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Partnerem stránky je

Je hanbou, že jsme připustili, 
abychom se celkovou agrární 
produkcí propadli o 100 let na-
zpátek, vždyť nedosahujeme 
ani úrovně roku 1936. Od roku 
1990 se snížila produkce naše-
ho zemědělství o celou třetinu. 
Vymlouváme se na Evropskou 
unii a spoustu problémů svá-
díme na socialistické dědictví. 
Proč ale například Polsko, které 
vstoupilo do stejné EU, svou vý-
robu o více, jak třetinu zvedlo? 
Svádět 28 let všechny problémy 
na minulost a na Brusel není 
program, to je neschopnost 
těch, co naši zemi řídili, komen-
tuje současný stav zemědělství 
a potravinářství Josef Kubiš, 
viceprezident Agrární komory 
ČR, který v rozhovoru nabízí 
i další postřehy na současnou 
situaci.

■ Kde vidíte základ těchto 
problémů?

Hlavní příčina zlomu bylo 
přidělení dotací na plochu bez 
ohledu na výrobu. Začali se pod-
porovat ti, co přestali vyrábět 
a  nevýroba se stala byznysem. 
Nejvýnosnějším podnikáním se 
stalo zrušit náročnou živočišnou 
výrobu, přestat pěstovat ovoce 
a  zeleninu, převést ornou půdu 
na travní porosty, kde se nemusí 
nic produkovat a nejsou k tomu 
potřeba zaměstnanci a  přitom 
k  tomu pobírat lukrativní vyšší 
dotace.

■ Jak vnímáte umělé roz-
dělování zemědělců na malé 
a velké?

V České republice je 3,55 mi-
liónu hektarů zemědělské půdy 
a  téměř 30 tisíc subjektů, pod-
nikajících v zemědělství. Z toho 
je necelých dva tisíce podniků 
nad 500 hektarů a z nich se ale 

jen 797 zabývá výrobou mléka 
a 312 chovem prasat. Tato zhru-
ba tisícovka podniků obhos-
podařuje sice jen třetinu půdy, 
vyrábí ale 85 % mléka a 90 % 
vepřového masa. Podobná situa-
ce je u drůbeže, zeleniny, ovoce. 
Jinými slovy, produkci a výrob-
ky s  vyšší přidanou hodnotou, 
které zajišťují zaměstnanost na 
vesnici, zajišťují hlavně větší 
podniky.

■ Kriticky se stavíte také 
k pojetí ekologického zeměděl-
ství.

Ano a  má to logické vysvět-
lení. Extenzivní způsob výro-
by v  ekologickém zemědělství 
má sice menší spotřebu hnojiv, 
pesticidů, energie na 1 hektar, 
přepočteme-li však náklady 
na množství výroby, dochází 
k  tzv. ekologickému paradoxu, 
kdy výroba v  ekologickém re-
žimu zatěžuje životní prostředí 
ekologickou stopou 1,5  – 1,7x 
více, než konvenční výroba po-
travin. Dále si vezměme fakt, že 
v ekologickém režimu dnes má-
me 14  % zemědělské půdy, ale 
produkujeme z nich jen 1 % po-
travin. Pokud by se takto pojaté 
ekologické zemědělství rozšířilo 
na veškerou půdu, dokázalo by 
zajistit jen 10  % výroby potra-
vin, a to přeci není pro naši spo-
lečnost řešení.

■ Jaké jsou tedy možnosti 
vyvážené produkce potravin 

a požadavků na šetrné hospo-
daření v krajině?

Řešení se nabízí v  metodách 
precizního zemědělství, kte-
ré zajistí péči o  půdu, ochranu 
životního prostředí a  přitom 

s dostatečnou výrobou potravin. 
Moderní technika snižuje utu-
žení půd, nejmodernější stroje 
řízené počítači přes GPS snižují 
spotřebu osiv, hnojiv a  pestici-
dů až o 20 % a přitom se zvýší 
efektivita výroby. Toto je cesta 
pro zemědělství 21. století. Pre-
cizní prvky ale vyžadují značné 
investice, které si mohou dovo-
lit ekonomicky silné podniky, 
které také zajistí využití této 

nákladné techniky a právě sem 
by měly směřovat podpory pro 
rozvoj sektoru.

■ Díky nízké vlastní pro-
dukci se prohlubuje také scho-
dek agrárního obchodu, který 

přitom ještě zkreslují výsled-
ky tabákového průmyslu, mů-
žete to blíže vysvětlit?

V loňském roce činil schodek 
zahraničního agroobchodu 31 
miliard korun. Ve skutečnosti 
ale byl schodek vyšší, proto-
že tabák a  tabákové výrobky, 
které se počítají do potravin, 
vylepšují bilanci o  10 miliard, 
takže reálný schodek činil 41 
miliard korun. Přitom tržby 

v  zemědělství v  loňském roce 
byly jen 87 miliard Kč. Pokud 
bychom tedy vyrovnali za-
hraniční agroobchod na nulu, 
kde v  minulosti byl a  k  čemuž 
máme potenciál lidí i  přírody, 
tak máme prostor na zvýšení 
tržeb až o  50  %. V  historii 
lidstva zvítězil vždy ten systém, 
který zajistil vyšší produktivitu 
práce, nedovolme tedy, aby na 
nízké produktivitě zkrachovalo 
i  české zemědělství, které nyní 
jede jen na půl plynu.

■ Máte data, která dokáží 
porovnat nejenom výkonnost 
zemědělství, ale i  státu, jaké 
máte doporučení?

Je potřeba vnímat, že problé-
my s produktivitou má celý stát. 
Jeden z hlavních ukazatelů eko-
nomiky je poměr mezd k  pro-
duktivitě práce. U nás byla v roce 
2017 nominální mzda 31 tis. Kč, 
v Německu 93 tis. Kč a v USA 
70 tis., to je v  porovnání 33  % 
a 45 %. Přepočteme-li to ale na 
reálnou mzdu v  paritě kupní 
síly, tak se zvyšuje podíl naší 
mzdy na 53 % a 51 %. Porovná-
me-li ale reálnou mzdu na pro-
duktivitu práce, tak již dosahuje 
úroveň našich platů 90 % úrovně 
v Německu a 88 % v USA. Tady 
už velký prostor pro zvyšování 
mezd není. Pokud chceme zvy-
šovat platy, musíme nutně zvýšit 
produktivitu v  celém státě, a  to 
hlavně v nevýrobní sféře, proto-
že produktivita zaměstnanců ve 
výrobě je 77  % k  produktivitě 
zaměstnanců v Německu, kdež-
to celostátní produktivita je jen 
59 %. Jinými slovy, správa naše-
ho státu a služby jsou podstatně 
dražší než v  Německu. Pokud 
chceme zlepšit naši ekonomiku, 
je potřeba zracionalizovat státní 
správu a ne zvyšovat daně.

■ Další kritické téma jsou 
evropské podpory a naše plat-
ba do společného rozpočtu 
 Evropské unie.

Z  Bruselu poslední dobou 
slýcháme, jak jsou nové země 
nevděčné, že z EU jen berou do-
tace a  nejsou se západní Evro-
pou solidární. Opět si ale srov-
nejme dojmy a pojmy. Abychom 
mohli vstoupit do EU, museli 
jsme otevřít náš trh pro kapitál 
zahraničních fi rem, které tady 
mimo jiné skoupily naše podni-
ky a banky, a to za zlomek sku-
tečné ceny. Vloni jsme dostali 
od EU o  40 mld. Kč víc, než 
jsme zaplatili. Na druhé straně 
jsme odvedli zahraničním fi r-
mám na dividendách 310 mld. 
Kč a  ve skryté formě mezi za-
hraničními matkami a  český-
mi dcerami odteklo ze země 
dle odhadu ekonomů dalších 
400 mld. Kč. To je 14  % HDP 
a z nich jde jistých 400 mld. Kč 
zemím EU-15, které u  nás nej-
více investovaly. Takže reálně 
odvádíme do EU desetkrát to-
lik. Přitom doma by tato částka 
zvýšila rozpočet až o 40 %. To, 
co ročně odvádíme zahraniční-
mu kapitálu, představuje zhruba 
roční výši nákladů na důchody 
a zdravotnictví dohromady.

■ A  jaké je vaše doporuče-
ní?

Jestliže chceme udržet naši ze-
mi mezi vyspělými státy a nebýt 
jenom banánovou republikou, 
musíme se poučit z  minulých 
chyb a  neopakovat je. Ministři 
a  vlády přicházejí a  odcházejí, 
ale české zemědělství tu bude 
stále, jde o  to, jakou bude mít 
úroveň. Není ve světě vyspělý 
stát, který by neměl vyspělé 
zemědělství a mezi vyspělý svět 
se chceme dostat i my.

V momentě, kdy rozkvete řep-
ka, se zemědělci často potýkají 
s mýty, které provází její pěsto-
vání. Přitom jde o plodinu zlep-
šující kvalitu půdy a  zvyšující 
její úrodnost, která vhodně do-
plňuje obilnářské osevní postu-
py. V posledních dvaceti letech 
bohužel došlo k  radikálnímu 
snížení živočišné výroby, a  tím 
i ke snížení ploch krmných plo-
din, zejména víceletých pícnin. 
Poklesl také odbyt dalších tra-
dičních plodin. Nejvíce tedy ny-
ní pěstujeme obiloviny, které je 
ovšem nutné v osevním postupu 
střídat s odlišnou plodinou.

Řepka přitom má výbornou 
pěstitelskou hodnotu a patří me-
zi takzvané zlepšující plodiny. 
Například pšenice pěstovaná 
po řepce mívá o  zhruba 10  % 
vyšší výnosy, a  zároveň ozdra-
vuje půdu od patogenů. Podobně 
důležité postavení má také v ji-
ných zemích Evropy, ale i v Se-
verní Americe a Asii. Více než 
15  let je u nás řepka pěstována 
 průměrně na plochách zhruba 
380 tisíc hektarů, přičemž z po-
hledu nastavení osevních postu-
pů již plocha neroste. Podíl ře-
pky na orné půdě tak dnes před-
stavuje asi 16  % a  není nijak 
mimořádně vysoký, protože na-
příklad v některých spolkových 
zemích Německa dosahuje po-

díl řepky dlouhodobě až 33 %. 
Řepka disponuje mohutným 
kořenovým systémem, hlouběji 
koření pouze vojtěška, a  85  % 
její kořenové hmoty se nachází 
v  orniční vrstvě. To umožňuje 
dostatečné prokořenění půdy, 
jsou vázány živiny a  je zabrá-
něno jejich ztrátám. Obohacuje 
půdu o  velké množství rostlin-
ných zbytků a  zlepšuje půdní 
strukturu, což se následně pro-
jeví i v  lepší kapacitě pozemků 
pro dešťovou vodu. Řepka bývá 
na poli skoro 11 měsíců v roce, 
tedy nejdéle z  jednoletých plo-
din, a tak výrazně omezuje také 
větrnou a vodní erozi.

Chemie jen 
v nezbytném rozsahu

Dnešní postřiky v  sobě za-
hrnují hnojiva, pesticidy na 
ochranu před chorobami, škůdci 
a  plevely, regulátory a  stimulá-
tory růstu, které zlepšují odol-
nost a vlastnosti růstu a vývoje. 
Používání přípravků podléhá 
velmi propracované legislativě 
a musí odpovídat českým a ev-
ropským normám. Správným 
používáním tak pomáhají pří-
pravky k  výrobě nezávadných 
potravin, prostých nežádoucích 
chorob a omezují výskyt toxinů 
v potravinovém řetězci. Spotře-

ba pesticidů v  Evropě obecně 
klesá a  v  samotné ČR je jejich 
spotřeba zhruba na polovině 
západní Evropy, což je známka 
toho, že zemědělci jdou cestou 
kompromisu intenzita, výnos 
a péče o krajiny. Nyní se v praxi 
primárně využívá systém ap-
likace a  realizace integrované 
ochrany rostlin v polní výrobě, 
což zahrnuje racionální použití 
ochrany společně s  agrotech-
nickými, nechemickými či bio-
logickými zásahy. Pro aplikaci 
insekticidů platí velmi přísná 
pravidla, například to, že každý 
pěstitel musí všem včelařům na-
hlásit v předstihu jejich použití, 

před postřikem. Samotné pří-
pravky mají významná omezení 
při jejich použití a mnohé insek-
ticidy jsou deklarované jako pro 
včely neškodné, takže riziko po-
škození včelstev je v případě je-
jich použití velmi malé. Některé 
účinné látky obsažené v insekti-
cidech dokonce používají včela-
ři při léčbě včelstev napadených 
varoázou. Mimoto řepka fungu-
je v  přírodě z  hlediska včel ja-
ko velmi významná medonosná 
plodina.

Je jen slabě alergenní
Současná evropská popula-

ce je mnohem více, než v  mi-

nulosti citlivá na velmi široké 
spektrum alergenů, kterých je 
mnoho typů a mohou vzniknout 
kdykoliv během života. Jednou 
z nejčastějších pak je alergie na 
pyl. Řepka je díky výrazné bar-
vě květu a specifi cké vůni velmi 
nápadná a kvete ve stejnou dobu 
jako břízy, traviny, jehličnany či 
obilniny, které nejsou až tak vi-
dět a přitom jejich pyl patří mezi 
silné alergeny. Řepkový pyl je 
ale těžký a  nešíří se na velké 
vzdálenosti.

Olej je velmi kvalitní 
a má vhodné složení

Řepkový olej z důvodů rozší-
ření pěstování a  výnosů řepky 
a nákladů na výrobu patří mezi 
dostupné oleje a tomu odpovídá 
i  spotřebitelská cena. Z  pohle-
du výživy i  šíře kuchyňského 
uplatnění je řepkový olej ideál-
ní volbou. Jednoznačně pře-
vládá názor, že řepkový olej je 
z  hlediska skladby mastných 
kyselin a jejich vzájemného po-
měru jedním z  nejvhodnějších 
olejů pro lidskou spotřebu. Ob-
sahuje relativně nízké procento 
nežádoucích nasycených mast-
ných kyselin a  naopak vysoké 
 procento preferovaných omega 
3 polynenasycených mastných 
kyselin, kterých máme ve stra-

vě nedostatek. Cílevědomým 
šlechtěním byl v 70. letech sní-
žen podíl výživově nevhodné 
kyseliny erukové až na zlomek 
původního obsahu. U  součas-
ných odrůd řepky nesmí být její 
obsah vyšší než 2 %, ale reálně 
se pohybuje nejčastěji na úrovni 
několika desetin procenta.

Řepkový olej lze použít k va-
ření, dušení i  na přípravu stu-
dených pokrmů. Díky relativně 
vysoké tepelné stabilitě je řep-
kový olej ideální na jednorázo-
vé smažení a  pečení. Z  tohoto 
pohledu je rozhodně vhodnější 
než slunečnicový olej. Obohatí 
salátové zálivky i  nakládanou 
zeleninu. Na rozdíl od oleje 
sezamového, dýňového či oli-
vového nepůsobí dominantním 
dojmem a pouze doladí chuť zá-
kladních surovin pokrmů. Nejen 
řepka, ale i  brambory, cukrová 
řepa, pšenice nebo konopí našly 
své technické uplatnění a dají se 
využít jako alternativní zdroj 
energie. Upravené oleje se cho-
vají podobně jako nafta, proto 
se používají jako její příměs. Jde 
ale o technologii zcela odlišnou 
od výroby potravin.

VICEPREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY JOSEF KUBIŠ:

Zdravá zemědělská soustava se rozpadla 
a sektor i venkov ztratily prestiž

Žlutá řepka je bohatě využitelná a moderní plodina

Nedovolme, aby
na nízké produktivitě 
zkrachovalo i české 
zemědělství, které 
nyní jede jen na půl 
plynu

Stránku připravil
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