si 
to mladí lidé představují včetně minimalizace 
chemických látek. My musíme vysvětlovat, 
že některé látky jsou škodlivé a některé 
méně a bez některých se prostě neobejdeme. 
Myslet si, že přestaneme používat pesticidy 
a zároveň dosáhneme soběstačnosti v pro-
dukci některých potravin, je nesmysl. Musíme 
v tomto směru dostatečně vzdělávat studenty 
a vhodně působit na laickou veřejnost, která 
má mnohdy velmi zkreslené představy 
o tom, co je správné a jak by mělo zeměděl-
ství vypadat. 

Barbora Pánková, 
Agrární komora ČR
Foto archiv ČZU a redakce Agrobase
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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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Podnik, patřící pod společnost Tereos TTD, zpracuje každý den 15 tis. t 
této plodiny. Vyrobí tak 230 tis. t cukru za rok, který prodává v 50 růz-
ných druzích balení. Část zůstává na českém trhu a zbytek společnost 
vyváží převážně do sousedních států, kterými jsou Slovensko, Ra-
kousko, dále Maďarsko nebo Rumunsko. Vedle cukrovaru v Dobrovici 

provozuje Tereos TTD další cukrovar v Českém Meziříčí, 4 lihovary 
a balicí centrum v Mělníku.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
Foto: Tereos TTD

Denně v Dobrovici zpracují 
tisíce tun cukrové řepy

Sklizeň cukrové řepy vrcholí v Česku během října a největší tuzemský cukrovar 
v Dobrovici funguje takzvaně na plné obrátky. 
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Zelenání evropské zemědělské politiky 
působí na společnost příznivě, ale pro prvo-
výrobu představuje značná rizika, můžete je 
přiblížit? 
Politické tlaky představené v dosud známých 
návrzích znamenají pro evropské a české 
zemědělce a zpracovatele potravin dost 
velké ohrožení společného trhu, na kterém 
budou fungovat nejen mechanismy Společné 
zemědělské politiky, ale také se budou naplno 
projevovat dopady Evropské zelené dohody 
(EZD). Evropská komise poprvé představila 

EZD jako plán, na který budou navazovat další 
strategie, stanoviska, akční plány a legislativ-
ní návrhy. Zatímco cíle EZD jako takové jsou 
spíše deklaratorní až nezávazné, navazující 
legislativa a především plnění cílů v nich 
nastavených je již pro členské státy závazné. 
Trialog, tedy závěr vyjednávání Společné 
zemědělské politiky, se navíc shodl na plném 
propojení agrární politiky Evropské unie 
s EZD. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že 
Česká republika si v mnoha případech svůj 
úkol vůči životnímu prostředí splnila a že by 

se omezení produkce mělo týkat hlavně pro-
dukčně velmi intenzivních států bývalé EU 15. 
Pokud bude dohoda a její navazující strategie 
nastavena férově a objektivně, a nikoliv podle 
politické objednávky, nemají se zemědělci 
v České republice čeho bát. To ale v žádném 
případě neznamená, že bychom neměli být 
připraveni. Právě naopak. Je třeba velmi 
dobře vědět, co se na nás chystá. 

V tuto chvíli si ještě mnozí z nás plně neuvě-
domují, jak moc může EZD změnit evropské 
zemědělství a potravinářství, a netýká se 
to jen prvovýrobců a zpracovatelů, ale přede-
vším běžných spotřebitelů. Buďme realisté, 
Evropa může být sebe víc zelená, ale pokud 
se nezmění přístup celého světa, mluvíme
jen o jednotkách procent vlivu na klima. 
Na druhou stranu tím zdražíme evropským 
spotřebitelům naše potraviny, a to v řádu 
desítek procent. Současně s tím se na náš trh 
budou valit levné potraviny ze třetích zemí, 
které na zelené standardy hledět nebudou 
a pojedou tvrdý byznys. Jinými slovy, za 
extrémně vysokou cenu si zničíme současný 
vlastní fungující systém, který v souladu 
s vysokou ochranou přírodních zdrojů dokáže 
produkovat dostatečné množství kvalitních 
a bezpečných potravin, a tím ohrozíme celko-
vou stabilitu naší společnosti.  

Jaký je výsledek tzv. trialogu, tedy jednání 
Evropské komise, Evropského parlamentu 
a Evropské Rady, o konečném znění Evrop-
ské zelené dohody?
Na stole máme zatím jen konečný výsledek 
trialogu ke Společné zemědělské politice, 
který však zároveň rozhodl o tom, že se Ev-
ropská zelená dohoda stane pevnou součástí 
Společné zemědělské politiky. Mnozí si možná 
vzpomenou na delegovaný akt, který zakázal 
používání přípravků na ochranu rostlin v rám-
ci tzv. ploch v ekologickém zájmu. Takzvaný 
greening, tedy ozelenění v současném na-
stavení SZP motivuje zemědělce k bohatším 
osevním postupům a třeba v České republice 
vedl k mnohem častějšímu využívání mezi-
plodin a dusík vázajících plodin. Ten, kdo by 
se chtěl nicméně pustit do pěstování hrachu, 
čočky, cizrny, lupiny nebo jetele, nesmí, pokud 
chce zároveň pomocí těchto ploch plnit oze-

Cíle vyplývající z Evropské zelené 
dohody musí být nastaveny férově

Evropská zelená dohoda může zásadně proměnit evropské zemědělství. To by mělo 
vliv nejen na zemědělské prvovýrobce, ale také na zpracovatele potravin a spotře-
bitele. „Česká republika si v mnoha případech svůj úkol vůči životnímu prostředí 
splnila, omezení produkce by se mělo týkat hlavně produkčně velmi intenzivních 
států bývalé EU 15,“ říká v rozhovoru prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
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lenění, používat přípravky na ochranu rostlin. 
S nulovým ošetřením nicméně v mnoha 
případech není pěstování rentabilní a v mnoha 
případech téměř nemožné. Je to jen jeden 
z příkladů toho, že Evropská unie sice mluví 
o bohatších osevních postupech a snížení 
závislosti Evropy na dovozu sóji z Jižní a Se-
verní Ameriky, ale zároveň se někdy ve jménu 
ochrany přírody vytvářejí kontraproduktivní 
nařízení. Podobný mechanismus a podobný 
efekt očekávám v návaznosti na propojení 
Společné zemědělské politiky a Evropské 
zelené dohody. Na stole sice budeme mít pra-
vidla, která hovoří o zkracování potravinových 
řetězců, tedy z farmy na vidličku, bohatších 
osevních postupech, tedy větší biodiverzitě, 
nicméně legislativní akty, které budou vyplý-
vat ze souvisejících a navazujících strategií 
Evropské zelené dohody, mohou výrazně 
změnit pravidla hry.

Vrcholné orgány EU vyhlásily dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2050 s tím, že 
přijetí řady konkrétních opatření vyžadují 
již do roku 2030. Co to znamená pro české 
zemědělce a potravináře? 
V polovině září odsouhlasil Výbor pro ze-
mědělství a venkov Evropského parlamentu 
(COMAgri) při společném hlasováním s Výbo-
rem pro životní prostředí (COMEnvi) strategie 
Farm to Fork (Od zemědělce ke spotřebiteli) 
a Strategii pro biologickou rozmanitost. Po-
tvrzení plénem Evropského parlamentu jako 
celku bude pravděpodobně už jen formální 
záležitostí. Obě strategie obsahují cíle, které 
zemědělci musí splnit již do roku 2030. Patří 
sem například omezení přípravků na ochranu 
rostlin o 50 %, minerálních hnojiv o 20 %, na- 
výšení ploch ekologického zemědělství na 25 % 
a vyčlenění až 10 % zemědělské půdy mimo 
produkci. Dopadovou studii, která by zhodnoti-
la potenciální vliv Evropské zelené dohody jako 
celku, ještě nemáme, nicméně máme na stole 
vyhodnocení potenciálních důsledků zavedení 
výše zmíněných čtyř cílů, které nedávno před-
stavilo JRC, tedy Společné výzkumné centrum 
Evropské komise. Co se týče ekonomických 
ukazatelů, dopady – slovy autorů – nejsou 
zanedbatelné ani v jednom ze scénářů. Stra-
tegie způsobí pokles produkce v téměř všech 
kategoriích zemědělských komodit. 

Po zohlednění nových pravidel SZP se 
zelené cíle nejvíce dotknou chovatelů hospo-
dářských zvířat – až o 15 % klesne produkce 
hovězího masa, prasat i drůbeže. Sníží se 
však také nabídka obilovin (13 %), olejnin 
(12 %) a o více než 5 % v případě ovoce a zele-
niny. Hlavním důvodem klesající produkce bu-
dou podle autorů dva cíle strategie: zvyšování 
výměry zemědělství v ekologickém režimu 
a omezování používání průmyslových hnojiv. 
Produkční ztráty podle výzkumníků nahradí 
dovoz ze třetích zemí. S výjimkou drůbeže se 
zhorší čistá obchodní bilance EU u všech ko-
modit. Ztráty by zemědělcům částečně mohlo 
zvýšit očekávané zvýšení cen, které v průměru 

podle autorů dosáhne úrovně 10 %. Nejvyšší 
nárůst se předpokládá při vepřovém mase 
(40 %), hovězím mase (23 %) a drůbeži 
(16 %). O desetinu by ale měly stoupnout 
i ceny zeleniny a ovoce, a o více než 5 % také 
ceny olejnin a obilovin. 

Nyní je na stole také Strategie Fit for 55, která 
má zajistit, že Evropská unie sníží do roku 
2030 emise skleníkových plynů o 55 %. 
Když výzkumníci vzali v úvahu efekt Strategií 
Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu, 
vypočítali, že zemědělské emise v EU do 
roku 2030 klesnou „jen“ o 28,4 %. Snížení má 
vyplynout jednak z menší produkce a také 
z upravených zemědělských postupů nových 
technologií. Z nich by k redukci nejvíce mělo 
přispět šetrnější používání hnojiv, precizní 
zemědělství či pokrývání půdy meziplodinami. 
Zde je nicméně třeba upozornit, že studie 
počítá s tím, že v roce 2030 budou v režimu 
precizního zemědělství hospodařit téměř dvě 
třetiny unijních zemědělců, respektive v tomto 
režimu bude hospodařeno na dvou třetinách 
zemědělské půdy. Studie zároveň ale potvrzu-
je, že tento příspěvek pro zmírňování změny 
klimatu bude bez celosvětových řešení pouze 
velmi omezený. Horší zprávou totiž je, že více 
než polovina „ušetřených“ emisí se jednoduše 
vytvoří ve třetích zemích. 

Na několika odborných konferencích 
k Evropské zelené dohodě opakovaně 
zaznívá, že musíme být ambiciózní. Jak si
to představují?
To je otázka spíše na zástupce Evropské 
komise a větší část europoslanců. Samozřej-
mě, že zemědělci si uvědomují, že klimatická 
změna je problém. Sami ji také pociťujeme 
ve stále méně předvídatelném počasí, které 
se navíc záčíná projevovat nejen teplotními 
extrémy, ale také pro Českou republiku dosud 
nevídanými meteorologickými úkazy. Vzpo-

meňme například na letošní tornádo na
jižní Moravě. Evropská unie nicméně podle 
údajů Climate Watch z roku 2020 přispívá 
k světovým emisím skleníkových plynů ze 
7,52 %, trend je v Evropské unii navíc klesají-
cí. V roce 2017 byly emise skleníkových plynů 
zemí EU 27 o 21,7 % nižší než v roce 1991. 
Podle studie JRC z roku 2018 se navíc ev-
ropské zemědělství na emisích skleníkových 
plynů podílí z 8,72 %. 

Pokud se vrátím k předchozímu odstavci, pak 
nás čeká poměrně výrazné zdražení potravin 
pro to, abychom ušetřili méně než čtvrtinu 
z 8,72 %, tedy cca 2,47 % unijních sklení-
kových plynů v zemědělství. Když se na to 
podíváme z globálního pohledu, ušetříme pak 
2,47 % ze 7,52 %, což je celkový příspěvek EU 
ke globálním emisím. Při rostoucí populaci 
a skutečnosti, že většinu emisí skleníkových 
plynů budou v budoucnu tvořit Čína a Spojené 
státy, je navíc více než jasné, že to, co ušetří-
me, se vyprodukuje jinde. Až z 80 % se, co se 
týče příspěvku k celkovým emisím skleníko-
vých plynů, podílí energetika. Pokud chceme 
řešit klima, měla by se naše pozornost sou-
středit především na energetickou účinnost 
a její šetrnou a udržitelnou produkci. 

Evropské zemědělství by se pak mělo místo 
záchrany planety soustředit především na 
ochranu přírodních zdrojů, tedy vody, půdy 
a samozřejmě také na adaptaci na klimatic-
kou změnu. Mluvit o nutnosti změnit země-
dělství v Evropské unii kvůli klimatu je možná 
pochopitelné pro neinformovanou laickou 
veřejnost, ale pro kohokoliv ze zemědělské 
praxe to prostě nedává smysl. Proto nám 
mantry, které hovoří o ambicióznosti, ale jsou 
vzdálené od reálné praxe, zní jen jako čistý 
populismus.

Úřad AK ČR
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Nyní západní společnost prožívá v podstatě 
existenční krizi. Od 2. světové války zažila 
nebývalý rozvoj, život se stal pohodlný a spo-
lečnost nemusela řešit existenční problémy. 
Krize naší demokracie způsobená blahobytem 
působí na ostatní svět místo vzoru spíše jako 
odstrašující případ, kudy se nemají ubírat. 
Pohodlný život, kdy člověk nemusí o svoji exis-
tenci bojovat, vede k degeneraci a společnost 
ztrácí schopnost svoji existenci obhájit v kon-
kurenčním boji, který je v přírodě přirozený. 
A tak ztrácí význam slova jako národ, vlast, 
obrana vlasti. V minulosti, když nebyl mladý 
muž odveden k vojenské službě, tak to bylo 
považováno za pohanu, další generace, když 
dostaly tzv. modrou knížku, tak se tím chlubily 
„modrá je dobrá“ a nyní už vojenská povinnost 
je zrušena úplně.

Dnešní západní systém blahobytu je v podsta-
tě vyprázdněný, mladým lidem nedává pocit 
potřebnosti, nedává smysl života a víru ve 
vlastní budoucnost. Když se nemusí řešit exi-
stenční problémy, tak se hledají náhradní pse-
udoproblémy. Nastolil se genderový problém, 
Mee Too, LGBT, špatné svědomí bývalých ko-
lonizátorů zveličuje rasové problémy, nevíme 
si rady s tím, jaké máme pohlaví, předkládají 
se katastrofické scénáře ohledně životního 
prostředí. Najednou se vytvořil mainstreamo-

vý proud, který jediný zastává správný názor 
a kdo ho nesdílí, je nepřítel a je ostrakizován. 
A tak se nenápadně podsouvá, že vše vyřeší 
všeobjímající stát. Člověk, když se narodí, tak 
bude mít automaticky zajištěný příjem, bude 
mít právo na důstojný život, právo na bydlení. 
Nikde ale není psáno, jaké bude mít povinnos-
ti. Pracovat a vytvářet hodnoty budou jen ti, 
co budou mít nutkání pracovat, jsem zvědav, 
kolik jich bude. Výhodu méně pracovat, ne-
chodit do práce a brát stejné peníze, jsme si 
úspěšně vyzkoušeli v koronakaranténě, ti, co 
ale vytvářejí hodnoty, do práce chodit museli. 
Zruší se fyzické peníze, bude jen digitální 
bezhotovostní měna. Všemocný stát bude mít 
absolutní přehled, a tak občan Novák se bude 
zpovídat, proč si minulý týden koupil dvě lahve 
vodky, a co to je ta jeho návštěva vykřičeného 
domu. Proto si země střední Evropy přestávají 
rozumět se Západem, protože ony na rozdíl od 
nich zkušenosti se všemocným státem mají. 
Ten nový bude jen s více banány a pomeranči.
Není problém, kdo to zaplatí. Dnešní digitální 
peníze nejsou kryty zlatem, ani prací pracují-
cího lidu jako za socialismu, a ani se nemusí 
tisknout, stačí stisknout enter. A tak státy 
posílají do oběhu miliardy, které nejsou ničím 
kryty a nebudou se muset tudíž ani splácet, 
protože není komu, ona to za ně vyřeší inflace. 
Evropská komise nemá žádný majetek a smě-

le rozdává miliardy. To americký dolar je na 
tom lépe, tím, že je světovou rezervní měnou, 
tak dluhy USA pomůže v inflaci zaplatit celý 
svět. 

Tlak mainstreamového proudu sílí a objevuje 
se nám staré známé „kdo nejde s námi, jde 
proti nám“. A tak je propuštěn profesor 
z univerzity, že si dovolil poukázat na rozdíly 
mezi mužem a ženou. Je dehonestován slavný 
režisér, kterého obvinila uvadající herečka, 
která si po 40 letech najednou vzpomněla, že 
ji obtěžoval, když mu sama vlezla do postele, 
aby dostala hlavní roli. Dnes aby se muž bál 
pohledět na ženu, která se mu líbí, aby nebyl 
obviněn ze sexuálního obtěžování. Potom ale 
proč se ženy oblékají sexy, malují a používají 
dráždivé parfémy, když se na ně nemůžeme 
ani podívat.

Bílí klečí před barevnými a omlouvají se za 
křivdy, které způsobili jejich předci před 
staletími. Je trestán fotbalista, který údajně 
urazil protihráče poukázáním na rasový pů-
vod, aniž by někdo zkoumal, zda je to pravda, 
a přitom na druhé straně úmyslné zranění 
protihráče, které ohrozilo jeho život, se neřeší 
vůbec. Rozhořčeně jsme nedávno odsuzovali 
Islámský stát, že ničí skalní sochy, a dnes 
sami ničíme sochy našich předků, protože 
podle dnešního pohledu se tenkrát nechovali 
korektně. Převážná část z nich měla podle 
mainstreamu problémy v přístupu k ženám, 
k jiným rasám, a tak se od nich musíme dis-
tancovat. V Kanadě 30 katolických škol spálilo 
tisíce dětských knih, protože hrdinové v nich 
byli z dnešního pohledu genderově a rasově 
nekorektní. Páter Konyáš a nacisti musí mít 
ze svých následníků radost.

Samuel P. Huntington předpokládá střed civi-
lizací, v naší západní společnosti probíhá 
i rozpor mezi generacemi. Tím, že stát na 
sebe převzal sociální starost o starou gene-
raci, důchody, domovy seniorů, tak v podstatě 
zanikly vícegenerační rodiny a generace si 
mezi sebou přestaly rozumět. Nová genera-
ce si myslí, že s ní přichází lepší svět, stará 
generace si myslí, že s ní lepší svět odchází. 
Hezky to popisuje K. Čapek v povídce 
„O úpadku doby“. Mladí začínají všechno 

Západ má problém jak 
přežít vlastní blahobyt

Nástup průmyslové revoluce pomohl Západu v podstatě ovládnout celý svět a kultura 
západní křesťanské společnosti se cítila nadřazená všem. Bohatství z kolonií po 
celém světě proudilo do západní Evropy, která zbohatla a o to více se cítila nadřazená. 
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dělat jinak, neváží si tradic, novotami vše 
zničí. Pračlověk Janeček z doby věstonické 
Venuše si stěžuje, že mladí chtějí zavést 
výměnný obchod se zbožím. Jakýpak výměnný 
obchod, praštím cizáka do hlavy „a mám to 
zadarmo“. I senátoři ve starém Římě si stěžo-
vali na mládež. 

Současný západní systém je v podstatě vy-
prázdněný, chybí smysl života. Tím, že dnešní 
mladí všechno mají, bez vlastního snažení, 
ztrácejí pocit důležitosti a potřebnosti. Za-
zlívají svým rodičům, že jim vzali budoucnost, 
že jim zničili životní prostředí na planetě. 
Přitom jsou první generací, která má v každé 
místnosti klimatizaci, místo knih mají každý 
rok nový mobilní telefon s neekologickými 
bateriemi, pěšky moc nechodí a do školy se 
nechají vozit autem. Moji rodiče chodili do 
školy každý den 6 km, já jen 1,5 km, moje děti 
jezdili MHD a vnuci se ráno i odpoledne vozí 
autem. Když se nám narodily děti, tak se kou-
pily pleny, které se denně praly a v roce a půl 
seděl potomek na nočníku, aby se nemuselo 
prát. Dnes se nepere, používají se kalhotky 
pampers, které se dají do odpadu, a potomek 
ještě ve 3 letech dělá do kalhot. Je to poho-
dlné, ale pláče ekologie, protože na jednoho 
potomka se spotřebují tisíce pemprsek. Na 
náš pohodlný život se v průměru spotřebuje 
denně celkem 95 kWh energie, v přepočtu cca 
26 l nafty. V antickém Římě na 1 svobodného 
občana připadali 3 otroci. Těžká práce celý 
den 1 otroka představuje energii 1 l nafty, 
na nás přeneseně pracuje 26 otroků. Hlavní 
problém ekologie je spotřeba fosilních paliv, 
náš hlavní zdroj energie. Potom ale nerozu-

mím ekologickým aktivistům, kteří jsou proti 
bionaftě, která je z hlediska CO2 neutrální. 
Pakliže to myslíme poctivě, a ne jenom pá-
tečním záškoláctvím „Fridays for Future“ Grety 
Thunberg, tak musíme začít každý u sebe. 
Nemít u každého domu 2–3 auta a začít chodit 
pěšky, omezit klimatizaci, míň topit a otužovat 
se, přestat létat 2krát ročně na dovolenou. 
Špatné svědomí chlácholíme tím, že si koupíme 
bioředkvičky a třídíme odpad. Přitom biopotra-
viny zanechávají uhlíkovou stopu 1,5krát větší 
než konvenční potraviny a ekologické je odpad 
neprodukovat, a ne ho třídit. 

Každá generace se snaží pro své potomky 
zajistit pohodlnější život, ale ne vždy je to ku 
prospěchu. V USA dal dospělý syn k soudu 
své rodiče a chce náhradu několik miliónů 
dolarů za to, že ho špatně vychovali. Kupodivu 
soud mu dal za pravdu a zdůvodnil to tím, že 
již sám fakt, že dal rodiče k soudu, svědčí 
o špatném vychování. Západní společnost si 
dnes neví rady sama se sebou. Jak se zdá, 
kapitalismus se vyčerpal a stojí na rozcestí, 
jak dál. Jak předvídá Huntington, blíží se střet 
civilizací a naše společnost přitom vymírá. 
Dnes je sexy být LGBT, singl, ale tradiční 
rodina, která zajišťuje zachování rodu a vý-
chovu potomků, už sexy není. Přitom jak říká 
olympijský vítěz, který vedle sportu vystudoval 
i medicínu, LGBT je slepá vývojová větev, která 
nemá budoucnost.

Koncem 21. století, když to půjde s porodností 
takhle dál, nás bude v Evropě jen polovina, 
zatímco ostatní svět za každé dvě generace 
zdvojnásobuje počet svých obyvatel. Přitom 

naše hlavní poslání na tomto světě není dělat 
kariéru a hromadit majetek, ale předat život, 
který jsme dostali od našich rodičů, dál našim 
dětem a tím zachovat pokračování rodu, ná-
roda. Starost o dostatečný počet dětí a jejich 
správnou výchovu si musí vzít za své celá spo-
lečnost a řešit to lze, jen se musí chtít. Musí 
se vrátit úcta k těhotným ženám, mladým 
rodinám pomoct s bydlením a s bezúroč-
nými půjčkami s odpočtem za každé dítě. 
Pracujícím matkám zajistit všude nárok na 
zkrácenou pracovní dobu, aby se mohly dobře 
postarat o děti a přitom nebýt doma v izolaci. 

Za každé dítě umožnit matkám dřívější 
odchod do důchodu a o podstatnou částku 
důchod navýšit. Není pravda, jak říkal jeden 
předseda vlády v devadesátých letech, že 
o děti se má postarat rodina, že to není úloha 
státu, je to úloha nás všech. Když nebude 
zajištěna alespoň prostá reprodukce oby-
vatelstva, tak žádná penzijní reforma nemá 
přijatelné řešení a hádky politických stran to 
nevyřeší. Penzijních fondů může být neome-
zený počet, fyzicky se o starou generaci ne-
postarají a s velkou pravděpodobností stejně 
budou vytunelované a časem zkrachují.

Námětů k přemýšlení a problémů k řešení 
máme dost a čas se krátí. Nesmíme se nadá-
le nechat manipulovat, vrátit se ke zdravému 
selskému rozumu, snažit se hledat pravdu, 
a ne jen pohodlně zastávat tzv. korektní hlavní 
proud, který utváří halasná menšina.

Josef Kubiš, Agro Jesenice
člen představenstva AK ČR
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Chceme ocenit, že přes nesnadnou dobu 
omezujících opatření pandemie se nám 
podařilo zabezpečit velkou účast regionálních 
výrobců. V soutěži Regionální potravina Ús-
teckého okraje, 12. ročník, bojovalo v 9 kate-
goriích o ocenění 203 výrobků od 48 výrobců. 
A v soutěži Potravina z kraje Přemysla Oráče, 
14. ročník, se ucházelo o ocenění 221 výrobků 
od 52 výrobců.

Při této příležitosti chceme poděkovat všem 
našim soutěžícím, výrobcům, kteří přihlá-
sili svoje regionální potravinářské výrobky 
do obou soutěží a podíleli se na její vysoké 
úrovni, kde náš Ústecký kraj v rámci České 
republiky ve srovnání se všemi ostatními 
kraji sehrává stěžejní roli a má největší počet 
výrobků v soutěži.

Chceme zvláště poděkovat a ocenit podporu 
ministra zemědělství České republiky pana 
Ing. Miroslava Tomana, CSc., který nám udělil 
záštitu na soutěž Potravina z kraje Přemysla 
Oráče a osobně se zúčastnil slavnostního 
zahájení Zahrady Čech.

Tato soutěž, letošní 14. ročník, dostal do vínku 
svoje nové logo, které zobrazuje symboly 
české státnosti – horu Říp, lipovou ratolest 
a pluh. Autorem je Ing., arch. Jaroslav Krun-
torád, kterému patří rovněž naše poděkování.

Máme radost, že expozice naší Okresní 
agrární komory Most v pavilonu A, kde jsme 
představili vzorek soutěžních regionálních 
potravinářských výrobků s možností ochut-
návek a zakoupení domů, se těšila velkému 
zájmu návštěvníků Zahrady Čech, včetně ofi-
ciálních hostů. Ocenění a poděkování zaslouží 
8 hostesek (pracovnic OAK Most, rodinných 
příslušníků a spolupracovnic), které se svého 
úkolu zhostily výtečně.

Významným bodem našeho programu bylo 
setkání s oceněnými výrobci v rámci tiskové 
konference v den zahájení Zahrady Čech, 
které se mimo vedení OAK Most zúčastnil 
emeritní generální ředitel společnosti BILLA 
pan Jaroslaw Szczypka a předseda Krajské 
agrární komory Ústeckého kraje Ing. Jaroslav 
Brožka. 

Přímé mediální pokrytí obou soutěží, 
respektive výsledků naší práce, jejichž
garantem je naše Okresní agrární komora 
Most, konkrétně paní Monika Plachá 
a Radomíra Plachá, v den zahájení Zahrady 
Čech zajistil Český rozhlas, ČTK a Litomě-
řický deník.

Vyslovujeme poděkování institucím, fir-
mám a společnostem, které nám pomohly 
a pomohou zajistit financování této náročné 
akce, která je svým rozsahem v rámci České 
republiky bezprecedentní a je naším cílem ji 
dále rozvíjet a zvyšovat její prestiž. Jde totiž 
o propagaci a ocenění práce stovek místních, 
vesměs malých a středních výrobců regio-
nu, kteří kladou především důraz na kvalitu 
použitých regionálních, tedy českých, surovin, 
vyšší míru přidané hodnoty. To vše s důrazem 
na označení svých výrobků ve vztahu k ústec-
kému regionu.

Ing. Jan Veleba, 
ředitel OAK Most a agrární publicista

Zahrada Čech 2021
Ve dnech 10.–15. září 2021 proběhla na výstavišti v Litoměřicích výstava ZAHRADA 
ČECH, na které naše Okresní agrární komora Most tradičně propaguje a představuje 
regionální potraviny Ústeckého kraje. Jsme koordinátory a de facto garanty soutěže 
Regionální potravina za Ústecký kraj a soutěže Potravina z kraje Přemysla Oráče.
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ŽIJEMEna venkově

Žádná jiná oblast totiž není a nebyla tak těsně 
propojena s restauračními a stravovacími 
službami, jako produkce a právě zmiňovaný 
prodej piva, jehož konzumace je navíc spojena 
se společenským děním a sociálním kontak-
tem mezi lidmi.

Pivovary, a to jak ty velké, tak minipivovary, 
se přesto dokázaly s touto nepředvídatelnou 
skutečností poprat, což je oceněníhodné více, 

než si možná společnost uvědomuje. Ocenit je 
přitom třeba hlavně operativní reakci celého
 oboru na vzniklou situaci v podobě změn
 v distribuci, propagaci, prodeji i obalových 
materiálů, a konečně do třetice je třeba 
ocenit, že se vývoj na tuzemském trhu s pi-
vem nejenže nezastavil, ale i přes zásadní 
komplikace se i v průběhu koronavirové krize 
rozvíjel. I proto se po uvolnění restrikcí vrátil 
prodej piva téměř na předkrizový stav, byť 

k určitým změnám samozřejmě došlo. Tou 
nejvíce zásadní je přitom úbytek návštěvníků 
v restauracích, a naopak nárůst konzumace 
piva v domácnostech.

K tomu docházelo již před zavedením regu-
lací a částečným nebo úplným uzavřením 
restaurací. Pandemie ale tento trend urychlila 
a prohloubila, což není zrovna dobrá zpráva 
jak pro tuzemská pohostinství, ale například 

Pivní trh se mění, obohacují jej 
nové pivní nápoje i metody prodeje

Existuje-li nějaké odvětví tuzemské potravinářské produkce, na které dopadly regu-
lace spojené s tlumením rizik šíření koronaviru fatálním způsobem, pak je to oblast 
výroby a prodeje piva. 

25. ŘÍJEN 2021
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i pro potenciál turistického ruchu, přede-
vším pak v turisticky atraktivních oblastech, 
jejichž symbolem je hlavní město. Lze navíc 
předpokládat, že část návštěvníků restaurací 
se již do nich zpět nevrátí stejně tak jako se 
část spotřebitelů nevrátí v té míře, jako před 
koronakrizí k fyzickým nákupům nápojů 
a potravin v obchodech, které nahrazují online 
nákupy a e-shopy. To je typické spíše pro 
obyvatele větších měst, v nichž je také dovoz 
potravin a nápojů za konečným zákazníkem 
jednodušší, tím se ale dále redukují kontakty 
mezi lidmi, již tak v prostředí měst omezené 
na anonymitu davu.

Se změnou nákupních návyků se ale pojí také 
změna stravovacích a nápojových zvyklostí, na 
které musí tuzemský pivovarský průmysl re-
agovat. Zároveň se dále prohlubuje ovlivnění 
našeho trhu zahraničními zvyklostmi, což se 
v produkci a nabídce piva projevuje příklonem 
části konzumentů ke konzumaci svrchně 
kvašených piv typu ALE, IPA a dalších, ochu-
ceným pivům, nápojům na bázi piva, které 
ale fakticky pivem nejsou, nárůstem obliby 
netradičních piv a postupným příklonem 
k ležákům a obecně silnějším pivům. Obdob-
ně jako v některých potravinářských výrobách 

(typická je především „pekařina“) se stále 
častěji i na pivním trhu prosazují menší balení 
(minisoudky a plechovky), a také minipivova-
ry, jichž v období koronavirové krize přibylo 
a v současné době jich na tuzemském trhu 
působí více než 480. 

Pivní trh v ČR může být přitom v mnohém 
pro další oblasti výroby potravin a nápojů 
vzorem, například ve funkční spolupráci 
malých a velkých výrobců piva, kdy spolu-
pracující minipivovary v praxi často „sondují 
spotřebitelský terén“ pro průmyslové pivovary 
prostřednictvím nabídky experimentálních 
a speciálních piv. Tím se zároveň rozšiřuje 
okruh konzumentů piva a nápojů na bázi piva 
na komunity, kterým tradiční piva příliš nevy-
hovují a hledají jiné nápojové alternativy. To 

vše v praxi znamená, že produkce piva má 
v naší zemi do budoucnosti perspektivu, což 
ale také znamená udržení jedné z klíčových 
a tradičních tuzemských identit, jichž není 
zas tak mnoho. 

Aktuálně kardinální otázkou je ovšem také 
cena piva, do níž by se měly promítnout 
rostoucí náklady na téměř vše, co s výrobou 
piva souvisí. V souvislosti s cenovým vývojem 
většiny spotřebního zboží i cen potravin se 
ale podle všeho nemusí tuzemští producenti 
piva rozumného zdražení svých produktů bát. 
Koronavirová krize ukázala, že příznivci piva 
se od jeho konzumace neodvrátili a naopak 
se snažili prostřednictvím akcí jako „Zachraň 
pivo“ pivovarům a restauracím pomoci. Stále 
se rozšiřující nabídka piv i možnosti jeho dis-
tribuce jim v tom navíc vycházejí vstříc. Výzvou 
doby je tak spíše návrat hostů do restaurací, 
což je mimochodem jeden z aspektů rozvoje 
venkova, pokud budeme mluvit o venkovském 
prostoru. Jak totiž říká stará pravda, obec bez 
hospody „nežije“, alespoň ne plnohodnotně. 
A konzumace piva je k tomu téměř nezbytným 
koloritem.

redakce Agrobase

Nepochybně nejznámější soutěží je v konku-
renci pivních klání České pivo, případně jarní 
cena sládků v případě minipivovarů. Stále 
větší prestiž ale získává také soutěž Cerevisia 
Specialis, kterou si možná laická veřejnost 
vzhledem k nečeskému názvu s pivní soutěží 
nespojuje, přestože v letošním roce se usku-
tečnil již její 12. ročník. 

Uvedenou soutěž přitom organizuje Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský společně s agen-
turou PORT, která se prezentaci a propagaci 
piv věnuje prakticky po celé polistopadové 
období. V soutěži Cerevisia Specialis přitom 
soutěží se svými produkty komerční (průmy-
slové) pivovary se speciálními a neobvyklý-
mi pivy, které se samozřejmě prodávají na 
tuzemském trhu, na rozdíl od klasických piv 
jsou ale něčím zvláštní.

A právě letos bylo zvláštností opravdu hodně, 
a to ve všech 5 hodnocených kategoriích, 
včetně těch, které ortodoxní konzumenti piva 
zas tak neuznávají, jako jsou (podle názvu pří-
slušné kategorie) „míchaná ochucená piva“.
V tuto chvíli není zas tak rozhodující, kdo vyhrál 
u odborné poroty nebo u poroty laické, 
podstatné je spíše, že nabídka „zvláštních 
piv“, nejen od minipivovarů, rok od roku roste, 
přičemž minimálně u všech v soutěži účast-
něných piv byla patrná jak rostoucí kvalita,
tak rostoucí vyrovnanost kvality a zároveň 
rostoucí inovace, z nichž prakticky všechny 
jsou spotřebitelsky atraktivní. Letošního roč-
níku soutěže se přitom zúčastnilo rekordních 
55 pivních produktů, což také svědčí o rostou-
cí prestiži soutěže. Svou premiéru v ní měl 
třeba i národní pivovar Budvar. Pomineme-li 
od piva přece jen vzdálenější produkty, jako 

jsou hard seltzery (i tyto produkty měly letos 
svou premiéru), lze jako opravdu zajímavá 
i chuťově atraktivní piva zmínit minimálně žit-
né pivo, stout či velmi silné pivo s kambodž-
kým červeným pepřem od experimentálního 
pivovaru Proud, ležák chmelený novou tuzem-
skou odrůdou MOST, celá série piv s příchutí 
kvasnic nebo použití dosud netradičních in-
grediencí, například citrusům příbuzných plo-
dů „yuzu“. Podstatné přitom je, že mnohé ze 
soutěžních produktů si již našly své zákazníky, 
a vzhledem k tomu, že jde o produkty větších 
pivovarů nebo jejich partnerů, nevypadá to 
s tuzemským pivovarnictvím do budoucnosti 
vůbec špatně. Přestože dostalo v posledních 
dvou letech nebývalý a nepředpokládatelný 
negativní koronavirový zásah.

redakce Agrobase

Cerevisia Specialis: Rostoucí 
prestiž i nabídka zajímavých piv 

Tradiční a ve stále sílící konkurenci dalších alkoholických nápojů zatím příliš 
neklesající spotřeba piva v naší zemi poměrně logicky ústí do celé řady degustačních 
soutěží, jejichž cílem je jednak piva na tuzemském trhu mezi sebou porovnat, 
a jednak přispět k propagaci piv, která buď spotřebitelům chutnají, nebo jsou 
příznivě hodnocena odborníky.

Svět piva se neustále 
rozvíjí a roste, z čehož 

má prospěch především 
náročný spotřebitel.
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Uvedenou umírněnou konzumací piva se 
přitom má na mysli zhruba půllitr piva denně, 
optimální množství však záleží na individuál-
ních dispozicích, pohlaví, věku či životním 
stylu. Pozitiv konzumace piva je přitom oprav-
du hodně, proto jen stručně o některých z nich.

V podmínkách naší země je možná nej-
atraktivnější prevence rakoviny vzhledem 
k vysokému množství antioxidantů, které pivo 
obsahuje. Zajímavé jsou v této souvislosti vý-
sledky portugalské studie, podle níž je vhodné 
v pivu marinovat maso, které tak údajně ztratí 
až 70 % karcinogenních látek, což je svým 
způsobem výzvou pro využití piva nejen jako 
nápoje, ale také v gastronomii. Konzumace 
piva má být také prevencí vůči infarktu a sni-
žovat tvorbu ledvinových i žlučových kamenů 
a vzhledem k obsahu křemíku (především ve 
světlých pivech) je i prevencí vůči lámavosti 
kostí. Pití zejména silnějších piv s vyšším 
obsahem alkoholu je pro změnu prospěšné 
pro zažívací systém a tvorbu probiotických 
bakterií. Další studie, například harvardská, 
doložily u konzumentů piva nižší riziko vzniku 
cukrovky. Všeobecně známý je pak příznivý 

vliv v pivu obsažených vitamínů, především 
pak skupiny B, jehož jedním z nejlepších 
zdrojů jsou pivovarské kvasnice. Kyseliny 
obsažené v pivu zase podporují metabolismus 
a regeneraci kůže a konzumace piva tak také 
zkvalitňuje pleť.

Jak už bylo řečeno, pivo nemusí sloužit jen 
jako nápoj k uhašení žízně nebo jako kolorit 
společenských akcí, ale lze jej také využít při 
přípravě pokrmů. Patrně nejčastějším způ-
sobem takového využití jsou „buřty na pivu“, 
stejně tak si ale lze připravit bůček na pivu, 
respektive jakékoli maso. Pivo je tedy možné 
použít k přípravě některých omáček, ale 
i polévek. Vzhledem k předvánočnímu času 
a možnosti zakoupit si v současném období 
podzimních výlovů rybníků aktuálně širší 
spektrum sladkovodních ryb, je možné si při-
pravit také (nejen) kapra na pivu. Následující 
recept je jen jednou z mnoha variant, a to tou 
jednodušší, v receptu použití složky omáčky je 
možné obohatit například využitím kořenové 
zeleniny nebo nastrouhaného perníku.

redakce Agrobase

KAPR NA PIVU
Suroviny k přípravě: 
• kapr
• 1 světlé pivo
• 1 cibule
• hřebíček
• bobkový list
• celý pepř
• sůl
• máslo
• hotová jíška
• petrželová nať na dozdobení

Postup při přípravě: 
Do hrnce nalijeme pivo, přidáme celou oloupanou cibuli, 
bobkový list, celý pepř a hřebíček. Přivedeme do varu 
a vložíme očištěné a vykostěné porce kapra potřeného 
solí. Mírně vaříme asi 5–10 minut. Uvařenou rybu vyjme-
me, do vývaru přidáme instantní jíšku, máslo a dokončíme 
omáčku. Na talíři porce omáčkou přelijeme a posypeme 
najemno nasekanou zelenou petrželovou natí.

Umírněná konzumace piva má 
příznivý vliv na zdraví

Stejně jako v případě prakticky všech druhů potravin a nápojů vznikla také o pivu 
v minulosti celá řada studií dokazujících příznivé účinky umírněné konzumace 
piva na lidský organismus. 
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Kyjovské, podlužácké, hanácko-slovácké i ryze 
hanácké kroje, do nichž se oblékli studenti 

pořádající Střední vinařské školy, nabízí pes-
trou podívanou. V kočáře, taženým koňmi, je 
následuje starosta města Pavel Trojan, průvod 
uzavírají opentlené drnčící traktory. Na vlečce 
jednoho z nich mávají na přihlížející sličné 
děvy. „My jsme bohyně vína,“ vysvětlují 
s úsměvem a věnují pozornost jedinému bůž-
kovi mezi sebou.

Fyzickou zdatnost prokazují strážci vinic, zvaní 
hotaři, kteří nesou na ramenou obří hrozny 
visící na ráhně. „Pane starosto, předáváme 
vám letošní symbol úrody z našich vinohra-
dů,“ provází slovy mládenci tradiční rituál. Do 
trombónu se hned na to opře dechová hudba 

Bílovčanka a starostu protáčí v kole dívka 
v kroji. Přidávají se další tanečníci. Nechybí 
mezi nimi pyšné matky a otcové studentů, 
které potomci v nažehlených krojích vyzvali 
k tanci. „Mám tu syna i dceru a konečně také 
čas, abych si je užila v takové parádě,“ svěřuje 
se Lucie Fričová, která za dětmi přijela až ze 
Znojma. Symbolický hrozen révy už zdobí také 
areál školního statku a průvod s ním míří do 
místního vinařství Chateau Valtice. Tam čekal 
účastníky bohatý jarmark, ochutnávky burčáku 
a další program.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

Dostalo se do finále prestižní soutěže MIPIM 
Awards konané ve francouzském Cannes. 
Projekt od brněnské kanceláře Chybik+Kristof 
soutěž sice nevyhrál, k unikátní stavbě 
s typickou vlnou ve vinicích na Znojemsku 
se ale upírají zraky z celého světa. Moderní 
stavba v betonu a skle navazuje na viniční 
řádky, interiér tvoří oblouky připomínající 

klenbu vinného sklepa. „Když jsme zveřejnili 
záměr postavit v trati U Hájku vinařství,
architekti Chybík a Krištof nás oslovili,
 zda by mohli udělat návrh. Vlna tam byla 
od první chvíle, oslovilo nás to,“ přiblížil 
začátek stavby ředitel vinařství Petr Chalou-
pecký.

Následovaly podle něj konzultace nad propo-
jením výrobního areálu, administrativní části 
a návštěvnického centra. Právě to obdivovali 
včera i návštěvníci degustace vín. „Nádherné 
prostředí, všude plno světla. Stavba, která 
zapadne do okolních vinohradů. Z terasy je 
krásný výhled,“ předháněli se návštěvníci 
v dojmech.

Po venkovním schodišti se pohodlně dostanou 
na střechu domu, jindy slouží jako pódium při 
pořádání společenských akcí. „Říkáme tomu 
amfiteátr, prostoru pro ochutnávku vín zase 
Lahotéka,“ podotkl Chaloupecký. Unikátní 

stavba byla podle něj náročná. „Používaly se 
nové technologie a velkorysá řešení. Tech-
nologicky to byla náročná stavba, se zájmem 
jsme sledovali její vývoj,“ přiblížil Chaloupec-
ký, který se zrovna věnoval v novém vinařství 
zpracování hroznů.

MIPIM Awards je vrcholem největšího světo-
vého veletrhu nemovitostí. V soutěži porota 
oceňuje nejlepší developerské projekty roku. 
Velkou roli v ní hraje architektura. České 
projekty v ní uspějí jen zřídka, proto je česká 
účast ve finále opravdu úspěchem. Architekti 
Ondřej Chybík a Michal Krištof stanuli po 
boku slavných jmen. Za soupeře měli projekty 
jako Svart Hotel v Norsku, Studentské bydlení 
BaseCamp Lyngby v Dánsku, Královskou min-
covnu v Nizozemsku či Olympijské a paralym-
pijské muzeum v USA.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

Bohyně vína a obří hrozen. 
Valtice ovládlo vinobraní

Vinařství Lahofer patří mezi deset 
nejkrásnějších staveb světa 

Davy lidí lemují příjezdovou cestu na náměstí ve Valticích na Břeclavsku. „Už jedou,“ 
nenechává si pro sebe muž v hloučku přátel postávající před radnicí. Dav se rozestoupí
a k náměstí se blíží klapot koňských kopyt. Jezdkyně v dobových kostýmech a vlajkami 
majestátně uvádí mezi dav průvod krojovaných. Valtické vinobraní začíná.

Unikátní stavbou nejdřív vzbudilo zájem českých architektů, teď se vinařství Lahofer 
z Dobšic na Znojemsku zařadilo mezi deset nejhezčích staveb světa. 
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Zhruba po 7 letech snažení Lesoničtí v pondělí 
dopoledne slavnostně zpřístupnili vodní dílo, 
které zadrží přívalovou vodu. Na dno nádrže 
uložili železnou bednu se vzkazem v láhvi, ale 
také šampaňské nebo železnou podkovu pro 
štěstí, kterou tam objevili při stavbě. „Vyloví-
me je za 10 let,“ poznamenává starosta obce 
s asi 250 obyvateli Pavel Herman.

Vodní nádrž budovali rok. Na místě bývalé 
skládky nad obcí u koupaliště. „Pojme 
10 tis. m3 vody a zásobují ji 2 prameny ve 
skalách. Místní tak budou mít dostatek vody 
ve studních i v suchých letech,“ poznamenává 
Herman.

Zatím se voda v nádrži plní, zanedlouho po-
kryje její hladina zhruba tři čtvrtě hektaru. 
Už nyní se ale místní vydávají na místo 
k procházkám, někteří se už i vykoupali. 
„Na vyhlídce je lavička, okolo krásná příroda. 

Chodím tudy každý den s hůlkami. Bude 
super, až zde nasadí kapry,“ těší se například 
Vlastislav Fiala, který se sem přišel podívat se 
skupinkou místních důchodců.

Starosta plánuje ještě širší využití. „Kromě 
rekreace obyvatel využijí nádrž nejen rybáři, 
ale i potápěči z klubu Argus Poseidon 
z Třebíče i Znojma k tréninkům,“ dodává
Herman. Navázal i na historii. V místě totiž 
bývala v 11. století osada, křižovaly se tu 
obchodní cesty. „Věřím, že obnovujeme místo 
k současnému setkávání lidí,“ podotýká 
Herman.

Bez dotací by ale prý Lesoničtí stavbu nikdy 
nezbudovali, stála asi 5 mil. Kč, pomohl Jiho-
moravský kraj a Ministerstvo zemědělství.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

Na dno nové nádrže ukryli bednu 
se vzkazem i šampaňským

„Ta bedna je vodotěsná, bude mě nadnášet jak bójka,“ pronáší těsně před ponorem 
v nové vodní nádrži v Lesonicích na Znojemsku potápěč Josef Kochtík. Desítky párů 
očí pak netrpělivě několik minut pozorují jen obří bubliny na hladině. „Je tam,“ ukončí 
napětí vynořená hlava muže. Sklidí potlesk.
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Určitě všichni známe vánoční hvězdu (Poinsettia pulcherrima), 
brambořík (Cyclamen persicum)a pokojovou azalku (Azalea indica). 
Následuje také petrklíč (Primula acaulis, Primula elatior) a mezi méně 
známé, ale u nás pěstované patří pantoflíček (Calceolaria) a cine-
rarie, případně starček (Cineraria hybrida). Dále se v zimě můžeme 
setkat s africkou fialkou (Saintpaulia), kolopejkou (Kalanchoe hybridy), 
vánočním kaktusem (Schlumbergera x buckleyi – hybridy), hvězdníkem 
(Amarylis belladonna), gloxínií (Siningia speciosa) a některými dalšími. 
Prvních šest jmenovaných rostlin můžeme najít také v nabídce českých 
zahradníků. V dnešním článku se zaměříme na tři nejznámější a před-
stavíme si je podrobněji. Jedná se o vánoční hvězdu, pokojovou azalku 
a brambořík. 

Euphorbia pulcherrima – Pryšec překrásný
Známý též jako vánoční hvězda a ve Spojených státech jako Poinsettia 
je rostlina z čeledi pryšcovitých, která pochází z Mexika a dalších států 
Střední Ameriky. Je obzvláště známá pro své červené a zelené listeny, 
díky kterým je spojována s vánoční výzdobou. Její druhé známé jméno, 
poinsettia, má původ v příjmení prvního velvyslance USA v Mexiku 
Joela Robertse Poinsetta, jenž rostlinu do Spojených států ame-
rických přivezl roku 1825. Vánoční hvězda je nepřehlédnutelná, pestrá 
a slavnostně vyhlížející rostlina, ačkoli jsou její květy drobné a nená-

padné. To, co běžně považujeme za květy, jsou nádherně vybarvené 
listeny pod kvítky. Nejčastěji jsou jasně červené, což v kontrastu 
s tmavou zelení listů působí slavnostně. Ale vyšlechtěny jsou i odlišně 
vybarvené odrůdy. Krásně působí varieta s růžovými, broskvovými, či 
krémovými listy, krásné jsou i listeny sněhově bílé. Vyšlechtěny jsou 
dokonce i odrůdy pestrobarevné, listeny jsou i různorodě tvarované.
V roce 2009 byla představena jako novinka Princettie, která se vyznaču-
je bohatými výhony a nádherně zbarvenými listeny. Okrasnou hodnotu 
si uchovává celý rok.

Cyclamen persicum – brambořík perský
Brambořík pěstuje v naší republice několik velkých zahradnických 
podniků a uplatňuje se v jejich nabídce většinou od podzimu do jara. 
Jeho odbyt bohužel ovlivňuje doporučená teplota pokojových podmí-
nek. Brambořík je chladnomilná rostlina a vysoké teploty našich obydlí 
mu nevyhovují. Pověst nelehkého uchování bramboříků v domácích 
podmínkách mají na svědomí také importy kvetoucích bramboříků, 
které jsou vypěstovány v zahraničí ve více než ideálních skleníkových 
podmínkách. Tato skutečnost způsobí krátkověkost rostliny po nákupu 
rostliny a umístění v běžné bytové teplotě. Rostliny reagují na změnu 
prostředí negativně a vytvářejí u veřejnosti mylné povědomí, že doma 
se brambořík pěstovat nedá. Při dodržení několika zásad se však mů-

Nejznámější hrnkové květiny nabízené 
českými zahradníky v zimním období

V zimním období, kdy příroda spí, je velmi důležité zkrášlit si obydlí pokojovými 
rostlinami kvetoucími v zimě. Které to jsou a které z nich pěstují a dodávají na trh 
čeští zahradníci? 
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žeme z bramboříku radovat poměrně dlouho jak v interiéru, tak
ve venkovním prostředí. Původní druh roste v Řecku, jihozápadní 
Asii a Tunisu ve vlhčích horských lesích. Suché teplé období rostliny 
přečkávají zatažené do hlízy. Kulovitá hlíza je velká a slouží jako 
zásobní orgán. Srdčité listy jsou mramorované stříbřitou kresbou 
a jsou dekorativní samy o sobě. Květní stopky přerůstají listy a nesou 
jednobarevné i vícebarevné květy s květními lístky směřujícími nahoru. 
Květní plátky jsou u hybridních odrůd roztřepené nebo zvlněné, bílé, 
růžové, červené, fialové nebo se skvrnou ve středu květu. Pěstitelé 
produkují různé velikostní kategorie, od velkých rostlin přes středně 
velké po malé a miniaturní odrůdy. Liší se výškou a průměrem rostlin. 
Bramboříky jsou, stejně jako pokojové azalky, v prodeji od podzimu do 
jara. Patří k nejvýznamnějším tržním kulturám okrasným květem pro 
vánoční období, ale je možný i celoroční prodej. Brambořík se využívá 
jako krátkodobá rostlina, svědčí jí opět chladnější interiér. V teplejších 
interiérech je problematické udržet ji pro další pěstování. Některé 
odrůdy jsou vhodné i pro sklizeň květů na řez.

Azalea indica (Rhododendron simsii) – azalka indická
Pokojové azalky jsou na našem trhu české i importované. Z českých 
zahradnictví se jejich pěstováním kromě jiných, menších pěstitelů, 
už tradičně zabývá zahradnictví Azalea Chlumec, s.r.o., které má tuto 
kulturu i v názvu. Pokojová azalka se potýká s podobnými předsudky, 
co se týká náročnosti uchování v pokojových podmínkách, jako výše 
popsaný brambořík. Pravdou je, že jde o chladnomilnější rostlinu, 
ale přizpůsobením zálivky lze její vitalitu a okrasnou hodnotu výrazně 
prodloužit. Azalky jsou rozvětvené stálezelené keře s dlouze eliptickými 
drobnými, tmavě zelenými kožovitými listy. Květenství je tvořeno z 2–6 
široce nálevkovitých květů. Kořenový systém azalek je rozložený mělce 
pod povrchem. Rostlina běžně dorůstá od 10–50 cm. Azalka pochází ze 
subtropických oblastí Asie z Tchaj-wanu – Číny, kde roste v chladných 
a vlhkých lesích. Z původního stanoviště se odvíjí její nároky. Naše zimy 
by na zahradě, na rozdíl od otužilejších venkovních druhů, nepřežila. 
Pěstuje se jako pokojová rostlina, přičemž upřednostňuje teploty kolem 
18 °C. Tato kultura se v nárocích podobá bramboříku, proto ji také 
představujeme společně. Do Evropy se dostala kolem roku 1810 a začala 
se intenzivně šlechtit v Belgii, Německu a Velké Británii. Dnes se pěstují 
hlavně velkokvěté hybridy s jednoduchými nebo plnými květy v široké 
škále barev od bílé, oranžové, růžové, červené a fialové. Jsou i odrůdy 
s vícebarevnými květy. Azalky se nejčastěji prodávají v zimě a brzy na jaře 
a podle ranosti vykvétají od listopadu do května. Po odkvětu se většinou 
dále nepěstují, ale pokud by s nimi bylo nakládáno jako s přenosnou 
rostlinou, je možné udržet azalku pro další pěstování. V dubnu–květnu 
rostlinu umístíme do zahrady do stinného místa a na podzim před mrazy 
opět přeneseme do interiéru. Azalka se množí vrcholovými řízky.

Představili jsme si v krátkosti tři kultury, které se na našem trhu obje-
vují i od českých pěstitelů. Pěstování vánočních hvězd a bramboříků se 
v ČR věnuje několik pěstebních zahradnických podniků a produkce je 
také násobně vyšší než u pokojové azalky. Všechny tři jmenované rostli-
ny se uplatňují převážně jako krátkodobé pokojové rostliny, které po 
odkvětu dále nepěstujeme. Květiny jsou vhodné na dekoraci interiérů, 
nebo je lze využít jako vhodný dárek ve zmiňovaném zimním období. 
Krásně se s nimi pracuje, sluší jim přizdobení různými floristickými 
doplňky, umístění v designových obalech. Je možné použít je také do 
sesazovaných nádob, například v hotelových halách, kde je vyhovující 
chladnější klima a déle vydrží ve výborné kondici. Bramboříky jsou 
zákazníky nedoceněné například do truhlíků. Pokud si v polovině září 
vysázíme do okenních i jiných truhlíků bramboříky, v plné kráse 
a minimem údržby nám vydrží do prvních mrazíků. Často jsou krásné 
do poloviny listopadu, kdy už je můžeme vyměnit za vánoční výzdobu. 
Dají se také vhodně kombinovat s jinými podzimními květinami, 
například drátovcem, různými druhy travin, dlužichou apod. Azalky 
a vánoční hvězdy používáme výhradně do interiérů.

Ing. at Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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O roku 1992 je park a další objekty využíván 
jako školní botanická zahrada Střední 
odborné školy Jarov. Přírodně krajinářský 
park je ideálním místem pro soustřeďování 
sortimentů potřebných pro výuku a prezentaci 
rostlin odborné i široké laické veřejnosti. 
Osou parku protéká vodní tok Malá Rokytka, 
který vytváří výborné podmínky pro rostliny 
rostoucí na nivních loučkách rozkládajících 
se na úpatí vrchu Tábor. Ústřední dominantou 
centrální části parku je rybník o velikosti 
0,7 ha s ostrůvkem ve své přední části. Na 
okraji ostrůvku je vysazen severoamerický 
tisovec (Taxodium distichum), který dokáže 

růst i na velmi podmáčených půdách a pro 
své přežití vytváří na stanovišti speciální 
dýchací kořeny vystupující až půl metru nad 
okolní mokrý terén. V roce 2008 byl v zahradě 
realizován projekt pod názvem „Botanická 
zahrada SOŠ v Praze 9 – revitalizace území 
a odstranění ekologických zátěží“, který byl 
vybrán ve výzvě JPD 2 na evropské dotace. 
V rámci projektu byl mimo jiné revitalizován 
potok Malá Rokytka i celý rybník. 

U opěrné zdi nad rybníkem jsou vysazeny 
dřeviny rodu břečťan (Hedera) a to i kavkazský 
břečťan Pastuchův a nechybí ani popínavá 
hortenzie (Hydrangea petiolaris). Dominantou 
u opěrné zdi je stříbrný cedr (Cedrus atlantica 
„Glauca Pendula“), jehož převislé větve čás-
tečně spočívají na pergole nad okružní cestou. 
Zde můžeme vidět i pěkný strom asijské 
borovice (Pinus parviflora „Glauca“). V parku 
je možné pozorovat celou řadu významných 

dřevin pocházejících z dob založení parku, 
např. mohutný platan (Platanus x acerifolia) 
nebo ořešák černý (Juglans nigra) a z pozdější 
výsadby i severoamerický sekvojovec obrovský 
(Sequoiadendron gigantea). 

V roce 1994 došlo k rekonstrukci alpina pod 
hlavní budovou, které bylo zbudováno někdy 
v padesátých letech minulého století. 
K rekonstrukci byly získány devonské vápence 
z blízkého Barrandienu a alpinum bylo 
přebudováno do současné podoby. Na alpinu 
můžeme pozorovat využití horských trvalek, 
které vyžadují specifické podmínky pro své 
pěstování a mnohdy i specifické ošetřování 
během roku. Při výstavbě alpina byl kladen 
důraz na vytvoření expozic k různým světo-
vým stranám a vytvoření slunných i stinných 
míst. V centru alpina je vytvořena hluboká 
strž s malým vodopádem vytvářejícím vhodné 
vlhkostní klima pro pěstované rostliny ve strži. 
Úspěšně zde rostou i rostliny, které jsou pova-
žovány za glaciální relikty Evropy, jako je např. 
Ramonda pyrenaica nebo Haberlea rhodo-
pensis, ale také mnohé drobné kapradiny jako 
např. sleziník červený nebo kyvor lékařský. Na 
dně strže v protékající vodě dobře prosperuje 
naše vzácná hořcovitá rostlina vachta trojlistá.

V centrální části za rybníkem je vybudováno 
vřesoviště, ve kterém v jarním období kvetou 
druhy a kultivary vřesovce (Erica carnea) 
a mnohé jarní cibuloviny. V blízkosti potoka je 
součástí vřesoviště sortiment časně kvetou-
cích japonských azalek (Rhododendron x ob-
tusum). Je to skupina kultivarů vyšlechtěných 
prof. Jelínkem v šedesátých letech minulého 
století v Průhonicích. Tyto kultivary jsou typic-
ké tím, že jejich názvy nesou jména českých 
řek. Mezi vřesovištěm a potokem dominuje 
jihoamerická rostlina poněkud gigantických 
rozměrů Gunera manicata. Jde o tropickou 
rostlinu, kterou můžeme pěstovat i v našich 
zahradách celoročně. V zimě však vyžaduje 
dokonalý kryt v podobě dřevěného přístřešku 
vyplněného suchým listím. V blízkosti skleníku 
je nově vybudována sbírka subtropických rost-
lin, které jsou pokusně pěstovány celoročně 
venku. Pochopitelně s důkladným zimním kry-

Botanická zahrada Střední odborné 
školy Jarov v Praze Malešicích

Před 100 lety vznikl na východním okraji Prahy na svazích kopce Tábor v objektu teh-
dejšího známého pražského podnikatele Vladimíra Jirásko park přírodně krajinář- 
ského typu. Park se stal nedílnou součástí Jiráskovy vily a byl určen pro soukromé 
účely. Po skončení druhé světové války a po smrti majitele byla do objektu přestěhována 
tehdejší pražská zahradnická škola (založena v roce 1909), která do té doby sídlila na 
pražských Vinohradech. Od té doby byl park využíván a udržován žáky školy.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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tem. Jsou zde zastoupeny subtropické rostliny 
jako např. smokvoň (Ficus carica), některé 
palmy, dub korkový atd.

Nedílnou součástí botanických zahrad bývají 
i tropické skleníky. V roce 2011 byly vystavěny 
v zahradě nové skleníky, neboť ty na svahu 
z dvacátých let minulého století již definitivně 
dosloužily. Ve školní botanické zahradě byl 
vybudován typický pěstební skleník VENLO, 
který se tak stal i důležitou učební pomůckou 
při výuce žáků. Jedná se o plně automatizova-
nou a klimatizovanou stavbu skleníku, která 
splňuje podmínky současného moderního 
zahradnictví. Celková pěstební plocha činí 
2 750 m2 včetně části s posuvnými stoly. Skle-
ník je členěn na několik sekcí pro pěstování 
rostlin s různými nároky na pěstební prostředí. 
Jedna sekce skleníku je určena pro návštěvní-
ky zahrady a jsou zde prezentovány květinář-
sky a zahradnicky významné rostliny. Ostatní 
sekce skleníku jsou určeny pro sbírkové 
a výukové potřeby školy.

Ve sklenících se setkáváme s rostlinami 
z různých geografických oblastí. Jsou zde 
vytvořeny sbírky zahradnicky významných sku-
pin. Těmi největšími jsou bromeliovité rostliny, 
velká řada aronovitých, sbírka rodu Ficus sp. 
a zahradnicky významné orchideje. Také 
sbírka palem, které jsou v létě určeny pro 
dekoraci v zahradě.

Mezi zajímavé rostliny patří několik druhů 
cycasovitých rostlin ať už z rodu Cycas, nebo 
Zamia. Tyto rostliny patří mezi nejstarší 
organismy žijící na zemi a zajímavé je i to, že 
se dožívají i velmi vysokého věku (stovky let). 
Mezi větší sbírky skleníku patří i hmyzožravé 
rostliny, které si vylepšují deficit dusíku na 
svých přírodních stanovištích stravováním 
různých organismů a jsou k tomu velmi rafi-
novaně vybaveny. Z těchto rostlin zde dominují 
rody rosnatka (Drosera, Nepenthes, Sarrace-
nia) a další. Významnou součástí jsou i rostliny 
tučnolisté – sukulenty a kaktusy. Velká sbírka 
představuje také epifytické rostliny. Jsou to 
rostliny rostoucí většinou v tropech na větvích 
vysokých stromů. V pralese je v korunách 
vysokých stromů více světla než na zemi, a tak 
se mnohé rostliny uchylují do vyšších pater. 
Často jde o rostliny velmi krásné a mnohdy 
i vzácné. Takto roste v přírodě většina bro-
melií, tillandsií a především mnoho krásných 
a zajímavých orchidejí. Mezi epifyty však na-
jdeme překvapivě i některé druhy tropických 
pěnišníků (Rhododendron).

Skleníkové sbírky školní botanické zahrady 
jsou velmi bohaté a různorodé. Poskytují 
v současnosti cca 250 žákům školy nejen pře-
hled o zahradnicky pěstovaných rostlinách ale 
nabízejí i široké spektrum rostlin prezentující 
biologickou rozmanitost celé rostlinné říše na 
Zemi.

www.skolajarov.cz
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 Sud, mlýn i letadlo: deset tipů 
 na nevšední výletní restaurace

Svíčková v Obřím sudu, kynuté knedlíky ve mlýně či kávička v letadle. I tak může 
vypadat příjemný výlet. Zveme vás do výletních restaurací, které mají kromě výborné 
kuchyně ještě něco navíc. Nevšední exteriér, ikonickou sošku anebo třeba hraniční 
kámen.

Občerstvení Letadlo u dálnice D10

U dálnice D10 za Mladou Boleslaví, nedaleko 
Bakova nad Jizerou, stojí vyřazený Iljušin 
Il-18D, který létal na linkách u Českosloven-
ských aerolinií. Jako restaurace slouží od 
roku 1986. Od roku 2020 do 2021 procházelo 
zevrubnou rekonstrukcí, včetně celého areálu 
a nájezdu na dálnici. U letadla vzniklo také 
venkovní posezení, nové je parkoviště a dětské 
hřiště. Jsou zde k vidění i další stroje, napří-
klad vozidla americké policie, hasičů nebo 
záchranářů i závodní vozy Buggyra.

Chaloupka U Červené jámy v Krušných Horách

Občerstvení U Červené jámy se nachází na 
krásném místě Krušných hor, na přední Hře-
bečné v blízkosti gigantické důlní propadliny 
Červená jáma. Pohádkově vyhlížející chaloup-
ku, postavenou ze dřeva a hlíny, najdete na 
místě bývalého hostince. Pohodlně k ní dora-
zíte po polní a lesní cestě. Z obce Abertamy 
jsou to necelé 3 kilometry. Návštěvníkům zde 
denně nabízí domácí polévky, koláče, opečené 
klobásy i nápoje.

Mlýn vodníka Slámy
Poznejte malebný areál starého mlýna, který 
je zasazen do nádherného prostředí obklo-
peného přírodou Opavského Slezska v obci 

Lhota. Návštěvníky zde čeká klid, pohoda 
a spousta zážitků. Nadšené budou i děti. 
Budou uchváceny čtyřnohými obyvateli mlýna, 
kteří žijí v minizoo a v okolí, či muzeem mlýna. 
Zapůjčit si lze kolo nebo relaxovat v bylinkové 
zahradě.

Motorest Skřítek v Sobotíně

Motorest Skřítek je ideálním výchozím bodem 
i cílem výletů za krásami Jeseníků, ať už 
se do hor vydáte pěšky, na kole, či na lyžích. 
V těsném sousedství se nachází lyžařský areál 
Klepáčov. V Motorestu Skřítek připravují každý 
den chutné domácí pokrmy, vybrat si můžete 
z široké nabídky polévek, hotových a smaže-
ných jídel i ze specialit šéfkuchaře.

Sousoší Hroši od Michala Olšiaka

Sousoší hrochů v kašně se nachází před 
vchodem do hotelu U hrocha v obci Škrdlovi-
ce. Zajímavá je i výzdoba restaurace v hotelu. 
Hravá socha, která působí tak, jako by si se 
v kašně škádlili dva samci hrochů, se nachází 
přímo před hotelem. Sousoší objevíte, pokud 
pojedete ze Žďáru po silnici I/37 směr Vojnův 
Městec.

Mezi Půlnočním královstvím a zemí krále 
Miroslava

Hranice mezi Půlnočním královstvím a Miro-
slavovou zemí najdou turisté v Doubici, mezi 
Kyjovem a Chřibskou. Jedná se o věrnou 
repliku pohádkového rozcestníku, která zdobí 
okolí Staré hospody. Hospoda je oblíbená svou 
kuchyní široko daleko, ke specialitám patří 
pokrmy ze zvěřiny. Kdo si potrpí na výhledy 
do krajiny, neměl by minout „Hranice mezi 
královstvími“ na zelené značce.

Bukovanský mlýn – areál zážitků pod 
lopatkami

Areál Bukovanský mlýn je postaven na vrcholu 
kopce mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky 
u Kyjova. Jedná se o větrný mlýn se stylovým 
hotelovým areálem. Celý areál je vystavěný 
v tradičním stylu moravského Slovácka se 
stylovými rustikálními interiéry navozujícími 
neopakovatelnou atmosféru. Toto kouzelné 
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 Sud, mlýn i letadlo: deset tipů 
 na nevšední výletní restaurace

 Podzim přivítali zabijačkou 
 i burčákem. Rytíři plivali oheň

Nad parkovištěm v Bohuticích na Znojemsku poletuje kamion. Pouťový balónek přivá-
zaný špagátem ke střeše auta tam v sobotu konkuruje opravdovým tahačům. Ty se totiž 
dnes se dělí o místo s vozy návštěvníků, kteří sem míří na Podzimní bohutické slavnosti.

 

„Jsme tu správně,“ nasaje vůni jeden z mla-
díků, za nímž z auta vystupují další členové 
posádky. Bez váhání se vydávají směrem 
k tamnímu zámku, od nějž se line vůně zabi-
jačkových specialit, bramboráků a burčáku.
Nádvoří je plné lidí, posedávají na trávě i na 
lavicích, do uší jim zní cimbálová muzika. Pro-
dejci ve stáncích nabízí kromě vína a burčáku 
také francouzské palačinky, sýry nebo med. 

A ne ledajaký. „Nejvíc mi chutná ten svazen-
kový, makový je také zvláštní,“ kape si na 
lžičku testovací porci mladá žena. Zdá se, že 
své dva malé syny od lepivé pochoutky jen tak 
nedostane. Kupuje pro ně celou láhev.
Zvědavost láká pány kluky ke kováři. Dunivý 
zvuk kladiva se mísí s kouřem z výhně i roz-
páleného kusu železa. Neobvyklé tóny hudby 
lákají zase děvčata. Mezi pytli cibule a prou-

těnými košíky objevují flašinetáře. Stačí mu 
otočit klikou, aby rozehrál pomyslný orchestr. 
Postávají u něj i sestry Magda Kučerová 
a Božena Závišová. Jedna je z nedalekých 
Hostěradic, druhá je místní. „Na slavnosti se 
těšíme každý rok. Popovídáme si, potkáme 
spoustu známých a kamarádů, které jsme 
třeba roky neviděly,“ užívají si setkání.

Z poklidu rozjímání vytrhne všechny dunění 
bubnů. Procházející rytíři míří do parku, dav je 
následuje. „Sokolníku, tady máš lidi, předveď 
jim ty svoje ptáky,“ uvádí další atrakci z pro-
gramu muži z šermířského klubu Baštýři.
Cvičený lov dravců střídají po chvíli břišní 
tanečnice, na jiném místě se odehrává nelí-
tostný šermířský souboj. Pánové zkouší 
výdrž při řízené degustaci meruňkovice i vín. 

Děcka skotačí na nafukovacím hradu, střílí 
z kuše, ta tvořivější malují středověká písme-
na nebo hnětou postavičky z hlíny. Večer končí 
ohňovou šou, děcka jdou domů spát a dospělí 
to roztáčí na parketu s kapelou Rusty Nail. 
Na parkovišti pořád poletuje kamion.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

místo přitahuje každoročně tisíce návštěvníků, 
kteří se rádi vracejí zpět.

Peršlák, bývalá celnice a Kámen republiky

Při bývalé státní hranici s Rakouskem v jiho-
českém Novém Vojířově se nachází hotel, 
který sloužíval jako sídlo finanční stráže 
a celnice. Jeho poloha uprostřed lesů zaručuje 
klidnou dovolenou, avšak pokud vás zajímá 
historie 20. století, zažijete vzrušující chvíle 
při hledání stop železné opony, druhé světové 
války i první republiky.

Restaurace Obří sud

Obří sud naleznete v Jizerských horách, asi 
kilometr nad obcí Lázně Libverda, po pravé 
straně silnice směrem na Přebytek a Nové 
Město pod Smrkem. Lze sem vystoupat i po 
schodech, jež začínají nedaleko kolonády. Od 
Obřího sudu se naskýtá jedinečný výhled na 
celé panorama hlavního hřebene Jizerských 
hor. Stavba ve tvaru sudu je dlouhá14,15 m, 
vysoká 11,4 m a široká 10,5 m.

Rozhledna Rumburak u Bítova

Rozhlednu Rumburak najdete na jižní Moravě 
na úpatí Velkého kopce, u silnice k hradu Bí-
tov, asi 35 kilometrů od Znojma. Pokochat se 
můžete výhledem na hrad Cornštejn, vesnici 
Bítov a do údolí Vranovské přehrady. Za přízni-
vého počasí a jasné viditelnosti se vám otevře 
pohled i na vzdálené rakouské Alpy.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz
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Na poli u Mašovic na Znojemsku se jimi stali 
Tadeáš Kundrata z Obchodní akademie 
a Středního odborného učiliště ve Veselí 
nad Moravou na Hodonínsku a mezi dívkami 
zvítězila Simona Zvonková z pořádající Střední 
odborné školy Znojmo na Dvořákově ulici, 
která se stala i celkovým vítězem a získala 
Pohár ředitele školy.

Svůj um dokázali na soutěži Jihomoravského 
kraje, které se účastnili i studenti z Vysočiny. 

Stříbrnou příčku obsadili Jan Gambas ze 
Znojma a Martina Blahutková z Klobouk 
u Brna. Bronz brali Tomáš Koláčný z Třebíče 
a Lucie Komendová ze Znojma. „Hodnotili 
jsme rovinnost brázdy, rozpich, sklad, hloubku 

a také doorávku pozemku,“ přiblížil ředitel 
pořádající školy Josef Brouček.

V pořadí 17. ročník soutěže komplikovalo 
deštivé počasí. „Všechny přihlášené školy 
se ale zúčastnily, ať už soutěže v orbě, nebo 
vzdělávacích akcí, které byly součástí progra-
mu,“ dodal Josef Brouček. Záštitu nad soutěží 
převzal hejtman Jihomoravského kraje Jan 
Grolich, prezident Agrární komory ČR Jan 
Doležal a starosta Znojma Jakub Malačka. 
Soutěže se zúčastnilo 8 škol, z toho 6 škol 
z Jihomoravského kraje a 2 školy z kraje 
Vysočina. Soutěžilo 23 žáků, z toho 5 dívek.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

Mladí oráči se utkali na poli 
u Znojma, vítězily i dívky

Zakrojit pluh do země a držet rovnou brázdu. I orba má své mistry, tentokrát mezi 
učni a studenty. 
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Bortící se budovy na kopci za obcí přeměnili 
manželé na penzion a společenské cent-
rum. „Na ruiny jsme zatížení, a protože žena 
pochází z Kravska, koupil jsem jí statek před 
4 lety jako dárek k Vánocům,“ prozradil Jan 
Zmeko. Odbornou pomoc při rekonstrukci 
našli životní partneři v rodině. „Dcera s man-
želem jsou architekti. Jejich cit pro zachování 
původních věcí se na výsledku významně 
podepsal,“ ocenil Zmeko.

Návštěvníky zaujmou původní odkryté omítky 
uvnitř budov i zvenku, železná konstrukce 
skleněné střechy na terase se starým nátě-
rem, pod nímž prostupuje rez. Nebo původní 
dřevěná prkna na podlaze v pokojích hostů. 
„Nevadí, že občas trochu vržou, je to 
autentické,“ podotkl zeť majitele Jan Hora 
z architektonické kanceláře ve Znojmě.
Rekonstrukce památkově chráněného statku, 
jemuž dominuje barokní budova, byla pro ro-
dinné architekty výzvou. „Historie budov v sobě 
nese barokní i novodobé industriální prvky 
z továrny na keramiku. Snažíme se je maximál-
ně zachovat, nahrazujeme je jen minimálně. 
Například poškozené dřevěné trámy a střešní 
krytinu. Je to také ekonomičtější,“ dodal Hora.

A tak v budoucí recepci, v níž práce ještě po-
kračují, budou moci návštěvníci obdivovat 
obří míchací bubny na sádru, z jejíž směsi se 
kdysi vyráběly sošky jelenů a baletek. Dodnes 
je má mnoho babiček ve vitrínách obýváků 
a zdobí i interiéry budov na statku. Venku pod 
komínem, na někdejší peci s těžkými železný-
mi vraty, vzniká koutek pro děti. Opodál zurčí 
voda a ze zahrad se line vůně šalvěje. Mezi 
hosty je slyšet angličtina i slovenština. „Jsme 

tu na svatbě přátel, je to úžasné místo. Panuje 
tu zvláštní klid,“ pochvaloval si muž ze Slo-
venska. Romantickou noc prožijí novomanželé 
v bývalé kovárně, kde nechybí původní výheň. 
Jen oheň nahrazují svíce.

Obnova keramické továrny Kocanda v Kravsku 
zvítězila letos v soutěži Nejlépe opravená 
památka Jihomoravského kraje. Jako jediný 
zástupce velkých staveb z kraje má také šanci 
na republikovou cenu Národního památko-
vého ústavu Patrimonium pro futuro neboli 
Památky děkují. Hlasování veřejnosti končí ve 
čtvrtek. Výsledky oznámí pořadatelé za měsíc.
Kocandu nominovali brněnští památkáři. 
„Majitelé přistupovali k obnově velmi citlivě, 
zachovali spoustu původních prvků. Místo 
vrátili k životu v důstojné podobě. Velmi si 
toho vážíme,“ ocenila Jana Oberreiterová 
z Národního památkového ústavu v Brně.
Její nadšení sdílí i v obci. „Kocanda je součástí 
historie a kultury Kravska, nyní znovu  v repre-
zentativní podobě. Oddáváme tam svatby 
a příští rok bychom rádi místo využili při osla-
vách 930 let od první zmínky o obci a setkání 
rodáků,“ plánovala starostka Jana Vyskotová.
V budoucnu by chtěla na protějším kopci vy-

budovat vyhlídku. „Z Mlynářské stezky, která 
tudy vede, by byl romantický pohled na celý 
statek, pod nímž se pasou i koně,“ představo-
vala si. Manželé Zmekovi platí celou obnovu 
z vlastních zdrojů. „Dotace jsme využili jen 
minimálně,“ svěřil se Jan Zmeko.

Text a foto
Dagmar Sedláčková

Středověká krčma, později továrna 
na keramiku, posléze ruina, která 
vstala z popela

Ve středověku si tam dávali pocestní korbel piva, žejdlík vína nebo chutnou krmi. 
Před 200 lety se ze zájezdního hostince na statku zvaném Kocanda v obci Kravsko 
na Znojemsku stala továrna na výrobu keramiky. Ještě nedávno ale hrozil chátrající 
památce zánik. Ruinu zachránili místní nadšenci Ludmila a Jan Zmekovi. Dnes za 
to sklízí uznání architektů, památkářů i místních obyvatel.

Kocanda Kravsko
•  Ve středověku krčma a zájezdní hos-

tinec
•  Od roku 1823 továrna na výrobu 

keramiky
•  Po 20 letech chátrání ji v roce 2017 

koupili manželé Zmekovi
•  Rekonstruovali ji na vlastní náklady
•  S ohledem na historii místo přetvo-

řili na penzion
•  Nejlépe opravená památka kraje za 

rok 2020
•  Kandidát na vítěze v národní soutěži 

památkového ústavu

Citlivě a věcně 
provedená rekonstrukce 

stavby propojila její 
bohatou historii s naší 

přítomností.
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Celková produkce jablek v ČR se očekává 
zhruba o 7 % vyšší než v loňském roce, kdy se 
načesalo asi 111 tis. t jablek. „Letošní úrodu 
očekáváme sice nižší než v loňském roce, 
řádově o 1 000–2 000 t, nicméně jablka jsou 
větší a jejich kvalita je na velmi vysoké úrovni,“ 
říká Robert Vyšata, majitel Bohemia Apple 
z Tuchorazi. Oproti předchozím rokům vý- 
kupní cena jablek meziročně klesla řádově ‚ 
o 2,50 Kč–4 Kč/kg. „Vezmeme-li v potaz, že 
ceny energie, pohonné hmoty, obalových ma-
teriálů meziročně vzrostly o cca 30 %,  
v některých případech i o 47 %, tak oče-
káváme, že tato sezóna bude pro některé 
producenty velmi těžká, mnohdy až likvidač-
ní,“ usuzuje Vyšata. Za pravdu mu dává i Dana 
Večeřová, prezidentka Potravinářské komory 
ČR a upozorňuje na nedostatek česačů 
a jiných sezónních pracovníků, kteří chybí řadě 
producentů i výrobců potravin. „Nedostatek 
pracovníků v zemědělství a potravinářství 
je dlouhodobým problémem, situaci mohou 
krátkodobě vyřešit pracovníci ze zahraničí, 
nicméně na dlouhodobé efektivní řešení stále 
čekáme,“ dodala Večeřová. Cena pro spotře-
bitele v souvislosti s probíhající sklizní ještě 
není ustálená. „Nakoupit jablka můžete okolo 
15 Kč/kg, ale i levněji. Ve srovnání s Itálií, kde 
se cena pohybuje kolem 70 Kč/kg, jsou české 
ceny velmi podhodnocené. Konečnou cenu ale 
určují řetězce,“ shrnuje Vyšata.

Jablko je naše tradiční ovoce, které se u nás 
pěstuje nejvíce. Pro českého spotřebitele to je 
nejoblíbenější ovoce. Zároveň je to ale druhé 
nejčastěji dovážené ovoce. Dovoz tvoří zhruba 
polovinu celkové roční spotřeby čerstvých 
jablek v ČR. Průměrný Čech za rok sní přes  

Letošní česká jablka jsou 
obzvlášť kvalitní

Sklizeň jablek začala se zpožděním. Chladnější a pomalý nástup jara se sice odrazil 
na množství a datu česání, na kvalitu však vliv neměl. Celkové výnosy u ovocnářů 
jsou v rámci ČR lehce nad průměrem. Do jaké míry ovlivní konečnou cenu počasí, 
ale i nadprůměrná úroda jablek v sousedních zemích?
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22 kg jablek a výrobků z nich. Zahraniční dovoz 
zanechává obrovskou uhlíkovou stopu a někte-
rá jablka nesplňují standardy. „Podporou míst-
ních ovocnářů vlastně měníme a udržujeme 
krajinu žádoucím směrem. Díky tomu máme 
v krajině ovocné stromy, které jsou zásadní 
pro naši krajinu, zadržují v ní vodu, podporují 
biodiverzitu, jsou protierozní a ovocné sady 
jsou přirozeným koridorem pro mnoho uži-
tečných živočichů. Stromy obecně dávají naší 
krajině rozmanitost,“ komentuje předseda 
Ovocnářské unie Ing. Martin Ludvík.

Udržitelnost českých sadů
Pěstování jablek není jednoduchou záležitostí, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. Vstupní 
náklady, investice na obnovu sadů, výstavba 
nových skladovacích kapacit, zvyšující se 
nároky odběratelů vede k tomu, že velká část 
ovocnářů z tohoto segmentu výroby odchází, 
protože náklady jsou mnohdy vyšší než výnosy. 
Moderní intenzivní sady jsou zavlažovány, 
opatřeny protikroupovými sítěmi. Pěstování 
jablek probíhá podle vysokých standardů 
Global G.A.P., SISPO (Svaz pro integrované 
pěstování ovoce) s ohledem na životní 
prostředí. „Pokud nedojde k zásadní změně
v oblasti financování, dotační politiky, tak se 
dá očekávat, že v řádu několika let dojde 
k výraznému poklesu domácí produkce 
a Česká republika bude zcela závislá na 
dovozu jablek ze zahraničí,“ říká Vyšata.

Jablko v pohybu
U spotřebitele může být jablko do 24 hodin od 
utržení v sadu, ale díky správnému usklad-
nění i za rok, bez změny kvality. Vše záleží na 
možnostech producenta. Životnost sadu se 
pohybuje okolo 15–20 let. „Naše společnost 

sklízí denně 300– 400 t jablek. Třídicí linka 
je schopna za směnu vytřídit až 60 t jablek,“ 
vypočítává majitel Bohemia Apple. Jablka, 
která neodpovídají standardu (zpravidla 5 % 
z celkové produkce), putují přímo do moštárny. 
Jde o malá nebo potlučená jablka. Zpraco-
váním každého jablka jde tzv. o bezodpadový 
provoz.

Skladování je věda
Jablka mají obecně ráda chlad a vlhko. Ve 
skladech jsou ihned po sklizni zchlazena na 
1 °C a následně uskladněna v plynotěsných 
ULO boxech (ultra low oxygen), kde tzv. hiber-
nují při řízené atmosféře (zvýšené CO2). Zjed-
nodušeně řečeno se ovlivňuje teplota, složení 
a vlhkost vzduchu. Doma se pak doporučuje 
skladovat jablka ve spodním regálu ledničky. 

Jak chutná jablko?
Zelené, nebo červené? A jak se vyznat v odrů-
dách? Například odrůda Idared má sladkou, 
ale zároveň příjemně nakyslou chuť. Golden 
Delicious jsou při správném vyzrání plodů 

sladká a měkká, proto se doporučuje k přímé 
konzumaci. Oblíbenou je i poměrně nová 
odrůda Jonagold. Sklízí se obvykle v období 
října, ale může dozrávat i v období Vánoc. Ve 
správných podmínkách vydrží až do konce 
března. Hodí se zejména na odšťavnění či pe-
čení. Odrůda jablek Gala je sladká a aromatic-
ká. Díky těmto vlastnostem jsou z ní vynikající 
sušené křížaly. Jablko obsahuje vitamíny A, B, 
C i E, kyselinu listovou a více než 30 mine-
rálních látek. Mezi ně řadíme železo, vápník, 
fosfor nebo hořčík. Díky enzymům normalizují 
střevní mikroflóru a pomáhají trávení.

Jablek je dostatek
Jak ukazuje průběh sklizně, tuzemských jab-
lek bude na trhu dostatek. Spotřebitelé mají 
možnost vybírat si z velmi kvalitní tuzemské 
produkce. Moderní technologie skladování 
zajistí, že nabídka našeho nejoblíbenějšího 
ovoce od lokálních pěstitelů bude zajištěna 
i v průběhu příštího roku. 

redakce Agrobase

O projektu Žijeme jídlem
Žijeme jídlem je společným projektem 
Potravinářské komory ČR a Agrární 
komory ČR. Cílem projektu je před-
stavit veřejnosti moderní pěstování, 
skladování a zpracování kvalitních tu-
zemských potravin v České republice. 
Moderátorka a kuchařka v jedné oso-
bě Chili Ta Thuy v něm navštíví celkem 
8 zemědělských a potravinářských 
podniků a zjistí, co vše předchází 
široké nabídce kvalitních českých 
potravin v prodejní síti. Společně 
s Chili navštívíme vybrané producen-
ty: pěstitele jablek, brambor a cibule, 
zpracovatele hovězího masa a uzenin, 
mlékárnu, pekárnu nebo chovatele 
vepřového masa a nosnic. Chili, v po-
řadu Žijeme jídlem, poté podle svého 
receptu z konkrétní potraviny uvaří. 
Diváci se můžou těšit na kombinaci 
tradiční české potraviny a netradiční-
ho receptu podle Chili. Seriál uvede 
v listopadu televize Stream. 
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Moravské Toskánsko na Kyjovsku
FOTOREPORTÁŽ: 

K pestrosti krajiny přispívá i roztroušená nelesní zeleň

Pásy obdělávaných polí se střídají s pásy, které jsou osázené stromy

Zřejmě nejznámější symbol Moravského Toskánska

Podkladem pro místní pozemkové úpravy jsou podrobné plány

Péče o krajinné prvky v praxi

Zdejší krajina je atraktivní v každém ročním období – i na podzim

Redakce Agrobase

Jedním ze specifických území naší země je zvlněná krajina na jižní Moravě v okolí 
Kyjova, které se přezdívá „Moravské Toskánsko“. Dodat lze jen, že lokalita vděčí za 
svůj původ lidské činnosti – v minulosti činnosti důlní, v současnosti pak zemědělské.
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„Situácia v chove ošípaných začína byť kri-
tická. Chovatelia ošípaných predávajú svoju 
produkciu pod úrovňou výrobných nákladov. 
Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a vý-
kupnou cenou nie je kompenzovaný žiadnymi 
mechanizmami podpory zo strany Slovenskej 
republiky. Aktuálne jeden z najefektívnejších 
producentov jatočných ošípaných tratí na 
jednej ošípanej 25 eur,“ uviedol Peter Polák, 
výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie chova-
teľov ošípaných.

Ceny sú likvidačné
Výkupné ceny jatočných ošípaných sa určujú 
na zahraničných burzách a orientujú sa podľa 
nich aj naši spracovatelia. Kvôli prebytku 
bravčoviny je cena pomerne nízka – pohy-
buje sa len okolo jedného eura na kilogram, 
prípadne aj o niekoľko centov nižšie. V rámci 
vyrovnania nákladov by chovatelia potrebovali 
za kilogram jatočnej ošípanej asi o 20 centov 
viac, ak chcú dosiahnuť zisk, je to aj viac. 
Zatiaľ čo sa im výkupné ceny zdvihnúť nedarí, 
ceny vstupov rastú.

„Za posledný rok stúpli ceny kŕmnych obilnín 
o 46 percent a cena sóje o 22 percent, ob-
dobne sa vyvíja aj cena kukurice. Ohlásené je 
zvyšovanie cien energií. Naproti tomu výkupná 
cena ošípaných od začiatku roka stagnovala 
a aktuálne klesá,“ dodal Polák. Podľa neho 
je otázkou času, kedy počty ošípaných u nás 
opäť klesnú, keďže pre chovateľov je aktuálny 
stav neudržateľný. „Aj chovateľ je podnikateľ 
a musí rozmýšľať, či sa mu oplatí produkovať 
so stratou 25 eur na jednu ošípanú, alebo sa 
mu oplatí neprodukovať,“ dodal Polák.

Sebestačnosť v kritických číslach
Slovenskej bravčoviny je pritom na pultoch 
obchodov čoraz menej. Oproti situácii spred 
dvadsiatich rokov je jej úbytok značný – 
aktuálne sme totiž sebestační ani nie na 
40 percent. Časť produkcie pritom aj vy-
vážame v podobe jatočných polovičiek, preto-
že za hranicami sú výkupné ceny neraz lepšie. 
To platí nielen pre výkup jatočných ošípaných, 
ale aj pre veľkoobchodný nákup mäsa a mä-
sových výrobkov zo strany reťazcov. Zo zahra-
ničia vedia výrobky nakúpiť o 15 až 20 percent 
lacnejšie ako na Slovensku, pri výsekovom 
mäse môže byť rozdiel ešte výraznejší.
„Prvý problém je v tom, že slovenskí výrob-

covia sú slabo konkurencieschopní oproti 
konkurencii zo zahraničia. Druhý problém 
je v samotnom množstve, teda ak by sme aj 
umiestnili všetko slovenské bravčové mäso na 
pultoch, stále by sme museli asi 75 percent 
spotreby doviezť, pretože nemáme produkciu 
na pokrytie spotreby a nemáme ju tak ani na-
stavenú. Ďalším problémom je aj to, že popri 
nízkych množstvách je tu aj nízka flexibilita 
pracovného trhu a stáva sa, že dodávatelia 
krátia objednávky, pretože im buď chýba 
surovina, alebo im chýbajú ľudia vo výrobe. 
Nemáme dostatočne flexibilný zákonník práce 
a je ťažké zamestnať napríklad pracovníkov zo 
zahraničia, ktorí by saturovali profesie chýba-
júce na Slovensku,“ uviedol Martin Krajčovič, 
predseda Slovenskej aliancie moderného 
obchodu.

Chýba podpora
Sektor spracovateľov už opakovane v minu-
losti potvrdil, že problémom sú nedostatočné 
podpory zo strany štátu, ktoré sú nižšie ako 
v zahraničí. Napríklad na Slovensku sa celko-
vo do potravinárstva v rámci takzvanej zelenej 
nafty dostalo od roku 2019 asi 18 miliónov 
eur, za hranicami išlo o stovky miliónov eur.
„Ako hlavnú príčinu nižšej cenovej konkuren-
cieschopnosti slovenského mäsa a mäsových 
výrobkov už dlhodobo vnímame nedostatočnú 

podporu potravinárskeho sektora. Oproti 
okolitým krajinám EÚ vrátane Vyšehradskej 
štvorky investujeme do potravinárstva len 
v minimálnej miere,“ vyjadrila sa Eva Forrai 
zo Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.
Východisko spracovatelia vidia len vo vyšších 
podporách. Štát o nich rozpráva dlhšie. 
V rámci vízie poľnohospodárstva do roku 
2035 pritom sektor chovu ošípaných zaradil 
medzi prioritné.

„My už dnes vo vízii poľnohospodárstva do 
roku 2035 vieme, ktoré vertikály majú najvyšší 
potenciál, pri ktorých dosiahneme pri 
najnižších investíciách najlepšiu rentabilitu. 
Tie chceme podporovať. Chceme o tom 
informovať aj širokú podnikateľskú verejnosť 
a chceme nájsť tie najlepšie spôsoby, ako 
práve tých vybraných potravinárov dostať 
na úroveň európskych šampiónov,“ uviedol 
nedávno Samuel Vlčan, minister pôdohospo-
dárstva. Kedy presne a v akej podobe minis-
terstvo plánuje spomínané oblasti podporo-
vať, zatiaľ neuviedlo. Okrem chovu ošípaných 
rezort medzi prioritné oblasti podpory 
zaradil aj chov hovädzieho jatočného 
dobytka, ovocinárstvo, zeleninárstvo 
a vinohradníctvo.

Ivana Kaliská - polnoinfo.sk

Chovatelia ošípaných krvácajú
Sektor ošípaných čelí v uplynulých rokoch neľahkým skúškam. Kvôli africkému 
moru ošípaných, ktorý na jednej strane znamená riziko zavlečenia nákazy a likvi-
dácie chovu, sa na druhej strane dostávajú aj do finančných strát. Z dôvodu nákazy 
a nemožnosti vývozu mäsa z niektorých európskych krajín do Ázie v Európe vzniká 
prebytok a to má vplyv aj na výkupné ceny.
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Na druhou stranu některé věci se skoro ne-
změnily, třeba obliba určitých druhů potravin. 
V letošním roce, a to přesně 26. října, slaví 
30. výročí na českém trhu společnost BILLA, 
což je příležitost podívat se na některé trendy 
v oblasti nákupního chování a provozování 
supermarketů. 

Když se ohlédneme do roku 1991 a srovná-
me tehdejší průměrný nákupní košík s tím 
dnešním, vidíme hlavně posun směrem ke 
zdravějšímu stravování. Od počátku 90. let 
se například dvojnásobně zvýšila konzumace 
rýže a těstovin. Výrazně stoupla také průměr-
ná roční konzumace tropického ovoce, a to 
z 19 kg na hlavu na 31 kg. Rostla i roční spo-
třeba minerální vody z 16 l na hlavu na 55 l. 
Změnila se rovněž obliba druhů masa, když 
na popularitě získalo především kuřecí. Běž-
nými se staly produkty jako avokádo, cuketa, 
lilek nebo řapíkatý celer, které v roce 1991 
téměř nikdo neznal. 

Zhruba na přelomu tisíciletí se odehrála ještě 
jedna zásadní změna z hlediska sortimentu: 
lidé už nechodí do supermarketů jen pro 
potraviny, ale nakupují zde také drogerii, par-
fumerii, oblečení či zahradnické potřeby. Co 
se naopak nezměnilo? Klasickým příkladem 
je nabídka chleba a rohlíků, to jsou skutečné 
stálice. Jen chleba zkonzumuje ročně každý 
Čech v průměru zhruba 40 kg. Ačkoliv se 
sortiment pečiva neustále rozšiřuje, Češi zů-
stávají věrní klasice a pořád nejvíce preferují 
pšenično-žitný a žitno-pšeničný chléb.

Zájem o české potraviny
Po vstupu země do Evropské unie v roce 2004 
se čekalo, že budou potraviny z dovozu vytla-
čovat ty tuzemské. Ale zájem o české potravi-
ny neklesl a v poslední době naopak stoupá. 
Konkrétně BILLA tomu vychází vstříc v rámci 
sortimentu BILLA Regionálně, kde nyní nabízí 
přes 1 600 produktů od 203 českých prvový-
robců a pěstitelů. V loňském roce navýšila 

obrat jen u regionálních produktů v tomto re-
gálu téměř o pětinu. I ostatních, ryze českých 
produktů, BILLA prodává čím dál víc, zejména 
díky svým českým privátním značkám Vocílka, 
Česká farma a částečně i BILLA BIO. Hlavně 
díky nim tvoří domácí potraviny 72 % obratu 
těchto supermarketů.

Privátní značky řetězců tvoří samostatnou 
kapitolu vývoje českého maloobchodu. Dnes 
jich má každý řetězec několik a u českých 
zákazníků mají úspěch. BILLA patřila mezi 
průkopníky v této oblasti, když svoji značku 
Clever uvedla v roce 2000. Zpočátku byly pro-
dukty privátních značek vnímány tak, že jsou 
určené spíš lidem s nižšími příjmy, ale to už 
dávno neplatí. Dokládá to fakt, že jejich počet 
se neustále rozšiřuje a například v sortimentu 
BILLA jich je dnes 18. Privátní značky vyrábí 
pro supermarkety BILLA celkem 254 dodava-
telů, z nichž 134 jsou české firmy. 

Některé produkty pod těmito značkami navíc 
začínají bodovat i v nezávislých testech. Pří-
kladem je třeba právě značka Clever. Puncem 
kvality je i ocenění odborníků, například 
nedávná cena Czech Superbrands 2021 pro 
značku Vocílka. A dalším příslibem vzrůstající 
popularity privátních neboli vlastních značek 
společnosti BILLA je i hodnocení výrobků 
samotnými zákazníky v anketách jako Volba 
spotřebitelů a Novinka roku, ve kterých BILLA 
v posledních letech se svými privátními potra-
vinami pravidelně boduje.

Příchod nových hráčů
Velmi dynamickým vývojem prošly supermar-
kety v Česku z hlediska vlastnictví. Na trhu 
se odehrálo několik obřích akvizic a některé 
prodejny změnily logo dokonce vícekrát. První 
velkou akvizicí v 90. letech byl příchod Julius 
Meinl, který koupil český Cash & Carry. Další 
zásadní posuny následovaly až o bezmála 
dekádu později, kdy se maloobchodní scéna ve 
střední Evropě začala dramaticky měnit. Stala 
se více mezinárodní a začal klesat počet střed-
ních prodejen. V roce 2001 se počet supermar-
ketů, hypermarketů a velkých diskontních pro-
dejen vyšplhal na 941. Také BILLA v souvislosti 
s akvizicemi hrála na českém trhu výraznou 
roli: v roce 2006 převzala síť prodejen Delvita
a v roce 2008 i část diskontů Plus, a stala se 
tak jedničkou mezi maloobchodními řetězci. 

Super versus hyper
Zajímavý je rovněž „odvěký souboj“ super-
marketů s hypermarkety. Ještě před 5 lety se 
dalo říct, že hypermarkety válcovaly konku-
renci, ale zájem o ně v poslední době klesá. 
Časy, kdy většina lidí chodila na velké nákupy 
potravin do hypermarketů, jsou pryč. Vrací se 
zájem o menší prodejny a tento trend ještě 
posílila pandemie covid-19. 

BILLA chce být zákazníkům co nejblíž, 
a proto expanduje do dalších menších měst. 
Příkladem je třeba i nový koncept maloformá-
tových prodejen v obcích pod 5 000 obyvatel. 
V minulém roce otevřeli takovou prodejnu 
ve Strašicích a letos plánují další, protože ta 
první má úspěch. S podobnými menšími pro-
dejnami se snaží bodovat i další řetězce, třeba 
Albert se svým konceptem Fresh.

BILLA se nicméně snaží vyjít vstříc i těm, kdo 
rádi dělají velké nákupy a nechtějí se „mač-
kat“ na malém prostoru. Staví proto i větší 
prodejny, jako například tu v OC Spektrum ve 
středočeských Čestlicích, která byla otevřena 
letos v březnu. Prodejní plocha tu činí 1 200 m2.

Digitalizace kam se podíváš
Pokud bychom se ještě vrátili k největším 
rozdílům mezi „tehdy“ a „nyní“, nemůžeme 
se vyhnout oblasti technologií. Způsob, jakým 
se supermarkety staví a čím jsou vybavené, to 
je dnes úplně jiný svět. Některé technologie 
zákazník tolik nevnímá, třeba instalaci úspor-
nějšího chladicího zařízení nebo osvětlení. Na 
jiné si během nákupu může sáhnout, například 
když jde o samoobslužné pokladny nebo elek-
tronické cenovky. Společným jmenovatelem 
při zavádění těchto novinek bývá digitalizace 
a snaha méně zatěžovat životní prostředí. Ná-
hrada papírových cenovek má jasný přínos  
v podobě množství stromů, které se nespotře- 
bují na výrobu papíru. BILLA s digitálními ce-
novkami začala v roce 2019, nyní je najdete v 80 
prodejnách po republice a v plánu jsou další.

Co se týká samoobslužných pokladen, těmi je 
dnes vybaveno 60 prodejen BILLA z celkového 
počtu 241. V nově postavených prodejnách 
budou samoobslužné pokladny vždy z poloviny 
bezhotovostní a z poloviny hotovostní. Do bu-
doucna se tento systém má doplnit o mobilní 
aplikaci.

Třicet let se supermarkety: 
jak se změnilo nakupování?

Jako nebe a dudy. Tak by se dal co nejstručněji popsat rozdíl mezi tím, jak Češi naku-
povali potraviny před 30 lety a dnes. Prostředí prodejen, šíře nabídky, kvalita a původ 
potravin, servis poskytovaný zákazníkům... Výčet zásadních rozdílů by byl dlouhý. 
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Jídlo je naše

let
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Formulace komerčních výrobků jsou různé, 
většinou se jedná o výrobky čínské nebo 
z jiných exotických zemí. Málo se ví o tom, 
že výzkumu mikrořasy chlorella se dlouho-
době věnuje laboratoř řasové biotechnologie 
– CENTRUM ALGATECH Mikrobiologického 
ústavu AV ČR. v.v.i., v Třeboni. A co víc. 
V tuzemsku i v zahraničí se vyrobené mikro-
řasy chlorella nabízejí i jiné oblasti využití. Jak 
a na jakých výzkumných úkolech se v součas-
né době v Třeboni pracuje, to nám v rozhovoru 
prozradila Markéta Stefanová, propagační 
pracovnice ústavu.

Mikrořasa chlorella se v třeboňské Labora-
toři řasové biotechnologie CENTRUM ALGA-
TECH Mikrobiologického ústavu AV ČR,v.v.i., 
pěstuje již více jak půl století. Kdy a kde 
došlo k prvnímu komerčnímu využití?
Paradoxně intenzivní výzkum mikrořasy 
chlorella odstartoval tehdejší film Sluneč-
ní laboratoř, neboť za peníze filmařů byla 
postavena vůbec první kultivační plošina, 
která měla demonstrovat, že i v podmínkách 
mírného klimatu střední Evropy se může 
uvažovat o řasové biotechnologii. V roce 1960 
se začalo uvažovat o řasové technologii tak, 

že výsledkem všech vědeckých experimentů 
bude produkt, který bude určen k výživě jak 
lidí, tak i hospodářských zvířat. Je důležité 
zdůraznit, že technickým termínem mikrořasy 
se označují jak mikroskopické řasy, tak sinice, 
tedy vlastně fotosyntetizující bakterie.

Při výživě i ochraně zemědělských plodin 
se v různých přípravcích stále více využívají 
mořské řasy. Jaký je rozdíl mezi mořskými 
a sladkovodními řasami?
Liší se prostředím, ve kterém rostou. Obě 
skupiny obsahují naprosto odlišné látky, pro-
tože žijí v jiném prostředí. Mořské řasy, vedle 
možnosti přímé konzumace, jsou zdrojem 
různých polysacharidů, například alginátů, 
karagenanů, minerálních a dalších látek. 
Jsou levnější, protože jejich sklizeň, případně 
kultivace, není tolik technologicky náročná. 
Celulózová buněčná stěna řasy chlorella je 
pro člověka nestravitelná. Strávit ji dokáží 
pouze přežvýkavci. Proto je třeba po sklizni 
řasy její buněčnou stěnu narušit. Teprve po-
tom se lidské trávení dostane k látkám, které 
jsou obsaženy uvnitř buňky. Nejčastěji se tak 
děje tlakem, mechanicky, ultrazvukem nebo 
úpravou teploty.

Jaké je současné komerční využití mikro-
řasy chlorella v potravinářství? 
V ČR se chlorella používá jako dietetický 
doplněk stravy. Drtivá většina produkce 
chlorelly, která se zde prodává, pochází 
z Dálného východu, tedy z Japonska, Tchaj-
wanu a Číny. Indie využívá sinici spirulinu. Její 
výhoda spočívá v tom, že je lépe stravitelnější, 
protože nemá celulózovou buněčnou stěnu 
a má vyšší obsah bílkovin. Dvě společnosti 
v USA a ve Francii pěstují chlorellu heterot-
rofně, což znamená, že zdrojem energie pro 
její růst není sluneční záření, ale například 
glukóza. Na rozdíl od autotrofní chlorelly je 
tato světlejší, obsahuje méně chlorofylu, což 
může být v některých případech žádoucí. Tyto 
firmy následně prodávají čistý řasový protein 
nebo řasovou mouku.

Jaké jsou perspektivy využití mikrořasy 
v zemědělství?
V tomto případě nemusí jít o využití jenom 
chlorelly, ale řasové biotechnologie jako 
celku. Je třeba si uvědomit, že řasa je ve 
skutečnosti jednou buňkou. Ta musí velice 
rychle reagovat na změnu prostředí. Takovou 
změnou může být teplota, pH, výživa, čili 

Plodiny pro budoucnost – chlorella
Heslo chlorella na internetu nabízí velké množství informací o účincích mikrořasy 
chlorella na lidské zdraví. Nejčastěji se hovoří o pozitivním vlivu na lidskou imunitu, 
detox těla či použití v kosmetice při vnitřním či vnějším použití. 

Hlavní budova CENTRA ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i. v Třeboni
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stres. Ve stresu začínají řasy produkovat látky, 
které pro ně znamenají přežití, pro člověka 
mohou být přínosem. Těmi nejdůležitějšími 
látkami jsou pigmenty (beta karoten a další 
karotenoidní barviva) a polynenasycené mast-
né kyseliny. Pigmenty se využívají k obarvo-
vání vaječných žloutků nebo produkci stále 
populárnějšího pstruha lososového. To není 
nic jiného než pstruh duhový, kterému se 
v posledním měsíci života přidávají do potravy 
granule se zvýšeným obsahem astaxantinu. 
Astaxantin může být extraktem z humrů, kteří 
ho mají v krunýři, nebo z mikrořas pěstova-
ných například v Austrálii. Mikrořasy mohou 
být zdrojem významných omega-3 nenasy-
cených mastných kyselin, které se mohou 
následně využít v potravinářství nebo krmivář-
ství. I v tomto případě, stejně jako u dalších 
potravin s obsahem omega-3 kyselin či jiných 
produktů biotechnologií, je problémem cena. 
Bonusem, na který však mnoho lidí slyší 
(např. vegani a vegetariáni) a jsou ochotni za 
to platit, je jejich rostlinný původ. 

Mohla by biomasa chlorelly nahradit 
v bioplynových stanicích až dosud nejvíce 
používanou kukuřici? 
Zatím rozhodně nemohla a důvodem je cena. 
Stejnou částku jako jedna tuna kukuřice stojí 
jeden kilogram řas. Ale mikrořasy nemusí být 
surovinou pro „bioplynku“, ale právě naopak. 
Z bioplynové stanice vychází bioplyn, tj. směs 
metanu a CO2, a oxidu uhličitého je třeba se 
zbavit. Řasy ho ovšem potřebují, tak se využije 
pro jejich produkci, tato se následně využije 
pro zooplankton jako krmivo pro ryby, které 
se zpracují jako potrava, čímž se uzavře celý 
řetězec. Nebo se mikrořasy využijí pro pro-
dukci jiných látek. Nelze vyloučit ani využití 
odpadního tepla z bioplynek. Výzkum v tomto 
ohledu jde cestou technologického vývoje, 
vedle toho se odehrává jiný výzkum mikrořas, 
spíš na úrovni molekulární genetiky, hledání 
nových látek v řasách a sinicích, selekce kme-
nů mikrořas, sledování účinnosti látek napří-
klad v medicíně a podobně. Pokud se ale jedná 
o využití řas v zemědělství, prioritně zatím jde 
o živočišnou výrobu a obohacování krmiv.

Existuje nějaký zemědělský podnik, kde si 
experimenty s chlorellou ověřujete v praxi?
Nejde zatím o konečnou realizaci výzkumných
projektů v praxi, ale o spolupráci při aplikova-
ném výzkumu. Na hledání praktického využití 
spolupracujeme například s VŠCHT Praha, 
s různými fakultami Jihočeské univerzity 
a výzkumnými ústavy Biologického centra 
v Českých Budějovicích, Technologickou 
fakultou univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 
Ústavem chemických procesů nebo například 
se společnostmi Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 
a Agritec, s.r.o. Šumperk. Nelze opomenout 
ani to, že CENTRUM ALGATECH je partnerem 
programu „Potraviny pro budoucnost“ Stra-
tegie AV21. Vedle toho je pochopitelně celá 
řada partnerů v oblasti základního výzkumu 
mikrořas v Česku i v zahraničí.

Není pochyb o tom, že oblast využití chlorelly 
a dalších mikrořas je a bude široká. Vedle 
medicíny zatím na prvním místě zůstává 
využití mikrořas v potravinářství, a tedy 
kultivace mikrořas. Způsobů a přístupů je 
mnoho, pro účely potravinářství a krmivář-
ství je nejběžnější venkovní kultivace. Naše 
třeboňská technologie umožňuje sklizeň při 
velké hustotě řasy. Roční produkce je přibliž-
ně 1–1,5 t. 

Údaj je pouze orientační, závislý na sluneč-
ním záření. Navíc sezóna v Třeboni je výrazně 
kratší než například v Izraeli, Austrálii, Taiwa-
nu nebo Středomoří. Navíc naším posláním 
není produkovat a prodávat, ale zkoumat, vyví-
jet, navrhovat, ověřovat, jsme výzkumný ústav 
a výzkum a vývoj na kultivačních plošinách 
představuje jen zlomek naší činnosti.

I přesto má řasová biomasa z Třeboně potra-
vinářskou kvalitu. 

Výzkum potvrdil, že přidáním chlorelly do 
potravy včel zvyšuje jejich odolnost proti 
varroáze a jiným nemocem. Jak se na to 
přišlo? 
Stačilo pouhé pozorování života včel a jejich 
úlů v areálu ústavu. U komína ze sušičky 
chlorelly se včely plánovaně shromažďovaly 
v době, kdy se měl z komína vyfouknout teplý 
vzduch. Postupně nalétávaly do oblaku 
s obsahem chlorelly a nabalovaly řasu na 
sebe. Tu nosily zpět do úlů a zakomponová-
valy ji do krmení pro nové plody. Jak je vidět, 
chlorella má před sebou skvělou budoucnost 
nejen v zemědělství, ale i v potravinářství.  

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Nakloněná kultivační plošina s pohyblivou tenkou vrstvou chlorelly

Chlorella prosvícená slunečním zářením a teplem
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V současné době se velký důraz klade na 
welfare zvířat a kvalitu produktů. Kvalita 
živočišných produktů je hodnocena na základě 
řady fyzikálních a chemických ukazatelů, 
mikrobiální kontaminace nebo senzorické 
analýzy. Z hlediska zdraví konzumentů je 
důležitým ukazatelem kvality produktů poměr 
n-6/n-3 mastných kyselin. Podle doporučení 
Světové zdravotnické organizace by měl být 
poměr polynenasycených mastných kyse-
lin n-6/n-3 4–5 nebo méně. Redukci tohoto 
poměru lze zajistit výživou, tedy zařazením 
vhodných komponent do krmné směsi, které 
obsahují n-3 polynenasycené mastné kyseliny. 
Významným zdrojem n-3 mastných kyselin je 
rybí tuk nebo lněné semínko. Rovněž konopné 
semínko vyniká příznivým poměrem n-6/n-3, 
a to na úrovni 3,3. Polynenasycené n-3 mast-
né kyseliny snižují riziko srdečních chorob, 
osteoporózy, revmatoidní artritidy, autoimu-
nitních poruch nebo rakoviny. 

Nevýhodou ale je, že polynenasycené mastné 
kyseliny snadněji podléhají oxidaci než nasy-
cené, a proto je důležité, aby byl zvířatům do 
krmné směsi dodáván současně i nějaký an-
tioxidant, který sníží oxidaci mastných kyselin 

jak v krmivu, tak i v samotném produktu. 
V případě konopného semínka je výhodné, že 
je přirozeným zdrojem vitamínu E, který vyka-
zuje antioxidační vlastnosti a není tudíž nutné 
krmnou směs obsahující konopné semínko 
nadměrně dotovat tímto vitamínem.

Vitamín E (tokoferol) může, kromě jiných 
fyziologických účinků, snížit riziko kardiovas-
kulárních chorob, rakoviny a věkem podmí-
něné makulární degenerace. Za dominantní 
tokoferol se u konopí považuje γ-tokoferol, 
následovaný α-, δ- a β-tokoferolem. Gamma-
tokoferol se velmi snadno vstřebává a hro-
madí se v lidských tkáních a vykazuje proti-
zánětlivé vlastnosti. Zatímco α-tokoferol je 
více účinný jako antioxidant. Mimoto studie na 
zvířatech prokázaly pozitivní vliv α-tokoferolu 
na kosti u různých modelů osteoporózy. Další 
bioaktivní látkou konopí související s kostním 
metabolismem je kanabidiol.

V produkčních chovech slepic je kvalita kostí 
jedním z faktorů, které ovlivňují ekonomiku 
chovu. Vysoký výskyt zlomenin pozorovaný 
u slepic během produkčního období, při výmě-
ně hejna a transportu je připisován na vrub 

osteoporóze. Ve všech halových systémech 
chovu, od klecí, voliér až po podestýlku, do-
chází k poměrně častým zlomeninám 
prsní kosti. Z nedávno realizované studie je 
zřejmé, že výskyt zlomenin prsních kostí 
je vyšší ve voliérách oproti obohaceným kle-
cím. Zlomeniny představují velký problém 
z hlediska welfare a jsou způsobeny pády 
a kolizemi mezi slepicemi. Kromě bolestivosti 
pro slepice způsobují zlomeniny zvýšený úhyn 
a nižší snášku. Pravděpodobnou náhradou 
v současné době velmi používaného systému 
ustájení – obohacených klecí, bude voliéra. 
Voliérový chov umožňuje vetší volný pohyb 
slepic, ale vede i k většímu výskytu zlomenin 
prsní kosti.

Na základě uvedených charakteristik konop-
ného a lněného semínka a předpokladu jejich 
vzájemného spolupůsobení byly ve VÚŽV 
navrženy a odzkoušeny krmné směsi, které 
tyto komponenty obsahovaly. V prvním pokusu 
byly porovnávány různé hladiny konopného 
semínka v krmivu pro slepice, a to 0, 30, 60 
a 90 g/kg. Zkrmování konopného semínka 
zvýšilo obsah α-tokoferolu i γ-tokoferolu ve 
žloutku a pevnost holenní kosti a snížilo obsah 
cholesterolu ve žloutku. Dále bylo zjištěno, 
že z hlediska užitkovosti a kvality kostí slepic 
je nejvhodnější dávkování 3 % konopného 
semínka v krmné směsi.

Další sledování si dalo za cíl podpořit pozitivní 
účinky konopného semínka zvýšením zastou-
pení n-3 mastných kyselin pomocí přídavku 
lněného semínka do krmné směsi pro slepice. 
Lněné semínko z potravinářských odrůd lnu 
má totiž vysoký obsah kyseliny α-linolenové 
a jeho poměr n-6/n-3 polynenasycených 
mastných kyselin je nižší než 1. V kombinaci 
s konopným semínkem sníží poměr uvede-
ných mastných kyselin v krmné směsi pro 
slepice a tím i ve vejcích proti samotnému ko-
nopí. Byly testovány samotné přídavky konop-
ného (40 g/kg) a lněného (60 g/kg) semínka 
a jejich kombinace. Krmná směs obsahující 
současně konopné a lněné semínko zvýšila 
užitkovost slepic i kvalitu vajec proti samot-
nému lněnému semínku nebo konopnému 
semínku, a zvláště oproti kontrolní krmné 
směsi. Kombinace konopného a lněného 

Nové poznatky o využití konopného 
semínka ve výživě nosnic a kuřat

Konopné semínko je zdrojem cenných látek, kterými jsou n-3 mastné kyseliny nebo 
vitamín E, které zvyšují kvalitu produktů, ale i ovlivňují zdraví zvířat. Novým zjiště-
ním je zvýšení pevnosti kostí u nosnic a kuřat po podání konopného semínka. Tento 
fakt může zmírnit riziko výskytu zlomenin u nosnic související se změnou systému 
ustájení z obohacených klecí na podlahové systémy.
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semínka zvýšila hmotnost vajec o 2 %. Ve 
vaječném žloutku byla 5,8krát vyšší koncent-
race kyseliny eikosapentaenové (n-3), více než 
2krát vyšší koncentrace kyseliny dokosa-
hexaenové (n-3), 1,8krát vyšší koncentrace 
γ-tokoferolu a téměř 5krát vyšší koncentrace 
karotenoidů luteinu a zeaxantinu. Poměr 
prozánětlivých mastných kyselin n-6 

k protizánětlivým mastným kyselinám n-3 
klesl z 5,3 na 2,7, což je žádoucí z hlediska 
zdraví lidí. Rovněž u obsahu cholesterolu 
došlo k významnému snížení u skupiny 
s konopným a lněným semínkem v krmivu.

Obdobný pokus se semínky byl odzkoušen 
i na brojlerových kuřatech. Taktéž u kuřat je 

nejvhodnější zařadit do krmné směsi 40 g/kg 
konopného semínka spolu s 60 g/kg lněného 
semínka. Tato kombinace zajistí zlepšení užit-
kovosti kuřat, kvality masa a kostí a ukládání 
α-tokoferolu v játrech.

Konopné semínko má potenciál snížit riziko 
výskytu zlomenin u nosnic, které vyvstane při 
přechodu z klecového ustájení na podlahové 
systémy z důvodu zákazu klecových chovů 
nosnic od roku 2027. Výsledky týkající se 
zvýšení pevnosti holenní kosti následkem 
zkrmování směsi obohacené o konopné 
semínko jsou unikátní a prvně byly publiko-
vány profesorem Skřivanem a kolektivem 
v zahraničním vědeckém časopise PLOS 
One v roce 2019. Krmná směs pro nosnice 
s konopným a lněným semínkem je právně 
chráněna užitným vzorem. Smlouva o jejím 
využití v praxi byla podepsána s firmou Hemp 
Solution, s.r.o. Přesto je k dispozici i dalším 
zájemcům, zejména z řad výrobců krmných 
směsí nebo chovatelů drůbeže. Ti se mohou 
v případě zájmu obrátit na VÚŽV, v.v.i. Praha 
Uhříněves.

prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc.,
Ing. Michaela Englmaierová, PhD., 
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i
Text vznikl s podporou Ministerstva zeměděl-
ství České republiky (projekt MZE-RO0718) 
a Technologické agentury České republiky 
(projekt TP01010047).
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Abych byl pochopen, co mám na mysli. Obraz-
ně řečeno, představme si, že kdesi v Americe 
ve Světovém obchodním centru, WTC na Man-
hattanu, se sejde pár superboháčů, pět šest, 
nevím kolik, ale možná na prstech jedné ruky 
by se dali spočítat, a než vypijí svůj luxusní 
drink a k němu vykouří doutník, tak probe-
rou, jak se bude oblékat svět. Například. No 
a v řádu hodin je ta informace po celé země-
kouli a mašinerie reklamy, mobilních aplikací, 
tajtrlíkování všeho ochotných celebrit, médií 
a sociálních sítí se rozjede. Kdo by se snad 
postavil proti, je umlčen, politici jsou v tomto 
systému odsouzeni do role statistů, jsou ja-
kýmsi přívažkem, který je kdykoliv separován, 
byť by byl sebemocnější, viz Donald Trump.

Velmocenské chování a diktát médií
Ve svém profesním životě, kde jsem postupně 
získával pozice v agrárním sektoru, a v závěru 
ve zralém věku i v politice, jsem se s médii 
často setkával, někdy i utkával. Znám je tedy, 
znám jejich metody a dovedu si analyzovat 
i jejich proměny až do dnešní podoby. Ne, že 
bych podléhal nostalgii, ale musím konstato-
vat, že po pádu minulého režimu, po listopadu 
1989 se média, tedy ta s rozhodujícím vlivem 
– televize, rozhlas, tisk, změnila. Změnila
získanou svobodou a možnosti uplatnit 

pluralitu názorů, které bylo možno bez pro-
blému prezentovat, zveřejňovat. Cenzura se 
stala minulostí, aby se postupně vrátila 
v nové podobě. Jako příklad uvedu předního 
televizního moderátora, ehm manipulátora, 
Václava Moravce.

To byl před dvaceti lety velmi objektivní, 
příjemný, neútočící redaktor vedoucí rozhovor 
s cílem dobrat se pravdy. Neskákal do řeči, 
nechal hosta vyjádřit jeho názor a zodpovědět 
otázky, které mu byly kladeny. Postupem času 
se z něho stal jakýsi vyštěkávač prefabrikova-
ných, předem připravených nikoliv otázek, ale 
v jakoby otázkách zabalených tvrzení, jejichž 

tón a útočnost nedovoluje normální komuni-
kaci, natož dialog. Svoji techniku má propra-
covanou a z pohledu politického zadání dělá 
svoji práci dobře. Dokonce bych řekl tak dob-
ře, že jeho plat nelze zveřejnit, protože národ 
na to není připraven – tak nějak pravil gene-
rální ředitel veřejnoprávní ČT pan Dvořák. To 
je podle mně klíčové sdělení, charakterizující 
velmocenské chování, přesněji diktát médií. 
Václav Moravec však je pouze špička ledovce. 
Veřejnoprávní ČT jede pouze jeden ideologický 
směr, pluralita názorů a vyváženost je pro ni 
dnes už cizí pojem. Je jednostranná a dlou-
hodobě a systematicky nám předkládá svoje 
vidění světa včetně falešné interpretace dějin. 
Jistě si čtenář vzpomene na květnové pořady 
o konci druhé světové války. Z nich je patrno, 
jakoby nás osvobodili jenom Američané, 
o Rudé armádě a jejich nesmírných obětech 
se takřka nemluví. Pokládám takto jedno-
stranný trend za neudržitelný a jsem si jist, 
že na to ČT doplatí. Většinová veřejnost toho 
má zkrátka už dost a bude stále méně ochot-
na si za takové dezinformace platit. Přitom 
kontrolní demokratické instituce, například 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, svoji 
funkci zatím neplní. Všeho do času, nelze totiž 
trvale ignorovat oprávněné a sílící požadavky 
veřejnosti na základní premisu demokratické 
společnosti, kterou jsou pravdivé informace.

Média vytvořila prostor pro nástup zahra-
ničních potravin a obchodního kapitálu
V další části svého příspěvku bych rád před-
stavil svůj pohled na vztah médií k zeměděl-
ství. Zde bohužel nelze o nějaké soudnosti 
či objektivitě hovořit. Sám už dlouhá léta 
publikuji články, statě včetně publikace 
o zemědělství USA plus odborné videofilmy 
ze zemědělství USA, Kanady, Izraele a s médii 
pracuji, tak mohu hodnotit. Úvodem chci kon-
statovat, že jsem velmi zklamán z toho, jaký 
obraz vytvořila média o českém zemědělství, 
o českých potravinách (ten už se ale konečně 
mění), o typickém zemědělském podniku. 
Obávám se, že se tak stalo proto, aby vytvořila 
předpolí a prostor pro nástup zahraničních 
potravin a zahraničních investorů do obchodní 
sítě hypermarketů a stovek obřích skladů 
podél dálnic a kolem měst. To se samozřejmě 
netýká jenom zemědělských produktů, jejichž 
konečným výsledkem jsou potraviny, kterých 

Naše média a nejen české 
zemědělství

Přišla doba, kdy svět je pod stále větším vlivem úzké skupiny kapitálových gigantů, 
která je schopna ovlivnit náš každodenní život. Podmínkou rychle postupujícího 
procesu je globalizace, kapitál, přenosová supervýkonná technika a média. 

„Televize rozšiřuje 
nevkus a nemůže jinak, 

protože musí něco prodat,
to je její pravý účel. 
Prodává se mnohým 

a musí se prodat mnoho.“
Jan Werich
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se už dováží přes 100 000 kamionů ročně! 
Moje otázky zní: „Kde je Václav Moravec, kde 
je pan Prouza, proč o těchto tématech nemluví 
a nepíšou? Kde jsou „zelení“ s jejich uhlíkovou 
stopou, proč neudělají jedinou akci, kterou by 
obrátili pozornost veřejnosti – například blo-
kádu kamionů? Kde jsou dopadové studie, jak 
bude vypadat tato země při tomto vývoji za další 
generaci, když kdejaký aktivista či politik tak 
rád mluví o tom, co neblahého připravujeme 
pro naše děti? Kde jsou akademici a sociologic-
ké dopadové studie o vlivu na naši společnost 
a její reakci až procitne – během 20 roků se 
republika udusí kamiony a hangáry skladů za-
berou další tisíce hektarů nejlepší půdy? Proč 
se dovozy potravin rok co rok zvyšují, když ty 
naše domácí jsou páté nejlepší na světě?

Koho chleba jíš, toho pravdu piš
Ale zpět k médiím. Očekával bych, že v naší 
veřejnoprávní televizi, rozhlase, které si 
všichni platíme, začnou pořady, ve kterých 
se našim občanům postupně naše skvělé 
potraviny představí. Nic takového se však 
neděje, naopak jsme byli prvních 5 měsíců 
letošního roku svědky masivní kampaně proti 
českým potravinám. Kampaně ostudné, lživé 
a dovolím si tvrdit konkurencí dobře zaplace-
né. Neboť „koho chleba jíš, toho pravdu piš“ je 
výstižný citát nejmenovaného autora, který 
v tomto případě naprosto sedí. 

Jaké je české zemědělství, fikce a skutečnost
V uplynulé dekádě, 2010–2020, tak jak rostly 
dovozy potravin a klesala naše soběstač-
nost, narůstal mediální tlak a dehonestace 
transformovaných zemědělských závodů, za 
mohutné podpory našich médií. Důvodem 
bylo politické zadání vytvořit nový obraz ze-
mědělce, nového reprezentanta. I stalo se 
a je jím malý soukromý farmář, vylíčený v těch 
nejrůžovějších barvách. Třeba takový Seznam 
docela vážně bere představitele malých 
a méně významných organizací jako repre-
zentanty sektoru a naproti tomu Agrární 
komora ČR, která byla zřízena zákonem 
č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hos-
podářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, 
ta jakoby neexistovala. Ale aby bylo jasno 
– klobouk dolů před soukromými zeměděl-
ci, já sám zde mám svoje pevné kořeny, do 
soukromého hospodářství jsem se narodil, ale 
doba je dnes jinde. Kde? Stačilo se projít po 
letošní Zemi živitelce. Například sklizeň obilí. 
Nejmodernější obilní kombajn (přesný termín 
sklízecí mlátička) Lexion 7400 firmy CLAAS 
má záběr 13,8 m. Tak velký a výkonný stroj 
najde svoje využití jenom na velkých polích. 
To je realita a lhostejno, jak média předkládají 
zesměšňující obraz velkých širých lánů 
a matou lidem hlavu. Svět jde tímto směrem, 
samozřejmě malá hospodářství budou existo-
vat i nadále. Je ale zbytečné vytvářet falešné 
iluze a neustále znevažovat ty velké.

Je hezké psát o malých soukromých farmá-
řích a nic neudělat proti postupujícímu globa-

lismu. Je hezké mluvit například o chovatel-
ské idyle malého hospodářství s chovem krav, 
když odborník vám řekne, že v sousedním 
Německu je 19 % mléka nadojeno ve vazných 
stájích a během pár let takové mléko nebude 
prodejné, protože zvířata nemají volný pohyb. 
U nás je to dávno vyřešeno, dojné krávy 
mají dokonalé pohodlí volného pohybu a ve 
vazných stájích je chováno pouze 1,5 % krav! 
Musím se ptát – ví to někdo z laické veřejnos-
ti? Proč se tomu média nevěnují? Odpovídám 
– to se jim zkrátka nehodí do krámu, protože 
drtivá produkce mléka je v České republice 
vyprodukována v moderních zemědělských 
podnicích.

Jednostranná propaganda ČT
Skupina mladých lidí z jakéhosi hnutí za 
osvobození zvířat se 31. srpna přivázala 
k vjezdu do drůbeží porážky v Mirovicích na 
Písecku. Jistě každý zná světovou značku 
„Vodňanská drůbež“ a dá mně za pravdu, když 
řeknu, že drůbeží maso je zdravé, žádané 
a jeho spotřeba trvale roste. Zkrátka patří 
mezi základní potraviny živočišného původu. 
Česká televize v hlavním zpravodajství uvedla 
akci oněch zoufalců dramatickým hlasem 
moderátorky, cituji: „Chtěli tak zastavit provoz 
podniku, který ročně porazí milióny kusů 
drůbeže.“ Na ni navázala mladá aktivistka 
a s útrpným výrazem v obličeji pravila – „To, 
co se tam děje zvířatům, nemůže být ani omy-
lem označeno za humánní. Zabíjet bezbranná 
zvířata je nespravedlivé, kruté a zbytečné.“ 
Proč to tak podrobně cituji? Proto, že podnik 
patří skupině Agrofert, což se ČT hodí. Obá-
vám se, že kdyby se tito lidé přivázali někde 
jinde, tak si toho naše televize ani nevšimne. 
Nedá mně to, abych se těch mladých alespoň 
takto na dálku nezeptal: Budete se také přiva-
zovat ke vchodu do restaurací, kde vaří kuřecí 
pokrmy? K čemu se přivážete u jihočeských 
rybníků při tradičních, po staletí stejných ritu-

álech podzimních výlovů? Co nevinní kapři?
Obávám se, že nic takového neuděláte, 
protože v tomto případě by nebylo třeba volat 
policii. Ti dotčení by si to s vámi vyřídili rychle 
a sami, není-liž pravda. 

Šance na změnu
Závěrem mých úvah bych rád požádal, 
respektive navrhl, co udělat, aby se věci 
narovnaly. Velmi mě zaujal nedávný článek 
uznávaného filozofa, profesora Metropolitní 
univerzity v Praze Ivo Budila, o Česku za pár 
let. Je o světové politice, o přerozdělování 
vlivu hlavních světových mocností po fiasku 
v Afghanistánu, o dopadech pandemie covid, 
o situaci od roku 2017. Dovolte jeden citát: 
„Česká republika se tedy nenachází v lepším 
stavu než v roce 2017, ale na druhé straně 
získala důležitou zkušenost, která by jí mohla 
napomoci při jejím nejdůležitějším civilizač-
ním úkolu, kterým je vymanění se z periferní-
ho postavení vůči západní Evropě, vybudování 
silného národního hospodářství a dosažení 
plné národní svrchovanosti.“ Tolik profesor 
Budil. Já k tomu musím opakovaně přidat 
větu mého tatínka, sedláka narozeného 1898, 
kterou mně vštípil a vybavil do života – k náro-
du patří jazyk, kultura a půda. Bylo by načase, 
aby média změnila postoj k našemu agrární-
mu sektoru a začala ho konečně představovat 
veřejnosti pravdivě. Ten čas tady je a dříve 
či později budeme naše zemědělství, naše 
potraviny propagovat a podporovat. Pokud 
ne, tak nás svět převálcuje, velký zahraniční 
kapitál si nás koupí i s tou půdou. To snad 
většinová populace nechce a zde je moje víra, 
že náš zemědělský stav přece jenom dojde 
k uznání a bude moci postupně skutečně živit 
tento národ. Šance na změnu je obrovská 
a chci věřit, že se jí naše země chopí.

Ing. Jan Veleba
ředitel OAK Most a agrární publicista
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Jedním z možných řešení je obnova a budo-
vání závlah, kardinální otázkou však v této 
souvislosti je, kde „vzít vodu“ v době, kdy se jí 
nebude v období sucha dostávat z přirozených 
zdrojů, ať již povrchových, nebo podzemních. 
Na relativně složitou otázku ale může existo-
vat relativně jednoduchá odpověď – totiž využít 
vodu, která už jednou využita byla, a to jako 
voda pitná, a která skončila v kanalizaci 
a následně v čistírnách odpadních vod. 
Opětovné využití recyklované, ale i srážkové 
vody bylo přitom jedním z hlavních témat 
letošní zářijové konference „VODA 2021“ 

v Litomyšli a nutno konstatovat, že na 
uvedené akci zazněla celá řada údajů, které 
nejsou veřejně známé, neboť jejich prezen-
tace končí v odborné komunitní „bublině“.
On-line všudypřítomnou spojovací linkou 
propojující většinu prezentovaných příspěvků 
byl přitom opakovaný apel na přijetí tuzemské 
legislativy, která by zahrnula odpadní vody 
všeho druhu do statutu zdrojů vody, a zároveň 
by do podmínek naší legislativy transformo-
vala možnosti užití recyklované vody podle 
její kvality a složení, která vychází z různých 
technologií čištění odpadních vod. Reálná 

praxe navíc také ukazuje, že spolu s tím 
je třeba definovat některé realizační 
a technické parametry při opakovaném 
použití původně pitné vody, neboť neexistence 
příslušných předpisů vede v důsledku k tomu, 
že recyklované vody představují některá, 
především mikrobiologická rizika. A právě to 
je velmi důležité i pro zemědělství, například 
kvůli požadavkům na vodu pro účely závlah. 
Důležitost těchto kroků navíc poroste spolu 
se stupňujícími se nároky na kvalitu vody jako 
takové, včetně té na zavlažování, a pokud ČR 
nepřijme k tomu potřebnou legislativu, mohlo 

ČR by měla urychleně přijmout 
legislativu v oblasti recyklace vod

Přestože se celkové celoroční srážkové úhrny v ČR dostaly v posledních dvou letech 
na víceméně standardní úroveň, a někde někdy pršelo dokonce hodně a v nevhodnou 
dobu, nelze do budoucna vyloučit další periody sucha a minimálně lokální či dočasné 
srážkové deficity. Pravděpodobnost četnější extrémních projevů bude podle všech 
dosavadních signálů vyšší, což samozřejmě znamená v první řadě komplikace pro 
zemědělskou produkci, a to zejména pro produkci rostlinnou. 

Letošní konference VODA 2021 v Litomyšli, prezentace SZÚ 



Ř Í J E N  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 37

ZPRAVODAJV o d a  v  k r a j i n ě

by se také stát, že zdroje vody k zavlažování 
sice budou teoreticky k dispozici, ale nebude 
možné je použít. 

Uvedená rizika bohužel nebere v úvahu po-
někud nešťastně formulovaná novela zákona 
o ochraně veřejného zdraví, která zavedla do 
legislativy nový pojem „užitková voda“, s tím, 
že „užitkovou vodou se rozumí srážková nebo 
šedá voda, která je upravena a hygienicky 
zabezpečena. Šedou vodou se rozumí odpadní 
voda z umyvadel, sprch a van. Užitkovou vodu 
lze využít pro splachování toalet a pisoárů, 
praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky 
nebo kropení komunikací“, uvádí se v novele. 

To ale nemusí vždy platit. Jak totiž na zmi-
ňované konferenci „VODA 2021“ informovali 
zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ), 
z dosud prováděných šetření v objektech, kte-
ré opětovně využívají srážkovou nebo šedou 
vodu vyplynulo, že ne všechny technologie 
odstraňují z vody dostatečným způsobem 
potenciálně rizikové látky. Z celkem 26 ob-
jektů používající užitkovou vodu (16 používa-
jících srážkovou vodu a 10 šedou vodu) byl 
jako spolehlivý a zdravotně plně nezávadný 
systém použitých rozvodů vyhodnocen pouze 
1 systém využívající srážkovou a 4 systémy 
používající opětovně šedou vodu, tedy odpadní 
vodu z umyvadel, sprch a van. 

V odebraných vzorcích vody z kontrolovaných 
objektů přitom našli hygienici jak fekální 
bakterie E. coli, tak ale také ještě nebezpeč-
nější bakterie Legionella. Instalace oddílných 
rozvodů vody navíc neumožňovala vhodný 
způsob odběru vzorků, ve většině případů ne-
byla použita dezinfekce a kromě toho nebyly 
v oddílném potrubí barevně odlišeny rozvody 
vody pitné a užitkové. Podle platné technické 
normy (ČSN EN 1717) by ale rozvody užitkové 
vody od rozvodů vody pitné barevně odlišeny 
být měly. Z dotazníkového šetření SZÚ také 
vyplynulo, že toto rozlišení má jen 41,6 % ob-
jektů, ve 39,6 % nejsou trubky odlišeny vůbec 
a 18,9 % respondentů nedokázalo na danou 
otázku odpovědět.

Uvedená zjištění se sice přímo netýkají vody 
používané v zemědělství k závlahám, jsou 
však důležité pro majitele stávajících obytných 
domů a pro ty, kteří uvažují o stavbě nových 
domů. Nepřímo jsou však také důležité pro 
zahrádkáře a z nich zase především pro ty, 
kteří si pěstují pro vlastní potřebu či pro po-
třebu dalšího prodeje zeleninu nebo některé 
druhy ovoce. Pokud totiž není odpadní voda 
dezinfikována a nejsou při jejím čištěním 
použity odpovídající technologie, může být 
srážková i šedá voda podle hygieniků využita 
na zalévání zahrádek, pokud ale nejde o rost-
liny pěstované za účelem konzumace. To už 
přitom souvisí i se zemědělstvím a zeměděl-
skými závlahami, neboť ani tam by neměla být 
srážková nebo nedezinfikovaná voda použita 
v případě potravinářských plodin, ale pouze 

na zavlažování technických plodin, případně 
okrasných květin.

V současné době zdánlivě okrajový problém 
může přitom v budoucnosti přerůst v mno-
hem větší, neboť lze očekávat, že požadavky 
na složení vody, i pro zemědělské závlahy, 
porostou, a stejně tak porostou nároky na 

technologie v čistírnách odpadních vod (ČOV), 
které mohou představovat zdroje vody využi-
telné v zemědělství. K závlahám přitom ne-
musí sloužit pitná voda, a neslouží k nim ani 
v současné době. Jaké konkrétní parametry 
by ale měla voda na zavlažování mít, není v ČR 
v současné době zřejmé, právě proto, že chybí 
legislativa týkající se recyklace vody. Základní 
parametry a rozdělení opětovně používané 
(recyklované) vody přitom již definovala EU 
a členské státy by jí měly do své legislativy 
zapracovat nejpozději v roce 2023.

Opětovné využití a recyklace vody v ČR je 
navíc součástí schválené státní politiky 
životního prostředí do roku 2030 s deklaro-
vanou „nutností změny legislativy pro využití 
předčištěné odpadní vody“. Součástí by pak 
měly být i minimální požadavky pro zavlažová-
ní plodin, i těch zemědělských, v závislosti na 
jejich použití. Komplexní pohled na nakládání 
s vodou a její recyklaci včetně připravované 
evropské legislativy bude také předmětem 
klíčové vodohospodářské konference letošní-
ho roku „Provoz vodovodů a kanalizací“, která 
proběhne v digitální podobě ve dnech 2.–5. 
listopadu 2021 za účasti zástupců minister-
stev zemědělství, životního prostředí, financí, 
zdravotnictví a oborových expertů, a přestože 
půjde o konferenci odbornou, minimálně ně-
která data by bylo vhodné prezentovat i podni-
kajícím zemědělcům. Konference se má totiž 
mimo jiné zabývat problematikou ochranných 
pásem vodních zdrojů, satelitního sledování 
úniků vody, zpracování čistírenských kalů na 
hnojivo nebo možnostmi aplikace kalů na ze-
mědělskou půdu. To vše jsou přitom témata, 
která se zemědělstvím bezprostředně souvisí 
a souvisí tak i s jeho konkurenceschopností 
do budoucnosti.

redakce Agrobase

Malá čistírna odpadních vod jako potenciální zdroj vody i pro závlahy

Profesor Jiří Wanner – přední zastánce 
recyklace vody v ČR

Ve využití šedé vody je 
veliký potenciál a prostor 

pro úspory její celkové 
spotřeby 
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Jsou to přitom nejčastěji drobní vlastníci 
pozemků, kteří se brání jejich přesunům 
v rámci zcelování do uživatelsky i vlastnic-
ky logických celků, neboť řada vlastníků je 
historicky fixována na zcela konkrétní místo 
svých pozemků, na které jsou zvyklí. Dalším 
zásadním problémem je, že v minulosti 
značně unáhlená privatizace půdy ponechala 
ve správě státu jen velmi malou výměru půdy, 
kterou lze vlastníkům kompenzovat případné 
ztráty území, na níž by byla v rámci KPÚ rea-
lizována výše zmíněná společná zařízení. Ta 
by přitom mimo jiné měla přispět k prevenci 
rizik eroze, povodní i sucha, a jejich existence 
je tak v zájmu obcí v příslušném katastru, 

v lokalitě hospodařících zemědělců, a v ko-
nečném důsledku i ku prospěchu všech míst-
ních vlastníků pozemků.

Důležité je, že dobře provedená realizace 
společných zařízení minimálně zachovává, 
v drtivé většině ale především zvyšuje
 v příslušných lokalitách ceny pozemků 
a v zásadě tak platí, že i v případě, že vlastník 
o nějakou část své půdy po provedených 
úpravách přijde, prostřednictvím zvýšení 
ceny této půdy na tom vydělá. To si však 
značná část vlastníků, ale i někteří z hospo-
dařících zemědělců, ne vždy uvědomuje, a již 
několik let je „výzvou doby“ potřeba vlastníky 

i hospodáře s pozitivními důsledky realizace 
KPÚ seznamovat.

Už samotným zcelením často neprakticky 
roztroušených drobných pozemků se cena 
přeskupených pozemků zvyšuje, neboť je zce-
la zřejmé, že pro případné zájemce o nákup, 
ale i pronájem takových pozemků je vhodnější 
větší celek. Důležité však také je, že správně 
provedené KPÚ zabraňují ztrátám půdy 
a zejména její svrchní části ornice a tím opět 
minimálně zachovávají cenu půdy, pakliže ji 
přímo nezvyšují. Statistiky dokladující úbytek 
půdy prostřednictvím vodní, ale i větrné eroze 
ukazují, že jde ročně o miliony tun ornice 

Správně prováděné pozemkové úpravy 
zvyšují ceny půdy i odolnost krajiny

Že jsou pozemkové úpravy, a zejména pak komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) mož-
ností, jak zvyšovat pestrost krajiny, a tedy i její odolnost vůči extrémním projevům 
počasí, bylo již v minulosti řečeno nesčetněkrát. Přesto se v řadě katastrů a regionů 
KPÚ nedaří zahájit, a pokud se tak stane, bývá velmi často následný proces vytyčení 
a výměny pozemků jednotlivých vlastníků či umístění a podoba takzvaných společ-
ných zařízení nekonečnou a často zbytečně složitou diskusí. 
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a úbytek majetku v řádu desítek miliard ko-
run, pokud se míra eroze cíleně nesnižuje.

Zhruba před rokem, v listopadu 2020, přitom 
došlo k novelizaci dvou s půdou souvisejících 
zákonů, konkrétně zákona 139/2002 o pozem-
kových úpravách a zákona 229/1991 o půdě, 
které mohou do té doby ne zcela vyhovující 
stav zlepšit. V současné době je tak možné 
provádět jednoduché pozemkové úpravy bez 
výměny nebo převodu vlastnických práv, 
což může být důležité pro některé konkrétní 
vlastníky. Systémově důležitějším opatřením 
je pak možnost provádět KPÚ, zejména 
s ohledem na zadržování vody v krajině 
a obecně na vodohospodářské projekty, 
v několika na sebe navazujících katastrech, 
což v praxi znamená, že se tím jednak mohou 
ušetřit peníze a čas, ale také možnost přizpů-
sobit KPÚ morfologii krajiny na geograficky, 
historicky i zemědělsky širší ploše, která 
spolu logicky souvisí. A zůstaneme-li ještě 
u legislativy a ekonomiky, pak důležitým kro-
kem k funkční a rychlejší realizaci pozemko-
vých úprav je možnost Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) vykupovat pozemky ve veřejném 
zájmu, zejména na již několikrát zmiňovaná 
společná zařízení, za tržní ceny.

Již bylo řečeno, že buď z neznalosti, případně 
na základě emočního vztahu ke své půdě čas-
to blokují realizace KPÚ drobní vlastníci. KPÚ 
by ale neměli blokovat ani samotní zemědělci, 
ačkoli se tak v některých regionech děje. Také 
proto, že se realizací KPÚ, v tomto případě za 
státní peníze, také v praxi naplňuje Společná 
zemědělská politika EU (SZP), která stále více 
sází a ještě více sázet bude na environmentální 
priority, a mimo jiné obsahuje i závazek zvýšit 
podíl ekologicky obhospodařovaných ploch na 
cílových 25 %. Není sice samozřejmě dáno, že 
prostřednictvím KPÚ bude hospodaření v ka-
tastrech s ukončením jejich realizace ekologic-
ké, a nebylo by to v řadě případů ani vhodné, 
prostřednictvím KPÚ lze ale vytvořit k přírodě 
bližšímu hospodaření lepší výchozí podmínky. 

Připomenout lze také, že v místech, kde 
není s konečnou platností vyřešena evidence 
pozemků a v budoucnosti lze očekávat nějaké 
změny, není fakticky možný rozvoj obcí, včetně 
aktivit, z nichž mohou profitovat i samotní 
zemědělci. Příkladem je třeba v letošním roč-
níku soutěže „Žít krajinou“ oceněný projekt 
polních cest v okolí vinných sklepů na Moravě 
zvyšující turistický potenciál, prostupnost 
krajiny i odbyt místní produkce vína, to vše 
zároveň ve spojení s místní krajinou.
Skutečnost, že soutěž „Žít krajinou“ pořádá 
SPÚ přitom dokladuje, že na urychlení rea-
lizace KPÚ má zájem i stát, a cílem zmíněné 
soutěže je proto také prezentace úspěšně rea- 
lizovaných projektů. V letošním, již 14., roč-
níku se nakonec prezentovalo 42 projektů, 
z toho 23 projektů v kategorii Zelená a do-
pravní infrastruktura a 19 projektů v kategorii 
Tvorba a ochrana krajiny. Vítězové jednotli-

vých kategorií a projekty oceněné přímo SPÚ 
a veřejností byly vyhlášeni počátkem října 
v prostorách Senátu Parlamentu ČR, což je 
také důkazem důležitosti, jakou KPÚ nejen 
Ministerstvo zemědělství přikládá. Z dat SPÚ 
navíc vyplývá, že od vzniku SPÚ v roce 2013 
bylo do pozemkových úprav investováno více 
než 13,6 mld. Kč. Proces pozemkových úprav 
ale začal mnohem dříve, prostřednictvím jed-
noduchých pozemkových úprav již v roce 1992. 
Od té doby bylo podle SPÚ v ČR zpracováno 
zhruba 2 700 komplexních a 1 080 jednodu-
chých pozemkových úprav.

Dodat lze také, že ne všude splnily KPÚ 
svůj účel tak, jak se očekávalo. Demon-
strační ukázku KPÚ na konkrétních pří-
kladech v terénu měli přitom možnost 
vidět účastníci zářijového semináře, jehož 
pořadateli byly SZIF – regionální odbor Brno, 
Celostátní síť pro venkov MAS Brána Vysočiny. 
Kromě několikaletého projektu v katastrálním 
území Šardice, který je již i veřejně znám jako 
„moravské Toskánsko“ a jehož duchovním 

otcem je popularizátor KPÚ Petr Marada, 
a KPÚ v obci Kostelec s nově vytvořenými 
biopásy a krajinnými prvky, se měli možnost 
přesvědčit se také o KPÚ v obci Karlín, 
jejichž „výsledkem“ je pokračující vodní 
eroze na okolních svažitých pozemcích, 
z nichž ročně mizí zemina v objemu 112 t
z hektaru a bláto z polí pravidelně zaplavuje 
dotčenou obec. 

Právě proto je v textu několikrát zmíněno 
spojení „správně provedené KPÚ“. Nesprávně 
provedené pozemkové úpravy jsou totiž mimo 
jiné plýtváním penězi, které pak ale mohou 
chybět na jiné, pro zemědělství potřebné 
účely. I proto je vhodné vytvářet při návrzích 
i samotné realizaci KPÚ multifunkční týmy, 
samozřejmě i za skutečně aktivní účasti 
místních zemědělců, neboť samotné vytvo-
ření záměru na papíře, bez znalostí terénu 
i historických souvislostí, evidentně k dobré-
mu projektu stačit nemusí.

redakce Agrobase



Ř Í J E N  2 0 2 1 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y40

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

Změnu pociťuje celý dřevozpracovatelský 
řetězec od pil přes odběratele ve stavebnictví 
a nábytkářství až po koncové zákazníky, kteří 
si připlatí i za dříví na topení. Dodací lhůty 
se prodlužují, ceníky dodavatelů se mění 
i několikrát do měsíce, panuje nedostatek 
stavebního materiálu i přepravních kapacit. 
Jak tento stav souvisí s děním na globálním 
trhu s dřívím a politickými rozhodnutími?

Pád a vzestup cen dříví
Během loňského roku dosáhla cena dříví 
historického minima jako důsledek přetlaku 
kůrovcového dříví na trhu jdoucí ruku v ruce 

s tehdejšími omezeními kvůli pandemii covi-
du-19, zatímco náklady na těžbu rostly. Podle 
dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) trval 
pokles cen do třetího čtvrtletí, kdy se ceny 
smrkové pilařské kulatiny jakostní třídy A a B 
prodávané vlastníky propadly na průměrných 
1 303 Kč/m³. Od čtvrtého čtvrtletí ceny trvale 
rostou, v letošním druhém čtvrtletí meziročně 
o 48 % na 2 026 Kč/m³. Přiblížily se tak cenám 
před kůrovcovou kalamitou, ale jejich úroveň 
podle dat ČSÚ zatím nepřekonaly – ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2016 totiž cena kulatiny činila 
2 072 Kč/m³. V nižších jakostních třídách byl 
meziroční nárůst cen kulatiny na úrovni 67 %, 

vlákniny pak 15 %. Ceny palivového dříví zatím 
rostou značně pomaleji než ceny kulatiny. 
Palivové jehličnaté dříví se v letošním druhém 
čtvrtletí podle ČSÚ prodávalo za 473 Kč/m³. 
Meziročně to představovalo nárůst o 9 %. 
V porovnání s koncem roku 2016 byla cena 
palivového dřeva stále nižší o 40 %.

Důvody jsou komplexní
Nedostatek dříví, zvyšování jeho cen a s tím 
související problémy jsou tématem v mnoha 
zemích Evropy. Mimo již zmíněné důvody situ-
aci nahrávají i politická rozhodnutí a další dění 
ve světě, jak objasnili ve své zprávě odborníci 
Evropského lesnického institutu (EFI). Ke 
zvýšené poptávce po dříví podle nich rozhodně 
vedly restrikce nařízené během pandemie 
covid-19, kdy se mnoho lidí rozhodlo pro za-
hájení stavby nebo rekonstrukci svých domů. 
Stavební činnost byla podpořena i politikami 
centrálních bank v USA a EU, které držely 
úrokové sazby na rekordně nízké úrovni. 
Investice včetně stavební činnosti podpořily 
i balíčky fiskálních stimulů zavedené kvůli 
pandemii. Dřevostavbám se v současnosti 
navíc věnuje velká pozornost z důvodu bilance 
CO2, což však nevede bezprostředně k další 
poptávce, ale zejména k budoucímu zvyšování 
cen dříví na trhu. K těmto důvodům se 
přidává i nedostatek zpracovatelských kapa-
cit, který zaostává za poptávkou již několik let. 
V horizontu 1–2 let se však podle EFI zpra-
covatelské kapacity zvýší vlivem investic do 
pilařských a dalších provozů, což pravděpo-
dobně povede ke zmírnění nárůstu cen dříví. 
V loňském roce byl navíc částečně omezen 
provoz mnoha pil a logistického řetězce, záso-
by dříví se tak snížily a dodávky zpozdily.
Součástí důvodů rostoucích cen je i jednání 
bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, 
který se v roce 2018 rozhodl výrazně zvýšit 
dovozní cla na kanadské dříví kvůli ochraně 
domácího trhu USA. V důsledku toho nyní 
Kanada dodává dříví do Číny a do USA se 
exportuje mnohem více evropského měkkého 
dříví například z Rakouska, Německa a Skan-
dinávie. Se zvýšenou poptávkou po evropském 
dříví dochází k jeho nedostatku a ani nad-
měrná nabídka z Německa a České republiky 
způsobená vysokými kůrovcovými těžbami 
tento nedostatek nevyrovnala. Značný podíl 
dodávek je totiž stále exportován do Číny. 

Poptávka po evropském dříví 
tlačí jeho ceny vzhůru

Zatímco v minulých letech panoval přetlak dříví na trhu a jeho prodej se uskutečňoval 
za historicky nejnižší a mnohdy podnákladové ceny, celosvětová poptávka po dříví 
způsobila od začátku letošního roku naopak prudké zdražení jehličnaté i listnaté 
kulatiny a do cen se promítlo i navýšení ceny lidské práce, pohonných hmot a energií. 
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ČR evropským lídrem v exportu
Zatímco v tuzemsku je dříví na trhu nedo-
statek, české nakládky místo tuzemského 
zpracování míří zejména do Číny, Německa, 
Rakouska a kulatina se vyváží i do Rumunska 
či Polska. V roce 2010 export kulatiny z ČR 
představoval pouze 4,7 % celkového exportu 
EU. V roce 2015 se pak jednalo o 11,5 %. Vývoz 
neopracovaného dříví bez přidané hodnoty 
z ČR dramaticky narostl po roce 2017. Z dat 
Eurostatu vyplývá, že v roce 2019 bylo z ČR ex-
portováno 14,4 mil. m³ kulatiny, což odpovídá 
více než 25 % veškerého exportu kulatiny ze 
zemí EU. Německo například ve stejném roce 
vyvezlo 8,8 mil. m³ kulatiny, Polsko 4,6 mil. 
m³. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lu-
káše Kovandy Česká republika podle odhadu 
přichází vývozem neopracovaného dříví nízké 
přidané hodnoty o zhruba 60 mld. Kč ročně. 
Uvedl také, že v ČR se zpracuje jen zhruba 
polovina vytěženého dříví. Klíčovým důvodem 
je nedostatečný provoz na tuzemských pilách, 
chybí ale také pily samotné a komplexní zpra-
covatelské závody, které ze zbytkového dříví 
vyrábějí pelety nebo brikety. Takových závodů 
sice přibývá, ale pomalu. Překážkou je však 
i pomalá výstavba daná zdlouhavými povolo-
vacími řízeními. 

Vývoz dříví s nízkou přidanou hodnotou
Evropský export kulatiny do Číny od konce 
roku 2018 prudce vzrostl a jen v prosinci 2019 
dosáhl více než 1,3 mil. m³ – celkem vývoz 
v roce 2019 činil 8,4 mil. m³. Kvůli nedostatku 
dostupných přepravních kapacit spolu s ros-
toucími sazbami kontejnerů do Číny po svátku 
čínského Nového roku a restrikcím kvůli pan-
demii covidu-19 však došlo na začátku roku 
2020 k výraznému poklesu exportu kulatiny, 
přičemž v březnu v podstatě ustal. Obchod se 
obnovil spolu s restartem čínské ekonomiky 
a dodávky se postupně zvyšují, protože zásoby 
dříví v Číně klesají. 

Vyvážení dříví za hranice v nezpracované 
podobě označil za drancování lesů ekonom 
Lukáš Kovanda, který v rozhovoru pro Lesnic-
kou práci uvedl: „Místo abychom využili dříví 
u nás doma, využili jej k výrobě vyšší přidané 
hodnoty, jež by zůstala v naší ekonomice, tak 
jej vyvážíme s přidanou hodnotou nízkou. 
Místo abychom vyrobili nábytek u nás doma 
a dali práci a slušný výdělek zručným domá-
cím nábytkářům, tak vyvážíme surové dřevo, 
které pak zpracují za hranicemi, přičemž část 
tohoto zpracovaného dřeva – třeba ve formě 
nábytku – dovážíme zase do ČR.“ Významným 
exportérem do Číny je i Německo. Do zahrani-
čí směřuje přibližně 40 % německé pro-
dukce, export surového dříví a kulatiny výraz-
ně roste a stejně tak i ceny dříví – například  
u jehličnatého řeziva stouply v březnu letoš-
ního roku meziročně v průměru o 20,6 %. Jak 
informoval Spolkový statistický úřad, Němec-
ko loni vyvezlo rekordní množství 12,7 mil. m³ 
surového dříví, kdy více než polovina putovala 
právě do Číny. I v Německu se objevují disku-

se nad vývozem neopracovaného dříví. „Dřevo 
z našich lesů se prodává po celém světě místo 
toho, aby bylo využito regionálně,“ uvedla 
Susanne Winter, odbornice na lesní hospo-
dářství německé pobočky Světového fondu na 
ochranu přírody (WWF). Také durynský minis-
tr hospodářství Wolfgang Tiefensee vystoupil 
s myšlenkou dočasného omezení vývozu dříví 
a jiných surovin do EU jako krajního řešení se 
záměrem ochrany domácí ekonomiky.
Do exportu nezpracovaného dříví již zakročilo 
například Rusko, které tímto rozhodnutím 
může přinést velké změny na světovém trhu 

s dřívím. Na poradě o rozvoji a dekrimina-
lizaci lesního hospodářství nařídil koncem 
loňského roku prezident Vladimir Putin zavést 
s platností od roku 2022 zákaz exportu ne-
zpracovaného nebo hrubě opracovaného dříví 
jehličnatých i listnatých dřevin z ruských lesů. 
Rusko je v současnosti významným dodava-
telem kulatiny do Číny, která by jinak musela 
hledat nové zdroje. 

Markéta Penzešová
článek je převzat z oborového časopisu 
Lesnická práce
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Na programu byly tematické semináře, 
workshopy a komentované prohlídky labora-
toří s moderními přístroji včetně praktických 
ukázek. Setkání akademiků se zástupci 

odborné veřejnosti má ambici prohloubit 
nejen informovanost o činnosti jednotlivých 
odborných pracovišť, ale podpořit a navázat 
novou spolupráci a využít možné personální 
i přístrojové kapacity FLD.

Dřevařský den na FLD
Dřevařský den nabídl návštěvníkům z řad 
odborné veřejnosti, zástupcům dřevozpra-
cujících podniků a dalších dřevařských firem 
představení technologií i techniky, kterými 
fakulta disponuje jak při výuce, tak v rámci 
vědecko-výzkumných činností propojených 
s praktickým využitím ve spolupráci s ko-
merční sférou a jejími potřebami. S nejnověj-
šími poznatky z dřevařství byla možnost se 
seznámit na přednáškách „Dřevo jako národní 
poklad pro mostní stavby“ nebo „Rizika vysta-
vení neošetřeného dřeva v exteriéru, možnosti 
jeho preventivní a dodatečné hydrofobizace“. 
Odborníci nabídli na svých seminářích napří-
klad i informace o automatizaci a robotizaci 
nebo také o vlastnostech celulózy a jejich 
vlivu na praxi.

Prohlídka laboratoří a vybavení
Na Dřevařském dnu si mohli účastníci 
v Dřevařském pavilonu a High-tech techno-
logicko-výukovém pavilonu FLD prohlédnout 
otevřené laboratoře s vybavením. Součástí 
prohlídek byly i praktické ukázky a podrobný 
výklad přítomných odborníků o funkcích 
a možnostech využití laboratoří.

K vidění byly moderní laboratorní lisy, výrobna 
kompozitních materiálů a přístroje pro ná-
sledné destruktivní (pevnost v tlaku, tahu 
i ohybu) i nedestruktivní (například vertikální 
hustotní profil) testování vylisovaných vzorků 
desek na bázi dřeva. Interakce mezi lepi-
dlem a dřevem v materiálu na bázi dřeva je 
zde možné ověřit mikroskopickou analýzou 
například na skenovacím elektronovém mik-
roskopu s přidruženým spektroskopem, díky 
kterým lze určit přítomnost konkrétních prvků 
a molekul na povrchu různých elementů ma-
teriálů na bázi dřeva. Tak lze získat odpovědi, 
jak potřebná lepidla a nátěrové hmoty zdoko-
nalit k požadovaným vlastnostem. 

Díky těmto přístrojům lze provádět mimo 
sektor dřevařství i výzkum s přesahem do dal-
ších oborů – například při potřebě vyhledání 
konkrétních prvků ve dřevě nalezeném při 
archeologických vykopávkách. Další laborato-
ře nabízely ke zhlédnutí VOC komory, plynový 
chromatograf, přístroje na hodnocení tepelně 
izolačních vlastností a ostatních fyzikálních 
a mechanických zkoušek. V přízemí Dřevař-
ského pavilonu pak byla k nahlédnutí truhlár-
na a v High-tech pavilonu laboratoř požárních 
zkoušek.

Poznatky o vlivu abiotických i biotických fakto-
rů nejen na dřevo, ale i další materiály (beton, 
plast, papír, textilie apod.) nabídla prohlídka 
laboratoře s komorami pro urychlené stárnutí 
dřeva. Testování v těchto komorách dokáže 
odhalit příčiny degradace zkoumaných ma-
teriálů a odhadnout jejich stav, který nastane 
za určitou dobu. Na workshopu „Stárnutí 
materiálů“ byla možnost vidět, jak přírodní 
vlivy na střeše Dřevařského pavilonu působí 
na testované materiály. 

Markéta Penzešová
článek je převzat z oborového měsíčníku 
Lesnická práce

Lesnický a dřevařský den na Fakultě 
lesnické a dřevařské ČZU v Praze

S novými technologiemi v lesnickém sektoru a dřevozpracujícím průmyslu se mohli 
letos přijít seznámit návštěvníci na Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU (FLD) 
v Praze v rámci Lesnického dne pořádaného 9. září 2021 a Dřevařského dne kona-
ného 17. září 2021. 

Ukázka laboratoří s komorami pro urychlené stárnutí dřeva

Díky elektronovému mikroskopu komple-
mentárnímu s Romanovým mikroskopem lze 
odhalit například vzájemnou interakci mezi 
lepidlem naneseným na třískách a vláknech 
vylisovaných desek na bázi dřeva
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Červená zóna se novým Opatřením obecné 
povahy rozšiřuje o 434 katastrálních území 
(KÚ) (dosud bylo do červené zóny zařazeno 
6 135 KÚ). Celkem je tak nyní začleněno 
6 569 KÚ, což je 50 % z jejich celkového 
počtu v České republice.  V lesích zařazených 
do červené zóny mají vlastníci lesů možnost 
zcela ustoupit od používání obranných opat-
ření, jako jsou např. lapače nebo lapáky, aby 
mohli včas zpracovat a asanovat napadené 
dříví. V případě kalamitních holin nad 2 ha 
můžou ponechat nezalesněné pruhy v šířce až 
5 m v rozestupech minimálně 20 m od sebe. 
Případně mohou ponechat nezalesněné pruhy 
v šířce až 5 m na rozhraní lesa a nelesní půdy 
pro vytvoření porostního pláště. Tím ušetří 
nedostatkové sazenice a současně vytvoří 
střelecké průseky k udržování stavů spárka-
té zvěře, která často poškozuje obnovované 
porosty. 

Podklady k rozšíření připravoval Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů ve spoluprá-
ci s MZe na základě podkladů dálkového 
průzkumu Země a informací z řad zástupců 
státní správy lesů, SVOL a dalších. Hodnoce-
ným parametrem byla plocha těžeb a souší 
v jehličnatých porostech při zohlednění pro-
centuálního zastoupení jehličnatých porostů 
v jednotlivých KÚ. Hodnocení probíhalo kumu-
lativně v souladu s aktualizacemi „kůrovcové 
mapy“ (www.kurovcovamapa.cz). Pro poslední 
aktualizaci hodnocení za rozdílové období září 
2020 a červenec 2021 patřila mezi hraniční 
parametry pro vymezení absolutní plocha tě-
žeb, souší nad 5 ha a zároveň více než 3% sní-
žení plochy jehličnanů v příslušném KÚ. Dále 
bylo přihlédnuto k arondaci celkově vymezené 
zóny při zohlednění navazujících KÚ.

Seznam vymezených katastrálních území, kte-
rá spadají do tzv. červené zóny, naleznete na 
úředních deskách obcí nebo na www.eAGRI.
cz -> Úřední desky pod č. j. MZE-49892/2021-
16212. Zařazená katastrální území si můžete 
prohlédnout i na mapovém portále ÚHÚL 
(geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html).

Zpracovala LDK ČR podle tiskových zpráv MZe 
a ÚHÚL

Ministerstvo opět rozšířilo území 
mimořádně kalamitních zón

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vydalo 14. září 2021 Opatření obecné povahy, 
kterým opět rozšířilo území tzv. červené zóny – účelově vybraných oblastí, kde jsou 
lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou. V červených 
zónách mohou vlastníci lesů upustit od některých opatření tak, aby měli kapacitu 
na zpracování kůrovcového dříví a snižování následků kalamity. Rozšířením území 
MZe reaguje na další plošný postup kalamity od loňského roku.

Mapa katastrálních území zařazených dle přílohy č. 1 Opatření 
obecné povahy MZE-49892/2021-16212 platná od 14. 9. 2021

Zdroj: ÚHÚL

bežný režim
kú dle přílohy OOP ze dne 27.7.2020
hranice krajů
Národní parky vč. OP
kú rozšíření k 14.9.2021
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Ve chvílích nejhoršího „funění do kopce“ jsem se začala proklínat za 
každou věc, co jsem si s sebou vzala navíc s tím, že ji určitě budu nutně 
potřebovat, jako polštářek (opravdu zbytečný) nebo placatka (ukázala 
se nakonec jako užitečná). Klopýtání po kamenité cestě vzhůru nám ale 
vynahradily stále hezčí a hezčí výhledy. Když jsme dorazili do prvního 
postupného cíle, kterým byla zmíněná Dvořákova bouda, slunce už bylo 
skoro za obzorem. Místní barman si nestěžoval ani tak na nedostatek 
turistů jako spíše na nedostatek personálu se začátkem školního roku. 
Kromě naší skupiny měl ten večer na starosti další výpravu, kterou 
tvořily rodiny s dětmi. Uf, držel se statečně. A nosil nám jeden půllitr 
„Kocourka“ za druhým. 

V sobotu nás čekala zasloužená odměna po výstupu z předchozího dne, 
a to cesta po hřebenech až na Sněžku. Nebyli jsme jediní, kdo si zajel 
na víkend do Krkonoš, a na nejvyšší horu Česka vedlo doslova procesí. 
Vypadalo to, že kdo cestou padne, bude mít prostě smůlu. Jakmile 
jsme se vyšplhali na vrchol, a že to chvílemi byl skutečně boj o každý 
krok, očekávaný výhled do dáli zahalila mlha a ochladilo se. Bylo po 
odměně. Nezbývalo, než se vyfotit u rozcestníku a vydat se ubytovat 
do Pivovaru Trautenberk. Po více než 20 km jsme se jen vzájemně 
utěšovali, že už tam budeme. No, ještě několik dalších kilometrů jsme 

tam opravdu ještě nebyli. Cestou jsme se alespoň dopovali borůvkami, 
které byly všude. 

Po opulentní večeři u Trautenberka a ochutnávce místních piv se zdálo, 
že se zvládneme už jen uložit do spacáků. Alespoň já jsem si to o sobě 
myslela s téměř na stoprocentní jistotou. Nicméně zlákal nás zvuk kytary 
z místnosti nazvané příznačně jako herna. Nakonec jsme se přidali k 
jakémusi rodinnému srazu a zpívali se třemi generacemi místních písničky 
od Kryla do dvou do rána. Co následovalo potom, nebyl spánek, ale úplné 
bezvědomí. 

V neděli bylo před námi už jen nějakých 13 km do Pece pod Sněžkou. 
Cestou jsme se pokoušeli poznávat houby, ale úspěšnost si netroufám 
odhadnout. Alespoň jsme tím odváděli pozornost od rozbolavělých no-
hou. Cesta sice vedla převážně z kopce, ale i to se ukázalo jako poměr-
ně bolestivá disciplína. Výběr restaurace v Peci měl prakticky jediný 
požadavek – musel být co nejblíž nádraží. Každý metr navíc se zdál 
jako utrpení, což samozřejmě dobrý oběd opět napravil. Pak zbývalo už 
jen koupit magnet na lednici a vrátit se do Prahy. 

Text a foto Barbora Pánková, Agrární komora ČR

Po hřebenech Krkonoš za borůvkami 
jakožto povoleným dopingem

Ze Špindlerova Mlýna jsme vyrazili po pátečním vydatném obědě směrem na Dvo-
řákovu boudu. 6 km se zdálo, i když s notně napěchovanými batohy na zádech, jako 
příjemná procházka. Ovšem jenom na mapě, vystoupat ze 700 m n. m. do více než 
1 200 m nám dalo zabrat. 
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Nejen husa v Praze 
V Praze můžete nově zhlédnout výstavy Kuli-
nární tradice moravských a slezských regionů 
a Josef Opletal a československé lesnictví 
v období 1. republiky. Prvně jmenovaná se 
zabývá gastronomií, zejména lidovou kuchyní 
Moravy a Slezska, a přináší poznatky o tom, 
co vše vaření a výběr jídel v dané oblasti ovliv-
ňovalo a jak se trendy v průběhu desítek let 

Podzimní novinky z Národního 
zemědělského muzea 

Zatímco některá pracoviště Národního zemědělského muzea na zimu své expozice 
a výstavní sály zavírají, v Praze i v Ostravě zůstává muzeum otevřeno po celý rok. 
Navštívit můžete nejen nové výstavy, které měly vernisáže během září či října, ale 
i oblíbené akce pro veřejnost. S nimi se v čase adventním připojí i na zámcích Kačina 
a Ohrada. Pojďme se podívat, co všechno kalendář během příštích dvou měsíců přinese. 
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Advent pro malé i velké 
Poslední, a to už prosincovou akcí, 
která proběhne hned ve čtyřech  
z našich muzeí, je oslava adventu. Ad-
ventní dny nebo adventní trhy přinesou 
možnost koupit nebo vyrobit zajímavé 
vánoční dárky či dekorace a hlavně 
nasát kousek vánoční atmosféry s její 
typickou vůní, hudbou i náladou. 

Termíny jsou:
7. 12.  Praha, adventní dílny
11. 12.  Praha, adventní trh
 Kačina, adventní trh i dílny
 Ostrava, adventní dílny
12. 12.  Ohrada
 adventní dílny

Více informací najdete na www.nzm.cz.

postupně měnily. Druhá výstava s podtitulem 
„Pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale 
i lesy oplývající všelikou krásou!“ předsta-
vuje všestrannou osobnost Josefa Opletala 
(1863–1953) a jeho lesnické i pedagogické dílo 
v dobových souvislostech. Působení mimořád-
ného lesnického odborníka se, jak praví autoři 
výstavy, „zarylo v krajině několika evropských 
států hluboko pod svrchní vrstvu lesní půdy 
a zanechalo svou stopu v mnoha našich cen-
trálních lesnických institucích i vzdělávacích 
ústavech“. Josef Opletal,  na více než 60 let 
stal klíčovou postavou československého les-
nictví a zdrojem inspirace nově nastupujících 
generací lesníků. 

Kromě zmíněných výstav chystá muzeum 
v Praze i tradiční oblíbenou podzimní akci 
Letenská husa a košt svatomartinského vína. 
Letos proběhne 13. listopadu od 10–17 hodin 
a jako vždy přinese slavnosti spojené s prode-
jem vína a různých gastronomických specialit, 
samozřejmě zejména husích a kachních. 
Pro návštěvníky je také připravena řízená 
degustace svatomartinských a mladých vín 
předních moravských a českých producentů 
a ve stejný čas i program pro děti. 

Národní zemědělské muzeum v Praze ve 
svém podzimním bloku také na plno rozběhlo 
kurzy vaření pro veřejnost. Jejich nabídka je 
tematicky velmi pestrá a zahrnuje kurzy za-
měřené na přípravu sladkovodních ryb, masa, 
moučníků z kynutého těsta, sushi, specialit 
z kachny nebo bezlepkového cukroví. Kurzy 
vedou přední odborníci z Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR. 

Novinky z Ostravy a Kačiny 
Ostravské muzeum na podzim přináší 
výstavu, kterou připravili odborníci z Biolo-
gického centra Akademie věd ČR, Bez půd 
to nepůjde. Informace o tom, jaký je význam 

půdy pro naše životy, jaký je její stav, jak
ji využíváme, ale i poškozujeme, nebo jak 
se mění výběr pěstovaných plodin, si náv-
štěvníci mohou přečíst do konce března
příštího roku. 

Ještě než zavře zámecké prohlídkové okruhy, 
uspořádá zámek Kačina podzimní Zámecké 
čajování. V sobotu 30. října od 10–17 hodin 
provoní zámecké interiéry ochutnávka čajů 
podle receptur z doby, kdy zámek spravoval 
rod Chotků, ale i kávy, čokolády a dalších 
dobrot. Součástí akce je i vystoupení mistrů 
flašinetářů, ukázky tkaní na původním tkal-
covském stavu, povídání o bourci morušovém 
a divadlo nebo dílničky pro děti. Při procház-
kách zámeckým parkem mohou návštěvníci 
poprvé vidět i pávy, kteří se na zámek vrátili 
po dlouhých letech.

www.nzm.cz
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Mít vinici a chlubit se vlastní značkou vína 
je v kruzích dnešních prominentů takřka 
povinnost. Vášni pro vinaření propadli politici, 
celebrity světa byznysu i šoubyznysu. Ba 
i vrcholoví sportovci se rádi nechávají fotit 
mezi soudky svého vinařského království. Ale 
zvát hosty na sklenku jiskrnného moku ze 
své vlastní produkce nemusí být jen výsadou 
boháčů a celebrit. I běžní smrtelníci mohou 
popíjet s přáteli své víno. A k jeho přípravě 
nebudou potřebovat ani vinici, ba ani bobule 
hroznů. Dokládá to například publikace „Pří-
prava domácích vín“ (SZN, Praha 1966). Podle 
autora knihy, Borise Valenty, je škála surovin 
pro domácí víno skutečně široká. Zahrnuje 
nejen ovoce a zeleninu, ale třeba i chlebové 
kůrky, pampelišky nebo březovou mízu. 
Věřte nevěřte, chutné víno lze prý získat 
dokonce i ze zrn žita nebo ječmene, případně 
z cukrové řepy.

Mírné požívání prospívá
V knize jsme našli celkem 100 receptů na 
přípravu „kvalitních domácích vín z mnoha 
různých surovin, které jsme až dosud z nevě-
domosti, obav nebo nedůvěry nevyužívali“, jak 
ujistil čtenáře Boris Valenta. A dodal, že tato 
vína „snesou srovnání s kvalitními prodá-
vanými víny.“ Což o to, úvod zní slibně, ale 

nevyvolává autor přehnaná očekávání? Takové 
pochybnosti se snaží v předmluvě knihy roz-
ptýlit lektor publikace Karel Adámek: „Naše 
odborná literatura postrádá skutečně vhodný 
a dobrý receptář se zaměřením na domácí 
výrobu vín. Několik populárních starších 
příruček o výrobě vín v domácnostech není na 
knižním trhu k dostání a rozmanité recepty 
pro domácí výrobu vín v publikacích o zpra-
cování ovoce, zeleniny a lesních plodin jsou 
stručné a obvykle předpokládají praxi v oboru. 
Předpokládám proto, že čtenáři vřele uvítají 
tuto příručku.“

Lektor Karel Adámek nám ve svém příspěv-
ku poskytl unikátní sondu do někdejšího 
životního stylu. Také ve svém textu připo-
míná, že výroba vína podomácku není ničím 
neobvyklým dokonce ani ve státech, kde mají 
dostatek vína révového, které vyvážejí, jako 
například Francie. Jak dále podotýká, je třeba 
pravdivě říci, že mírné požívání vína v klidu, 
po práci a po jídle lze z hlediska dietetického 
dospělým doporučit. A co říci na argument, 
že vína obsahují jemný líh a svým obsahem 
kyselin příznivě působí proti různým tělesným 
potížím? Zlatá 60. léta! Připomeňme, že kniha 
vyšla v roce 1966. Když nic jiného, alespoň 
názory na pití vína byly tehdy liberální.

Trnité šípkobraní
Dosud mám v živé paměti, jak nás v té době, 
tedy v polovině 60. let, babička na Vánoce 
hostívala vlastnoručně připraveným šípkovým 
vínem. Tehdy mi bylo sladkých 13, možná 14 
nebo 15 let. Malou skleničku osvěžujícího vína 
jsem si zasloužila. Začátku výroby domácího 
nápoje totiž předcházelo šípkobraní, což byla 
mě svěřená, nesmírně otravná a nepříjemná 
činnost otrhávání plodů ze šípkového keře. 
Pichlavé trny útočily ze všech stran.

Šípků bylo třeba natrhat opravdu hodně, 
vzhledem k tomu, že se nakládaly do 5 l skle-
nice od okurek. Babička zalila šípky cukrovou 
vodou, hrdlo okurkové láhve překryla celofá-
nem a nádobu umístila v ložnici na skříň. 
V šeru pokoje pak šípky bublaly a kvasily. 
Po 6 týdnech se víno stočilo do láhví, a když 
všechno dobře dopadlo, měl vzniklý nápoj 
docela příjemnou chuť. Dlužno říci, že po-
dobně tomu bylo i v jiných domácnostech. Na 
venkově, ve starších domech s širokými zdmi 
a vnitřními parapety, lidé umísťovali láhve 
s ovocnými víny přímo na okno. Přes okenní 
sklo bylo nezřídka vidět, jak se okolo láhve 
s naloženými šípky, ostružinami nebo rybízem 
rojí hejna mušek octomilek. Není divu, že 
vinaři odborníci nad domácími víny ohrnovali 
nos a viděli v nich bolehlav. Tím by se však 
čtenář již zmíněné knihy „Příprava domácích 
vín“ neměl nechat odradit.

Správná zátka a kvasinky
„Ochutnáme-li víno, připravené s trochou 
vědomostí a za použití běžně dostupných 
prostředků a pomůcek, zjistíme, že taková 
představa o domácích vínech je naprosto 
mylná“, agituje nás i po létech Boris 
Valenta. Těmi běžně dostupnými pomůckami 
a prostředky, které doporučil, jsou pětilitrová 
sklenice, kvasné zátky s rourkou, korková 
zátka a gumová hadička. Dále je zapotřebí 
balíček suchých vinných kvasinek, lahvička 
tekutých vinných kvasinek a živná sůl.
Souhrnné pořizovací náklady na zmíněné 
položky v tehdejších cenách nepřekročily 
15 Kčs. K tomu je třeba ještě připočítat 
výdaj za krystalový cukr, kilogram tehdy stál 
7,60 Kčs. Na výrobu domácího vína bylo za-
potřebí 1,5 až 2 kg cukru. Za těchto okolností 
měly podle autora příručky dosáhnout nákla-
dy na domácí víno 3 Kčs na litr. Pro srovnání: 
litr révového vína tehdy v obchodě stál 21 Kčs, 

Svépomocná příprava nápojů. 
Slasti a strasti domácího vinaře

Vinobraní je v plném proudu a s ním i doprovodné prodejní akce pro veřejnost. Kdo 
nestihl, nemusí litovat. Pozveme ho na „ochutnávku“ takových druhů vín, která si v ob-
chodě nekoupí. Kde je psáno, že víno se musí lisovat jedině a pouze z hroznů révy vinné?
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jak jsme zjistili v dobové statistické ročence 
ČSÚ. Jinak řečeno, základem úspěchu byla 
vhodná kvasná nádoba. 5l sklenice od okurek 
byla podle autora Borise Valenty v pořád-
ku, ale v pořádku už rozhodně nebylo hrdlo 
sklenice překryté propíchaným papírem nebo 
celofánem, jako to ostatně dělávala také moje 
babička. Správně měla být láhev uzavřena 
korkovou zátkou s do ní vloženou skleněnou 
trubičkou s kvasnou zátkou, aby měl kudy 
unikat vznikající oxid uhličitý.

Dobře připravené domácí víno nutně vyžado-
valo přítomnost ušlechtilých vinných kvasinek, 
a ty k nastartování své činnosti potřebovaly 
živnou sůl. Oba přípravky se prodávaly v dro-
gerii za zanedbatelnou cenu, ale lidé včetně 
mojí babičky je většinou nevyužívali. Spoléhali 
na to, že ovocný mošt vykvasí na víno sám 
od sebe – prostřednictvím všudypřítomných 
divokých kvasinek. Někdy to vyšlo, jindy ne.

Šlo to i bez Malaga
I u babičky jsme vinařili se střídavými úspě-
chy, byť vyložený ocet to nikdy nebyl. Valenta 
to v knize vysvětluje tím, že víno ze šípků, jako 
jediné, se obejde i bez přídavku ušlechtilých 
vinných kvasinek a téměř vždy se podaří zís-
kat dobré víno. Nezavrhuje ani to, když někteří 
lidé přidávali k šípkům kuchyňské kvasnice. 
Za nejlepší šípkové víno ovšem považoval 
takové, k jehož přípravě byly použity kvasinky 
Malaga. Sušené šípky byly pro přípravu vína 
vhodnější než šípky čerstvé. Nejlepší ovšem 
byly šípky přešlé mrazem. Připomeňme ještě, 
že tehdy, v 60. létech, se v drogeriích a dalších 
obchodech prodávaly vinné kvasinky různých 
typů. Již zmíněné kvasinky Malaga byly 
vhodné pro sladší, těžká a dezertní vína. 
Z dalších kvasinek to byly například Bor-
deaux, Burgundské, Tokajské či Portské. 
Dodejme, že vinné kvasinky i vybavení pro 
domácí vinaře se prodává i v dnešní době, a to 
v obchodech s vinařskými potřebami nebo 
v hobby marketech. Pravda, ceny už jsou jiné.

Rybíz jako víno
Burgundské nebo Tokajské kvasinky byly 
vhodné pro víno z bílého rybízu. Víno z něj 
se podle Valenty vyrovná vínu hroznovému, 
podobně jako víno z rybízu červeného. 
Z bílého rybízu lze však připravit víno „takřka 
k nerozeznání“ od bílého hroznového vína, 
s jemnou chutí a zlatavou jiskrou.

Ačkoli v knize místy najdeme zcela nečekané 
vinařské suroviny z přírody, z polí, zahrad 
i domácností, přípravu vína z hroznů révy vin-
né tu nenajdeme. Amatérům to autor výslovně 
nedoporučuje. Vzhledem k rozdílnému složení 
hroznů není možné doporučit nějaký obecný 
návod, poznamenává. Je totiž nutné předem 
provést aspoň základní rozbor na obsah cukru 
a dalších látek. Pokud se špatně nadávkuje 
množství přidaného cukru a dalších látek, 
bude víno kyselé, trpké nebo přeslazené.
Domácí vinař také nemá běžně k dispozici 

užívané pomůcky, jako je odzrňovač, síta, lisy, 
síření apod. V obchodech, jak Valenta podotý-
ká, je dostatečný výběr révového vína za nízké 
ceny, takže domácí přípravu vína z hroznů 
lze považovat za neúčelnou, ať jde o vína bílá 
nebo červená. Není od věci doplnit, že v su-
permarketech se letos rybíz prodával za pod-
statně vyšší cenu než vinné hrozny. Kilogram 
rybízu byl stejně drahý jako láhev révového 
vína velmi slušné úrovně. Vinařit z rybízu by 
se tedy nyní vyplatilo jen zahrádkářům v době 
nadúrody. Nezbývá, než se zaměřit na surovi-
ny levné nebo ještě lépe bezplatné.

Cenné paběrky z polí
Nechceme-li si popíchat ruce o šípkový 
keř, nabízí se sběr polních plodin, jako je 
obilí nebo cukrovka. Valenta je doporučuje 
s poznámkou, že z obilí a cukrovky lze domácí 
víno vyrábět jen v případě, že těchto plodin 
bude dostatek nebo že budou získány sběrem 
po sklizni. Zatím, jak připomněl, je situace 
taková, že obilí nemáme nadbytek, mnohdy 
je musíme dokonce dovážet. Cukrovka je 
zase cenná surovina k výrobě cukru, který 
vyvážíme. Jeho slova s odstupem 65 let jsou 
další zajímavou sondou do minulosti. Cukrov-
kové víno se může připravovat až v zimních 
měsících, kdy je sklizeň řepy u konce. Šťávu 
je třeba získat strojním vylisováním a takové 
zařízení se prodraží. Ve srovnání s ostatními 
domácími víny je příprava dost pracná, mimo 
to se nedá odstranit příchuť po řepě.

Z obilnin je pro přípravu domácího vína vhod-
né zvláště žito. Takové víno však lze konzumo-
vat minimálně po půlročním odležení, dřívější 
použití způsobuje silné bolení hlavy. Žito je 
třeba před uložením do kvasné láhve nechat 
naklíčit. Ještě pracnější je víno z ječmene, 
přesněji z ječného sladu. Ječmen nutno 

nechat vyklíčit, pak v horké troubě upražit, 
klíčky ulámat a poté slad rozdrtit, například 
ho umlít na kuchyňském strojku.

Recept na sladové víno je následující: 0,5 kg
čerstvého sladu posypeme 100 g cukru, 
přidáme půl balíčku živné soli a 5 g kyseliny 
citrónové. Na slad přidáme šťávu z 1 kg ovoce, 
například jablek, vše přelijeme 2 l vody 
a povaříme. Po vychladnutí vmícháme 
vzklíčené kvasinky Sherry, směs ponecháme 
1–2 dny zakvasit v uzavřené kvasné nádobě 
a přidáme po částech roztok 1,25 kg cukru 
v 1 l vody. Uzavřeme kvasnou zátkou a ne-
cháme kvasit. Po vykvašení víno několikrát 
stočíme. Po ustátí plníme do láhví. Necháme 
delší dobu uležet.

A co takhle domácí víno z březové šťávy? Lze 
ho připravit pouze výjimečně, protože šťáva 
(míza) se získává na jaře, ale mělo by to být 
jen ze stromů určených k poražení. Taková 
možnost se naskytne zřídka, a tak Valenta 
uvedl předpis jen pro zajímavost. 2,5 l březové 
mízy se smíchá s 1 kg krystalového cukru, 
mírně zahřeje, aby se cukr rozpustil. Přidá se 
půl balíčku živné soli, 10 g kyseliny citrónové a 
po vychladnutí vzklíčené kvasinky. Po vykvašení 
mošt stočíme a plníme do láhví. Jako kuriozitu 
na závěr uveďme, že pro domácí vína v 60. 
létech se jako surovina doporučovala například 
i rajčata, celer nebo chlebové kůrky. K sušeným 
chlebovým kůrkám se přidávala hrst rozinek, 
cukr, voda a kvasinky Bordeaux. Tak na zdraví…

Alice Olbrichová
Pozn. Redakce si je vědoma, že za víno může 
být podle platné legislativy označen pouze 
nápoj vyrobený z vinných hroznů, ale z pohle-
du zjednodušení a zažitého lidového vnímání 
jsme text ponechali v rukopise autorky.
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Revoluční aktivity ve Vídni a Praze vyostřily 
sociální a hospodářskou situaci do té míry, že 
vídeňský říšský sněm se začal zabývat pod-
danskými problémy vážně. Zákonem ze dne 
7. září 1848, iniciovaným německým poslan-
cem Hansem Kudlichem ze slezského Úvalna, 
byla v českých zemích zrušena robota. Zákon 
zrušil poddanství a všechna práva vrchnosti 
nad poddanými. Konečně se odstranil rozdíl 
mezi pozemky panskými (dominikálními) 
a poddanskými (rustikálními), poddanská 
půda byla zbavena břemen a byly zrušeny 
služby, naturální a peněžní dávky poddaných. 
Závislost poddaného lidu na vrchnosti tak 
definitivně skončila, ale jeho ekonomické 
spojení s bývalou vrchností přetrvávalo. 
Následně byly podrobně stanovené zásady, 
podle nichž probíhalo po několik let vyva-
zování selských usedlostí z břemen (zru-
šených dávek, platů a robot, za které měly 
dostat vrchnosti náhradu), která na nich po 
staletí vázla. Poté se stal sedlák skutečným 
vlastníkem své půdy, zároveň přestala platit 

jeho osobní závislost na vrchnosti, někdejší 
poddaný vyrostl ve svobodného občana, který 
byl podřízen stejně jako jeho bývalý pán 
pouze státní moci. 

Zrušení roboty a poddanství vedlo na venkově 
i k některým excesům, které rozhodně nepo-
tvrzovaly tézi o patriarchálně demokratických 
poměrech na české vesnici. Někteří bohatí 
sedláci pochopili začínající svobodu jen jako 
zrušení dosavadních zákazů a svým nemajet-
ným sousedům – chalupníkům a domkářům 
se chovali způsobem, který Karla Havlíčka 
Borovského přiměl k výroku, že sedlák se stal 
tím nejsurovějším aristokratem. Po roce 1848 
zůstaly v platnosti některé předpisy o dědické 
posloupnosti statků a svobodnému dělení. Ov-
šem nastupující liberalismus přispěl k úplné 
a volné dělitelnosti selských usedlostí. Zem-
skými zákony na Moravě (v roce 1868) a v Če-
chách (1869) bylo stanoveno, že každý vlastník 
statku je oprávněn se svým majetkem volně 
nakládat. Tento legislativní proces týkající se 

dědictví a dělení statků byl ukončen zákonem 
z roku 1907 platným pouze pro Čechy. Podle 
něho se za střední statky považovaly takové 
zemědělské podniky, jejichž čistý katastrální 
výnos byl nejméně 100 a nejvýše 1 500 korun 
a jejich rozloha byla alespoň 5 ha. 

Revoluční rok 1848 měl kromě zrušení roboty 
a poddanství nesporný vliv na rozvoj země-
dělské výroby a podnikání, protože zrušením 
feudálního systému a jeho tradičních výrob-
ních vztahů se otevřela cesta nastupujícímu 
kapitalistickému výrobnímu způsobu 
i v zemědělství. Ten byl v tomto odvětví 
založen na volném trhu a námezdní práci 
a využívání technických vymožeností. Za 
těchto podmínek byl proti feudálnímu způso-
bu výroby bezesporu pokrokem a přínosem. 
Kapitalismus se v našem prostředí v podstatě 
vyvíjel přerůstáním a přeměnou feudálního 
velkostatku v kapitalistický při postupném za-
nikání pozůstatků feudalismu. Do kapitalismu 
jakožto nového výrobního systému přecházely 
velkostatky ve své dosavadní podobě. Tehdy 
byly u nás známy tyto druhy velkostatků: 
a) komorní (neboli korunní – císařské), jejichž 
důchody patřily panovníkovi, b) velkostatky 
světské šlechty, c) velkostatky církevní, 
d) statky měst a jiných institucí. Z hospodář-
ského hlediska a rozvoje zemědělství byly 
nejdůležitější velkostatky šlechty. U nás žila 
a působila stará předbělohorská šlechta 
(např. Czerninové z Chudenic, Vratislavové 
z Mitrovic, Lobkowiczové, Šternberkové,
Chotkové), doplněná novými rody přišlými
k nám po třicetileté válce (Schwarzenber-
gové, Trauttmannsdorfové, Piccolominiové, 
Buquoyové, Clary-Aldringeové, Desfoursové). 
Podle počtu poddaných patřily k největším 
tyto šlechtické rody: Schwarzenbergové, 
Lichtensteinové, Waldstein-Wartenbergové, 
Clam-Gallasové, Lobkowiczové, Harrachové. 
Konečně tato řada byla od poloviny 18. století 
doplňována šlechtickým rody, které u nás 
našly útočiště před francouzskou revolucí 
a dalšími nepokoji jako Rohanové, Beaufort-
-Spontin, Schaumburg-Lippe, Hohenlohe-
-Sigmaringen, Schonbornové, uzavřená 
jedinci měšťanského původu (Nádherní, 

Zemědělství v letech 
1848–1918, část 1.

V roce 1781 bylo sice zrušeno nevolnictví, avšak zůstávala robota, vysoké naturální 
dávky či jiné povinnosti poskytované vrchnosti. Osvícenská inteligence viděla 
v odstranění roboty a poddanství cestu k vlastnictví selské půdy a rázně obhajovala 
význam zemědělství v národě. 
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Z P R A V O D A J

Veithové, Geymullerové, Bartoň z Dobenína 
a jiní) povýšenými do šlechtického stavu.

Změna feudálního velkostatku na kapitalistic-
ký si vyžádala značné organizační změny, když 
řízení a správa velkostatku byla zaměřena 
jednoznačně na zisk. Ředitel panství a správci 
řídili určitý počet dvorů (velkostatek jich měl 
více než 10 o průměrné velikosti 150–200 ha 
zemědělské půdy) a organizovali všechny 
úseky výroby. V hospodaření velkostatků se 
začaly uplatňovat některé funkce tržního 
a peněžního hospodářství, což si vyžádalo 
dokonalejší účetní evidenci. Zisk za těchto 
poměrů se očekával od každého dvora a od 
poloviny 19. století se začalo více uplatňovat 
podvojné účetnictví, které podporovalo řízení 
zemědělských podniků. Pozitivní bylo, že sa-
motní majitelé velkostatků dokázali vyhodno-
covat produkci jednotlivých oborů a poznávat 
rentabilitu svého hospodaření. 

Ovšem největší převrat nového hospodaření 
v nových podmínkách obecně spočíval 
v praktické přeměně vylepšeného staletého 
trojpolního postupu, a to v tzv. racionální 
soustavě střídavého hospodářství. Střídavé 
hospodářství vzniklo nejdříve ve Flandrech, 
zdokonaleno bylo v Anglii, kde koncem 
18. století byl nejrozšířenější tento postup: 
první rok jetel, druhý rok pšenice a třetí rok 
okopaniny. Vysévání těchto plodin v nejrůz-
nějších variantách se stalo základem všech 
střídavých osevních postupů. Zjednodušeně 
řečeno, úhor přestal být v novém systému 
hlavním obnovitelem úrodnosti půdy, jeho 
funkci nahradilo lepší hnojení, kultivace 
půdy a skladba plodin v osevním postupu. 
Začalo se s větším výsevem pícnin, zejména 
červeného jetele a na vhodných pozemcích 
i vojtěšky, a tak byl zajištěn dostatek zelené 
píce pro dobytek v létě, a suché píce v zimě. 
A rozvoj rostlinné výroby značně podpořil 
chov hovězího dobytka. Střídavé osevní postu-
py se nejdříve uplatnily na velkostatcích, 
kde pro to byly nejlepší podmínky, později 
od 60. let 19. století v selském a malorolnic-
kém prostředí. 

Hlavní příčiny rozšiřování střídavých osev-
ních postupů byly tyto: 
a) zdokonalení orebného a kultivačního nářa-

dí, hlubší a dokonalejší orba, vláčení  
a kypření půdy, 

b) zušlechťování osiva a jeho čištění, zvýše-
né hnojení chlévskou mrvou a rozšíření 
strojených hnojiv, 

c) vliv cukrovarnictví a později zpracování 
brambor, 

d) rozvoj zemědělských věd a zemědělské 
techniky, 

e) celkové zvýšení odborné úrovně zemědělců. 

Tento systém v našem prostředí postupně 
zdomácněl a stal se základem moderního 
polního hospodářství a zemědělské výroby vů-
bec. Byl to právě šlechtický velkostatek, který 
razil nové progresivní směry v zemědělství. 
Byli to ekonomicky zaměření, ale i sociálně 
cítící jedinci, například J. Malabail de Canal, 
Jan Nepomuk Chotek, Jan Adolf Schwarzen-
berg, Jiří Kristián Lobkowicz, Jan Harrach 
a další, díky kterým české zemědělství 
poznávalo hospodářský život v západní Evropě 
a severní Itálii, a bylo jejich zásluhou, že se 
naši zemědělci seznámili s dokonalejšími 
zemědělskými stroji a technikou, vědeckými 
poznatky, odbornou literaturou i progresivním 
ekonomickým myšlením.      

Na druhé straně kapitalismus ovšem podstat-
ně proměnil hospodářské a sociální postavení 
rolnictva. Především otázka půdy nabývala na 
významu, protože všechny kategorie vlastníků 
měly zájem na jejím získání a dalším rozši-
řování. Rovněž rozvíjející se technický pokrok 
podporoval rozvoj výrobních sil projevující se 
i v rolnické malovýrobě. Kapitalismus v ze-
mědělství od 2. poloviny 19. století podstatně 
ovlivnil sociální strukturu našeho zeměděl-

ství. Na vesnici byla nejsilněji zastoupena 
hospodářství s výměrou do 2 ha půdy 
a těchto usedlostí bylo koncem 19. století 
celkem 48,3 % a měla jednoznačně rodinný 
charakter. Další skupinu tvořila malorolnická 
hospodářství s výměrou 2–5 ha, kterou násle-
dovali střední rolníci s výměrou 5–10 a více 
hektarů půdy podle výrobních oblastí. Velcí 
sedláci využívající i stálou pracovní sílu a dis-
ponující zemědělskou technikou vlastnili půdu 
až do 50 ha. Skupinu zemědělských závodů 
50–100 ha zastupovaly statkářské podniky, 
které zaměstnávaly správní personál a dvě 
třetiny z nich využívaly výkonnou techniku. Po-
slední skupinu uzavíraly zemědělské podniky 
nad 100 ha zemědělské půdy – velkostatky  
s výměrou 250 ha zemědělské půdy a šlech-
tická latifundia. Šlechtičtí velkostatkáři nad 
1 000 ha měli rozhodující převahu, když kon-
cem 19. století vlastnili skoro 30 % veškeré 
půdy v našich zemích. 

Zemědělská výroba byla po roce 1848 ovliv-
ňována zejména vnitřním trhem v souvislosti 
s růstem počtu obyvatelstva a technickým 
rozvojem, který dodával zemědělství nové 
výkonnější nářadí a stroje. V praxi se úspěšně 
prosazovaly nové technologické postupy 
podložené vědeckými poznatky. K rozvoji ze-
mědělské výroby kromě střídavého osevního 
postupu dopomohlo i scelování pozemků, 
nové způsoby meliorací a strojená hnojiva, 
která se koncem 19. století využívala již 
v širším měřítku. Prospěšné bylo i budování 
hospodářských budov s lepšími podmínkami 
pro růst a užitkovost hospodářských zvířat, 
jakož i zdokonalování tažné síly. Detailněji se 
rozvoji a problémům sektoru budeme věnovat 
v dalším vydání.

(ak) 

Druhá polovina 19. stol. 
přinesla změny ve 
struktuře venkova 

i způsobu 
hospodaření
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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.




