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formátu
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Agrární komora ČR: Bojujeme 
za změny k férovému vztahu

Česko je v produkci mnoha základních 
potravin nesoběstačné, proč?
Základním úkolem zemědělců je zajistit 
dostatečné množství potravin pro obyvate-
le Česka a o to se přes všechny překážky 
také snaží. Současně jsou ale součástí tržní 

ekonomiky stejně jako jiné obory a úspěch 
jejich podnikání určuje především poptávka. 
Zaměřují se proto na produkci toho, co lze bez 
problémů prodat, a toho, co je ekonomicky 
rentabilní. Nikoliv ale za cenu špatné péče 
o zvířata nebo krajinu, jak občas ve veřejném 

prostoru zaznívá. Zemědělci samozřejmě 
dodržují v živočišné výrobě principy welfare 
neboli pohody chovaných zvířat a v rostlinné 
výrobě se drží osevních postupů a standardů 
péče o krajinu, které jim stanovují zákony. 
Často jdou iniciativně nad jejich rámec. 

„Bez rovných podmínek pro odbyt nemůžeme navyšovat podíl českých potravin na 
trhu“, říká šéf Agrární komory Jan Doležal a ve svých odpovědích uvádí konkrétní 
případy a návrhy řešení ke zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, 
ze kterého by měly jednoznačný profit všechny zainteresované strany.

Pořadatelé Odborní partneři
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Ostatně za jejich porušení by nejenom dostali 
postih, ale byli by i sami proti sobě, kdyby to 
nedělali, protože půda je nejen jejich základ-
ním výrobním prostředkem, ale také odkazem 
předchozích generací a závazkem vůči těm 
příštím. 

V čem je tedy problém?
V první řadě je potřeba říct, že nízká 
soběstačnost Česka u některých komodit je 
dlouhodobým nepříznivým trendem, který se 
nevyřeší takzvaně lusknutím prstu. Za hlavní 
problém českého zemědělství považujeme 
dlouhodobě neudržitelné podmínky pro odbyt 
produkce, které v tuzemsku určují velké 
obchodní řetězce. Dodavatelé mohou často 
být rádi, když jim obchodníci zaplatí alespoň 
výrobní náklady za dodané zboží. Typickým 
příkladem letošního roku byly brambory, kte-
ré zemědělci do balíren prodávali za výrazně 
podnákladové ceny. Proto se také na jaře 
rozhodli alespoň částečně produkci prodat na 
přímo ze dvora za ceny, které jsou výraz-
ně pod cenami běžného obchodu. Většina 
zákazníků však, a celkem logicky, preferuje 
pohodlný nákup v řetězci, kde je všechno na 
jednom místě a kam si mohou kdykoliv podle 
aktuální potřeby zaskočit.

Jak vám obchodníci zdůvodňují nízké ceny, 
je problém s kvalitou?
To by byla otázka na obchodní řetězce a je-
jich politiku nákupu. Pravdou je, že v České 
republice je zatím primárním impulsem pro 
chování zákazníka cena a hlavním lákadlem 
pak slovo „akce“, stačí se podívat na letáky, 
které týden co týden zaplavují naše schránky. 
To ale ve svém důsledku komplikuje situaci 
nejen zemědělcům, ale také zpracovatel-
skému průmyslu, který se často poohlíží 
po vstupní surovině v zahraničí, která je 
vzhledem k vyšším produkčním podporám 

v ostatních zemích EU cenově výhodnější. 
S těmito levnými dovozy, pocházejícími z pro-
dukce, která je realizovaná za skryté podpory 
národních vlád, čeští zemědělci soupeřit 
prostě nemohou. Takzvaný jednotný trh tak je 
výrazně deformován a zásadně ovlivněn v náš 
neprospěch.

Rozhodně ale odmítám tvrzení, že by české 
potraviny byly méně kvalitní nebo nekonku-
renceschopné. Jejich kvalitu naopak dokazují 
výsledky nezávislých testů a české potraviny 
mají úspěch i v mezinárodním srovnání. Na-
příklad v žebříčku Global Food Security Index, 
který nedávno zveřejnil na svém webu pres-
tižní britský týdeník The Economist, skončilo 
Česko na 5. místě ze 113 hodnocených zemí. 
Předstihlo nás pouze Finsko, Irsko, Nizozem-
sko a Rakousko. Žebříček zohledňuje vedle 
kvality a bezpečnosti potravin v jednotlivých 
zemích také jejich dostupnost a cenovou 
dosažitelnost pro obyvatele. Hodnotí také pří-
rodní zdroje a jejich odolnost a v této kategorii 
se Česko umístilo dokonce na 4. příčce 
v porovnání s ostatními zeměmi světa.

Zvýšit podíl českých potravin na pultech vel-
kých obchodů se pokoušeli někteří poslanci 
pozměňovacími návrhy novely zákona 
o potravinách, ale neuspěli. Jde vůbec zlep-
šit podmínky odbytu výrobků zemědělců 
zákonem a je to podle vás dobrý nápad?
Objektivní důvody pro zákon na podporu 
domácí produkce existují, část z nich už jsem 
uvedl. Agrární komora ČR v principu podpo-
ruje všechny podobné snahy, i když nebyla 
předkladatelem těchto konkrétních návrhů. 
Jsme nicméně rádi, že pozměňovací návrhy 
pojmenovaly dlouhodobý problém, který je 
potřeba řešit, a tím je zastoupení domácí 
produkce v regálech obchodů. Rozvířili tak 
veřejnou diskusi, která by, jak pevně věřím, 

měla přispět k poznání spotřebitelů, jaké 
vlastně současné zemědělství a potravinářství 
je, jak se vyvíjí, kam dospělo a o jak moderní 
sektory jde. Současné povědomí je poněkud 
zkreslené a těžko se nám obhajuje mylná do-
mněnka některých spotřebitelů, že potraviny 
se v obchodě jednoduše „objeví“ bez vazby na 
prvovýrobu a zpracování.

Chceme proto v debatě k podpoře českých 
potravin a především narovnání dodavatelsko-
-odběratelských vztahů pokračovat. Uvítáme 
nápady zejména odpůrců zamítnutých návrhů, 
jak zvýšit potravinovou soběstačnost Česka 
a motivovat zemědělce k pěstování plodin, 
u nichž není na rozdíl od základních rostlin-
ných komodit zaručen odbyt. Velký potenciál 
z hlediska ekologické a ekonomické udrži-
telnosti tuzemského zemědělství vidíme do 
budoucna v možnosti zvýhodnění lokálních 
producentů při výběrových řízeních u stravo-
vacích zařízení zřízených státem nebo krajem. 
Můžeme tak zemědělce motivovat, aby přešli 
od jednoduché polní výroby a pěstování eko-
nomicky rentabilních komodit a zaměřili 
se opět na větší pestrost produkce, a tedy 
i nabídky. „Z farmy na vidličku“ je heslem 
nové strategie Evropské unie, která si klade 
za cíl zkracovat vzdálenost mezi zemědělcem 
a spotřebitelem a má kromě snížení plýtvání 
potravin vést také ke snížení uhlíkové stopy. 
Ostatně podobně to nyní funguje v sousedním 
Rakousku, kde velká část tuzemské produkce 
putuje na lokální trhy a na pultech obchod-
ních řetězců je téměř výhradně rakouská 
produkce.

Jak tedy zajistit férovější podmínky pro 
odbyt českých zemědělců ve větším rozsahu 
než jen u institucí zřízených státem?
Zemědělcům by lepší vyjednávací pozici 
ve vztahu k obchodníkům mohla přinést 
evropská směrnice o nekalých obchodních 
praktikách, kterou bychom měli podle unijní-
ho práva co nejdříve transponovat do národní 
legislativy, respektive do novely zákona 
o významné tržní síle. Zákonodárci na to měli 
čas do začátku května letošního roku a termín 
nebyl splněn.

Zmíněná směrnice například stanovuje 
povinnost kupujících zaplatit dodavatelům za 
zboží podléhající rychlé zkáze nejpozději do 
třiceti dnů po dodání. Dále směrnice posiluje 
práva dodavatelů při zrušení objednávky na 
poslední chvíli ze strany kupujícího nebo 
při příležitosti jiných neočekávaných změn 
smluvních podmínek. Současně za nekalou 
obchodní praktiku směrnice označuje také 
situaci, kdy kupující nutí dodavatele podílet se 
na nákladech za slevové akce, což bývá podle 
našich informací častým zvykem tuzemských 
obchodníků. Směrnice na rozdíl od nařízení 
navíc umožňuje členským státům určitou 
míru flexibility při transpozici do národní 
legislativy. V případě této směrnice je tak 
možné rozšířit minimální seznam nekalých 
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obchodních praktik a přizpůsobit ho situaci 
v České republice.

Co tím myslíte?
Opakovaným nešvarem tuzemských velkých 
obchodníků je podle zcela konkrétních 
informací z členské základny Agrární komory 
ČR, tedy reálných společností, především 
odběr zboží za podnákladové ceny. Tuzemští 
dodavatelé do obchodních řetězců se dále 
potýkají s nuceným příspěvkem na propagaci 
pod hrozbou omezení, nebo dokonce ukon-
čení spolupráce, povinným příspěvkem na 
umístění zboží do regálu či nutností odebrat 
si zpět zboží, které obchodník nedokázal 
prodat. Přestože řada tzv. nekalých praktik je 
zákonem výslovně zakázána, k jednání, které 
splňuje tuto definici, stále dochází. Nedávno 
jsme v rámci členské základny dělali prů-
zkum a s praktikami, které považují ze strany 
obchodníka za nespravedlivé, se během svého 
podnikání setkalo 55 % dotázaných a více než 
třetina z nich uvedla, že se něco takového 
děje pravidelně. Tento tlak je dlouhodobý 
a zemědělce a potravináře ekonomicky zcela 
zásadně ovlivňuje. K tomu bych ještě doplnil, 
že mnoho firem tuto praxi neustálo, dospělo 
k rozhodnutím přestat s řetězci obchodovat 
a raději si našlo jiné distribuční cesty. 

Nejde to řešit jinak než regulací v podobě 
zákona?
V České republice ovládá podle údajů Evrop-
ské komise 75 % maloobchodního trhu pouze 
11 velkých obchodních řetězců. Prodejen 
spadajících pod velké obchodní řetězce je 
v současnosti v České republice více než 
1 500. Dlouhodobě patříme mezi státy 
s největší prodejní plochou v přepočtu na 
obyvatele, přičemž dnes se řetězce začínají 
orientovat na menší prodejny v menších měs-
tech. Většina obyvatel tak musí nevyhnutelně 
nakupovat právě tam. Zemědělci a potravináři 
tak nemají na výběr a musejí svoji produkci 
nabídnout právě takzvaným velkým hráčům. 
Ti pak diktují podmínky, včetně výkupní ceny, 
která je, jak jsem již uvedl, často nižší, než 
jsou skutečné výrobní náklady.

Nicméně některé potraviny v poslední 
době zdražují, takže si zemědělci mohou 
polepšit, ne?
To je sice pravda. Zvyšují se ale ceny potravin 
v obchodech, ne u zemědělských výrobců, 
přestože se jedná o producenty základních 
surovin pro výrobu potravin. Je potřeba říct, 
že inflace v dubnu vystoupila na 3,1 %, což je 
nejvíce od loňského září. Zdražování se navíc 
nyní týká především potravin, které v tomto 
období roku obvykle dovážíme ve větší míře, 
jako jsou papriky nebo rajčata. Jakmile čeští 
zemědělci sklidí svou produkci a začnou ji 
nabízet do prodeje, dochází obvykle ke zlomu 
a k opačnému trendu ve vývoji cen potravin. 
Dalším konkrétním příkladem může být také 
dlouhodobě stagnující výkupní cena mléka na 
úrovni zhruba 8 – 8,50 Kč za l, která již nepo-

krývá ani vstupní náklady jako rostoucí cenu 
práce či zvýšené náklady chovatelů dojených 
krav zapříčiněné vícenáklady kvůli protipan-
demickým opatřením.

Současně je třeba zdůraznit, že spotřebitel-
ská cena a farmářská cena jsou dvě odlišné 
věci a není pravidlem, že kopírují stejný 
vývojový trend. Jako příklad si můžeme vzít 
již zmíněné brambory. Za první čtyři měsíce 
letošního roku je zemědělci prodávali podle 
dat Českého statistického úřadu průměrně za 
3,85 Kč za kg, zatímco v obchodech stály kon-
zumní brambory ve stejném období 12,93 Kč 
za kg. To znamená, že cena základní suroviny 
od zemědělce se na té konečné pro zákazníka 
podílela pouze necelou třetinou. Rozdíl mezi 
oběma cenami činí vedle nákladů na obaly, 
převoz nebo uskladnění přirážka velkých 
obchodů. Její přesnou výši vám ale neřeknu, 
protože si ji velcí obchodníci zcela pragmatic-
ky nechávají jen pro sebe.

A co situace na trhu s drůbežím masem 
a vejci vzhledem k epidemii ptačí chřipky? 
Nákaza se rozšířila po celé Evropě, a když 
se tyto komodity stanou méně dostupné, 
promítne se to do výsledků chovatelů?
Před několika dny jsem o tomto tématu jednal 
přímo s chovateli drůbeže na jižní Moravě 
a v souvislosti s ptačí chřipkou se podle nich 
na obchodní politice velkých řetězců zatím 
nic zásadního nezměnilo. Například výkupní 
ceny vajec vzrostly v dubnu podle Českého 
statistického úřadu v meziročním srovnání 
o 2,3 % a cena jatečných kuřat v tomto období 
dokonce o procento klesla oproti předešlému 
roku. Realizační ceny tak opět jen stěží pokrý-
vají náklady a o žádný výnosný byznys ani 
v tomto odvětví nejde.

Větší dopad na ceny, a to i pro spotřebitele, 
však lze očekávat u kachen a kachního masa. 
Kvůli ptačí chřipce bylo vybito 16 % z celkové-

ho počtu chovaných kachen v Česku a více než 
polovina rozmnožovacích chovů, tedy rodičov-
ských linií, odkud pochází zvířata na výkrm, 
což je ještě zásadnější. Navíc nebude možné 
doplnit tyto chovy kvůli rozšířené ptačí chřipce 
z jiných evropských zemí, a to je důvod, proč 
hrozí promítnutí do cen také pro zákazníky.

Současná data však naznačují pozvolný ústup 
nákazy a snižování infekčního tlaku vzhledem 
k teplejšímu počasí. Je stále nutné počítat 
s rizikem zavlečení nákazy do chovu kontami-
novanou podestýlkou nebo krmením. Proto by 
i nadále měly být striktně dodržovány zásady 
biologické bezpečnosti. Abych však končil 
s dobrou zprávou, rád bych opakovaně 
všechny upozornil, že tepelnou úpravou masa 
a vajec a dodržením základních pravidel 
hygieny se vir spolehlivě likviduje a ohrožení 
přes potraviny je tedy minimální.

Má tedy vůbec z pohledu spotřebitele smysl 
kupovat české potraviny?
Určitě má. Zvláště v případě, že si zákazník 
najde svého producenta potravin a kupuje 
přímo od něj, tedy bez prostředníka. Ani ná-
kup českých potravin v obchodních řetězcích 
nicméně není špatnou cestou, jak místní ze-
mědělce a potravináře podpořit a přispět tak 
k lokální zaměstnanosti a pestřejší krajině. 
Je však třeba, aby spotřebitel znal skuteč-
nou cenu potravin a věděl, jaké procento 
z prodejní ceny putuje samotným zeměděl-
cům. Za tímto účelem jsme se rozhodli rozjet 
informační kampaň, která bude upozorňovat 
na rozevírající se nůžky mezi cenou farmář-
skou a cenou na pultech obchodní řetězců. 
Zároveň chceme obchodní řetězce hodnotit 
z pohledu férovosti vůči dodavatelům, aby si 
zákazník mohl udělat lepší představu o tom, 
kdo to s láskou k Česku myslí upřímně a kdo 
zůstává jen u líbivých proklamací.

redakce Agrobase
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Usnesení 30. sněmu Agrární 
komory České republiky,
konaného dne 17. června 2021

Komora sdružuje většinu podnikatelů 
v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech
forem vlastnictví a způsobů podnikání. 
Členové Agrární komory České republiky 
produkují více než 80 % veškerých komodit 
a obhospodařují více než 1,6 mil. ha zeměděl-
ské půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy. Počet členů 
organizovaných prostřednictvím 56 okresních, 
2 regionálních a 12 krajských komor je 2 748, 
zemědělských organizací je 2 354. Z toho je 
1 206 soukromě hospodařících rolníků.
V počtu členů se neuvádí členstvo 32 člen-
ských svazů, sdružení a unií, kde se členství 
jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně 
překrývá. Sněmu se zúčastnilo 105 delegátů 
všeobecné sněmovny, to je 66 % a 37 delegátů 
sněmovny společenstev, to je 79 % z pozva-
ných s hlasem rozhodujícím a s ohledem 
na mimořádná zdravotní opatření se kromě 
ministra zemědělství žádní hosté nezvali.

30. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY:
1. konstatuje, že v období mezi 
29. a 30. sněmem AK ČR 
se podařilo zejména: 
• prosadit historicky nejvyšší alokaci rozpočtu 

Ministerstva zemědělství ČR na národní 
dotační tituly (4,4 mld. Kč v roce 2020 ‚ 
s předpokladem 5 mld. Kč v roce 2021)  
s pokračující podporou živočišné výroby  
a speciálních rostlinných komodit

• navýšit v roce 2020 rozpočet rezortu MZe až 
o 5 mld. Kč a stejnou alokaci zachovat i pro 
rok 2021

• o 1 mld. Kč navýšit v roce 2020 rozpočet 
Podpůrného a garančního rolnického a les-
nického fondu (PGRLF) s alokací na provozní 
úvěry, podporu pojištění a dotaci úroků 

• snížit zápornou bilanci agrárního zahra- 
ničního obchodu meziročně o 22,7 %  

(z 47,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč). Více se 
v roce 2020 vyvezlo do zemí EU, mírně se 
zhoršil export do zemí mimo Unii. V zemích, 
kde působí agrární diplomaté, se v porov-
nání s rokem 2019 loni zvýšil zemědělský 
export, a to v USA o 13 %, Srbsku o 11,2 %  
a v Ruské federaci o 6,2 %

• s předstihem přizpůsobit tuzemské země-
dělství požadavkům veřejnosti a Evropské 
zelené dohodě. Z hlediska potravinové bez-
pečnosti se ČR v celosvětovém žebříčku  
FAO v roce 2020 umístila na 5. místě. V ČR 
se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik  
v chovech hospodářských zvířat o více než 
50 %, od roku 2013 se přitom spotřeba pří-
pravků na ochranu rostlin snížila o 13 % 

• spustit 10. a 12. kolo příjmu žádostí Pro-
gramu rozvoje venkova pro operace 4.1.1 
investice do zemědělských podniků s cel-
kovou alokací 7,125 mld. Kč se zaměřením 
na živočišnou výrobu a speciální rostlinné 
komodity

• spustit 19. výzvu Operačního programu 
Rybářství 2014–2020 na podporu rybářství 
s alokací 20 milionů Kč. Peníze jsou určeny 
například na inovace, recirkulační zařízení, 
zpracování ryb nebo modernizaci podniků. 
Připravuje se také nové programové období 
na roky 2021–2027

• spuštění dvou kol příjmu žádostí na podporu 
subjektům dodávajícím potraviny do stravo-
vacích služeb, u nichž došlo k poklesu  
příjmů o více než 25 % Agricovid I a Agrico-
vid II s původní zamýšlenou alokací až  
3 mld. Kč

• s ohledem na neutěšenou situaci na trhu  
s vepřovým masem se podařilo připravit  
a vyplatit zálohy na DP 8.F.d. (Podpora opat-
ření zaměřených proti šíření nákaz prasat 
zvýšením biologické bezpečnosti) s alokací 
více než 600 mil. Kč

• vzhledem k stále narůstajícím nákladům na 
krmné směsi se podařilo prosadit také vý-
platu záloh na DP 8.F.c. (Podpora vybraných 
činností zaměřených na ozdravení chovů 
drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti)

• dokončení přípravy dotačního titulu 20.E. 
Zlepšení životních podmínek v chovu vykr-
movaných býků

• dokončení přípravy dotačních titulů DP 19.C. 

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 
zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky v platném znění.
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– Podpora na účast producentů a zpracova-
telů konzumních brambor v režimu jakosti  
Q CZ a 19.B. Podpora na účast producentů  
a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produk-
tů v režimu jakosti Q CZ

• dokončení přípravy dotačního titulu Podpora 
ozdravování polních a speciálních plodin 3.i 
podpora na nákup uznaného osiva luskovin

• schválit Národní plán obnovy s alokací  
15 mld. Kč pro zemědělství a lesnictví. Až 
8,5 mld. Kč je určeno na budování lesů 
odolných klimatické změně, zadržování vody 
v lesích (300 mil. Kč).  Až 1,85 mld. Kč půjde 
na opatření podporující malé vodní nádrže, 
2,5 miliardy Kč půjde na protipovodňová 
opatření, 780 mil. Kč půjde také na budování 
závlah. Až 1 mld. Kč z Plánu obnovy směřuje 
do pozemkových úprav, jejichž součástí jsou 
travnaté pásy, stromořadí, meze, mokřady  
a jiné krajinné prvky, které rozčleňují krajinu 
a poskytují úkryt ptákům, hmyzu a dalším 
drobným živočichům

• schválit studii ekologického dopadu (EIA)  
k navýšení hladiny vodní nádrže Nové mlýny, 
která pomůže realizovat závlahové soustavy 
pro pět tisíc hektarů vinic a sadů a zajistí 
více vody pro okolní lužní lesy

• dokončit legislativní proces novely zákona 
o potravinách a tabákových výrobcích, která 
umožňuje snazší preferenci lokálních do-
davatelů při zadávání výběrových řízení pro 
dodávky potravin do zařízení zřízených stá-
tem a krajem. Dále novela obsahuje zákaz 
prodeje tzv. potravin dvojí kvality a přináší 
přísnější podmínky pro označení masa 
logem „Česká potravina“. Maso s logem 
„Česká potravina“ musí být nově ze zvířat  
již nejen poražených, ale také narozených  
a chovaných v ČR

• spustit mezirezortní pracovní skupinu MZe 
a MŽP k úpravě zákona 114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny a vyhlášky 432/2005 Sb., 
kterou se stanoví podmínky a způsob po-
skytování finanční náhrady za újmu vzniklou 
omezením zemědělského hospodaření  
s cílem najít efektivní, spravedlivý a rychlý 
způsob kompenzace zemědělcům za škody 
způsobené hrabošem polním tam, kde není 
možná aplikace rodenticidu

• dokončit proces získání tzv. Chráněného ze-
měpisného označení pro český modrý mák  
s cílem posílit prestiž této pro Českou re-
publiku unikátní plodiny a ochránit tuzem-
ský trh před dovozy máku farmaceutického

• posílit a systematizovat propagaci české-
ho zemědělství včetně lepší koordinace 
a výměny informací s dalšími nevládními 
organizacemi

se nedařilo zejména:
• dokončit vyjednávání reformy Společné 

zemědělské politiky včas a v souladu  
s původním záměrem zjednodušení admi-
nistrativy na straně státní správy a žadatelů 
o podpory 

• vyrovnat podmínky na tzv. jednotném trhu 
srovnáním zemědělských podpor, nastavení 

jednotné míry kofinancování PRV a zákazem 
dovozu za tzv. podnákladové ceny

• prosadit novelu zákona o potravinách  
a tabákových výrobcích, která by obsahovala 
povinné podíly základních potravin  
z krátkých dodavatelských řetězců 

• nastavit podmínky pro čerpání programu 
Agricovid I, II tak, aby mohly být kompenzo-
vány zvýšené náklady na produkci, které  
v zemědělské prvovýrobě přinesla protiná-
kazová opatření

• dokončit přípravu zákona na ochranu země-
dělského půdního fondu, který by zabránil 
devastování kvalitní zemědělské půdy  
a ochránil ji před spekulativními nákupy

• výrazněji snížit nevyváženost hospodářské 
soustavy zemědělství, přes všechna dosud 
přijatá opatření,

• účinněji čelit rostoucím neodůvodněným 
environmentálním a spekulativním tlakům 
na zemědělské hospodaření, včetně speku-
lativních nákupů půdy

• pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější 
dělbě marží v potravinové vertikále

• snížit závislost odvětví zemědělství na 
dotacích

• prosadit legislativní podobu Marketingový 
fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko 
pojistitelných rizik,

• vytvořit kompenzačný nástroj ke zmírnění 
důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů, 
který by odpovídal skutečným škodám,

• odstranit nedostatek odborných pracovní-
ků v zemědělském provozu a přetrvávající 
zdlouhavost povolování zaměstnání zahra-
ničních pracovníků

• razantně snížit administrativní zátěž  
v agrárních odvětvích včetně koordinace 
kontrol resortních orgánů.

2. žádá:
2.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu  
a Senát Parlamentu ČR, aby:
- vzhledem k stejné finanční alokaci v rámci 

prvního pilíře SZP (Přímé platby), narůstající 
inflaci a zvyšujícím se nárokům na zeměděl-
ské podnikatele v souvislosti s naplňováním 
cílů tzv. Zelené dohody upustily od zdaňo-
vání zemědělských dotací a podpor formou 
odpočitatelné položky od základu daně  
z příjmů

- se zasadily o navýšení kofinancování druhé-
ho pilíře SZP (Program rozvoje venkova)  
s cílem naplnit požadavky tzv. Zelené 
dohody, plnění společenské objednávky ze 
strany zemědělských podnikatelů a podpory 
konkurenceschopnosti tuzemského země-
dělského sektoru ve srovnání s ostatními 
členskými státy EU a především se zeměmi, 
ze kterých se do České republiky dováží 
zemědělské komodity

- aby s ohledem na stagnaci podpor v prvním 
a druhém pilíři a v souladu se zachováním 
rozměru živočišné a speciální rostlinné 
výroby byla v maximální možné míře zacho-
vána alokace na národní dotace i v rozpočtu 
na rok 2022 a dále

- transponovaly směrnici o nekalých  
obchodních praktikách do novely zákona  
o významné tržní síle s využitím poznatků  
z ostatních členských zemí EU a s ohle-
dem na asymetrii vyjednávací pozice mezi 
dodavateli a odběrateli v rámci potravinové 
vertikály. K stabilizaci odbytu zemědělské  
a potravinářské produkce v České republice 
je třeba zakázat nákup pod hranicí výrobních 
nákladů a prodej pod nákupní cenou

- podpořily systémové částečné odpuštění so- 
ciálního pojištění pro zaměstnavatele s vyš-
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ším podílem živočišné výroby a speciálních 
rostlinných komodit a tedy i vyšším počtem 
pracovníků s cílem zvýšit pestrost krajiny  
a podpořit zaměstnanost na venkově 

- v maximální míře podpořily ponechání 
původní finanční alokace Státního rozpočtu 
na tzv. Agricovid (kompenzace propadu tržeb  
v době koronavirové epidemie pro dodavate-
le do stravovacích služeb a restaurací)  
v rozpočtu rezortu Ministerstva zemědělství 
ČR tak,  aby peníze mohly být využity pro 
stávající programy MZe s primární alokací 
do PGRLF (Podpora pojištění, nákupu půdy, 
provozních úvěrů), do národních dotací, 
k uspokojení dalších požadavků v rámci 
10. kola PRV, případně na kompenzaci 
zvýšených nákladů zemědělců v souvislosti 
s pandemií covid-19 

- snížily DPH na základní potraviny a na kapi-
tolu 0.6 celního sazebníku – rostliny a saze-
nice v maloobchodě a při přímém prodeji od 
zemědělce tak, aby se projevil v konečných 
cenách pro spotřebitele, ideálně by měly být 
zvýhodněny nižší sazbou potraviny, které 
dodávají do obchodů tuzemští dodavatelé 
tak, aby byl snížením DPH podpořen zájem 
o českou produkci, alternativně je možné 
podpořit nižší DPH na zdravé a sezonní 
potraviny

- podpořily schválení novely rostlinolékařské-
ho zákona směřujícího k šetrnějšímu a efek-
tivnějšímu využívání přípravků na ochranu 
rostlin dostupných na evropském trhu

- připravily návrh komplexního pojištění těžko 
pojistitelných rizik, ať už formou zvláštního 

fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či 
vytvářením rezerv 

- ministerstvo financí ve spolupráci se svými 
kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti 
na dodržování zákona 526/1990 zákona  
o cenách, zejména § 2 tohoto zákona  
v oblasti sjednávání cen potravin.

2.2. Ministra zemědělství České republiky, 
aby:
- dokončil vyjednávání reformy SZP v souladu 

se zájmem dosažení udržitelnosti tuzemské 
zemědělské produkce nejen v rovině envi-
ronmentální, ale také s ohledem na sociální 
dimenzi a konkurenceschopnost tuzemské-
ho zemědělství

- při jednáních o dokončení reformy SZP po-
kračoval v prosazování priorit, tedy aby:
• podpořil maximální možné kofinancování 

PRV (alespoň 65 %) a postupné srovnání 
podpor napříč členskými státy EU

• zásadně odmítl povinné zastropování  
s ohledem na zachování konkurence-
schopnosti, rozsahu živočišné výroby a tím 
pádem environmentální udržitelnosti 

• podpořil zachování podílu obálky citlivých 
komodit  včetně současného rozdělení 
obálky na národní úrovni

• podpořil nastavení administrativně  
a nákladově nenáročných eko-schémat 
motivující zemědělce k využívání moder-
ních postupů a technologií a neomezu-
jících již tak značně za posledních 30 let 
redukovaný rozsah našeho zemědělství

• zabránil národnímu zpřísňování tzv. 

Dobrého zemědělského a environmentál-
ního stavu (DZES), zejména s ohledem na 
tenčící se obálku přímých plateb

• prosadil jednotnou míru kofinancování  
v Plánu rozvoje venkova ve všech státech 
EU, aby mezi členskými státy nedocházelo 
k zneužívání síly národních rozpočtů 

• žádal Evropskou komisi a Evropský par-
lament o předložení komplexní dopadové 
studie Evropské zelené dohody a žádal  
o její férovou a realistickou implementaci

• podpořil s ohledem na plnění cílů Ev-
ropské zelené dohody využití tzv. nových 
metod šlechtění

• podpořil vývoj moderních šetrných pro-
středků na ochranu rostlin a zachování 
zásadních přípravků tam, kde v současné 
době není možná náhrada

- prosazoval zajištění srovnatelných podmínek 
se státy EU 14 a spravedlivé podpory pro ty, 
kteří na půdě hospodaří a zajišťují produkci 

- revidoval koncepci zemědělského výzkumu 
se zaměřením především na potřeby praxe, 
přizpůsobení se klimatickým změnám  
a s přesahem do ovlivňování veřejného 
mínění

- přizpůsobil poradenství a vzdělávání potře-
bám konkrétního výrobního zaměření

- prosadil v rámci aktualizace LPIS zavede-
ní moratoria na změny v období podávání 
žádostí 

- prosadil v rámci LPIS možnost započítávání 
tzv. vnějších krajinných prvků do způsobilé 
plochy 

- změnil hodnocení míry nedodržení výměry 
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půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové 
výměry a umožnil vzájemný zápočet klad-
ných a záporných odchylek, deklarovaných 
hektarů od zjištěné skutečnosti

- prosadil novelu mysliveckého zákona  
s cílem snížit škody na zemědělských  
a lesních kulturách administrativně únos-
ným způsobem

- ke zvládnutí následků kalamity v lesích:
• nastavil dotační pravidla pro optimální 

distribuci prostředků s cílem zachování pl-
nění všech funkcí lesa v co možná nejširší 
možné míře

• udržel pozice vlastníků lesa a infrastruk-
tury navazující na jeho obhospodařování 
bez rozdílu typu vlastnictví

• přijal jasný a konkrétní adaptační pro-
gram, navazující na schválenou strategii 
státní lesnické politiky, který umožní další 
rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na 
úrovni vlastníků, lesnických firem i dřevoz-
pracujícího průmyslu

• definoval roli státu v oblasti regulace 
objemu dříví umisťovaného na trh

• zabezpečil vypracování modelů budoucí 
produkce dříví ve struktuře a čase z pohle-
du oborů zpracování dříví

• podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pra-
videl pro řešení vzniklé kalamitní situace  
v lesích na evropské úrovni

• zajistil a podpořil věcné a objektivní infor-
mování veřejnosti o situaci v lesích  
a očekávaných dopadech do budoucna

- ve spolupráci s MŽP připravil efektivní 
systém kompenzací v oblastech ochranných 
pásem vodních zdrojů, kde je omezeno 
používání POR

- umožnil vznik Marketingového fondu a Fon-
du těžko pojistitelných rizik

- zajistil dokončení práce na třetí etapě Gene-
relu vodního hospodářství krajin.

AK ČR je připravena k plné součinnosti 
s Parlamentem ČR, vládou, Ministerstvem 
zemědělství ČR a dalšími orgány při zajištění 
těchto požadavků. 

3. schvaluje:
• 3.1. zprávu představenstva AK ČR o činnosti 

od 29. sněmu
• 3.2. účetní závěrku za rok 2020 a plán pří-

jmů a výdajů na rok 2021
• 3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady AK ČR 

k účetní závěrce za rok 2020

4. ukládá:
4.1. představenstvu Agrární komory České 
republiky 
• řídit činnost komory v souladu s usnesením 

30. sněmu a zaměřením činnosti v příštím 
období uvedeném v části 15 zprávy předsta-
venstva

• aby vstoupilo do aktivního jednání s obchod-
ními řetězci s cílem zajistit férové zacházení 
s dodavateli a srovnatelné podmínky jako  
v ostatních členských zemích EU

• aby zajistilo zapojení Agrární komory České 

republiky na všech úrovních do certifikace 
udržitelného zemědělství a zohlednění 
v systému dotační politiky a následných 
kontrol

• aby usilovalo o legislativní změnu ve věci 
pokračujících nájemních vztahů po skonče-
ných pozemkových úpravách

• aktivně se podílet na přípravě Strategického 
plánu SZP po roce 2022 v souladu s platný-
mi a aktuálními prioritami AK ČR 

• aby pověřilo vedení AK ČR hledat ve spolu-
práci s MZe funkční systém výplaty národ-
ních dotací včetně převodu na sazbový režim 
po důkladné analýze a jen u těch titulů,  
u kterých je to možné 

• provést revizi interních předpisů AK ČR  
a návrhy předložit příštímu sněmu

• ve spolupráci s vedením AK ČR dále perso-
nálně a ekonomicky stabilizovat Úřad AK ČR

• pokud systém administrace národních dota-
cí SZIF neumožňuje uplatnění nákladového 
systému, jednat o převodu těchto dotačních 
titulů zpět do administrace MZe

• ukládá představenstvu AK ČR připravit ma-
teriál, který by podrobně vysvětlil veřejnosti, 
co jsou dotace, proč je zěmědělci dostávají. 
Toto vysvětlení prezentovat v médiích.

4.2. krajským, regionálním a okresním 
agrárním komorám a členským společen-
stvům:

• rozpracovat zaměření činnosti Agrární ko-
mory České republiky v příštím období  
a usnesení 30. sněmu do vlastních podmínek

• napomáhat představenstvu Agrární komory 
České republiky v jeho činnosti a aktivně 
plnit jeho usnesení

• jednat s poslanci a senátory ve svých vo-
lebních obvodech o podpoře zájmů členstva 
Agrární komory České republiky, koordino-
vaně s představenstvem AK ČR

• organizovat seznámení členstva se změna-
mi ve Společné zemědělské politice EU  
a v národních předpisech

• plynule aktualizovat centrální seznam členů 
a změny zasílat AK ČR

• zintenzivnit činnost v regionálních i celo-
státních médiích s cílem zlepšit vnímání 
agrárních odvětví veřejností.

4.3. členské základně:
• uhradit členské příspěvky pro Agrární ko-

moru České republiky v souladu s příspěv-
kovým řádem 

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů 
sněmoven:
• v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvko-

vého řádu rozpracovat členské příspěvky jed-
notlivých sněmoven pro Agrární komoru České 
republiky na jednotlivé členské organizace.

Úřad AK ČR
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„O pravidlech příští SZP se diskutuje více 
než čtyři roky. Zemědělci se oprávněně ptají, 
odkdy se začne hrát podle nových pravidel. 
Komise a Evropský parlament přicházejí 
s nesplnitelnými požadavky a přitom samy 
nenesou odpovědnost za implementaci 
přísných pravidel, které budou znamenat na-
výšení byrokratické zátěže, snížení produkce 
a zdražení potravin pro obyvatele,“ říká prezi-
dent Agrární komory ČR Jan Doležal.

Současná Společná zemědělská politika klade 
na zemědělce obrovské požadavky v souvis-
losti s ochranou životního prostředí, které 
vysoce překračují požadavky na zemědělce 
v jiných částech světa. Zemědělci se přesto 
zavázali, že se stanou udržitelnějšími, a tyto 
závazky plní. Navzdory tvrzení některých 
nevládních organizací, které o zemědělském 
hospodaření mnoho nevědí, se hlásíme 
k odpovědnosti za ochranu životního prostředí 
a stejně tak si uvědomujeme nutnost se na 
změnu klimatu adaptovat.

„Zemědělci jsou první, kteří pociťují na vlastní 
kůži změny klimatu nebo pokles biologické 
rozmanitosti. Přesto jsou na ně kladeny další 
požadavky, jejichž dopad je přinejmenším 
sporný a v mnoha případech bude přinášet 
další byrokratickou zátěž,“ tvrdí předseda 
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Síla 
evropského zemědělství spočívá v jeho roz-
manitosti a jádrem jakékoli strategie musejí 
být především zemědělci, kteří jsou schopni 
do změn investovat. V opačném případě roste 
riziko, že se budou venkovské oblasti vylid-
ňovat daleko větším tempem než doposud. 
Nepřiměřená opatření a nedostatek vhod-
ných alternativ včetně globálního posouzení 
dopadů budou mít negativní vliv na zajištění 
a dostupnost potravin a udržitelnost celého 
oboru. Bez reálného zhodnocení skutečných 
přínosů.

Přestože dosud nebyla dokončena třístranná 
jednání o budoucí SZP, přijímají se rozhodnu-
tí, která přinášejí další nároky a celé jednání 
komplikují. Opět čelíme návrhům, které jsou 
v jasném rozporu s realitou. Jsme znepokoje-
ni dogmatickým přístupem, který zpochybňuje 

samotnou koncepci udržitelnosti. Zvláště 
u nás máme bohaté zkušenosti s tím, když se 
v zemědělství upřednostní ideologie před od-
borností. Toho jsme bohužel svědky při sou-
časné tvorbě Společné zemědělské politiky.

„Je už 5 minút po dvanástej. Úprimne sme sa 
spoliehali na to, že sa v týchto dňoch dozvie-
me, ako bude vyzerať kompromisná dohoda 
o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike 
po roku 2023. Aj slovenskí poľnohospodári sa 
potrebujú na zásadné zmeny pripraviť. Poľno-
hospodárstvo je beh na dlhé trate. Strategické 
plány SPP majú členské štáty predložiť do 
Bruselu za necelých 7 mesiacov, stále však 
nepoznáme niektoré ich základné východiská. 

Navyše, pred nami stoja nielen výzvy v oblasti 
výroby potravín, ale aj ekologické výzvy, ktoré 
sú častokrát z nášho pohľadu pripravované 
úradníkmi a politikmi, ktorí  nepoznajú realitu 
poľnohospodárskej výroby a pripravujú ich 
bez akejkoľvek analýzy dopadov na produkciu 
potravín na jednotnom európskom trhu. Preto 
je podľa nás neprijateľné, že sa úradníci 
a politici tri roky nevedeli dohodnúť na 
kompromisných návrhoch k novej európs-
kej politike“, zakončil předseda Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory 
Emil Macho.

Ing. Vladimír Pícha, 
mluvčí ZSČR 

 Společná zemědělská politika  
 stále bez dohody

Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora jsou zklamány z neuzavření dohody o budoucích pravidlech Společné 
zemědělské politiky. Považujeme to především za selhání evropských orgánů, které 
nepochopily realitu současného evropského zemědělství a jeho úlohy při udržení 
rovnováhy mezi produkcí potravin a ochranou životního prostředí.

ZAČAROVANÝ KRUH POKROKU
Když na konci 18. století anglický duchovní a učenec Thomas Robert Malthus zveřenil 
svou „Esej o principu společnosti“, kde varoval před nevyhnutelnou katastrofou v podobě 
nekontrolovatelného růstu populace, která roste exponenciálně, zatímco výroba potravin 
roste lineárně, netušil, že o více než 200 let později bude téma „udržitelnosti“ opět 
v kurzu. Každý technologický pokrok, který vede k zvýšení produkce potravin, s sebou 
nese navýšení populace, která ovšem zase bude poptávat další zdroje. Tento začarovaný 
kruh podle mnohých politických ekonomů, kteří přišli po Malthusovi, po průmyslové 
a především „zelené“ revoluci 20. století, jež s sebou přinesla nebývalé zefektivnění
zemědělství, téměř neexistuje. Nicméně malthusiánská past stále jasně ukazuje v ze-
mích třetího světa s dynamickým růstem populace, kde je zemědělství neefektivní kvůli 
klimatickým podmínkám nebo z důvodu technologického pokulhávání za zbytkem světa. 
Jestliže v Evropě přelomu 18. a 19. století existovaly obavy z toho, jak důstojně uživit 
rostoucí populaci a udržitelnost se tedy soustředila především na sociální aspekt, dnes 
se díváme hlavně na environmentální stránku věci. To určitě není od věci, přírodní zdroje 
nelze drancovat, naopak je o ně nutno pečovat. Na druhou stranu rezignace na udržitel-
nou produkci v Evropě znamená mimo jiné přenesení problému tam, kde z objektivních 
důvodů nelze udržitelnost zajistit. 

Otázkou zůstává, zda import pokročilých technologií do nejchudších a nejlidnatějších zemí 
světa může přinést vyšší ochranu přírodních zdrojů také tam. Každopádně nelze očekávat, 
že k tomu dojde ze dne na den. Je závislost na dovozu potravin, třeba i z Evropy, která 
uvažuje, že v produkci tzv. „šlápne na brzdu“, lepším řešením? Česká republika je také 
závislá na dovozu ovoce, zeleniny, vepřového a většině obyvatel to nevadí. Na rozdíl od celé 
řady rozvojových zemí nicméně máme nejen klimatické, ale i technologické podmínky 
udržitelné produkce dosahovat. Máme se společně se zbytkem Evropy střelit do nohy, 
nebo máme spíše požadovat, aby si nejdřív do svědomí sáhly státy se skutečně intenziv-
ním a průmyslovým zemědělstvím na západ od nás?

Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
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Agrární komora ČR vyzývá, aby nespravedlivé 
obchodní praktiky zakázala novela zákona 
o významné tržní síle. Vyslovila se pro to 
většina respondentů ve zmíněném průzku-
mu provedeném v druhé polovině května, 
do kterého se zapojilo téměř 200 podniků. 
„Objektivní důvody pro takový zákon existují. 
Neudržitelné podmínky pro odbyt produkce 
českých zemědělců, které v tuzemsku určují 
velké obchodní řetězce, považujeme za hlavní 
problém českého zemědělství,“ říká Jan Dole-
žal, prezident Agrární komory ČR.

Agrární komora ČR, která sdružuje většinu 
malých, středních i velkých zemědělských 
podniků v Česku různého výrobního zamě-
ření, si slibuje zlepšení situace od evropské 
směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
Česko by ji mělo podle unijního práva převést 
co nejdříve do národní legislativy, respektive 
do zmiňované novely zákona o významné tržní 
síle. Zákonodárci na to měli čas do začátku 
května letošního roku a termín nebyl splněn. 

Podle posledních informací by novelu zákona 
o významné tržní síle měla teprve v příštích 
týdnech řešit vláda.

Směrnice, z níž by měla novela zákona 
vycházet, stanovuje například povinnost 
kupujících zaplatit dodavatelům za zboží 
podléhající rychlé zkáze nejpozději do třiceti 
dnů po dodání. Dále posiluje práva dodavatelů 
při zrušení objednávky na poslední chvíli ze 
strany kupujícího nebo při příležitosti jiných 
neočekávaných změn smluvních podmínek. 
Současně za nekalou obchodní praktiku 
směrnice označuje také situaci, kdy kupující 
nutí dodavatele podílet se na nákladech za 
slevové akce. Směrnice umožňuje členským 
státům Evropské unie určitou míru flexibility, 
a dovoluje tak rozšířit minimální seznam 
nespravedlivých obchodních praktik podle 
situace v Česku. 

K dalším praktikám, které podle provedeného 
průzkumu považují členové Agrární komo-

ry ČR za nespravedlivé, patří odběr zboží 
za podnákladové ceny ve vazbě na zneužití 
výsadního tržního postavení, příspěvek na 
propagaci, nutnost odebrat si zboží zpět, když 
jej obchod neprodal, nebo nedodržení lhůty 
pro fakturaci. „Typickým příkladem letošního 
roku byly brambory, které zemědělci baličkám 
prodávali za výrazně podnákladové ceny. 
Farmářská cena činila za první čtyři měsíce 
letošního roku podle dat Českého statistic-
kého úřadu průměrně 3,85 Kč za kg, zatímco 
v obchodech stály konzumní brambory ve 
stejném období 12,93 Kč za kg. To znamená, 
že cena základní suroviny od zemědělce se na 
konečné ceně pro zákazníka podílela pouze 
necelou třetinou. Proto se také zemědělci 
na jaře rozhodli alespoň částečně produkci 
prodat na přímo ze dvora za ceny, které jsou 
výrazně pod cenami běžného obchodu,“ uvádí 
jako příklad Doležal.

Třetina členů Agrární komory ČR sdělila, 
že jsou vůči ní uplatňovány nespravedlivé 
praktiky pravidelně. K nápravě situace pak 
došlo pouze podle zhruba 10 % respondentů. 
Většina dotazovaných současně uvedla, že by 
takzvaná významná tržní síla měla být v záko-
ně posuzována nejen na straně obchodníků, 
ale také na straně jejich dodavatelů. 

Pořadí nejčastěji jmenovaných praktik
1. odběr zboží za podnákladové ceny ve vazbě 

na zneužití výsadního tržního postavení
2. nutnost podílet se peněžně na slevové akci 

obchodu
3. příspěvek na propagaci
4. nutnost odebrat si zpět zboží, které obchod 

neprodal
5. nedodržení lhůty pro fakturaci

Údaje o průzkumu
Průzkum probíhal od 17. do 23. května 2021 
a zapojilo se do něj 191 členů Agrární komory 
ČR. Jednalo se většinou o prvovýrobce základ-
ní suroviny, kteří produkují obiloviny, maso, 
mléko, olejniny nebo ovoce. Respondenty lze 
téměř rovnoměrně rozdělit na střední podniky, 
malé podniky, mikro podniky a OSVČ, 2 % 
dotazovaných patřila k velkým podnikům. 

Barbora Pánková, tisková mluvčí 
Agrární komora ČR

 K zákazu nespravedlivých praktik
Dostat české potraviny na pulty velkých obchodů, jejichž majitelé ovládají většinu 
tuzemského maloobchodního trhu, je pro výrobce stále obtížnější. Situaci komplikují 
nespravedlivé obchodní praktiky, s nimiž se podle průzkumu Agrární komory ČR 
setkala většina respondentů z řad členské základny této profesní organizace. 
Nejčastěji popisovali odběr zboží za podnákladové ceny, příspěvek na propagaci 
nebo nutnost podílet se na slevové akci obchodu. 
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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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„Jsem rád, že se letošní ročník Země živitelky 
uskuteční a věřím, že epidemiologická situace 
zůstane dobrá. Samozřejmě je pro nás velmi 
důležitá ochrana zdraví návštěvníků. V areálu 
proto bude rozmístěn dostatek dezinfekcí 
a v případě potřeby zde budeme regulovat 
množství návštěvníků. Uplynulý rok jsme vy-
užili k velkým investicím na výstavišti. Věřím, 
že pro návštěvníky bude letošní Země živitelka 
zase o něco komfortnější. Současně vnímám 
rozhodnutí o pořádání agrosalonu jako důleži-
tý signál pro celý obor veletrhů a výstavnictví,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Země živitelka patří k největším výstavám 
svého druhu se zaměřením na zemědělský 
sektor. Její dlouholetou tradici přerušila 
v minulém roce pandemie koronaviru. S roč-
ním odkladem se proto 47. ročník uskuteční 
letos na konci srpna.

S ohledem na vývoj epidemické situace sice 
agrosalon proběhne, nicméně počet osob 
uvnitř areálu výstaviště bude odpovídat 

platnými hygienickými opatřeními,  která 
jsou průběžně projednávána s hlavní 
hygieničkou České republiky a Krajskou 
hygienickou stanicí Jihočeského kraje. 
V případě potřeby omezení počtu návštěvníků 
pomůže jejich množství regulovat elektronický 
systém vstupu, který na výstavišti funguje od 
roku 2019. V prostorách výstaviště tak bude 
zajištěna maximální možná ochrana zdraví jak 
návštěvníků, tak i samotných vystavovatelů.
Výstaviště má znovu kompletní předsta-
venstvo. Po doporučení odborné výběrové 
komise, která byla složena ze zástupců Mini-
sterstva zemědělství, Potravinářské komory 
České republiky, Regionální agrární komory 
Jihočeského kraje a Podpůrného a garanční-
ho rolnického a lesnického fondu, a.s., se jím 
stal Martin Karban, který byl zvolen i novým 
předsedou představenstva Výstaviště České 
Budějovice, a.s.

„Výstaviště v uplynulých letech udělalo velký 
kus práce. V současnosti se zde dokonču-

je rekonstrukce Národního pavilonu Z, ze 
kterého by mělo být multifunkční konferenční 
centrum. Proměnou prochází také restaurace 
Rybářská bašta a dělají se výstavby nových 
výstavních ploch o rozloze cca 3 500 m2. Cel-
kové investice tak pro letošní rok dosáhnou 
téměř 200 mil. Kč. Jsem proto velmi rád, 
že se mohu stát součástí projektů, které do 
budoucna zajistí rozvoj a fungování Výstaviště 
České Budějovice, a.s., a těším se na přípravu 
a organizaci 47. ročníku Země živitelka,“ 
uvedl nový předseda představenstva Martin 
Karban.

O konání letošní Země živitelky je velký 
zájem, ovšem i s ohledem na vývoj epide-
mické situace budou ve zvýšené míře vyu-
žívány především venkovní prostory, tomu 
také bude přizpůsoben tematický program 
agrosalonu.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Obecně lze říci, že letošní chladnější a dešti-
vější počasí znamená pro pěstitele nečekané 
problémy, se kterými se musejí potýkat 
a které pravděpodobně budou znamenat 
potíže se zajištěním dostatečného množství 
krmiva pro hospodářská zvířata. Regionálně 
lze také předpokládat nižší výnosy u základ-
ních zemědělských komodit nebo případné 
komplikace a zpoždění sklizně. V některých 
oblastech již nyní došlo k podmáčení polí 
a u ozimých plodin dochází k potížím při jarním 
ošetřování, zejména v regulaci a v ochraně 
proti chorobám pat stébel u ozimých obilovin. 
Krácení stébla a vyrovnání fertilních odnoží se 
navíc ne vždy podařilo v optimálním termínu.

Na druhou stranu se ne nadarmo říká „stu-
dený máj v stodole ráj“. Chladné jaro prospívá 
obecně všem ozimým plodinám (pšenice, 
ječmen, žito, řepka) a na rozdíl od suchých jar 
z let 2019 a 2018 pak v tomto vegetačním roce 

zejména pozdě setým a řídkým poros-
tům ozimých obilnin. U řepky se situace liší 
regionálně, v některých oblastech reagovala 
nižším vzrůstem a hustějším větvením. 
V oblasti středních Čech a Vysočiny jsou řepky 
spíš v dobré kondici. Naopak v teplejších 
a úrodnějších oblastech byla řepka zpomale-
na nízkými teplotami. Když se teploty zvýšily, 
byla už délka dne poměrně dlouhá a řepka 
v krátkém čase rapidně narostla bez stan-
dardního velkého navětvení. Obecně pak platí, 
že výměra ploch osetých řepkou v posledních 
letech v celé Evropě stagnuje právě kvůli kli-
matické změně, většímu tlaku škůdců a nedo-
statku účinných přípravků pro jejich regulaci. 

U jařin se situace různí. Vlivem vysokých srá-
žek v některých oblastech, zejména Moravy, 
došlo buď k pozdnímu osevu, nebo dokonce 
k nezaložení některých jarních plodin. Za-
tímco porosty jarních obilovin, které se stihly 

včas zasít, se zdají dobré, u ostatních plodin 
průběh počasí komplikuje běžný vegetační 
vývoj. Mák má sice dostatek vláhy, ale chybí 
mu teplota potřebná ke standardnímu rozvoji. 
Kukuřice nebyla zaseta v optimálním termínu, 
dešťové srážky jsou až příliš vydatné a nízká 
teplota také nepomáhá běžnému vývoji. 
Jednou z nejpostiženějších plodin budou 
brambory, které se sázely pozdě do velmi 
chladné půdy.

Letošní žně budou pravděpodobně zpožděné 
o zhruba 10–14 dní, než je obvyklé. Vše bude 
záležet na následujícím vývoji povětrnost-
ních podmínek. Celkově se dá říci, že letošní 
sklizeň bude pravděpodobně dobrá, nicméně 
vzhledem k zvýšené momentální poptávce na 
trhu a nízkým zásobám pravděpodobně nelze 
očekávat výrazný pokles cen.

Úřad AK ČR

 Země živitelka se letos uskuteční

 Deštivé jaro zpozdí žně až o dva týdny

Od 26. do 31. srpna 2021 se po loňské odmlce na Výstavišti České Budějovice, a.s., 
letos opět uskuteční agrosalon Země živitelka, a to 47. ročník. Bude se konat za zvý-
šených hygienických podmínek. Od 2. června 2021 má výstaviště nového předsedu 
představenstva, kterým se stal Martin Karban.

Příchod letošního jara se podle oblastí opozdil o jeden až tři týdny a toto období 
současně patří k nejchladnějším za několik posledních desetiletí. Situace pěstitelů 
se stejně jako vláhové a teplotní podmínky samozřejmě liší regionálně. 
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Opatření proti jeho zavlékání a rozšiřování 
jsou v ČR uplatňována již od roku 1995. 
Přesto v letech 2012–2015 došlo ke zvýšení 
četnosti pozitivních záchytů Cs převážně 

u nižších stupňů množení sadby bramboru 
a u konzumních hlíz pocházejících z pato-
genem infikované sadby. Žádný z pozitivních 
nálezů nebyl zjištěn v souvislosti s výnosový-

mi nebo posklizňovými ztrátami na hlízách 
bramboru. Ekonomické ztráty zemědělským 
podnikům vznikaly až v důsledku dopadu 
mimořádných rostlinolékařských opatření 
(MRO), která jsou automaticky uplatněna při 
pozitivním nálezu nulově tolerované bakterie. 
Ekonomické ztráty vyplývají z nemožnosti 
uplatnit zamořené hlízy na trhu, z náklad-
né likvidace produkce pouze předepsaným 
způsobem a ze zákazu pěstovat hostitelskou 
rostlinu na patogenem zamořeném pozemku 
minimálně po dobu 4 let. 

Cs je bakteriální druh hostitelsky specia-
lizovaný na rostliny bramboru. Přestože 
u infikovaných rostlin kolonizuje cévní svazky 
xylému, velikost inokula Cs ve stoncích
striktně nepřerušuje akropetální proudění
vody a živin od kořenů, na nadzemních 
orgánech rostliny proto nedochází k vadnutí, 
infekce se projevuje latentně – bez příznaků. 
Vysvětlení latentního projevu spočívá v relativ-
ně pomalém množení gram-pozitivní bakterie 
v pletivech rostliny. Při vyšší koncentraci bak-
terie vytváří příznaky viditelné na podélném 
řezu infikovanými hlízami. V oblasti pupku 
hlízy a později po celém obvodu dochází 
v místě cévních svazků ke změně zbarvení 
(obr. 1), při mechanickém tlaku na obvod hlízy 
s vyšší četností infekce Cs z cévních svazků 
vytéká krémovitý bakteriální exsudát (obr. 4). 
Bakterie se šíří převážně vertikálním mezi-
generačním přenosem infekce z matečné na 
dceřiné hlízy. Bezpříznakové rostliny bram-
boru často produkují latentně infikované dce-
řiné hlízy s nízkou (podprahovou) koncentrací 
bakteriálních buněk, kterou lze obtížně zachy-
tit dostupnými metodami detekce. V podmín-
kách mírného pásma dochází k navyšování 
koncentrace patogenu z generace na generaci 
velmi pomalu. Detekovatelné koncentrace 
Cs je v závislosti na teplotě dosaženo až po 
několika přesadbách. Zdrojem horizontálního 
šíření patogenu jsou nerozložené organické 
zbytky infikovaných rostlin a povrchově kon-
taminovaná zemědělská technika určená ke 
sklizni a posklizňovému zpracování hlíz. 

V návaznosti na zvýšený výskyt karanténní 
bakterie Cs připravil tým Rostlinolékařské 
bakteriologie VÚRV, v. v. i., s podporou Odboru 

 Úspěšná eliminace původce  
 bakteriální kroužkovitosti 
 bramboru v ČR

Původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter sepedonicus (Cs), 
je na seznamu karanténních škodlivých organismů a podléhá přísné regulaci. 

Obr. 4: Cévní vadnutí rostliny bramboru po infekci karanténní bakterií Rs (vpravo) v porovnání 
s negativní kontrolou (vlevo), foto: Václav Krejzar
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zemědělských komodit MZe ČR a ÚKZÚZ 
výzkumný projekt NAZV QJ1310218 za účelem 
objasnění příčin nárůstu pozitivních záchytů 
patogenu a navržení preventivních opatření 
proti dalšímu nekontrolovanému šíření Cs. 
Jako příčina zvýšené četnosti pozitivních 
záchytů byla zjištěna latentní bezpříznaková 
infekce u výchozích materiálů bramboru. 
Četnost infekce se pak v následujících letech, 
v jednotlivých generacích a stupních množení 
genotypu, zvyšovala až do doby, kdy ji bylo 
možné zachytit metodami detekce. K pozitiv-
nímu záchytu infekce docházelo nejčastěji 
5. rokem od zahájení množení genotypu. 
V rámci aplikovaných výsledků projektu – 
certifikované metodiky a v praxi uplatněné 
ověřené technologie – byl navržen „Třístupňo-
vý systém kontroly výchozích šlechtitelských 
a množitelských materiálů bramboru“ s cílem 
eliminovat vertikální způsob šíření Cs z infiko-
vaného rostlinného materiálu na počátku 
a v průběhu množení a šlechtění. 

Navržený třístupňový systém kontroly je 
založen na opakovaném hodnocení každého 
potenciálně infikovaného rostlinného mate-
riálu bramboru od výchozích šlechtitelských 
materiálů po kulturu in vitro na přítomnost 
Cs. Materiál je hodnocen ve všech vegetač-
ních stadiích – rostlina, matečná a dceřiná 
hlíza, tkáňová kultura. Po celou dobu hodno-

cení jsou vytvářeny optimální podmínky pro 
množení patogenu, zejména úpravou teploty. 
Těmito kroky se zvyšuje pravděpodobnost 
záchytu potenciálně přítomné bakterie ve 
výchozím materiálu před zahájením procesu 
šlechtění nebo množení a zabrání se verti-
kálnímu přenosu latentní infekce z mateč-
ných na dceřiné hlízy v kontinuálně po sobě 
následujících generacích. Materiály podezřelé 
z výskytu Cs v jakémkoli stupni kontroly jsou 
okamžitě likvidovány. 

První fáze třístupňového systému je zamě-
řena na vizuální kontrolu přítomnosti Cs na 
základě změny zbarvení cévních svazků 
v pupkové části výchozí matečné hlízy na 
podélném řezu (obr. 1, 2). Druhá fáze je 
založena na kontrole migrace patogenu Cs 
z matečné do dceřiných hlíz ve fázi kvetení 
a sklizňové zralosti dceřiných hlíz. V době 
kvetení jsou kontrolovány cévní svazky stonků 
rostlin z obou polovin matečné hlízy na pří-
tomnost Cs metodami ELISA, real time PCR 
a biologickým testem na indikátorových rostli-
nách lilku vejcoplodého (Solanum melongena 
L.), (obr. 3). Ve fázi sklizňové zralosti jsou 
z každého doposud negativního trsu oddě-
leně sklizeny dceřiné hlízy a po inkubaci při 
provokační teplotě 22 °C po dobu 6–8 týdnů je 
zjišťována přítomnost Cs ve vyextrahovaných 
cévních svazcích stejnými metodami jako ve 
stoncích. Třetí fáze je založena na kontrole 
rostlinného materiálu převáděného do in 
vitro kultur jako trvalého genetického zdroje 
příslušného genotypu bramboru. Kontrola se 
provádí po odběru oček z prověřených dceři-
ných hlíz před převodem do in vitro kultury 
a po stabilizaci meristému genotypu brambo-
ru přímo v in vitro kultuře stejnými metodami 
jako ve fázi 2. Pozitivní výsledek u jednotlivých 
klonů vede k likvidaci všech klonů vytvořených 
z dceřiných hlíz v trsu. 

Pouze šlechtitelský nebo množitelský mate-
riál, který je zcela negativní v celém třístup-
ňovém procesu kontroly od matečné hlízy až 
po tkáňovou kulturu, lze považovat za prostý 
infekce a může být dále použit v procesu 
šlechtění nebo množení. Navržený systém 
eliminace vertikálního šíření Cs byl v praxi 
ověřen a v návaznosti na jeho uplatnění nebyly 
v minulých letech zjištěny žádné pozitivní zá-
chyty karanténní bakterie Cs, nekontrolované 
šíření patogenu se podařilo zcela eliminovat.

Nové fytosanitární riziko pro české zemědělce 
představuje obdobný, ale doposud neřešený 
problém kontaminace říční vody karanténní 
bakterií Ralstonia solanacearum (Rs), 
potenciálního zdroje epidemie bakteriální 
hnědé hniloby bramboru (obr. 4, rajčete 
a dalších plodin. Na rozdíl od Cs má Rs široké 
hostitelské spektrum, přežívá i v prostředí 
mimo rostlinu – v půdě, říční vodě a latentně 
infikované plevelné vegetaci, má potenciál 
rychlého šíření a větší dynamiku růstu a mno-
žení v porovnání s Cs. Riziko infekce rostlin 

bramboru Rs stoupá během vegetace při opa-
kovaném používání kontaminované říční vody 
k závlaze porostů – výchozího zdroje inokula 
choroby. Problematika si zaslouží zvýšenou 
pozornost zemědělské praxe a rychlé řešení 
eliminace Rs, protože dopady infekce by se 
projevily nejenom na ekonomických ztrátách 
z uplatněných MRO (viz výše), ale i význam-
nými ztrátami na výnosu hlíz bramboru. 
Podle dílčích výsledků je zřejmé, že patogen 
již infikoval pobřežní plevelnou vegetaci lilku 
potměchuť a latentně v ní přežívá. Stále však 
chybí komplexní informace o: geografickém 
původu spektra kmenů Rs; stupni jeho viru-
lence; zdrojích kontaminace říční vody; vitalitě 
a přežívání Rs a zdravotním stavu dovážených 
necertifikovaných partií bramboru primárně 
určených k průmyslovému zpracování. Lze 
předpokládat, že dlouhodobé přežívání Rs po-
vede k trvalému zamoření pěstitelských ploch 
s rizikem silného projevu efektu škodlivosti 
patogenu na produkci širšího spektra plodin 
a rizikem velmi obtížné eliminace adaptované 
bakterie z přírodních ekosystémů. Pro objas-
nění problematiky a minimalizaci ekologických 
a ekonomických rizik spojených s výskytem 
patogenu Rs předložilo specializované praco-
viště Rostlinolékařské bakteriologie VÚRV, v. v. 
i., výzkumný projekt do aktuální soutěže NAZV.

Krejzar Václav, Pánková Iveta, 
Krejzarová Radka, Soukupová Barbora
Rostlinolékařská bakteriologie, Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Obr. 1: Pokročilá infekce cévních svazků hlízy 
bramboru infikované Cs, foto: Václav Krejzar

Obr. 2: Výron slizovitého exsudátu karanténní 
bakterie Cs z cévních svazků hlízy bramboru, 
foto: Václav Krejzar

Obr. 3: Indikátorová rostlina lilku vejcoplodého 
s příznaky cévního vadnutí po inokulaci 
karanténní bakterií Cs – pozitivní kontrola, 
foto: Václav Krejzar
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Jednání vedl Ing. Zdeněk Štěpánek, předseda 
komoditní rady, který v úvodním slovu zhod-
notil současnou situaci v sektoru a nákazovou 
situaci v České republice. Náměstek Fialka 
úvodem poděkoval členům komoditní rady za 
aktivitu a komunikaci se zástupci MZe a SZIF 
k nastavení záloh u dotačního titulu 8.F.c 
a nového systému režimu kvality Q CZ, který 
bude spuštěn od 1. července 2021. Zároveň 
poděkoval prvovýrobcům drůbežího masa 
a vajec za spolehlivé a kvalitní dodávky těchto 
komodit v době pandemie, které se obešly bez 
výpadků v tržní síti. Náměstek Fialka, dále 
jako člen Ústředního krizového štábu, sezná-
mil přítomné i s aktuální situací a platnými 
vládními nařízeními týkajícími se zeměděl-
ských a potravinářských provozů. Přítomné 
členy také informoval o posílení rozpočtu na 
letošní národní dotační tituly a o formě podpo-
ry sektoru drůbeže v rámci 12. kola PRV, kde 
bude zahájen příjem žádostí dne 15. června 
2021. Apeloval na přítomné k trvale usilovné-
mu zajištění vysoké biologické bezpečnosti 
v chovech drůbeže z důvodu nákazové situace 
s ptačí chřipkou, která měla velmi vysoký 
dopad do komerčních chovů nejen u nás, ale 
i v celéEvropě. Naštěstí se situace s přícho-
dem teplého počasí již zklidňuje. 

Ředitel Šatrán z SVS se detailněji zaměřil 
právě na nákazovou situaci v chovech drůbeže 

v České republice a v Evropě. V období od 
1. 10. 2020 do 7. 5. 2021 bylo do centrálního 
informačního systému o chorobách zvířat 
ADNS/ADIS nahlášeno 1 200 ohnisek vysoce 
patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech 
drůbeže a 2 214 ohnisek či pozitivních případů 
HPAI u ostatních ptáků. V ČR bylo k 14. květnu 
nahlášeno 65 podezření ptačí chřipky v chovu 
drůbeže a z toho potvrzeno 36 ohnisek HPAI 
(35krát drůbež + 1krát ptáci v zajetí). Celkem 
bylo letos potvrzeno 28 případů HPAI v ČR 
u volně žijících ptáků. Poslední ohniska u 
drůbeže potvrzena v Královehradeckém kraji 
18. 4. 2021a posledním pozitivním výskytem 
byl volně žijící čáp v jižních Čechách 20. 4. 2021. 
Celkově nákazová situace v Evropě není na-
dále dobrá a riziko zavlečení ptačí chřipky do 
dalších chovů drůbeže v ČR stále přetrvává. 
Je třeba bedlivě sledovat situaci u volně žijí-
cích ptáků a důsledně se zaměřit na ochranu 
chovů drůbeže před vniknutím nákazy. Je 
důležité rovněž sledovat výskyty v sousedních 
zemích, především v blízkosti českých hranic. 
Dobrou zprávou pro konzumenty drůbežího 
masa a vajec je, že z dosud analyzovaných 
virů nebyly identifikovány žádné genetické 
markery indikující adaptaci na savce. Zároveň 
nebyla hlášena žádná infekce člověka způso-
bená viry ptačí chřipky zjištěnými v nedáv-
ných epidemiích v okolních státech. Z tohoto 
důvodu zůstává riziko pro lidskou populaci 
spíše velmi nízké. Ředitel Šatrán pohovořil 
i o národním programu tlumení salmonel, 
kdy velké problémy můžeme vidět v chovech 
nosnic pro produkci konzumních vajec. V roce 
2020 prevalence sledovaných sérotypů činila 
3,6 %, což představuje dvojnásobek hodnoty 
prevalence zjištěné v roce 2018. Současně jde 
o nejvyšší zjištěnou prevalenci za posledních 
10 let. Cílový stav sledovaných sérotypů je 
v chovech nosnic přitom stanoven na maxi-
málně 2 %, cíl stanovený evropskou legislati-
vou nebyl tedy splněn. 

Bezproblémová situace je v rodičovských 
chovech kura domácího. V roce 2020 byl 
potvrzen výskyt některého ze sledovaných 
sérotypů pouze u jednoho hejna. Jedno hejno 
v reprodukčním chovu masné linie bylo pozi-

tivní na Salmonella enteritidis, další dvě hejna 
v nosné linii byla pozitivní na Salmonella 
agona. Cílová prevalence činící maximálně 
1 % sledovaných sérotypů stanovená evrop-
skou legislativou tak byla dodržena. Proto je 
možné pokračovat ve vzorkování rodičovských 
hejn v prodlouženém třítýdenním intervalu. 
V chovech kuřat na maso se mírně snížil vý-
skyt sledovaných sérotypů i celkové procento 
hejn pozitivních na Salmonella spp. Cílové 
prevalence těchto sledovaných sérotypů, která 
má být nižší než 1 % požadované evropskou 
legislativou, jsme však nedosáhli. Vicepre-
zident Agrární komory ČR Bohumil Belada 
seznámil členy rady s aktuálními informa-
cemi z představenstva AK ČR, které proběhlo 
28. dubna 2021. Dále přítomné členy informo-
val o vývoji a aktualitách k nastavení Společné 
zemědělské politiky a postojem Evropské 
rady a Evropského parlamentu, které se blíží 
k závěru.

Za Státní zemědělský a intervenční fond 
zazněly informace k průběhu a harmonogra-
mu administrace výplat národních dotačních 
titulů a k přípravě výplaty záloh u dotačního 
programu 8.F.c. Dotačního programu 
19.B. režim kvality Q CZ bude spuštěn
od 1. 7. 2021 a v příštích dnech proto dojde 
k zpřesnění Pravidel pro poskytování dotací. 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací na 
svých datech potvrdil silný nárůst nákladů na 
straně vstupů, do kterých se výrazně promítá 
zejména navýšení cen krmných směsí, které 
dosahuje až desítek procent.

Zhodnoceny byly tržní informace, kdy komo-
ditní rada konstatovala, že i přes podpory 
Ministerstva zemědělství se bohužel nedaří 
pokrýt velký nárůst cen komodit, který zvyšuje 
cenu krmných směsí. Spolu s nárůstem 
cen obalového materiálu, energií a dalších 
vstupů je situace neudržitelná a celková 
ekonomika odvětví tak je velmi špatná. Mnoho 
podniků přestává být konkurence schopná. 
Tento stav povede ke zvýšení cen v celé
výrobní vertikále.

Úřad AK ČR

 Z Komoditní rady pro vejce 
a drůbeží maso

V pátek 14. května 2021 se uskutečnilo online jednání Komoditní rady pro vejce 
a drůbež při Agrární komoře ČR s účastí 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.
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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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Dále pěstuje ovoce a během pandemie co-
vid-19 dodalo zdarma jablka za 300 tis. Kč 
do domovů sociální péče a Nemocnice Lito-
měřice. Tomu všemu připisuje dlouholetý
šéf družstva Otakar Šašek svůj úspěch
v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje, v níž 
zvítězil v kategorii Podnikání a management.  

V rozhovoru pro AGRObase dále mluvil o potí-
žích s odbytem, nejednotě zemědělců a jejich 
špatném mediálním obrazu, které považuje 
za hlavní problémy tohoto oboru. 67letý Šašek 
je současně členem představenstva Agrární 
komory ČR a předsedou Svazu pěstitelů cuk-
rovky Čech. ZD Klapý, kde je Šašek předsedou 
představenstva, se zabývá také živočišnou 
výrobou a chová více než 700 kusů hovězího 
dobytka včetně dojnic.

Jak vítězství vnímáte, navíc jako jediný 
zemědělský kandidát?
Potěšilo mě to, samozřejmě. Myslím si, že za 
mojí nominací stála bývalá kolegyně z mos-

tecké agrární komory Ludmila Holadová. Nyní 
je v důchodu, ale bývala duší agrární komory 
tady v Ústeckém kraji. Volala mi, že ji oslovil 
krajský úřad a zda bych nebyl proti, kdyby do 
soutěže navrhla mě. 

Byla velká konkurence?
Neumím to posoudit, byl jsem zařazen do 
kategorie Podnikání a management. Celkově 
bylo 5 kategorií a v každé 4 nominovaní.

Čemu připisujete, že jste uspěl? 
Pracuju v zemědělství už dlouho a snažíme se 
v ZD Klapý přistupovat ke krajině vstřícným 
způsobem. Zřídili jsme na zhruba 15 km
větrolamy, kterými jsme rozdělili pole. Ve 
spolupráci se Státní meliorační správou jsme 
vybudovali 3 rybníky o celkové ploše 18 ha 
a máme rozdělaný 4. Mohl jsem být nomi-
novaný proto nebo kvůli tomu, jak jsme se 
postavili k situaci v době covidové. Spojili jsme 
se s krizovým štábem v Litoměřicích a nabídli 
jsme 5 t jablek do Nemocnice Litoměřice 

a domovů sociální péče. V druhé vlně jsme to 
zopakovali. Celkem jsme darovali 12 t jablek 
za zhruba 300 tis. Kč. 

Jak jste zvládali pandemii covid-19 v ZD 
Klapý?
Zaznamenali jsme asi 5 nakažených, převážně 
v živočišné výrobě. Vzhledem k rozdělení prací 
v průběhu roku to bylo asi to nejhorší, takže 
jsme areál živočišné výroby uzavřeli a někteří 
kmenoví zaměstnanci tam přespávali, aby se 
starali o zvířata, a nechodili domů. Kolem 
15 lidí prodělalo karanténu, protože se u nich 
nakazil někdo z rodiny. Jakmile bylo mož-
né sehnat testy, začali jsme s pravidelným 
testováním ještě dříve, než to bylo stanovené 
jako povinnost, a neměli jsme jediný pozitivní 
záchyt. Personálně nás pandemie naštěstí 
příliš nezasáhla, ale na druhé straně byl 
problém s odbytem našich výrobků. Speciálně 
se jednalo o ovoce, které prodáváme z místa 
a nejezdili si pro něj lidé pro svou vlastní 
spotřebu ani trhovci, kteří jej pak následně 
prodávají na trzích. 

O problémech s odbytem a nízkými výkup-
ními cenami se letos mluvilo především 
u jablek, ne?
To můžu potvrdit, pandemie covid-19 byla 
další hřebíček, co se týká odbytu jablek. 
Ceny jablek jsou dlouhodobě nízko a naše 
ovocnářské středisko je každoročně posled-
ních 4–5 let ve ztrátě zhruba 2 mil. Kč. Pokud 
ovoce neprodáme zákazníkovi přímo, je to 
pro nás velmi prodělečná záležitost. Prodej 
přes odbytovou organizaci, jejíž členy jsme, 
se velmi často pohybuje na hranici nákladové 
ceny a někdy je i pod ní. 

Čím ztrátový prodej ovoce kompenzujete?
Hojíme se na jiné rostlinné výrobě, asi jako 
většina ostatních podniků. Rostlinná výroba 
je v uvozovkách nejjednodušší a nejlukrativ-
nější činností. Máme samozřejmě živočišnou 
výrobu, u které jsme plus minus na nule. 
Provozujeme dále bioplynovou stanici, kterou 
jsme postavili bez dotací a vzali jsme si 
60milionový úvěr. 

Problémem zemědělců jsou 
nejednota a špatná image, 
říká Otakar Šašek ze ZD Klapý 

Zemědělské družstvo Klapý se zodpovědně stará o krajinu, na níž hospodaří na 
Litoměřicku přímo pod hradem Hazmburk. Buduje rybníky a zřizuje kilometry vět-
rolamů, kterými rozděluje pole s obilovinami, cukrovou řepou, krmnými plodinami 
nebo olejninami. 
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Jak to vypadá s cenami u dalších komodit, 
například mléka?
Máme zhruba 750 kusů hovězího dobytka, 
dojnic je z toho asi 240. Mléko dodáváme přes 
odbytové družstvo do Bohušovické mlékárny. 
Problémy s kvalitou nemáme, protože máme 
poměrně dobré výsledky u jednotlivých složek 
mléka a při poslední uzávěrce užitkovosti 
jsme měli přes 31 litrů na krávu za den, což 
je poměrně slušný výsledek. Poslední výkupní 
cena se pohybovala kolem 9,23 Kč za litr 
mléka, tedy mírně nad průměrem. 

Co je podle vás vedle odbytu problémem 
českého zemědělství?
Je to pověst zemědělců a jak je vnímá 
většinová společnost. Dalším problémem je 
nejednotnost zemědělců. Bylo by dobré, aby 
našly společnou řeč všechny zemědělské 
nevládní organizace. Podařilo se to, když se 
ve spolupráci s Agrární komorou ČR inicioval 
vznik mezirezortní komise a povedlo se nasta-
vit pravidla ve vztahu k boji proti hrabošům 
a odškodnění, které by měli zemědělci dostat 
za to, že jim bylo například kvůli výskytu chrá-
něných druhů znemožněno aplikovat roden-
ticidy proti hrabošům nejen plošnou aplikací, 
ale i aplikací do nor. V této komisi byli vedle 
Agrární komory ČR zástupci Ministerstva 
zemědělství ČR, Ministerstva životního pro-
středí ČR, Zemědělského svazu ČR i Asociace 
soukromého zemědělství ČR a našli jsme 
společnou řeč. Společné stanovisko podepsali 
Jan Doležal z AK ČR, Martin Pýcha ze ZS ČR 
i Jaroslav Šebek z Asociace a ukázalo se, že 
bez ohledu na to, jaké kdo hájíme zájmy, se 
dokážeme dohodnout. 

Jaké vidíte řešení ve zlepšení image 
českých zemědělců?
Bylo by podle mě potřeba informovat lidi 
o tom, jak to ve skutečnosti v zemědělství 
chodí. Myslím, že většinová společnost o tom 
ví velmi málo. Téměř se například nemluví 
o tom, že Česko používá méně pesticidů 
a průmyslových hnojiv než jiné evropské státy. 
Máme i velké zastoupení lesů a naše krajina 
rozhodně není nějaká mrtvá krajina. Druhá 
věc je, že si za to částečně můžeme sami, že 
jsme vnímáni jako ti, co si pořád stěžují a vadí 
jim teplo i zima.

Osobně jsem přesvědčený, že zemědělství je 
u nás na velice dobré úrovni, a rozhodně si 

nemyslím, že bychom na tom jako zemědělci 
byli obecně špatně. Často si stěžujeme také 
na to, že není zájem mladých jít pracovat do 
zemědělství, ale možná odrazujeme mladé 
lidi už tím, jak se stavíme do role „obětních
beránků“. Zemědělství má lidem co nabídnout 
a je potřeba na to – nadneseně řečeno – koukat 
jako na nějaké poslání. Ani v historii nebyl 
tento obor schopný konkurovat v platech jiným 
odvětvím, ale zemědělství byla vždycky jistota. 
Pro sdělovací prostředky se bohužel stane vel-
ký tématem jen v okamžiku, kdy je nedostatek 
jablek, brambor nebo jiných komodit.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
Foto Karel Pech
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Bude letos brambor dostatek?
Česká republika není dlouhodobě soběstačná 
v produkci konzumních brambor. V návaznosti 
na klimatické podmínky je třeba každoročně, 
hlavně v jarním období, dovézt cca 150 tis. t 
ze zahraničí, zejména z Německa. Dalších 
100 tis. tun se obvykle dováží ve výrobcích 
z brambor (hranolky, lupínky, kaše apod.). 
V roce 2020 bylo do ČR dovezeno přes 
188 tis. t konzumních brambor ve slupce 
(z Německa, Francie a Nizozemí) vývoz činil 
14 tis. t (na Slovensko). Loňskou úrodu neza-
sáhly větší klimatické výkyvy ani dlouhodobé 
sucho jako v předchozích letech. 

Letošní výsadba velmi raných a raných odrůd 
brambor také proběhla v dobrých klimatic-
kých i půdních podmínkách. Proto porosty 
brambor v ranobramborářských oblastech 
(Polabí, jižní Morava) zatím vypadají, i přes 
pomalejší nástup sezóny, nadějně. Lehce 
optimistický odhad je na místě i podle 
Ing. Petra Hanky, člena představenstva Agrár-
ní komory ČR: „Letošní prognózy jsou přízni- 
vé. Velké nasazení hlíz i vyrovnané porosty 
slibují sice opožděnou, ale dobrou sklizeň. To 
rozhodně neplatí pro pozdní brambory, ze-
jména na Vysočině. Tam vlivem nadměrných 
srážek a studeného počasí byla zbývající část 
ploch zasázena až v první dekádě června. Bez 
ohledu na další průběh sezóny to nepochybně 

ovlivní celkovou produkci hlavní bramborář-
ské oblasti. “ 

Podle aktuálních informací pěstitelů lze 
předpokládat, že letos bude plocha osázená 
konzumními bramborami oproti minulému 
roku v lepším případě stagnovat, v horším 
o nízké procento poklesne. Konečná produkce 
bude významně ovlivněna nízkými teplotami 
a dlouhotrvajícími dešti v průběhu výsadby. 
V roce 2020 dosáhla produkce konzumních 
brambor 542,1 tis. t.

V roce 2020 bylo v ČR sklizeno celkem 
29 965 ha brambor, z toho v zemědělském 
sektoru 23 877 ha a na domácnosti (výměra 
do 1 ha) připadlo 6 088 ha. Tito drobní pěsti-
telé a zahrádkáři dokáží svou produkcí kolem 
150 tis. t ročně pokrýt cca 1/3 celkové domácí 
produkce konzumních brambor. Celková 
produkční plocha konzumních brambor činila 
21 302 ha. 

Cenu pro spotřebitele ovlivňuje více faktorů
Důležitá otázka, která zajímá mnohé české 
rodiny, je také cena brambor. Startovací cenu 
brambor z nejranějších sklizní očekáváme 
na úrovni loňského roku, ale pokles bude 
pomalejší. Ing. Petr Hanka k tomu dodává:
„Cenový vývoj určitě ovlivní značné zásoby 
pozdních konzumních brambor z loňské 

sklizně v zahraničí. Ty budou ještě pár týdnů 
doplňovat nabízený sortiment domácích 
velmi raných brambor. Zpoždění vegetace 
u nenakrytých ploch je značné, proto očekává-
me jen pozvolný pokles cen. Tlak na výrazné 
snížení ceny očekáváme nejdříve na přelomu 
července a srpna.“

Navýšení produkce brambor je závislé na 
stabilním odbytu 
Ceny brambor v závislosti na průběhu sezóny 
kolísají a u importovaných konzumních 
brambor hraje důležitou roli zejména průběh 
ročníku a skutečná výše sklizně. Nadsmluvní 
množství je nabízeno za nižší cenu. Obecně 
hraje roli i rozdílná úroveň dotační podpo-
ry pěstitelů v jednotlivých státech. Česká 
republika je i v důsledku celkově nižší úrovně 
podpor soběstačná pouze ze 70–80 %.

Dlouhodobým cílem Českého bramborářské-
ho svazu je dosažení úplné soběstačnosti 
v tuzemské produkci konzumních brambor, 
v souladu se strategií Ministerstva zeměděl-
ství by soběstačnosti mělo být dosaženo 
do roku 2030. Čeští zemědělci mnohdy 
dávají přednost pěstování jiných plodin před 
bramborami. Na důvody jsme se zeptali 
Ing. Petra Hanky: „Mezi nejčastější důvody 
patří vysoká rizikovost, vyšší pracnost a pře-
devším nejistý odbyt. Je zkrátka jednodušší 
zasít obilí, nebo řepku, uzavřít v zimě kontrakt 
na sklizeň a klidněji spát, než se celý rok sta-
rat o brambory a na jaře prodávat ze skladu 
kilo za dvě koruny. Obchodní řetězce mají do-
minantní postavení v prodeji potravin. Pokud 
hlavním parametrem při výběru dodavatele 
u obchodních řetězců zůstane cena, situace 
se nezlepší.“

K rozšíření produkčních ploch pro pěstování 
brambor je potřeba dlouhodobá státní podpo-
ra pěstitelů. Brambory jsou zařazeny mezi tzv. 
citlivé komodity, na které zemědělci dostávají 
vyšší dotace. Ceny zemědělských výrobců 
v ČR jsou, vzhledem k velikosti trhu, výrazně 
ovlivněny situací v zahraničí a více či méně 
zahraniční hladinu kopírují. Není výjimkou, že 
cena dovážených brambor je pod výrobními 
náklady domácích pěstitelů, resp. pod hranicí 
rentability. 

Jaký vliv měla pandemická situace na pěs-
tování brambor?
Pandemie koronaviru ovlivnila všechna 

 Rané brambory si letos dávají na čas
Zemědělci začali se sklizní českých raných brambor teprve minulý týden, opožděnou 
vegetaci má na svědomí chladnější jaro. Nejranější brambory, zakryté netkanou 
textilií, mají zpoždění dva týdny, nezakryté i více. Od poloviny června by tak rané 
brambory z tuzemské produkce, které vynikají svou chutí, měly být již konečně 
dostupné v obchodech. 
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Člen rady Václav Lohr seznámil přítomné 
s výsledky sklizně makového semene z loň-
ského roku, která se podle dat ČSÚ pohy-
bovala na úrovni 29,3 tis. t. Kvalita máku je 
většinou dobrá, ale poměrně velké množství 
úrody bylo v některých oblastech poškozeno 
dešti v průběhu sklizně, zvláště ve druhé 
polovině srpna a v září. Na některé čističky 
tak byly dodávány máky s obsahem vlhkosti 
15 % a výše. Vysoká vlhkost se tak projevila 
na kvalitě, a to i v případě, že byla vstupní 
surovina před čištěním dosoušena.

Cena tuzemského máku od listopadu 2020 
klesla z 53 Kč za kg na cenu okolo 40 Kč za kg 
v období těsně před Vánoci. Začátkem letoš-
ního roku byly zaznamenány i cenové nabídky 
na úrovni 32 Kč za kg, ale ovšem za mák 
velmi nízké kvality. V březnu a v první polovině 
dubna došlo již postupně ke zvýšení poptávky 
především ze strany největších odběratelů 
českého máku, což je Ruská federace (přes 
30 % z celkových vývozů českého máku ze 
sklizně 2019/20) a Rakousko (25 %). Ceny 
máku po Velikonocích se opět zvýšily, k pře-
kvapení zahraničních partnerů, kteří tvrdí, že 
ceny máku okolních států stále klesají.

Vzhledem k poklesu osevů ozimých plodin 
o cca 90 tis. ha ve srovnání s předchozím 
rokem se dá očekávat, že ze strany země-

dělců bude o mák opět zájem, ale na druhé 
straně pokles cen na přelomu roku, tj. v době, 
kdy pěstitelé připravují své osevní plány, byl 
částečně demotivující. Podle členů rady lze 
tedy předpokládat, že osevní plochy máku 
budou pro letošní sklizeň přibližně stejné či 
spíše nižší než v předchozím roce. Setí máku 
dosud nebylo dokončeno v některých výše po-
ložených oblastech, překážkou je prodloužená 
zima, deště a rozmáčená půda. Ani panující 
teplotní podmínky nejsou pro vzcházení máku 
ideální. 

Informaci o vývozech doplnil Jan Srb z Odboru 
zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva 
zemědělství o situaci ve vývozech bílého máku 
do Indie. Indické orgány v současné době 
nevydávají licence pro dovozy z ČR a žádají, 
aby o dodávkách máku rozhodovala česká 
strana, což vzhledem k členství ČR v EU prak-
ticky nelze. O situaci se proto dále jedná na 
diplomatické úrovni. Ve směru vývoje dalšího 
zahraničního obchodu naši pěstitelé máku 
doufají, že stávající zájem, odbyt a kontakty 
nenaruší současné diplomatické neshody 
České republiky a Ruské federace. 

Ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ing. 
Jitka Götzová členy Rady informovala o člen-
ství České republiky v mezinárodní organizaci 
EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF). 

Přístup do databáze EUMUDA (European 
Minor Uses Database) je důležitým zdrojem 
informací pro české zemědělství a z těchto 
důvodů doporučila pěstitelům máku pravidel-
né sledování webových stránek MUCF a využí-
vání databáze EUMUDA a doporučila zapojení 
do činnosti komoditních expertních skupin.
Předseda komoditní rady Jaroslav Mikoláš 
poděkoval všem členům rady a partnerům, 
tedy Potravinářské komoře ČR, Agrární ko-
moře ČR, MZe a ÚKZUZ, kteří spolupracovali 
na získání Chráněného zeměpisného 
označení. Po dlouhých letech se podařilo
tuto unikátní značku získat a naši pěstitelé 
napříč celou Českou republikou ji mohou 
u českého máku používat. Se zástupci ÚKZÚZ 
se diskutovala potřebná škála laboratorních 
analýz, potřebných pro zájemce o tuto značku. 
Dalšími tématy komoditní rady byla mož-
nost používání přípravků na ochranu rostlin 
a současná ustanovení národní a evropské 
legislativy u máku. V neposlední řadě zástupci 
spolku Český modrý mák děkují MZe a AK 
ČR za pokračování projektu Náš modrý mák 
i pro rok 2021, který využijí k další propagaci 
českého modrého máku. Na závěr jednání 
proběhla ještě krátká diskuse k výsledkům 
testu časopisu D Test, který se zaměřil na 
mák a makové náplně.

Úřad AK ČR

 Z jednání Komoditní rady pro mák
V úterý 22. dubna 2021 se uskutečnilo druhé letošní jednání Komoditní rady pro 
mák při AK ČR, a to opět online formou. Jednání vedl předseda této rady a člen 
představenstva AK ČR Ing. Jaroslav Mikoláš. 

odvětví, zemědělství nevyjímaje. Zavřené 
provozovny veřejného stravování, školy a další 
potravinářské provozy znamenaly dlouhodo-
bě omezenou poptávku a řada, hlavně těch 
menších, pěstitelů část své produkce na trhu 
vůbec neuplatnila. V maloobchodě (řetězcích) 
nebyl propad tak významný. Vážnost situace 
nám potvrdil i Ing. Petr Hanka, který apeluje 
na tuzemské zákazníky: „Situace je opravdu 
vážná. Mnozí pěstitelé bojují o svou existenci, 
zvažují, zda skončit s pěstováním brambor. 
Chci požádat českého spotřebitele, aby nám 
pomohl a při výběru dával našim pěstitelům 
přednost.“

Záruka původu 
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s ÚKZÚZ, SZIF a ČBS dokončilo úspěšně pří-
pravy nového dotačního titulu pro pěstitele 
a zpracovatele konzumních brambor. Ti 
mohou od letošního roku žádat o nový dotační 
titul 19. C – Podpora na účast producentů 
a zpracovatelů konzumních brambor v režimu 

jakosti Q CZ, jehož cílem je zlepšení trž-
ních příležitostí a dosažení přidané hodnoty 
konzumních brambor a výrobků z nich. 
Po úspěšné certifikaci, kterou byl pověřen 
ÚKZÚZ, mohou bramboráři požádat Mini-
sterstvo zemědělství o přidělení ochranné 
známky – značky kvality Q CZ a označovat tak 
svoje produkty. Prakticky se jedná o kontrolo-
vanou a dohledatelnou produkci konzumních 
brambor, vypěstovanou způsobem šetrnějším 
k životnímu prostředí. V konečném důsledku 

to znamená také těsnější vazby mezi pěstiteli 
a zpracovateli, stejně jako garanci a vyšší kva-
litu produktů pro spotřebitele. V letošním roce 
požádalo o podporu přes 100 žadatelů. Přihlá-
šení pěstitele nebo zpracovatele konzumních 
brambor je dobrovolné.

Základní potravina pro 21. století
Každý Čech zkonzumuje ročně asi 65 kg 
brambor. Brambory jsou nejlepším potravino-
vým koncentrátem na světě a zároveň levným 
zdrojem energie a nutričně významných látek. 
Jsou bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny 
(včetně esenciálních aminokyselin) a jsou té-
měř bez tuku. Brambory, společně s kukuřicí, 
pšenicí a rýží patří mezi 4 nejdůležitější plo-
diny světa. Od roku 1994 se jejich celosvětová 
produkce zvýšila z 230 mil. t na téměř 400 mil. t.
Nárůst zaznamenaly zejména Čína a Indie, 
oživení spotřeby však zaznamenáváme 
i v takových zemích, jako jsou např. USA.

Úřad AK ČR

Letošní chladné 
počasí posunulo vegetační 

období plodin zhruba 
o 2-3 týdny, čímž se 
opožďuje také jejich 

sklizeň.
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Jednání se věnovalo přípravám sněmu AK ČR, nové SZP a současné 
situaci v zemědělství. Rovněž se dojednávala realizace „Prohlášení 
zemědělců Plzeňského kraje“ a jednání s představiteli místních 
a regionálních samospráv. Závěr návštěvy patřil prohlídce provozu 
společnosti v rostlinné i živočišné produkci. Společnost hospodaří 
na výměře 3 700 ha zemědělské půdy, na nichž pěstuje především 
obiloviny, řepku, kukuřici a krmiva. Živočišná výroba je výhradně zamě-
řena na chov mléčného a masného skotu. Společnost zaměstnává více 
jak 60 zaměstnanců. Více údajů lze nalézt na www.osecka.cz.

Přejezd na Klatovsko
Další cesta vedla do společnosti Agrospol, Malý Bor a.s. kde byl pre-
zident přivítán prokuristou a ředitelem společnosti, předsedou OAK 
Klatovy a členem DR AK ČR Ing. Zdeňkem Částkou. Jednání se dále zú-
častnili vedoucí rostlinné výroby Ing. Pavel Nováček a vedoucí živočišné 
výroby Ing. Jitka Šmídová, dále ředitelka OAK Klatovy Jiřina Jandová 
a místopředseda Českého bramborářského svazu a generální ředitel 
Lyckeby Amylex a.s. Mgr. Ivica Punčikar. Projednávalo se vyhodnocení 
prvního povolebního roku komory, činnost OAK Klatovy, prezentace 
českého zemědělství, výsledky precizního zemědělství a inovace v živo-
čišné výrobě, nová SZP a další klíčová agrární témata. Exkurze v provo-
zu s moderními stájemi odpovídající požadavkům welfare a skladování 
kejdy byla zakončena prohlídkou projektu a staveniště kruhové robotic-
ké dojírny, která bude spuštěna koncem roku. Agrospol hospodaří na 
2 240 ha zemědělské půdy s pěstováním plodin pro krmnou základnu, 
dále obilovin, řepky a průmyslových brambor. Výroba mléka vychází 
z 1 600 ks skotu, z toho je 750 ks vysokoužitkových dojnic holštýnské-
ho plemene s celkovou roční produkcí kolem 8 mil. l mléka. Dále pak 
chov doplňují krávy bez tržní produkce mléka a výkrm býků masných 
plemen. Bližší údaje o společnosti na www.agrospolmalybor.cz.

A do jižních Čech na Strakonicko
V ZD Novosedly přivítal prezidenta předseda družstva a zároveň mís-
tostarosta obce Novosedly Ing. Bohumil Hradecký, který rovněž zastává 
funkci předsedy AK okresu Strakonice a místopředsedy RAK Jihočes-
kého kraje. Setkání se dále účastnil Ing. Bohuslav Čížek – soukromý 
zemědělec, místopředseda AK okresu Strakonice, František Čížek 
– soukromý zemědělec, člen představenstva AK okresu Strakonice 

a ředitelka místní okresní komory Ing. Lenka Hryzbilová. V provozu 
družstva předseda přítomné seznámil s klasickým výrobním zaměře-
ním, tedy rostlinné a živočišné produkce s provázáním na bioplynovou 
stanici. Dále se vedla diskuse o budoucnosti českého zemědělství 
v návaznosti na novou SZP a velikost obhospodařovaných honů. 
Družstvo realizuje projekty s podílem EU zaměřené na úspory energie 
a snížení energetické náročnosti technologických procesů. ZD Novo-
sedly hospodaří na cca 2 050 ha pozemků ležících při západním okraji 
Strakonické kotliny u Novosedelského potoka v nadmořské výšce 
415–600 m. V osevním postupu střídají obiloviny, řepku a kukuřici. 
Pro nedalekou škrobárnu v Horažďovicích pěstují na cca 100 ha půdy 
brambory. Dále se zaměřují na chov dojných krav a prasat. V roce 
2009 uvedli do provozu bioplynovu stanici, která vytápí areál družstva 
a odpadní teplo je využíváno k dosoušení obilovin, řepky a kukuřice. Od 
roku 2014 centrálně vytápí část obce Novosedly a v této souvislosti je 
zajímavostí odkup členských podílů družstva obcí. Další informace 
o podniku na www.zdnovosedly.cz.

Konec pracovní cesty v Bělčicích
V ZD Bělčice přivítal prezidenta ekonom a místopředseda družstva 
Ing. David Kub a místopředseda AK Strakonice Petr Hejhal. Jednání 
začalo ochutnávkou masných a uzenářských výrobků, pocházejících 
z 100% podílu masa z vlastního chovu. Diskuse se vedla v oblasti zvý-
šených cen krmných směsí, komponentů a surovin pro směsi a ná-
kladové náročnosti chovu zvířat. Rovněž byla diskutovaným tématem 
ochranná pásma vodních zdrojů, kdy významná část obhospodařované 
zemědělské půdy na Strakonicku patří do pásem spodní i povrchové 
vody. ZD Bělčice hospodaří v oblasti podbrdské vrchoviny v bramborář-
ské výrobní oblasti na 1 900 ha zemědělské půdy, z toho 1 300 orné 
a 600 ha travních porostů. Pěstují obiloviny, řepku, brambory a pícniny. 
Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic s mléčnou produk-
cí, odchov telat a výkrm hovězího žíru s uzavřeným obratem stáda. 
Zajímavostí je chov plemene Montbeliarde. Součástí je i chov prasat. 
Příkladem praxe regionální sounáležitosti a zpracování produkce je 
zpracování a výrobna vlastních masných výrobků s navazující prodej-
nou. Více údajů o družstvu na www. zdbelcice.cz.

Úřad AK ČR

Prezident navštívil Plzeňsko 
a Strakonicko

Jednání na Plzeňsku začalo setkáním s předsedou KAK Plzeň a členem představen-
stva AK ČR Ing. Jaroslavem Šímou v Osecké zemědělské a obchodní společnosti a.s. 
v Oseku, kde rovněž J. Šíma zastává pozici předsedy představenstva.
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V nových prostorných stájích mají dojnice mnohem více místa a mohou 
se rozhodnout, jestli si půjdou odpočinout do boxu nebo se půjdou na-
krmit. „Všechny provozy plně odpovídají podmínkám welfare pro skot. 
Samozřejmostí je uzavřený obrat stáda, důsledně se věnujeme odchovu 
telat a jalovic,“ říká ředitel společnosti a také člen jejího představen-
stva Zdeněk Částka. Podnik současně buduje ještě novou kruhovou 
robotickou dojírnu o 32 místech za přibližně 50 mil. Kč, která bude 
dokončena letos na podzim. 

Právě výroba mléka, které dodává do táborského Mlékařského a hos-
podářského družstva JIH, je podle Částky jedním ze tří pilířů, na nichž 
podnikání této společnosti s loňskými téměř 128 milionovými tržbami 
stojí. Zisk po zdanění činil loni 7,6 mil. Kč. Agrospol chová 750 dojnic 
holštýnského plemene s roční produkcí mléka kolem 8 mil. l. Dojnice 
tvoří jen zhruba polovinu stáda hovězího dobytka podniku, vedle telat 
a jalovic jsou v něm dále masné krávy bez tržní produkce mléka 
a početně omezený výkrm býků masných plemen. 

Podnikání Agrospolu je závislé dále na rostlinné výrobě, přestože hos-
podaří v nadmořské výšce kolem 500 metrů nad mořem. Obdělává přes 
2 000 ha, z čehož největší plochy zabírají pšenice a brambory, v menším 
měřítku též ječmen a některé druhy olejnin. Zásadní význam má vedle 
komerčních plodin výroba vlastních objemových krmiv, tedy siláž 
a travní a luskoobilné senáže. Využívá technologie precizního zeměděl-
ství. Díky systému Varistar provádí variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv 
do řepky i obilovin a díky technologii Seed Eye probíhá setí obilnin 
a řepky dokonce s přesností na jedince. Samochodný postřikovač JD 
5430i umožňuje vypínat jednotlivé sekce podle GPS.

Právě brambory, které se nacházejí na ploše 300 ha, označuje Částka 
za pomyslný další pilíř byznysu společnosti. Jejich hlavním odběrate-
lem je místní výrobce škrobu Lyckeby Amylex sídlící v nedalekých Ho-
ražďovicích, kam jen loni podnik prodal 11 tis. t brambor. „Proto jsme 
v minulosti zainvestovali do dvou odkameňovacích a sázecích linek. 
Máme také samochodný dvouřádkový sběrač, vše od značky Grimme,“ 
chlubí se Částka. 

Od švédsko-české firmy Lyckeby Amylex, která dodává své výrobky 
vedle evropských zemí také do Spojených států nebo Číny, dále Agro-
spol odebírá bramborové zdrtky do bioplynové stanice a zahuštěnou 
hlízovou šťávu z brambor sloužící jako hnojivo. „Díky této regionální 
spolupráci se nám oboustranně daří šetřit nejen náklady, ale také 
životní prostředí,“ vysvětluje Částka. 

Bioplynová stanice je dalším zdrojem příjmů Agrospolu a zužitkuje 
v ní vedle bramborových zdrtků, vznikajících jako vedlejší produkt při 
nastrouhání a vypírání škrobu z brambor, dále materiál ze stájí. Bioply-
novou stanici o výkonu 750 kWh pořídila společnost bez dotace. 

„Správným hospodařením, tedy masivním využitím hnoje od telat, 
jalovic a z poroden včetně hovězí kejdy z produkčních stájí a digestátu 
z bioplynové stanice zvládáme bohatě zásobit naši zemědělskou půdu 
organickou hmotou,“ vysvětluje Částka. Podnik má také vlastní studny, 
vodojem a vodovod a hospodářství je tak v mnoha ohledech prakticky 
soběstačné.

Úřad AK ČR

Agrospol zlepšuje pohodu 
dojnic za stovky milionů 

Podnik Agrospol hospodařící v Malém Boru na Plzeňsku dal během posledních 10 let
více než 200 mil. Kč za dvě produkční stáje pro 730 dojnic, novou porodnu, silážní 
žlaby, stáj pro otelené dojnice a potřebnou kapacitu skladovacích jímek a hnojiště.
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Projednali specifika hospodaření v oblasti Polabí, možnosti závlah 
a retenčních nádrží, realizovaný projekt pro podporu českého země-
dělství v kraji a možnost realizace Prohlášení zemědělců pro jednání 
s představiteli místních a regionálních samospráv a s politickými 
subjekty. Diskuse se vedla rovněž v oblasti příprav a přerozdělení nové 
SZP a současného přechodného období. Luboš Pokorný je spolumaji-
telem podniků zemědělské prvovýroby na Nymbursku obhospodařující 
zemědělskou půdu na 2 000 ha. V oblasti rostlinné výroby jde hlavně 
o pěstování obilnin, řepky, máku a cukrové řepy. Návštěva byla zakon-
čena obhlídkou revitalizační nádrže začleněné do krajiny, z níž se voda 
používá pro závlahu pěstovaného špenátu.

Farma Choťovice
Zde s prezidentem jednal majitel Ing. Karel Horák, dlouholetý člen 
představenstva AK ČR a předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu. 
Jednání začalo krátkou exkurzí v minizoo jako součásti další činnosti 
provozování rekreačního komplexu s hotelem, penzionem a restaurací 
s ochutnávkou specialit šéfkuchaře z masa z vlastního chovu. Projed-
nali se otázky aktuálního rámce SZP, udržitelnosti a nových nároků 
na zemědělské hospodaření, rozvoje rodinných farem a jejich 
velikosti a diverzifikace výroby a doplňkových činností. Rovněž se 
jednalo o činnosti svazu holštýnského skotu, o produkci mléka a jeho 
zhodnocení, navýšených cenách krmných směsí a dalších aktuálních 
tématech. Závěr návštěvy patřil krátké exkurzi v provozu, zpracovny 
a výrobny masa s vlastními výrobky s odbytem přes prodejny, ale 
i obchodní společnost Rohlík. Bližší údaje o farmě naleznete na 
www.farmachotovice.cz.

TEREOS TTD Dobrovice
Závěr pracovní cesty byl směřován do významné společnosti zpracová-
vající cukrovou řepu, TEREOS TTD, a.s. v Dobrovici. Přivítání se ujal ge-
nerální ředitel společnosti Ing. Oldřich Reinberger, agronomický ředitel 
Ing. Karel Chalupný a obchodní ředitel Ing. Martin Kolář. Připravená 
prezentace provedla přítomné historií a současností v oblasti cukro-

varnictví a pěstování cukrové řepy. V současnosti společnost provozuje 
cukrovar s lihovarem v Dobrovici, cukrovar v Českém Meziříčí, lihovary 
na pitný líh v Chrudimi, Kolíně a v Kojetíně, a balící centrum v Mělníku. 
Rovněž byl představen model spolupráce s pěstiteli cukrové řepy, kteří 
hospodaří s výměrami cukrovky v rozmezí od 5 do 650 ha s ročním cel-
kovým objemem dodávek okolo 3 mil. t cukrové řepy. Vzájemná dlouho-
dobá spolupráce se opírá o partnerství v obchodním vztahu. Spo-
lečnost pravidelně investuje ročně přes 200 mil. Kč do vlastní obnovy 

a modernizace závodů. Společnost rovněž v regionu významně podpo-
ruje kulturní a sportovní aktivity v rámci veřejně prospěšné činnosti. 
Závěr návštěvy patřil prohlídce expozic Dobrovického muzea cukrovar-
nictví v areálu cukrovaru. Více údajů o společnosti i možnosti návštěvy 
muzea naleznete na www.cukrovaryttd.cz a www.dobrovickamuzea.cz
 
Úřad AK ČR

Prezident na Nymbursku 
a Mladoboleslavsku

Jednání s předsedou OAK Nymburk a místopředsedou RAK Středočeského kraje 
Ing. Lubošem Pokorným, MBA zahájil prezident v sídle farmy Zdonín.
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MHD JIH jako největší odbytové družstvo v České republice obchoduje 
denně cca 1,35 mil. l mléka. Nakoupené mléko od svých 180 členů 
prodává do čtyř tuzemských mlékáren a do jedné mlékárny v Bavorsku. 
S prezidentem Janem Doležalem tedy jednal Ing. Karel Bednář, před-
seda představenstva MHD JIH a předseda ZD Pluhův Žďár a ředitel 
MHD JIH Ing. Václav Dvořák. Jednání bylo zaměřeno na témata součas-
né odbytové situace na trhu s mlékem, jeho finančního zhodnocení 
a cenových prognóz v návaznosti na zvýšené ceny krmných směsí. Dále 
na možnosti chovu skotu v ČR v nových podmínkách SZP, současné situa-
ci v produkčním zemědělství a propagaci českého zemědělství a českých 

výrobků. Karel Bednář prezidenta informoval rovněž o struktuře země-
dělství na Jindřichohradecku a hospodaření ZD Pluhův Žďár. Družstvo 
hospodaří v nadmořské výšce cca 500 m na 2 312 ha vlastní a pronajaté 
zemědělské půdy, z čehož 450 ha jsou travní porosty. V rostlinné výrobě 
se zaměřuje na pěstování obilovin, řepky a plodin pro krmné potřeby. 
Významným odvětvím činnosti družstva je chov 880 ks dojnic holštýnské-
ho skotu a červených strak v moderní robotizované stáji s dojicími roboty 
Lely Astronaut A3. Družstvo při hospodaření využívá moderní a inovační 
technologie a protierozní mechanizaci. Předseda Bednář je významným 
podporovatelem udržitelnosti produkčního zemědělství a využívání nejno-
vějších technologií v návaznosti na oblast ochrany půdy a vodních zdrojů 
a zadržení vody v krajině, spoluzajištěnou aplikací organické hmoty do 
půdy. Rovněž je mu vlastní vzájemná soudržnost a podpora života na 
venkově. Více na www.zdplzdarcz a www.mhdjih.cz 

ZD Hříšice
Pokračování pracovní cesty vedlo za předsedou ZD Hříšice a OAK 
Jindřichův Hradec a členem DR AK ČR Milanem Navrátilem. Prezident 
projednal s kolegou Navrátilem činnost DR AK ČR, blížící se sněm, 

podmínky pro zemědělce v ČR a avizované varianty nové SZP a rovněž 
vstup rakouského kapitálu do zemědělského hospodaření v oblasti 
Dačicka a v příhraničních oblastech Jindřichohradecka. Rovněž disku-
tovali o značných problémech v zajištění provozu, zejména živočišných 
výrob v době nejvyššího nárůstu onemocnění covid-19. Návštěva byla 
zakončena obhlídkou provozu mechanizace, stájí živočišné výroby 
a bioplynové stanice. Družstvo vedle standardní produkce a činností 
slouží také jako školní podnik pro Střední odborné učiliště zemědělské 
a služeb Dačice. Z odpadního tepla bioplynky je zajištěn provoz pásové 
sušky sypkých materiálů a dodávky tepla pro obecní budovy a soukro-
mé byty v obci Hříšice. O družstvu více na www.zdhrisice.cz. 

Setkání na Třebíčsku
Na Vysočině se prezident setkal se zástupci OAK Třebíč, tedy místo-
předsedou OAK a předsedou ZD Hrotovice Ing. Bohumírem Hutařem, 
ředitelem OAK Třebíč Ing. Karlem Coufalem, předsedou DR okresní 
komory Miroslavem Svobodou a dalšími pozvanými hosty. Za OAK 
Jihlava přivítal prezidenta předseda Ing. Stanislav Coufal, místopřed-
seda Ing. Vladimír Svoboda, člen představenstva Jindřich Pospíchal 
a ředitel Ing. Vlastimil Vaněk. Jednání započalo exkurzí v diverzifiko-
vaném provozu hospodařícího družstva návštěvou bioplynové stanice. 
Ta byla od začátku budována s důrazem na využití odpadního tepla jak 
pro vlastní potřebu, tak i pro potřeby města. Nově je teplo využito i pro 
odchov ryb, konkrétně sumečka afrického, v recirkulační technologii 
od společnosti Agrico Třeboň. Odbyt zpracovaných ryb formou filet je 
zaměřen na regionální jídelny škol, zdravotnických zařízení a restaura-
cí. Dále byl navštíven chov dojnic, prasat a provoz družstevní pálenice. 
ZD Hrotovice hospodaří na 2 434 ha zemědělské půdy v průměrné 
nadmořské výšce 412 m. Zabývá se pěstováním obilnin, hrachu, řepky, 
vojtěšky, trav na semeno, kmínu, kukuřice a krmných plodin. Živočišná 
výroba je zaměřená na chov skotu a prasat. Družstvo chová v průměru 
851 kusů skotu, z toho 287 dojnic a 39 krav bez tržní produkce mléka, 
5 025 prasat, z toho 326 prasnic. Obchoduje s rostlinnými komoditami 
a hnojivy. Pro tuto činnost využívá vlastní skladové kapacity s kapacitou 
32 500 t. Nedílnou součástí družstva jsou dceřiné společnosti SUIGAL 
s 371 ha obdělávané zemědělské půdy a společností Hrotovická ob-

chodní a Kooperace Hrotovice.
Závěr návštěvy pak v nově opravené jídelně patřil diskusi s představiteli 
místní a regionální samosprávy. Tématem bylo zachování produkční-
ho a udržitelného zemědělství v Kraji Vysočina, častá období sucha 
na Třebíčsku a části Jihlavska, nová SZP a její varianty, připravované 
Prohlášení zemědělců Kraje Vysočina, vzájemnému soužití a podnikání 
na venkově, rozvoj venkova a aktuálním agrárním tématům.

Úřad AK ČR

Jindřichohradecko a Vysočina
Výjezdy prezidenta komory Jana Doležala přímo navazují na předsněmovní diskuze 
s delegáty, které v rámci tehdy platných hygienických pravidel proběhly on-line formou. 
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Ekologičtí aktivisté zase řepku napadají jako 
plodinu, která zhoršuje životní prostředí 
a úrodnost půdy. Všichni tomu rozumí, 
dokonce i lesníci knížecího původu se cítí být 
odborníky na řepku. Řepka je v tom ale nevin-
ně, tento mainstreamový názor je veřejností 
nekriticky přijímán a nezjišťuje se skutečný 
stav očištěný od demagogie.

Řepka a půda
Řepka úrodnost půdy nezhoršuje, naopak 
jako zlepšující plodina kvalitu půdy zvyšuje. 
Zaoraná řepková sláma má na rozdíl od 
obilovin příznivý poměr uhlíku k dusíku, 
a proto navyšuje obsah humusu v půdě a tím 
její úrodnost. Pšenice zasetá po řepce má 
o 10–15 % vyšší výnos. Řepka je také proti-
erozní plodina, pokryv půdy má 11 měsíců 
v roce, a tak zabraňuje erozi, hlavně v období 
května až července, kdy jsou nejintenzivnější 
bouřky. V osevním postupu zaujímá dlouho-
době 15 % orné půdy, naproti tomu obiloviny 
zaujímají 55–60 %, a to nikomu nevadí.

Řepka a bionafta
Další nepravda je, že spotřebuje více energie, 
než se z ní získá. Na vypěstování 3,3 t semene 
řepky z 1 ha je potřeba celkem energie rovna-
jící se 300 l nafty (100 l na vypěstování, 50 l na 
výrobu bionafty a 100–150 l při výrobě hnojiv 
a strojů). Při výnosu 3,3 t semene řepky se 
vyrobí 1,1 t bionafty, 3krát více než se spotře-

buje. Slunce nám dává čistou energii, kterou 
přes fotosyntézu řepky a bionaftu dokážeme 
využít. Z 1 mil. t řepky, kterou v ČR sklidí-
me, se může vyrobit 350 tis. t bionafty, to je 
veškerá spotřeba nafty v celém zemědělství 
za rok. Před 100 lety tuto energii vykonávala 
tažná síla 500 tis. koní a těžká lidská práce 
jedné třetiny národa. Jen pro koně se krmivo 
pěstovalo na více než 500 tis. ha, řepka se 
pěstuje na 350 tis. ha.

Řepka potravina a krmivo
Nově vyšlechtěné odrůdy řepky mají špičko-
vou kvalitu a řepkový olej se řadí mezi nejlep-
ší. Vyrovná se svojí kvalitou olivovému oleji, 
složení 3 a 6 omega mastných kyselin má 
pro lidskou výživu ještě lepší než olivový. Její 
olej je velmi vhodný do studené kuchyně 
i na smažení. Řepkové pokrutiny (výlisky) mají 
vysoký obsah dusíkatých látek a dokáží z větší 
části nahradit dovážené sójové pokrutiny. 
Zpracováním 1,1 mil. t řepkového semene se 
získá 500 tis. t pokrutin, které nahradí zhruba 
350 tis. t sójových pokrutin, které se dováží 
přes půlku zeměkoule z Ameriky.

Řepka, životní prostředí a globální oteplování
Není pravda, že řepkový pyl v době květu způ-
sobuje alergie. Pylová zrna řepky jsou velká 
a těžká, polétají jen několik desítek metrů 
a v ovzduší se neudrží, jak potvrdily odborné 
výzkumy. Také námitky, že při pěstování řepky 

je vysoká spotřeba hnojiv a pesticidů, jsou 
pravdivé jen z části. Péče o ni je adekvátní 
produkci velkého množství biomasy. Většina 
živin se pak znovu do půdy vrací zaoráním 
řepkové slámy a živiny ze zkrmených pokrutin 
se vrací do půdy v organických hnojivech ze 
živočišné výroby. Spotřeba hnojiv a pesti-
cidů je dnes zároveň snižována v systému 
precizního zemědělství, kdy přesná aplikace 
špičkovou technikou řízenou počítačem 
přes GPS zajišťuje dávkování v optimálním 
množství přímo k rostlinám. Úspora je kolem 
20 %, nedochází ke zbytečnému předávkování 
a látky pak neunikají nevyužité do životního 
prostředí. 

Ani bionafta nezvyšuje zátěž ovzduší. Uhlík 
uvolněný shořením bionafty se jen vrací do 
atmosféry, odkud ho odčerpaly rostliny při 
tvorbě biomasy a tím se uzavírá biologický 
uhlíkový cyklus. Z hlediska koncentrace CO2 
v ovzduší je řepka neutrální, o což usiluje EU 
do r. 2050. Na rozdíl od fosilních paliv, které 
uhlík uložený v zemi uvolňují do atmosféry 
a tím zvyšují postupně jeho koncentraci. Není 
proto jasné, proč jsou ekologičtí aktivisté proti 
bionaftě z řepky.

Řepka a budoucnost
Situace je taková, že fakta se neuvádějí, uvede 
se jen částečná informace, která se hodí, 
vytržená z komplexního pohledu. Uvádí se 
jen informace, které se shodují s většinovým 
proudem. Po snížení podílu jetelovin, vlivem 
propadu živočišné výroby, zůstala řepka 
jednou z mála zlepšujících plodin v osevním 
postupu. Profesoři zemědělských vysokých 
škol na dotaz, proč veřejnosti nevysvětlí „jak 
je to s tou řepkou“ odpověděli: „To je politicky 
neúnosné, to si nemůžeme dovolit, ono by 
se nám to mohlo vrátit, až budeme žádat 
o grantovou podporu.“ 

Neoprávněný odpor proti řepce vyvolal snížení 
ploch v celé EU o 10–20 % ploch. Ke zpraco-
vání jí nyní chybí 5–6 mil. t a dochází tak 
k jejímu zdražování. Má to i další negativa, 
bude se dovážet palmový olej z Asie a budou 
se kácet další pralesy. Pokud to chceme 
myslet vážně s životním prostředím, tak se 
nesmíme bát říkat pravdu a nesmíme tahat 
politiku do odborných problémů.

Josef Kubiš, Agro Jesenice
člen představenstva AK ČR

 Řepka jako rukojmí politického boje
V posledních letech, vždy koncem jara, když rozkvetou žlutá pole, se s intenzitou 
rozhoří boj kolem řepky. Odpůrci předsedy hnutí ANO ji používají v politickém boji 
s argumentem, že řepka se podle nich pěstuje hlavně kvůli Agrofertu, který na řepce 
vydělává díky dotacím na výrobu bionafty z řepkového oleje. 
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ŽIJEMEna venkově

Kromě celé řady jiných potravin se letos často 
mluví (a jsou k tomu ověřená data) o růstu 
cen prakticky všech hlavních surovin k výrobě 
rostlinných jedlých olejů, tedy zdaleka nejen 
řepky na burze MATIF, ale i světových cen 
sójového, slunečnicového i palmového oleje. 
Rozbor důvodů, především pak z pohledu na-
bídky a poptávky, zpracoval koncem letošního 
května Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 
(SPZO), k tomu však lze doplnit i důvody další, 
které začínají hrát stále větší roli a které mo-
hou být i jistou předzvěstí, jaký cenový vývoj 

lze v budoucnosti, nejen v případě rostlinných 
jedlých olejů, očekávat.

Připomenout lze přitom, že podle Organiza-
ce OSN pro výživu a zemědělství se v dubnu 
letošního roku zvýšily světové ceny potravin 
jedenáctý měsíc za sebou a dosáhly tak 
v globálním pohledu nejvyšší úrovně od květ-
na roku 2014. Index cen rostlinných olejů se 
podle agentury Reuters zvýšil meziměsíčně 
o 1,8 %, pokud bychom ale porovnávali 
současné světové ceny s cenami o několik let 

zpět, dostaneme se, podle typu komodit, 
k růstům okolo 20 % a více. A netýká se to 
jen olejnin, ale i cen obilovin, cukru nebo 
mléčných výrobků.

Přestože se to obvykle nezmiňuje, lze za 
tímto vývojem vidět také reakce spotřebitelů 
na nutriční doporučení, která je stále častěji 
nabádají k omezení konzumace živočiš-
ných tuků a zvýšení podílu rostlinných tuků 
ve stravě. To se týká i obilovin nebo právě 
mlékárenské produkce, v případě rostlinných 

Ceny rostlinných olejů jsou také odrazem 
regulací i změn ve stravování

Ceny potravin byly, jsou a budou nejen v naší zemi vždy atraktivním mediálním 
tématem. Má to svou logiku, jde o produkty často každodenní spotřeby, z nichž 
mnohé jsou zcela nezbytné a veřejnost se proto zajímá o to, kolik peněz bude muset 
za potraviny vydat. 

28. ČERVEN 2021
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jedlých olejů je to ale nejvíce markantní. 
Pomineme-li problém, který může časem 
nastat kvůli nedostatečnému příjmu bílkovin 
ze stravy živočišného původu a živočišných 
tuků, nasvědčuje vše tomu, že ceny olejnin 
a veškerých zdrojů rostlinných tuků i nadále 
porostou, neboť se po nich bude zvyšovat 
poptávka, což je částečně dobrá zpráva pro 
jejich pěstitele, ale ne zas tak dobrá zpráva 
pro chovatele hospodářských zvířat.

Už vůbec se ale nemluví o vlivu regulací 
zemědělského podnikání, přičemž kromě celé 
řady nových nebo připravovaných evidencí 
jsou to především pokračující zákazy a ome-
zení používání přípravků na ochranu rostlin, 
ať již před škůdci, nebo před dopady projevů 
počasí. Náhradní přípravky na bázi bio nejsou 

totiž v potřebném množství k dispozici, ne-
hledě na skutečnost, že jsou téměř ve všech 
případech dražší, a navíc málo účinné. To 
generuje riziko vyšších ztrát i vyšších nákladů 
dohromady, a to by se logicky mělo projevit 
v cenách produkovaných surovin. Přestože 
se tak v současné době stále dává vina za 
růst cen zemědělských komodit průběhu 
počasí (což samozřejmě stále platí), roste 
vliv důsledků politických rozhodnutí s cílem 
zlepšit stav životního prostředí. Bylo by tak 
velmi žádoucí, aby na tuto skutečnost začali 
zemědělci opakovaně poukazovat, neboť jinak 
budou veřejností a politiky obviněni, že nejen 
„ničí“ přírodu, ale ještě navíc chtějí za svou 
produkci stále vyšší ceny. Jsou to ale právě 
politická rozhodnutí, která často ceny země-
dělských surovin a z nich vyráběných potravin 

zvyšují, a tento trend se bude dále prohlubo-
vat, ke škodě zemědělců v Evropě, zejména 
na území EU.

Právě olejniny navíc patří ke komoditám, při 
jejichž produkci je nutné používat více než 
u některých jiných komodit chemické pro-
středky, a pokud se dnes ceny olejnin napříč 
celým jejich spektrem zvyšují, může to být 
(a do určité míry jistě je) i tím, že nejen ná-
klady na cenu lidské práce, ale i vícenáklady 
plynoucí z regulací rostou. To by přitom bylo 
žádoucí spotřebitelům sdělit, neboť rostoucí 
ceny olejnin jsou fakticky jen vrcholkem 
ledovce, který je skryt, mimo jiné, pod hladi-
nou vizí Green Deal.

redakce Agrobase

Vzhledem k tomu, že je palmový olej stále dů-
ležitou surovinou v potravinářském průmyslu 
a na světové produkci rostlinných olejů se podílí 
38 %, není na škodu si mýty s ním spojené při-
pomenout, neboť i v tomto případě je skutečná 
realita jiná, než jak je prezentována spotřebite-
lům prostřednictvím ochránců přírody.

Hned prvním mýtem, který je velmi často 
zmiňován, je „zásadní“ role palmového oleje 
při zmiňovaném kácení pralesů. To ovšem 
zpochybňuje sama EU, z níž teze o odlesňo-
vání kvůli produkci palmového oleje nejčastěji 
zaznívají. Podle zprávy Evropské komise 
z roku 2013 (novější souhrnná data – proč asi 

– nejsou k dispozici) bylo sice v letech 1990 
až 2008 na planetě odlesněno 239 mil. ha 
půdy, z toho však „jen“ 128 mil. ha pro potřeby 
zemědělské produkce. Z toho připadlo zhruba 
58 mil. ha na pastviny a zhruba 69 mil. ha na 
pěstování plodin, což ovšem zahrnovalo pře-
devším pěstování sóji a kukuřice. Produkce 
palmového oleje tak „mohla“ v praxi za zhru-
ba 2 % odlesněných ploch. Z uvedené zprávy 
přitom také vyplývá, že hlavními „odlesňovači“ 
planety nejsou zemědělci, což je docela důle-
žitý argument v současných diskusích 
o roli a regulacích v zemědělství v rámci 
připravovaných změn Společné zemědělské 
politiky EU.

Druhým zásadním mýtem je pak teze, podle 
níž palma olejná ničí půdu, na které nelze po 
této hospodářské plodině nic dalšího pěsto-
vat. Ve skutečnosti ale palmové plantáže
v porovnání s deštným pralesem ročně „vy-
robí“ více než dvojnásobné množství kyslíku, 
odpaří (a tedy ochladí své okolí) srovnatelné 
a podle typu porostů i o něco vyšší objem vody 
a umožňují také v porovnání s pralesními 
porosty intenzivnější zasakování dešťových 
srážek do půdy. Kromě toho je palma olejná 
nejvýkonnějším „výrobcem“ rostlinného oleje, 
neboť na jednotku produkce tohoto oleje je 
zapotřebí nejmenší plochy. To vše a mnohé 
další údaje lze dohledat na webové stránce 
www.udrzitelnypalmovyolej.cz.

redakce Agrobase

Mýty o palmovém oleji
Stejně jako celá řada jiných potravin jsou terčem mýtů i rostlinné jedlé oleje. Ty se 
zřejmě v největší míře týkají palmového oleje, jehož produkce je spojována s kácením 
deštných pralesů, čímž má palmový olej přispívat ke zhoršování stavu přírody 
a klimatické změně. 
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Řepkový olej
Řepkový olej obsahuje jen velmi málo nena-
sycených mastných kyselin a naopak hodně 
esenciálních omega-6 a omega-3 mastných 
kyselin. Ty jsou pro zdraví důležité a konzu-
mace tohoto oleje je dobrá pro kardiovasku-
lární systém a srdeční činnost. Řepkový olej je 
ideální k domácí přípravě pokrmů, lze jej ale 
také využít k výrobě majonézy a stejně jako 
olivový olej do salátů a nálevů.

Slunečnicový olej
Slunečnicový olej obsahuje složky, které mo-
hou přispívat ke zvýšení hladiny cholesterolu, 
naproti tomu má vysoký obsah vitamínu E a ky-
seliny linolové. Na smažení a pečení je o něco 
vhodnější než řepkový olej, určitou bariérou 
pro širší využití byla ale zatím jeho vyšší cena.

Sójový olej
Sójový olej působí příznivě na nervovou sou-
stavu, ze všech rostlinných olejů také obsa-
huje nejvyšší obsah lecitinu. Jeho konzumace 
se doporučuje diabetikům, bariérou je ovšem 
skutečnost, že původní surovina – sója – patří 
mezi nejvýznamnější alergeny. V minulosti 
patřil sójový olej k nejlevnějším rostlinným 
olejům na trhu.

Kokosový olej
Kokosový olej je považován za jeden z nejzdra-
vějších olejů, hodí se i pro pečení, kdy je jeho 
jistou výhodou speciální aroma. Z potravinář-
ského hlediska je pak výhodou skutečnost, 
že při pokojové teplotě zůstává tuhý, což se 
využívá při výrobě potravin. Jde o jeden 
z olejů, který čelí kritice ochránců přírody 
kvůli kácení deštných pralesů.

Olivový olej
I když je olivový olej mnohými považován za 
nejkvalitnější, je tento olej – lidově řečeno 
– v porovnání například s řepkovým olejem 
„tučnější“. Nejvhodnější využití olivového oleje 
je proto ve studené kuchyni (příprava salátů 
a dresinků), není tedy vhodné používat jej na 
pečení a smažení. Nejkvalitnější je olivový olej 
vyrobený lisováním za studena, je ale třeba 
vědět, že tento olej také patří mezi potraviny, 
které jsou často falšované.

redakce Agrobase

Charakteristika nejdůležitějších 
rostlinných olejů

Přestože je v našich podmínkách v kuchyni z rostlinných jedlých olejů logicky nej-
používanější řepkový olej a i z nutričního hlediska by to tak také mělo zůstat, k ně-
kterým účelům (například v potravinářství) se lépe hodí i jiné rostlinné oleje. Jejich 
stručnou charakteristiku přináší následující přehled: 
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Pracovníci Povodí Moravy prodloužili Trkman-
ku u Velkých Pavlovic téměř o 400 m a v její 
blízkosti vyhloubili 5 tůní. „Trkmanku jsme 
v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeti-
cemi na Břeclavsku prodloužili z původních 
1 891 na 2 277 m. Vytvořili jsme výrazné říční 
oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty 
pro drobné živočichy. Opatření zpomalila po-
vrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveni-
nový režim a zlepšila morfologii vodního toku. 
Vytvořili jsme tak velmi zajímavé adaptační 
opatření reagující na změnu klimatu,“ popisu-
je generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav 
Gargulák.

Nové tůně mají různou velikost, tvar a také 
hloubku. „Dno tůní je v nižší úrovni než je dno 
koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hla-

dinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně 
průtočná a ostatní neprůtočné,“ říká Gargu-
lák. Nové tůně v krajině vytvořily vodní plochu 
o celkové rozloze 3 300 m2. Jejich variabilita 
zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří 
podobné biotopy osidlují.

Na dokončené stavební práce teď Povodí Mo-
ravy, s. p. naváže výsadbou 630 kusů dřevin. 
Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastou-
peny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 
450 keři bude druhově zastoupený zejména 
hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop 
doplní technické prvky z kamene a dřeva, 
které budou sloužit jako úkryty pro drobné 
živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi 
a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrové-
ho úseku Trkmanky biocentrum o šířce 150 m.

Práce byly původně naplánované na rok, 
avšak rychlý postup prací i dobré klimatické 
podmínky umožnily dokončit revitalizační 
práce v předstihu. Ke kompletnímu dokončení 
zbývá už jen výsadba dřevin. „Pokud by pře-
trvávalo tak výrazné sucho, které postihovalo 
naše území od roku 2015 do první půlky 
loňského roku, museli bychom s výsadbou po-
čkat. Současná hydrologická situace i chlad-
nější počasí nám umožňuje zahájit výsadbu 
ještě v průběhu jara,“ vysvětluje Gargulák. 

V současnosti Povodí Moravy, s. p. realizuje 
řadu revitalizačních opatření. Tato opatření 
vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení 
její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme 
původní charakter, realizujeme přírodě blízká 
opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy 

Říčku Trkmanku prodloužili 
a vytvořili tůně, zadrží vodu

Povodí Moravy, s. p. dokončuje revitalizaci říčky Trkmanky u Velkých Pavlovic na 
jižní Moravě. Úpravy koryta i tůně jsou stavebně dokončené, tok olemuje více než 
600 kusů dřevin.
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v místech, kde jsou taková řešení možná. Je 
ale důležité mít na paměti, že v osídlených 
oblastech není možné dělat stejná opatření jako 
v krajině. Podobné, přírodě blízké úpravy, jsou 
součástí komplexu opatření a musí být provádě-
ny v souladu s opatřeními pro posílení vodních 
zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nena-
hrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí 
Moravy, s. p. patří například dokončená re-
naturace Moravy u Štěpánova, napojení odsta-
vených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského 
potoka u Novosedel, revitalizace Knínického 
potoka u Veverských Knínic, probíhající 
revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky, či 
připravovaná revitalizace vodohospodářského 
uzlu u Nedakonic.

Dagmar Sedláčková
Foto: Povodí Moravy, s.p.

Ocenění pro nejlepšího enologa získal Jiří 
Toman, hlavní enolog B\V Vinařství a.s. z Mi-
lotic na Hodonínsku, a to za nejlepší kolekci 
a zároveň i nejlépe hodnocené víno České 
republiky Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr, 
které získalo jednu ze 32 velkých zlatých me-
dailí Gran Bacchus de Oro. „B\V Vinařství svůj 
skvělý úspěch doplnilo o dalších 7 zlatých 
a 4 stříbrné medaile. 2 zlaté medaile si ze 
španělské metropole odváží Znovín Znojmo, 
po 1 zlaté medaili obdržel popický Gotberg, 
Nové Vinařství z Drnholce na Břeclavsku, 
Vinařství Lahofer na Znojemsku, Štěpán 
Maňák na Hodonínsku a Sonberk z Popic na 
Břeclavsku.

Výčet 14 zlatých ocenění ještě doplňuje 
12 stříbrných medailí. Neskutečný úspěch 
a skvělá reklama pro tuzemská vína ve 
světě,“ shrnuje výsledky a pocity ze soutěže 
Mirek Majer, který za společnost DAVINUS 
s.r.o. ve spolupráci se zkušenou slovenskou 
degustátorkou a další pravidelnou členkou 
mezinárodní poroty Editou Ďurčovou zároveň 
zajišťoval organizaci a společnou dopravu 
vzorků z České republiky.

V mezinárodní porotě v letošním roce za-
sedli hodnotitelé z 21 zemí světa. Znovu ne-
chybělo několik držitelů titulu Master 

of Wine, enologové nebo sommelieři s titulem 
MS. Česká republika byla počtem vzorků 
(75) po Španělsku, Mexiku a Slovensku 
čtvrtou nejlépe zastoupenou zemí. V odborné 
porotě ji zastupoval Miroslav Majer, ředitel 
společnosti DAVINUS, který měl v rámci
letošního ročníku, již potřetí v řadě, čest 
jedné z hodnoticích komisí předsedat. Spo-
lečně s ním zastupoval Českou republiku 
i Martin Šmíd, sommelier společnosti Znovín 
Znojmo.

Bacchus Madrid je nejvýznamnější a nejpres-
tižnější hodnocení vín na španělské půdě, 
které již pravidelně pořádá Unie španělských 
degustátorů, pod vedením jejího prezidenta 
Fernanda Gurucharri Jaque a ředitele Migu-
ela Berzosy. I letos bylo zaštítěno patronátem 
OIV a celá soutěž opět nechyběla na seznamu 
nejprestižnějších světových soutěží VINOFED.

Dagmar Sedláčková
Foto: Omnimedia

Nejlepší enolog a 27 medailí pro naše vína. 
Vinaři bodovali v Madridu

Ve dnech 24. až 27. května 2021 se v paláci Casino de Madrid konal již 19. ročník 
jedné z nejprestižnějších vinařských soutěží světa, Bacchus Madrid 2021. Z tříden-
ního hodnocení 1 691 vzorků vín ze 21 zemí světa si Česká republika odváží titul 
Nejlepší enolog v kategorii tichá vína a 15 zlatých a 12 stříbrných medailí.
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Proto se mu také někdy říká geránie. Dříve jsme se také mohli setkat 
s názvem čapí nůsek a to podle tvaru semeníků, připomínajících čapí 
zobák. První muškáty byly dovezeny do Evropy ze své domoviny, kterou 
je jižní Afrika, koncem 17. století. Již v tehdejší době rozpoznali zahrad-
níci velký potenciál této okrasné rostliny. Lákalo je, že jsou pelargonie 
velmi nenáročné okrasné i užitečné rostliny a započali s křížením 
původních druhů s cílem dosáhnout ještě atraktivněji zbarvených 
a větších květů. Vznikly tisíce nových hybridů a muškáty se staly sběra-
telským objektem zájmu mnoha pěstitelů po celém světě, který trvá do 
současnosti. Obecně jsou známy a v českých zahradnictvích se pěstují 
převážně tři druhy pelargonií. Jedná se o Pelargonium zonale – hybridy 
– páskatá pelargonie, Pelargonium peltatum – hybridy (pelargonie 
břečťanolistá, štítolistá – převislý muškát) a Pelargonium grandiflo-
rum, tedy pelargonie velkokvětá nebo také anglický muškát. 

Pelargonium zonale – hybridy – páskaté pelargonie
Mají dužnatý stonek a okrouhlé listy. Typická je tmavěji zbarvená 
kruhovitá páska na líci listů, podle které také dostaly český druhový 
název. Květy jsou uspořádané v bohatém okolíku a mohou být plnokvě-
té i jednoduché. Barevná škála je velmi široká od šarlatové, červené, 
oranžové, purpurové, lososové, růžové, bílé. V nabídce jsou od druhé 
poloviny května a ven se dávají, až už nehrozí jarní mrazy. Byly to právě 
pelargonie páskaté (říká se jim také vzpřímené, „původní“, „klasické“, 
„babiččiny“), které se již v 17. století zabydlely u našich předků a jsou 
u nás šlechtěny nejdéle.

Pelargonium peltatum – hybridy – převislé pelargonie 
Šlechtitele květin zpočátku vůbec neoslovily, protože měly dlouhé, sla-
bé výhony a řídké květy. Dnešní obrovský potenciál v nich tehdy nebyl 
rozpoznán. Až ke konci 19. století po vyšlechtění kompaktních odrůd 
s velkými, plnými květy zářivých barev se staly stejně oblíbenými, ne-li 
ještě oblíbenějšími než pelargonie páskaté. Převislé pelargonie se 
ještě mohou dělit do dvou podskupin, a to plnokvěté, jejichž habitus je 
kompaktnější a tvoří střední převis v široké škále barev, a jednoduše 
kvetoucí, které tvoří o mnoho větší převis, ale zase nenabízí tak bohatý 
sortiment barev jako plnokvěté odrůdy. 

Pelargonie grandiflorum – hybridy – velkokvěté odrůdy, anglický 
muškát
Rostlinám poměrně brzy dřevnatí stonek, mají ostře zubaté listy a vel-
ké květy, které jsou červené, růžové, lososové, fialové, bílé a často mají 
kontrastně zbarvené skvrny v základní barvě. Odrůdy se liší vzrůst-
ností, raností a bohatostí kvetení. K přednostem tohoto druhu patří 
nízký vzrůst, dobré rozvětvování a poměrně dlouhá životnost květů. 
Oblíbenost těchto pelargonií stoupá díky vyšlechtění nových moderních 
odrůd, které spolehlivě kvetou celé léto, a ne jen v jarních měsících, jak 
tomu bylo u starších odrůd.

Nároky a použití
Pelargonie se používají na slunných místech, do okenních truhlíků, na 
balkóny a na osazování květinových věží i venkovních ploch. Obecnou 
vlastností, kterou pelargonie disponují, je velmi dobré hospodaření 
s vodou. Ve své domovině, v tropických a subtropických oblastech, jsou 

Pelargonie, jejich základní 
rozdělení a použití

Muškát (Pelargonium) je velmi známá a oblíbená balkónová květina, patřící do 
rodu jednoletých, v původních oblastech vytrvalých rostlin, bylin až polokeřů nebo 
keřů obsahující asi 240–300 druhů zahrnutých v čeledi kakostovité (Geraniaceae). 
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muškáty nuceny šetřit vláhou, a proto s ní umí dobře hospodařit. Ston-
ky i listy jsou schopny udržet určitou zásobu vody. Muškáty tedy dobře 
snášejí přestávky v zálivce a jako balkónové rostliny nejsou rozhodně 
tak choulostivé jako třeba petúnie. Na trvale suchých stanovištích 
ovšem pelargonie nenarostou a nekvetou tak jako v přiměřeně vlhkém 
substrátu. Při přemokření muškáty zahnívají, trpí chorobami (zejmé-

na šedou plísní pelargonií) a málo kvetou. Zálivka je vhodná vždy ke 
kořenům.

Produkce balkónových a záhonových květin v ČR
Struktura tuzemské květinářské produkce je určována poptávkou po 
jednotlivých skupinách květin, ekonomikou jejich výroby v tuzem-
ských klimatických podmínkách a módností. Ke změnám ve struktuře 
produkce dochází velmi pomalu. Již dlouhodobě jsou hlavní skupinou 
záhonové a balkónové květiny, kam patří také pelargonie, a dá se oče-
kávat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Druhou hlavní 
skupinou jsou hrnkové květiny, především okrasné květem. Rostoucí 
zájem o záhonové a balkónové rostliny se začal projevovat od roku 
2000. V roce 2010 dosáhla produkce 910 mil. Kč a v roce 2018 již 
1 235 mil. Kč, tedy za 8 let přírůstek téměř 36 %. V roce 2018 před-
stavovaly záhonové a balkónové květiny podíl 54,2 % z celé produkce 
květin. Dá se předpokládat, že i v následujících letech trend setrval 
a balkónové a záhonové květiny mohou nyní tvořit bezmála 60 % 
z celkové produkce českých zahradnictví. 

Velký vliv na odbyt květin v předjarním a jarním, pro zahradníky 
ekonomicky nejsilnějším období, má bezesporu počasí. To letošní jaro 
je dlouhé a studené. Proto i prodej květin je asi o tři týdny zpožděný. 
Květinářským výrobním podnikům se však, podle zpráv členů Svazu 
květinářů a floristů ČR, podařilo zboží prodat bez větších ztrát. Některé 
týdny dokonce vykazovaly větší poptávku po určitých druzích balkóno-
vých květin, než byly tuzemské podniky schopny vykrýt. Pokud by tento 
trend pokračoval, je zde potenciál navýšení pěstebních ploch. Poslední 
dvě jarní sezóny byly také poznamenány koronavirovou krizí, která 
naštěstí nezasáhla náš obor primárně, ale sekundární dopady v podobě 
absolutní personální destabilizace se projevily v každém podniku. 
V době, kdy je sektor nejvytíženější, co se týká počtu pracovních sil, 
byli mnozí pracovníci buď nemocní, v karanténě, nebo ošetřovali členy 
rodiny. Přes uvedené, relativně pozitivní hodnocení posledních dvou 
jarních zahradnických sezón, vlastně nikdo z nás neví, jak se bude 
ekonomika naší země vyvíjet obecně. Proto je velmi těžké predikovat, 
jak se bude vyvíjet nákupní koš našich obyvatel a jestli bude i dál platit 
takřka každoroční přírůstek spotřeby květin, kde balkónové a záhonové 
květiny zaujímají nadpoloviční podíl v celkové spotřebě květin v ČR.

Ing. et Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Jedinečný celek Tematických zahrad je 
rozdělen do jedenácti částí, mezi které patří 
například Stříbrná zahrada, Vodní zahrada, 

Bílá či Kuchyňská zahrada. Jednotlivé zahrady 
slouží k prezentaci výsledků experimentální, 
výzkumné a umělecké činnosti odborných 
ústavů fakulty. Během sezóny zde pořádáme 
řadu zajímavých akcí. Široká veřejnost si tak 
může prohlédnout Tematické zahrady nebo 
jejich návštěvu spojit s odbornou přednáškou, 
ochutnávkou nebo komentovanou prohlídkou. 
Po předchozí domluvě nabízíme pro školy 
zajímavý environmentální program.

Tematické zahrady – Labyrint přírody 
a ráj zahrad opět uvítají své návštěvníky

Tematické zahrady v Lednici se nachází v samém srdci Lednicko-valtického areálu. 
Již šestým rokem otevírají své brány návštěvníkům areálu Zahradnické fakulty 
MENDELU. V době covidové byly uzavřeny a návštěvníci si je mohli prohlédnout 
pouze virtuálně na webu lva.mendelu.cz. Nyní, po téměř osmi měsících, opět otevírají 
své brány široké veřejnosti. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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Zahrady však neslouží pouze široké veřejnosti, 
ale nabízejí prostor ke studiu nebo odpočinku 
studentům a pedagogům Zahradnické fakulty 
MENDELU. Studenti navíc sami pomáhají 
s údržbou a péčí o zahrady a učí se tak teorii 
získanou studiem používat v praxi. 

V Tematických zahradách můžete navštívit na-
příklad Stříbrnou zahradu. Tato mediteránní 
zahrada potěší zejména milovníky Středo-
moří, ale své obdivovatele si najde vždy. Vůně 
bylinek a levandule je cítit na každém kroku. 
Kromě nich se zde objevují i dřeviny, které se 
běžně v zimě v našich povětrnostních podmín-
kách venku nepěstují, jedná se o olivovníky, 
oleandry, fíkovníky, vavříny nebo citroníky. 
Tyto teplomilné rostliny by mohly přes 
tuhou zimu, která mnohdy potrápí leckte-
rého zahradníka, vymrznout. Proto jsou vysa-
zeny do nádob, které se v zimním období 
přemisťují do chladného interiéru a na konci 
jara jsou navráceny zpět do Stříbrné zahrady. 
Najdete zde také Bílou zahradu, která je tvoře-
na převážně sortimentem rostlin s bílým nebo 
světle zeleným květenstvím. Půdorys zahrady 
tvoří spirála – labyrint. Tuto zahradu poznáte i 
podle kovové konstrukce, kterou pokrývají bílé 
popínavé růže.  Zahrada je doplněna vodním 
sloupem, po kterém stéká voda a po vyčištění 
cirkuluje zpět. Voda dodává zahradě příjemné 
mikroklima, jemný zvuk a v kombinaci s bílou 
barvou působí uklidňujícím dojmem. 

Neopomenutelnou zahradou, kterou stojí za to 
navštívit především na začátku léta, je Rozá-
rium neboli Zahrada růží. Ta láká k návštěvě 
již z dálky svou omamnou vůní různých druhů 
popínavých, stromkových nebo záhonových 
růží v kombinaci s podrostem šanty. Nejčas-
těji zde můžete přičichnout k tzv. Austinovým 
růžím. Také zde narazíte na vodní prvek, který 
společně se záplavou ušlechtilých květů do-
tváří romantickou atmosféru zahrady. 

Přírodní jezírko ve Vodní zahradě láká nepře-
berné množství obojživelníků, motýlů či vážek, 
ale i včel, které opakovaně přilétají za vodou 
a na oplátku nám pomáhají opylovat nedaleký 
sad. V zahradě převládají vodní a bahenní 
rostliny vysázené okolo vodní plochy, roste zde 
například modráska srdčitá, vachta trojlistá, 
orobinec stínovitý a spousta dalších. Jezírko 
je opatřeno kořenovou čističkou a některé 
rostliny zde pomáhají i s filtrací vody. Díky své 
druhové rozmanitosti a množství živočichů 
navázaných na mokřadní biotop patří tato 
zahrada k nejoblíbenějším částem areálu.
Přijďte se projít našimi zahradami, zažít jejich 
poklidnou a inspirativní atmosféru. Tema-
tické zahrady v areálu Zahradnické fakulty 
MENDELU se sídlem v Lednici se těší na vaši 
návštěvu. Aktuální otevírací dobu a plánované 
akce najdete na webu lva.mendelu.cz nebo na 
facebookové stránce Tematických zahrad.

Bc. Věra Jungová
Zahradnická fakulta MENDELU
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Nejstarší zoo hledejte v Liberci

Dnes se zoo v Liberci pyšní největší chovnou 
skupinou šimpanzů v republice a rovněž 
chovem osla somálského. U něj si drží primát 
dokonce v celé Evropě. Největší atrakcí 
jsou ovšem bílí tygři – vzácná forma tygrů 
bengálských, jejichž chovem se liberecká 
zoo proslavila. V dnešní době však již chov 
raritních zvířat není žádoucí a do budoucna 
zoo jejich chov zruší. Se současnými bílými 
tygry se ale loučit nemusíte, minimálně Paris 
a Surya Bára budou doma v Liberci důstojně 
dožívat svůj tygří život.

Zoologická zahrada, dinopark i statek domá-
cích zvířat v Plzni
Zoo Plzeň je propojená s botanickou zahra-
dou. Na rozloze 21 ha tak postupně vzniká 
unikátní zoogeografický biopark. Součástí 
zoo je statek Lüftnerka s domácími zvířaty, 
africká restaurace a také jedinečný Dinopark 
s modely pravěkých zvířat v životní velikosti. 
Expozice Mokrý svět odkazuje na historii 
a tradici rybářství a rybníkářství. Další unikát-
ní expozice Svět v podzemí ukazuje řadu živo-
čichů, kteří vyhledávají prostory bez světla, 
a k nejnovějším expozicím se řadí kolibříci.

Nejvíce zvířat chová pražská zoo

Pražská zoo v Tróji se věnuje záchraně ohro-
žených druhů, nejznámější z nich je záchrana 
koně Převalského. Najdete zde 10 pavilónů, 
150 expozic, 2 restaurace, 7 občerstvení, 
lanovou dráhu, vláček i další atrakce pro děti 
i dospělé. V nedávné době tu přibyla Indo-
néská džungle, krásnou expozicí je Rákosův 
pavilon s vzácnými papoušky anebo od loňska 
nová expozice Austrálie a Tasmánie nazvaná 
Darwinův kráter s ďábly medvědovitými 
a o kus dál Australská farma s volně pobíha-
jícími klokany. Pomyslnou jedničkou je stezka 
kolem Údolí slonů.

Africké safari ve Dvoře Králové

Jedná se o jednu z největších chovatelských 
stanic afrických zvířat v Evropě a patří mezi 
nejlepší chovatele nosorožců na světě. Dokon-
ce se zde můžete ubytovat v kempu nebo 
hotelu Safari, který se nachází přímo v areálu 
zoo, či v korunách stromů přímo s výhledem 
na antilopy i zebry. Velmi oblíbené je africké 
offroad safari, večerní jízda safaribusem 
anebo lví safari. V suterénu Neumannovy vily 
Safari parku objevíte expozici Umění pod 
kůží aneb krása kosti odhalující více než 
330 kosterních exponátů zvířat celého světa.

Safari a unikátní expozice mají také 
v Olomouci
V roce 2013 byla v zoo Olomouc otevřena první 
část nového safari – Eurasie, vznikla z výběhu 
kozorožců kavkazských, spojením výběhů 
jelenů sika a východosibiřských a jejich rozší-
řením o výběhy zubrů a losů evropských. Safari 
Afrika s přímorožci jihoafrickými a žirafami 
byla otevřena roku 2015. Cestou si návštěvníci 
ve vláčku vychutnají i pohled na žirafy a anti-
lopy. Pavilon Kalahari se stal zase domovem 
surikat, damanů, hrabáčů a medojedů, kteří 
se často v zoo nechovají. Loni se otevřela třetí 

část safari Amerika, kde se návštěvníci potkají 
s bílými vlky Hudsonovými.

Nejvíc koček najdete v Jihlavě

Zoo Jihlava leží téměř v centru města. 
Zahrada se specializuje na chov kočkovitých 
šelem, pečuje o největší kolekci drápkatých 
opic v ČR a jako jediná zoo v tuzemsku chová 
jedovaté hady. Uvidíte zde například sněžné-
ho leoparda, rysa červeného i karpatského, 
divokou kočku slaništní, evropskou, arabskou 
pouštní, bažinnou nebo levharty či vzácnou 
kočku Margay (ocelot).

Za papoušky se vydejte do Bošovic
Zařízení jediné svého druhu v České republice 
najdete v Bošovicích na Vyškovsku. Jedná se 
o první papouščí zoo. Na návštěvníky tu čeká 

 Tipy na výlet. Poznejte historii 
a současnost zoologických zahrad v ČR

Neseďte za pecí a vydejte se na cestu historií českých zoologických zahrad a poznejte 
jejich rekordy a kuriozity. Z původních místních zvěřinců, které často sloužily pouze 
pro vystavovatelské účely exotických i známějších zvířecích druhů, se postupně 
rozrostly do institucí, jejichž cílem je náplň volného času, ale především ochrana 
ohrožených druhů.
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více než sto voliér s exotickými ptáky, rozmís-
těných na 500 m2. Prohlédnete si i nejohrože-
nější druhy papoušků.

V Brně můžete za zvířaty po celý rok
Zoo Brno se nachází v areálu Mniší hory 
v Brně-Bystrci. První expozicí jsou Tygří skály 
s výběhy tygrů sumaterských. Šelmy lze 
pozorovat i od jídelního stolu z restaurace. 
Africkou vesnici Samburu tvoří osm hliněných 
chýší afrických domorodců a dvě vyhlídky na 
výběh Safari se žirafami a zebrami. Domov 
tady našli i plameňáci růžoví. Dalším láka-
dlem jsou např. expozice bobrů kanadských 
a vlků arktických, propojených řekou s jezírky 
a vodopády. Vlky je možno pozorovat z něko-
lika vyhlídek a také ze srubu indiánů kmene 
Haida. Výběh koní Převalského doplňuje 
mongolská jurta, u výběhu bizonů vyrostla 
indiánská vesnička.

Zoo Zlín – jedno z nejkrásnějších míst celé 
Moravy
Zlínská zoo je místem, kde uvidíte zvířata 
všech kontinentů v přírodním bioparku s vol-
ným výběhem. Za jeden den procestujete Afri-
ku, Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámíte 
se s 222 druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější 
patří sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, 
lvi, tygři, tučňáci, papoušci, mravenečníci 
nebo lamy a řada dalších. V nové tropické 
hale Yucatan mezi faunou a flórou uvidíte 
vzpomínku na civilizaci Mayů.

Největší mořské akvárium je v Praze
Zoo Mořský svět na pražském Výstavišti je 
stálá expozice mořských, ale i sladkovodních 
ryb a jiných živočichů o celkovém počtu 360 dru-
hů. Největší nádrž má objem 100 000 l a je 
domovem žraloků. Najdete zde i rejnoky, 
murény, perutýny i ostrorepy. Návštěvníci si 

mohou prohlédnout i 25 m dlouhou korálovou 
jeskyni s akvárii, piraně, tři druhy vodních želv 
a mnoho dalších druhů živočichů. Podlahová 
projekce reaguje na pohyb a nabízí škálu 
efektů, které zaujmou zejména nejmenší 
návštěvníky.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

 Tipy na výlet. Poznejte historii 
a současnost zoologických zahrad v ČR

Podle profesora Pavla Pavlouška z Ústavu 
vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně, ale díky tomu vin-
ná réva unikla riziku poškození jarními mrazy, 
takže tento stav nemusí být hodnocen nega-
tivně. Z pohledu vývoje vegetace jsou podle něj 
určující především termíny kvetení a zaměkání 
bobulí. Na základě těchto termínů je možné 
odhadovat vývoj vegetace. „Klíčovým klimatic-

kým faktorem, který ovlivňuje fenologický vývoj 
révy je teplota. Průběh teplot je proto hlavní 
faktor ovlivňující růst letorostů. Důležité je také 
oteplování půdy, které aktivuje tok zásobních 
látek a aktivitu kořenového systému. Pro růst 
révy jsou příznivé teplé dny a teplé noci. Průběh 
počasí, kdy docházelo k výraznému poklesu 
nočních teplot, omezoval růst révy vinné. 
Současný vývoj je příznivý pro růst a přírůstky 

mohu představovat i několik centimetrů délky 
letorostů za den,“ upozornil Pavloušek.

Od počátku vegetace se často skloňuje zpož-
dění ve fenologickém vývoji rostlin. Současné 
počasí pozitivně působí na snižování „zpoždě-
ní“ ve vegetaci. Kvetení révy lze proto podle 
něj očekávat pozdější oproti dlouhodobým 
průměrům, ale nebude se již jednat o nějaký 
výrazný rozdíl. „Je třeba si také uvědomit, 
že v ročnících 2018 a 2019 dozrávaly hrozny 
výrazně dříve, než je obvyklý termín zrání 
jednotlivých odrůd. Raný termín zrání se 
mohl negativně projevit především na kvalitě 
sekundárních metabolitů – aromatických 
a fenolových látek. Naopak loni dozrávaly 
odrůdy v obvyklých termínech. Není proto 
účelné, aby vegetace byla „co nejrychlejší“, 
ale naopak aby jednotlivá fenologická stádia 
probíhala v dlouhodobě obvyklých termínech,“ 
dodal Pavloušek.

Termín kvetení a zaměkání proto ukáže další 
vývoj vegetace. „Některé scénáře, jak réva 
vinná optimálně nedozraje, nejsou skutečně 
na místě. Jednak je teprve prakticky začátek 
vegetace a příroda a réva vinná k sobě 
neodmyslitelně patří, takže si určitě vzájem-
ně pomohou,“ rozptýlil obavy odborník na 
vinohradnictví Pavel Pavloušek.

Text a foto Dagmar Sedláčková

Réva vinná letos rašila nejpozději 
za posledních 25 let

Chladno, které mnozí nepamatují, takové bylo letošní jaro. Pozdější nástup vegetace 
zaznamenali na svých polnostech všichni zemědělci, stejně jako vinaři. 
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Zatímco na Leteckém ústavu strojní fakulty 
vzniká funkční vzorek vylepšeného letounu, 
botanici ladí algoritmy, pomocí kterých auto-
maticky detekují nepůvodní rostliny. Systém 
má usnadnit a zlevnit monitorování nepů-
vodních druhů, jako je například nebezpečný 
bolševník.

Co původně rostlo na horských svazích Zá-
padního Kavkazu, způsobuje v Evropě značné 
problémy. Řeč je o bolševníku velkolepém, 
který byl na kontinent přivezen jako dekora-
tivní parková rostlina v 19. století. Od té doby 
zvládl zamořit rozsáhlá území a od druhé 
světové války se začal nekontrolovatelně šířit 
i v Česku. Náklady na boj s rostlinou jsou 
přitom nemalé. Například Karlovarský kraj, 
který byl bolševníkem nejzamořenější 
v republice, investoval do boje s tímto nebez-
pečným plevelem v letech 2013 až 2015 přes 
80 mil. Kč.

Bolševník ale není jediný invazní druh, na kte-
rý mají odborníci pod vedením Jany Müllerové 
z Botanického ústavu Akademie věd spadeno. 
Patří mezi ně například i zlatobýl z Kanady, 
pajasan z Číny nebo křídlatka z Japonska. 
A k efektivnějšímu boji s rostlinnými vetřelci 
vědci používají i moderní technologie. Spojili 
proto síly s Petrem Dvořákem z Leteckého 
ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně. „Cílem našeho prvního společného 
projektu bylo vyvinout metodiku pro mapování 
čtyř konkrétních invazních druhů: bolševníku, 
pajasanu, křídlatky a akátu. Během spolu-
práce jsme vyvinuli první bezpilotní letadlo 
optimalizované přímo pro toto použití. Teď po-
kračujeme s navazujícím projektem: botanici 
se zaměřili na další druhy, které je složitější 
detekovat, a já se věnuji zdokonalení letadla, 
aby mapování poskytovalo ještě přesnější 
výsledky,“ vysvětluje Dvořák.

Nový letoun má lepší multispektrální kameru 
i navigační systém, a tedy i výrazně větší 
spektrální a prostorovou přesnost. Oproti 
klasickému snímkování pomocí pilotovaného 
letadla má hned několik výhod. „Zejména je to 
větší operativnost a nižší cena. Když nastane 
vegetační období nějaké rostliny, potřebují 
botanici zmapovat prostor ihned, nemohou 
čekat na celonárodní snímkování, které se 
navíc opakuje jen jednou za několik let. Volně 
dostupné satelitní snímky jako Sentinel či 
Landsat nejsou pro malá ohniska invaze dosti 
podrobné. A zaplatit komerční satelitní snímky 
nebo firmu, která s letadlem nasnímkuje pár 
hektarů území, je drahé. Navíc je družicové i le-
tecké snímkování dost závislé na počasí, letá se 
tisíce metrů nad zemí a nesmí být proto žádná 
oblačnost. Náš bezpilotní letoun létá maximál-
ně 120 m nad zemí a tedy pod oblačností a je 

vybavený běžnou komerční technikou, 
není proto nijak drahý,“ upřesňuje Dvořák 
a dodává, že snímání z malé výšky znamená 
také lepší rozlišení výsledného obrazu.

Praktické využití je klíčové
Ze získaných dat Dvořák zpracovává geore-
ferencované ortomozaiky, tedy letecké mapy 
s přesnými souřadnicemi. Ty potom předává 
kolegům z Botanického ústavu AV ČR, kteří 
na ně použijí klasifikační algoritmy za účelem 
rozeznávání jednotlivých druhů rostlin. Mezi 
ně patří i algoritmy strojového učení, které 
usnadňují práci s velmi detailními daty 
z bezpilotních prostředků. „V rámci obou zmí-
něných projektů jsme již připravili postupy pro 
pět invazních druhů a studujeme také průběh 
invaze na dlouhodobě sledovaných plochách, 
například na řece Bečvě již od roku 2014. 
Spolupracujeme kupříkladu s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, Ministerstvem ži-
votního prostředí a správami národních parků, 
stejně jako s dalšími správci krajiny, třeba 
s Karlovarským krajem,“ říká Jana Müllerová, 
hlavní řešitelka projektu z Botanického ústavu 
Akademie věd ČR.

Výsledky a postupy monitoringu invazí pomocí 
bezpilotních prostředků vědci pravidelně sdí-
lejí na seminářích a odborných konferencích 
a zveřejňují na webu www.invaznirostliny.cz,
kde informují o novinkách a výstupech společ-
ného výzkumu. Mezi ně patří řada odborných 
článků v recenzovaných zahraničních časo-
pisech, ale také podrobná metodika zamě-
řená na české uživatele. „Praktické využití 
našich výsledků v boji s rostlinnými invazemi 
je pro nás totiž velmi důležité,“ zdůrazňuje 
Müllerová. Využití bezpilotních technologií 
pro mapování zemského povrchu je poměrně 
široké. „Zatímco v Česku může být prioritou 
likvidace bolševníku nebo detekce kůrovce, 
jinde může jít například o monitorování goril 
v pralesích. V podstatě se jedná stále o tutéž 
disciplínu využití metod dálkového průzkumu 
země z nízkých výšek,“ vysvětluje Dvořák. 
„O tom, jak je technologie zajímavá, svědčí 
i velký evropský projekt, na němž se podílíme 
a který se zabývá právě využitím bezpilotních 
technologií pro životní prostředí,“ dodává 
Müllerová.

Dagmar Sedláčková
Foto: VUT Brno

 Bezpilotní letoun z VUT pomáhá 
 hledat invazní rostliny 

Malé bezpilotní letadlo uzpůsobené pro potřeby monitorování výskytu invazních 
druhů rostlin. To je jeden z výsledků dlouholeté spolupráce VUT v Brně a Botanic-
kého ústavu Akademie věd v Průhonicích. 
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V 19. století se parní stroj stal nejvýznam-
nějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak 
v dopravě i zemědělství. Dopravě kralovaly 
vlaky tažené parními lokomotivami, vody 
brázdily parníky, průmyslové podniky měly 
stroje poháněné transmisemi od centrálního 
parního stroje. V zemědělství se na polích  
objevily parní oračky, parní mlátičky a parní 
lokomobily. Povrch silnic pak upravovaly parní 
válce. Svůj příběh sehrály parní stroje i v pivo-
varnictví. Zde pára sloužila v bednářství, vý-
robě sladu i při vlastním vaření piva na varně. 
Ve 20. století význam parního stroje pomalu 
upadal. Z dopravy byl vytlačen spalovacím 
motorem, z průmyslu elektrickými stroji 
a parní turbínou. V současnosti je možné se 
s provozem parních strojů setkat především 
u nostalgických jízd parních lokomotiv. To je 
ale jen částečná pravda. Slavné století páry 
a s ním celá řada parních strojů v miniaturní 
podobě existuje a je stále ještě funkční!
 
Projekt plnou parou vpřed prezentuje parní 
sílu na funkčních modelech. Přináší do dnešní 
uspěchané doby nostalgické kouzlo starých 
časů, ale také obdiv k důvtipu vynálezců a 
fortelnému řemeslu našich předků. Umě-
leckým autorem, sběratelem a strojníkem 
projektu je Mgr. Miloslav Vaváček, vystudo-
vaný pedagog a památkář se zaměřením na 
technické památky a historické mechanické 
hračky. Miloslav Vaváček vytvořil jedinečnou 
sbírku funkčních miniaturních parních strojů, 
která obsahuje i některé velmi vzácné staro-
žitné modely. Kdysi dávno v 19. a 20. století 
je rodiče kupovali svým dětem jako hračky! 
Sbírku tvoří historické funkční parní modely 
parostrojních řemesel, poháněné přes sto let 
starými historickými parními strojky.

Není to retro zábava
Tyhle unikátní hračky již téměř nikdo v České 
republice nevlastní. Projekt Experiment aneb 
plnou parou vpřed nabízí několik programů:
Parní show Jamese Watta, Parostrojní ře-
mesla Emila Škody, Advent, Příběhy velkých 
vynálezů nebo My máme parní stroj. Jak stroj 
poháněný parou skutečně funguje, jaká je síla 
páry, to ukazuje názorně příběh parních strojů 
v pivovarnictví. Originální program Parostrojní 
pivovarská show prezentovaný Miloslavem 
Vaváčkem v pracovním oděvu sládka pivovaru 
je inspirován historií vaření piva. Od starověké 
Mezopotámie, Egypta, Keltů, středověku, 
renesance, 18. a 19. století až po období První 
republiky. Unikátní funkční parostrojní pivová-
rek, je jediný svého druhu v České republice, 
a je proto skutečnou raritou. Ve svém jedineč-

ném provedení fascinuje všechny generace. 
Radost působí zejména dětem. Dospělí zase 
rádi zavzpomínají na dětství s mechanickými 
hračkami. Syčí to, kouří to, otáčí se, hlav-
ně však skutečně pracuje a prezentuje vše 
jako ve skutečnosti. Představte si, že model 
bednárny pochází z roku 1902 a bednář z roku 
1895! Šrotovník vznikl v roce 1906, varna 
v roce 1940! Projekt Experiment aneb plnou 
parou vpřed zcela jistě najde uplatnění na 
různých městských slavnostech, řemeslných 
trzích, staročeských jarmarcích, pivních 
a pivovarských slavnostech, dětských dnech, 
tematických festivalech i firemních akcích. 

Určitě zaujme i v regionálních zemědělských 
muzeích, srazech autoveteránů, adventních 
trzích a jinde. Tam všude bývají velmi početně 
účastny i děti. Ty by vše měly zhlédnout 
přednostně. Není proto divu, že prezentace 
projektu velmi často míří i do škol. S tím 
nezbývá než souhlasit. Zda je současné 
století „stoletím elektřiny“ nebo již zcela „sto-
letím internetu“, se můžeme jen dohadovat. 
I v době inernetu je však dobré vědět! Znalost 
fyzikálních zákonů vždy přijde vhod! 

Text a foto
Ing. Michal Vokřál, CSc.

 Jedinečná sbírka: Plnou parou vpřed 
To, že za vynálezce parního stroje je obvykle uváděn skotský vynálezce James Watt 
s ročníkem 1765 se dočtete v učebnicích i Wikipedii. Století páry je již delší dobu 
za námi. 

Mgr. Miloslav Vaváček, umělecký autor, sběratel a strojník projektu

Model varny patří do unikátního funkčního parostrojního pivovárku
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Nadváha a obezita dětí a mládeže je v letoš-
ním roce často skloňovaným termínem. Příči-
nou je nejenom nechuť k jakémukoliv pohybu 
a sportu obecně, ale i zvýšená konzumace 
tučných, smažených a sladkých jídel. Aspek-
tem, který tento problém akceleroval, byl 
i uplynulý rok, plný zákazů z obavy z nemoci 
covid-19. Čekárny nutričních terapeutů a spe-
cialistů začali ve velkém plnit rodiče s dětmi, 
které mají problém s výraznou obezitou, která 
může být „startérem“ mnoha velice závažných 
onemocnění již na prahu dospělosti. Odbor-
níci začínají upozorňovat na nutnou včasnou 
změnu životosprávy, dokud není pozdě. 

Strava současných dětí je ve většině případů 
energeticky mimořádně bohatá. Obsahuje 
vysoký obsah cukrů a zároveň i tuků. Málokdo 

se řídí například výživovou pyramidou. Ve 
velké míře se také k dochucování pokrmů 
používá v nadměrném množství sůl. Sůl je 
však i součástí běžných základních potravin. 
Až 4/5 soli přijmeme ve formě potravin, 
nikoliv dosolováním. Sůl navíc zvyšuje chuť 
k jídlu. Kombinace s cukry a tuky je mimořád-
ně nezdravá. Zvláště, pokud je pohyb u dětí 
a adolescentů téměř nulový. V takovém 
případě, kdy jsou děti dlouhodobě zavřené 
doma, je nutné jejich jídelníček radikálně 
změnit. 

Rodiče by měli jít příkladem
S příchodem léta se otevírají možnosti k vý-
razně vyššímu pohybu i pro děti, které aktivně 
nesportují. Pokud má ale dítě problémy 
s nadváhou, určitě se nedoporučuje začít 

hned s běháním. „Obecně není vhodné běhat 
po tvrdém povrchu (asfalt, beton, …) a to nejen 
kvůli nadváze. Raději by rodiče měli pro své 
děti volit různé výlety na kole, indiánskou chů-
zi (střídání klusu a chůze) či turistiku. Plavání 
je také možné, ale je již trochu problematické 
z hlediska teploty vody a následné podpory 
ukládání tuku do podkoží. V každém případě 
je ale důležité říct rodičům, že jsou to právě 
oni, kdo má obrovský vliv na své děti a to 
jak v otázce pohybu, tak i v samotném stra-
vování,“ vysvětluje nutriční specialista Pavel 
Suchánek.

S nárůstem pohybu u dětí je třeba dbát zvý-
šené pozornosti i u skladby jejich jídelníčků. 
Především je třeba se zaměřit na mléko 
a především mléčné výrobky. Konkrétně u dětí 
by měly být v co nejpřirozenější podobě. „Ide-
álně přirozeně zkvašené mléčné výrobky, jako 
je jogurt, skyr či kefír,“ doplňuje Suchánek. 
„Často se stává, že mléko a mléčné výrobky 
jsou mezi maminkami malých dětí tabuizo-
vány. Pro děti je samozřejmě nejlepší, pokud 
jsou kojeny mateřským mlékem („více než rok 
se nedoporučuje vzhledem k riziku zvýšené 
hladiny cholesterolu v dospělosti. Po roce je 
vhodné kojení omezit, což neznamená zcela 
ukončit, ale výrazně omezit“, doplňuje Su-
chánek). Nicméně kvalitní zakysané mléčné 
výrobky do jídelníčku i těch nejmenších dětí 
patří a jejich postupné zařazování do dětské 
stravy je více než žádoucí,“ říká Barbora 
Charvátová, food bloggerka, která se speciali-
zuje na přípravu pokrmů pro děti.

Mléčné výrobky, základ pevného zdraví
U dětí, které se věnují sportu, se při nedo-
statku konzumace mléka a mléčných výrobků 
mohou začít objevovat zlomeniny, které 
vycházejí z křehkosti kostí a z jejich nedosta-

 Odborník varuje: České děti se vystavují  
 riziku závažných onemocnění

Odborníci v posledních letech zaznamenávají extrémní pokles pohybové aktivity 
dětí v rámci nesportovních i sportovních aktivit. Doba, kdy děti doma po škole jen 
zahodily školní aktovku a okamžitě vyrazily s kamarády ven, je pryč. Příčinou je 
ztráta disciplíny, všudypřítomné mobilní telefony, sociální sítě, ale i omezení volných 
prostranství, plácků a v neposlední řadě i omezení sportovních aktivit v rámci boje 
s onemocněním covid-19.

Více na www.mlecnavlna.cz

V období, kdy dítě sílí a roste, by měly být mléčné výrobky nedílnou součástí 
každého jídelníčku. Už během dětství nám naše maminky podávaly 
mléčné výrobky prakticky každý den. Představit si jakoukoliv domácnost 
bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků je tedy skoro nemožné.

Mléko a mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitaminů  
a minerálních látek, které děti, v průběhu růstu, skutečně velmi potřebují. 

„Mléko a mléčné výrobky zcela jistě tvoří důležitou součást vyváženého 
jídelníčku pro děti. Jsou zdrojem bílkovin a důležitých vitaminů a 
minerálních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní peptidy, které vznikají 
jejich trávením, mají významné účinky na lidské zdraví. Jedná se o účinky 
antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, významné účinky jsou 
na snížení krevního tlaku, který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“ 
vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex látek důležitých nejen pro zdraví růst kostí, jako jsou 
plnohodnotné bílkoviny, z minerálních látek se jedná o  vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, 
chlor, železo, měď, zinek, selen, jód, z vitaminů to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) 
a vitaminy B skupiny. Za zmínku stojí především vápník, který se v mléčných výrobcích nachází ve 
velmi dobře vstřebatelné formě. O mléku a mléčných výrobcích lze tedy bez nadsázky mluvit jako 
o vitamínové bombě, které děti potřebují denně na svém jídelníčku. 

„Není nic zdravějšího v jídelníčku našich dětí, nežli mléko a zkvašené 
mléčné výrobky. Ty totiž obsahují mnoho živin a zdraví prospěšných 
probiotických mikroorganismů, které dětské tělo, v době růstu, velice 
potřebuje i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě sníst či vypít 
alespoň 2 až 3 mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo, a zvětšují se dětem 
kosti, tělo potřebuje mnoho vápníků a vitamínu D, který se nachází právě 
v mléčných výrobcích. Může to být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléčný 
zakysaný výrobek,“ popisuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Je třeba zdůraznit, že mléko je komplexní potravinou přírodního původu.

Mléčné výrobky jsou trendy a cool!
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tečné hustoty a pevnosti. „Sport a pohybová 
aktivita jsou náročné na spotřebu vápníku 
a nejen toho. Základem pevnosti kostí je 
mimo jiné minerální látka vápník a nejlepším 
a nejlépe využitelným zdrojem vápníku jsou 

mléčné výrobky. Nejvhodnější i vzhledem 
k energetické hodnotě a vzhledem k růstu 
kostí jsou polotučné a v některých případech 
i plnotučné mléčné výrobky,“ doplňuje Suchá-
nek. Jako nejvhodnější mléčné výrobky 

v jídelníčku sportujících dětí jsou například 
sýry s obsahem tuku mezi 30–45 %, nebo jo-
gurty s obsahem tuku 3–6 %. Občas je možné 
zařadit i jogurty s obsahem tuku k 10 %. „To 
ale záleží na tělesném složení a množství 
tělesného tuku u dítěte,“ dodává Suchánek.

Důležité je ale množství, kolik by děti měly 
ideálně denně zkonzumovat mléčných výrob-
ků. Obecně se za ideální množství považuje 
3–5 porcí mléčných výrobků denně podle 
věku. „Jídelníček mladého sportovce může 
vypadat například takto: snídaně obohacena 
o 250 ml mléka nebo kefíru, odpolední svačina 
obohacena o 80 gramů tvrdého sýra a večeře 
může být obohacena o 80–100 gramů tvaro-
hové pomazánky nebo jogurtu,“ říká Suchánek. 

Více informací na: 
www.mlecnavlna.cz

2 – 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let
3 porce mléčných výrobků 

denně
4 porce mléčných výrobků

 denně
5 porcí mléčných výrobků 

denně

Snídaně: 
250 ml mléka

Dopolední svačina: 
80 gramů tvrdého sýra

Večeře: 
100 gramů tvarohové 

pomazánky

Snídaně: 
80 gramů tvrdého sýra

Dopolední svačina: 
100 gramů kvalitního bílého 

jogurtu
Odpolední svačina: 

250 ml mléka
Večeře: 80 gramů tvarohové 

pomazánky

Snídaně: 250 ml kefíru
Dopolední svačina: 

80 gramů tvarohové pomazánky
Oběd: 250 ml mléka
Odpolední svačina: 

80 gramů tvrdého sýra
Večeře: 

100 gramů kvalitního 
bílého jogurtu

Kolik porcí mléčných výrobků by měly děti denně, ideálně, konzumovat?

KOLÁČ Z ČERVENÉ ŘEPY S MLÉČNÝMI VLNAMI

Těsto:
• 250 g vařené červené řepy
• 3 vejce
• 100 g kvalitní hořké čokolády
• 200 g oleje (například řepkový)
• 100 g třtinového cukru
• 30 g kakaa
• 200 g celozrnné hladké špaldové 

mouky (lze použít i klasickou bílou)
• 12 g (1 balíček) kypřicího prášku

Krém: 
• 1 tvaroh v alobalu
• 1 kelímek ricotty (250 g)
• 300 g bílého jogurtu
• 50 g másla
• 50 g cukru moučka či jiného 

sladidla

Ve spolupráci s food bloggerkou Barborou Charvátovou přinášíme 
velice zajímavý tip na netradiční koláč, který ocení celá vaše rodina. 

Mléko a mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitamínů 
a minerálních látek, které děti, v průběhu růstu, skutečně velmi 
potřebují. Z tohoto důvodu přinášíme ve spolupráci s food bloggerkou 
Barborou Charvátovou, která se zaměřuje na přípravu pokrmů pro děti, 
fantastický koláč z červené řepy, tvarohu a jogurtu. 

Řepu nakrájejte na menší kousky a poté v mixéru společně s vejci rozmixujte na hladké pyré. Do misky, která zvládne vyšší teploty, nalámejte 
čokoládu a přidejte olej. Společně rozehřejte v mikrovlnné troubě, případně můžete udělat totéž ve vodní lázni na sporáku. Čokoládu v oleji dobře 
promíchejte, dokud se nerozpustí. 

Řepovou a čokoládovou směs pak společně promíchejte v míse či nádobě robota. Poté zapracujte kakao, mouku, cukr a kypřicí prášek. 
Těsto přelijte na plech vystlaného pečicím papírem či klasicky vymazaného a vysypaného olejem a moukou. Pečte na 170 °C zhruba 30 minut, 
případně jinak podle zkušeností s vlastní troubou.

Zatímco se koláč peče, připravte si krém. V míse smíchejte tvaroh, ricottu a bílý jogurt. Poté zapracujte změklé máslo a doslaďte podle chuti. 
Krém navrstvěte na upečený vychladlý korpus z řepového těsta. Lžící na něm pak dělejte vlny tak, jak se vám to bude líbit. Při zdobení 
můžete využít i vidličku, která udělá také zajímavý „vlněný“ efekt. Poté dejte do lednice, aby krém dobře ztuhnul. 

Doporučujeme podávat s přidáním čerstvého ovoce, obzvláště toho nakyslého, se kterým chuť koláče skvěle ladí (můžete zvolit například maliny, 
rybíz či višně).

Více informací na: www.mlecnavlna.cz
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Přírodní rezervace Podlesí na Podblanicku
FOTOREPORTÁŽ: 

V přírodní rezervaci Podlesí byl letos vysazen ohrožený rozchodník

… a na okolní podblanickou krajinu

Malý Býkovický rybník je spíše mokřadního charakteru

Výhled z břehu Býkovického rybníka na Malý Blaník…

Velký Býkovický rybník má rozsáhlé litorální pásmo

Spojnici mezi vodními plochami tvoří přirozeně zarostlé hráze 

Redakce Agrobase

Podmáčené rašelinné louky v okolí Býkovických rybníků nedaleko Vlašimi ve Stře-
dočeském kraji nebývají zas tak často turistickým cílem, zejména, když je jako letos, 
skutečně mokro. Procházka s výhledem na Malý Blaník je přitom velmi atraktivní.
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Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Ján Mičovský (OĽANO) sa rozhodol stiahnuť 
svoju demisiu. Odôvodnil to množstvom pod-
porných vyhlásení na jeho adresu, ktoré ho 
presvedčili, aby „neutekal z boja” a vo funkcii 
pokračoval. Ako ďalej informoval na tlačovej 
konferencii, list o stiahnutí demisie poslal 
do Prezidentského paláca v pondelok ráno. 
O svojom rozhodnutí informoval aj premiéra 
Eduarda Hegera (OĽANO). Priznal, že ide 
o komplikovanú situáciu a ďalší postup je na 
premiérovi a prezidentke Zuzane Čaputovej.

Zmenu rozhodnutia vysvetlil viacerými 
dôvodmi
Mičovský pôvodne doručil svoju demisiu do 
Prezidentského paláca minulý týždeň v pon-
delok (31 .5.). Hlava štátu avizovala, že ju 
prijme, až keď bude zrejmé, kto ho má nahra-
diť. Očakávalo sa to tento týždeň. Zmenu svoj-
ho rozhodnutia vysvetlil viacerými dôvodmi. 
Okrem jasnejších okolností vo vzťahu k obvi-
neniu generálnej riaditeľky SPF ho presvedčili 
aj reakcie poľnohospodárov a lesníkov, ktorí 

požadovali jeho zotrvanie. Mičovský tak podľa 
svojich slov uprednostnil zodpovednosť za 
zásadné úlohy pre budúcnosť agrorezortu. Na 
zotrvanie vo funkcii mali ministra podľa agro-
rezortu vyzvať zamestnanci Lesov Slovenskej 
republiky, Lesopoľnohospodárskeho majetku 
Ulič či Štátnych lesov TANAPu. K podpore 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), 
viacerých jednotlivcov, lesníckych a poľnohos-
podárskych organizácií sa mali pripojiť aj malí 
farmári.

Tvrdia, že ho nepresviedčali
Ako uviedli v spoločnej reakcii členovia 
výkonného výboru Spolku farmárov Slovenska 
Milan Kyseľ a Anna Balková, ako aj Bohumila 
Tauchmannová z Vidieckej platformy, nie je 
pravda, že Mičovského podporujú stavovské 
organizácie v rezorte. Zároveň podľa nich 
nie je pravda, že ho presviedčajú o tom, aby 
stiahol demisiu.

„Viac ako rok tvrdíme, že smerovanie 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR pod vedením Jána Mičovského ide 
nesprávnym smerom a potrebuje zásadnú 
očistu a zmenu kurzu. Okrem úzkej skupin-
ky ľudí, čo stoja okolo aktuálne obvineného 
Františka Oravca, a okrem ľudí, ktorých do 
funkcií vymenoval sám pán minister Mičovský, 
nenájde sa jediná stavovská organizácia, kto-
rá by ho presviedčala o jeho zotrvaní,” uviedli 
zástupcovia SFS a VP.

Výzvy
Minister zmenu svojho rozhodnutia obhajoval 
aj tak, aby demisia nebola chápaná ako útek 
pred výzvami, akou je akreditácia PPA a nová 
spoločná poľnohospodárska politika. Posled-
nou z okolností zmeny rozhodnutia je podľa 
ministra nedávny návrh skupiny poslancov koa-
ličných strán, ktorí žiadajú odčlenenie lesov 
v chránených územiach od rezortu pôdohos-
podárstva. Mičovský s tým zásadne nesúhlasí 
a vníma túto iniciatívu aj ako zneužitie situá-
cie, spojenej práve s jeho demisiou.

Juraj Huba - poľnoinfo.sk

“Dôležitými výzvami, ktoré stoja pred novým 
ministrom, je akreditácia PPA – čaká nás 
schválenie jej trvalej akreditácie a návrat 
dôvery v túto inštitúciu. Taktiež nás čaká očis-
ta SPF. Treťou dôležitou prioritou je efektívne 
čerpanie zdrojov EÚ,” priblížil Heger.

Dôležité bude podľa neho aj nastavenie trans-
parentného a spravodlivého systému dotácií.
Rezort pôdohospodárstva je podľa Vlčana 
dôležitý hospodársky rezort, ktorý potrebuje 
viaceré zmeny. “Verím, že poctivým manažér-
skym prístupom sa nám podarí započatú 

transformáciu agrorezortu dokončiť,” povedal 
Vlčan.

“Neskrývam, že pred nami stojí množstvo 
úloh. Niektoré z nich budú vyžadovať aj 
krízové riešenia. Jednou z nich je aj trvalá 
akreditácia PPA, ktorú musíme získať do 15. 
októbra 2021. Časť úloh tu bola splnená, ale 
tá podstatná časť, ako je digitalizácia, nasta-
vovanie podmienok nových výziev, personálna 
obmena, tieto úlohy pred nami stoja,” pozna-
menal nový minister pôdohospodárstva. Ďal-
ším veľkým míľnikom bude podľa Vlčanových 

slov príprava Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky EÚ na roky 2023 až 2027. Dôležitým 
dokumentom podľa Vlčana bude aj koncepcia 
rozvoja agrosektora. “Tomuto dokumentu sa 
chcem venovať najbližšie dva týždne možno 
ešte intenzívnejšie, pretože potrebujeme mať 
víziu, kam chceme doviesť náš rezort do roku 
2035,” povedal. Zabudnutými nezostanú podľa 
agroministra ani témy týkajúce sa ekológie, 
najmä zvyšovanie podielu organického uhlíka 
v pôde, ako aj zadržiavanie vody v krajine.

TASR

 Minister chcel stiahnuť svoju demisiu

 Vlčan: Rezort pôdohospodárstva 
čakajú v najbližšom období zmeny

Ján Mičovský neodchádza z pozície šéfa rezortu pôdohospodárstva. Oznámil to 
novinárom na rovnakom mieste, ako ešte pred necelými dvoma týždňami uviedol, 
že za nomináciu Gabriely Bartošovej, obvinenej z viacerých trestných činov, berie 
politickú zodpovednosť.

Rezort pôdohospodárstva čakajú v najbližšom období viaceré zmeny, najmä Pôdo-
hospodársku platobnú agentúru (PPA) a Slovenský pozemkový fond (SPF). Uviedol 
to po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO), za účasti nového agromi-
nistra Samuela Vlčana (nominant OĽANO). Výzvy, ktorým čelí rezort pôdohospo-
dárstva, sú podľa Hegera veľké.



Č E R V E N  2 0 2 1 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y28

I n z e r c e

Regionální potraviny, jejich produkci a prodej 
podporuje i Ministerstvo zemědělství. Nejlep-
ším produktům z jednotlivých krajů uděluje 
titul Regionální potravina, díky které jsou 
výrobci potravin propagováni nejen v kraji, ale 
i po celé republice. Spotřebitelé přihlíží čím 
dál více k tomu, zda byl výrobek vyroben u nás 
či v cizině a apelují na rozšiřování nabídky 
i u obchodních řetězců. Důvodem je podpora 
českého zemědělství, svou roli hraje i patrioti-
smus, či snaha o pozitivní snižování ekologic-
ké zátěže spojené s dopravou zahraničních 
výrobků. 

Ve společnosti BILLA je regionalita potravin 
důležitým bodem zájmu už od roku 2015, 
kdy jako první řetězec v České republice 
představila na svých prodejnách regál BILLA 
regionálně, zaměřený na lokální produkci. 
Pro zákazníky, kteří dají při nákupu potravin 
přednost lokálním produktům a rádi ochutná-
vají delikatesy od malých firem s příběhem, je 
regál BILLA Regionálně zárukou, že nakoupí 
kvalitní jídlo vyrobené za férových podmínek 
v České republice a ještě podpoří lokálního 
pěstitele či chovatele.

Lokální produkty v BILLE jsou vždy místem 
a tradicí spjaty s daným regionem, ve kterém 

se prodejna nachází. Vyráběny jsou drob-
nými podnikateli, často rodinnými firmami 
a jen v malém objemu. Často se také jedná 
o výrobky, u kterých je značný podíl ruční 
práce a jejichž recepty se dědí v rodinách 
z generace na generaci. Jsou od srdce vyrá-
běny lidmi, kteří svůj život zasvětili rodinné 
tradici. 

Za gustem 
Zájem o podporu lokáních potravinářských 
společností spojenou s vášní pro objevování 
gastronomických pokladů, rodinných tradic 
a krás ruční práce v jednotlivých krajích, nyní 
BILLA nově sdílí s Lukášem Hejlíkem, auto-
rem úspěšného projektu Gastromapa. Společ-
nost BILLA s ním spojila síly pro vznik série 
třinácti videí s názvem „Za gustem Lukáše 
Hejlíka“, které jsou k zhlédnutí na internetové 
televizi Stream.cz.

„Jsme rádi, že zájem o regionální potraviny 
obecně roste. Zároveň vnímáme, že informo-
vat zákazníky o kvalitách a důležitosti podpory 
těchto malých producentů je naší rolí. Proto 
vítáme spolupráci s Lukášem Hejlíkem na 
projektu Za gustem a věříme, že se nám 
podaří tímto seriálem opět o něco více vzbudit 
zájem o české produkty a proces lokání 

výroby,“ uvedla Dana Bratánková, manažerka 
korporátní komunikace BILLA ČR.

V pořadu Za Gustem se BILLA společně 
s Lukášem Hejlíkem vydala postupně navštívit 
13 dodavatelů, které zásobují regály BILLA 
regionálně. Postupně nahlédli pod pokličku 
tomu, jak se rodí regionální lahůdky. V kaž-
dém díle seriálu se český spotřebitel dozví, 
odkud pocházejí jednotlivé suroviny, zavítá do 
výroby, krok po kroku projde celým procesem 
až po balení hotových výrobků a seznámí se 
tak s příběhem produktu a s konkrétními 
lidmi, kteří za oblíbenými potravinami stojí.

Jednotlivé díly seriálu jsou postupně uveřej-
ňovány na stránkách gustoacademy.cz a před-
stavují tak výrobu různých druhů voňavých 
čajů, křupavých sušenek, lahodných limonád, 
řízných pálenek, instantních snídaňových kaší, 
nepostradatelných sušených bylinek, bílkovi-
nami nabitých jerkys, nebo třeba oblíbených 
smažených brambůrek. Ve vybraných dílech 
komentují lokální výrobu speciální hosté, 
známí čeští foodblogeři, kteří objevují kvalitu 
regionálních produktů a přispívají k jejich 
popularitě.

Více na www.gustoacademy.cz. 

 V BILLE najdete z regionů to nejlepší 
Podpora českých výrobců, regionální produkce potravin, původ potravin, cena 
a použité suroviny jsou v poslední době důležitým tématem pro širokou veřejnost. 
Původ potravin je již několik let důležitým tématem jako například cena a použité 
suroviny. Poptávka po regionálních potravinách tedy roste, a zatímco dříve bylo 
možné je nakoupit pouze u farmářů, nyní se obchodní řetězce předhánějí v rozsahu 
nabídky potravin od tuzemských prvovýrobců a menších živnostníků. 
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TO NEJLEPŠÍ OD VAŠICH 
REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ

O projektu BILLA regionálně
Značka BILLA regionálně je určena 
výrobkům regionálního charakteru 
od českých výrobců. Lokální produk-
ty v BILLE jsou vždy místně, tradičně 
a historicky spjaty s daným regionem, 
ve kterém se prodejna nachází. Vyrábě-
ny jsou drobnými podnikateli jen v malém objemu. Často se 
jedná o položky s velkým podílem ruční práce, jejichž recep-
ty se dědí v rodinách z generace na generaci. Jsou od srdce 
vyráběny lidmi, kteří svůj život zasvětili rodinné tradici.

Nenechte si ujít
Celý seriál postupně uveřej-
níme během léta na našem 
blogu gustoacademy.cz

∙ 41 ∙
BILLA Gusto

video seriál | BILLA REGIONÁLNĚ
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Třpytící se vodní plochy působí vedle polí s pšenicí, ječmenem, žitem, 
sójou, špenátem, kukuřicí nebo olejninami jako z jiného světa a lákají 
ptactvo, jako jsou labutě nebo husice. Mezi rybníky se prohánějí bažanti 
a občas se tam zatoulají i zajíci nebo srnčí zvěř. „Líbí se nám to a baví 
nás to. Důvodem je vrátit krajině vodu,“ vysvětluje Luboš Pokorný, 
který v budování jmenovaných krajinných prvků navázal na svého otce 
Vladimíra Pokorného. 

Na farmě ve Zdoníně s tím začali v roce 2000 a investovali už 20 mil. Kč,
 z čehož zhruba 4 mil. Kč pocházely z vlastních zdrojů. Pokorný plánuje 

ve vysazování větrolamů nadále pokračovat i proto, že v tom 
vidí přínosy pro hospodaření. „Přispívají k udržení vody v krajině 
a pomáhají zamezit vodní i větrné erozi,“ dodává. 

Hospodaří na necelých 600 ha orné půdy a k podniku patří ještě další far-
ma ve Vykáni. Do rodinného podnikání je zapojený také bratr Luboše Po-
korného Tomáš. Farmy jsou orientované převážně na rostlinnou výrobu.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
Foto Luboš Pokorný

 Klan Pokorných buduje rybníky 
a stromořadí za desítky miliónů 

Zemědělskou půdu ve Zdoníně na Nymbursku, na které hospodaří několik generací 
rodina Pokorných, rozdělují aleje stromů a soustava několika vodních nádrží na 
celkem 18 ha. 
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Název Karsit Agro je zkratka? Jak vznikl?
Název Karsit Agro vznikl v roce 2009 vstupem 
majoritního akcionáře KARSIT HOLDING 
s.r.o. do bývalého zemědělského podniku ZD 
Dubenec a.s. V roce 2011 došlo ke změně 
názvu na Karsit Agro, a.s. V roce 2014 byla 
fúzí připojena společnost AGRO BT a.s. Bílá 
Třemešná. 

Představte prosím váš podnik podrobněji. 
Zemědělská společnost KARSIT AGRO, a.s. 
hospodaří na celkové výměře 4 030 ha země-
dělské půdy, zasahujících do 36 katastrálních 
území. Výměra orné půdy je 3 620 ha. Trvalých 
travních porostů je 413 ha, z toho 150 ha past-
vin a 263 ha luk. V celé oblasti jsou zastoupe-
ny všechny druhy půd – od lehkých písčitých 
a písčitohlinitých přes nejkvalitnější půdy hli-
nité až po nejtěžší půdy jílovité až jíl. Nejtěžší 
jílovité půdy jsou z velké části zatravněny 
a jsou používány zejména k spásání masným 
skotem. Pěstování plodin již historicky ovliv-
ňuje zaměření podniku z větší části na živočiš-
nou výrobu, zejména chov dojného a masného 
skotu. I proto je základním úkolem rostlinné 
výroby zajistit dostatečné množství krmiv pro 
potřeby živočišné výroby. Zejména se jedná 
o kvalitní jetelové, vojtěškové a hrachové se-
náže a kukuřičnou siláž pro vysokoprodukční 
stádo dojnic a výkrm býků.

Které hlavní plodiny pěstujete?
Produkce rostlinné výroby je zaměřena 
především na výrobu obilnin, krmných plodin 
a řepky ozimé. Z obilnin se na největší ploše 
pěstuje pšenice ozimá (952 ha) s produkcí 
potravinářskou i krmnou, ječmen ozimý 
(312 ha), tritikale ozimé (226 ha) a jarní ječ-
men sladovnický (102 ha). Nově se v podniku 
pěstuje i oves (93 ha) za účelem zabezpečení 
krmivové základny obory a stájí ve Velichov-
kách. Na 732 ha je pěstována řepka ozimá, 
jako nejefektivnější plodina posledních let 
v podniku. Z krmných plodin zaujímá kukuřice 
na siláž cca 260 ha, jetel luční 240 ha a voj-
těška 80 ha. Z ostatních plodin je na nejvyšší 
úrovni pěstována cukrovka (100 ha), mák 
(70 ha) a zelený hrách. Naše čtyři základní 
osevní postupy jsou přizpůsobeny existujícím 
druhům půd. 

Mnoho podniků vaší velikosti již ukončilo 
živočišnou výrobu, zvláště pak produkci 
mléka. Stejně tak každoročně klesá celo-
státní výměra jarního ječmene a cukrovky. 
Jak je možné, že toto všechno váš podnik 
stále ještě produkuje? 
Jsme v oblasti, kam živočišná výroba patří. 
Některými lokalitami zasahujeme do Po-
labské nížiny čili do klimatických i půdních 
podmínek příznivých pro produkci cukrovky 

i sladovnického ječmene. Lokalitám také při-
způsobujeme naše osevní postupy. Základem 
živočišné výroby je chovné stádo 550 krav 
holštýnského plemene s užitkovostí 11 400 l 
mléka. Stádo je umístěno na farmě Hřibo-
jedy, dojeno v rybinové dojírně 2 x 10 značky 
Fullwood. Odchov telat je umístěn v Dubenci 
na mléčném automatu Foerster. Holštýnské 
jalovice jsou odchovávány v nově vybudované 
odchovně jalovic v Dubenci. Dále je chováno 
stádo (330 ks) čistokrevných krav masného 
plemene Charolais s vlastním odchovem 
jalovic a výkrmem býků, Na farmě v Litiči je 
umístěn užitkový chov prasat (1 400 ks) 
a 200 kusů prasnic. Odchov selat na prasnici 
se pohybuje kolem 25 ks a roční produkce 
selat činí 6 000 ks. Z živočišné produkce jsou 
obchodním partnerům nabízena chovná sela-
ta, jatečná prasata živá, popř. vepřové půlky, 
hovězí maso ve čtvrtích na jatkách, popř. 
vakuované. Živočišnou výrobu koncentrujeme 
do dvou středisek s cílem jejího zefektivnění. 
Od roku 2013 máme novou odchovnu jalovic. 
Novou investicí je odchovna býků, která byla 
realizována v roce 2017. Vzhledem k tomu, 
že naše denní produkce je 17 tis. l mléka, byl 
velkou investicí nový mléčný tank s kapacitou 
25 000 l mléka a centrálním chlazením. V sou-
časné době se připravuje projekt a realizace 
nové kruhové dojírny pro 32 dojnic.

Výměra vašeho podniku je úctyhodná. Ovliv-
ní vás nějak výstavba dálnice D11 ve směru 
z Hradce Králové do Náchoda?
Přímé ovlivnění nám nehrozí, jsme trochu 
dále od staveniště dálnice. Navzdory tomu 
ale k nepřímému ovlivnění dojde z hlediska 
zájmu o pozemky a jejich cenu. Stále více se 
potýkáme s různými překupníky zemědělské 
půdy a jejich zájmem o nákup za ceny, kterým 
nemůžeme konkurovat. I my máme zájem 
o nákup zemědělské půdy. Blízkost dálnice 
bude příčinou většího tlaku na cenu pozemků. 
Každý rok se snažíme nakoupit co nejvíce 
pozemků. V roce 2020 jsme do vlastnictví
získali cca 400 ha, na druhé straně jsme 
o 100 ha přišli. Bohužel naši konkurenti nás 
někdy přeplácejí anebo využívají ukončení ná-
jemních smluv z důvodu probíhajících pozem-
kových úprav. Udržet si vlastnictví pozemků je 
dnes velký boj. My se snažíme získat vlastníky 
pozemků na svoji stranu a ke konci roku 
rozesíláme všem poukazy se slevou na naše 

 Zrušení dotací v zemědělství by přineslo  
 všem podnikatelům stejné podmínky

Zemědělská společnost KARSIT AGRO, a.s. působí na jižním cípu okresu Trutnov 
v blízkosti města Dvůr Králové nad Labem. Spadá do obilnářské a z části také do 
řepařské výrobní oblasti. V rozhovoru nám Ing. Libor Sedláček, který společnost 
řídí, sdělil, proč se kromě jiného zaměřili i na vlastní výrobu mléčných výrobků. 

Ing. Libor Sedláček, ředitel (vlevo) a Ing. et Ing. David Kober, obchod a ekonomika 
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potravinové výrobky. Především pro vlastníky 
pozemků, ale i pro školy a širokou veřejnost 
organizujeme Den otevřených dveří. Snažíme 
se tím přiblížit všem práci v zemědělství, 
její krásu i specifika, závislost na rozmarech 
přírody.

V čem vidíte příležitost ke zlepšení a posun 
v zemědělství?
Při širším pohledu na evropské a světové 
zemědělství si myslím, že zemědělství silně 
ovlivňuje dotační politika. Osobně bych zrušil 
dotace v celé Evropě. Tím by se srovnaly 
rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a mezi sou-
kromými zemědělci a zemědělskými podniky. 
Srovnaly by se podmínky pro provozování 
zemědělství. Nevěřím však tomu, že by to 
EU připustila. Nový návrh dotační politiky 
od roku 2023 to jen potvrzuje a myslím, že 
konvenční zemědělství, jehož hlavní funkcí je 
produkce potravin, se bude ještě více potýkat 
s novými podmínkami. Dotace využíváme, 
jsou pro nás významným zdrojem příjmů. 
Hlavně je využíváme k nákupu strojů a nových 
technologií. Jejich administrace je nesmírně 
složitá.

Posoudíte-li současný stav, jakým směrem 
se podle vás bude ubírat zemědělství 
v budoucnosti?
Jak je již všeobecně známo, od roku 2023 na-
stupuje nové dotační období a pravděpodobně 
dojde k celkovému posunu směrem k „zelené 
politice“ v rámci Evropské unie. Trochu se 
zapomíná na základní funkci zemědělství, což 
by měla být výroba potravin a v ruku v ruce 
s tím i údržba a vzhled krajiny. Mrzí nás, že 
v povědomí lidí jsou zemědělci „škůdci“, kteří 
škodí všem a žijí jen díky dotacím. Velkou 
měrou k tomu přispívají i média a nejednotný 
postup samotných zemědělců. Zbytečně se 
tříští síly i přístupem některých agrárních or-
ganizací. Spojení sil všech zemědělců, malých 
i velkých, ekologických i konvenčních by situa-
ci jen prospělo. Dříve byl na vesnicích přímý 
a větší kontakt se zemědělstvím a všichni 
tak měli představu, o co jde. Dnes zde žijícím 
lidem provozování zemědělství vadí, vesnice 
mu „nefandí“. Starousedlíci vymírají a mladá 
generace k němu nemá žádný vztah. My se 
snažíme o zlepšení tohoto pohledu, jdeme 
lidem naproti, například prodejem vlastních 
mléčných výrobků a vakuovaného masa 
v podnikové prodejně. 

17 000 tis. denně nadojených litrů mléka 
dodáváte do Poděbradských mlékáren. 
Proč jste si v roce 2017 pořídili vlastní mini 
mlékárnu? 
Po zrušení přidružených výrob zůstala paste-
rizace mléka a zpracování masa v bourárně 
jedinou doplňkovou výrobou a mléko, které 
dodáváme do Polabských mlékáren, putuje 
i do hotelu K-Triumf a Lázní 1897 ve Velichov-
kách. Provozujeme i výrobu a prodej vlastních 
mléčných výrobků včetně jogurtů a sýrů. 
Naše podniková prodejna v přízemí kancelář-

ské budovy v Dubenci je otevřena dva dny 
v týdnu. Kromě širokého sortimentu mléčných 
výrobků si postupně získává oblibu i vakuova-
né maso. Jedná se o hovězí i vepřové maso 
z vlastní bourárny. Když jsme s prodejem 
masa začínali, bourali jsme týdně 3 ks 
vepřového a 1 ks hovězího. Kvalitní maso
si rychle získalo oblibu zákazníků, včetně 
přijíždějících chatařů a chalupářů z blízkého 
okolí. V současné době bouráme týdně 
15 ks vepřového a 2 ks hovězího. Co se týká 
vepřového, vrátili jsme se k původnímu české-
mu plemeni Přeštické prase. Maso má super 
kvalitativní parametry, protože je mírně pro-
tučnělé, šťavnaté, a jelikož tuk je nositelem 
chuti má naše maso i nezaměnitelnou chuť. 
Kromě podnikové prodejny je vakuované maso 
v nabídce také na farmářských trzích ve 
spolupracujících venkovských prodejnách 
a v kuchyni lázní Velichovky.

Výrobek „Čerstvý sýr balkánského typu“ 
zvítězil v roce 2020 v soutěži Regionální 
potravina Královéhradeckého kraje. Jaká je 
jeho charakteristika?
Sýr je ručně zpracován z čerstvě nadojeného 
a zchlazeného kravského mléka. Před vlastní 
výrobou probíhá šetrná pasterizace na 75 °C, 
což zajišťuje zachování chuťových vlastností 
mléka. Před sbíráním sýrového zrna probíhá 
krátkodobé dohřátí na teplotu 42 °C. Sýr 
je během oddělování syrovátky ve formách 
třikrát otáčen. Jeho lahodná chuť je dána 
použitím speciálních kultur a zráním při stálé 
teplotě 10–12 °C. Před vakuováním probíhá 
ruční nasolování. Charakteristická chuť sýra 
umožňuje jeho téměř univerzální využití. Je 
výborný jako příloha k zeleninovým salátům, 
ke smažení, grilování, k masu či vínu.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Řezník Josef Kubelka v bourárně masa

Sortiment čerstvých sýrů
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„V našem případě chovu kuřat na maso jsme 
se zapojili do programu obchodního řetězce, 
kdy musíme splnit ještě přísnější podmínky. 
Jde například o zlepšení klimatu v halách, 
kde je vyžadován nižší obsah čpavku. Zároveň 
jsme museli optimalizovat vlhkost. Požado-
vána je nižší hustota osazení kuřat v hale. 
V neposlední řadě se jedná o zkrácení doby 
přepravy kuřat na porážku a lepší podmínky 
při jejich vyskladňování,“ popisuje přísnější 
podmínky programu Vlastislav Klaška, chova-
tel kuřecích brojlerů. V halách na farmě 
pana Klašky se v několika řadách vinou pásy, 
na kterých jsou zavěšeny linky s krmením 
a vodou. „Po celou tuto dobu zvířata zkonzu-
mují potravy a vypijí vody tolik, kolik uznají 
za vhodné. Za svůj život brojleři zkonzumují 
zhruba 3,1– 3,2 kilogramu krmné směsi 
a vypijí 5,7– 6 litrů vody,“ doplňuje Vlastislav 
Klaška.

Důležité je minimalizovat stres
Po zhruba 34–37 dnech výkrm končí na po-
žadované jateční hmotnosti kolem 2 kg. „Dva 

 Chovatelé drůbeže zlepšují welfare 
Pohoda chovaných zvířat neboli welfare je jedním z nejdůležitějších parametrů mo-
derních chovů drůbeže. I proto přibývá chovatelů, kteří se zapojují do programů na 
zlepšení podmínek nad úroveň zákonem stanovených požadavků. 
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dny před tím, než jsou kuřata odvezena na 
jatka, jim přidáváme do vody vitamín C, který 
má zklidňující účinky. Děláme vše proto, aby 
kuřata byla v klidu a s co nejmenším stresem, 
když opouštějí svůj domov,“ vysvětluje dále 
Klaška. Během odvozu na jatka svítí kuřatům 
modré světlo, které nevidí. 

Obdobná situace panuje i v chovech krůt, 
které ale dorůstají do mnohem větší hmot-
nosti. Krocani dosahují porážkové hmotnosti 
18–20 kg za 20–22 týdnů. Krůty se vykrmují 

o něco kratší dobu, zhruba 14–15 týdnů do 
hmotnosti 8–9 kg. „Krůty chováme od vylíhnu-
tí až do jateční hmotnosti. Na našich farmách 
se o krůty stará kvalifikovaný personál, který 
se ve zvýšené míře věnuje pohodě zvířat. Zdra-
ví zvířat denně kontroluje náš vlastní veteri-
nář,“ připomíná Tomáš Zelenka, chovatel krůt.

Drůbeží maso je mezi českými spotřebiteli ve-
lice oblíbené a jeho spotřeba v České republi-
ce stále stoupá. Aktuálně ho Češi zkonzumují 
zhruba 29 kg na osobu za rok. V roce 2020 
bylo podle statistického šetření Ministerstva 
zemědělství České republiky na jatka dodáno 
262 774 t drůbeže, což představuje výrobu 
170 725 t drůbežího masa s mírným meziroč-
ním navýšením o 1,6 %. „V loňském roce jsme 
byli v produkci drůbežího masa soběstační jen 
z 65 %, zbytek se k nám dováží. Jedná se 
o maso především z Polska, Brazílie, Argen-
tiny a Chile. Drůbež, která vyrostla a byla 
poražena u nás, je chována pod přísným ve-
terinárním dohledem. Naši chovatelé zlepšují 
životní podmínky zvířat ve svých chovech nad 
rámec, který je běžně vyžadován. Chovatelé 
tak mohou říct, že spotřebitelům dodávají 
drůbež, která prožila šťastný život,“ říká Jan 
Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Tuzemští chovatelé drůbeže budou navíc 
motivovaní programem Q CZ, který bude 
spuštěn letos v červenci. Pro zapojení do 

tohoto systému bude nezbytné splnit několik 
kvalitativních požadavků, jako je například 
snížení přítomnosti bakterií Salmonela 
v prostředí chovů drůbeže a výrobků z vajec 
nebo masa, provádění základních vyšetření na 
přítomnost reziduí inhibičních látek a dalších 
vyšetření na přítomnost dalších bakterií 
a mikroorganismů. 

Dalším kritériem bude i krmení drůbeže 
krmnou směsí od producenta, který dodržuje 
pravidla nadstandardu bezpečnosti krmiv. Ne-
opomenutelným požadavkem je zákaz používá-
ní antimikrobních látek za účelem prevence. 

Úřad AK ČR

Zelenka
Podnik Zelenka s.r.o., sídlící v jihomo-
ravských Židlochovicích, patří k největ-
ším chovatelům krůt v Česku, ročně 
produkuje kolem 250 tis. živých krůt 
a krocanů v několika farmách na Mora-
vě. To odpovídá zhruba 3 000 t krůtího 
masa, přičemž z poloviny tohoto množ-
ství vyrábí šunku, tlačenku, klobásy, 
párky, špekáčky, uzené rolky nebo uze-
ná krůtí prsa a další produkty. Druhá 
polovina, tedy zhruba 1 500 t masa, míří 
k dalším zpracovatelům, především 
v zahraničí. Jednateli rodinného pod-
niku Zelenka, který vznikl v roce 1994, 
jsou Tomáš Zelenka a Vladislav Bobčík.

Drumo
Společnost Drumo, spol. s r.o., se 
sídlem rovněž na jižní Moravě, a sice 
v Měníně, je dalším chovatelem 
drůbeže. Provozuje farmu v Přerově 
s kapacitou zhruba 120 tis. kuřat. 
Farma pochází ze sedmdesátých let, 
ale prošla rekonstrukcí a nyní je vyba-
vena moderně. Drumo byla založena 
v roce 1992 a jejími jednateli jsou 
Vlastislav Klaška a Eva Klašková.
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Pokud se totiž občané nevydají pouze na 
„profláknutá“ a někde už i regulovaná turis-
tická místa a alespoň část svého času věnují 
skutečnému pobytu v přírodě, narazí v mnoha 
lokalitách na nové či obnovené rybníky, 
udržované a revitalizované mokřady, opětovně 
zmeandrované potoky a menší říčky i na nově 
vznikající pestřejší lesní porosty. 

Od předchozího roku navíc řada takových 
lokalit v naší krajině přibyla, břehy vodních 
ploch zarostly, litorální pásma obydleli oboj-
živelníci a na vodní prostředí vázané rostliny 
včetně hmyzu, který v příslušných biotopech 
nalezl vhodné podmínky ke své existenci. 
Jinými slovy – česká a moravská krajina se 
zejména v posledních letech nemálo změnila 
a období prázdnin a letních dovolených je 
velmi dobrou příležitostí, jak se přesvědčit 
doslova na vlastní oči o tom, že obvykle kri-

tizované rozsáhlé plochy našich polí zdaleka 
nejsou jedinou charakteristikou, kterou lze 
naši krajinu ocejchovat.

Veřejnost by přitom také měla vědět a vidět, 
že mnohá drobná, ale účelná opatření 
k zadržení vody v krajině nevytváří jen nějaká 
nevýznamná „parta nadšenců“, ale že se na 
značné části z nich přímo finančně podílí stát 
nebo státní podniky, ať již je to státní podnik 
Lesy České republiky (Lesy ČR) svým pro-
gramem „Vracíme vodu lesu“, Vojenské lesy 
a statky (VLS) s obdobným programem „Živá 
voda“, všechny státní podniky Povodí v rámci 
revitalizací a renaturalizací větších či menších 
vodních toků, nebo Státní pozemkový úřad 
(SPÚ) při realizaci komplexních pozemkových 
úprav (KPÚ). Na mnoha místech navíc spo-
lupracují státní podniky s místními ochránci 
přírody. Bohužel, lokální spolupráce se nijak 

zvlášť nepromítá do celostátní image, kterou 
stále, a často poněkud nespravedlivě, stát ve 
všech svých podobách v ochraně přírody 
a aktivitách s ní spojených má.

Například SPÚ letos přitom v rámci KPÚ 
předpokládá realizaci zhruba 250 vodohos-
podářských, protierozních a ekologických 
opatření podporujících biodiverzitu v celkové 
výši přes 600 mil. Kč. Pro rok 2021 je pro po-
zemkové úpravy obecně vyčleněna historicky 
nejvyšší částka, konkrétně 3 mld. Kč, což je 
o miliardu více oproti původnímu plánu. Mezi 
plánované realizace, které by měly být dokon-
čeny v tomto roce, patří podle SPÚ biocentra 
v katastrálním území (k. ú.) Véklice (Senice na 
Hané), Rostoklaty (Kolín) vodohospodářská 
opatření v k. ú. Vítějovice (Prachatice), Stu-
dánky u Všerub (Prachatice); biokoridory 
v k. ú. Velké Bílovice (Břeclav), Holedeč 

Opatření k zadržení vody v krajině  
 je u nás dost, a další vznikají

Letošní turistická sezóna, kterou i přes možnost vycestovat do zahraničí bude i tak 
dost lidí trávit na území naší země, by mohla přispět k příznivějšímu vnímání naší 
krajiny veřejností. 
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a Stránky (Louny). Za období 2013–2020 bylo 
přitom podle statistik pozemkovými úřady 
zrealizováno 292 prvků vodohospodářských 
opatření, z toho bylo vytvořeno 169 nádrží 
a poldrů v celkové finanční výši 1,212 mld. Kč. 
V protierozních opatřeních bylo v daném ob-
dobí zrealizováno 457 prvků v celkové finanční 
výši 302 mil. Kč a v ekologických opatřeních 
bylo zrealizováno 628 prvků v celkové finanční 
výši za 233 mil. Kč.

Výše zmiňované VLS zase nedávno dokončily 
obnovu dvou historických vodních děl v lesích 
na Mladoboleslavsku. Malé rybníky Knížecí 
a Lutovník na Smilovickém potoce nedaleko 
městysu Loučeň by měly zadržovat vodu 
v Evropsky významné lokalitě „Pěnovce u ryb-
níka Lutovník“ s výskytem vzácných rostlin. 
Obnova rybníčků je součástí programu „Živá 
voda“ VLS, který u státního podniku běží od 
roku 2015, přičemž VLS v rámci programu in-
vestovaly již více než 100 mil. Kč do budování 
vodních děl, jako jsou rybníčky, nádrže, ale 
také napajedla či tůně. V některých lokalitách 
budují VLS zcela nová vodní díla, například 
na Šumavě, v Ralsku a Mladé. Asi nejviditel-
nějším počinem je ale Naučná stezka Olšina, 
která se stala loni po svém otevření jedním 
z největších turistických lákadel Šumavy 
a která se po stavebních úpravách otevře-
la letos opět v průběhu května veřejnosti. 
Celkem 7 322 metrů dlouhá trasa vedoucí po 
souši, ale především po povalových chodní-

cích mokřady i nad vodní hladinou předsta-
vuje návštěvníkům unikátní přírodní oblast 
kolem 600 let starého rybníka, kterou mohou 
návštěvníci poznávat jen několik let poté, co 
byl v roce 2016 částečně zpřístupněn vojenský 
újezd Boletice. V tomto případě jde tak také 
o důležitou oblast osvěty veřejnosti.

To samé – tedy osvětový a rekreační rozměr 
revitalizovaných míst, lze říci o některých 
akcích státního podniku Lesy ČR. Příkladem 
je loni zpřístupněné nejrozsáhlejší revitalizo-
vané rašeliniště Pernink na Karlovarsku nebo 
Babické rybníky v blízkosti Prahy. Většina 
projektů z programu „Vracíme vodu lesu“ 
je ale pro veřejnost skryta – často jsou totiž 
vytvořeny v místech nedostupných pro auto-
mobily, veřejnost jako celek (obory) nebo pro 
návštěvníky, jejichž fyzická kondice neumož-
ňuje příslušné lokality navštívit. Lokalit 
v rámci programu „Vracíme vodu lesu“ ale 
velmi rychle přibývá, jak lze zjistit z aplikace 
na www.vracimevodulesu.cz Uvedený pro-
gram byl zahájen v roce 2019, výsledkem pak 
má být více než 350 různých vodohospodář-
ských staveb, jejichž cílem je podpořit funkci 
lesa jako přirozené zásobárny vody, zpomalit 
tok vody krajinou a přispět tak k prevenci rizik 
sucha, to vše za zhruba miliardu korun. Se 
zadržováním vody v krajině ostatně souvisí 
i opětovné zalesňování lesů, především pak 
holin po kůrovcových těžbách. Letos by přitom 
měly Lesy ČR podle plánu vysadit rekordních 

85 mil. sazenic, což je o třetinu více než loni, 
a to už tehdy byla výsadba rekordní. Dvě 
třetiny nově vysazovaných porostů navíc tvoří 
listnaté stromy, pouhou třetinu pak jehličnany, 
což je ovšem další z mnoha údajů, o kterém 
se veřejnost zas tak často nedozvídá.

Nejen v samotné krajině, ale také na okrajích 
našich měst vznikají nové vodní plochy, mo-
křady a krajinné prvky. Děje se tak, a to doce-
la intenzivně, i na hranicích našeho hlavního 
města. Jedním z mnoha příkladů jsou třeba 
Lítožnické rybníky, jejichž revitalizace byla 
dokončena loni na jaře. Rok poté už je 
z lokality atraktivní místo k procházkám 
i k pozorování vodních ptáků, kam lze dojet 
městskou hromadnou dopravou a zjistit, že to 
se stavem naší přírody a krajiny, i v blízkosti 
koncentrované aglomerace, není tak zlé.

Podmínkou k tomu všemu je ale vydat se 
jinam, než kam obvykle míří proudy lidí „za 
přírodou“, pod kterýmžto pojmem si bohužel 
mnozí představí jen městský nebo zámecký 
park. Atraktivních lokalit s „právem“ nazývat 
se skutečnou přírodou jsou ovšem u nás tisíce 
a na tisíce lze už dnes pomalu počítat takové, 
které jsou výsledkem cílené podpory biodi-
verzity, zadržování vody v přírodě a pestrosti, 
která by na mnoha místech v současné době 
bez zásahu člověka nevznikla.

redakce Agrobase
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Současná praxe se musí stále potýkat s hledá-
ním náhrad za stále častěji zakazované nebo 
regulované prostředky na ochranu hospo-
dářských plodin, požadavky na výživu těchto 
plodin i samotnou odolností rostlin vůči klima-
tickým vlivům. Ambici řešit všechny uvedené 
problémy jako celek má přitom projekt Ústavu 
agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie 
a výživy rostlin (AF MENDELU), jehož výsled-
kem jsou „bioenergetické nápoje“ pro rostliny. 
Ty jsou vyrobeny převážně z přírodních, 
rychle obnovitelných surovin, které díky své 
biodegradovatelnosti předurčují jejich použití 
i v ekologickém zemědělství. Aplikace těchto 
látek podporuje zadržování vody spolu s efek-
tem omezení jejího výparu z půdy. „Důležitým 

kritériem je volba surovin nezatěžujících ži-
votní prostředí,” uvedl přitom vedoucí týmu AF 
MENDELU Petr Škarpa s tím, že v současné 
době probíhá registrace přípravků na ÚKZUZ, 
a jakmile budou nové unikátní prostředky 
registrovány, budou okamžitě uvedeny na trh. 
Vědci nyní aktuálně z komponentů přírodních 
hydroabsorbentů a živin určených k řízené-
mu uvolňování vyvíjejí a testují polyfunkční 
přípravky aplikovatelné do půdy před setím 
plodin a během jejich vegetace, případně na 
listovou plochu. „Vhodná skladba hydrologic-
ky a biologicky aktivních komponent má za 
cíl omezit výpar vody z povrchu rostlin, tyto 
případně hydratovat s následnou schopností 
řízeně uvolňovat makro i mikro živiny podle vý-

vojového stadia rostlin,” poznamenal Škarpa. 
Ještě lze dodat, že na praktickém testování se 
podíleli odborníci na management vody v půdě 
z Water for Food Institute (USA) pod vedením 
Nicka Brozoviće a tým odborníků z MENDELU 
ve spolupráci s týmem profesora Jančáře ze 
společnosti ESCUBE. Vlastní testování zcela 
nových polyfunkčních prostředků probíhá 
v podmínkách nádobových a polních vegetač-
ních experimentů na MENDELU a Školním 
zemědělském podniku v Žabčicích.

Náhradu syntetických pesticidů by mohl také 
urychlit vynález vědců z ČZU prodlužující 
a zvyšující účinnost používaných přírodních 
látek. V tomto případě bude ale uvedení do 

 Výzkumné projekty z univerzit 
 využitelné v zemědělství

Jedním z témat, která se v poslední době začínají stále častěji objevovat v mediál-
ním prostoru, jsou výsledky výzkumů i praktických pokusů, jejichž realizátory jsou 
odborníci z tuzemských zemědělských univerzit, zejména pak z Mendelovy univer-
zity v Brně (MENDELU) a České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Není proto 
zas tak velkým překvapením, že jde o projekty, které mohou být již v současné době 
a které by měly a mohly být ještě více v budoucnosti využitelné v zemědělské praxi.
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praxe zřejmě nějakou dobu trvat – tým totiž 
v současné době především hledá partne-
ry pro komerční využití vynálezu, který je 
chráněn českým a evropským patentem. Tým 
docenta Pavla Kloučka z Fakulty agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů ČZU ve 
spolupráci s kolegy ze španělské polytech-
nické univerzity ve Valencii přitom v průběhu 
několikaletého bádání vyvinul v laboratoři 
zcela nový mezoporézní materiál na bázi 
oxidu křemičitého pro řízené uvolňování 
aktivních látek. Póry materiálu jsou naplněny 
aktivní látkou a uzavřeny pomocí pomyslného 
„víčka“, které je tvořeno sacharidy. „Právě 
tyto sacharidy se při kontaktu s enzymy cizích 
mikroorganismů rozpadají a látka z pórů 
se okamžitě uvolňuje. Materiál tak vlastně 
funguje jako past, kterou spustí samotný 
mikroorganismus, podobně jako v rostlinách 
samotných. Řízené uvolnění obsahu ve správ-
ný čas ale není jedinou výhodou,“ vysvětluje 
mechanismus řízeného uvolnění Klouček. 

Antimikrobiální těkavé látky z rostlin jsou totiž 
pravděpodobně jedním z nejúčinnějších pří-
rodních pesticidů. Úspěšně zabírají například 
v boji s takzvanou „černou plísní“ (Aspergillus 
niger), která napadá mnohé zemědělské pro-
dukty. V běžném prostředí se ale těkavé látky 
velmi rychle odpařují a jejich účinnost tak 
v čase výrazně klesá. „V mezoporézním mate-
riálu jsou tyto látky bezpečně uzavřeny, takže 
nemohou rychle vyprchat a uvolní se, až když 
přijde jejich čas. Všechny složky nového mate-

riálu jsou navíc netoxické, bezpečné, založené 
na přírodních materiálech. Díky tomu mohou 
posloužit například jako náhrada syntetických 
pesticidů,“ konstatuje navíc Matěj Brožík 
z uvedené fakulty ČZU.

Třetí, byť zdaleka ne poslední aktivitou našich 
zemědělských univerzit je projekt, v němž 
budou vědci z Ústavu výživy zvířat a pícninář-
ství Agronomické fakulty MENDELU testovat 
kvetoucí směsi složené z jetelovin, trav a bylin 
s ohledem na jejich nektarodárnost. Cílem je 
zvýšit v naší krajině (a následně i v potravi-
novém řetězci) množství selenu a zinku, ale 
i podporu biodiverzity. Vědci mají v úmyslu 
aplikovat oba zmiňované prvky na listy rostlin 
s tím, že zinek podporuje tvorbu nektaru, 
selen pak antioxidační řetězce. Tak je možné 
zvýšit životaschopnost rostlin a podpořit re-
gulaci vodního režimu rostlin v období sucha. 
Jak přitom připomíná vedoucí pícninářského 
ústavu Jiří Skládanka, selen snižuje negativní 
dopady fyziologického stresu a obohacuje 
nektar. „Rostliny, které jej obsahují, včely 
zároveň více vyhledávají,“ uvedl Skládan-
ka. Selen se přitom v půdě vyskytuje pouze 
vzácně a tím pádem chybí i ve vypěstovaných 
plodinách. Jeho deficit v lidské výživě se pak 
může projevovat narušením funkcí imunitního 
systému a nedostatečné ochraně vůči oxidač-
nímu stresu. Zinek je pak důležitým faktorem 
v růstu dětí, u dospělých může jeho deficience 
vést k poruchám imunity, zhoršenému zraku 
a špatnému hojení ran.

Pěstování víceletých pícnin, jak je všeobecně 
známo, ovlivňuje příznivě kvalitu půdy. „Více-
leté porosty půdu více obohacují o organickou 
hmotu, zadržují vodu v krajině a nadzemní 
části celoročně chrání povrch půdy před erozí. 
Tyto efekty jsou pak znásobené použitím dru-
hově bohatých porostů, které mají nižší nároky 
na péči, zejména hnojení a vláhu,“ konsta-
tuje Skládanka. Druhová bohatost podle něj 
umožňuje i pokrytí potřeb krmiva v stresových 
obdobích, ve kterých vysokoprodukční kultivary 
v monokulturách selhávají, i když jsou výnosy 
takovýchto směsí často nižší. Součástí experi-
mentu je listová aplikace selenu a zinku, které 
působí antioxidačně a antifungálně v porostu 
i včelstvech. Zvolená forma hnojení chrání 
půdní mikrobiom před potenciální toxici-
tou selenu a zinku a zlepšuje příjem prvků 
rostlinou. To je výhodou oproti přímé aplikaci 
do půdy, která může způsobovat vyplavování 
mikroprvků z těch částí půdního profilu, kde se 
nacházejí kořeny, a následnou eutrofizaci vod.
Obdobných výzkumných projektů, a to nejen 
v podání zemědělských univerzit, stále přibývá 
tak, jak se zvyšuje společenská poptávka po 
šetrných technologiích, a i to je signálem pro 
podnikání v zemědělství a jejich začlenění do 
praxe. Nepochybně i tímto způsobem bude 
totiž možné naplňovat „princip taxonomie“, 
který sice není integrální součástí oficiální 
Společné zemědělské politiky EU, ale bude ji 
stále více ovlivňovat.

redakce Agrobase
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Na tzv. klimatické projekty půjde 41 % 
z celkové sumy. Významnou část těchto inves-
tic tvoří opatření týkající se obnovy lesů 
a zadržování vody v lesích, kam by mělo 
směřovat 8,8 mld. Kč. Celkový objem podpory 
řešené Ministerstvem zemědělství bude činit 
15 mld. Kč a bude zahrnovat také pozemkové 
úpravy a další vodohospodářská opatření. 
Další prostředky jsou určeny na vzdělávání 
a trh práce, vývoj a inovace, podporu podniká-
ní a zdraví.

Co je Národní plán obnovy
„Národní plán obnovy“ (NPO) je strategickým 
dokumentem, kterým Česká republika požádá 
EU o finanční příspěvek z „Nástroje pro oživení
a odolnost“ ve výši přibližně 172 mld. Kč 
ve formě grantů. Celková výše investic je 

plánována ve výši 199,902 mld. Kč a zahrnuje 
národní spolufinancování, jehož výše se bude 
odvíjet od finální výše příspěvku z „Nástroje 
pro oživení a odolnost“. Plán podléhá schvále-
ní Evropskou komisí a Radou Evropské unie. 
Šest pilířů NPO je rozděleno na tzv. kompo-
nenty, konkrétní reformy a investiční akce. 
Komponent je v materiálu 27. Jde například 
o zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, 
přechod na čistší zdroje energie, rozvoj čisté 
mobility, boj se suchem, rozvoj kultury nebo 
inovace ve vzdělání.

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem 
„Next Generation EU“ na podporu ekonomic-
kého oživení, jejichž součástí jsou právě Ná-
rodní plány obnovy, budou podle představitelů 
EU historicky nejrozsáhlejším stimulačním 

balíčkem, který kdy byl z rozpočtu EU finan-
cován. Celková částka ve výši 1,8 bilionu eur 
má pomoci Evropě zotavit se z koronavirové 
pandemie a vyjít z ní ekologičtější, digitálnější 
a odolnější.

Se schválením českého plánu obnovy vznikne 
i koordinační orgán NPO, a to v podobě odbo-
ru na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
Dále vznikne Řídicí výbor NPO, ve kterém 
budou zástupci jednotlivých komponent, tedy 
většinou ministerstev. Členy výboru budou 
i zástupci Evropské komise. Předsedou výbo-
ru bude zástupce Ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Dalším nově vzniklým orgánem bude 
Výbor NPO. Bude mít poradní a monitorovací 
funkci za účasti sociálních a hospodářských 
partnerů. Auditovat celý program bude Minis-
terstvo financí. Peníze z nového fondu budou 
muset být ze 70 % vyčerpány do roku 2022, do 
roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být 
do roku 2026. 

Postoj nevládních organizací k předložené-
mu NPO
Národní plán obnovy, který 17. května 2021 
schválila vláda, kritizovala Hospodářská 
komora i zástupci některých ekologických 
organizací. Hospodářské komoře se zejména 
nelíbí fakt, že poměrně málo peněz směřuje 
do digitální agendy, která by usnadnila pod-
nikatelům administrativu, a kritika směřuje 
také k tomu, že plán nepodporuje celoživotní 
vzdělávání. Někteří ekologové pak kritizují, že 
vláda při přípravě plánu dostatečně nezohled-
nila boj proti změnám klimatu. 

Oproti tomu širokou podporu pro komponentu 
„Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu“ získalo Ministerstvo zemědělství 
od naprosté většiny profesních organizací 
a institucí vědy a výzkumu v lesnicko-dřevař-
ském sektoru. „Materiál skutečně fundovaně 
popisuje současnou situaci v lesnictví a dobře 
definuje aktuálně nejpotřebnější opatření 
v lesním hospodářství, jejichž cílem je 
podpora rychlejší změny dřevinné skladby 
lesů na lesy odolnější vůči klimatické změně. 
Navržené investice proto podporujeme,“ 
konstatoval například Jan Václavík, předseda 
Lesnicko-dřevařské komory ČR. 

 Národní plán obnovy přispěje 
 i k obnově a stabilizaci lesů

Národní plán obnovy, který 17. května 2021 schválila vláda, obsahuje investice 
v celkové hodnotě zhruba 200 mld. Kč, přičemž 172 mld. Kč by měl stát získat od 
EU. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí. Největší část, zhruba 91 mld. Kč, 
je určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. 
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„V souvislosti s projednáváním Národního 
plánu obnovy, konkrétně bodu 2.6 Ochrana 
přírody a adaptace na klimatickou změnu, 
považuji za důležité vyjádřit podporu návrhu 
MZe investovat do budování lesů odolných vůči 
klimatické změně a do zadržování vody 
v lese. Jde o investici, která povede ke zvýšení 
stability lesních ekosystémů a která podporuje 
plnění všech funkcí lesa, jež jsou od něj společ-
ností očekávány. Současně se jedná o klíčovou 
investici z pohledu celé ČR, protože lesní 
ekosystémy jsou klíčovou složkou stability kra-
jiny, složkou, která nepřímo ovlivňuje všechny 
oblasti rozvoje společnosti,“ uvedl k Národnímu 
plánu obnovy Petr Horáček z Ústavu výzkumu 
globální změny AV ČR (CZECHGLOBE).

„Pro vznik zdravých a odolných lesů je 
potřeba spojit vědecké poznatky s legislativ-
ními, ekonomickými a dalšími motivačními 
nástroji. Z tohoto důvodu velmi vítáme, že se 
podpora obnovy lesů s vhodnou druhovou 
a prostorovou skladbou promítne i do Národ-
ního programu obnovy, který tak bude vhodně 
doplňovat komplexní sadu opatření k zajištění 
existence pestrých a stabilních lesních eko-
systémů,“ řekl Vít Šrámek z Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Oblasti NPO v gesci Ministerstva zemědělství
Návrh MZe v plánu obnovy se skládá z šesti 
částí. Nejvíce peněz, zhruba 8,5 mld. Kč, 
půjde na budování lesů odolných vůči klima-
tické změně. Cílem je zejména vysázet lesy 
s pestrým zastoupením různých druhů dřevin, 
které obnoví plochy po kůrovcové kalamitě. 
Lesů se týká také zadržování vody v lesích, na 
které chceme v NPO využít 300 mil. Kč. 

Tři oblasti se týkají vodního hospodářství. Až 
1,85 mld. Kč půjde na opatření podporující 
malé vodní nádrže. V rámci těchto investic 
budou podpořeny rekonstrukce rybníků a na 
vhodných místech vybudování malých vodních 
nádrží. Součástí NPO jsou i protipovodňová 
opatření za 2,5 mld. Kč. Zhruba 780 mi. Kč 
půjde také na budování závlah. Až 1 mld. Kč 
je určena do pozemkových úprav. Navržená 
opatření se mají podle MZe vzájemně doplňo-
vat a odpovídat doporučením Evropské komi-
se podpořit investice na zvyšování odolnosti 
evropských lesů, infrastruktury a odolnosti 
půdy vůči změně klimatu.

„Mezi našimi opatřeními jsou kromě obnovy 
lesů také pozemkové úpravy, jejichž součástí 
jsou travnaté pásy, příkopy, meze a jiné kra-
jinné prvky, které rozčleňují krajinu a posky-
tují úkryt ptákům, hmyzu a dalším drobným 
živočichům. Plánujeme také podpořit zadržo-
vání vody v lese, aby voda ze strmých strání 
příliš rychle neodtekla a les ji mohl lépe využít 
pro svůj vývoj. Podpoříme úpravy na drob-
ných vodních tocích a stavby malých vodních 
nádrží, tedy rybníků. Ty zase pomůžou zlepšit 
místní mikroklima,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Komponenta „Ochrana přírody a adaptace 
na klimatickou změnu“ 
Lesnictví se NPO přímo dotýká zejména pro-
střednictvím komponenty „Ochrana přírody 
a adaptace na klimatickou změnu“, která je 
plně v gesci Ministerstva zemědělství, jež 
dokázalo odpovídajícím způsobem zareagovat 
na požadavky EU spojené s hlavními cíli Ná-
rodních plánů obnovy. Celkový rozpočet této 
komponenty ve výši 8,5 mld. Kč má přispět 
zejména k udržitelnosti hospodaření v krajině 
z pohledu hospodářského a ekologického 
v kontextu klimatické změny, zejména zadržo-
váním vody v krajině, zvýšením biodiversity 
a zlepšením stavu lesních ekosystémů.

Opatření „Budování lesů odolných klimatické 
změně“
Investice „Budování lesů odolných klimatické 
změně“ bude řešena prostřednictvím finanč-
ních příspěvků vlastníkům a držitelům lesů na 
přirozenou obnovu a umělou obnovu včetně 
podsadeb a síje, ochranu mladých lesních 
porostů do stadia jejich zajištění, individuální 
ochranu sazenic proti zvěři, zajištění lesních 
porostů v zákonné lhůtě, rekonstrukci porostů 

náhradních dřevin a ostatních porostů po 
škodách, přeměnu porostů s nevhodnou dře-
vinnou skladbou, zlepšování kvality lesní půdy 
a výchovu lesních porostů do 40 let skutečné-
ho věku porostu. Předpokládá se, že tyto in-
vestice povedou ke zlepšení zdravotního stavu 
lesů, který v České republice není po proběhlé 
kůrovcové kalamitě uspokojivý. Investicemi do 
obnovy lesů ve smyslu pozměnění druhové, 
věkové a prostorové skladby lesních porostů 
odolných vůči klimatické změně dojde ke 
zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních 
ekosystémů po kůrovcové kalamitě a bude 
značným dílem zajištěna trvale udržitelná 
kontinuita plnění funkcí lesa. Jedná se 
o podporu přirozené a umělé obnovy dřevin 
stabilních vůči klimatické změně, o jejich 
výchovu a péči o ně. K přechodu na druhově 
a strukturně bohatší porosty přispěje i podpo-
ra využívání přípravných (pionýrských) dřevin 
v rámci dvoufázové obnovy, kdy bude porost 
přípravných dřevin následně podsazován 
dřevinami cílovými. Bude tak umožněna 
i podpora vzniku bohatší variability věko-
vé struktury porostu, a to prostřednictvím 
podsadeb vzrostlých porostů, v rámci kterých 
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může docházet k tvorbě nových etáží při 
existenci původního porostu, což bude tvořit 
základ pro přechod ke strukturálně bohatším 
porostům. Investice je postavena na dopro-
vodné legislativní reformě, která spočívá ve 
významném posunu ve struktuře lesů směrem 
k přirozenému druhovému složení dřevin v nich, 
jež je stanoveno vyhláškou č. 298/2018 Sb.,
přijatou vládou ČR v roce 2018 v reakci na 
probíhající klimatickou změnu. Zmíněná legis-
lativní reforma je zároveň zakomponována i do 
lesních hospodářských plánů a osnov. Investice 
se týká všech lesů v ČR s výjimkou národních 
parků, kde lze čerpat podporu z jiných zdrojů.

Opatření „Zadržování vody v lese“
Investice „Zadržování vody v lese“ přispívá 
k posílení retenční schopnosti lesů prostřed-
nictvím realizace šetrných lesotechnických 
opatření, což jsou opatření, která přispívají
ke zlepšení půdních, vodních a mikrokli-
matických poměrů, k tlumení zrychlené ero-
ze, k úpravě vodního režimu lesních půd 
a k ochranně bystřinných povodí, realizovaná 
pomocí technických úprav, především pro-
střednictvím hrazení bystřin a maloplošných 
vodních nádrží v lesích. Těchto efektů bude 
dosaženo např. vhodnými technickými 
a technicko-biologickými úpravami koryta 
vodního toku s využitím vhodných objektů 
a konstrukcí, přitom budou využívány způsoby 
a konstrukce co nejvíce podporující přírodě 

blízky stav koryta vodního toku, dále vhodnou 
regulací splaveninového režimu bystřiny nebo 
horského potoka s ohledem na co nejmenší 
narušení migrační průchodnosti koryta vod-
ního toku a přírodních procesů morfologic-
kého vývoje sítě vodních toků a optimalizací 
způsobů využívání povodí s cílem zpomalení 
povrchového odtoku, zvýšení infiltrace sráž-
kové vody, posílení retence odtoku povrchové 
vody a zvýšení erozní stability území.

V případě obou opatření v oblasti lesního 
hospodářství („Budování lesů odolných 
klimatické změně“ a „Zadržování vody v lese“) 
se jedná o investice, které podle textu NPO 
zásadní měrou přispějí ke zmírňování dopadů 
klimatické změny a jejímu přizpůsobení. Obě 
opatření svým dílem řeší zachování vhodné 
vláhové bilance v lesním prostředí, která jako 
celek rozhodným dílem přispívá k celkovému 
ochlazování krajiny a slouží jako reservoár 
vody v krajině. Zajištění současné plochy lesa 
(34 % plochy České republiky) má rovněž vý-
razný dopad na míru ukládání atmosférického 
uhlíku v krajině (mitigaci změny klimatu), což 
je přirozenou schopností zdravého lesa. 

Pozměněná struktura druhové skladby lesa 
v České republice byla jedním z výrazných 
faktorů, které při projevech klimatické změny 
do velké míry zapříčinily současnou destabi-
lizaci rozsáhlé plochy lesa na území Česka 

(projevenou rozsáhlou kůrovcovou kalamitou). 
NPO nepokrývá komplexně celou problemati-
ku lesního hospodářství, protože řada reforem 
a investic byla uskutečněna ještě před jeho 
existencí. Investice do lesního hospodářství 
poskytnuté z NPO budou ovšem podle schvá-
leného dokumentu tvořit velmi významnou 
část celého souboru podpory národních aktivit 
v adaptaci lesů na změnu klimatu, bez kte-
rého by byla realizace již dříve rozběhnutých 
reforem kvůli svému ekonomickému rozsahu 
jen obtížně realizovatelná. Zároveň je třeba 
zdůraznit, že obnovy strukturálně bohatých, 
a tudíž i vůči projevům klimatické změny 
stabilních lesních porostů nelze docílit jen 
během několika jednotek let, které pokrývá 
tento plán. Jedná se o celý komplex kroků, 
kde důležitým faktorem není jen obnovená 
pestrá druhová skladba, ale i pestrá věková 
a prostorová skladba, kterých lze docílit jen 
dlouhodobým plánovitým přístupem s vynalo-
žením značných investičních prostředků. NPO 
je tak nepostradatelným zdrojem finančních 
prostředků pro jednu z fází zásadní přeměny 
českých lesů v odolné porosty adaptované na 
klimatickou změnu.

Podrobnější informace lze nalézt na 
www. planobnovycr.cz

Jan Příhoda, článek je převzat z oborového 
časopisu Lesnická práce

Vůně hoblin
Na venkovním skladě čeká na zpracování 
smrkové dříví – firma ročně zpracuje kolem 
dvou a půl tisíce kubíků kulatiny. Dříví se 
neodkorněné nakrátí a na štípačce připraví na 
jednotlivé kusy – čtvrtkuláče, které se vkládají 
do hoblovacího stroje. Hoblovací nože z nich 
postupně ukrajují jako z kusu másla vlákna 
dřevité vlny. „Obsluha musí mít přirozený 
respekt, ale nesmí se stroje bát,“ říká za 
rachotu stroje s kmitajícími noži Marek Švec, 
který před dvěma lety převzal firmu od svého 
otce. Předtím si ale rok vyzkoušel pracovat 
na všech pozicích tak, aby byl s chodem 
továrny dobře obeznámen. Nezasvěceného 
překvapí, kolik vlny vznikne z jediného kuláče. 
K hoblování dříví jsou využívány historické 

jednoúčelové stroje, v továrně jsou dva, a jak 
říká Marek Švec, byla by velká komplikace, 
pokud by se nějaký z nich pokazil, protože se 
již nevyrábí. Dle nastavení nožů vznikají různé 
druhy dřevité vlny s různou šířkou a tloušťkou 
dřevitého vlákna – hrubá, střední a jemná 
vlna. Ty jsou využívány pro rozmanité účely – 
jako izolační hmota ve stavebnictví, materiál 
při stavbách kanalizací a podchodů, podestýl-
ka pod zvířata, podložení jahod a zeleniny či 
výplňový materiál pro preparaci a hračky.

Stáčením k ekologickým podpalovačům
Dřevitá vlna je uložena v hale, kde se z ní na 
speciálních motacích strojích stáčí dřevěné 
provazce, nebo se rovnou balí jako konečný 
produkt k zákazníkovi. Na stáčení provazců 

 Když se dřevo hobluje
Vůně dřeva z hoblin návštěvníka, jak se říká, praští do nosu hned při příchodu do 
haly továrny na dřevitou vlnu firmy Švec dřevitá vlna s.r.o., ležící v podhůří Orlických 
hor. Dřevitá vlna, která se vyrábí hoblováním špalků měkkého dříví – nejčastěji 
smrkového, se využívá jako obalový materiál, v zemědělství, stavebnictví, k výrobě 
ekologických provazců či podpalovačů. 

Dřevité provazce – hlavní produkt firmy
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se používá hrubá dřevitá vlna. Je to fyzicky 
náročná práce, proto ji vykonávají pouze muži. 
„Zapracování na stáčecích strojích trvá kolem 
tří měsíců, máme k dispozici jeden stroj – tre-
nažér, na kterém si chlapi zaplétání dřevěné 
vlny ze začátku zkouší, je to o velké manuální 
zručnosti,“ vysvětluje Marek Švec. I to je jeden 
z důvodů, proč se snaží zaměstnance udržet 
a sází na místní zaměstnance. 

Hotové dřevité provazce jsou prodávány jako 
konečný produkt – například jako výplň mezi 
trámy roubenek, ale většina je využívána 
k výrobě přírodního podpalovače. Jeho vlastní 
výroba je know-how firmy. „Způsob, jakým se 
provazce namáčí, i druh parafínu jsou naším 
obchodním tajemstvím, otce stálo spoustu 
zkoušení, než našel způsob zaručující poža-

dovanou kvalitu výrobku,“ vysvětluje v hale na 
výrobu podpalovačů Marek Švec. Parafínem 
napuštěné provazce se následně na prů-
myslové krátičce nakrátí na různé délky dle 
požadavků zákazníka a míří do balírny. Ta je 
naopak doménou žen, které provádí kontrolu 
kvality podpalovače, tak aby měly jednot-
nou délku a tloušťku, a balí je ke konečným 
odběratelům. 

Historie areálu a začátky podnikání po 
restituci 
V současné době je firma na hranici kapacit-
ních možností. Nejvýznamnější objem směřu-
je do západní Evropy, kde má firma stálé ob-
chodní partnery. „S koronavirovou krizí a tím, 
jak byli lidé doma a více topili, objem zakázek 
stoupl, takže jedeme na dvě směny a měli 

jsme co dělat, abychom poptávku uspokojili,“ 
popisuje aktuální situaci Marek Švec. Nejvíc 
práce má v topné sezóně, léto bývalo tradičně 
klidnější, ale při současném zvýšeném zájmu 
vyrábí i mimo sezónu na velké objemy na 
sklady, aby v zimě stačila uspokojit poptávku. 
Výrobní areál sdílí firma s druhou společ-
ností na výrobu krmiv. První zmínky o areálu 
pocházejí už z doby kolem roku 1500, od roku 
1888 je areál spjat s rodinou Applů, příbuzen-
sky spřízněnou se současnými majiteli. Pů-
vodně zde byl mlýn, později tkalcovna a pila, 
areál měl dokonce vlastní turbínu na výrobu 
elektřiny. Po nástupu komunistů byl majetek 
znárodněn, turbína skončila zalitá v betonu 
a z areálu se stal podnik na výrobu krmných 
směsí. „Po revoluci  v roce 1990 můj tchán se 
svým bratrem – Emil a Jiří Applovi – zažádali 
o navrácení majetku v restituci. Dohodli jsme 
se, že zkusíme podnikatelskou tradici pozved-
nout,“ říká Miroslav Švec, otec současného 
majitele, jehož rodové jméno firma nese. 
Rodina vycházela z předpokladu, že s novou 
dobou bude větší poptávka po ekologickém 
balení. „Věděli jsme, že po republice výrob 
dřevité vlny moc není, a protože tchán se 
svým bratrem pracovali v dřevařském průmy-
slu a měli velké zkušenosti právě s dřevaři-
nou, měli i své vynálezy, zlepšováky na poli 
zpracování dřeva, řekli jsme si, že to by mohla 
být ta cesta, přibližuje začátky podnikání ro-
diny Miroslav Švec. Přesto se museli většinu 
věcí učit za pochodu, od účetnictví přes nákup 
dříví po prodej vlastního výrobku, a především 
řešit nedostatek peněz. Firma si postupně 
našla své odběratele, dřevitá vlna se tradičně 
využívala jako obalový materiál k balení skla, 
keramiky i jako obalový materiál sazenic, 
využívaných zahradnictvím Starkl. 

Problémy s odbytem vedly k novému 
produktu 
V roce 1997 ale začaly na podnik dopadat těž-
ké časy. Sklárny, velcí odběratelé dřevité vlny, 
vlivem války na Balkánu, v Jugoslávii a Gruzii, 
tedy vinařských oblastech, omezily výrobu de-
mižónů, které se osazovaly do košů z dřevité 
vlny. Další ránou bylo ukončení spolupráce 
s výrobcem nábytku a židlí TON, který přešel 
na vodou ředitelné laky, na nichž dřevitá vlna, 
u které nebylo možné zajistit stálou vlhkost, 
vytvářela fleky. V tomto období Miroslav 
Švec dokonce přemýšlel, zda celou továrnu 
nezavře. „V roce 2001 jsme se rozhodli, že 
zkusíme vyrábět provazy z dřevité vlny. No 
a pak mě napadlo, že bychom mohli vytvořit 
i ekologické podpalovače do krbu, což tady 
tenkrát vůbec nebylo. Nakonec jsem zjistil, že 
jsem objevil objevené, protože tyto podpalo-
vače už dávno dělali například ve Švýcarsku. 
Nicméně naše provazce a podpalovače si své 
odběratele a zákazníky v tuzemsku i v cizině 
nakonec našly.“ 

Petra Kulhanová, článek je převzat 
z oborového časopisu Lesnická práce
Fota: redakce a archiv Švec dřevitá vlna s.r.o.

Hoblovací stroj při práci

Dřevité provazce se používají k výrobě přírodního podpalovače. Po napuštění parafínem se 
provazce krátí průmyslové krátičce na požadovanou délku
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Jak loňská pandemická krize ovlivnila 
národní pivovar? 
Patříme k těm šťastnějším. Nebyli jsme posti-
ženi jako jiné pivovary, zejména ty menší. 
I pro nás ale samozřejmě platí, že dobré pivo 
rovná se dobrá hospoda, a když byly gastro 
provozy zavřené, mělo to negativní dopady 
i pro Budvar. A to jak objemem, tak tržbami. 
Přesto se nám v loňském roce dařilo lépe 
ve srovnání s předešlým rokem. Výstav piva 
se loni meziročně zvýšil o 51 tis. hl a dosáhl 
objemu 1,730 mil. hl. To je nejvyšší výstav 
v historii pivovaru. Ve srovnání s rokem 2019 
se nám také o 3 % zvýšily tržby. 

Podepsala se koronakrize na exportu, který 
patří mezi silné stránky Budvaru?
Pouze teoreticky. I v celkovém exportu pivova-
ru jsme v loňském roce vyrostli. Tudíž může-
me pouze odhadovat, kde bychom mohli být, 
kdyby pandemie koronaviru nepřišla. Změnila 
se ale hodně struktura exportu. Vyvážíme 
podstatně méně piva v sudech, naopak více 
piva baleného. Roste zejména poptávka po 
plechovkách. Během posledních měsíců se 
také více zastavily vzdálenější trhy a naopak 
rostly trhy evropské, zejména Německo. Vel-
mi nám chyběl i kontakt s našimi odběrateli. 
Exportovat pouze po telefonu a e-mailu je 
dlouhodobě velmi těžké.

Do kolika zemí vyvážíte?
Jde zhruba o sedm desítek zemí a hlavní 
trhy, které tvoří sousední státy – jak říkáme, 
země okolo pivovarského komína fungují 
dobře.

Když mluvíme o zahraničním trhu, je 
nějaký velmi specifický? Nebo něčím
zajímavý?
Každý trh je něčím specifický. Od různých 
způsobů regulace a distribuce, až po spotře-
bitelské preference. Pivní tradice a zvyky jsou 
opravdu na každém trhu jiné a výrazné rozdíly 
v přístupu najdete už u našich nejbližších 
sousedů. Němci jsou například zvyklí na cenu 
za přepravku, protože pivo kupují takzvaně 
„po bednách“ a často nakupují ve speciálních 
Getranke obchodech. V Polsku je minimální 
podíl prodejů v restauracích a hospodách 
a naopak v Rakousku najdete naši největší 
pivnici na světě Schweizerhaus. Všechny 
zmíněné země nicméně mají společné to, že 
uznávají chuť a kvalitu českého piva.

Jak vidíte letošní sezónu? 
Český trh se rozjíždí pomalu, oproti loňské-
mu boomu stagnují řetězce a znovuotevřené 
hospody a restaurace se rozjíždějí velmi 
pozvolna. Prodejům roku 2019 se rozhodně 
nepřibližují.

Jaký je výstav Budvaru v posledních letech?
V roce 2018 jsme uvařili 1 630 tis. hl piva, 
o rok později byl celkový výstav pivovaru 
1 689 tis. hl a v roce 2020 jsme v Budvaru 
uvařili rekordní množství piva, a to 1 729 tis. hl.

V roce 2019 pivovar vykročil na trh s novým 
pivem Budvar 33. Jak si vede? Oblíbili se 
jej Češi?
To, že jsme i v loňském covidovém roce na do-
mácím trhu dokázali vyrůst o 2 %, bylo právě 
především díky Budvaru 33. Tento hořký ležák 
jsme uvedli na trh už v únoru 2019, ale pouze 
do hospod. U konzumentů zaznamenal takový 
úspěch, že jsme se jej rozhodli uvést loni na 
trh i v balené verzi, tedy v lahvích a plechov-
kách. Uvedení jsme naplánovali na loňský 
duben a vzhledem k okolnostem pandemie 
a lockdownu jsme chvíli váhali, zda celý 
projekt neodložit. Nakonec jsme to neudě-
lali. První hořký ležák z národního pivovaru 
Budvar 33 ukazuje, že spotřebitele zajímá 
a uplatnil se na trhu velmi dobře. 

Před časem jste se rozhodli spolupracovat 
s minipivovary. Jsou velkou konkurencí 
pro zavedené značky piva, nebo se mohou 
vzájemně podporovat? 
Pivovarníci vždy tvořili živou a spolupracující 
komunitu. Dobré pivo bylo vždy společným 
zájmem. Tento přístup změnil vstup meziná-
rodních pivovarských korporací na trh, které 
si chtějí důsledně držet své know-how, jenž 
přinášejí. Ale vznik a nástup minipivovarů 
a dnes už i středních pivovarů na trh znamená 
jakousi obrodu pivovarské komunity, byť na 
nových základech. Naši spolupráci s malými 
craftovými pivovary vnímáme spíše jako 
symbiózu než zásadní konkurenci. Myslím, že 
zde funguje model 1+1>2… Tedy, dohromady 
umíme dokázat všichni o něco více. To platí 
pro komunikaci, obchodní model, kvalitu piva, 
rozvoj oboru i nová zajímavá piva.

Jaké jsou trendy v pití piva v posledních 
letech?
Postupujeme od kvantity ke kvalitě. Pijeme 
méně piva (klesá spotřeba na hlavu), ale více 
kvalitního, více ležáků, více minipivovarů 

Šéf Budvaru: Umíme vyrobit 
nejlepší ležák na světě

Budějovický Budvar vyrobil v loňském roce nejvíce piva ve své historii. Ředitel 
jihočeského pivovaru Petr Dvořák by si přál, aby se „český ležák“ stal globálně 
rozeznávanou a ideálně nejžádanější pivní kategorií. „A abychom i dalším generacím 
uměli předat naše umění a naši chloubu: Čepované pivo s hustou pěnou v mokré 
studené sklenici!“
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a craftů, méně levných piv. To je dobrý trend. 
Ale také pijeme méně čepovaného piva a více 
baleného. To si myslím, že už není tak skvělý 
trend. Z mnoha důvodů. Čepované pivo je 
etalon kvality a zážitku, docílit správně na-
čepovaného piva s hustou pěnou do studené 
mokré sklenice je doma velmi těžké. Čepova-
né pivo má silný společenský rozměr. Pivo 
a hospoda nás vždy spojovaly napříč sociál-
ními skupinami. A o to přicházíme. Čepované 
pivo je mimo jiné také více ekologické, vratný 
sud potřebuje minimum dodatečných obalo-
vých a přepravních materiálů.

Mění se v průběhu let jak, kde nebo jak 
často Češi pijí pivo?
Jak už jsem zmínil. Klesá pití čepovaného 
piva, ubývá našeho fenoménu – české hospody!

Jaké jsou rozdíly v pití piva mezi ženami 
a muži?
Postupně se zmenšují. Ženy vypijí, tuším, 
o třetinu méně piva.

Pivo má v ČR neotřesitelnou pozici, je to 
vlastně národní nápoj… 
Neotřesitelnou? Snad. Doufám. Pivo je 
součást naší kultury. Jsme národ, který pivu 
rozumí, který pivo umí vyrábět, který pivem 
a pivními kategoriemi inspiroval celý svět. 
Jsme silnými exportéry piva, o české pivo je 
ve světě čím dál větší zájem. Umíme vyrobit 
nejlepší ležák na světě. Navíc pivo vyvážíme 
pod vlastními značkami – jako finální produkt, 
žádný polotovar nebo subdodávku. Jsme také 
významnými vývozci drahého a žádaného 
chmele a sladu. O to více s obavami hledíme 
na snahy trh piva více regulovat. Nevidím 
Francouze, že by si chtěli odstřihnout svůj trh 
s vínem či šampaňským.

Chcete nějak měnit způsob, jakým Češi pivo 
vnímají?
Na domácím trhu hrajeme pouze v segmen-
tu prémiového piva. Cesta kvality, řemesla, 
servisu a rozmanitosti je určitě něco, co 
budeme podporovat. Zároveň nezapomínejme, 
že jsme z dominantní části exportní pivovar. 
V naší misi a vizi národního pivovaru chceme 
především podporovat to, jakým způsobem 
vnímají české pivo v zahraničí. Chceme, aby 
český ležák byl vnímaný jako silná a uznávaná 
kategorie na významných exportních trzích. 
Rádi bychom přispěli k tomu, že zvedneme 
příliv, oblíbenost českého ležáku, který zved-
ne lodě všem.

Budvar má artéský vrt? Je voda z něho 
něčím jiná?
Pivo tvoří z více než 90 % voda. Je to klíčový 
vstup, surovina. Náš ležák potřebuje vodu 
měkkou. Ta z našeho vrtu má skvělé parame-
try pro vaření ležáku, je měkká bez jakých-
koliv chemických nečistot a krom filtrace 
přes pískové filtry pro odstranění případných 
fyzických nečistot nepotřebuje žádnou další 
úpravu. Předpokládám, že i díky této vodě 

náš pivovar vznikl, právě na daném místě
v Českých Budějovicích.

Proč je velký rozdíl v ceně piva v hospodě 
a v regálech obchodů? 
Dobré čepované pivo v hospodě předpokládá 
spoustu následné péče. Ať už jde o sklenice, 
výčepní zařízení, chladicí zařízení, rozvody 
a zachlazené prostory, zástěry, podtácky,
 sanitace a čištění potrubí. Na tom všem se 
podílí a spoluinvestuje pivovar. Na straně 
hospody jsou pak ještě další náklady spojené 
se servisem, obsluhou, mytím sklenic 
a tak dále. Ale skvělé čepované pivo je prostě 
nepřekonatelné!

Budvar je posledním národním podnikem. 
Podle některých kritiků jde o přežitek. Proč 
by měl stát vlastnit pivovar?
Já jsem profesí z marketingu, a tudíž mám 
velmi rád věci, které vyčnívají, které se 
pohybují mimo standard. Pivo je náš národní 
nápoj, pivo je součást naší národní kultury, 
pivu rozumíme, pivo exportujeme. A máme 
svůj národní pivovar. Tím jsme jedineční jako 
Češi i jako Budějovický Budvar. Důležitá je pak 
role a mise národního pivovaru – role správce 
pivovarské moudrosti, někoho, kdo staví 
a rozvíjí ČESKÉ pivovarské tradice. Jsme hrdí, 
že jsme ryze český pivovar, protože drtivá 
většina objemu produkce českého piva je 
v rukách zahraničních korporací. Chceme dě-
lat českému pivu a pivovarnictví dobré jméno.

Jako národní podnik odvádíte státu do fondu 
zakladatele svůj zisk. Jakou částkou jste při-
spěli do státního rozpočtu za posledních 5 let? 
Za posledních 5 let jsme přispěli částkou 
500 mil. Kč do státního rozpočtu z našeho 
zdaněného zisku. Od roku 2014, kdy jsme 
přispěli poprvé, to činilo celkem 1,8 mld. Kč. 

Budějovický Budvar vedete čtyři roky. 
Jakých cílů jste již dosáhl, které jste si při 
nástupu vytyčil? 
Strategii pivovaru jsme si vytyčili do roku 
2025. Jsme tedy někde v půli. Řekli jsme si, že 

budeme dále posouvat a budovat naše pozice 
na zahraničních trzích. To se daří. Na export-
ních trzích se nám daří růst, sjednocovat 
marketingový přístup i více investovat do naší 
značky. Zároveň chceme být silným hráčem 
v prémiovém ležákovém segmentu. Zde se 
nám podařilo zvýšit naši cenovou úroveň 
oproti teoretickému průměru a rozšířením 
portfolia zároveň získáváme nové české 
spotřebitele. Mimochodem, na domácím trhu 
jsme vyrostli i v loňském těžkém pandemic-
kém roce! Hodně jsme se posunuli i v práci 
s našimi lidmi. Podstatně jsme snížili fluktu-
aci a zvýšili vnímanou angažovanost našich 
zaměstnanců. Jsou pozice, kde nám zaměst-
nanci stále chybí, ale jsme na tom relativně 
dobře oproti tomu, co slýchávám z trhu.

Čeho byste rád ještě docílil?
Dobrá firma je o dobrých lidech, skvělá firma 
je o skvělých lidech. Tím se řídíme. A máme 
ještě velké plány. Chceme vytáhnout pivovar 
na roční výstav 2 mil. hl, zvyšovat efektivitu 
a ziskovost a patřit mezi nejžádanější české 
zaměstnavatele. Potřebujeme udržovat, 
přitahovat, motivovat a rozvíjet skvělé lidi. 
Bez toho to nepůjde.

Jak bude podle vás vypadat pivní trh za 
10 let?
Jsme malí hráči na to, abychom pivní trh 
tvořili, ale mohu nabídnout své sny. Rád bych, 
aby české pivo bylo chloubou českého zpraco-
vatelského průmyslu i zemědělství. Abychom 
rozšiřovali plochy chmelnic i sladařského 
ječmene. Aby se pojem „český ležák“ stal 
globálně rozeznávanou a ideálně nejžádanější 
pivní kategorií. A abychom si doma nepod-
řezávali větev sami pod sebou a byli hrdí na 
vlastní pivní kulturu a atraktivní výběr skvě-
lých ležáků a ostatních piv. A abychom 
i dalším generacím uměli předat naše
umění a naši chloubu: Čepované pivo 
s hustou pěnou v mokré studené sklenici!

Příspěvek byl převzat ze Zpráv MZe 
červen 2021

ZPRAVODAJP o t r a v i n á ř s t v í
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Když se po dlouhých měsících kovidové ka-
rantény konečně otevřely prodejny s knihami, 
vyrazila jsem na obchůzku antikvariátů za no-
vou kořistí do sbírky publikací o historii potra-
vin. Výprava byla úspěšná. Získala jsem, byť 
za nekřesťanské peníze, vskutku trofejní kou-
sek. Pojednává o sladkých specialitách, které 
se kdysi servírovaly i v nejlepších restaurač-
ních podnicích. Moučníky a cukroví, jak zní 
název knihy vydané v roce 1947, sepsal Vilém 
Vrabec, nestor československé gastronomie 
a někdejší pořadatel proslulých kurzů vaření 
a míchání koktejlů. Knihu vytvořil v době, kdy 
i profesionální kuchař hnětl těsto měchačkou 
a nad jeho zpracováním strávil mnoho hodin. 
Krémy a polevy se připravovaly z čerstvých 
surovin, nikoli z polotovarů. Led se nevytaho-
val z mrazicího boxu domácí chladničky, ale 
kupoval se u ledaře. Elektrická lednička byla 
výsadou jen lépe situovaných vrstev.

Veškerá mechanizace v kuchyni spočívala 
v točení klikou různých mlýnků, ručních 
šlehačů nebo ručních výrobníků zmrzliny. Za 
krásně nazdobenými zákusky a dorty bylo 

dnes nepředstavitelné množství ruční práce, 
ne-li přímo dřiny. Z tohoto pohledu může být 
stará, i když ne zas tak docela stará kuchař-
ská kniha vizí, jak by jednou mohla vypadat 
práce v kuchyni domácí i restaurační, jestli se 
politici nedohodnou na modernizaci a dostav-
bě jaderných elektráren a zakáží ty uhelné. 
Tolik předmluva a nyní k věci…

Příprava trvá 16 hodin
Jak tak listuji knihou, přemítajíc, co dobré-
ho sobě i rodině nachystat, padne mi do očí 
recept na pařížské briošky. Vilém Vrabec je 
uvádí také pod názvem brioches. Všechny 
suroviny na ně mám doma ve spíži, tak s chutí 
do díla. Budu potřebovat 25 dkg hladké mou-
ky, trochu soli, 1,5 dkg kvasnic, 1,5 dkg cukru, 
10 dkg másla, asi 1/16 l vody a 3 vejce. Místo 
vody lze použít smetanu.

Zatímco si pročítám popis práce, všimnu si 
krátké poznámky pod čarou. „Úprava trvá 
16 hodin“, stojí tam doslova. Na takový postup 
aby si dnešní hospodyňka vzala den dovolené 
nebo náhradní volno. I ze mě vyprchalo od-

hodlání. Pro toho, kdo má více trpělivosti 
nežli já, uvádíme postup přípravy briošek.
Rozmícháme kvasnice s moučkovým cukrem, 
přidáme vlažnou vodu a s trochou mouky 
uděláme hustší kvásek, který dáme kynout. 
Na vál nasypeme mouku, v jejímž středu 
uděláme důlek, do kterého dáme vejce a sůl 
a vše zpracujeme v těsto. Vykynutý kvásek 
pak zapracujeme do těsta a nakonec přidáme 
měkké máslo. Ještě trochu těsto propracuje-
me a potom je dáme k ledu nebo do lednice. 
Těsto musí být u ledu nejméně 3 hodiny. Bude 
lépe, ponecháme-li těsto přes noc v chladu, 
aby dobře protuhlo. Plechové formičky ve tva-
ru báboviček vymažeme máslem, naplníme 
kouskem těsta. V prostředku zamáčkneme 
důlek a do něj zasadíme malou kuličku 
z téhož těsta. Potřeme vajíčkem a necháme 
v chladu pomalu půl hodiny kynout. Vykynuté 
briošky potřeme opět vajíčkem a v horké trou-
bě pečeme asi deset minut. Tyto briošky se ve 
Francii podávají s oblibou ke kávě.

Lyonské nebo pařížské?
Kniha uvádí také recept na lyonské briošky. 
Těsto na ně je stejné, jako je tomu v případě 
briošek pařížských. Lyonské briošky se nepe-
čou ve formičkách, tvarují se rukou na malé 
bochánky, narovnají na plech, potřou vajíčkem 
a nechají dále kynout. Pak povrch bochánků 
nůžkami asi čtyřikrát nastřihneme a dáme 
opět kynout. Před pečením se znovu 
potřou vajíčkem a pečou v horké troubě 
10 až 15 minut. Po vytažení z trouby připo-
mínají briošky rozvinutý květ tulipánu se 
špičatými cípy. Ve Francii se pojídají ke kávě, 
kompotům, ovocnému salátu apod.

Briošky se kdysi prodávaly u nás v pekařství 
na rohu, jako děti jsme je milovaly. Těsto bylo 
vlahé, pružné a dobře se polykalo. Po mnoha 
letech jsem před několika týdny uviděla 
v obchodě briošky a ihned jsem si jich několik 
odnesla domů. Zklamaly mě. Měly stejný tvar 
i vzhled jako ty z mého dětství, ale chuť, ta 
byla prostě jiná. Těsto bylo suché, vajíčka 
ani máslo do něj zřejmě vůbec nepřišlo. 
A že by těsto přes noc odpočívalo v chladu? 
Dnešní pečivo, i to jemné a dražší, se vyrábí 
z předmíchaných suchých směsí, do kterých 

 Vzpomínky na hořící zmrzlinu 
a briošky s kávou

Nynější debaty o budoucnosti české energetiky v nás podnítily úvahu, jak budeme 
vařit, až pro dosud běžné kuchyňské spotřebiče možná nebude dost elektrického prou-
du. Inspiraci jsme našli v kuchařské knize z dob, kdy vaření sestávalo z namáhavé 
ruční práce a na ruční pohon byly i různé mlýnky, šlehače, ba i výrobníky zmrzliny.
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LAHŮDKY MUSÍ BÝT KRÁSNÉ
Vilém Vrabec (1901–1983) sepsal mnoho kuchařských knih, dodnes vydávaných. Zajímavé 
je, že ke kuchaření se Vrabec dostal velkou oklikou. Původně chtěl být výtvarníkem. Už 
jako chlapec ve škole pěkně kreslil, a tak mu učitelé radili, aby svůj talent rozvíjel. Vydal 
se tedy studovat výtvarnou školu do Berlína. Aby měl na živobytí, přivydělával si při studiu 
jako aranžér výkladních skříní v tamním proslulém lahůdkářství Kempiński a po nocích 
tam ještě vypomáhal v kuchyni. Ani to však na studium nestačilo.

Školu po roce studia Vilém Vrabec opustil a začal aranžovat výlohy lahůdkářských obcho-
dů a také asistovat kuchařům v různých restauracích. Dodejme, že tyto restaurace sídlily 
v luxusních hotelích v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ba i v Londýně. Pracoval sice často 
jen za ubytování a stravu, ale naučil se tajům řemesla od skutečných kapacit. Přidejte 
k tomu výtvarný talent a estetické cítění, s nimiž kouzlil elegantní tvary svých specialit 
a dostanete dílo vskutku mistrovské. Nejinak je tomu i v již zmíněné knize. Publikaci 
Moučníky a cukroví si Vrabec sám ilustroval, přičemž velmi zdařile a názorně.

Nesmírně atraktivní a vynalézavé lahůdky, které v knize dokumentuje řada fotografií, jsou 
důkazem, že bez výtvarného talentu se špičková kuchařina provozovat nedá. Dorty na 
obrázcích jsou krásně nazdobené, cukroví na míse lákavě naaranžované. Pozoruhodné na 
tom všem je, že všechny dezerty, moučníky, cukroví nebo dortíky jsou vyrobené z běžně 
dostupných surovin. Vejce, máslo, cukr, mouka, rozinky, citronová kůra… To všechno se dá 
koupit v samoobsluze za rohem.

se jednoduše přidá voda a šup s tím do pece. 
Nebo se přímo v obchodech jen rozpečou 
mrazené polotovary. Viděla jsem to na exkurzi 
na vlastní oči. Když nic jiného, aspoň jsme 
díky knize Viléma Vrabce poodkryli tajemství 
toho, proč některé potraviny v našem dětství 
chutnaly jinak, než je tomu dnes. Všechno 
chce svůj čas a pečlivé zpracování. Tajemství 
luxusní potraviny tkví ani ne tak v luxusních 
surovinách jako v pracnosti provedení a časo-
vé náročnosti.

Kbelík ledu a pytlík soli
Za povšimnutí stojí i to, že těsto se dříve dáva-
lo k ledu. Kniha vyšla krátce po druhé světové 
válce, když lednice ještě zdaleka nepatřily 
k běžnému vybavení domácnosti. Jak to tedy 
paní domu dělaly, aby dokázaly potraviny 
uchovat čerstvé? Led se kupoval od ledařů, 
kteří ho v zimě vyřezávali ze zamrzlých hladin 
řeky nebo rybníka a pak ho během roku ucho-
vávali ve sklepích.
V knize Moučníky a cukroví jsou pokrmy, při 
jejichž přípravě se bez ledu nedá obejít. To je 
například kapitola zmrzliny a ledové krémy. 
Kromě samotných ingrediencí, což byla vždy 
šlehaná smetana, trocha cukru a čokoláda 
nebo drcené ovoce, musela mít hospodyně 
k dispozici také kbelík ledu a 0,5 kg soli.
Než vysvětlíme podstatu improvizovaného 
výrobníku zmrzliny, připomeňme, že elektric-
ké strojky na zmrzlinu často neměli ani sami 
cukráři. Natož běžná domácnost. Zmrzlinový 
krém se míchal ručně, v nádobě s dvojitými 
stěnami. Dutiny mezi nimi byly vyplněné 
ledovou tříští se solí. Uvnitř menší nádoby 
byla tekutá zmrzlinová směs. Zařízení připo-
mínalo malý soudek, z jehož boku trčela 
klika, propojená s míchacími vidlicemi. Klikou 
bylo třeba točit nejméně 20 minut, aby se
z promíchávané tekutiny uvnitř menší nádoby 
v soudku stala zmrzlina.

Kdo neměl ruční zmrzlinovač s klikou, poradil 
si jinak. Byl k tomu zapotřebí již zmíněný kbe-
lík ledu a sůl. Nejprve bylo třeba roztlouci led 
v pytli na jemné kousky. Vrstvy drceného ledu 
v kbelíku se prokládaly vrstvičkami soli. Do 
ní se vložila dobře uzavřená plechová nádoba 
(tvořítko) s tekutou zmrzlinovou směsí. Tvořít-
ko muselo být obloženo ledem ze všech stran.
Zmrznutí smetanové zmrzliny trvá přibližně 
dvě hodiny. Tak popisuje Vilém Vrabec proces, 
na jehož konci byl hladký mražený krém.
Jak je možné, že osolená ledová tříšť v kbelí-
ku vydržela dvě hodiny? Vysvětlení spočívá 
v tom, že sůl postupně rozpouští led na vodu, 
a ta získává podnulovou teplotu – slaná voda 
má nižší bod tání než voda sladká. Voda má 
také větší styčnou plochu než led, a tak lépe 
odebírá z vnitřní nádoby teplo, čímž ochlazuje 
její obsah.

Smetanovou netřeba míchat
Ale nechme fyziku stranou. Princip improvi-
zovaného zmrzlinovače s prosolenou ledovou 
tříští jsme si objasnili. Teď se vrhneme na 

přípravu smetanové zmrzliny. Pokud je v ní 
skutečně smetana, nemusí se při zmrazování 
míchat, přesto zůstane hladká. Tak například 
na ovocnou zmrzlinu smetanovou budeme 
potřebovat 1 l šlehačky (33 % tuku), 30 dkg 
moučkového cukru, 3 dkg vanilkového cukru 
a 25 dkg kompotovaného ovoce. Smetanu 
pevně ušleháme, přimícháme cukr, vanilkový 
cukr a různé dobře osušené ovoce. Naplníme 
do tvořítka, které obklopíme ledem a za dvě 
hodiny je vyklopíme. Smetanová zmrzlina 
jahodová se připravuje obdobně, místo kom-
potovaného ovoce je v ní polévková lžíce ma-
raskinového likéru a 30 dkg čerstvých jahod. 
Na ozdobení se použije 25 dkg jahod a 0,25 l
šlehané smetany. Zkusit se to může i bez 
tvořítka a kbelíku s prosoleným ledem. Na 

zmrzlinový krém bude jistě stačit umělohmot-
ná krabice s pevně přiléhajícím víkem, kterou 
vložíme na 2 hodiny do mrazničky.

Vrabec uvádí také recepty na různé zmrzli-
nové bomby. Je nutné připomenout, že tyto 
pochoutky se připravovaly v plechové nádobě 
s víkem a opravdu připomínaly tvarem bom-
bu. Příprava zmrzlinových bomb byla dosti 
zdlouhavá, trvala celkem 4 hodiny. Vyklopená 
zmrzlina se obkládala ovocem, marcipáno-
vými růžičkami, sypala praženými mandlemi, 
strouhanou čokoládou apod.

Ve Vrabcově receptáři nás nejvíce zaujala 
hořící ledová omeleta. Pro tuto specialitu si 
předem upečeme plát piškotového těsta. Z něj 
vykrojíme kruh a postavíme ho do ohnivzdor-
né misky. Na piškotový základ postavíme 
vykrojený váleček z piškotového těsta a na 
něj posadíme misku z marcipánové hmoty. 
Piškotový váleček obložíme zmrzlinou a tu 
pokryjeme plátky z upečené piškotové hmoty. 
Vznikne jakési piškotové iglú se zmrzlinou 
uvnitř. Povrch poprášíme cukrem, vložíme 
do horké trouby k ožehnutí asi na 2 minuty. 
Po vyjmutí nalijeme do důlku v marcipánové 
misce rum, který zapálíme a hořící zmrzlinu 
neseme na stůl. Důvod, proč se nám zmrzlina 
v troubě nerozpustí je, že piškot nepropouští 
teplo.Pravdou je, že Vrabcem popisované 
luxusní deserty asi opravdu nejsou pro 
každodenní vaření v běžné domácnosti. Kniha 
byla určena profesionálům. Je však dokladem 
toho, že precizně odvedená práce má svou 
nezastupitelnou hodnotu i v době, kdy se 
o naši spotřebitelskou přízeň ucházejí 
exotické lahůdky z celého světa.

Alice Olbrichová
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Ba naopak postupně docházelo k utužování 
poddanství, konkrétně k zákazu volného 
stěhování, svobodného rozhodování o svém 
postavení, dětech a majetku. Kromě toho 
vrchnosti uplatňovaly různá ekonomická 
opatření, konkrétně zákaz vaření piva (do 
konce 15. století bylo běžné, že poddaní vařili 
pivo pro svoji potřebu i na prodej), zákaz pá-
lení lihovin, zákaz mletí obilí, tyto tři činnosti 
museli poddaní zajišťovat pouze v panských 
dvorech. 

V 1. polovině 16. století nastalo u nás v země-
dělské výrobě jisté oživení způsobené stou-
pající spotřebou zemědělských výrobků v 
důsledku rychlého rozvoje měst, obchodu, ře-
mesel, jakož i později hornického a sklářské-
ho podnikání. Půdní fond se postupně rozši-
řoval zejména kultivací lesů. Šlo o dlouhodobý 
, a hlavně pracovně náročný proces, a proto 
vrchnosti raději takto získanou půdu pronají-
mali poddaným za platy, které byly přínosem 
do pokladny. Po celé 16. století probíhaly u 
nás v souvislosti s hospodářskými procesy 
v Evropě důležité změny ve způsobu hospo-
daření šlechtického velkostatku. Dosavadní 
dávky, které vrchnost vybírala od poddaných 
(peněžní a naturální), které byly hlavním 
zdrojem jejich příjmů, již nepostačovaly, 
a to i s ohledem na její nákladnější způsob 
života, jež nabízelo renesanční období. Proto 
se šlechta snažila vybudovat uzavřené dobře 

fungující hospodářské celky (tzv. dominia) 
a za tím účelem zabírala rustikální půdu 
poddaných a volné statky. Názorné rozšíření 
a rozdělení půdního fondu dokládá skuteč-
nost, že podle berního soupisu z roku 1557 
představoval přiznaný majetek 11. nejbo-
hatších šlechtických rodů skoro čtvrtinu 
veškerého stavovského majetku v Čechách 
a začátkem 17. století se tato výměra zvýšila 
skoro na polovinu. Pokud jde o vlastní země-
dělskou výrobu, pak úhorové hospodaření bylo 
i nadále rozhodující soustavou, ale nejpoz-
ději koncem předbělohorského období jsou 
doloženy počátky zavádění tzv. zlepšených 
trojhonných osevních postupů, založených na 
osévání úhoru plodinami zlepšujícími půdu 
(některé pícniny a okopaniny). Docházelo 
k osévání úhoru luskovinami (hrachem a vi-
kví), olejninami (len, konopí), i zeleninou (zelí, 
mrkev), což umožňovalo omezovat každoroční 
plochy úhoru a klasický tříletý osevní postup 
mohl být vystřídán víceletou rotací.

Podstatným vývojem v tomto období prošla 
i správa panství. Střediskem vrchnostenských 
úřadů byla panská kancelář, která řídila 
hospodářskou a politickou správu nad pod-
danými. Každé větší panství (patrimonium), 
které vedl regent (hejtman) s podřízenými 
úředníky (písař, purkrabí, důchodní, pojezdný 
lovčí, porybný atd.), se řídilo určitými pravidly 
a předpisy. Pro řádné vedení vrchnostenského 

i poddanského hospodářství byly nejdůleži-
tější hospodářské instrukce. Hospodářská 
instrukce byla souhrnem nařízení, rad, ná-
vodů k vedení celého hospodářství nebo jeho 
části, kterou vydával majitel panství nebo jeho 
zástupce správcům svěřeného majetku 
a úředníkům, jež měli sjednat nápravu. 
Připomeňme nejstarší instrukci vydanou 
v roce 1525 Vojtěchem z Pernštejna pro pan-
ství potštejnské a pardubické, k jejich největ-
šímu uplatnění došlo v 17. století. Vrchnosti 
záleželo také na písemném podchycení svého 
pozemkového majetku, konkrétně jak je po 
vsích rozdělen a s tím související jeho výnos. 
V nejstarším období k tomu sloužily urbáře, 
později na ně navazovaly knihy gruntovní 
(pozemkové). 

V předbělohorských pramenech se nejčastěji 
rozlišují dvě kategorie venkovského obyvatel-
stva: sedláci a chalupníci nebo dělení podle 
urbářů na usedlosti s potahem a usedlosti bez 
potahu, což souviselo s evidencí robot a jiných 
povinností. K sedlákům patřili držitelé statků 
vzniklých hned při zakládání vsí. Mezi nimi 
byly rozdíly jak co do výměry půdy (podle toho 
nazýváni láníci nebo čtvrtláníci) i co do roz-
sahu platů a robot odváděných vrchnosti. Ke 
druhé skupině poddaných patřili zahradníci 
(podsedníci) s daleko menší rozlohou půdy 
a kromě nich na vsích žili chalupníci, kteří 
sloužili vrchnosti jako nádeníci. K poddaným 
ještě patřili podruzi neboli bezzemci, již na-
cházeli obživu trvale u sedláků nebo za mzdu 
při panských dvorech. I když se postavení 
poddaných v pohusitském období postupně 
zhoršovalo, docházelo sice k ojedinělým 
vzpourám proti vrchnosti (nejznámější 
vzpoura Dalibora z Kozojed v roce 1498), 
ovšem v nesrovnatelně menším rozsahu než 
v 17. a 18. století. 
 
V pěstování zemědělských plodin pak zvláštní 
význam měly obiloviny právě v tomto období, 
kdy tvořily podstatnou složku potravy lidí i zví-
řat, a to daleko větší než v době novější. Proto 
byla věnována již v této době zvláštní péče pří-
pravě půdy a polí a ostatním pracím od zasetí 
obilí, vymlácení a jeho uložení na sýpce. Obilí 
se žalo ještě srpem, kosa sice byla známa, ale 
užívala se spíše u senoseče, věřilo se totiž, že 
použití srpu dosti zvyšuje ztráty. Obiloviny je 

 Předbělohorské zemědělství  
 v českých zemích

Po husitských válkách, které měly nepříznivé důsledky na celkové hospodářství země, 
ubylo v zemi obyvatelstva, mnohé oblasti byly hospodářsky zpustlé a postavení 
selského lidu se husitským hnutím nezlepšilo. 



Č E R V E N  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 51

ZPRAVODAJH i s t o r i e

Zpravodaj AGRObase vydává: Agrární komora ČR, Blanická 3, 772 00 Olomouc. Úřad AK ČR Praha: 
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice. IČ: 47674868, DIČ CZ47674768. tel.: 296 411 180,  
e–mail: sekretariat@akcr.cz. Zástupci AK ČR: Ing. Jan Doležal, prezident; Ing. Leoš Říha, vice- 
prezident a předseda Sněmovny všeobecné, Ing. Martin Pýcha, viceprezident a předseda Sněmovny 

společenstev. Grafický design: Tomáš Neubauer. Uzávěrka čísla: 17. června 2021. Tisk: Tisk Kvalitně, s.r.o. Povoleno MK ČR E 6204. NEPRODEJNÉ.  
Příští číslo vyjde: 26. srpna 2021. 

Z P R A V O D A J

možné místně rozdělit na intenzivní, k jejichž 
pěstování bylo potřeba intenzivněji obdělat 
půdu (pšenice, ječmen) a na extenzivní, jež 
vyžadovaly menší přípravu (žito, oves). 
Z těchto obilovin mělo zásadní význam žito 
(v Čechách rež) jako hlavní chlebovina, které 
bylo na půdu i podnebí nenáročné. Pěstovalo 
se jak v úrodných oblastech, tak v podhůří, 
kam se postupně šířilo se zemědělským 
osídlením. K pečení chleba se řidčeji užívala 
i pšenice (v době neúrody se pekl chléb 
z ječné, ovesné nebo smíšené mouky). Také 
ječmenů bylo u nás několik a výhodou při jeho 
pěstování bylo to, že měl skromnější požadav-
ky na půdu a podnebí než pšenice, a proto 
byly jeho výnosy větší než u pšenice. Ječmen 
v 16. a 17. století neměl ještě velký význam 
jako pivovarská surovina, pivo se vařilo pře-
vážně z pšeničného sladu. Většina produkce 
ječmene se zpracovávala ve stoupách na 
kroupy, jednu z hlavních složek tehdejší 
lidové stravy. Nejméně náročnou a nejdůle-
žitější krmnou obilovinou byl oves, který se 
málo pěstoval v nížinách, více v podhůří 
a na horách. Poslední plodinou, kterou dnes 
znovuobjevujeme, byla špalda (oproti jiným 
obilovinám obsahuje více minerálů a vitamínů 
skupiny B). Kromě obilovin se rozšířilo pěsto-
vání hrachu, čočky, prosa, pohanky, máku 
a lnu. Ze zeleniny kromě nám známých plodin 
a výše zmíněných se v příhodných půdách 
dobře ujímala mrkev, kopr a špenát.

Mimořádného rozkvětu doznalo pivovarnictví. 
Právo vařit pivo patřilo ve středověku k dů-
ležitým ekonomickým výsadám. Vařit pivo 
mohla šlechta, královská města, církevní 
instituce, později bylo toto právo udělová-
no i některým poddanským městům, nebo 
dokonce vybraným měšťanským rodinám (tzv. 
právovárečným domům). Ve vrchnostenských 
pivovarech se vyrábělo převážně bílé pšeničné 
pivo. Přes značné náklady na výstavbu pivo-
varů a na jejich provoz bylo pivovarnictví pro 
velkostatek velmi rentabilní, protože z prodeje 
piva byly největší příjmy panského důchodu. 
Obdobně jako pivovarnictví se zdařile vyvíjelo 
mlynářství, které se mu výrobním charakte-
rem nejvíce blížilo.

Druhou důležitou složkou feudálního země-
dělství byla živočišná výroba, která se v tomto 
období vyznačovala specifickými znaky. 
U skotu se oceňoval bezprostřední užitek, 
a to masný a mléčný, i když ani kůže nebyla 
zanedbatelnou surovinou a zpracování se do-
čkala i kopyta a rohy. Jeho význam pro hnojení 
a pro tah se jevil jako druhořadý. Chov zvířat 
se více rozvíjel v selských hospodářstvích, 

kterým velkostatek přenechával část pastvin 
a luk. Hodnota stájového krmiva nebyla velká, 
byla to hlavně pšeničná a ovesná sláma, sena 
býval nedostatek. Nedostatečnému krmení 
odpovídala i hmotnost tehdejšího skotu (kráva 
měla sotva 200 kg, vykrmený vůl kolem 300 kg
a tele kolem 40 kg). Značně rozšířené exten-
zivní hospodářství vytvářelo vhodné podmínky 
pro chov ovcí, u kterých se cenil několikerý 
užitek (maso, sýr, vlna). Když v 16. století rost-
la poptávka městského soukenictví po vlně, 
rostly stavy ovcí v selských i vrchnostenských 
hospodářstvích. Chov ovcí se dobře vyplatil, 
když při nízkých nákladech byly výnosy 
dosti značné (stádo ovcí mělo až 500 kusů). 
Chov vepřů byl rozšířen nejen u poddaných 
a vrchnosti, ale i ve městech a výkrm prasat 
byl často svěřován mlynářům jako část jejich 
povinnosti za nájem mlýna. V této době nabý-
val stále většího významu kůň, který se stával, 
kromě vojenství, nepostradatelným pomocní-
kem v zemědělství a dopravě. Například dvůr 
s 200 ha orné půdy měl nejméně šest párů 
koní, selské hospodářství mělo nanejvýš jen 
jeden pár. Ve 2. polovině 16. století byl založen 
v Kladrubech nad Labem císařský hřebčín, 
kde později vyšlechtili starokladrubské ple-
meno vynikajících vlastností. 

S rozšiřujícím se sadařstvím a zahradnictvím 
se zdárně rozvíjelo včelařství provozované ve 
dvou formách, a to lesní brtnictví a zahrad-
ní včelaření v úlech. Lov zůstával i nadále 
výlučně vrchnostenskou záležitostí. Ovšem 
ve 2. polovině 16. století dosáhlo největšího 
rozkvětu rybníkářství. Tehdy vznikly rozsáhlé 
rybníkářské soustavy na Třeboňsku, Jind-
řichohradecku, Poděbradsku, Pardubicku, 
ale i na Plzeňsku. Vedle kapra byly chovány 
štiky, líni, okouni, cejni, při vlastním chovu 
ryb zvláště kaprů vycházelo se z poznatků 
předešlé epochy, kdy se ryby třídily podle stáří 
na tři stupně chované odděleně. V 16. století 
došlo k rozvoji vodního stavitelství a budování 
celých rybničních soustav. Tyto aktivity, jež 
budily obdiv i v zahraničí, jsou spojeny se jmé-

ny vynikajících rybníkářů, a to Jakuba Krčína 
z Jelčan a Sedlčan a Štěpána Netolického. 
Tak Jakub Krčín během 25. let ve službách 
Rožmberků přestavěl nebo vybudoval skoro 
30 rybníků, mezi nimi i takové velikány jako 
rybník Rožmberk s plochou více než 1 000 ha
a hrází dlouhou 2 430 m nebo rybník Svět 
na Třeboňsku, kromě toho zakládal dvory, 
pivovary a ovčíny.

Postupným budováním šlechtického vel-
kostatku jako hlavní zemědělské výrobní 
a správní jednotky byl položen koncem 
16. století základ určitého dualismu, který 
byl charakteristický v dalších staletích. Od
té doby se zemědělská výroba rozvíjela sou-
běžně ve dvou různých pracovních prostře-
dích, a to jako velkovýroba na velkostatcích 
a jako malovýroba v selských hospodář-
stvích. Obě tyto složky byly v určité rovnováze 
a navzájem se doplňovaly. Pozitivním jevem 
v té době bylo zavádění jednoduchého účet-
nictví a zdokonalení správy velkostatků, jakož 
i vedení selských hospodářství.

Také české zemědělství bylo ovlivněno huma-
nismem a renesanční kulturou, když šlechta 
určovala nové směry v hospodářském životě 
a všestranném podnikání. V našem prostředí 
došlo působením humanismu k prvnímu 
a významnějšímu rozvoji česky psané země-
dělské literatury. Především pro zvětšující se 
hospodářskou činnost vrchnosti byly potřebné 
tištěné hospodářské instrukce, jiné návody, 
učebnice i herbáře. V té době se objevily 
i česky psané významné spisy lékařské 
a botanické, z nichž se dovídáme rovněž 
mnoho zajímavého o využívání a významu 
zemědělských plodin. 

Zemědělství v předbělohorském období se 
slibně rozvíjelo, na čemž mělo podíl jak vrch-
nostenské, tak poměrně dobře prosperující 
poddanské hospodaření. Vlastní zemědělská 
výroba se stala předmětem zvyšujícího se 
zájmu samotné vrchnosti, která oproti dřívěj-
šímu období upevnila správu nad poddanými. 
Tento její zájem byl doprovázen působením 
již vzdělaných šlechticů a jejich úředníků. 
Oprávněně je tak možno nazvat předbělohor-
ské období, srovnáme-li ho s úpadkem doby 
pohusitské i následným obdobím třicetileté 
války, „zlatým věkem českého zemědělství“. 
Zemědělství se mohlo zdárně rozvíjet i díky 
tomu, že procházelo mírovým údobím zhruba 
140 let. Předtím ani později nebylo dopřáno 
zemědělství žít tak dlouho v míru.

(ak)
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I n z e r c e

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


